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జరిగిన జగనాన్టకం 
ఎడమ చేతిని పర్ముఖంగా వాడే సవయ్లంకలో కుడిచేతి పోరాటానికి మహాబసు అనే నాయకుడయాయ్డు సారథి. 
పేరలల వరలడ్స్ లో పర్యాణం వలల్ సారథి సవయ్లంకకి వెళాళ్డని డా. నరసింహం తెలుసుకునాన్డు. దళాధిపతి 
దాడిలో సుధాముడు మరణించాడు. రహసయ్ మారగ్ం దావ్రా రాజపార్సాదంలో వామదేవుణిణ్ కలిసాడు మహాబసు. 
తానే ఆచారయ్ వేదాంతం అని డాకట్ర నరసింహం చెపాప్డు. దళాధిపతి దాడిలో వామదేవుడు మరణించాడు.

మహాబసు మరణించాడని నమిమ్ ఉదయ్మానిన్ ఆపేయాలనన్ పర్యతన్ం చేసుత్నన్ దీవ్పకు మరణ శిక్ష విధించాడు 
ఉగర్. యుదధ్ంలో ఉగర్ని నిరాయుధుణిణ్ చేసిన దళాధిపతి అతణిణ్ చంపడానికి కతిత్ దూశాడు. 
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 కోటని సమీసుత్ండగానే గోడపైన, బురుజులపైన నిలబడుతునన్ సైనికులు కనిపించారు. ముఖదావ్రం దగగ్ర వునన్ బురుజు మీదకే 
ఎకాక్డు మహాబసు. ఎకక్గానే కోట లోపలికి చూసి సాథ్ణువులా నిలబడిపోయాడు. 

కోట ముఖదావ్రం దాటగానే వృతాత్కార కూడలి వుంటుంది. ఆ పర్దేశంలోనే ఆహావ్న శిలాప్లు నిలబెటిట్ వుంటాయి. అకక్డ వందల 
సంఖయ్లో నిలబడి వునాన్రు - వామదేవుడి సైనికులు. వారందరి ముందు నిలబడి వునాన్డు వాళళ్ నాయకుడు -  ఉదంతుడు. ఏ ఒకక్రి చేతిలోనూ 
ఆయుధాలు లేవు. కతుత్లు, బాణాలు ఆఖరికి డాలుని కూడా కింద పడేసి వునాన్రు. అదేది కాదు మహాబసుని ఆశచ్రయ్పరిచింది. వాళళ్ందరూ చేతులు 
జోడించి వునాన్రు. వేడుకుంటునాన్రు. 

కోటగోడ పైన చూశాడు. సైనికులంతా తమ తమ సాథ్నాలలో రెండు వరసలుగా నిలబడాడ్రు. ముందు వరుస మోకాళళ్పై కూరోచ్గా, 
వెనుక వరుసలో వునన్ సైనికులు నిలబడాడ్రు. అందరూ తమ తమ విలల్ంబులు నిలబెటిట్, బాణాలని వాటి పైకి ఎకిక్ంచారు. 

హాహాకారాలు మొదలయాయ్యి వామదేవుడి సైనయ్ం నుంచి. మరణభయంతో వాళుళ్ చేసుత్నన్ ఆరత్నాదాలవి. కాపాడమంటూ వాళుళ్ 
అరుసుత్నన్ వేడుకోళళ్వి. 

బాధ, కోపం రెండూ ఒకేసారి కలిగాయి మహాబసు. తన సైనాయ్నిన్ కాపాడమని ఆఖరి కోరికగా కోరుకునన్ వామదేవుడి ముఖం 
గురుత్కొచిచ్ంది. 

“ఉగార్” బెబుబ్లిలా అరిచాడు. 
ఆ అరుపుకి అటు కోట పైన నిలుచ్నన్ సైనయ్ం, ఇటు కోట కింద రాజమారగ్ం కూడలిలో నిలబడడ్ సైనయ్ం కూడా అదిరిపడాడ్రు. రెండు 

బురుజుల అవతల వునాన్డు ఉగర్. 
“సైనికులారా! గురి పెటట్ండి” ఆజాఞ్పించాడు ఉగర్. 
“ఆగండి…”  అరిచాడు మహాబసు. “ఉగార్… ఆగు…” అరుసూత్ ముందుకు పరుగెటాట్డు. 
ఉగర్ రెండగులు అతని వైపు వేసే లోగా అతని దగగ్రకు చేరాడు మహాబసు. 
“ఏమిటి నువువ్ చేసుత్నన్ పని?” అడిగాడు కోపంగా. 
“శతృవినాశనం. మనకి వయ్తిరేకంగా పోరాడిన ఏ ఒకక్డి శావ్స ఈ గాలిలో కలవడం కూడా నాకు ఇషట్ం లేదు.” కరకుగా సమాధానం 

చెపాప్డు. 
“వీళుళ్ మనకి శతుర్వులు కారు ఉగార్” 
ఆ మాట వింటూనే గటిట్గా నవావ్డు ఉగర్. 
“ఏమంటునాన్వు మహాబసు… వీళళ్ంతా వామదేవుడి సైనయ్ం. వీళుళ్ మనకి శతుర్వులు కాదని అంటునాన్వా? అదిగో మిమమ్లిన్ 

అపహరించిన ఉదంతుడు” 
“ఉదంతుడు ననున్ అపహరించలేదు. కాపాడాడు” 
“మీకేమైనా మతి భర్మించి మహాబసూ… మన ఉదయ్మానికి వెనున్పోటు పొడిచి, మిమమ్లిన్ వామదేవుడికి బందీగా తీసుకెళిళ్న విషయం 

మరిచ్పోయారా?” అంతకంతకూ ఉగర్ గొంతు తీవర్మౌతోంది. చుటూట్ ఉనన్ సైనికులు వాళిళ్దద్రి వాదన చూసూత్ ఉండిపోయారు. 
“సైనికులారా ఎకుక్పెటట్ండి” అనాన్డు ఉగర్ మళీళ్. 
“వదుద్. ఆగండి” మహాబసు మళీళ్ అరిచాడు. 
“మహాబసూ… నేను ఏం చెయాయ్లో అది చెయయ్నివవ్కుండా ఆటంకపరుసుత్నాన్వు” 
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“అవును. కానీ ఏం చెయయ్కూడదో అది చేసాత్వేమో అనన్ భయంతోనే ఇదంతా చేసుత్నాన్ను. ఉదంతుడు దోర్హి కాదు. వామదేవుడు మన 
శతుర్వు కాదు..” 

“ఏమనాన్వ? ఇపప్టి వరకూ ఉదంతుడు శతుర్వు కాదనాన్వ. ఇపుప్డు వామదేవుడే శతుర్వు కాదంటునాన్వు. నీకు మతి 
చలించిందనడానికి ఇంతకనాన్ హేతువు ఇంకేం కావాలి?” 

“నా గురించి నువేవ్మనుకునాన్ ఫరేల్దు. నేను ఇపుప్డు బర్తికి వునాన్నంటే అందుకు కారణం ఉదంతుడు, వామదేవుడు – ఈ ఇదద్రే. నా 
పార్ణానికి తన పార్ణం అడడ్ం వేసి చనిపోయాడు వామదేవుడు. చనిపోయే ముందు ఈ సైనికుల పార్ణాలను కాపాడతానని నా నుంచి వాగాద్నం 
తీసుకునాన్డు” 

మళీళ్ నవావ్డు ఉగర్. “శతుర్వుకి ఇచిచ్న వాగాద్నం.” ఇంకా నవువ్తూనే వునాన్డు. 
“చూడు మహాబసూ… ఒక వేళ నువువ్ చెపిప్ందే నిజమే అనుకుందాం. అయినా ఆ కనపడుతునన్ సైనికులలో పర్తి ఒకక్డు నా 

సైనయ్ంలో కనీసం ఒకడిని చంపి వుంటాడు. నా అనుచరుల రకాత్నికి సమాధానం చెపాప్లిస్న బాధయ్త వాళళ్ మీద లేదంటావా?” అడిగాడు మహాబసుకి 
దగగ్రగా వచిచ్. 

“వాళుళ్ చంపడం నిజమే కానీ అది ఒక ఆజఞ్ని అనుసరించి జరిగాయి. అనివారయ్మైతేనే చంపారు తపప్ అవి హతయ్లు కావు. నేరం 
అంతకనాన్ కాదు” 

“అయితే నా అనుచరుల పార్ణాలకు ఎలాంటి విలువ లేదంటావా? అందుకు పర్తీకారం తీరుచ్కోవదద్ంటావా?” 
“యుదద్ంలో ఎవరు మరణించాలో ఎవరూ నిరేద్శించలేరు. అలాంటి శిక్షనే వెయాయ్లనుకుంటే సైనికుల మధయ్ యుదధ్ం జరగనియ. 

యుదధ్ంలో నీకు చేతనైనంతమందిని చంపు. కాదనను. కానీ ఇలా ఆయుధాలు లేని నిరాశర్యులిన్ వేటాడినటుల్ చంపడం ధరమ్ం కాదు” 
“ఎందుకు కాదు. యుదధ్ం ముగిసింది. ఇపుప్డు వాళుళ్ యుదధ్ ఖైదీలు. నేను విధిసుత్నన్ది శిక్ష.” 
“శిక్ష విధించడానికి నువెవ్వరు?” 
“ఓహో అకక్డిదాకా వచిచ్ందా? ఈ పర్శన్ నేను ఈ ఉదయ్మానిన్ నడిపినపుప్డు అడగలేదే? నువువ్ లేనపుప్డు నాయకతవ్ం వహించి 

పోరాటానిన్ ముందుకు నడిపినపుప్డు ఈ పర్శన్ రాలేదే? ఇపుప్డు యుదధ్ంలో విజయం సిదధ్ంచిన తరువాత ఈ పర్శన్ అడగుతునాన్వంటే నీ రాజయ్ కాంక్ష, 
సావ్రథ్ం తెలుసూత్నే వుంది.” 

“ఉగార్… పిచిచ్, పిచిచ్గా మాటాల్డకు. వామదేవుడికి నేనిచిచ్న వాగాద్నం కోసం తపన పడుతునాన్ను తపప్, నువువ్నుకుంటునన్టుల్ నాకు 
ఎలాంటి రాజయ్ కాంక్ష లేదు” 

“నీ కాంక్షలతో నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు మహాబసు. ఈ విజయం తరువాత నువువ్ కాదనుకుంటే ఇక నేనే ఉతత్రాధికారిని. అ 
అధికారంతో చెపుత్నాన్ను. శతుర్శేషం వుండటానికి వీలేల్దు.” అంటూనే సైనికులకు ఉతత్రువ్లు జారీ చేశాడు. “సైనికులారా, సిదధ్ం కండి” 

అనుకోని విధంగా అందులోఒక సైనికుడు ఉగర్ వైపు తిరిగాడు. వయసులో పెదద్వాడు కానీ బలిషట్ంగా వునాన్డు. 
“దేవరా! మహాబసు చెపిప్ంది ఆలకించండి. చేతిలో ఆయుధం లేని వాడు చంపదద్ని దణణ్ం పెడుతుంటే బాణం విడవడానికి చేతులు 

రావటేల్దు” అనాన్డు. 
“చేతులు రాని వాళళ్ంతా పకక్కు తపుప్కోవచుచ్. ఆజఞ్ను అతికర్మించిన నేరానికి ఆ చేతులనే కోలోప్వాలిస్వసుత్ందని గురుత్పెటుట్కోండి” 

ఉగర్ బెదిరించాడు. 
“ఆ సైనికుడికి వునన్ంత ఆలోచన కూడా నీకు లేకపోవడం విచారకరం ఉగర్. ఈ తపుప్ చెయయ్కు. సవయ్లంక చరితర్లో నేరసుథ్డిగా 

మిగిలిపోకు.” 
“చరితర్తో నాకు సంబంధం లేదు. నాకు తెలిసింది ఒకటే ఆజాఞ్ పాలన, రాజయ్ విధేయత లేని వాళుళ్ ఎవరైనా నేరసుథ్డే. నా ఆజఞ్ను 

అమలు కానివవ్కుండా అడుడ్కుంటునన్ందుకు నినున్ కూడా బంధించగలను” మహాబసు వైపు వేలు చూపించాడు ఉగర్. 
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మహాబసు చినన్గా నవావ్డు. తన ఖడాగ్నిన్ జారవిడిచాడు. 
“అయితే ఇదిగో… నీ ఆజఞ్ను నేను ఉలల్ంఘిసుత్నాన్ను. ఆ సైనికులకి అండగా నేను నిలబడతాను. వాళళ్ ముందు నిలబడతాను. మీ 

బాణం ఏదైనా ననున్ దాటుకోని వాళళ్ని చేరుకోవాలి. ననున్ చంపి ఆ తరువాత వాళళ్ని చంపండి.” అంటూ బురుజు దిగే మెటల్ వైపు నడవసాగాడు. 
అపుప్డు జరిగిన అనూహయ్ సంఘటనకి అందరూ అవాకక్యాయ్రు. 
ఉగర్ ఒకక్సారిగా ముందుకు దూకి మహాబసు చేతులిన్ వెనకిక్ విరిచి పటుట్కునాన్డు. తన కతిత్ని అతని మెడపైన వుంచాడు. 
“ఆజోఞ్లల్ంఘన దేవుడు చేసినా సహించేది లేదు. సైనికులారా బంధించండి” అరిచాడు. ఏ ఒకక్ సైనికుడు ముందుకు రాలేదు. 
“మిమమ్లేన్… నువువ్… నువువ్.. నువువ్… నువువ్” అంటూ ఒకక్రిని అజాఞ్పించాడు. ఉగర్ ఆజఞ్ను అందుకునన్ నలుగురు 

నిసస్హాయసిథ్తిలో ముందుకు వచాచ్రు. మహాబసుని పటుట్కునాన్రు. అతను పర్తిఘటిచలేదు. 
“ఉగార్… వదుద్… ఇంతటి ఘోరానికి పాలప్డకు… ఈ తపుప్కి నినున్ ఎవరూ క్షమించరు…” అంటూనే వునాన్డు మహాబసు. 

సైనికులు అతనిన్ గొలుసులతో బంధించారు. 
“గొలుసులను కోట బురుజుకి కటట్ండి. జరగబోయే శతుర్ సంహారం అతను కూడా చూడాలి. ఇది సవయ్లంక పర్జల సేవకే తపప్ యుదధ్ 

కాంక్షతో కాదని అతనికి అరథ్ం కావాలి” ఉగర్ ఆజాఞ్పించాడు. 
మహాబసు వదద్ని వారిసూత్నే వునాన్డు. అతనిన్ కోట బురుజుకి కటాట్రు. 
“సైనికులారా… గురి చూడండి” మళీళ్ ఆజాఞ్పించాడు ఉగర్. 
అపప్టి దాకా జరుగుతునన్ వాదనని వింటూ, మహాబసునే బంధించడం ఆశచ్రయ్ంతో చూసుత్నన్ ఉదంతుడు, అతని సేన ఒకక్సారిగా 

ఉలికిక్పడింది. మళీళ్ పార్ణభయం ఉబికి వచిచ్ంది. 
“వదుద్… కాపాడండి… రకిష్ంచండి…” అనన్ అరుపులతో ఆ కోట మొతత్ం పర్తిధవ్నించింది. 
“సైనికులారా సిదధ్ం” ఉగర్ మళిళ్ అరిచాడు. వింటి నారిని వెనకిక్ లాగి పటుట్కునాన్రు సైనికులందరు. 
ఇంక ఒకక్ ఆదేశం వసేత్ చాలు. 
వందలాది మంది పార్ణానికి మృతుయ్వుకి మధయ్ ఒకక్ ఆదేశం. 
అపుప్డు గమనించాడు మహాబసు. బాణం విడవడానికి సిదధ్ంగా వునన్ సైనికులందరి కళళ్లో నీళుళ్. కొందరు బాహాటంగానే 

ఏడుసుత్నాన్రు. మరికొందరు కళుళ్ మూసుకోని వునాన్రు. 
“నీకు వామదేవుడికి తేడా లేదు ఉగార్..” అనాన్డు మహాబసు. ఉగర్ కోపంగా అతని వైపు చూశాడు. 
“చూడు… నీ ఆజఞ్ను పాటించడానికి నీ సైనికులు పడుతునన్ వయ్ధని చూడు. ఇషట్ం లేకపోయినా పార్ణాలను తీసుత్నన్ందకు వాళుళ్ ఎంత 

మధనపడుతునాన్రో చూడు. కేవలం నీ అధికారానిన్ చెలాయించడానికి నువువ్ చేసుత్నన్ మారకాండకి, ఎడమచేతి వాటానిన్ ఒక చటట్ంగా అమలు 
చెయాయ్లనుకునన్ సవయ్లంక మహాధిపతుల పర్యతాన్నికి పెదద్గా తేడా వుందంటావా? అపుప్డు వామదేవుడి సైనికులు కూడా ఇలాగే ఆజాఞ్పాలనం 
చెయయ్డం కోసం మన సైనికులిన్ చంపారు. అపుప్డు వాళుళ్ కూడా ఇలాగే వయ్ధ చెంది వుంటారు. ఇపుప్డు నీ ఆజాఞ్పాలన కోసం ఆ సైనికులిన్ చంపడానికి 
వీళుళ్ అలాగే ఏడుసుత్నాన్రు… ఏమిటి మనం సాధించింది? ఒక నియంతని తొలగించి ఇంకొక నియంతని నిలబెడుతునాన్మా?” 

మహాబసు ఆఖరి మాటకి ఉగర్ ముఖం వివరణ్మైంది. ఏం చెపాప్లో అరథ్ం కాని సిథ్తిలో అరిచాడు – 
“సైనికులారా… శరాలని విడువండి” 
మహాబసు ఉగర్ని చూడలేదు. బాణాలను విడవడానికి సిదధ్పడిన సైనికులని చూడలేదు. అతని చూసుత్నన్ది – కోట బురుజు కనాన్ 

ఎతుత్గా ఎగసిన అలని. సముదర్ం పొంగి కోటదాకా వచిచ్ంది. 
జలపర్ళయం! 
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ఉగర్ ఆదేశం ఇచిచ్న మరుక్షణం ఆ అల కోటగోడ పైన పడింది. బాణాలు వదిలారా? లేదా? తెలియలేదు. నీళుళ్ మొతత్ం కమేమ్యడం 
మాతర్ం అరథ్ం అయియ్ంది మహాబసుకి. బంధించిన గొలుసులిన్ విడిపించుకునే పర్యతన్ం చేశాడు. అది అసాధయ్మని అరథ్మైపోయింది. నోటి గుండా, శావ్స 
దావ్రా శరీరంలోకి చేరుతునన్ ఉపుప్నీటిని గమనిసూత్ వుండిపోయాడు. కొంతసేపటికి సప్ృహ తపిప్ంది 

*** 
నలల్గా వునాన్డతను. కానీ ముఖంలో తేజసుస్. చూసుత్నన్కొదిద్ చూడాలనిపించేలా వునాన్డు. మనోహరంగా వునాన్డు. ఎవరు? 
ఎవరో తెలుసు. తెలుసోత్ంది. కానీ గురుత్కురావటంలేదు. 
నలల్నివాడు. 
ఆ కళుళ్… వికసించిన పదామ్లలా. పదమ్ నయనంబుల వాడు. 
“పరమాతామ్” అనాన్డు సంభర్మంగా చేతులు జోడించి. 
అలా ఎంతసేపు వునాన్డో తెలియదు. తెలియలేదు. ఆశచ్రయ్ం. భకిత్. తాదాతమ్య్త. ఇహమో పరమో తెలియని అలౌకిక అనుభూతి. 
“ఏమిటయాయ్? నినున్ అందరూ దేవుడంటుంటే నాకు నమసక్రిసుత్నాన్వు?” అనాన్డాయన. 
“నేను దేవుణేణ్మిటి దేవ దేవా…?” 
“అయితే నేనెవరో తెలుసోత్ందనన్ మాట. నీకేదో మాయ కమిమ్ందనీ, ఏదీ గురుత్లేదనీ అనాన్రే…” 
ఒకక్ క్షణం తడబడాడ్డు మహాబసు. 
“అవును సావ్మీ, నేను ఎవరో ఎందుకు ఇకక్డ వునాన్నో తెలియలేదని..” అంటూ చుటూట్ చూశాడు. అతను ఇపుప్డు వునన్ది 

సవయ్లంకలో కాదు. సముదర్ం అడుగున. చుటూట్ నీరు. నీలం రంగులో. ఆశచ్రయ్ంగా నీలమేఘశాయ్ముణిణ్ చూశాడు. 
“నువువ్ ఎవరైతేనేమయాయ్? ఏందుకు సవయ్లంక చేరావో ఇపప్టికే తెలిసిపోయిందిగా?” 
“ఈ యుదధ్ం జరపించడానికా? ఇనిన్ పార్ణాలను బలి చెయయ్డానికా? ఎందుకయాయ్ ఇంత నాటకం ఆడించావు? ఇంత యుదధ్ం 

జరిపించావు?” అడిగాడు 
“యుదధ్ం నేను జరిపించడం ఏమిటి మహాబసు? యుదధ్ం జరిపించింది నువువ్ కదా?” శీర్కృషుణ్డు అమాయకంగా అడిగాడు. 
“నీ ఆజఞ్ లేకుండానే ఇంత యుదధ్ం జరిగిందా సావ్మీ? ధరమ్ రక్షణ కోసం యుదధ్ం చెయయ్మని ఆ నాడు అరుజ్నిడికి పర్భోదించావు. ఈ 

రోజు ననున్ పేర్రేరింపించావు. కానీ అధరమ్ంగా ఆ ఉగర్ అంతమందిని హతమారుసుత్ంటే ఆపనివవ్కుండా వెనకిక్ తీసుకొచాచ్వు. మళీళ్ సప్ృహ వచేచ్సరికి 
అకక్డే వుంటానుగా?” 

“ఏమో మరి” అంటూ మనోహరంగా నవావ్డు సమోమ్హను 
“కనీసం అకక్డ ఏం జరగబోతోందో చెపుప్ సావ్మీ. ఉగర్ వాళళ్ందరినీ చంపేసాత్డా? వేదాంతం, దీవ్ప వీళళ్ంతా ఏమైపోతారు? 

సవయ్లంక రాజాయ్నికి ఉతత్రాధికారి ఎవరు? జలపర్ళయంలో ఎవరు చనిపోబోతునాన్రు? ఎందుకు సావ్మీ ఇంతమందిని సంహరించే సందరాభ్నిన్ 
తీసుకొచాచ్వు? సమాధానం ఇచేచ్ అవకాశం కూడా ఆయనకు ఇవవ్కుండా అడిగాడు మహాబసు. 

“నేను ఇంతమందిని సంహరిసుత్నాన్నా? ఉగర్ చంపేసుత్నాన్డా? ఏం? నీ ఆధవ్రయ్ంలో ఎంతమంది చనిపోయారో మరిచ్పోయవా?” 
అనాన్డు అలాగే నవువ్తూ. 

“నేను చేసిన పోరాటం ధరమ్ రక్షణ కోసం కదా?” 
“ఏ ధరమ్ం?” 
“అంటే?” 
“సమయ కాలాదుల బటిట్ మీరిదద్రూ చెరొక విధంగా ధరామ్నిన్ నిరిమ్ంచుకునాన్రు. అపుప్డు నువువ్ చెపేప్ ధరమ్ం నీ దృషిట్లో సరైనది 

కావచుచ్. ఇపుప్డు ఉగర్ చెయయ్బోతునన్ పని అతని దృషిట్లో సరైనది కూడా అయుయ్ండచుచ్ కదా?” 
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సమాధానం చెపప్లేక అలాగే వుండిపోయాడు మహాబసు. సమాధానాలు చాలా వునాన్యి. కానీ శీర్కృషుణ్డి వాదనని తరక్ంతో 
ఎదిరించగల సమాధానం అతనికి సుప్రించ లేదు. 

“నిజమే. నాకు ఏది సబబు అనిపిసేత్ అదే చేశాను. అదే విషయం కోసం పోరాడాను. అది అలాగే యుదధ్ంగా పరిణమించింది. ఇదంతా 
చూసేత్ అసలు ఎందుకు చేశానా అనిపిసోత్ంది. ఎందుకు సావ్మీ ననున్ ఈ దీవ్పానికి తీసుకొచాచ్రు.?” అనాన్డు మోకాళల్పైన పడి 

“అదేం మాటయాయ్? వీళళ్ందరికీ ఒక దేవుడు వసాత్డనన్ నమమ్కం వుంది. ఆ నమమ్కానిన్ నిలబెటాట్లిస్న అవసరం వుంది” 
“అయితే మీరే ఏదో అవతారం ఎతిత్ రావచుచ్ కదా?” 
“వచాచ్ను కదా?” 
“ఎవరిగా?” 
“నీలాగా” 
సాథ్ణువులా వుండిపోయాడు మహాబసు. 
“సావ్మీ… ఏమిటి మీరనేది?” అడిగాడు ఆశచ్రయ్ంగా 
“మరి నువువ్, నేను ఒకటే కదా? అవునులే. నీ పేరుని నువేవ్ మరిచ్పోయావు కదూ… పారథ్సారథి?” 
పా… రథ్… సా… ర… థి… 

*** 
పా… రథ్… సా… ర… థి… 
“మిసట్ర పారథ్సారథి” 
ఉలికిక్పడి కళుళ్ తెరిచాడు సారథి. 
“మిసట్ర సారథి… ఆర యూ ఆల రైట” 
ఏదో హాసిప్టల… మందుల వాసన. 
“ఎలా వుంది మీకు?” ఎవరిదో పరిచయమైన కంఠం పలకరించింది. డాకట్ర. ముఖానికి గుడడ్ కటిట్ వుండటం వలల్ కళుల్ 

కనపడుతునాన్యి తపప్ అది ఎవరో అరథ్ం కాలేదతనికి. 
“డాకట్ర నరసింహం?” అడిగాడు 
“డాకట్ర నరసింహమా? ఆయన ఎవరు?” పకక్నే వునన్ మరో డాకట్ర అడిగాడు. 
“ననున్ టీర్ట చేసింది ఆయనే కదా?” 
“మిసట్ర సారథీ… మీరింకా పూరిత్గా కోలుకోలేదు. మిమమ్లిన్ టీర్ట చేసిన వాళళ్లో నరసింహం అనేవాళుళ్ ఎవరూ లేరు” డాకట్ర చెపిప్న 

విషయం వినన్ తరువాత ఇంకా తికమకపడాడ్డు సారథి 
“ఇంతకీ నాకు వచిచ్న సమసయ్ ఏంటి?” అడిగాడు. 
డాకట్ర దగగ్రగా వచిచ్ ముఖానికి వునన్ మాసక్ తీసి చెపప్సాగింది. 
“డర్గ ఓవర డోస… ఆ తరువాత దాని వలల్ ఏవో పిచిచ్ పిచిచ్ ఊహలు. డర్గ ఇండూయ్సడ్ హాలూజినేషన అంటారు… దాంటోల్ చాలా తీవర్ 

సాథ్యికి వెళాళ్రు. ఏదో ఏదో ఊహించుకోని, ఆ ఎమోషన లోనే… బట ఫరెగ్ట ఎబౌట ఇట. ఇపుప్డు మీరు నారమ్ల అయిపోయారు.. ఓకే…” 
ఆమె చెపేప్ది ఏదీ వినటం లేదు సారథి. 
ఆమె ముఖానేన్ చూసుత్నాన్డు. 
“దీవ్ప” అనాన్డు అపర్యతన్ంగా 

“నో… డాకట్ర దీప” నవివ్ వెళిళ్పోయిందామె. సారథి చినన్గా నవివ్ కళుళ్ మూసుకునాన్డు.    (జగనాన్టకం ముగి ంది) 
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జగనాన్టక ధారులు 
నేను నవల రాయగలనని నమిమ్ రాయమని సూచించి, పర్చురించిన శీర్ కిరణ పర్భ గారికి – నెలనెల ఇసాత్నో ఇవవ్నో అనే ససెప్నస్ 

థిర్లల్ర ఇచాచ్ను. 
ఈ కథకు మూలమైన ఒకానొక చరచ్ మొదలుపెటిట్న శీర్మతి దగగ్రున్ంచి – నెలాఖరు వారాంతాలు లాగేసుకునాన్ను.  
రెండొందల పేజీల నవలను నడిపేంత సూఫ్రిత్ నిచేచ్ పాట రాసిన సీతారామశాసిత్ గారికి, వారి పదాలనే నవల పేరు చేసి కృతజఞ్తలు 

తెలుపుకునాన్ను. 
చదివి, ఆనందించిన పాఠకులకు, అభినందించిన ఆతీమ్యులకు  - మళీళ్ మరో నవలతో కలుసాత్ను. పార్మిస. 
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