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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. 
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ఎదురుగా వామదేవుడు. 
ఎవరైతే తన శతుర్వని భావించి ఇనాన్ళుళ్గా పోరాటం నడుపుతునాన్డో ఆ వామదేవుడు, మోకరిలిల్ వునాన్డు. తాను శతుర్వునికానని 

అంటునాన్డు. 
ఏమనాలో అరథ్ం కాలేదు మహాబసుకి. 
మరో పకక్ జాఞ్తి అని పరిచయం చేసుకునన్ శతాధిక వృదుధ్డు. ఆ కోటలో మహాబసు బందీ కాదని, అతనిన్ కాపాడే పర్యతన్ంలో 

అతిధిగా తీసుకొచాచ్రని చెపుత్నాన్డు. 
అయోమయంగా అనిపించిందతనికి. 
ఆ మందిరంలో వునన్ నాలుగో వయ్కిత్ ఉదంతుడు. వామదేవుడు మోకరిలల్డం చూసి అసహనంగా కదిలాడు. వామదేవుడు చేసిన 

పర్కటన విని వడివడిగా ముందుకు కదిలాడు. 
“పర్భూ, మీరు అలా మాటాల్డటం భావయ్ం కాదు. తపుప్ చేసినా ఒపుప్ చేసినా మీరు మా మహాధిపతి. ఈ సవయ్లంకకి సరావ్ధిపతి. 

మీరు ఇంత బేలగా మాటాల్డటం సహించలేకపోతునాన్ను” అనాన్డు వామదేవుడి ముందు తల వంచి. 
అపుప్డే తేరుకునన్ మహాబసు ముందుకు వెళిళ్ వామదేవుడి భుజాలు పటుట్కోని పైకి లేపాడు. 
“చూశావా మహాబసు ఉదంతుడు ఏమంటునాన్డో. ఈ రాజయ్ం, ఈ అధికారం తెచిచ్పెటిట్న పరిసిథ్తికి నేను బలి అయాయ్నని చెపుత్ంటే 

అలా అదే అధికారానిన్, హోదాని అడుడ్పెటిట్ అలా అనకూడదంటూ నాకు చెపుత్నాన్డు. దీనంతటికీ కారణం ఇదే. నేను ఈ రాచరికంలో 
పుటట్డం.” అంతకంతకూ వివశుడిగా మారుతునన్ వామదేవుణిణ్ వారించాడు మహాబసు. 

“మీరేం మాటాల్డుతునాన్రో నాకు అరథ్ం కావటంలేదు మహాధిపతీ. ముందు ఇకక్డ ఆసీనులుకండి. సావకాశంగా మాటాల్డుకుందాం” 
అంటూ అతనిన్ ఉచితాసనం మీద కూరోచ్పెటాట్డు. కూరోచ్డానికైతే కూరుచ్నాన్డు కానీ బెరుకు బెరుకుగా వునాన్డు వామదేవుడు. జాఞ్తి అతనికి 
దగగ్రగా వచిచ్ “శాంతించు మహాధిపతీ” అంటూ అనూనయంగా భుజాన తటాట్డు. 

“ఇపుప్డు చెపప్ండి. మీరు కుడి చేతివాటం కలిగి వుండటమేమిటి? మేమంతా కుడిచేతి వాడకానిన్ సమరిథ్సూత్ ఇంత యుదధ్ం చేసుత్ంటే 
మీరెందుకు మినన్కుండిపోయారు? ఈ పోరాటానిన్ ఎందుకు సాగనిచాచ్రు? వందల సంఖయ్లో పార్ణాలు గాలోల్ కలిసిపోతుంటే మీకు కనీసం 
దీనిన్ ఆపాలనన్ ఆలోచన రాలేదా?” ఆవేశంగా అడిగాడు మహాబసు. 

“అనుక్షణం అనిపించింది. పర్తిసారీ ఆపాలనే అనుకునాన్ను. కానీ ఆపలేని సిథ్తి నాది. ఆ రోజు నిరాయుధులై వునన్ 
సతోయ్దయ్మకారులని ఈ చేతులతో నరికినపుప్డు నేను పడిని కోష్భ ఎంత దారుణమైనదో చెపప్లేను. ఆ తరువాత పగలు రాతిర్ ఆ 
మారణహోమం మళీళ్ మళీళ్ నా మనసులో చేసూత్నే వునాన్ను. చేసిన పర్తిసారీ అణువణువుగా నేను చనిపోతునన్ంత బాధని అనుభవిసుత్నాన్ను. 
ఆ రోజు నా చేతులకి అంటిన రకత్పు మరకలు నా హృదయానిన్ చేరి అనుక్షణం దహించివేసుత్నాన్యి” 

“అదే ఎందుకు చేశారు” 
“రాజధరమ్ం. నేను ఇకక్డ మహాధిపతిగా వునాన్ను మహాబసు. ఆ పదవి పర్తీ సందరభ్ంలో ననున్ రాజయ్ంలో వునన్ చటాట్లను 

కాపాడాలని చెపుత్నే వుంటుంది. ఆ రోజూ అదే జరిగింది.” 
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“రాజయ్ చటాట్నిన్, రాజ ధరామ్నిన్ అంతగా పటిట్ంచుకునన్ మీరు మానవధరామ్నిన్ కూడా యోచించకపోవటం విడూడ్రంగా వుంది.” 
మహాబసు గొంతులో కొంత కరక్శతవ్ం గమనించారు మిగిలినవారు. జాఞ్తి మహాబసు వైపు తిరిగాడు. 

“అలా నువువ్ భావించడంలో తపుప్లేదు మహాబసు. కానీ ఈ కుడి ఎడమల వెనుక ఒక రహసయ్ం దాగి వుంది. అది తెలిసేత్ కానీ 
వామదేవుడు ఎందుకు అలా పర్వరిత్ంచాడో నీకు అరథ్ం కాదు. చెపాత్ను విను. దాదాపు రెండు వందల సంవతస్రాల కిర్తం సవయ్లంకలో 
అందరూ కుడిచేతిని వాడేవాళేళ్ వుండేవాళుళ్. ఈ వామదేవుడి ముతాత్తగారి తండిర్ కాలం అది. ఆయన పేరు జయదేవుడు. ఆయనకు ఒక 
కొడుకు పేరు సుదేవుడు. ఆ సుదేవుడికి విదయ్లు నేరేప్ బాధయ్త మా తాతగారికి అపప్జెపాప్డు జయదేవుడు. అయితే సుదేవుడు బయట 
పర్పంచానికి కనిపించకుండా పెరిగాడు. ఒక ఒంటిసథ్ంభం మేడలో, మరే పార్ణీ పర్వేశించలేని విధంగా ఏరాప్టు చేసి అకక్డే సుదేవుణిణ్ 
వుంఛాడు జయదేవుడు. అకక్డికి వెళిళ్రావడానికి అనుమతి వునన్ ఒకరిదద్రిలో మా తాతగారు ఒకరు. 

“అలా కొనిన్ సంవతస్రాలు గడిచాయి. ఉనన్టుట్ండి ఒకరోజు ఒక మహానుభావుడు సవయ్లంకకి వచాచ్డు. కుడి చేతిని వాడటం 
అశుభమనీ, అమంగళకరమనీ, దేవుడి పటల్ జరుపుతునన్ అపరాధం అనీ పర్కటించాడు. జయదేవుడు ఆయనిన్ సమరిథ్ంచాడు. ఆయనను 
రాజాయ్నికే మహాచారయ్ హోదాని ఇచాచ్డు. ఆయన చెపిప్ందే వేదం. దేవుళుళ్ మారిపోయారు. ఎడమ చేతివాటం వునన్ వాళేళ్ దేవుళళ్యాయ్రు. 
కాని వాళుళ్ ఊరి పొలిమేరలోల్ ముకక్లై తేలారు. అందరు అరచ్కులు ఎడమచేతినే వాడాలని భకుత్లందరికీ చెపాప్రు. కళాకారులు కథలు కటిట్ 
పర్చారం చేశారు. పాటలు పాడారు. 

“ఇదంతా జరిగిన కొంతకాలానికి మా తాతగారిని హతమారాచ్లని పర్యతన్ం జరిగింది. మా నానన్గారు చినన్వాడిగా వునన్పుప్డు 
జరిగిందది. తాతగారు ఒంటినిండా గాయాలతో ఇంటికి వచాచ్రుట. మా నానన్గారిని పిలిపించి ఒక విషయం చెపాప్రు. ఒంటి సథ్ంభం 
మేడలో వునన్ యువరాజుది ఎడమచేతి వాటం. అనిన్ ముఖయ్మైన పనులకీ, దైవకారాయ్లకీ ఎడమచేతినే వాడతాడు. అందుకే అతనిన్ చూసి 
ఎవరూ గేలి చెయయ్కూడదని ఎవరికీ కనపడకుండా ఒంటి సథ్ంభం మేడలో వుంచాడు. మా తాతగారి సహాయంతో అతని అలవాటు మానిప్ంచి 
కుడిచేతిని వాడేలా చెయాయ్లని పర్యతన్ం చేశారు. విధి అనుకూలించలేదు. సుదేవుడు ఎడమ చేతిని తపప్ కుడి చేతిని వాడనని తెగేసి చెపాప్డు. 
ఈ పరిసిథ్తిలో జయదేవుడి ఈ పర్ణాలిక వేశాడు – 

“కొడుకు చేసే తపుప్ని సరి చెయయ్డం కనాన్ ఏదైతే కొడుకు చేసుత్నాన్డో దానేన్ సరైనదిగా పర్కటిసేత్ సరిపోతుందని అనుకునాన్డతను. 
అందుకు అనుగుణంగా ఒక మహాచారయ్ని కలిప్ంచాడు. కటుట్ కథలు రాయించాడు. ఎడమ చేతిని వాడటం సరైన పని అనీ ఊరూర 
పర్చారమయేయ్లా చేశాడు. అయితే ఈ విషయం మొతత్ం తెలిసిన వయ్కిత్ మా తాతగారు. విదయ్ నేరిప్ంచేందుకు ఆ ఒంటిసథ్ంభం మేడలోకి 
తరచుగా వెళూత్ వసూత్ ఇదంతా తెలుసుకునాన్డు. ఆ విషయానిన్ ఆయన ఎకక్డ బహిరగ్తం చేసాత్డో అనన్ అనుమానంతో ఆయనిన్ 
హతమారాచ్రు. ఇదంతా వివరంగా చెపిప్ కనున్మూశాడాయన. అది జరిగిన రెండో రోజు ఎడమచేతిని వాడటం చటట్ంగా మారింది. ఎవరైనా 
కుడి చేతిని వాడినా, కుడిచేతిని వాడమని సలహా ఇచిచ్నా, పిలల్లు కుడిచేతిని వాడటానిన్ పోర్తస్హించినా మరణశిక్ష విధించేలా చటట్ం చేశారు. 
కొనిన్ వందల మందిని అలా పొటట్నపెటుట్కునాన్రు. దాని పరయ్వసానమే సవయ్లంక ఎడమచేతిని వాడే మనుషుల రాజయ్ంగా మారిపోయింది.” 

జాఞ్తి చెపిప్న విషయం విని మహాబసు ఆశచ్రయ్పోయాడు. అదంతా ఏదో కలలా అనిపించింది. నమమ్శకయ్ంగా అనిపించలేదు. 
“ఇది ఎలా సాధయ్ం జాఞ్తిగారూ? ఒక మహాధిపతి రాజయ్ంలో వునన్ మనుషులని సావ్భావికమైన కుడిచేతివాటం నుంచి ఎడమచేతి 

వాటంగా మారిచ్వేయడం జరిగే పనేనా?” అడిగాడు అపనమమ్కంగా. 
“సాధయ్మే” అనాన్డు వామదేవుడు. “అలా జరగడానికి సహాయపడడ్వేంటో తెలుసా ఒకటి భకిత్, రెండు భయం. దైవం పేరుతో 

మతాధిపతులు, ఆచారుయ్లు చేసిన పర్చారం పర్జలలో కుడిచేతిని వాడటం దైవదూషణ అనన్ నమమ్కానిన్ పెంపొందించింది. అదంతా నమమ్ని 
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వాళళ్ని భయపెటిట్ అమలుపరచడానికి అధికారం ఎలాగూ వుంది. ఆ విషయం గురించి ఎదురుతిరగడం అటుంచి, కనీసం మాటాల్డటం కూడా 
రాజయ్ధికాక్రం అయినపుప్డు ఎవరు మాటాల్డతారు. కళళ్ ముందే మరణశిక్షలు అమలౌతుంటే ఎవరు ధైరయ్ం చెయయ్గలరు. అలాగని అందరూ 
ఊరుకోలేదు. ఎదురుతిరిగారు. ఉగర్ తండిర్ అదే పని చేశాడు. హతుడయాయ్డు. ఆ వారసతావ్నిన్ ఉగర్ అందుకునాన్డు. ఇనాన్ళళ్కు నువువ్ 
వచాచ్వు. మహాబసు... ఇక ఈ అనాయ్యానికి తెరపడే రోజు వచేచ్సింది.” అనాన్డు వామదేవుడు. 

“నేను వచేచ్దాకా ఎందుకు ఎదురుచూశారు? మీరు మహాధిపతి. పైగా కుడిచేతివాటం వునన్వాళుళ్. మీరే ఒక చటట్సవరణ చేసేత్ ఇంత 
మారణకాండ వుండేది కాదు కదా?” అడిగాడు మహాబసు. 

గటిట్గా నవావ్డు వామదేవుడు. 
“మహాధిపతిగా వుంటే కేవలం అధికారం కాదు మహాబసు. అది బాధయ్త. పేరుకు నేను మహాధిపతిని అయితే కావచుచ్. కానీ నా 

సభలో వునన్ పర్తినిధుల అభిపార్యానికి వయ్తిరేకంగా నిరణ్యాలు తీసుకునే అవకాశం నాకు లేదు.” 
“నిజానిన్ నిరభ్యంగా చెపప్డానికి అవకాశం, అవసరం అకక్రేల్దు వామదేవా. నిలబడాలి. చెపాప్లి. అంతే” మహాబసు మాటలు విని 

తలాడించాడు వామదేవుడు. 
“కావచుచ్. కానీ నేను అలా చేసి వుంటే ఏమయేయ్దో తెలుసా? నేను కూడా మీ ఉదయ్మంలో భాగమై, ఉగర్తో మీతో కలిసి యుదధ్ం 

చేసుత్ండేవాణిణ్” 
“ఎవరి మీద?” చురుగాగ్ వచిచ్ంది మహాబసు పర్శన్. 
సమాధానం వెంటనే రాలేదు వామదేవుడి నుంచి. నెమమ్దిగా చెపప్సాగాడు – 
“ఇందాక చెపాప్ను కదా. భకిత్, భయం అనే రెండు కారణాల వలల్ పర్జలందరూ మారారు. అలా మారిన వారిలో మహాధిపతికి 

విధేయులైన వాళుళ్ ఉనాన్రు. రాజాయ్నికి సేవ చేసే వాళుళ్ వునాన్రు. అధికారులు వునాన్రు. వీళళ్ందరినీ కాదని నేనొకక్ణేణ్ ముందుకు రాలేను. 
ఎందుకంటే ఎడమచేతి వాటం అనేది వాళళ్ వాళళ్ జీవితాలలో ఒక శిలాశాసనంగా వుండిపోయింది. ఆ విషయంలో వాళళ్ని ఛాందసులుగా, 
ఆ చటట్ం అమలుకోసం ఏమైనా చెయయ్డానికి సిదధ్మైన మూరుఖ్లుగా మారిచ్ంది ఆ చటట్ం. అలాంటి వాళుళ్ నా చుటూట్ వునాన్రు. వాళళ్ని 
కాదంటే నా పార్ణాలను సైతం తీసుకోడానికి సిదధ్ంగా వునాన్రు. నేను మరణానికి భయపడలేదు. కానీ నేనంటూ లేకపోతే కుడి చేతిని వాడమని 
చెపేప్ వయ్కి లేకుండాపోతాడు. దానివలల్ సవయ్లంకకి జరిగే నషట్ం ఎకుక్వ తపప్ వచేచ్ లాభం ఏమీ లేదు. అందుకే మనసు అనుక్షణం కోష్భని 
అనుభవిసుత్నాన్ ఎడమచేతి వాటానిన్ సమరిథ్సూత్ వునాన్ను. ఈ పాపం ననున్ పర్జలకు దూరం చెయయ్చుచ్. పరలోకంలో ననున్ నేరసుథ్ణిణ్ 
చెయయ్చుచ్. కానీ అంతకనాన్ వేరే మారగ్ం లేకపోయింది” విషాదమంతా గొంతులో వినపడుతుండగా చెపాప్డు వామదేవుడు.  

“మహాధిపతీ” అంటూ వినపడిన ఆ కేకకి ఆ మందిరంలో వునన్వాళళ్ందరూ ఉలికిక్పడాడ్రు. జరిగిందేమిటో తెలుసుకునేంత లోనే 
దూసుకొచిచ్ ఒక బాణం వామదేవుడి గుండెలిన్ చీలుచ్కుంటూ చొరబడింది. ఒకక్సారి అందరూ ఆ అరుపు వచిచ్న వైపు చూసి సంభర్మంగా 
నిలబడిపోయారు. 

“ద ళా ధి ప తి” నెమమ్దిగా అంటూ కూలిపోయాడు వామదేవుడు. దళాధిపతి కరక్శంగా నవువ్తూ మరో బాణం తీసి మహాబసుకి 
గురిపెటాట్డు. 

ఉదంతుడు ఒకక్ ఉదుటున ముందుకు దూకాడు. మహాబసు గుండెలోల్ దిగాలిస్న బాణం ఉదంతుడు కడుపులో దిగబడింది. 
“తవ్రపడు మహాబసు. ఇకక్డున్ంచి తపుప్కో” అరిచాడు జాఞ్తి. 
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మరుక్షణం మహాబసు కదిలాడు. కిందపడి వునన్ వామదేవుణిణ్ ఒకక్ ఊపులో పైకి లేపి తన భుజాల మీద వేసుకునాన్డు. 
మెరుపువేగంతో ఆ మందిరానికి వునన్ మరో దావ్రం వైపు దూకాడు. 

“తపుప్కో ఆచారాయ్. శతుర్వుకి నాకు మధయ్ భగవంతుడునాన్ నేను వెనుకాడను. నా ఆయుధం మీ గుండెలోల్ దిగబడక ముందే 
తపుప్కోండి” దళాధిపతి చేసిన హెచచ్రిక వినపడుతుండగా ఆ మందిరం దాటి మరో మందిరంలోకి అడుగుపెటాట్డు. 

“మహాబసూ, కుడివైపు రెండో దావ్రం వైపు పద. ఆ వైపు వునన్ దేవదారు వృక్షం వెనుక రహసయ్ సాథ్వరం వుంది” వామదేవుడు అంత 
బాధలోనూ కూడబలుకోక్ని చెపిప్న మాటలు వినాన్డు మహాబసు. “నా మరణం అనివారయ్ం. ననున్ విడిచిపెటుట్. నినున్ నువువ్ కాపాడుకో” 
చివరగా అనన్ మాటలు కూడా వినపడాడ్యి కానీ వాటిని పటిట్ంచుకోలేదు మహాబసు. 

దేవదారు వృక్షం వెనుకగా వునన్ రహసయ్ మారగ్ంలో పర్వేశించి వెంటనే వామదేవుణిణ్ కిందకు జారవిడిచి, ఆ మారాగ్నిన్ మూసేశాడు. 
వామదేవుడు చెపాప్డు కాబటిట్ తెలిసింది కానీ లేకపోతే అకక్డ అలాంటి సాథ్వరం వునన్ విషయం కనిపెటేట్ అవకాశమే లేదు. బహుశా 
అందుకేనేమో మరికొదిద్సేపటికే అకక్డికి చేరుకునన్ దళాధిపతి మహాబసు కనిపించలేదని హూంకారం చేసూత్ నిలబడిపోయాడు. 

“మహాబసూ... ఇపప్టికిది మూడోసారి నా నుంచి తపిప్ంచుకోవడం. ఎకక్డికి పోతావు? ఈ భవనానిన్ నా మనుషులు చుటిట్ 
ముటాట్రు. నీ అడుగు సవవ్డి వినపడితే చాలు, వందల శరాలు దూసుకొసాత్యి. కానీ నా చేతులతో నినున్ చంపాలి... అందుకే నీ కోసం 
చూసుత్నాన్... రా... బయటికిరా... ఈ రోజు నీ కుడిచేతిని నరికి ఈ సవయ్లంక భూమికి ఎరువుగా వేసాత్ను... రా...” అరుసుత్నాన్డతను. 

మహాబసు క్షణం తటపటాయించాడు. ఒక నిరణ్యానికి వచిచ్నటుల్ అకక్డున్ంచి బయటికి రాబోయాడు. 
“వదుద్ మహాబసూ... ఆగు...” వామదేవుడు పిలిచిన పిలుపు అతనిన్ ఆపేసింది. 
“కానీ ముమమ్లిన్ కాపాడాలి” ఆదురాద్గా అనాన్డు మహాబసు. 
 “వదుద్. ఇది సమయం కాదు. నీ పార్ణానికి అడుడ్గా నా పార్ణం వదులుతాను. అందుకు నాకు సంతోషమే కానీ కించిత బాధ కూడా 

లేదు. నేను చేసిన నేరానికి ఇదే నాకు సరైన శిక్షని అనుకుంటునాన్ను. నా తపుప్లకు శిక్ష ఇకక్డే అనుభవించి పోతునన్ందుకు నాకు 
ఆనందంగా వుంది. దయచేసి ఆ ఆనందానిన్ దూరం చెయయ్కు...” పార్ధేయపడుతునన్టుల్ అడిగాడతను. 

మహాబసు వెనకిక్ వచాచ్డు. వామదేవుడి చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకునాన్డు. బయట దళాధిపతి కేకలు ఇంకా ఎకుక్వయాయ్యి. 
“ఇపుప్డు ఈ రాజాయ్నికి అధికారి లేడు. నేనే ఉతత్రాధికారిని. ఇక ననున్ ఆపేదెవడు. నినున్ చంపటం ఎటూ ఖాయం... నువువ్ బయటికి 

రాకపోతే నినున్ ఇకక్డే బందీగా వదిలేసి నీ అనుచరులనందరినీ చంపి మరీ వసాత్ను. అపుప్డైనా నీకు మరణం తపప్దు. రా... వచిచ్ వీరుడిలా 
నీ మరణంతో ఈ కథని ఆపెయ... లేదా నీ అనుంగుడు ఉగర్, నీ సహచరి దీవ్ప, వేదాంతం... వీళళ్ందరి మరణం తరువాత, ఆ మరణాలకు 
బాధయ్త నెతిత్నవేసుకోని ఆ తరువాత మరణించు... ఏది కావాలో నిరణ్యించుకో...” 

వామదేవుడు బాధతో మూలిగాడు. అతనిన్ కాసత్ అనూనయపరిచాడు మహాబసు. 
“వాడి అరుపులు  పటిట్ంచుకోకు మహాబసు. ఇది నీ విజయం కోసం రాయబడడ్ యుదధ్ం. ఫలితం ఎపుప్డో నిరణ్యం అయిపోయింది. 

నాకు ఒకక్ వరానిన్ ఇవువ్ చాలు...” అడిగాడు వామదేవుడు. 
“ఒకక్ ఝాము కిర్తం నా శతుర్వు వామదేవుడు... ఇపుప్డు ననున్ దేవుణిణ్ చేసి ననున్ వరమడుగుతునాన్డు... తలచుకోడానికే 

ఆశచ్రయ్ంగా వుంది” అనాన్డు మహాబసు. “కోరుకో మహాధినేతా... నీ కోసం నా పార్ణమైనా సిదధ్ం” అనాన్డు చివరిగా. 
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“నువువ్ గెలిచిన తరువాత నా సైనాయ్నికి పార్ణభిక్ష పెటుట్. వారు నా అధికారానికి దాసులు. నా అనుజఞ్ల వలల్ నిందితులు. సవ్తహాగా 
సింహాసనానికి బదుధ్లు. అంతే తపప్ వాళుళ్ నీతో యుదధ్ం చెయయ్డానికి కుడి చెయియ్, ఎడమ చెయియ్ కారణం కాదు. ఈ ఒకక్ వరం...” అతని 
గొంతు పొలమారింది. 

“తపప్కుండా” అంటూ అతని చేతిలో చెయియ్ వేసి బలంగా నొకాక్డు మహాబసు.  
వామదేవుడు తృపిత్గా కనున్మూశాడు. అపుప్డు గమనించాడు మహాబసు. కలిసిన రెండు చేతులు, ఇదద్రి కుడిచేతులు. 

PPP
కొనిన్ వందల మంది సైనికుల మధయ్ ఏం చెయాయ్లో తెలియని సిథ్తిలో వునాన్డు ఉగర్. మాటలతో దీవ్ప తపుప్ని నిరూపించడం దాదాపు 

అసాధయ్మని తెలుసూత్నే వుంది. ఇక మిగిలింది ఒకటే మారగ్ం. ఆమె నోరు మూయించడం. ఆమెని చంపితే సానుభూతి ఆమె వైపు వుంటుంది. 
తన సైనయ్ం తనకే ఎదురుతిరిగే పర్మాదం వుంది. ఏం చెయాయ్లా అని సతమతమౌతునన్పుప్డు మోగింది – కొముమ్బూర. 

శతుర్వు కనుచూపు మేరలో వుంటే కొముమ్బూర వూదమని ఆదేశించాడు అనుచరులను. ఇపుప్డు వినపడడ్ ఆ శబద్ం మరణఘంటికలా 
వినపడిందతనికి. 

“దేవరా... దళాధిపతి” అరుసూత్ చెటుట్ మీద నుంచి దూకాడు ఆ అనుచరుడు. 

 (జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం) 
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