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14
(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు)
“ఉదంతుడు వచిచ్ మాతో చేరిన తరువాత కొనిన్ రోజుల పాటు ఏ పర్తేయ్కమైన సంఘటనా జరగలేదు. అతని రాకతో మా దళానికి
నూతనోతాస్హం వచిచ్నటైల్ంది. రణచండి విగర్హాలను కనుకుక్నన్ తరువాత సవయ్లంకలో ఎడమచేతినే వాడమని ఎందుకు నిరబ్ంధం
చేసుత్నాన్రో తెలుసుకోడానికి మారగ్ం సుగమమైందని మాతర్ం సప్షట్ంగా అరథ్ం అయియ్ంది. నేను పంపించిన వేగులు ఊరూరా తిరిగి కుడి ఎడమ
చేతుల గురించి పర్చారంలో వునన్ కథలను, పుకిక్ట పురాణాలను, సామతలను సేకరించే పనిలో వునాన్రు. ఒకొక్కక్టిగా నా దగగ్రకు
వసుత్నాన్యి. కొనిన్ వినగానే అరథ్ం అయేయ్వి –
ఉదాహరణకి “కుడి చేతి మాతర్ వైకుంఠయాతర్” అని చెపుత్ంటారు. బహుశా కుడి చేతిని వైదయ్ంలో వాడటం పర్మాదకరం అనన్
ఉదేద్శయ్ంలో దానిన్ కలిప్ంచి వుంటారని మొదట అనిపించింది. తరువాత ఆలోచిసేత్ మరో కోణం కనపడింది. కుడి చేతి వాడకానిన్ తగిగ్ంచడం
కోసం ఇలా భయపెటేట్ విధంగా సామెతను సృషిట్ంచారేమోనని అనుమానం వచిచ్ంది. కుడి చేతిని వాడటం దావ్రా పతనమైన వాళళ్ కథలు,
తపుప్ తెలుసుకోని ఎడమ చేతిని వాడటం దావ్రా మళీళ్ బాగుపడడ్ కథలు చాలా వినాన్ను. వాళళ్ పురాణాలోల్ కూడా ఏవేవో పాతర్లు. కుడి చేతిని
వాడే రాక్షసులు, ఎడమ చేతిని వాడే దేవతల గురించి కథలు. కానీ జాగర్తత్గా గమనిసేత్ అనిన్ంటిలోనూ పర్తేయ్కంగా కుడి ఎడమల పర్సాత్వన,
అందులోనూ కుడిని చెడుకి ఎడమని మంచికి జోడించే సందరాభ్లనీన్ కృతకంగా కనపడటం మొదలైంది. ఇవనీన్ ఎవరైనా పర్తేయ్కంగా
సృషిట్ంచి పర్జలలో నమమ్కానిన్ కలిగించారా అనన్ అనుమానం బలపడసాగింది” చెపిప్ ఆపాడు సారధి.
డాకట్ర నరసింహం ఏ మాతర్ం చపుప్డు చెయయ్కుండా సారధి చెపుత్నన్దంతా వింటునాన్డు. మరో వైపు ఆయన ఏరాప్టు చేసిన వీడియో
కెమెరాలో సారధి చెపుత్నన్ది రికారడ్ అవుతోంది.
“కానీ అలా కథలని, సామెతలని పరిశీలించాలనన్ ఆలోచన మీకు ఎందుకు వచిచ్ంది?” అడిగాడు డాకట్ర నరసింహం.
“నాకెందుకో ఈ కుడి ఎడమల నియమాలనీన్ కలిప్తాలనీ, పని కటుట్కోని చేసిన పర్చారం వలల్ అవి నియమాలుగా, శాసనాలుగా
మారాయని అనుమానం వుంది. అది నిరాథ్రించుకోడానికే ఆ పని చేయించాను. చెపాప్నుగా, నా అనుమానం నిజమే అని చెపేప్ందుకు సరిపడా
ఆధారాలు దొరుకుతునాన్యి కూడా”
“కానీ, పని కటుట్కోని చేసే పర్చారాలు సాహితయ్ం దావ్రా అంటే పాటలు, కథలు, సామెతల దావ్రా చేసి వుంటారని నీకెందుకు
అనిపించింది”
“ఏమో తెలియదు. కానీ ఆ ఆలోచన మాతర్ం కరెకేట్ అనిపిసోత్ంది” అయోమయంగా అనాన్డు సారధి. డాకట్ర నరసింహం కొదిద్సేపు
మౌనంగా వుండి నిటూట్రాచ్డు.
“మళీళ్ గాంధీ, సుభాష చందర్ బోస కనిపించలేదా?”
“కనిపించారు. గాంధీ ఒకటెర్ండు సారుల్ కనిపించారు. ఒకసారి సహాయ నిరాకరణోదయ్మం గురించి చెపాప్రు. చోరీచోరా సంఘటన
తరువాత తాను ఎంత బాధపడాడ్రో చెపాప్రు. బోస మేం చేసుత్నన్ పోరాటం గురించి అడిగి తెలుసుకునాన్రు” చెపాప్డు సారధి.
మళీళ్ కొదిద్సేపు నరసింహం మాటాల్డలేదు.
“ఏమైనా మీరు చెపేప్ కథ చాలా ఇంటరెసిట్ంగ గా వుంది” అనాన్డు చేతిలో వునన్ ఫైల మూసూత్.
“మీరు కథ అనడం బాగాలేదు” కొంచెం నిరాశగా అనాన్డు సారధి.

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe] 2016

»s¡T>∑T‘·Tqï~ »>∑Hêï≥ø£+

3

“ఐ యామ సారీ... నా ఉదేద్శయ్ం అది కాదు. ఎనీ వే... నాకు ఒక విషయం చెపప్ండి. ఇదంతా ఎపుప్డు జరుగుతోంది. ఐ మీన పగలా,
రాతిర్ మీరు నిదర్పోయినపుప్డా?”
“ఎపుప్డూ జరుగుతూనే వుంటుంది. నిజానికి జరగటం కాదు. జరిగినటుల్గా నాకు తెలిసిపోతోంది. నేను అందులో మహాబసుని.
మహాబసుకి ఏం జరుగుతోందో అది నాకు తెలుసోత్ంది. అతని మనసులో ఆలోచన నా మనసులో కూడా వుంటుంది. అతని అనుభవం నా
మెదడులో సోట్ర అవుతోంది...” ఆవేశంగా చెపుత్నన్ సారధి ఒకక్ క్షణం ఆగాడు. “ నేను మీకు అరథ్ం అయేయ్లా చెపప్గలుగుతునాన్నో లేదో నాకు
అరథ్ం కావటంలేదు. ఎకక్డో ఏదో దీవ్పంలో జరుగుతునన్ సంఘటనలు నా మెదడులో నికిష్పత్ం అవుతునాన్యి. నా పర్పంచం, నా ఆఫీస, నా
భారయ్, పిలల్లు ఇవనీన్ ఇకక్డ ఇలాగే వునాన్యి. నా మైండ కూడా రెండు భాగాలుగా పని చేసోత్ంది. ఇట ఈజ లైక పేరలల లైవస్. పేరలల గా
జరుగుతునన్ రెండు సంఘటనలలో, రెండు సందరాభ్లలో, రెండు పర్పంచాలలో నేను వుంటునాన్ను.” అంటూ నిటూట్రాచ్డు.
“పేరలల లైవస్... పేరలల వరలడ్స్” అంటూ గొణిగాడు డాకట్ర. “నాకు కొంత సమయం ఇవవ్ండి మహాబసు. మీ సమసయ్కు
పరిషాక్రం తవ్రలోనే కనుకుక్ంటానని నాకు నమమ్కంగా వుంది” అనాన్డాయన.
“షూయ్ర... కాకపోతే..” చెపప్బోయే ఆగిపోయాడు
“చెపప్ండి”
“మీరు ననున్ మహాబసు అని సంభోధించారు. మీరు నా రియాలిటీ కనాన్ నా రెండో పర్పంచం మీద ఎకక్వ ధాయ్స
పెడుతునన్టుల్నాన్రు.” నిసస్తుత్వగా నవావ్డు సారధి. డాకట్ర నరసింహం చేతిని ముందుకు చాచి – “ఐ యామ సారీ... విల టేక కేర” అంటూ
క్షమాపణ చెపాప్డు.
డాకట్ర కాయ్బిన నుంచి బయటకి వచాచ్డు సారధి. ఆ రోజు అతనితో పాటు పర్తిసారీ వచేచ్ పర్సాద రాలేదు. లిఫట్ దగగ్రకు వెళిళ్
నిలబడాడ్డు. పైన పదిహేనొవ అంతసుథ్లో వుంది. దాని కోసం ఆగకుండా మెటుల్ దిగి వెళాళ్లని నిరణ్యించుకోని అటుగా నడిచాడు సారధి. ఆరు
అంతసుథ్లు దిగుతునన్ంత సేపు అతని మనసులో ఒకటే ఆలోచన – దీవ్ప.
దీవ్ప గురించి డాకట్ర నరసింహంతో కూడా చెపప్లేదు తను. ఆ అమామ్యి కర్మకర్మంగా దగగ్రవావ్లనన్ పర్యతన్ం చేసోత్ంది.
మహాబసు ఆ దీవ్పంలో అమామ్యినే పెళిళ్ చేసుకుంటాడని భవిషయ్గర్ంధంలో వుందని ఆ మధయ్ పర్సాత్వించింది. తన జాతకంలో ఒక
విపల్వవీరుడికి భారయ్ అవుతుందని కూడా వుందంటూ ఉపప్ందించింది. అరథ్ం అవుతూనే వుంది. కానీ అడుగు ముందుకు వెయయ్డానికి ధైరయ్ం
చాలటంలేదు. తను ఈ పర్పంచంలో సారధిగా వునన్పుప్డు మహాబసు గురించిన పర్తి చినన్ విషయం సప్షట్ంగా గురుత్ వుంటుంది. కానీ ఆ
పర్పంచంలో మహాబసుగా వునన్పుప్డు తానే సారధి అనన్ విషయం తెలియదు. మహాబసుగా తనొక అనామకుడు. ఎకక్డి నుంచి వచాచ్డో,
అసలు తను ఎవరో తెలియని అయోమయావసథ్లో ఒక అమామ్యి జీవితంతో ఆడుకోవడం సమంజసం కాదని ఆమెని దూరంగా
పెడుతునాన్డు. కానీ అది ఎంతో కాలం సాగేలా కనపడటంలేదు. దీవ్ప తనతో ఆ విషయానిన్ చెపిప్, పెళిళ్ చేసుకోమని అడిగేలాగే వుంది.
అది జరిగినపుప్డు చూడచుచ్. అంత కనాన్ ముందు ఆలోచించాలిస్ంది దకిష్ణావతం ఆకర్మణ గురించి. అడవులోల్ ఎంతకాలమని
వుంటాము? అకక్డికి దగగ్రోల్ వునన్ దకిష్ణావతానిన్ ఆకర్ర్మించి, పూరిత్గా అధీనంలోకి తెచుచ్కోగలితే అకక్డే సిథ్రపడి, అకక్డున్ంచే పోరాటం
సాగించవచుచ్. అందుకే ఉగర్ని, ఉదంతుణిణ్ ఆ పని మీదే నియమించాడు తను. వాళళ్ పర్యతాన్లు ఎంతదాకా వచాచ్యో తెలియదు.
ఉదంతుణిణ్ నమమ్దద్ని కొంతమంది, అతను రాజాశర్యానిన్ వదిలి రావటం మన మంచికేనని మరి కొంతమంది వాదిసుత్నాన్రు. ఏది ఏమైనా
కొంత జాగర్తత్ అవసరం.
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ఆలోచనలు ఒక కొలికిక్ వచేచ్సరికి తేరుకునాన్డు సారధి. అపప్టికే అతను బిలిడ్ంగ గౌర్ండ ఫోల్ర దిగి, సెలాల్ర లోకి రెండు ఫోల్రుల్
దిగాడు. మొదట నవువ్కునాన్డు. తరువాత ఇబబ్ందిపడాడ్డు. వెనకిక్ తిరిగి పైకి మెటుల్ ఎకక్సాగాడు.
పర్సాద అందుకే డైరవింగ వదద్ని చెపాప్డు. రెండు జీవితాలు గడపటం ఏమో కానీ ఈ మధయ్ పరధాయ్నం ఎకుక్వైపోయిందని
అంటునాన్డు వాడు. నిజమే! డాకట్ర నరసింహానిన్ కలిసినపుప్డు ఈ విషయం చెపాప్లి అనుకుంటూ ఆటోని పిలిచాడు.
<><><>
“దకిష్ణావతం మన వశమైనటేల్” వసూత్నే పర్కటించాడు ఉదంతుడు. వెనకే వచిచ్న ఉగర్ కూడా ఆనందంగా గురర్ం మీద నుంచి
కిందకు దూకు పరుగున మహాబసు దగగ్రకు వచాచ్డు.
“అవును మహాబసు. దకిష్ణావతం మొతత్ం మన అధీనంలోకి వచేచ్సింది. ఇక మనం ధైరయ్ంగా అకక్డికి వెళిళ్పోవచుచ్.” సంతోషంగా
చెపాప్డతను.
మహాబసు వెంటనే సమాధానం ఇవవ్లేదు. రెండు క్షణాలు ఆలోచించి తన నిరణ్యం పర్కటించాడు.
“మనం నిశారణయ్ంలో వునాన్మనన్ సంగతి వామదేవుడికి తెలుసు. ఇపుప్డు దకిష్ణావతానిన్ మనం సావ్ధీనం చేసుకునాన్మని కూడా
ఈ పాటికి తెలిసే వుంటుంది. అందువలల్ ఈ అరణయ్ం నుంచి దకిష్ణావతానికి వెళేళ్ దారులనిన్ంటి మీద అతని నిఘా వుంటుంది. అందువలల్
మనం దకిష్ణావతం చేరుకోవడం చాలా పర్మాదకరం కావచుచ్. నేను రెండు సూచనలు చేసాత్ను – ఒకటి ఈ అడవి మారగ్ంలోనే ఈశానయ్
దిశగా ముందుకు వెళిళ్, దకిష్ణావతం ఉతత్ర దావ్రం దావ్రా లోపలికి పర్వేశించడం. రెండు - ఇంకా కొంత కాలం ఇకక్డే ఆగి అవతలి పక్షం
వారు అపర్మతత్ంగా లేనపుప్డు ఏ రాతిర్వేళో అకక్డికి చేరుకోవడం. మీరేమంటారు?” అనాన్డు అకక్డునన్వారందరినీ ఉదేద్శించి. అందరిలో
ఉదంతుడే ముందుకు వచిచ్ మాటాల్డాడు.
“మహాబసు... మనం దకిష్ణావతానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోని సగం రోజు కూడా కాలేదు. ఈ లాగా ఈ విషయం వామదేవుడికి
తెలియడం, అతను మనలిన్ చంపాలని పథకం వేసి సైనాయ్నిన్ పంపడం ఇదంతా సగం రోజులు జరుగుతుందని నేననుకోను. ఇంకా
ఎంతకాలమని ఈ నిశారణయ్ంలో ఆకులు అలములు తిని బతకమంటావు? ఊరు పిలిసోత్ంది. ఇపుడే బయలేద్రి వెళిళ్పోదాం” అనాన్డు
ఆవేశంగా
అనుచరులందరూ “అవును. అవును!” అంటూ కేకలు పెటాట్రు. గత కొనిన్ రోజులుగా అడవిలో పడి తిరుగుతూ, తినడానికి ఒకరోజు
వుండి, ఒకరోజు ఉండక నానా కషాట్లు పడుతునన్వాళుళ్ వాళుళ్. ఉదంతుడి మాటలు వలల్ వాళళ్కి దకిష్ణావతం వెళాళ్లనన్ కోరిక బలంగా
కలిగింది. ఇపుప్డు సాకాష్తుత్ మహాబసే వదద్ని చెపిప్నా వినే పరిసిథ్తులోల్ లేరు.
“సరే అయితే వెంటనే బయలేద్రండి” అనాన్డు. అనుచరగణమంతా జయజయధావ్నాలు చేశారు. మహాబసు ఉగర్, ఆచారయ్ వేదాంతం
కళళ్తోటే మాటాల్డుకునాన్రు. ఇంతమంది అనుచరులతో దకిష్ణావతం వైపు వెళళ్డం ఆతమ్హతయ్తో సమానమని వాళళ్ందరి అభిపార్యం. ఇది
ఉదంతుడు చేసుత్నన్ మోసమేమోననన్ అనుమానం కూడా కలిగింది మహాబసుకి. అయినా నిరణ్యం మారుచ్కోలేదు.
***
పశుపతి ఒక రాతిర్వేళ అసహనంగా కదిలాడు. నిదర్లో ఏదో కలవరపరిచే కల. పడుకునన్ పకక్మీదే లేచి కూరుచ్నాన్డు. అపప్టికే
కొనిన్ రోజులుగా అడవిలో వుంటూ ఏ క్షణాన ఏ ఉపదర్వం వచిచ్పడుతుందో అని అపర్మతత్ంగా వునన్ అలవాటు వలేల్మో అతని ఈ మధయ్
సరిగాగ్ నిదర్ పటట్డం లేదు.
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ఎండుటాకులు కాళళ్ కింద పడి నలిగిన శబద్ం అతణిణ్ మరింత చకితుణిణ్ చేసింది. వెంటనే తల తిపిప్ చూశాడు. చీకటిలో ఒక నలల్టి
ఆకారం కదిలి ముందుకు నడుసోత్ంది. రాతిర్పూట ఏదో ఒక అవసరం కోసం ఎవరో ఒకరు అలా లేసుత్ండటం మామూలే. కానీ ఈ వయ్కిత్
కదలికలోల్నే ఏదో తేడా వుంది. ఎవరూ తనని గమనించకూడదనన్ సప్ృహ అతను ముందుకు వంగి నడవటం, అటూ ఇటూ చూడటంలో
సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది. అడుగులు వేసేటపుప్డు అవి చపుప్డు చెయయ్కూడదనన్ పర్యతన్ం కూడా తెలుసోత్ంది.
అదృషట్వశాతుత్ పశుపతి ఒక పొద చాటున వుండటం ఉపకరించింది. చీకటోల్ కదులుతునన్ వయ్కిత్ పశుపతిని చూసే అవకాశమే లేదు.
అయితే అదే కారణం వలల్ ఆ వయ్కిత్ ఎవరో పశుపతి కూడా గురిత్ంచలేకపోయాడు. చేతిని చాచి దగగ్రోల్ అందుబాటులో వునన్ కతిత్ని చేతిలోకి
తీసుకోని కూరుచ్నన్వాడు కూరుచ్నన్టేల్ అడుగులో అడుగేసుకుంటూ ఆ వయ్కిత్ వెనుకే కదిలాడు.
పశుపతి అనుమానం నిజమే అయియ్ంది. ఆ వయ్కిత్ అడవి నుంచి దకిష్ణావతం దిశగా వెళేళ్ దారిలో ముందుకు సాగుతునాన్డు. అతనిన్
అనుసరిసూత్ దాదాపు అడవి చివరిదాకా చేరుకునాన్డు. దటట్మైన ఆ చెటల్ను దాటితే ఆ తరువాత కొంతమేర పచిచ్కమైదానం వుంది. ఆ వయ్కిత్
అడవి దాటితే అతనిన్ వెంబడించడం దాదాపు అసాధయ్ం. అందుకని ముందుకు ఆ వయ్కిత్ ఎవరో తెలుసుకోవలని పశుపతి అనుకునాన్డు.
మరో క్షణం వుంటే దూకేసేవాడే.
సరిగాగ్ అపుప్డే చెటల్ అవతల వునన్ మైదానం మీదుగా ముందుకు వసుత్నన్ నలల్టి గురార్నిన్ గమనించాడు. ఆ గురర్ం మీద వునన్ది
ఎవరో పోలుచ్కోవడం కషట్ంగానే వుంది కానీ అతను ఖచిచ్తంగా వామదేవుడి సైనికుడో, సైనాయ్ధికారో అయుయ్ంటాడని అతని ఆకారం దావ్రా
తెలుసోత్ంది.
మరి కొంత సమయం ఎదురుచూసి జరగబోయేదేమిటో తెలుసుకుందామని నిరణ్యంచుకునాన్డు. పైన ఆకాశం వైపు చూశాడు.
అతనికి కషాట్నిన్ పెంచడానికా అనన్టుల్ వెనెన్ల కురుసుత్నన్ చందుర్ణిణ్ నలల్టి మబుబ్లు ఆకర్మిసూత్, చీకటల్ని పరుసుత్నాన్యి.

(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం)
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