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జరిగిన జగనాన్టకం
ఎడమ చేతిని పర్ ముఖంగా డే సవయ్లంకలో కుడిచేతి పోరాటానికి మ బ  అనే నాయకుడయాయ్డు 
బో . మరణదండన నుంచి దీ ప, ఆచారయ్ దాంతం కాపాడారు. రెండు రుల్  దళాధిపతి దాడి నుంచి 

ఉగర్  కాపాడాడు. మదే డి గూఢచారి ఉదంతుడు పోరాటంలో చేరాడు. మ బ గా తన 
అనుభ లనిన్ంటినీ డా. నర ంహంకి చెపుత్ ంటాడు రథి. పేరలల్ వరల్డ్  లో పర్ యాణం వలల్  రథి 
సవయ్లంకకి ళాళ్డని డా. నర ంహం తెలు కునాన్డు. వరత్ కులతో చరచ్లకు ళిళ్న మ బ పై  దాడి 
చే డు దళాధిపతి. ధాముడు మరణించాడు. ఉదంతుడు మ బ ని రహసయ్ మారగ్ ం దారా 

బయటికి తీ కెళిళ్పోయాడు. 
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(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు) 

 
 
“సమార్ట అశోక చకర్వరిత్” 
పేరు పిలిసుత్నన్పుప్డే మహబసు ముఖంలో ఆశచ్రయ్ం ఆనందం కలగలిసిపోయాయి. 
“మీ కోసమే చూసుత్నాన్ను” అనాన్డు. 
“నేనేం చేసాత్నని?” అశోకుడి ముఖంలో ఆనందం లేదు. 
 
 
 
 
 
 

 
“ఈ పాటికి నువువ్ మరణించావనన్ వారత్ మీ సైనాయ్నిన్ చేరే వుంటుంది.” చెపిప్ నవావ్డు ఉదంతుడు. 
తల మొతత్ం భారంగా, బాధగా అనిపిసుత్ండటంతో అతి కషట్ం మీద తల తెరిచాడు మహాబసు. 
“నా శవం కనపడేదాకా వాళుళ్ నమమ్రు” అనాన్డు సిథ్రంగా. 
“నమమ్డానికి కావాలిస్ంది సాక్షయ్ం ఒకటే కాదు. నమమ్కమైన వయ్కిత్ చెపేప్ మాట ఏదైనా నముమ్తారు. నీ సైనయ్ంలో వందల సంఖయ్లో 

మా వేగులు వునాన్రు. వాళళ్ంతా ఇదే విషయానిన్ చూసినటుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు. కొందరు నీ తల నరికేసుత్ంటే చూసినటుల్, మరి కొందరు 
తెగిపడిన నీ తలని చూసినటుల్.... హహహాహ్...” గటిట్గా నవావ్డు ఉదంతుడు. 

ఏం సమాధానం ఇవావ్లో అరథ్ం కాలేదు మహాబసుకి. తాను మరణించినటుల్ పుకారు పుటిట్ంచడం వలల్ వాళుళ్ సాధించేది ఏమై 
వుంటుందా అని ఆలోచించాడు. నాయకుణిణ్ కోలోప్యిన సైనయ్ం కకావికలైపోతుంది. కానీ వెంటనే నాయకతావ్నిన్ అందుకోడానికి ఉగర్ 
వునాన్డు. శతుర్వుని వూయ్హాలను అంచనా వేసి, ఎతుత్కు పై ఎతుత్ వెయయ్డం తాను చేసిన ముఖయ్మైన పనులోల్ ఒకటి. ఇపుప్డు ఆ పని 
చెయయ్డానికి ఆచారయ్ వేదాంతం వునాన్రు కదా. ఇక వీళుళ్ సాధించగలిగిన పర్యోజనం ఒకటే – పర్జలలో మహాబసు మీద వునన్ నమమ్కానిన్ 
బదద్లు కొటట్డం. 

మహాబసు అనే దైవం వసాత్డని, యుదధ్ం జరిపి కషాట్ల నుంచి విముకిత్ పర్సాదిసాత్డని పర్జలంతా అనుకునాన్రు. అనుకునన్టుల్గానే 
తాను వచాచ్డు. వాళళ్ నమమ్కం నిజమైంది. ఎదురుగా కనపడడ్ది దేవుడే అనన్టుల్ కొలిచారు. అలాంటి మహాబసు మరణించాడని నమిమ్తే వాళళ్ 
వాళళ్ ఆతమ్విశావ్సాలని కోలోప్తారు. ధైరయ్ం మిగలదు. ఆశయం విసమ్రిసాత్రు. ఉదయ్మానిన్ నీరుకారచ్డం సులభమౌతుంది. శతుర్వులకి 
కావాలిస్ంది కూడా అదే కదా! 

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. 
వామదేవుడి గూఢచారి ఉదంతుడు పోరాటంలో చేరాడు. మహాబసుగా తన అనుభవాలనిన్ంటినీ డా. 
నరసింహంకి చెపుత్ంటాడు సారథి. పేరలల వరలడ్స్ లో పర్యాణం వలల్ సారథి సవయ్లంకకి వెళాళ్డని డా. 
నరసింహం తెలుసుకునాన్డు. వరత్కులతో చరచ్లకు వెళిళ్న మహాబసుపై దళాధిపతి చేసిన దాడిలో సుధాముడు 
మరణించాడు. ఉదంతుడు మహాబసుని రహసయ్ మారగ్ం దావ్రా బయటికి తీసుకెళిళ్పోయాడు. మహాబసు 
మరణించాడనన్ వారత్ గుపుప్మంది. 
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అదే విషయానిన్ ఉదంతుడితో మాటాల్డబోయాడు మహాబసు. కానీ ఇంకా పూరిత్గా శకిత్ రాలేదేమో మాటాల్డటానికి కూడా ఇబబ్ంది 
పడాడ్డు. సొరంగ మారగ్ం చివరికి చేరేదాకా ఏం మాటాల్డకూడదని నిరణ్యించుకోని నిశబద్ంగా వుండిపోయాడు.  

అపుప్డే అతని మదిలో మరో ఆలోచన వచిచ్ంది. అది పర్జల నమమ్కాల గురించి. 
ఒకపుప్డు మహాబసు అనే ఒక రక్షకుడు వసాత్డని నమామ్రు. గురువులు పురాణాలను ఉదహరించి చెపేత్ అదే నిజమని విశవ్సించారు. 

అతని కోసం ఎదురుచూశారు. తాను కనపడిన తరువాత మహాబసు వచేచ్శాడని చెపుప్కునాన్రు. గురువులు, ఆచారుయ్లు, నాయకులు అదే 
విషయానిన్ పర్చారం చెయయ్డంతో ఆ నమమ్కం కర్మంగా విసత్రించింది. ఒకొక్కక్రుగా నముమ్తూ చివరికి ఒక పెదద్ సైనయ్మే తయారైంది. 
ఇంతమంది విశావ్సం మళీళ్ ఒకక్ మాటతో తుడిచిపెటుట్కుపోయింది. వాళళ్లో ఒకడు, ఒక సామానుయ్డు మహాబసు మరణించాడని చెపేత్ అదే 
నిజమని ఇపుప్డు అందరూ నమిమ్వుంటారా? ఒకవేళ అలా నమిమ్నటైల్తే ఇక తాను మహాబసు అనన్ నమమ్కమే హాసాయ్సప్దం అవుతుంది. అది 
కాదు బాధించేది. ఇక ఈ పోరాటం ఆగిపోతుంది. ఉదయ్మం బూడిదపాలైతుంది. అలా జరగకూడదని కోరుకోవడం మినహా చేయగలిగింది 
ఏమీ లేదు. 

“ఏమిటి మహబసు ఆలోచిసుత్నాన్వ?” ఉదంతుడి పర్శన్తో తేరుకునాన్డు మహాబసు. 
“ఏం లేదు. నమమ్కాల గురించి” చెపాప్లా వదాద్ అంటూనే అనేశాడు. 
“ఏ నమమ్కం. నువువ్, నీ జనం ననున్ నమిమ్న సంగతేనా?” అంటూ వెటకారంగా నవావ్డతను. 
మహాబసుకి సమాధానం ఇవావ్లనిపించలేదు. వాదన చేసే ఓపికలేదు. ఎదుటివాడు అరథ్ం చేసుకుంటాడనన్ నమమ్కమూ లేదు. 
 మహాబసు ఇలా ఆలోచిసుత్ండగానే సొరంగ మారగ్ం రెండో చివరకి చేరుకునాన్రు. అకక్డ సిదధ్ంగా వునన్ ఇదద్రు సైనికులు రెండు 

తాళళ్ని కిందకు వదిలి, వాటి ఆధారంగా కిందకు జారి సొరంగలోకి దిగి అకక్డే ఎదురుచూసుత్నాన్రు. 
“జయహో ఉదంతసేనానీ” అనాన్రు వాళిళ్దద్రు ఉదంతుణిణ్ చూడగానే. 
“ఈయనే మహాబసు” అనాన్డు ఉదంతుడు మహబసుని చూపిసూత్. 
“జయహో మహాబసు” అనాన్రు వాళుళ్ వెంటనే. 
మహాబసు ఆశచ్రయ్పోయాడు. వాళుళ్ బందీగా వచిచ్న శతుర్వుకి జయధావ్నం ఎందుకు చేశారో అరథ్ం కాలేదతనికి. 
“ఏం జరుగుతోంది అకక్డ?” నవువ్తూ అడిగాడు ఉదంతుడు. 
“మనం అనుకునటుల్గానే మహాబసు చనిపోయాడనన్ వారత్ అందరి నోళళ్లోనూ నానుతోంది.” 
ఉదంతుడు నవావ్డు. 
“ఉదయ్మకారులు ఏమనుకుంటునాన్రు?” 
“రెండు వరాగ్లుగా విడిపోయారు. పోరాటం ఆపేదాద్మని ఒక వరగ్ం, కొనసాగించాలని ఒక వరగ్ం వాదించుకుంటునాన్రు. 

కొనసాగించాలని అంటునన్వారిలో ఆచారయ్ వేదాంతం, ఉగర్ వుంటే, ఉదయ్మం ఆపేయలనన్ వాదన చేసుత్నన్ది దీవ్ప” 
ఆశచ్రయ్ంతోనూ, అపనమమ్కంతోనూ తల ఎతిత్ చూశాడు మహాబసు. 
“దీవ్ప!” 
శరాఘాతంలా తగిలిందా మాట. దీవ్ప అలాంటి వాదన ఎందుకు చేసోత్ంది?  
తన ఆశయాలను పంచుకుంటానని చెపిప్న దీవ్ప! 
తనతో జీవితానిన్ సైతం పంచుకోడానికి సిదధ్పడిన దీవ్ప! 
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బోసుగా వచిచ్న తనని మహాబసు అని నమిమ్, తననే నమిమ్ంచిన దీవ్ప! 
ఈ రోజు మహాబసు మరణించాడనిన్ పుకారుని నమిమ్, ఇంతకాలం ఊపిరిగా బతికిన ఉదయ్మానేన్ కాదంటోందా! 
మళీళ్ ఆలోచనతో అతని తలలో బాధ పెరిగింది. అది మరింత పెదద్దై తెలివిలేని పరిసిథ్తిలోకి జారుకునాన్డు. 
** 
ఆ గదిలో ఇదద్రే వునాన్రు. సారథి, డాకట్ర నరసింహం. చాలాసేపటి నుంచి జరిగిన కథ మొతత్ం వివరంగా చెపాప్డు సారథి. 

మహాబసుగా అతను ఎలా ఉదంతుడి వెంట సొరంగ మారగ్ంలోకి వెళిళ్న విషయం, సమార్ట ఆశోక చకర్వరిత్ కనిపించి హెచచ్రించడం గురించి 
చెపాప్డు. ఆ తరువాత కొదిద్గా తటపటాయిసూత్ ఉదయ్మానిన్ ఆపేసే పర్యతన్ం దీవ్ప చేయడం గురించి వివరించాడు. 

“దీవ్ప ఇలా చేసుత్ందని ఊహించలేకపోయాను నేను” బాధగా అనాన్డు సారథి. 
“దటస్ ఓకే. అది వేరే పర్పంచం, ఇది వేరే పర్పంచం. ఆ పర్పంచం గురించి ఈ పర్పంచంలో బాధపడి పర్యోజనం వుండదు సారథి” 

అనూనయిసూత్ చెపాప్డు డాకట్ర నరసింహం. 
“కరెకేట్ కానీ మనసు ఒపుప్కోవటం లేదే” నవావ్లని పర్యతిన్సూత్ అనాన్డు సారథి. ఆ తరువాత చాలాసేపు ఇదద్రూ ఏమీ 

మాటాల్డుకోవాలో తెలియనటుల్ మౌనంగా వుండి పోయారు. 
చాలాసేపటి తరువాత సారథే మాటాల్డాడు - 
“ఏం జరుగుతోందో అరథ్ం కావటం లేదు సార” అని అనాన్డు 
“ఏం అరథ్ం కావాలి సారథి?” కాసత్ చిరాగాగ్నే పర్శిన్ంచాడు నరసింహం. 
“ననున్ పార్ణంగా పేర్మించిన అమామ్యి నేను లేను సమయంలో నా ఆశయానికి, సిదాధ్ంతాలకి విరుదధ్ంగా ఎలా మాటాల్డగలిగింది? 

నేను ఉనన్ంత కాలం నాకు మదద్తుత్ని ఇసూత్, నా సిదాధ్ంతాలకి అనుగుణంగా పోరాడిన దీవ్ప ఇలా ఇలా చెయయ్గలిగింది? అదే అరథ్ం 
కావటంలేదు” అనాన్డు సారథి 

“అభిపార్యం మారటం పెదద్ వింతేముంది? నమిమ్న సిదాధ్ంతానిన్ కాదని దానికి వయ్తిరేక సిదాధ్ంతానిన్ అవలంబిసుత్నన్ వారితో 
కలిసిపోయే నాయకులిన్ నువువ్ చూడలేదా?” 

“చూశాను. కానీ అది పొలిటికల. అలాంటి సందరాభ్లలో ఆ లీడర ఒకే సిదాద్ంతానిన్ నమామ్డు అని కూడా ఖచిచ్తంగా చెపప్లేము. 
ఇకక్డ పరిసిథ్తి అలా కాదు. నేను పర్తిపాదించిన సిదాధ్ంతం సరైనదో కాదో, కానీ ఆ సిదాధ్ంతానిన్ మనసూఫ్రిత్గా నమిమ్, అదే సిదాధ్ంతం కోసం 
పోరాటం జరిపి చివరికి ఇలా జారుకోవడం అనాయ్యం. దోర్హం.” కోపంగా అరుసుత్నన్ సారథి వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు డాకట్ర నరసింహం. 

“నువేవ్ం మాటాల్డుతునాన్వో అరథ్ం అవుతోందా సారథి? అసలు నువువ్ ఎవరివి? ఎవరి గురించి కామెంటుల్ చేసుత్నాన్వో అరథ్ం 
అవుతోందా? ఎందుకు వెళాళ్వో తెలియదు కానీ ఏదో విచితర్మైన లోకానికి వెళాళ్వు. వెళిళ్నందుకు అకక్డ నువువ్ నేరుచ్కుందేమిటి? 
పర్పంచంలో ఏది జరిగినా అది ఏదో మంచి కోసమే అని మనం నముమ్తాం కదా? ఆ కొతత్ పర్పంచానికి వెళళ్డం వలల్ నీకు కలిగిన 
పర్యోజనం ఏమిటి? ఆలోచించావా?” ఆవేశంగా పర్శిన్ంచాడు డాకట్ర నరసింహం. 

ఆయన ఆవేశం చూసి ఆశచ్రయ్పోవడం సారథి వంతైంది. 
“ఏమైంది డాకట్ర?” అడిగాదు సారథి. 
“అకక్డ నువువ్ పర్తిపాదించిన సిదాధ్ంతం ఏమిటి? ఏ సిదాధ్ంతం గురించి పోరాటం చేసుత్నాన్వో గురుత్ందా?” అడిగాడు ఇంకా అదే 

ఆవేశంతో 
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“తెలుసు డాకట్ర. జీవితంలో అనిన్ పర్తేయ్కమైన, పార్ముఖయ్త కలిగిన సందరాభ్లలో కుడి చేతిని వాడాలని నేను, ఎడమ చేతిని వాడాలని 
వాళుళ్. ఇదే కదా ఇదద్రి మధయ్ జరుగుతునన్ పోరాటానికి కారణం?” 

గటిట్గా నవావ్డు డాకట్ర 
“కుడి చెయియ్, ఎడమ చెయియ్. ఇవెంత టిర్వియలో అరథ్ం చేసుకునాన్వా? అకక్డ మహాబసుగా నీ అభిపార్యానిన్ పకక్న పెటుట్. ఇకక్డ 

ఈ పర్పంచంలో సారథిగా చెపుప్. కుడి చెయియ్ వాడటానికి, ఎడమ చెయియ్ వాడటానికి తేడా ఏమైనా వుందనుకుంటునాన్వా?” 
అంత సూటిగా వచిచ్ తగిలిన పర్శన్కు సమాధానం చెపప్లేక సతమతమైపోయాడు సారథి. 
“కమాన చెపుప్. ఆ పర్పంచంతో పరిచయం లేకపోయుంటే, నేను ఎడమ చేతితో ఏదైనా ఇసేత్ తీసుకోవా? కుడిచేతోత్నే ఇవావ్లని గొడవ 

చేసాత్వా? ననున్ చంపేసేంత ఆలోచన చేసాత్వా?” 
“లేదు” చాలా పీలగా వుందతని గొంతు. 
“మరి ఆ పర్పంచంలో ఎందుకు అంత గొడవ చేసుత్నాన్వు?” 
“ఏమో తెలియడం లేదు” 
“అంటే ఆ పర్పంచంలో వునన్ నీ నమమ్కాలకి, ఈ పర్పంచంలో వునన్ నీ నమమ్కాలకీ సంబంధం లేదు. అవునా?” 
“అవును. అలాంటపుప్డు వేరే ఎవరిలోనో అలాంటి కనిస్సెట్నీస్ వుంటుందని ఎందుకు అనుకుంటునాన్వు? పర్తి మనిషి నమిమ్న 

సిదాధ్ంతాలలో మారుప్ రావడం సహజం. అంత మాతార్న వాళళ్ కాయ్రకట్రేన్ అనుమానించడం తపుప్” 
“మీరు చెపిప్ంది నిజమే. కాదనను. కానీ మూలమైన కొనిన్ సిదాధ్ంతాలు వుంటాయి. వాటికి మారుప్ వుండదు. వాటికి కాంపర్మైజ 

అయేయ్ లక్షణం వుండదు. అలాంటి కోర వాలూయ్స ని మారుచ్కోవటం అంటే కాయ్రకట్రిన్ చంపుకోవడమే. కాదంటారా?” సారథి ఆ పర్శన్ 
అడిగుతునన్పుప్డే ఆలోచించాడు. తన పర్శన్లోనే సమాధానం వునన్టుల్ అనిపించిందతనికి. అయినా అడిగేశాడు. 

“యస. కాయ్రెకట్ర చచిచ్పోతుంది. మనిషిగా మనం ఎపప్టికపుప్డు కొతత్ కొతత్ అవతారాలను ఎతుత్తూనే వుంటాము. ఎపుప్డు వునన్ 
పరిసిథ్తిని బటిట్ అపప్టి ఆలోచనలు వుంటాయి. మన అవతారం మారినపుప్డు మన ఆలోచనలు మారతాయి. ఆలోచన వలేల్ అభిపార్యాలు 
మారవచుచ్. చివరికి మన మూలమైన సిదాధ్ంతం కూడా మారచుచ్. ఇపుప్డు దీవ్పకి జరిగిందదే. ఆమె ఒకపుప్డు వామదేవుడికి వయ్తిరేకంగా 
జరగబోయే పోరాటం గురించి చదువుకునన్ విదాయ్రిథ్ని. అపుప్డు పోరాటం సమంజసమే అనిపించి వుండవచుచ్. ఆ తరువాత నువువ్, ఐ మీన 
మహాబసు కలిసినపుప్డు యవవ్నోదేర్కంలో ఉదయ్మం కలిప్ంచిన తాతాక్లిక ఆవేశంలో పోరాటం సహేతుకమనే అనిపించి వుండవచుచ్. ఆ 
తరువాత నీతో పేర్మ. పేర్మలో తపొప్పుప్లు ఏముంటాయి? నీకు నచిచ్ందే ఆమెకు నచిచ్ంది. నువువ్ యుదద్ం అంటే యుదద్ం అంది. ఉదయ్మం 
అంటే ఉదయ్మం అంది. పోరాటం అంటే పోరాటమనే అంది. కానీ ఇపుప్డు పరిసిథ్తి మారింది. ఇపుప్డు నువువ్ ఆమెకు భరత్వి. ఆమెకు 
పుటట్బోయే బిడడ్కు తండిర్వి. ఆమె ఇపుప్డు భారయ్గా ఆలోచిసోత్ంది. ఒక తలిల్గా ఆలోచిసొత్ంది. ఏ ఉదయ్మం అయితే ఆమెకు నినున్ పరిచయం 
చేసిందో ఆ ఉదయ్మం నీ ముందు చినన్గా కనిపించడం మొదలైంది. నీ పార్ణం కాపాడటం కోసం ఉదయ్మానిన్ కాదనే సిథ్తికి చేరుకుంది. 
నువవ్నాన్వే కోర వాలూయ్ అది ఒకపుప్డు ఉదయ్మం, ఇపుప్డు నువువ్, నీ పార్ణం. అందుకే యుదద్ం వదద్నింది. తపాప్?” ఆయన ఆవేశంతో 
హూంకరించినటుల్ అడిగేసరికి సారథి సమాధానం లేక మినన్కుండిపోయాడు. 

ఆయన చెపిప్ంది నిజమేనోమే అనన్ అనుమానం అతనికి మొదటిసారి కలిగింది. అయితే అతనిన్ కలవరపెటిట్ంది అది కాదు. 
“డాకట్ర! దీవ్ప తలిల్ కాబోతోందని మీకెలా తెలుసు. మా ఇదద్రికీ పెళైళ్పోయిన విషయం కూడా మీకు చెపప్లేదు నేను. అయినా ఆ 

విషయం మీకెలా తెలిసింది? నిజం చెపప్ండి? మీరెవరు?” అడిగాడు సారథి. 
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ఒకక్సారిగా కూలబడిపోయాడు డాకట్ర నరసింహం. అతను ముఖం మీద పటిట్న చెమట ధారగా కిందకి జారి అతని చొకాక్ని 
తడిపేసోత్ంది. అతను చెపప్డం పార్రంభించాడు.  

  
   
 

(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం) 
 

COMMENTS 

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

