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జరిగిన జగనాన్టకం
సవయ్లంకలో కుడి చేతిని
మ బ

డినందుకు ధించిన మరణదండన నుంచి తపిప్ంచుకునాన్డు బో . బో

ౖ ంది.
అని అతణి
ణ్ నాయకుణి
ణ్ చే రు. పోరాటం మొదలె

మదే డి గూఢచారి ఉదంతుడు

పోరాటంలో చేరాడు. మ బ గా తన అనుభ లనిన్ంటినీ డా. నర ంహంకి చెపాప్డు
వరల్
డ్ లో ప
ర్ యాణం వల
ల్

త్ కులతో, రిగిరితో
రథి సవయ్లంకకి ళాళ్డని డా. నర ంహం చెపాప్డు. వర

చరచ్లకు ళాళ్డు మ బ . అనుమానంతో బయట చి నన్ ఉగ
ర్ ,

చే డు. రిగిరి, ఇతర

రథి. పేరలల్

య్పారథ్ లు పిలిచిన సమా

తనౖ నయ్ంతో దాడి చే , బయట

నన్

ధాముల మీద దళాధిపతి దాడి

నికి ళిళ్న మ బ ని చంపాలని దళాధిపతి

ధాముణీ
ణ్ చంపే డు. సమా శ మందిరంలో మ బ

లేడని అరిచింది దీ ప.
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నరసింహం ఆసకిత్గా వింటునాన్డు. సారథి ఎపప్టిలాగే తన ధోరణిలో చెపుప్కుంటూపోతునాన్డు.
“చాలా చితర్మైన సమావేశం అది. ఎట లీసట్ నాకు కొతత్ అనుభవం. బిజినెస చేసే వయ్కుత్లు పాలకులను పర్భావితం చేసాత్రని
నేను తెలుసుకునాన్ను. ఐ మీన మనకి కూడా తెలిసిందే కానీ అది పర్తయ్క్షంగా తెలుసుకోవడం చాలా కొతత్గా అనిపించింది.” చెపాప్డు. డాకట్ర
నరసింహం తలాడించాడు, తరువాత జరిగింది చెపప్మనన్టుల్.
“నేను చెపుత్నన్దంతా కథగానో నవలగానో రాసుత్నాన్రా డాకట్ర?” సారధి పర్శన్కి తడబడాడ్డు నరసింహం.
“లేదు... లేదు... అలా ఎందుకు అనిపించింది?” అనడిగాడు.
“ఏం లేదు. నేను చెపేప్ విషయాలు వినడానికి మీరు చూపించే ఆసకిత్ చూసుత్ంటే అనుమానం వచిచ్ంది.” అంటూ మళీళ్
కొనసాగించాడు సారథి. “బయట అలికిడి అయియ్ంది. మొదట నాకు తెలిసింది కానీ నేను ఆ విషయం గురించి మాటాల్డలేదు. సిరిగిరిగారు
ఆయన చెపాప్లిస్న విషయానిన్ దాదాపు పూరిత్ చేసిన తరువాత బయట నుంచి వినపడుతునన్ అరుపులను గురిత్ంచాడు.
“బయట ఏదో జరుగుతోంది మహాబసు” అనాన్డు. నేను ఆ మందిరానికి వునన్ కిటికిలో నుంచి చూశాను. బయట
పోరాటం జరుగుతోంది.
వందల సంఖయ్లో సైనయ్ం. అటువైపు సైనాయ్నికి నాయకుడు దళాధిపతి. ఇటు వైపు ఉగర్, సుధాముడు. ఈ ఇదద్రే. ఇదద్రు కలిసి
వందల సైనాయ్నిన్ ఎదిరిసుత్నాన్రు. అది కూడా నా ఒకక్డి కోసం. వాళళ్ పార్ణాలకు ముపుప్ ఎలాగూ వుంది. నేను పార్ణాలతో బయటపడే
అవకాశం కూడా లేదనే అనిపించింది. అనిన్వైపులా పరికించి చూశాను. బయటికి వెళళ్డానికి ముఖదావ్రం తపప్ మరో మారగ్ం లేదు. ఆ
దావ్రం దగగ్ర మొతత్ం సైనయ్ం మొహరించి ఉనాన్రు. ఏ క్షణాన సుధాముణిణ్, ఉగర్ని హతమారుసాత్రో మరుక్షణం వందల మంది సైనయ్ం
సమావేశమందిరంలోకి వసాత్రు. అంతమందితో పోరాడి నిలబడగలనన్ నమమ్కం నాలో లేదు” చెపూత్ ఆగాడు సారధి.
డాకట్ర నరసింహం ముఖంలో ఆసకిత్ కర్మంగా ఆందోళనగా మారటం సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది సారధికి.
“ఎందుకు అంత టెనష్న పడుతునాన్రు? నేను చచిచ్పోలేదు. ఒకవేళ ఆ పర్పంచంలో నేను చచిచ్పోతే ఈ పర్పంచంలో కూడా
లేకుండాపోతానని మీరు ఒకసారి చెపాప్రు గురుత్ందా?”
తలాడించాడు నరసింహం.
“ఇపుప్డు మీ ముందు నిలబడి వునాన్ను అంటే అకక్డ చావలేదనే కదా?” నవేవ్శాడు సారథి. డాకట్ర నరసింహం గటిట్గా
నిటూట్రిచ్ ఆ తరువాత నవావ్డు.
“అయితే ఎలా తపిప్ంచుకునాన్రు? ఉగర్, సుధామ సైనికులిన్ హతమారాచ్రా? మీరు కూడా బయటకు వెళిళ్ వాళళ్తో పోరాడి
గెలిచారా? తపిప్ంచుకోవడం ఎలా సాధయ్మయియ్ంది?” మళీళ్ ఆతృత ధవ్నించే గొంతుతో అడిగాడు నరసింహం. సారధి గటిట్గా నవావ్డు.
“ఏమైంది? ఎందుకలా నవువ్తునాన్రు?”
“మీరు మాటాల్డే భాషని చూసి”
“ఏమైంది నా భాషకి?”
“హతమారాచ్రా? పోరాడి గెలిచారా? అంటూ మాటాల్డుతునాన్రు. ఇంగీల్ష పదాలు మరిచ్పోయారు. నాతో మాటాల్డి
మాటాల్డి మీరు కూడా అదే భాషని వంటపటిట్ంచుకునన్టుల్నాన్రు. కొంపదీసి మీరు కూడా నా లాగే ఆ ఊహాలోకంలో బతుకుతునాన్రా?”
అడిగాడు సారధి.
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“అది ఊహాలోకం కాదు మహాబసూ. నిజం. నిజమైన పర్పంచం. మన పర్పంచం ఎంత నిజమో, ఆ పర్పంచం కూడా అంతే
నిజం. నేను మీకు చెపాప్ను కదా? ఈ పర్పంచానికి సమాంతరంగా వుండే మరో పర్పంచంలోకి మీరు ఏదో కారణం వలల్ వెళళ్గలిగారు. అంతే!
అది గురుత్పెటుట్కోండి” కాసత్ కటువుగా చెపాప్డు నరసింహం. అతని రియాక్షన చూసి ఆశచ్రయ్పోయాడు సారథి.
కాసేస్పు ఇదద్రూ మాటాల్డుకోలేదు. తరువాత డాకట్ర నరసింహమే మాటాల్డాడు –
“సారీ, ఏదో ఆవేశంలో మాటాల్డాను. తరువాత ఏం జరిగిందో చెపప్ండి” అనాన్డు
“నేనేం చెయాయ్లో నిరణ్యించుకోడానికి మరో ఇబబ్ంది సిరిగిరి గారు. ఆయనున్ వదిలి బయటికి వెళళ్లేను. ఒకవేళ సైనికులే
లోపలికి వసేత్ ననున్ నేను కాపాడుకోవడం కనాన్ ఆయనున్ కాపాడుకోవటం కషట్మేమో అనిపించింది. ఆ విషయం ఆయనకు కూడా
అరథ్మైనటుల్ంది. వెంటనే నాతో చెపాప్డు –
“మహాబసూ! నేను పర్భుతావ్నికి అనుకూలంగా పని చేసే వాయ్పారవేతత్ని. పర్భుతవ్ం నడవడానికి అవసరమయేయ్ డబుబ్ని
పనున్ల రూపంలో కటేట్వాడిని. ననున్ చంపాలిస్న అవసరం కానీ, ననున్ చంపితే వచేచ్ ఉపయోగం కానీ ఏదీ లేదు. కాబటిట్ నా గురించి
ఆలోచించడం మానేసి నిశిచ్ంతగా వుండండి. మీరు మాతర్ం ఎలాగైనా తపిప్ంచుకోవాలి.” అనాన్డు.
ఆయన చెపిప్న మాట నిజమే. కానీ ఆవేశంతో లోపలికి దూసుకొచేచ్ సైనికులు ఎదురుగా వునన్ మనుషులని
చంపాలనుకుంటారు కానీ, వాళుళ్ ఎవరు? వాళళ్ని చంపాలా లేదా? అనన్ విచక్షణని వాడుతారని నేను అనుకోలేదు. అందువలల్ చాలా
అపర్మతత్ంగా వునాన్ను.”
లోపల నాతో వునన్ సిరిగిరిని కాపాడుకోవాలా? బయటకు వెళిళ్ అనుచరులిన్ కాపాడుకోవాలా? అనన్ అనుమానంతో
చాలాసేపు లోపలే వుండిపోయాను.
“సరిగాగ్ అపుప్డే ఒక అనుకోని సంఘటన జరిగింది. సమావేశ మందిరం దకిష్ణం వైపు వునన్ గోడకి దగగ్రగా భూమి
కంపించినటుల్గా అనిపించింది. జాగర్తత్గా పరిశీలించి చూసేత్ అకక్డ ఏదో నేలమాళిగ కానీ సొరంగ మారగ్ం కానీ వుందని అరథ్ం అయియ్ంది.
అందులో పర్వేశించడానికి వునన్ మారాగ్నికి అడుడ్గా వునన్ తలుపుని తెరవడానికి ఎవరో పర్యతిన్సుత్నాన్రు. ఆ విషయం అరథ్మవగానే నేను
పరుగున వెళిళ్ ఆ తలుపుని బయటకి లాగటం మొదలుపెటాట్ను. మూడుసారుల్ పర్యతిన్ంచిన తరువాత ఆ తలుపు తెరుచుకుంది. అందులో
నుంచి బయటికి వచిచ్న వయ్కిత్ని చూసి ఆశచ్రయ్పోయాను. అతను ఉదంతుడు”
<*><*><*>
మహాబసు మాయమవడం ఎలా సాధయ్మైందో ఉగర్కి అరథ్ం కాలేదు. దీవ్ప అరుపు విని లోపలికి పరుగెతిత్న ఉగర్ ఆశచ్రయ్ంగా
సమావేశ మందిరం మొతాత్నిన్ పరికించి చూశాడు. ఖచిచ్తంగా ఆ మందిరానికి మరో దావ్రం లేదనన్ సంగతి అతనికి తెలుసు. ఆ దావ్రం
బయటే తాను సుధాముడితో కలిసి కాపుకాశాడు. మరి ఇదెలా సాధయ్మైంది? పర్శన్లు అతని బురర్లో తిరుగుతుండగా అకక్డే వునన్ మరో వయ్కిత్
ముందుకు వచాచ్డు – సిరిగిరి.
“నా పేరు సిరిగిరి.” చెపాప్డు ఎవరూ అడగకుండానే. బహుశా తనని తాను పరిచయం చేసుకుంటే, అతని వాయ్పార
సామార్జయ్ం గురించి తెలిసిన వాళుళ్ ఒకక్రైనా వుంటారేమో అనన్టుల్గా వుందా పర్కటన.
“మహాబసు ఎకక్డ?” కతిత్ని దూసి అతని ముందుకి దూకుతూ అడిగాడు ఉగర్.
సిరిగిరి మాటాల్డలేదు. చేతిని పైకెతిత్ దకిష్ణం గోడ దగగ్ర వునన్ సొరంగ మారగ్ం వైపు చూపించాడు.
“ఎకక్డికి పంపించావ?” ఉగర్ కోపం ఇంకా తగగ్లేదు.
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“పంపించింది నేనే అయుయ్ంటే ఇకక్డే నిలబడి మీకు దొరికేవాణిణ్ కాదు” అనాన్డు.
“ఎవరు తీసుకెళాళ్రు?” మళీళ్ అడిగాడు

“ఉదంతుడు” పిడుగులా వినపడిందా పేరు. ఉగర్ అపుప్డే లోపలికొచిచ్న దీవ్ప వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు. తిరిగి సిరిగిరి
వైపు చూశాడు
“మీరెందుకు వెళళ్లేదు?” ఉగర్ సంబోధనలో మీరు వినపడటం గమనించి నవువ్కునాన్డు సిరిగిరి
“అటు వామదేవుడితో కానీ ఇటు మీ వరగ్ంతో కానీ నాకు ఎలాంటి వైరం లేదు. ననున్ చంపాలిస్న అవసరం ఎవరికీలేదు.
ఒకవేళ ఈ వయసులో చనిపోయినా వచేచ్ నషట్మూ లేదు. అందుకే వుండిపోయాను.” సంజాయిషీ ఇసుత్నన్టుల్గా కాక వాసత్వానిన్ వాసత్వంగా
చెపిప్నటుల్గా అనాన్డాయన.
కొంతసేపు ఎవరూ మాటాల్డుకోలేదు.
“కూరోచ్ని మాటాల్డుకుందామా?” అడిగాడు సిరిగిరి చివరికి. అంతా ఒక చోట కూరుచ్నాన్రు. సిరిగిరి చెపప్డం
పార్రంభించాడు.
“చరచ్లు మేము అనుకునన్టుల్గా జరగలేదు. మీరు చేసుత్నన్ పోరాటానిన్ ఆపాలని మా వాయ్పారసుథ్ల పర్తిపాదన. అందుకు
మహాబసు అంగీకరించలేదు. నాతో విడిగా మాటాల్డాలని పర్తేయ్కంగా సమావేశమయాయ్ము. అకక్డ” అంటూ అంతకుముందు ఆయన,
మహాబసు కూరుచ్నన్ చోటుని చూపించాడు. అందరి ముఖంలో వునన్ ఆసకిత్ని గమనించి చెపుత్నన్ విషయానిన్ కొనసాగించాడు.
“వాయ్పారం, పోరాటం గురించి కనాన్ వాయ్పారం, పర్భుతవ్ం గురించే ఎకుక్వ మాటాల్డుకునాన్ము. ఇంతలో బయట
జరుగుతునన్ కోలాహలం వినపడింది. ముందు మహాబసే తెలుసుకునాన్డు. ఆయనకి బహుశా పోరాడాలని వునాన్, నా పార్ణాలను
కాపాడాలనేమో లోపలే వుండిపోయాడు. నేను అపప్టికీ చెపాప్ను. నేను చనిపోయినా, మహాబసు బర్తకడం ముఖమని. అయినా ఆయన
ఖాతరు చెయయ్లేదు. బయట భీకరమైన పోరాటం జరుగుతోంది. ననున్ కాపాడటమా లేక బయట వునన్ తన అనుచరులను కాపాడటమా అనన్
శంకతో చాలాసేపు తటపటాయించాడు. చివరికి అనుకోకుండా ఆ సొరంగ మారగ్ం నుంచి ఉదంతుడు వచాచ్డు. మహాబసుని కాపాడటానికే
వచాచ్ననీ చెపాప్డు. తనతో వెంటనే రమమ్నమని అడిగాడు. మహాబసు అందుకు అంగీకరించి అతనితో కలిసి వెళిళ్పోయాడు” చెపిప్ కాసత్
ఆగాడు సిరిగిరి.
“ఎకక్డికి వెళాళ్డు? ఈ సొరంగం ఎకక్డికి వెళుత్ందో తెలుసా?” ఉగర్ అడిగాడు
“ఇంతకాలం కనపడకుండా పోయిన ఉదంతుడు ఇపుప్డు ఎకక్డున్ంచి వచాచ్డు?” దీవ్ప ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.
“ఉదంతుడు కనిపించకుండాపోయాడా?” ఈసారి ఆశచ్రయ్పోవడం సిరిగిరి వంతైయింది.
“అవును. ఉదయ్మదోర్హి పశుపాల కారణంగా ఉదంతుడు చనిపోయాడనీ కొంతమంది చెపుప్కుంటునాన్రు. చెరసాల
పాలయాయ్డని ఇంకొందరు అంటునాన్రు. పశుపాల ఉదంతుణిణ్ చంపేశాడని ఇంకొంతమంది అంటారు. ఇది సాధించిన పశుపాలకి
వామదేవుడి దావ్రా ఎనోన్ బహుమానాలు అందాయని...” చెపుప్కొసుత్నన్ ఉగర్ మాటలకి సిరిగిరి అడడ్ం పడాడ్డు.
“ఉదంతుడు చనిపోవటమేమిటి? చెరసాల పాలవడం ఏంటి? అసలా అవకాశమే లేదు. అతను వామదేవుడి
ఆంతరంగికులోల్ ఒకడు. మీ దగగ్ర చేరి మీ ఆనుపానులు తెలుసుకోడానికి వచిచ్న గూఢచారి” చెపాప్డు సిరిగిరి.
ఆ గదిలో ఉనన్ పర్తి ఒకక్రూ ఊపిరి పీలచ్డం మానేశారు.
“ఉదంతుడు గూఢచారి” అనన్ మాటే అందరికీ మళీళ్ మళీళ్ వినపడుతోంది.
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“మరి పశుపాల?” అడిగింది దీవ్ప మెలల్గా చాలాసేపటి తరువాత

“మీరు అనుకుంటునన్టుల్ ఉదయ్మ దోర్హి పశుపాల కదు. ఉదంతుడు. అతను బర్తికేవునాన్డు కాబటిట్ బహుశా పశుపాల
బర్తికి వుండే అవకాశం లేకపోవచుచ్. లేదా చెరసాలతో వుండి వుండచుచ్. ఏది ఏమైనా ఇపుప్డు అంతకనాన్ ముఖయ్మనది మహాబసు
ఉదంతుడితో కలిసి వెళాళ్డనన్ సంగతి. వెంటనే వాళిళ్దద్రు ఎకక్డునాన్రో తెలుసుకోకపోతే అది మహాబసు పార్ణానికే పర్మాదంగా
పరిణమించవచుచ్.” సిరిగిరి చెపిప్న మాటలు పూరిత్కాక ముందే ఉగర్ సొరంగ మారగ్ంలోకి దూకి ముందుకు పరుగెతాత్డు. దీవ్ప కూడా అతనేన్
అనుసరిసూత్ ముందుకురికింది.
ఆ సొరంగ మారగ్ం అంత సులభమైనది కాదు. చాలాకాలం నుంచి ఆ మారాగ్నిన్ తయారు చేయబడుతునన్టుల్గా ఆనవాలు
తెలుసుత్నాన్యి. పర్తి రెండు మూడు వందల అడుగులకి ఒక కూడలిలా ఏరాప్టు చేశారు. అందులో ఒక దారి మాతర్మే గమాయ్నికి చేరుసుత్ంది.
మిగిలిన ఏ దారి పటుట్కునాన్ తిరిగి తిరిగి మళీళ్ అకక్డే చేరుకునేలా ఏరాప్టు చేశారు. సరైన దారిని గురిత్ంచలేకపోతే ఆ సొరంగ మారగ్ంలో
ముందుకు వెళళ్డం అసాధయ్ం. ఆ విషయం మొదటి కూడలి దగగ్రే అరథ్ం చేసుకునన్ ఉగర్ ఆగిపోయాడు. అతని వెనుకే దీవ్ప ఇతర సైనికులు
కూడా నిలబడిపొయారు.
“ఏం చేదాద్ం?” దీవ్ప అడిగింది.
ఉగర్ ఏ సమాధానానిన్ చెపేప్ పరిసిథ్తిలో లేడు. అతని తీక్షణమైన చూపులు దారి కనుకోక్డానికి ఏదైనా సులువైన మారగ్ం
వుందేమోనని వెతుకుతునాన్యి.
<*><*><*>
“నేను అడిగినదానికి సమాధానం చెపప్లేదు నువువ్” అనాన్డు మహాబసు. అపప్టికే వాళుళ్ చాలాసేపటిగా ఆ సొరంగ
మారగ్ం గుండా పర్యాణిసుత్నాన్రు.
“ఏమిటది మహాబసూ” అడిగాడు ఉదంతుడు.
“ఇంతకాలం ఏమైపోయావు?”
“మాహాధినేత వామదేవుడి అధీనంలో వునాన్ను” ఉదంతుడి సమాధానం మహాబసుకి తృపిత్ని ఇవవ్లేదు.
“బందీగానా?” అనడిగాడు. దానికి మాతర్ం సమాధానం రాలేదు.
“కారాగారంలో వునాన్వా?” అని రెటిట్ంచాడు. మళీళ్ మౌనమే సమాధానం అయియ్ంది.
“పశుపాలకి ఎకక్డ?” ఈ చివరి పర్శన్కి మాతర్ం ఉదంతుడు కాసత్ తొటుర్పడాడ్డు. క్షణం ఆగి మహాబసు వైపు తీక్షణంగా
చూశాడు. సమాధానం చెపప్కుండానే మళీళ్ ముందుకు సాగాడు.
“పశుపాలని ఏం చేశావ?” ఈసారి మహాబసు కంఠం రౌదర్ంగా వుంది.
“పశుపాల చనిపోయాడు” వెనక వునన్మహాబసు వైపు చూడకూడదనన్టుల్ ముందుకే చూసూత్ నడుసూత్ సమాధానం
చెపాప్డు.
“ఎలా?” మరింత తీవర్ంగా అరిచాడు మహాబసు.
“అదంతా తీరిగాగ్ మాటాల్డుకుందాం. ముందు ఇకక్డున్ంచి బయటికి నడవండి” అంటూ అడుగులు ముందుకు వేశాడు.
మహాబసు అందుకు ఒపుప్కోడానికి సిదధ్ంగా లేడు. వడివడిగా ముందుకు వచిచ్ ఉదంతుడి ఎదురుగా నిలబడాడ్డు.

øöeTT~

www.koumudi.net

&çôd+ãsYY 2016

»s¡T>∑T‘·Tqï~ »>∑Hêï≥ø£+

6

“ఉదంతా! ఏమిటిదంతా? మన సైనయ్మంతా పశుపాల ఉదయ్మదోర్హి అని నముమ్తునాన్రు. అతనే నినున్ వధించాడని, లేదా
ఎవరికీ తెలియకుండా ఏ కారాగారంలోనో బంధించాడని అనుకునాన్రు. నువువ్ వునాన్వు, పశుపాల లేడంటునాన్వు. అంటే నువేవ్ దోర్హివని
అనుకోమంటావా?” నిలదీశాడు
“ఒకటి మాతర్ం చెపప్గలను మహాబసూ. పశుపాల నమమ్కమైన సావ్మిభకిత్పరుడు. ఉదయ్మానిన్ ఊపిరిగా మారుచ్కునన్వాడు.
అతను ఉదయ్మదోర్హి కానే కాడు”
“అయితే నినున్ దోర్హిగా పరిగణించవచాచ్”
“ఇదద్రిలో ఒకరు ఖచిచ్తంగా దోర్హి అని ఎందుకు అనుకుంటునాన్రు? మా ఇదద్రి మధయ్ ఎలాంటి వయ్తిరేకత లేదు. మేము
ఇదద్రం శతుర్వులం కాదు. ఉదయ్మం పటల్ అతనికి ఎంత విధేయత వుందో, నాకు మీ పటల్ అంతే విధేయత వుంది. ఇంతకనాన్ ఎకుక్వ ఇపుప్డు
చెపప్లేను. తవ్రలోనే పూరిత్ విషయాలు మీతో చరిచ్సాత్ను.” అంటూ అకక్డిన్ంచి కదలబోయేడు ఉదంతుడు.
“చివరి పర్శన్” మహాబసు మళీళ్ అనాన్డు
ఉదంతుడు ఆగి – “అడగండి” అనాన్డు
“పశుపాలని చంపిందెవరు?”
సమాధానం రాలేడు. మళీళ్ రెటిట్ంచాడు. “చెపుప్ ఎవరు చంపారు?”
“నేనే” అనాన్డు ఉదంతుడు. ఊహించిన విషయమే అయినా ఒక విసోఫ్టనం జరిగినటుల్ అదిరిపడాడ్డు మహాబసు.
“వివరంగా చెపేప్ తీరికలేదు. పర్మాదం వెనుక నుంచి ముంచుకొసోత్ంది. దయచేసి నా మాట వినండి. మనం ఇకక్డున్ంచి
తపిప్ంచుకోవడం ముఖయ్ం. తరువాత అంతా సావకాశంగా మాటాల్డుకుందాం” అనాన్డు ఉదంతుడు.
పర్మాదం వెనుక నుంచి వసోత్ందో లేక ఉదంతుడితో కలిసి పర్మాదం వైపే నడిచి వెళుత్నాన్డో అరథ్ం కాలేదు మహాబసుకి.
వెనకిక్ పారిపోయే అవకాశం లేదు. వచిచ్న దారి మొతత్ం ఎనోన్ కూడళల్ మీదుగా సాగింది. పర్తి కూడలి నుంచి మూడు నాలుగు దారులు
వునాన్యి. దాదాపు అనీన్ ఒకేలా కనిపించే దారులు అవి. ఏ దారి పటుట్కుంటే ఎటు వెళాత్మో తెలియని అగమయ్గోచర సిథ్తి. ఇలాంటి పరిసిథ్తిలో
మహాబసుకి సప్ృహ కోలోప్తునన్టుల్ అనిపించింది. ఎదురుగా వునన్ ఉదంతుడు కర్మకర్మంగా కనుమరుగై ఇంకెవరో నిలుచ్నన్టుల్ కనిపించడం
మొదలైంది. ఆ ఎదురుగా వునన్ వయ్కిత్ రూపం సప్షట్ం అవుతునన్కొదీద్ గురిత్ంచడం మొదలుపెటాట్డు మహాబసు. ఆ ఎదురుగా వునన్ది –
“సమార్ట అశోక చకర్వరిత్”
(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం)
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