
1 
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                            »qe]   2017 

»s¡T>∑T‘·Tqï~ »>∑Hêï≥ø£+

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. 
“మీలాంటి మహానుభావుల దరశ్నం అయినపుప్డలాల్ నాకు దిశానిరేద్శయ్ం జరుగుతుంది. నేనేం చెయాయ్లో, ఎలా చెయాయ్లో మారగ్ం 

తెలుసుత్ండి. మీరు వచాచ్రు కాబటిట్ ఇపుప్డు నేను ఏం చెయాయ్లో తెలుసుత్ందని అనుకుంటునాన్ను” బోసు మాటలకు అశోకుడు విషాదంగా నవావ్డు. 
“మనం కొంత కాలం కిర్తం కలిశాము కదా. అపుప్డు నేను చెపిప్న మాటలు గురుత్నాన్యా? నేను చూపించిన మారగ్ంలోనే ముందుకు 

వెళాళ్వా?” 
“సమార్ట! మీరు మునుపు దరశ్నం ఇచిచ్నపుప్డు ఏదీ సప్షట్ంగా చెపప్లేదు. యుదధ్ం అంటే విషాదం అనాన్రు. విలాపం అనాన్రు. నాకు 

పూరిత్గా అరథ్ం అయేయ్లోపలే అంతరాధ్నమయాయ్రు” ఇది వింటూనే నవావ్డు అశోకుడు. 
“సప్షట్ంగా చెపప్డానికి నాకు కూడా అంతే సప్షట్ంమైన అవగాహన వుండాలి కదా? నేనే తెలుసుకునే పర్యతన్ంలో వునాన్ను.” 

చిరునవువ్తో చెపాప్డాయన. 
“అదేమిటి సమార్ట?” ఆశఛ్రయ్ంగా అడిగాడు బోసు. 
“పర్పంచంలో వునన్దేదీ సప్షట్ంగా వుండదు కదా. అనీన్ నలుపు తెలుపు రంగులలో వుంటే అరథ్ం చేసుకోవడం, మంచి చెడులను బేరీజు 

వేసుకోవడం సులభమయేయ్ది. నీకు నేనేదో నేరిప్ంచడానికి వచాచ్నని నువువ్ అనుకుంటునాన్వు కానీ నిజం చెపాప్లంటే నేనే ఏదో నేరుచ్కోడానికి అవకాశం 
వుంటుందేమోనని నినున్ కలుసుత్నాన్ను.” అంటూ ఒకక్ క్షణం ఆగి – “సరే చెపుప్ ఏ విషయంలో నీకు సహాయం కావాలి?” అడిగాడాయన. 

“సమార్ట, గతంలో మీరు చెపాప్రు. యుదధ్ం విషాదమని, విలాపని. ఇపుప్డు నేను వునన్ పరిసిథ్తిలో ఏ క్షణమైనా యుదధ్ం మొదలయేయ్ 
అవకాశం కనిపిసోత్ంది. అటు వామదేవుడు ఎలాగైనా మా పోరాటానిన్ అణిచివేయాలని చూసుత్నాన్డు. ఇటు మా పోరాటయోధులు తాడో పేడో 
తేలేచ్సుకోవాలని దూకుడు మీద వునాన్రు. ఇలాంటి సందరభ్ంలో మీరు కనపడితే ఏ యుదధ్ం తంతర్మో నేరుప్తారు అనుకునాన్. కానీ మీరు చెపిప్ందేమో 
వేదాంతం. యుదధ్ం విషాదమనన్ వేదాంతం. ననున్ ఇపుప్డు ఏం చెయయ్మంటారు?” అడిగాడు మహాబసు. 

కొంతసేపు ఎలాంటి సమాధానమూ ఇవవ్లేదు అశోకుడు. ఆ తరువాత చాలా నెమమ్దిగా అడిగాడు 
“భగవదీగ్త చదివావా?” 
“చదివాను సమార్ట” 
“అయితే అందులో ఏముంటుందో చెపప్గలవా?” 
“చాలా విషయాలు వునాన్యి. మొతత్ం మీద చూడాలంటే అరుజ్నుడు యుదధ్ం చెయయ్డానికి వెనకాడుతుంటే అతనిన్ యుదద్ం చెయయ్డానికి 

సుముఖుడిగా తయారు చెయయ్టమే భగవదీగ్త ఉదేద్శయ్ం. అందులో భాగంగా మొదట అరుజ్నుడు తన విషాదానిన్ చెపాత్డు. యుదధ్ం చెయయ్లేనని అనాసకిత్ 
తెలియజేసాత్డు. కృషుణ్డు అరుజ్నుణిణ్ యుదోధ్నుమ్ఖుణిణ్ చేసేందుకు మొదట క్షతిర్య ధరమ్ం గురించి చెపాత్డు. ఒక క్షతిర్యుడిగా అరుజ్నుడు ధరమ్సాథ్పన కోసం 
యుదధ్ం చేసి తీరాలని చెపాప్డు. చంపడానికి వెనుకాడుతుంటే చావు పుటుట్కల గురించి చెపిప్ దేవుడిగా తను చంపుతుంటే అరుజ్నుడు కేవలం నిమితత్మాతుర్డై 
నిలబడాడ్డని గురుత్ చేసాత్డు. కరమ్ చెయయ్డం ఎంత అవసరమో చెపిప్, కరమ్ ఫలితాలు మాతర్ం ఆశించకూడదనాన్డు. జనన మరణాలు, ఆతమ్ శాశవ్తతవ్ం 
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చెపిప్ యుదధ్ంలో మనుషులిన్ చంపడం కేవలం శరీరానిన్ ఆతమ్ని వేరు చెయయ్డమే తపప్, అరుజ్నుడు చేసుత్నన్ది హతయ్కాదని నిరూపించాడు కృషుణ్డు. ఇవి కాక 
మోక్షమారాగ్లు కూడా చెపాప్డాయన” 

“చాలా బాగా చెపాప్వు మితర్మా. ఈ భగవదీగ్త చెపిప్న తరువాత దాని పరయ్వసానం ఏమిటో చెపుప్” 
“ఏదైతే కృషుణ్డు కోరుకునాన్డో అదే జరిగింది. అరుజ్నుడు యుదధ్ం చెయయ్డానికి సిదధ్పడాడ్డు. ఆ తరువాత జరిగిందే కురుకేష్తర్ మహా 

సంగార్మం.” 
“ఎంత మంది మరణించి వుంటారు” అనుకోని పర్శన్కి తడబడాడ్డు మహాబసు. 
“అటు కలిపి పదెద్నిమిది అకౌష్హిణుల సైనయ్ం యుదధ్ం చేశారని తెలుసు. అంటే సుమారు నలభై లక్షలమంది యుదధ్ం చేసారు. కనీసం 

ముఫై లక్షలమంది పైనా చనిపోయారని అంచనా వేయచుచ్.” 
“అది కేవలం మనుషుల లెకక్. రాక్షస జాతుల వంటి వాళుళ్, గురార్లు, ఏనుగులు, ఒంటెలు. వీటనిన్ంటి లెకక్గడితే మిగిలేదేంటి? 

శవాల గుటట్. ఇదే కదా అరుజ్నుడు సాధించింది. ఇదే కదా శీర్కృషుణ్డు చూపించిన మారగ్ంలో చేరుకునన్ గమయ్ం?” 
“అవును” 
“సరిగాగ్ ఇలాంటి పరిసిథ్తే నాకు కూడా ఎదురైంది. నేను కూడా ఒకసారి అలాంటి గమాయ్నికే  చేరుకునాన్ను. క్షతిర్యుడిగా, పాలకుడిగా 

నా ధరమ్ం యుదధ్ం అని నమామ్ను. శీర్కృషుణ్ణిణ్  నమామ్ను. గీతలో అరుజ్నుడికి చేసిన ఉపదేశం పర్కారం ఎనోన్ యుదాధ్లు చేశాను. కానీ ఆ ఒకక్ ఇదధ్ం వేరే. 
నా జీత పథానిన్ మరో వైపుకి తిపిప్న యుదధ్ం - కళింగ యుదధ్ం. తలుచ్కునన్ పర్తిసారీ నాలోని అణువణువు అపరాధభావంతో, నాపైన నాకే కలిగే 
అసహయ్భావనతో రగిలిపోయే మారణహోమం. ఏం సాధించాను? ఎందరో తలుల్ల హృదయవేదన. ఎందరో భారయ్ల ఆకర్దన. విలాపం. విషాదం.” 

“నిజమే సామార్ట. ఆ తరువాత మీరు యుదాధ్లు మానేసి శాంతి కాముకులై...” 
“జరగాలిస్ందంతా జరిగిపోయాక ఏం చేసేత్ ఏం లాభం మహాబసూ. నేను ఆ తరువాత ఏమయాయ్ననన్ది కాదు పర్శన్.  అలాంటి 

యుదధ్ం జరగకుండా ఏం చెయయ్గలుగుతునాన్నన్ది పర్శన్. మనం ఇందాక చెపుప్కునన్ భగవదీగ్తనే తీసుకో -  మొదలయేయ్ది అరుజ్న విషాదయోగంతో. ఆ 
భగవదీగ్తలో చెపిప్నటుల్గానే కరత్వయ్పాలన చేసి, క్షతిర్యుడిగా యుదధ్ం చేసేత్ చివరకు నాకు మిగిలిందేమిటి? శవాల సామార్జయ్ం. మళీళ్ విషాదం. అనిన్ 
హతయ్లకు కారణమయాయ్ననన్ అపరాధభావం. నా జీవితంలో గీతామారగ్ం సాధించిందేమిటి అని ననున్ నేను పర్శిన్ంచుకుంటే కనపడేదేమిటో తెలుసా? 
విషాదం నుంచి విషాదానికి ఒక నెతుత్టి దారి పరిచింది.” 

“నిజమే సమార్ట. మరి కురుకేష్తర్ సంగార్మం తరువాత అరుజ్నుడు కూడా ఇలాంటి విషాదానికి లోనై వుండడా?” 
“అలా జరగలేదని మాతర్ం ఖచిచ్తంగా చెపప్లేను. శీర్కృషుణ్డు వైరాగాయ్నిన్ బోధించాడు కదా అని అరుజ్నుడు తాను చంపుతునన్ది 

శరీరాలనే, ఆతమ్లు శాశవ్తాలు అనుకోని వుంటాడని ఊహించలేము. ఎంతటి మహావీరుడికైనా ఒక వయ్కిత్ మరణానికి కారణమౌతునాన్ననన్ భావన 
భరించడం కషట్మే.  అలా అనుకోగలిగితే దోర్ణుడి మరణానికి, భీషుమ్డి మరణానికి విలపించేవాడు కాదు. అభిమనుయ్డి చావుకి పర్తీకారం చేసాత్నని 
పర్తిజఞ్లు చేసేవాడు కాదు. అంతటి సిథ్తపర్జఞ్త, వైరాగయ్జాఞ్నం సాధించగలిగితే అరుజ్నుడైనా, నేనైనా యుదాద్లు రాచరికాలు వదిలేసి సాధు జీవితానిన్ 
గడిపేవాళళ్ం.” 

“మరైతే యుదధ్ం సాధించేదేమిటి?” 
“ఆ పర్శన్కు సమాధానం కోసమే నేను కూడా వెతుకుతునాన్ను. ఎకక్డ యుదధ్ం జరిగితే అకక్డికి వెళాత్ను. ఇంత వరకు నా పర్శన్కు 

సమాధానం దొరకలేదు. కానీ చూసిన పర్తిసారి నా గుండెలు బర్దద్లయేయ్ వినాశనానిన్, మారణకాండలను చూసుత్నాన్ను.” 
“అయితే ననున్ యుదధ్ం చెయయ్దద్ని చెపుత్నాన్రా?” 
“నేనేమీ చెపప్టం లేదు. యుదద్ం అంటూ జరిగితే దాని పరయ్వసానం ఏమిటో తెలుసుకోమని హెచచ్రిసుత్నాన్ను. ధరమ్పక్షం వహించడం 

తపుప్ కాదు. ధరమ్ం కోసం యుదధ్ం చెయాయ్లిస్ వసేత్ చెయయ్డం కూడా అవసరమే. నాయకుడిగా నీకు కొనిన్ బాధయ్తలు వునాన్యి.  నీ శతుర్వు వామదేవుడికి 
కూడా కొనిన్ బాధయ్తలు వుంటాయి. మీ మీ బాధయ్తల మధయ్ వునన్ సప్రథ్లే కదా చాలా వరకు పోరాటాలకి కారణం, 
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అదలా వుంచు. నినున్ నముమ్కోని నినున్ అనుగమిసుత్నన్ వారికి నీ పైన ఆశలు వుంటాయి కదా. అలానే వామదేవుడి సైనయ్ం అతని పైన 
ఆశలు పెటుట్కోని వుంటారు.  మీ ఇదద్రూ మీ మీద ఇతరులు పెటుట్కునన్ ఆశలని మీ ఆశయం అనుకుంటునాన్రు. మీ బాధయ్తలను, ఆశయాలను కలిపి 
చూసుకోని అదే మీ మీ ధరమ్ం అనుకుంటునాన్రు. నిజానికి నీ ధరమ్ం, నీ శతుర్వు ధరమ్ం అంటూ రెండు రకాల ధరామ్లు వుండవు. ధరమ్ం ఎపుప్డూ ఒకటే. 
అదే నితయ్ము. అదే సతయ్ము.” 

“మా ఇదద్రికీ అనూనయమైన ఒకటే సతయ్ము వుందా? అదేమిటి?” 
అశోకుడు ఏదో చెపుత్నాన్డు కానీ అతని మాటలు బయటికి వినిపించడం లేదు. ఆయన రూపం కర్మకర్మంగా మాయమైపోయింది. 

అశోకుడు అదృశయ్మైతునన్ కొదీద్ మహాబసు తల ఏదో బాధ మొదలైంది. చినన్ నొపిప్లా మొదలై తల మొతత్ం వాయ్పించింది. 
<*> 

తమ శిబిరానికి చేరేవరకు ఎవరూ ఒకక్ మాట కూడా మాటాల్డలేదు. చనిపోయిన సుధాముడికి చేయవలసిన అంతయ్కిర్యలు ఆచారయ్ 
వేదాంతం ఆధవ్రయ్ంలో పూరిత్ చేశాడు ఉగర్. సుధాముడి ఆనవాళళ్తో పాటు అకక్డునన్వాళళ్ందరిలో మాటలు కూడా మాయమైనటుల్గా వుందకక్డి పరిసిథ్తి. 
అందరికనాన్ ముందు మాటాల్డింది దీవ్ప. 

“ఈ పోరాటానిన్ ఇకక్డితో ఆపేయండి” అంది ఆవేశంగా. 
ఆమె వైపు అందరూ ఆశచ్రయ్ంగా చూశారు. మహాబసు అంటే ఎంత గౌరవమో, దీవ్ప అనాన్ కూడా అంతే గౌరవం అందరికీ. 

పెళిళ్కాలేదనన్మాటే కానీ ఆమెను మహాబసు అరాథ్ంగిగానే చూశారు అందరు. అలాంటి వయ్కిత్ పోరాటానిన్ ఆపేయమనడం అందరూ ఆశచ్రయ్పోయారు. ఆ 
క్షణం దాకా నముమ్కునన్ సిదాధ్ంతాలనీ, మహాబసుపైన విశావ్సానిన్ వదిలేయమని చెపుత్ంటే నమమ్లేకపోయారు. అయితే మహాబసు ఏమయాయ్డో తెలియని 
అయోమయంలో, అతనికి దూరమైన విషాదంలో ఆమె ఏం మాటోల్డుతోందో ఆమెకే తెలియదు అని సరిద్ చెపుప్కునాన్రు. విషయం అరథ్ం చేసుకునన్ ఆచారయ్ 
వేదాంతం ఆమె దగగ్రకు వచాచ్డు. 

“దీవ్పా! నువువ్ ఏం మాటాల్డుతునాన్వో అరథ్మౌతోందా? మహాబసుకి ఏం కాదు. నువువ్ ధైరయ్ంగా వుండు” అనాన్డు అనూనయంగా. 
“ఎలా వుండమంటారు ఆచారాయ్? ఆయన ఏమయాయ్డో తెలియదు. బంధించారో? లేక వధించారో? సారధయ్ం లేకుండా ముందుకు 

ఎలా వెళళ్గలం? అందుకే ఈ పోరాటానిన్ ఆపేయమంటునాన్ను” బాధపడుతూనే చెపిప్ంది దీవ్ప. ఉగర్ ఆ మాటలు వింటూనే కోపంగా ముందుకు వచాచ్డు. 
“నాయకతవ్ం లేదనన్మాట నేను అంగీకరించను దీవ్పా! మహాబసు ఈ దీవ్పానికి రాకముందు నుంచే ఇకక్డ పోరాటం జరుగుతూ 

వుంది. అతని రాకతో మనం బలం పెరిగింది. వెళాళ్లిస్న దారి తెలిసింది. ఇపుప్డు మళీళ్ మనమే మిగిలాం. మన పోరాటం మనమే చేసుకుందాం. మనలోనే 
ఒకరు నాయకతవ్ం వహిసాత్ం అంతే కదా. దానికి పోరాటానిన్ ఆపడం ఎందుకు?” అనాన్డు ఉగర్. 

దీవ్ప బాధ మొతత్ం ఒకక్సారి కోపంగా మారిపోయినటుల్ ఊగిపోయింది. విసురుగా ముందుకు వచిచ్ంది. 
“దురామ్రుగ్డా! పదవి కోసం, అధికారం కోసం మాటాల్డుతునాన్వు. మహాబసు లేడంటే తరువాత నాయకుడివి నువేవ్ కాబటిట్ ఆ 

సావ్రథ్ంతో ఈ పోరాటం కొనసాగాలని కోరుకుంటునాన్వు” అనన్దామె. 
ఆమె దురుసు మాటలకు ఉగర్ ఏ మాతర్ం తొణకలేదు. ఆచారయ్ వేదాంతం మాతర్ం ఆశచ్రయ్పోయాడు. కొంత బాధ కూడా కలిగింది. 

బహుశా దీవ్ప ఆయన శిషుయ్రాలు కావటం వలల్మో అతని బాధ మరింత ఎకుక్వగా వుంది. 
“అమామ్ దీవ్పా! నువువ్ ఆవేశంలో మాటాల్డుతునాన్వు” అనాన్డు చివరకు. 
“లేదు ఆచారాయ్. ఎంతో ఆలోచించి ఈ నిరణ్యం తీసుకునాన్ను.” వివరించింది దీవ్ప. 
“ఏమిటి ఆలోచించింది?” విరుచుకుపడాడ్డు ఉగర్ “ఇనిన్ తరాల ఆశయానిన్ వదిలేసుకోమంటునాన్వు. ఇనిన్ వేలమంది ఆశలను 

మరిచ్పోదామంటునాన్వు. అదీ ఎందుకు అంటే నువువ్ పేర్మించి, నువువ్ పెళిళ్ చేసుకోవాలని అనుకునన్ మనిషి లేకుండాపోయాడని. ఇది సావ్రథ్ం కాదా? 
అధికారం కోసం నేను ఇదంతా చేసుత్నాన్నని నువువ్ ననున్ ఆకేష్పించావు. అలా అయితే నువువ్ చేసుత్నన్దేమిటి? అధికారం అందుకోడానికి నీకు 
ఆపుత్డైనవాడు లేడని పోరాటానేన్ ఆపేయమని అడుగుతునాన్వు” సౌమయ్ంగానే చెపాప్డు ఉగర్. 
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“ఉగార్” అంటూ అరిచింది దీవ్ప. “నేను చెపిప్న విషయానిన్ వకర్మారగ్ంలో చూడకు. అధికారంలో నాకు ఆపుత్డైన మహాబసే వుండాలని 
నేను ఎపుప్డూ అనుకోలేదు. నాకు కావాలిస్ంది మహాబసే కానీ అతనితోపాటు వచేచ్ అధికారం కాదు. నేను కూడా మీతోపాటు ఇదే ఆశయానిన్ పంచుకునన్ 
విషయం మరిచ్పోవదుద్. నేను అనిన్ రకాలుగా ఆలోచించాను. నాకు పోరాటానిన్ ఆపేయడం కనాన్ మారగ్ం తోచడం లేదు ఉగార్! మహాబసు నాయకుడిగా 
లేడనన్ విషయం మన సైనికులకు తెలిసిన మరుక్షణం ఏమౌతుందా ఆని ఆలోచించాను. మహాబసు లేకపోతే మనం తల లేని మెండెంలా మిగిలిపోతాము. 
అలాంటి పరిసిథ్తిలో యుదధ్ం చెయయ్గల సతత్ మనలో వునన్దా అనన్దే పర్శన్” దీవ్ప చెపిప్ంది. 

“నువువ్ చెపిప్ంది కొంత వరకు నిజమే కావచచ్, కానీ, ఇపప్టి దాకా చేసిన పోరాటానిన్ ఉనన్టుట్ండి ఆపేసేత్ ఏమౌతుందో ఆలోచించావా? 
ఎకక్డున్ంచి ఈ పోరాటానిన్ మొదలుపెటాట్మో అంతకనాన్ వెనకిక్ వెళిళ్పోతాం మనం. ఇంతకాలం పర్భుతావ్నికి వయ్తిరేకం నడిచిన మనందరం బందీలమో, 
బలులమో అవుతాం. భావి తరాలు మళీళ్ అదే బానిస బతుకులోకి నెటిట్వేయబడతాయి. ఈ జీవితంలో ఏం సాధించావ? అంటే సిగుగ్ మరచి దాదాపు 
విజయం అంచులకు చేరుకునన్ పోరాటానిన్ మధయ్లో వదిలేశామని చెపుప్కు బర్తకడం నాకు ఇషట్ం లేదు. పోరాటం కొనసాగాలిస్ందే. ఒకవేళ నేను 
నాయకుడిగా వుండటమే దానికి అభయ్ంతరమయితే వేరే ఎవరినైనా నాయకుడిగా పెటుట్కోండి. అసలు నాయకుడే లేకపోయినా ఫరావ్లేదు. నాతో వచేచ్ 
వాళేళ్ రండి. మన ఆశయానిన్ నమిమ్నవాళేళ్ నాతో వుండండి” కోపంగా అరిచి మరీ చెపాప్డు ఉగర్. 

దీవ్ప సమాధానం చెపప్బోయి ఆగిపోయింది. ఆమె మనసులో ఉగర్ పర్శన్లే తిరుగుతోంది. మనసు మహాబసు కోసం అనీన్ 
వదిలేయమంటోంది. మెదడు పోరాటానిన్ కొనసాగించమని చెపోత్ంది. ఆమె కంటోల్ నుంచి కనీన్ళుళ్ జలజలా రాలాయి. పరిసిథ్తిని అరథ్ం చేసుకునన్ ఆచారయ్ 
వేదాంతం దీవ్ప దగగ్రగా వచిచ్ తలపై చెయియ్ వేసి నిమిరాడు. 

“మహాబసుకి ఏం కాదు. మనం భయపడాలిస్న అవసరం లేదు. ఆయనే మహాబసు అని మనం నమిమ్నది నిజమే అయితే ఆయన 
వివాహం కూడా సవయ్లంకలోనే జరగాలి. అది మనం నమామ్లి. ముఖయ్ంగా నువువ్ నమామ్లి. ఆ నమమ్కమే సాక్షయ్ం ఆయనకు ఏం కాలేదనడానికి. మీ 
ఇదద్రినీ కలిపే బాధయ్త నాది. సరేనా?” అనాన్డు. దీవ్ప తలాడించి చినన్గా నవివ్ంది. 

అయితే ఆ ఆనందం క్షణం కూడా నిలవలేదు. 
“మహాబసుని చంపేశారు” అరుసూత్ వచాచ్డు ఓ సైనికుడు. వేదాంతం నమమ్లేనటుల్ చూశాడు. దీవ్ప కుపప్కూలిపోయింది. ఉగర్ ఒకక్డే 

సిథ్రంగా నిలబడి – “ఎవరు చెపాప్రు? నువువ్ చూశావా?” అనాన్డు గటిట్గా. 
“లేదు నాయకా. నేను కళాళ్రా చూడలేదు. దకిష్ణావతం మొతత్ం కోడై కూసోత్ంది. వినన్దే వినన్వించుకునాన్ను” అనాన్డతను. 
“అవును పర్భూ. అది చెపాప్లనే వసుత్నాన్” మరో వయ్కిత్ ఇంకో వైపు నుంచి దూసుకొచాచ్డు. 
“వినాన్వా? కనాన్వా?” మళీళ్ అడిగాడు ఉగర్. 
“వినన్దే వినన్వించుకుంటునాన్ను దేవరా” ఒకక్ క్షణం ఆగి మళీళ్ కొనసాగించాడు ఆ వయ్కిత్. “అంతే కాదు దేవరా, వామదేవుడు 

యుదాధ్నికి సనన్దధ్ం అవుతునాన్డని తెలుసోత్ంది”  
ఉగర్ చాతి ఉపొప్ంగేలా గటిట్గా శావ్స తీసుకునాన్డు. బోసు మరణం నిజమేనా? తొలుసుత్నన్ పర్శన్కు సమాధానం ఆలోచిసుత్నాన్డతను. 

మరో వైపు వామదేవుడి యుధధ్ పర్యతాన్నిన్ ఎదిరించడం ఎలా? అని కూడా ఆలోచిసుత్నాన్డు. 
  

   
 

(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం) 
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