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జరిగిన జగనాన్టకం

ఎడమ చేతిని పర్ముఖంగా వాడే సవయ్లంకలో కుడిచేతి పోరాటానికి మహాబసు అనే నాయకుడయాయ్డు బోసు. మరణదండన
నుంచి దీవ్ప, ఆచారయ్ వేదాంతం కాపాడారు. రెండుసారుల్ దళాధిపతి దాడి నుంచి ఉగర్ కాపాడాడు. పేరలల వరలడ్స్ లో
పర్యాణం వలల్ సారథి సవయ్లంకకి వెళాళ్డని డా. నరసింహం తెలుసుకునాన్డు. మహాబసుపై దళాధిపతి చేసిన దాడిలో
సుధాముడు మరణించాడు. వామదేవుడి గూఢచారి ఉదంతుడు మహాబసుని రహసయ్ మారగ్ం దావ్రా బయటికి
తీసుకెళిళ్పోయాడు. మహాబసు మరణించాడనన్ పుకారు గుపుప్మంది. ఉదయ్మానిన్ ఆపేయాలని దీవ్ప, కొనసాగించాలని ఉగర్
వాదించుకుంటునాన్రు. మహాబసు రహసాయ్లు తెలిసినటుల్ మాటాల్డాడు డాకట్ర నరసింహం.
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“మహాబసు మరణించాడని చెపుత్నాన్రు. మరణించలేదని కూడా కొందరు వాదిసుత్నాన్రు. ఇందులో ఏది నిజమో ఏది అబదద్మో చరిచ్ంచడం
అనవసరం. ఒకవేళ మరణించకపోయి వుంటే ఈపాటికలాల్ మహాబసు మన ముందుకు వచేచ్వాడు. ఒకవేళ మరణించకపోయినా వామదేవుడి బందీగా
మారి వుంటాడు. ఆయన నాయకతవ్ం లేకుండా ఈ పోరాటానిన్ కొనసాగించడం అసాధయ్ం. మహాబసు అంటే దైవికమైన శకిత్. మనందరిలో ఉదయ్మ
సూఫ్రిత్ని రగిలించిన దీపిత్. ఆయన లేకుండా పోరాడటం వృధా పర్యాస. తల లేని మొండెం ఎలాంటిదో మహాబసు లేకపోతే మనం కూడా అంతే. మనం
ఇపుప్డు శాంతి కాముకులుగా మారాలి. యుదధ్ం వదద్ని పర్కటించాలి....”
దీవ్ప చెపుత్నన్ ఒకొక్కక్ మాట వాడి బాణంలా ఉగర్ గుండెలోల్ దిగబడుతోంది. మహాబసు మరణ వారత్ వినన్ తరువాత దీవ్ప, మహాబసుల మధయ్
జరిగిన వాగివ్వాదం మొతత్ం గురుత్కువచిచ్ంది అతనికి. ఆ తరువాత వామదేవుడు యుదాధ్నికి సనన్దధ్ం అవుతునాన్డని తెలిసి ఆ విషయానిన్ వదిలిపెటిట్ తాను
కూడా యుదధ్సనాన్హాలలో మునిగిపోయాడు. ఈలోగా దీవ్ప మహాబసు మరణం నిజమేననీ, అందువలల్ పోరాటానిన్ ఆపి సంధి చేసుకోవాలనీ సైనికులలో,
పర్జలలో పర్చారం చెయయ్డం మొదలుపెటిట్ంది. ఆ విషయం వేగుల దావ్రా తెలుసుకునన్ ఉగర్ ఆమెతో మాటాల్డాలని అకక్డికి వచాచ్డు.
దీవ్ప మాటలు వింటుంటే పరిసిథ్తి చెయియ్ జారిపోయిందని అతనికి అనిపించసాగింది. ఆమెతో చరిచ్ంచి పరిషక్రించవచచ్నన్ ఆలోచనే రదుద్
చేసుకునాన్డు. మహాబసు మరణానిన్ పూరిత్గా నమిమ్, అతను లేని పోరాటం వయ్రథ్మని పర్చారం చేసోత్ంది. నాయకుడు మరణించాడనన్ వారత్ విని
హతాశులైన సైనికులు, ఆమె మాటలను నముమ్తునాన్రు. యుదధ్ం చెయయ్గలమనన్ నమమ్కం అణగారిపోయి, సంధి చేసుకోవడమే ఉతత్మమనన్
ఆలోచనలోకి జారుకుంటునాన్రు. ఈ పరిసిథ్తిలో దీవ్పతో చరిచ్ంచడం అనవసర పర్యాస, కాలయాపన. చేయదగగ్ది ఒకటే..!
ఉగర్ సిథ్రంగా ఒక నిరణ్యానికు వచిచ్నటుల్ తలాడించి, భుజానికి తగిలించి వునన్ విలల్ంబుని అందుకోని, బాణానిన్ దూరంగా కనపడుతునన్ దీవ్ప
మీదకు గురిపెటాట్డు. బాణంతో సహా వింటినారిని లాగి ఇక వదులుతాడనగా జరిగిందా సంఘటన.
దీవ్ప సైనికుడి దుసుత్లోల్ వునన్ ఒక వయ్కిత్ని జనంలో నుంచి ముందుకు లాగి అందరి ముందూ నిలబెటిట్ంది.
“ఇతనిన్ చూడండి” అరిచిందామె గటిట్గా.
అతనికి రెండు చేతులూ లేవు.
“యుదధ్ం ఇతనికి బహూకరించిన బహుమతి ఈ అవిటితనం. కుడి చేతిని వాడాలా? ఎడమ చేతిని వాడాలా? అని పోరాటం చేసుత్నాన్ం మనం.
ఇపుప్డు ఇతని రెండు చేతులూ లేవు. ఇతనేం చెయాయ్లి? ఈ యుదధ్ం ఇతనికి సాధించిపెటేట్దేమిటి? కుడి చేతిని వాడే పర్పంచానిన్ సాధిసాత్నని బయలేద్రి
చివరి చేతులే లేని చోటుకి చేరుకునాన్డు. ఇతనేం చెయాయ్లి?”
దూరం నుంచి చూసుత్నన్ ఉగర్ ఒకక్ క్షణం తటపటాయింపుకు లోనయాయ్డు. లోపల ఏదో అలజడి మొదలైనటుల్ అనిపించింది. విలల్ంబుని
నెమమ్దిగా కిందకు దించాడు.
“మనం కూడా ఇదే పరిసిథ్తిలోకి జారుకుంటునాన్మేమో అనన్ అనుమానం కలుగుతోంది. కుడిచేతికోసం ఎడమచేతిపైన పోరాటం. చివరికి
మనమంతా ఇలాగే చేతులులేని వాళళ్మైతే అపుప్డు మనం సాధించిన దానిన్ విజయం అంటారా అపజయం అంటారా? వదుద్. మన ఆపుత్లిన్, మన
సేన్హితులిన్ బలిగా కోరే యుదధ్ం మనకి వదుద్. ఒక కుటుంబం నుంచి ఒక తండిర్ని, ఒక భరత్ని, ఒక బిడడ్ని వేరు చేసే ఈ పోరాటం అవసరం లేదు మనకి.
రండి, మనం అందరం కలిసి నినదిదాద్ం. పోరాటం వదుద్. శాంతి కావాలి.” ఆవేశంగా అరుసోత్ంది దీవ్ప.
ఉగర్కి దీవ్ప మీదకు బాణం వెయాయ్లని అనిపించలేదు. అలాగని ఆమె చెపిప్న విషయాలని సమరిధ్సుత్నాన్డని కాదు. ఎటూ తేలుచ్కోలేని ఇరుకున
వునన్టుల్గా కొదిద్ క్షణాలు విలవిలలాడాడు. మరుక్షణం అతనికి మహాబసు గురుత్కొచాచ్డు. అతను రగిలిచ్న పోరాట సూఫ్రిత్ గురుత్కువచిచ్ంది.
“అయితే యుదధ్ం లేకపోతే మరణం. సంధికి అవకాశమే లేదు” మనసులోనే అనుకునాన్డు ఉగర్. అతని వెనుకే వునన్ నలుగురు అనుచరులిన్
చూశాడు. వాళిళ్దద్రూ ఒక ఉదుటున ముందుకు అడుగేసి నిలబడాడ్రు.
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“మీరిదద్రూ దీవ్పని బంధించండి. జాగర్తత్ ఇపుప్డు ఆమె చుటూట్ వునన్ వారిలో ఆమె పటల్ సానుభూతి వునన్వాళుళ్ చాలామంది వునాన్రు. మీ పని
కొంత కషట్మయేయ్ అవకాశం వుంది. అవసరమైతే మరో నలుగురి సహాయం తీసుకోండి. కాని ఈ రోజు రాతిర్కే జరిగిపోవాలి.” అతని ఆదేశాలను వినన్
ఇదద్రు అనుచరులు “జయహో” అంటూ అకక్డున్ంచి కదిలారు.
మిగిలిన ఇదద్రి వైపూ చూశాడు ఉగర్. విడివిడిగా ఇదద్రికీ సందేశానిన్చాచ్డు.
“నువువ్ వెంటనే ఆచారయ్ వేదాంతానిన్ కలిసి, ఈ రోజు సాయంతర్ం ఆయనిన్ కలవాలనుకుంటునాన్నని చెపుప్. ఇక నువువ్ మన
సేనానాయకులందరికీ చెపుప్ – రేపే ఆఖరి యుదధ్మని. విజయమో, వీరసవ్రగ్మో. సైనాయ్నిన్ సమాయతత్పరచమని చెపుప్. ఈ రోజు సాయంతర్ం ఆచారయ్
వేదాంతంతో జరిగే సభకు వారిని కూడా ఆహావ్నించానని చెపుప్.” అతని మాటలు పూరిత్ అవుతుండగానే ఇదద్రు అనుచరులూ తలలు వంచి
నమసక్రించారు. “జయహో” అంటూ నినదిసూత్ ముందుకు సాగారు.
ఉగర్ నెమమ్దిగా ముందుకు కదిలి తన గురార్నిన్ అధిరోహించి తన శిబిరం వైపు సాగిపోయాడు.
<***>
మహాబసు కళుళ్ తెరిచి చూశాడు. ఎదురుగా ఉదంతుడు కనిపించాడు.
“ఎలా వుంది?” అడిగాడతను మహాబసు కళుళ్ తెరవడం చూసూత్నే.
మహాబసు సమాధానం చెపప్లేదు. పరిసరాల గమనిచాలని పర్యతిన్ంచాడు.
ఏదో రాజమహల లాగా వుంది. అకక్డ వునన్ పర్తి వసుత్వులోనూ దాని విలువతో పాటు దరప్ం కూడా సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది. కారాగారంలో
వుంటానని ఊహించిన మహాబసు ఇపుప్డునన్ పర్దేశానిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పోయాడు.
“భయపడకండి. మీరు కేష్మంగా వునాన్రు. వామదేవుడి ఆంతరంగిక మందిరంలో వునాన్రు. మీకు ఎలాంటి హాని జరపకుండా అతిధి
మరాయ్దలతో చూసుకోమని వారి ఆజఞ్. ఇంతకీ మీకు ఎలా వుందో చెపప్నేలేదు” నవువ్తూ అడిగాడు.
“నాకు బాగానే వుంది. కానీ, ననున్ ఇకక్డ వుంచడంలో ఆంతరయ్ం”
“ఆంతరయ్ం తెలిసినా చెపేప్ అరహ్త నాకు లేదు మహాబసు. అది సవ్యంగా వామదేవులవారే వచిచ్ తెలియజేసాత్రు” అంటూ వంగి నమసక్రించాడు.
ఇక మహాబసుకి వేరే మాటాల్డే అవకాశం కూడా ఇవవ్కుండా – “మరి నాకు శలవా?” అంటూ అకక్డున్ంచి నిషర్క్మించాడు ఉగర్.
మహాబసు లేచి నిలబడాడ్డు. చుటూట్ పరికించి చూశాడు. ఆ మందిర దావ్రానికి రెండు వైపులా నిలబడడ్ ఇదద్రు సైనికులు మినహా ఇంకెవవ్రూ
లేరు. రెండు విషయాలు అతనిన్ ఆశచ్రాయ్నికి గురిచేసుత్నాన్యి – పటుట్బడడ్ శతుర్వుని చంపకుండా, కారాగారంలో వేసి బంధించకుండా ఇలా
రాచమరాయ్దలతో ఎందుకు ఉంచుకునాన్రు? అంతకనాన్ ఆశచ్రయ్కరంగా వునన్ది ఉదంతుడి పర్వరత్న. అపప్టిదాకా తనతో యుదధ్ ఖైదీతో మాటాల్డినటుల్
మాటాల్డిన ఉదంతుడు, ఈ మందిరంలోకి వచిచ్న తరువాత సేవకుడిలా మాటాల్డటమేమిటి?
సమాధానం దొరకని పర్శన్ల గురించి ఎంత ఆలోచించి సమాధనం వెతికినా, సుఫ్రించిన సమాధానాలనీన్ ఊహలే తపప్ నిజం కాదని అతనికి
అనిపించసాగింది. కర్మంగా ఆ ఆలోచనలనీన్ జారుకోని దీవ్ప జాఞ్పకం వచిచ్ంది.
దీవ్ప! దోర్హి!
అతనికి వెంటనే సుఫ్రించిన పదం. ఉదయ్మానికి, తనకి కూడా దోర్హం చేసిన దోర్హి. పోరాటానిన్ నిలిపేయలనన్ దీవ్ప పిలుపు వింటే ఇంతవరకూ
జరిగినదంతా వృధా అయిపోతుంది. దీవ్ప మాట అందరూ వింటారని కాదు కానీ, ఏ కొదిద్ మంది వినాన్ వారి వలల్ సైనయ్ం ఆతమ్సైథ్రయ్ం దెబబ్తింటుంది.
ఉదయ్మం బలహీనపడుతుంది. ఇదంతా దీవ్పకు తెలియదని కాదు. తెలిసే చేసోత్ంది. ఎందుకు? ఎందుకు?
ముఖదావ్రం దగగ్ర ఏదో అలికిడి అయియ్ంది. వామదేవుడు వచిచ్ సవ్యంగా ఏదో తెలియజేసాత్డని ఉదంతుడు చెపిప్న మాటలు గురుత్కొచిచ్ లేచి
సిథ్రంగా నిలుచునాన్డు.
దావ్రం తెరుచుకుంది. అందులో నుంచి లోపలికి వచిచ్న వయ్కిత్ని చూసి ఆశచ్రయ్పోయాడు మహాబసు. ఆ వచిచ్ంది మహాబసు కాదు. ఎవరో
శతాధిక వృదుధ్డు. తెలల్టి రంగు. తెలల్టి జుటుట్. తెలల్టి బటట్లు. సనన్టి శరీరం. ముడుతలు పడాడ్ చరమ్ం. కొంచెం ముందుకు వంగటం వలల్ చేతులు
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వేలేడుతుంటే వడి వడిగా అడుగులు వేసుకుంటూ వచాచ్డాయన. నేరుగా మహాబసు నిలబడడ్ చోటుకే వచిచ్ తల పైకెతిత్ చూశాడు. ఆ తరువాత ఒకోక్ అడుగు
నెమమ్దిగా వేసూత్, మహాబసునే చూసూత్ అతని చుటూట్ తిరిగాడు. మళీళ్ అతనికి అభిముఖంగా వచిచ్, అతని రెండు చెంపలమీద తన రెండు అరచేతులని
వుంచి అనాన్డు –
“సందేహం లేదు. నీవే మహాబసు. జయ జయహో మహాబసు” అంటూ చేతులు జోడించాడు.
“మీరు పెదద్వారు. నాకు నమసక్రించడమేమిటి?” అంటూ ఆశచ్రయ్పోతూ అడిగాడు మహాబసు.
“వయసు కాదు పర్ధానం. ఎనోన్ ఏళుళ్గా మేమంతా ఎదురుచూసిన దేవుడివి నువువ్. నీ వలల్ ఈ సవయ్లంకకి జరగబోతునన్ మేలు తెలిసినవాడిని
కాబటేట్ నీకు నమసక్రిసుత్నాన్ను” అనాన్డాయన
“నేను దేవుణిణ్ అనన్ నమమ్కమే ఇంత దూరం తీసుకువచిచ్ంది. నేను మీరనుకుంటునన్ మహాబసుని కాదని తెలుసుకుంటునన్ సమయంలో మీరు
వచిచ్ నేనే మహాబసునని చెపుత్నాన్రు. అసలు మీరు ఎవరు?”
“నా పేరు జాఞ్తి” చెపాప్డాయన అకక్డే ఆసీనుడౌతూ.
జాఞ్తి అనన్ పేరు ఎకక్డో వినన్టుల్ అనిపించింది మహాబసుకి. గురుత్ చేసుకునాన్డు. జాఞ్తి, విజాఞ్తి. అనన్దముమ్లు. ఆచారయ్ వేదాంతం గారి
గురువులు. పోరాటం అజాజ్తంగా చేసుత్నన్పుప్డు అడవిలో కనిపించిన రణచండి దేవాలయం గురించి చెపూత్ వీళళ్ గురించి పర్సాత్వించాడాయన.
“అంటే మీరు ఆచారయ్ వేదాంతం గురువులు. మీతోపాటు విజాఞ్తి అని..”
“చనిపోయాడు. నా తముమ్డు. నినున్ కలిసే భాగయ్ం నాకుండబటిట్ నేను మిగిలాను. నూటా పదెద్నిమిది ఏళుళ్. ఈ ఒకక్ రోజు కోసమే బర్తికానేమో”
నవావ్డాయన.
ఆశచ్రయ్ంగా ఆయనిన్ చూసూత్ ముందుకు వచిచ్ ఎదురుగా కూరుచ్నాన్డు మహాబసు.
“నేను మహాబసుని కాదు... దయచేసి ననున్ అంత గొపప్వాణిణ్ చెయయ్కండి” తనలో వునన్ ఆవేదన అంతా గొంతులో వినిపిసూత్ పలికాడు.
“గొపప్వాణిణ్ ఒకళుళ్ చెయయ్డమేమిటయాయ్? నువువ్ చేసే పనే నినున్ గొపప్వాణిణ్ చేసుత్ంది. నీ వెనుక ఎంతమంది నడిచారు అనన్దానిబటిట్ నువువ్
నాయకుడివి అవుతావు కానీ, నీకు నువువ్గా నాయకుడినని పర్కటించుకోలేవు. ఇపుప్డు నేను చెపప్డం కాదు. కాలం ముందు ముందు చెపుప్కుంటుంది.
కానీ... కానీ...” ఏదో భయాందోళన కమేమ్సినటుల్ ఆగిపోయాడాయన.
“ఏమైంది?” మహాబసు కూడా ఆందోళనగా అడిగాడు.
“పర్ళయం. మహాపర్ళయం... మహాబసు సవయ్లంక పోరాటంలో శతుర్వుని జయించిన రోజు మహాపర్ళయం సంభవిసుత్ందని మహాజాఞ్న
గర్ంధంలో చెపప్బడింది”
“మహాజాఞ్న గర్ంధమా? అవును దీని గురించి జలపతి, వేదాంతం కూడా పర్సాత్వించేవారు. జలపర్ళయం సంభవిసుత్ందని...”
“అవును. అది నిశచ్యం. మహాబసుగా నీవు శతుర్వులపై విజయం సాధించడం నిశచ్యం. అది జరిగిన మరుక్షణం మహాజలపర్ళయం వచిచ్ ఈ
లంక మొతాత్నిన్ ముంచెతిత్ ఎడమచేతి వాళళ్ని అందరినీ మింగేసి ఒక కొతత్ సమాజానిన్ నిరిమ్ంచడం ఖచిచ్తం. ఇదే సతయ్ం.” చెపుప్కుంటూపోయాడాయన.
“ఏమంటునాన్రు జాఞ్తీ? అకక్డ సైనయ్ంలో ఈపాటికే తిరుగుబాటు మొదలై వుంటుంది. నేను నమిమ్న వాళుళ్, ననున్ నమిమ్న వాళేళ్ నేను
మహాబసుని కాదని పర్చారం చేసుత్నాన్రు. నేను చనిపోయానని నముమ్తునాన్రు. నేను ఇకక్డ మీరు చెపిప్న శతుర్వు దగగ్ర బందీగా వునాన్ను. నేను శతుర్వుని
జయించడం సాధయ్మా?”
గటిట్గా నవావ్డు జాఞ్తి.
“నీవు శతుర్వు దగగ్ర బందీగా వునాన్వా? నీకు ఈ మందిరం కారాగారంలా అనిపిసోత్ందా? ఇకక్డ నువువ్ అతిధిగా వునాన్వు. నినున్ కాపాడేందుకే
ఇకక్డికి తీసుకొచిచ్ పెటాట్రు తపప్ నినున్ బంధించి కాదు” ఆయన చెపిప్న మాటలు విని ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు మహాబసు.
“అంటే వామదేవుడు ననున్ బంధించలేదా?”
“వామదేవుడు నినున్ ఎందుకు బంధిసాత్డని అనుకుంటునాన్వు?”
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“అదేమిటి? ఈ పోరాటంలో నా శతుర్వు వామదేవుడే కదా?”

“వామదేవుడు నీ శతుర్వు అనే భర్మలో వునాన్వు నువువ్. నువువ్ నమమ్లేని నిజం ఒకటి చెపప్నా? వామదేవుడు కుడిచేతి వాటం వునన్ వయ్కిత్”
ఆశచ్రయ్ంతో పాటు అపనమమ్కం కూడా జోడై అలాగే చూసూత్ వుండిపోయాడు మహాబసు.
“అవును. ఈ రహసయ్ం చెపాప్లనే నేను ఇంతకాలంగా ఎదురు చూసుత్నాన్ను. వామదేవుడు జనమ్తః కుడిచేతి వాటం వునన్వాడు. కేవలం ఈ
రాజయ్ం, రాజయ్ం నిరిమ్ంచిన చటట్ం, అతనికి ఇవవ్బడిన అధికారాల కారణంగా అతను ఎడమచేతిని వాడాలిస్ వచిచ్ంది. ఒక రాజుగా అతనే చటాట్నిన్
అతికర్మిసేత్ రాజయ్మే అలల్కలోల్లమైపోతుందని సవ్భావ రీతాయ్ కుడిచేతిని వాడవలసినవాడు ఎడమ చేతినే వాడుతూ అలాంటి పరిసిథ్తి దాపురించినందుకు
పర్తి క్షణం మధనపడుతుంటాడు. అందుకు పర్తయ్క్ష సాకిష్ని నేనే”
మహాబసు ఇంకా ఆశచ్రయ్ం నుంచి తేరుకోలేకపోయాడు.
“అయితే మా పైన పోరాటం? నిరాయుధులై, శాంతి కాముకులై పోరాడుతునన్ సతోయ్దయ్మకారులను హతమారచ్డం? ఇదంతా ఏమిటి?”
అడిగాడు ఆవేశంగా.
“అనివారయ్మైన ఒక దుసస్ంఘటన. ఒక పీడకలగా మారి అనునితయ్ం వెంటాడిన మహాభూతం. ఒక మహారాజుని పార్యోపవేశానికి సిదధ్ం చేసిన
పాపం”
ఆ మాటలు అనన్ వైపుకి చూసిన మహాబసు సాథ్ణువులా వుండిపోయాడు. అకక్డ మోకరిలిల్ వునాన్డు – వామదేవుడు.
***
డాకట్ర నరసింహం పదం పదం కూడగటుట్కోని చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు.
“ఆ పర్పంచంతో నీకే కాదు, నాకు కూడా సంబంధం వుంది. మొదట తెలిసేది కాదు. కానీ నువువ్ నీ కథ చెపప్డం మొదలుపెటిట్న తరువాత
కర్మకర్మంగా నేను కూడా అందులో భాగమేమని అరథ్ం అయియ్ంది. ఆ తరువాత సప్షట్ంగా తెలిసిపోయింది...”
డాకట్ర నరసింహం మొదటి వాకయ్ం వినన్ దగగ్రే అగిపోయాడు సారథి.
“ఆ పర్పంచంలో మీ పేరేమిటి డాకట్ర?” అడిగాడు
“ఆచారయ్ వేదాంతం”
(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం)
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