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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 రాజపార్సాదంలోకి 
తీసుకెళాళ్డు. అకక్డ వామదేవుణిణ్ కలిసాడు మహాబసు. మహాబసు మరణించాడని నమిమ్న దీవ్ప ఉదయ్మానిన్ ఆపేయాలనన్ 
పర్యతన్ం చెయయ్టం ఉగర్కు నచచ్టం లేదు. తానే ఆచారయ్ వేదాంతం అని డాకట్ర నరసింహం చెపాప్డు.  
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సారథికి తల తిరిగినటుల్ అనిపించింది. ఆ షాక నుంచి తేరుకోడానికి చాలాసేపు పటిట్ంది. 
“ఐ యామ సారీ.” నెమమ్దిగా అనాన్డు డాకట్ర నరసింహం. సారథి అతని వైపు తల ఎతిత్ చూశాడు కానీ సమాధానం చెపప్లేదు. అలాగే 

చూసూత్ వుండిపోయాడు. 
ఈ పర్పంచంలో అతని పేరు సారథి. మరో పర్పంచంలో మహాబసు. 
ఈ పర్పంచంలో ఇతని పేరు డాకట్ర నరసింహం. మరో పర్పంచంలో ఆచారయ్ వేదాంతం. 
“ఇది ఎలా సాధయ్మైంది డాకట్ర?” అడిగాడు సారథి చాలా నెమమ్దిగా ధవ్నిసుత్నన్ గొంతుతో. 
డాకట్ర నరసింహం కూడా దాదాపు అలాంటి గొంతుతోనే సమాధానం చెపప్సాగాడు – 
“సారథీ! ఇది ఇలా జరిగిందో నాకు కూడా తెలియదు. నువువ్ మొదట వచిచ్ ఈ సంగతులనీన్ చెపుత్నన్పుప్డు నేను నినున్ పేషంట గానే 

చూశాను. ఇదేదో సైకలాజికల డిజాడర అనుకునాన్ను. అలాగే టీర్ట చేసే పర్యతన్ం చేశాను. కానీ నువువ్ సవయ్లంక గురించి చెపుత్నన్కొదీద్ కొంచెం 
కొంచెంగా నాలో మారుప్ వచిచ్ంది. మొదటోల్ ఏదో డేజావూలా అనిపించేది. నాకు బాగా తెలిసిన పార్ంతం గురించి నువువ్ మాటాల్డుతునన్టుల్, నాకు బాగా 
తెలిసిన మనుషుల గురించే చెపుత్నన్టుల్ అనిపించేది. ఆ తరువాత నేను కూడా సవయ్లంక మనిషినే అనన్టుల్ అనిపించసాగింది. ఒకసారి నువువ్ అనాన్వు 
గురుత్ందా? నేను మాటాల్డుతునన్పుప్డు ఒక ఇంగీల్ష పదం కూడా రాలేదని? అందుకు కారణం నేను నీ కథలో ఇనావ్లవ్ అవడం అనుకునాన్వు నువువ్. కానీ 
నిజం ఏమిటంటే నేను కూడా అకక్డి బాషనే మాటాల్డటం మొదలుపెటాట్ను. నేను అకక్డివాడినే అని తెలుసుకునాన్ను” 

మనసులో ఎనోన్ పర్శన్లు అలజడి చేసుత్ంటే ఏ పర్శన్ అడగాలో అరథ్ం కానటుల్ చాలాసేపు మౌనంగానే వుండిపోయాడు సారథి. చివరికి 
చాలా నెమమ్దిగా నోరు విపాప్డు – 

“మీకు ఈ విషయం అరథ్ం అయినటేల్ అకక్డ ఆచారయ్ వేదాంతంకి మీ గురించి తెలుసా?” 
“లేదు. నీకూ మహాబసుకి ఎలాంటి సంబంధం వుందో నాకూ వేదాంతంకి కూడా అలాంటి సంబంధమే వుంది. నాకు అకక్డి 

విషయాలు తెలుసుత్ంటాయి. అకక్డ వేదాంతంకి నా సంగతులు తెలియవు” 
“అందుకే మీకు దీవ్ప సంగతులు తెలిశాయనన్మాట” 
“అవును.” అని, కొనిన్ క్షణాలు ఆగాడు నరసింహం. “ఇకక్డిదాకా వచిచ్ంది కాబటిట్ నీకు నిజం చెపప్క తపప్టం లేదు. మరీ ముఖయ్ంగా 

నువువ్ దీవ్పని అపారథ్ం చేసుకోవడం చూసుత్నాన్ను కాబటిట్ చెపుత్నాన్ను. సవయ్లంకలో నువువ్ కనపడకుండాపోయిన తరువాత నువువ్ మరణించావనన్ వారత్ 
దావానంలా వాయ్పించింది. అది నిజమేనని నముమ్తోంది దీవ్ప. నీకు తెలుసు కదా మహాబసు మరణించడమంటే సవయ్లంకవాసులందరికీ, ముఖంగా మన 
సేనలకి ఒక నమమ్కం కోలోప్వడం. ఒక ఆశని చంపేసుకోవడం. నువువ్ వాళళ్ని ముందుకు నడిపిసాత్వనీ, పోరాటంలో గెలిపిసాత్వను, తరతరాలుగా వారిపై 
జరుగుతునన్ అతాయ్చారాలను అంతమొందిసాత్వనీ అనుకునాన్రు. నువేవ్ లేవు అనుకునన్పుప్డు అవేవీ సాధయ్మవవ్వని అనుకుంటునాన్రు. అలాగే దీవ్ప కూడా 
నువువ్ మరణించావు అంటే నువువ్ మహాజాఞ్న గర్ంధంలో చెపప్బడిన మహాబసువి కాదనన్ అనుమానించడం మొదలుపెటిట్ంది. నువువ్ మహాబసు కాని 
పక్షంలో నినున్ నమిమ్ ఒక పోరాటానిన్ నడిపించడం సరికాదని అంటోంది. ఎనోన్ పార్ణాలను పణంగా పెటట్డం అనవసరం అని వాదిసోత్ంది. పోరాటానిన్ 
ఆమె ఆపమనడానికి అసలు కారణం అది.” 

సారథి ఆశచ్రయ్ం నుంచి నెమమ్దిగా తేరుకునాన్డు. 
“కానీ నేను నిజమైన మహాబసునైన పక్షంలో చనిపోనని, పోరాటం ఆగదనీ ఆమెకు తెలియటాం లేదా?” 
“వేదాంతంగా నేను చేసిన పని అదే. ఆమెను అనూనయించాను. నువేవ్ మహాబసువని చెపిప్ అందుకు నిదరశ్నాలు చూపించాను. 

ముఖయ్ంగా మహాబసుతో ఆమె వివాహం జరుగుతుందని మేమంతా నముమ్తునాన్ం కాబటిట్, ఆమెకు దగగ్రైన నువేవ్ మహాబసువని చెపాప్ను. అపుప్డే దీవ్ప 
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తాను నీకు ఎంత దగగ్రైందో తెలిపింది. అలా ఆమె గరభ్వతి అని తెలుసుకునాన్ను. నిజానికే అదే ముఖయ్మైన నిదరశ్నమని చెపాప్ను. మహాబసు ఖచిచ్తంగా 
బర్తికే వుంటాడని, అతని వివాహం జరిపించే పూచీ నాదని ఆమెకు వాగాద్నం చేశాను.” 

నరసింహం చెపిప్న పర్తి విషయం జాగర్తత్గా వినాన్డు సారథి. దీవ్పని అపారథ్ం చేసుకునన్ సంగతి గర్హించాడు. కానీ ఆ విషయం 
మహాబసుకు తెలిసేది అలా అనన్ పర్శన్ అతనిన్ ఇబబ్ంది పెడుతూనే వుంది. 

“మీరు చెపిప్న విషయానిన్ దీవ్ప నమిమ్ వుంటే ఆమె పోరాటానిన్ కొనసాగించమని చెపాప్లి కానీ, పోరాటానిన్ ఆపమని ఎందుకు 
చెపోత్ంది?” ఉనన్టుట్ండి ఆ విషయానిన్ గురిత్ంచినటుల్ అడిగాడు సారథి. 

“అదే నాకు కూడా అరథ్ం కావటేల్దు. ఉగర్ ఆమెను చంపేసాత్నని బయలేద్రి వెళిళ్నవాడు మళీళ్ తిరిగి వచాచ్డు. దీవ్ప చేసుత్నన్ పర్చారం 
పోరాటానిన్ నిరీవ్రయ్ం చేసోత్ందని అంటునాన్డు. దీవ్పని బంధించమని అనుచరులకు సూచనలు ఇచాచ్డు” 

చురుగాగ్ తల ఎతాత్డు సారథి. 
“దీవ్పకు హాని చేసేత్ పరయ్వసానం ఎలా వుంటుందో ఉగర్కి తెలియదనుకుంటా” అనాన్డు. 
“సారథీ, ఆ సంగతి నాకు కూడా తెలుసు. ఆచారయ్ వేదాంతంగా కూడా నేను ఆ విషయానిన్ అరథ్ం చేసుకోగలను. కానీ ఉగర్ ఎంతవరకు 

వేదాంతం మాట వింటాడో అనన్ అనుమానమే వేధిసోత్ంది” డాకట్ర నరసింహం అనాన్డు. 
ఇదద్రూ చాలాసేపు మాటాల్డుకోలేదు. ఎవరి ఆలోచనలోల్ వాళుళ్ వుండిపోయారు. 
“మరి, ఈ విషయం నాకెందుకు చెపప్లేదు?” నిశబాద్నిన్ ఛేదిసూత్ అడిగాడు సారథి. 
“ఏ విషయం?” 
“మీరే వేదాంతం అనన్ విషయం” 
డాకట్ర నరసింహం సమాధానం చెపప్డానికి చాలాసేపు తటపటాయించాడు. చివరికి నెమమ్దిగా అనాన్డు. 
“నువువ్ అకక్డికి రావటానికి కారణం నేనే. అంటే ఆచారయ్ వేదాంతంగా నేనే నినున్ ఆ లోకంలోకి వచేచ్లా చేశాను. ఆ విషయం నాకు 

అరథ్మైన మరుక్షణం నీకు చెపప్కూడదని నిరణ్యించుకునాన్ను.” 
“కానీ అదెలా సాధయ్ం. నేను సవయ్లంక చేరడానికి కారణం మీరా? ఎందుకు? ఎందుకు ననున్ ఆ పర్పంచంలోకి లాగారు? ఎందుకు 

ననున్ ఈ తీవర్మైన మానసిక వతిత్డికి గురి చేశారు? రెండు పర్పంచాల మధయ్ ఇలా నలిగిపోతునాన్నని తెలిసి కూడా నాకు సహాయం చెయాయ్లని 
అనిపించలేదా? చెపప్ండి డాకట్ర నర... ఆచారయ్ వేదాంతం” తీవర్ంగా పర్శిన్ంచాడు సారథి అని పిలవబడే మహాబసు. 

<> 
ఉగర్ పేరుకు తగగ్టేట్ వునాన్డు. అసహనంగా అటూ ఇటూ పచారుల్ చేసుత్నాన్డు. పిడికిళుళ్ బిగిసుత్నాన్డు. పళుళ్ పటపటా  

కొరుకుతునాన్డు. సరిగాగ్ అలాంటి సమయంలోనే లోపలికి అడుగుపెటాట్డు ఆచారయ్ వేదాంతం. 
“ఏమిటి ఏదో సమావేశం ఏరాప్టు చేయమని చెపాప్వట” అనాన్డాయన వసూత్నే. ఆ తరువాత వెంటనే ఉగర్ని గమనించాడు. “ఏమిటి 

ఏదో అసహనంగా వునన్టుల్నాన్వ” అడిగాడు. 
“అవును ఆచారాయ్... అసహనంగానే వునాన్ను. ఆశయసాధన అడుగు దూరంలో వుందనిపిసుత్ంటే ఇపుప్డు మొతత్ం ఉదయ్మమే నీరు 

కారిపోయే సిథ్తి కనిపిసోత్ంది. మహాబసు చనిపోయాడనన్ వారత్ ఒక వైపు, చనిపోయిన మాటే నిజమైతే అతను మహాబసే కాదనన్ వాదన ఇంకోవైపు 
మనవాళళ్ సెథ్ౖరాయ్నిన్ దెబబ్తీసుత్నాన్యి. ఇలాంటి సందరభ్ంలో ఉదయ్మానికి ఊతమివావ్లిస్ంది పోయి మనకి వయ్తిరేకంగా పర్చారం చేసోత్ంది మీ పిర్య 
శిషుయ్రాలు దీవ్ప!” కసిగా పలికాడా పేరుని. 

“దీవ్ప చేసుత్నన్ పర్చారాం గురించి నాకు కూడా తెలిసింది ఉగార్. ఆమెకు సరిద్ చెపేప్ పర్యతన్ం కూడా చేశాను. ఆమె మానసికంగా 
భరత్గా ఊహించుకునన్ మహాబసు మరణం ఆమె అలా మాటాల్డేలా చేసోత్ంది కానీ వేరేదేదీ కాదు” 

“కానీ ఆమె చేసోత్ంది ఉదయ్మకి దోర్హం. నమిమ్న సిదాధ్ంతాలకు వెనున్పోటు” 
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“ఆమె ఒంటరి. ఆమె చేసే పర్చారం నిజంగా ఉదయ్మానిన్ బలహీనపరిచేదిగా వుందంటావా ఉగార్?” వాదన కనాన్ దీవ్పని ఎలాగైనా 
కాపాడాలనన్ పర్యతన్మే కనపడుతోంది ఆయన మాటలోల్. 

“ఆచారాయ్! ఆమె పర్యతన్ం చినన్దే కావచుచ్, కానీ మన ఉదయ్మం కూడా ఒకపుప్డు ఇంతే చినన్దిగా మొదలైన సంగతి మరిచ్పోకండి. 
నేను సవ్యంగా ఆమె మాటాల్డిన మాటలిన్ వినాన్ను. ఒకక్ క్షణం ఆమె చెపిప్నవి విని ఉదయ్మం మొదలుపెటిట్ తపుప్ చేశామా అనిపించింది. నాకే 
అసత్రసనాయ్సం చెయాయ్లనిపించింది. ననేన్ అంత పర్భావం చేయగలిగిందంటే ఇంక మిగిలిన వారు సంగతేమౌతుందో ఊహించండి” చెపాప్డతను. 

పరిసిథ్తి చెయియ్దాటిందని అరథ్మైంది వేదాంతానికి. 
“నేను సరిద్ చెపాత్ను” అనాన్డు 
“అవసరం లేదు. ఉదయ్మానికి వయ్తిరేకంగా పనిచేసుత్నన్ నేరానికి దీవ్పని నేను బంధించమని ఆదేశించాను” కఠినంగా వునన్ సూటిగా 

చెపాప్దు ఉగర్. ఆచారయ్ వేదాంతం హతాశుడయాయ్డు. ఏదైతే జరగకూడదని అనుకునాన్డో అదే జరిగింది. ఆ పై మాటాల్డలేక ఊరకుండిపోయాడాయన. 
ఒకొక్కక్రుగా సైనాయ్ధయ్కుష్లు, దండనాయకులు సమావేశ మందిరానికి వచాచ్రు. వచిచ్న వారంతా ఆశీనులు అయిన తరువాత వాళళ్ని 

ఉదేద్శిశ్ంచి పర్సంగానిన్ మొదలుపెటాట్డు – 
“మితుర్లారా! మరొకక్ అడుగు ముందుకు వెయాయ్లి మనం. మరొకక్ అడుగు” ఒకక్ క్షణం ఆగాడతను. అతను దేని గురించి 

మాటాల్డబోతునాన్డో అరథ్ం కాక అందరూ ఆసకిత్గా చూసుత్నాన్రు. 
“అవును మితుర్లారా. మనకి కావాలిస్ంది మరొకక్ అడుగు. మన ఉదయ్మం ఒక పరవ్తారోహణ అనుకుంటే మనం ఇపుప్డు నిలబడడ్ది 

శిఖరాగార్నికి ఒకక్ అడుగు దూరంలో. ఆ ఒకక్ అడుగే మన జీవితాలని దారిలో పెడుతుంది. ఆ ఒకక్ అడుగే ఇనాన్ళళ్ మన బానిసతావ్నిన్ రూపుమాపుతుంది. 
మనకోసం, మన ముందు తరాలకోసం వెయాయ్లిస్న ఆ ఒకక్ అడుగు. ఇనాన్ళుళ్ కలిసి నడిచాం. కలిసి చావటానికి సిదధ్పడాడ్ము. కానీ ఈ ఒకక్ అడుగు 
దగగ్ర ఎందుకు వెనకాడుతునాన్రు? ఎందుకు ఈ ఒకక్ అడుగు ముందుకు పడటం లేదు?” అంటూ ఇంకా ఏదో చెపప్బోయాడు ఉగర్,  

జనంలో కలకలం. ఉగర్ తన పర్సంగానిన్ ఆపి కలకలం జరిగిన వైపు చూశాడు. నిలబడడ్వాళుళ్ ఒకొక్కక్ళేళ్ తపుప్కుంటునాన్రు. వారి 
మధయ్లో నుంచి ముందుకు నడుచుకుంటూ వచిచ్ంది దీవ్ప. ఆమె చేతులకి సంకెళుళ్ వేసి వునాన్యి. 

ఆమెను చూసూత్నే దగగ్రకు వెళాళ్లనిపించినా ఆ ఆలోచనను బలవంతంగా విరమించుకునాన్డు వేదాంతం. 
అయినా నిరభ్యంగానే వుంది దీవ్ప. చుటూట్ పరికించి చూసింది. 
“అభినందనలు ఉగార్” అంటూ గటిట్గా అరిచింది. 
“కారణం?” అడిగాడు ఉగర్ 
“మళీళ్ అధికారం చేతిలోకి వచిచ్నందుకు. ఉదయ్మసహచరులని కూడా బంధించే సాథ్యికి ఎదిగినందుకు” ఆమె గొంతులో నిరసన, 

దేవ్షం వయ్ంగయ్ం రూపంలో వినపడింది. 
“ఉదయ్మసహచరి!” నిరసనగా నిటూట్రాచ్డు ఉగర్ – “ఉదయ్మ సహచరివే అయితే ఈ రోజు నువువ్ నా పకక్న నిలబడి ఉండేదానివి. 

యుదాధ్నికి సనన్దధ్మై ఉండేదానివి. ఇలా పిరికిదానిలా పోరాటం వదద్ని చెపేప్ దీనసిథ్తికి దిగజారేదానివి కాదు. ఇపుప్డు నువువ్ చేసుత్నన్ పని ఉదయ్మ 
వయ్తిరేకోదయ్మం. అందువలల్ నువువ్ ఉదయ్మ సహచరివి కాదు, ఉదయ్మ దోర్హివి. అందుకే నినున్ బంధించాము. ఉదయ్మ దోర్హానికి శికేష్మిటో తెలుసా? 
మరణశిక్ష” చెపాప్డు ఉగర్. 

“ఏ రోజైతే ఈ పోరాటంలో భాగమవావ్లని అనుకునాన్నో ఆ రోజే పార్ణాల మీద తీపి వదులుకునాన్ను. నా పార్ణాలను 
కాపాడుకోవాలనన్ కోరికే వుంటే ఇలా పదిమందిని ముందు నిలబడి ఈ యుదధ్ం వదద్ని పర్కటించేదానిని కాదు. ఇపుప్డు నువువ్ కొతత్గా మరణదండన అని 
చెపిప్నంత మాతార్న భయపడతానని అనుకోకు” కరకుగా చెపింది 

“నువువ్ భయపడాడ్, భయపడకపోయినా చేసిన అతికర్మణకి శిక్ష తపప్డు” ఉగర్ మాటలు విన గటిట్గా నవివ్ంది దీవ్ప. తెరలు తెరలు, 
ఆగకుండా చాలాసేపు నవివ్ందామే.  
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“కారణం చెపిప్ నవువ్” ఆదే కరకుదనంతో అడిగాడు ఉగర్. 
“ఇపుప్డు నువువ్ అనన్ మాట – అతికర్మణ – వినన్ తరివాత నాకు నవువ్ ఆగటంలేదు. మన ఉదయ్మమే అతికర్మణ మీద 

ఆధారపడింది. ఎడమ చేతిని వాడే చోట కుడి చేతిని వాడాలని అనటంలోనే వుంది కదా అతికర్మణ. ఆ అతికర్మణ సబబు, సమంజసం, ఈ అతికర్మణ 
నేరం, శికాష్రహ్ం. నవువ్ రాదా ఇదంతా చూసుత్ంటే”  

వేదాంతం అంత ఉతక్ంఠలోనూ చినన్గా నవువ్కునాన్డు. ఉగర్ అహం దెబబ్తినన్ది. 
“మాటలతో మభయ్పెటిట్ మరణానిన్ తపిప్ంచుకోలేవు. దోర్హీ” అనాన్డు. 
“ఏ కారణంతో ననున్ దోర్హి అంటునాన్వు?” అడిగిందామె. 
“మహాబసు మరణించాడనన్ పుకారు వాయ్పిత్ చేసుత్నాన్వు. పోరాటం చెయొయ్దద్ని పేర్రేపిసుత్నాన్వు. అంతకనాన్ ఇంకేం కావాలి” పర్శన్కు 

పర్శేన్ జవాబు ఇచాచ్డు ఉగర్. 
“మహాబసు మరణించలేదని చెపప్డానికి నీ దగగ్ర సాక్షయ్ం వుందా?” దీవ్ప ఉగర్ని అడిగింది. 
ఉగర్ దగగ్ర సమాధానం లేదు. 
“మరణించాడని చెపప్డానికి చాలా మంది వునాన్రు. నీకు గురుత్ండే వుంటుంది. వేగులు, మన సైనికులు ఈ విషయానిన్ మన ముందే 

కదా పర్కటించారు. ఇక పోరాటం గురించి. మహాబసు మరణించాడని నముమ్తునాన్ను నేను. అదే నిజమైతే చనిపోయిన వయ్కిత్ మహాబసే కాదనన్ది నా 
వాదన. మహాబసు అయితే చనిపోయేవాడు కాదు. మహాజాఞ్న గర్ంధం చెపిప్న మహాబసు ఇతనే అయితే ఉదయ్మం ఆగదు. అతనిని మరణం తాకదు. 
మహాబసు కాని వయ్కిత్ని మహాబసే అనుకొని యుదధ్ం ముందు నిలబెడితే, గెలిచే అవకాశం ఎలాగూ లేదు. అదనంగా మన సైనికుల పార్ణాలు పర్మాదంలో 
పడుతునాన్యి. అందుకే వదద్ంటునాన్ను.” చెపిప్ందామే. 

<***> 
 

  
(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం) 
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