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జరిగిన జగనాన్టకం 

ఎడమ చేతిని పర్ముఖంగా వాడే సవయ్లంకలో కుడిచేతి పోరాటానికి మహాబసు అనే నాయకుడయాయ్డు బోసు. పేరలల వరలడ్స్ 
లో పర్యాణం వలల్ సారథి సవయ్లంకకి వెళాళ్డని డా. నరసింహం తెలుసుకునాన్డు. మహాబసుపై దళాధిపతి చేసిన దాడిలో 
సుధాముడు మరణించాడు. వామదేవుడి గూఢచారి ఉదంతుడుతో రహసయ్ మారగ్ం దావ్రా రాజపార్సాదంలో వామదేవుణిణ్ 
కలిసాడు మహాబసు. మహాబసు మరణించాడని నమిమ్న దీవ్ప ఉదయ్మానిన్ ఆపేయాలనన్ పర్యతన్ం చెయయ్టం ఉగర్కు నచచ్క 
పోవటంతో ఆమెను బంధించాడు. తానే ఆచారయ్ వేదాంతం అని డాకట్ర నరసింహం చెపాప్డు. దళాధిపతి దాడిలో 
వామదేవుడు మరణించాడు.  
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“మరణశిక్ష” ఎలాంటి తటపటాయింపు లేకుండా సప్షట్ంగా చెపాప్డామాటని ఉగర్. 
ఏమాతర్ం బెదరలేదు దీవ్ప. చినన్గా నవివ్ంది. 
“వెంటనే అమలు చెయయ్ండి” కొనసాగింపుగా చెపిప్, వచిచ్న అనుచరుడి వైపు తిరిగాడు. “అందరినీ సనన్దధ్ం చెయయ్మని 

సేనానాయకులకు చెపుప్. నేను ఇపుప్డే వెళిళ్ ఆ దళాధిపతిని ఎదిరిసాత్ను” పర్కటించి ముందుకు కదిలాడు. అనుచరుడు తెచిచ్న అశవ్ం కళాల్నిన్ పటుట్కోని 
ఒకక్ ఊపులో ఎగిరి కూరుచ్నాన్డు. అయితే ముందుకు వెళళ్డానికి మాతర్ం తటపటాయించాడు. 

మరణశిక్ష విధించిన తరువాత దీవ్ప ఏ మాటా మాటాల్డకపోవటం అతనికి ఆశచ్రయ్ంగానూ, అసహనంగానూ అనిపించింది. 
వెనకిక్ తిరిగి ఆమె వైపు చూశాడు. ఆమె ముఖంలో చిరునవువ్ అలాగే వుంది. చూపు తీక్షణంగా వుంది. ఆ చూపు అతని కళళ్లోకే వచిచ్ గుచుచ్తోంది. 

“శెలవు” అంటూ కుడిచేతి పిడికిలి చూపించి ముందుకు కదలబోయాడు. అపుప్డు మాటాల్డింది దీవ్ప. 
“నాకు మరణశిక్ష విధించడానికి నువెవ్వరు?” 
పర్శన్ వసుత్ందని ఊహించాడు కానీ సమాధానం చెపప్లేక పోయాడు. 
“మహాబసు మొదలుపెటిట్న ఈ పోరాటానిన్ ముందు తీసుకెళుత్నన్ నాయకుణిణ్” 
“నాయకుడు.. “ నిరసన ధవ్నిసూత్ పలికింది దీవ్ప. “ఎవరికి నాయకుడు? నినున్ ఎవరైనా నియమించారా? ఎవరైనా 

ఎనున్కునాన్రా? అయాచితంగా వచిచ్న అధికారంతో ఏం చేసుత్నాన్వో తెలియని ఉనామ్దావసథ్లో వునాన్వు. ఆ అధికారం ఏకక్డ లేకుండా పోతుందోననన్ 
భయంతో ఈ పోరాటానిన్ సాగిసుత్నాన్వు. అందుకు అడడ్ం వచిచ్న నాలాంటి వాళళ్ని ఆహుతి చేసుత్నాన్వు. నీ అధికార దాహానికి. మదానికి నేను సమిధను. 
అంతేనా?” 

“అధికారం కోసం కాదు. ఆశయం కోసం. ఆశయ సాధన కోసం. మరీ ముఖయ్ంగా నేను నమిమ్న సిదాధ్ంతం కోసం. ఇక 
శలవు” అంటూనే గురార్నిన్ ముందుకు కదిలించాడు ఉగర్. 

“అయితే నీకూ నువువ్ పోరాడబోతునన్ దళాధిపతికి తేడా ఏంటి? నువువ్ నమిమ్న సిదాధ్ంతం కోసం ననున్ చంపుతునాన్వు. 
అతను నమిమ్న సిదాధ్ంతం కోసం మహాబసుని చంపాడు.” దీవ్ప గటిట్గా అరిచి చెపిప్న మాటలు వినపడుతునాన్ వినపడనటుల్గా ముందుకు కదిలాడు ఉగర్. 

“మహాబసు మరణించలేదు” మనసులో పదే పదే అనుకుంటూనే వునాన్డతను. 
సైనయ్ం సిదధ్ంగా వుంది. ఉగర్ అకక్డికి చేరుతూనే గటిట్గా అనాన్డు – 
“మహాబసు మరణించలేదు” 
అందరూ అతని వైపే చూశారు. 
“మహాబసుకి మరణం లేదు.” 
మళీళ్ అరిచాడతను. 
“అతను నిరంతరం జీవించేలా యుదధ్ం చేదాద్ం. సిదధ్మా?” పిలుపునిచాచ్డు 
“సిదధ్ం” వందాలాది గొంతులు ఒకక్సారి పలికాయి. 
“ఈ యుదధ్ం తరువాత మనం జీవించి వుండకపోవచుచ్” 
“సిదధ్ం” 
“ఈ యుదధ్ం తరువాత మనం చిరంజీవులుగా జీవించవచుచ్” 
“సిదధ్ం” 
“జయహో మహాబసు” 
“జయహో మహాబసు” 
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దికుక్లు పికక్టిలేల్లా అరుసూత్ సేన మొతత్ం యుదధ్ం భూమి వైపు కదిలింది. 
అటు వైపు నుంచి దళాధిపతి దళం పొలానిన్ కమేమ్సిన మిడతల దండులా దూసుకొసోత్ంది. 
ఒకరికొకరు ఎదురుపడాడ్రు. వికటంగా నవావ్డు దళాధిపతి. ఉగర్ కోపంతో రగిలిపోతునాన్డు. 
దళాధిపతి తన ఖడాగ్నిన్ తీసి ఉగర్ వైపు చూపించాడు. 
“చూసుత్నాన్వా ఈ ఖడాగ్నిన్. సవయ్లంక ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ కాదనన్ పర్తి గొంతుకనూ ఉతత్రించిన ఖడగ్మిది. ఈ రాజయ్ శాసనాలను 

వయ్తిరేకించినది ఎవరైనా సరే వాళళ్ తలను తెగ నరికేదాకా శాంతించని ఖడగ్మిది. ఇదిగో ఇంకా తడి ఆరని ఈ రకత్పు మరకలను చూసుత్నాన్వా? ఇవి 
ఎవరివో తెలుసా?” అడిగి గటిట్గా నవావ్డతని. 

ఈ పేరు వినాలిస్వసుత్ందో అనన్ భయం ఉగర్ని అతలాకుతలం చేసింది. “మహాబసు మరణించలేదు” మళీళ్ అనుకునాన్డు 
మనసులోనే. 

“ఈ రకత్ం వామదేవుడిది. మీ మహాధినేతది” పర్కటించాడు ఉగర్.  
ఆశచ్రయ్పోయాడు ఉగర్. దళాధిపతి వామదేవుణిణ్ చంపడమేమిటి అని ఆశచ్రయ్పోయారు అంతా. 
“ఇపుప్డు మీకు మహధినేత లేడు. ఉనన్దలాల్ నేనే. నేనే దళాధిపతిని. మహాధినేతని” చెపూత్నే మళీళ్ దళాధిపతి నవావ్డు. “ఇక 

ఈ కరవాలం ఎదురుచూసుత్నన్ రుధిరం ఎవరిదో తెలుసా? మీ నాయకుడు మహాబసుది” అతని ఈ ఒకక్ వాకయ్ం ఉగర్లో అనేకానేక సప్ందనలకు 
కారణమైంది. 

అపప్టిదాకా వునన్ ఆశచ్రయ్ం, అసహనం సాథ్నే ఆనందం విరిసింది. “అంటే మహాబసు బర్తికేవునాన్డు” తనకి తానే చెపుప్కోని 
ఇంకా ఆనందించాడు మహాబసు. 

“మహాబసు మరణం మీ ఉదయ్మానికి చరమగీతం కావాలి. రా.... ముందు నినున్ చంపి ఆ తరువాత మహాబసుని అంతం 
చేసాత్ను” 

అపప్టిదాకా ఉగర్ మనసులో ఉనన్ ఊగిసలాట ఆగిపోయింది. ఇపుప్డు సప్షట్మైంది. తాను నమిమ్నదే నిజమని 
తెలిసిపోయింది. మహాబసు మరణించలేదు. కనీసం వామదేవుడి దగగ్ర బందీగా కూడా లేడు. దళాధిపతి మాటలిన్ బటిట్ చూసేత్ మహాబసు కోసం వాళుళ్ 
కూడా చూసుత్నాన్రు. 

“జయహో మహాబసూ” అపర్యతన్ంగా అరిచాడు. 
“జయహో మహాబసూ” సేన మొతత్ం ఉతాస్హంగా బదులిచిచ్ంది. 
యుదధ్ం మొదలైంది. ఆఖరి యుదధ్ం. మహాధినేతని చంపి రాజయ్ కాంక్షతో శతుర్శేషం లేకుండా చేయాలని యుదధ్ం చేసుత్నన్ 

దళాధిపతికి, ఉగర్ని చంపేందుకు ఆఖరి అవకాశం. ఉదయ్మానికి పర్థాన శతుర్వైన దళాధిపతిని చంపి, మహాబసుని మళీళ్ చేరుకోడానికి ఉగర్కి ఇదే ఆఖరి 
అవకాశం. ఇదద్రిలో ఎవరు మరణించినా, ఎవరు గెలిచినా ఇదే వారిరువురికీ ఆఖరి యుదధ్ం. అలాగే పోరాడుతునాన్రు ఇదద్రూ. 

అటు దళాధిపతితో వందలోల్, వేలలో సైనయ్ం. ఇటు ఉగర్ వైపు శతుర్ సేనలో ఐదో వంతు కూడా లేని పరిసిథ్తి. అయితే 
వునన్దలాల్ ధైరయ్ం. ఆతమ్సెథ్ౖరయ్ం. నమమ్కం. ఆశయం. ఇవే విజయానికి బాటలు వేసాత్యనన్ విశావ్సం. అయితే ఎకక్డో ఏదో మూల ఉగర్ మనసులో 
మిగిలిపోయిన బాధ ఒకటుంది. అది – దీవ్ప. 

ఉగర్ సైనయ్ంలో సైనికులు ఒకొక్కక్రుగా నేలకి ఒరుగుతునాన్రు. నేలకి ఒరిగిన పర్తి ఒకక్డు కనీసం పదిమందిని చంపి తాను 
చసుత్నాన్డు. అది చాలు. ఐదో వంతు సైనయ్ం, ఒకొక్కక్రు ఇలాగే పది మందిని చంపితే సగం సైనయ్ం మిగిలుండగానే శతుర్ సైనాయ్నిన్ అంతం చేయచుచ్. కానీ 
అది కాదు ఉగర్ కోరుకుంటుంనన్ది. ఉగర్కి కావాలిస్ంది దళాధిపతి మరణం. కానీ అదంత సులభం కాదని అరథ్మౌతూనే వుంది. 

దళాధిపతితో ముఖాముఖి తలపడే అవకాశం వచిచ్ంది. ఒకరి మీదకొకరు ఆయుధాలను వరష్ంలా కురిపిసుత్నాన్రు. ఫలితం 
తేలనిసిథ్తిలో చాలాసేపు ఆ యుదధ్ం కొనసాగింది. 
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ఉనన్టుట్ండి దళాధిపతి మీదకు దాడి చేసుత్నన్ బాణాలను గమనించాడు ఉగర్. అవి తన విలుల్ నుంచి వెలువడుతునన్వి కాదని 
అరథ్మౌతూనే వుంది. ఆశచ్రయ్ంతో ఆ బాణాలు వసుత్నన్ వైపుకి చూశాడు ఉగర్. 

దీవ్ప! 
కానీ అపప్టికే ఆలసయ్మైపోయింది. దళాధిపతి వదిలిన బాణం అతని కుడి భుజానిన్ చీలుచ్కుంటూ వెళిళ్పోయింది. గురర్ం 

మీద నుంచి కింద పడిపోయాడతను. దీవ్ప తన బాణ పరంపరని కొనసాగిసూత్నే ఉగర్ దగగ్రగా వచిచ్ంది. 
ఆశచ్రయ్ంగా ఆమెనే చూసూత్ – “దీవ్పా” అని మాతర్మే అనగలిగాడు ఉగర్. 
“ఆచారయ్ వేదాంతం ననున్ విడిపించారు. నువేవ్ం కంగారుపడకు నీకు తోడుగా నేనునాన్ను” అంటూనే తన విలుల్ని ఎకుక్పెటిట్ 

బాణాలను వదులుతూనే వుంది. 
ఉగర్ సంభర్మంగా చూసుత్నాన్డు. తానే సవ్యంగా మరణశిక్ష విధించి ఎంతో సమయం కాలేదు. ఇపుప్డు ఆమే అతని 

పార్ణాలని కాపాడటానికి ముందుకు వచిచ్ంది. కృతజఞ్తగా ఆమె వైపు చూశాడు. 
“మహాబసు బర్తికేవునాన్డు” ఆ విషయం ఆమెకు చెపప్కుండా వుండలేకపోయాడు. 
ఆమె ఒకక్ క్షణం చిగురుటాకులా వణికిపోయింది. ఆ ఒకక్ క్షణం రణరంగంలో నిలోచ్ని వునాన్ననన్ సంగతి 

మరిచ్పోయిందామె. శతుర్వు బలం పుంజుకోడానికి ఆ ఒకక్ క్షణం చాలు. 
అపప్టిదాకా ఆమెతో ముఖాముఖీ యుదధ్ం చేసుత్నన్ దళాధిపతి తపుప్కునాన్డు. అతని సాథ్నంలో అతని ముఖయ్ అనుచరులు 

ముగుగ్రు వచాచ్రు. దీవ్ప తేరుకునేలోగా వాళుళ్ తమ దాడిని మొదలుపెటాట్రు. అసలు సమసయ్ అది కాదు. వాళుళ్ దాడి కొనసాగిసూత్ కర్మంగా దకిష్ణం వైపు 
కదులుతునాన్రు. అంటే వాళళ్తో పోరాటం కొనసాగించడానికి దీవ్ప ఉతత్రం వైపు కదలాలి. అంటే కర్మంగా ఉగర్కి దూరం అయిపోవాలి. ఉగర్ని అలా 
వదిలేయడం ఇషట్ం లేకపోయినా తపప్ని పరిసిథ్తి. 

శతుర్వు వేసిన పనాన్గం అరథ్మైంది ఉగర్కి. దళాధిపతి అనుచరులు దీవ్పని తనకి దూరంగా తీసుకెళళ్గానే అతను మళీళ్ 
ముందుకు వసాత్డు. కుడి భుజంలో బాణం దిగడంతో యుదధ్ం చెయయ్డం కషట్ంగా వుంది. అంటే తనను చంపడానికే ఈ వూయ్హం వేశారు. 

“నాకేమైనా ఫరావ్లేదు దీవ్పా. నీ యిదధ్ం నువువ్ చెయియ్. జయహో మహాబసు” గటిట్గా అరిచి నిలబడి అతి కషట్ం మీద 
బాణాలు వెయయ్డం మొదలుపెటాట్డు. కర్మంగా దీవ్ప దూరమైంది. దళాధిపతి పర్తయ్క్షమయాయ్డు. 

అదే వికటాటట్హాసం చేసుత్నాన్డు దళాధిపతి. మృతుయ్దేవతలా వునాన్డు. ఉగర్ వేసుత్నన్ బాణాలు అతనిని తాకలేకపోతునాన్యి. 
తాకినా ఎలాంటి పర్భావమూ లేనంత సునిన్తంగా తాకుతునాన్యి. బలమంతా ఉపయోగించినా దళాధిపతి కవచానిన్ కూడా ఛేదించలేకపోతునాన్యి. 
అతని పరిసిథ్తి అరథ్మైంది దళాధిపతికి. అతను నెమమ్దిగా దగగ్రకు రాసాగాడు. 

క్షణానికో అడుగు చొపుప్న దగగ్రౌతునన్ మృతుయ్వుని ఎలాంటి బెదురు లేకుండా చూసుత్నాన్డు ఉగర్. చేతిలోని విలుల్ని, 
బాణాలను పకక్న పడేశాడు. కరవాలానిన్ అందుకోని సిదధ్ంగా వునాన్డు. దళాధిపతి కూడా కరవాలానిన్ దూసి చేత పటుట్కోని ముందు నిలబడాడ్డు. 

ఉగర్ రెండు చేతులతో కతిత్ని పటుట్కోని దళాధిపతి మీదకి దాడి చేశాడు. దళాధిపతి కేవలం ఉగర్ చేసుత్నన్ దాడిని తపుప్కుంటూ, 
తన కతిత్ని అడడ్ంపెడుతూ వుండిపోయాడు. పర్తిదాడి చెయయ్టంలేదు. పులి తన పంజా దెబబ్ తిని పడిపోయిన లేడి పిలల్తో ఆడుకునన్టుల్గా వుందా 
సనిన్వేశం. 

అయినా ఉగర్ తన పర్యతన్ం మానలేదు. దళాధిపతి చేతిపైన, వీపు పైన రెండు చినన్ గాటుల్ మాతర్ం పెటట్గలిగాడు. ఇక ఆట 
చాలనుకునాన్డేమో దళాధిపతి తన కతిత్ని తిపుప్తూ ముందుకి ఉరికాడు. మరుక్షణం ఉగర్ చేతిలోని కతిత్ ఎగిరి పడిపోయింది. 

ఇపుప్డు ఉగర్ నిరాయుధుడు. దళాధిపతి కరవాలం అతని గుండెల మీద వుంది. 
“ఆఖరి సారి ఊపిరి పీలుచ్కో ఉగార్. నువువ్ నముమ్కునన్ నీ దేవుణిణ్ తలుచ్కో.” అంటూ తన కతిత్ని పైకెతాత్డు. 
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ఇక మరణం తధయ్మని అరథ్మైంది ఉగర్కి. ఉతత్రం వైపు దూరంగా యుదధ్ం చేసుత్నన్ దీవ్ప వైపు చూశాడు. ఆమె తిరిగి 
వచేచ్ందుకు అవకాశం లేదు. ఆఖరుసారి మహాబసుని తలుచ్కునాన్డు. “ననున్ క్షమించు మహాబసూ” అనుకునాన్డు. కళుళ్ మూసుకోని మరణానిన్ 
ఆహావ్నిసూత్ వుండిపోయాడు. 

“కళుళ్ తెరువు ఉగార్!” అరిచాడు దళాధిపతి. నేను నినున్ నా ఎడమ చేతితో నరకడం నువువ్ కూడా చూడాలి. కళుళ్ తెరువ” 
ఉగర్ కళుళ్ తెరిచాడు. దళాధిపతి రెండు చేతులతో పటుట్కునన్ ఖడాగ్నిన్ ఎడమ చేతిలోకి మారుచ్కునాన్డు. దానిని ఒకసారి 

నెమమ్దిగా ఉగర్ మెడ పైన తాకించి ఇక నరకడానికి సిదధ్మనన్టుల్గా పైకెతాత్డు.  
ఒకక్ క్షణం యుదధ్భూమిలో వునన్ పర్తి ఒకక్రి శావ్స ఆగిపోయాయి. 

(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం) 

COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2015/jan15_jagannatakam_comments.htm

