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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.

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2017

»s¡T>∑T‘·Tqï~ »>∑Hêï≥ø£+

2

- 27 –
గాలిలోకి లేచిన దళాధిపతి కరవాలం ఏ క్షణంలోనైనా ఉగర్ శిరసుస్ని ఖండించబోతోందని అకక్డ వునన్ పర్తి ఒకక్రికీ అరథ్మైపోయింది.
దళాధిపతి కతిత్ని కిందకు దించిన వెంటనే ఇనాన్ళళ్ ఉదయ్మం ముగిసిపోతుంది. నాయకుడి మరణం. కొనిన్ విఘడియల దూరంలో. ఉతక్ంఠ నిండిన
నిశబద్ం యుదధ్భూమి అంతా!
దళాధిపతి భీకరంగా అరుసూత్ తన కతిత్ని ఒకక్ ఉదుటున కిందకు దించాడు.
ముందుగా తేరుకునన్ది ఉగర్. తల తెగలేదు.
ఆశచ్రయ్పోయాడు దళాధిపతి. ఉగర్ మెడ పైన చినన్ గాటు మాతర్మే వుంది. తన చేతిలోని కతిత్ వైపు చూసుకునాన్డు. సరిగాగ్ సగం వరకు
కతిత్ విరిగిపోయి వుంది.
జరిగిందేమిటో అరథ్ం కాక చుటూట్ వునన్ సైనికులు, ఉదయ్మకారులు అలాగే నిలబడిపోయారు.
ఉగర్కు నెమమ్దిగా విషయం అరథ్మైంది. సరిగాగ్ దళాధిపతి కతిత్ని తన మెడమీదకు దించుతునన్పుప్డు ఎవరో ఆ కతిత్ మీదకు బాణం
వదిలారు. సరిగాగ్ కతిత్ని తాకి ఆ బాణం దానిన్ రెండు ముకక్లు చేసింది. చేతిలో వునన్ ముకక్ని మాతర్ం ఉగర్ మీద తిపప్డం వలల్ కేవలం గాటు మాతర్మే
పడింది.
అరథ్ం అయితే అయియ్ంది. కానీ అలా చేసిందెవరు?
దీవ్ప! మనసు మొతత్ం కృతజఞ్తతో నిండిపోయింది. మరణశిక్ష విధించిన తన పైనే ఇంత కరుణ చూపించిందా! అంటూ ఆశచ్రయ్పోతూ
ఆమె వైపు చూశాడు. కాదు! ఆమె కాదు. యుదద్ తంతర్ంలో భాగంగా ఆమెను పకక్కు తీసుకెళిళ్న సైనికులను హతమారుసోత్ంది.
ఉగర్ తల మరో వైపుకి తిపాప్డు. సరిగాగ్ అదే సమయంలో తేరుకునన్ దళాధిపతి కూడా అటు వైపే చూశాడు.
ఎరర్టి దుముమ్. ఏదో మాయ కమేమ్సినటుల్ గాలోల్కి లేచి దృషిట్ని మసకబారుసోత్ంది.
తెలల్టి గురర్ం. దుముమ్ని తటుట్కుంటూ, సమరోతాస్హంతో ముందుకు ఉరుకుతోంది.
ఆ గురర్ం పైన, చేతిలో అంబు, భుజాన తూణారలతో నిలబడి వునాన్డు - మహాబసు.
గురర్ం మీద నిలబడడ్వాడు అలాగే గాలోల్కి ఎగిరి మరో బాణానిన్ వదిలిపెటాట్డు.
జరిగిందేమిటో అరథ్మయేయ్ లోపలే ఆ బాణం దళాధిపతి చేతిలోని మిగిలివునన్ ఖడగ్భాగానిన్ ఎగురకొటేట్సింది.
జరిగిందేమిటో అరథ్మైన మరుక్షణం దళాధిపతి కోపంతో ఊగిపోయాడు. పళుళ్ పటపట కొరుకుతూ ఉగర్ మీద నుంచి ఎగిరి
నిలబడాడ్డు.
"జయహో మహాబసూ" దీవ్ప పెటిట్న కేక ఒక ఉపెప్నలా యుదధ్భూమి మొతాత్నిన్ కమేమ్సింది. ఒకక్సారిగా అందరిలో ఉతాస్హం కటట్లు
తెంచుకుంది.
"జయహో మహా బసూ" దికుక్లు పికక్టిలేల్ అందరూ అరవటం మొదలుపెటాట్రు.
దళాధిపతి కోపం మరింత తీవర్మైంది. ఆ క్షణం ఏదో ఒకటి చేసి మహాబసుపైన ఆధిపతయ్ం చూపించకపోతే ఆ యుదధ్ంలో పరాజయం
మొదలైనటేల్ అని అతనికి అరథ్మైంది. చుటూట్ చూశాడు. మహాబసు బాణధాటికి విరిగిపడడ్ కతిత్ ముందుభాగానిన్ అందుకునాన్డు. ఒడుపుగా ముందుకు
దూకుతూ ఆ కతిత్ని మహాబసు గురర్ం మీదకు విసిరాడు. ఆ కతిత్ నేరుగా వెళిళ్ గురర్ం ముందు కాలిలో గుచుచ్కుంది. గురర్ం గటిట్గా సకిలిసూత్ ముందుకు
పడిపోయింది.
అయితే ఇదంతా గమనిసుత్నన్ మహాబసు అందుకు సిదధ్ంగానే వునాన్డు. కతిత్ గురార్నికి తగలడానికి ఒకక్ క్షణం ముందే గాలోల్కి ఎగిరి,
గురర్ం తల మీదుగా దాటుతూ ముందుకు దూకాడు. సరిగాగ్ దళాధిపతి ముందుకు వచిచ్ నిలబడాడ్డు.
ఇదద్రి చేతులలో ఆయుధాలు లేవు. ఒకరినొకరు తీక్షణంగా చూసుకునాన్రు. దళాధిపతి చినన్గా నవావ్డు.
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"మహాబసు... రెండు సారుల్ నా నుంచి తపిప్ంచుకునాన్వు. ఈ రోజు కోసమే అనుకుంటా! ఈ రోజు నీ తలని నరికి నా ఎడమచేతితో నీ
జుటుట్ పటుట్కోని వెనకిక్ తీసుకెళాత్ను" చెపాప్డతను.
మహాబసు కూడా నవావ్డు. "నాకు నీ తల అవసరం లేదు. నీ ఎడమచెయియ్ మాతర్ం ఇవువ్. ఆ తరువాత కుడిచెయియ్ మాతర్మే మిగిలిన
నువువ్ ఆ చేతోత్నే అనిన్ పనులు చేసుకుంటావో లేదో చూడాలను వుంది" అనాన్డు
దళాధిపతి చేసిన హుంకారంతో సైనయ్ంలో నుంచి ఒక కరవాలం వచిచ్ అతని చేతిలో పడింది. మరుక్షణం దీవ్ప విసిరిన ఖడగ్ం
మహాబసు పాదాల దగగ్ర వచిచ్ నిలబడింది. దానిన్ అందుకోని చుటూట్ చూశాడు.
యుదధ్భూమి ఇపుప్డు యుదధ్భూమిలా లేదు.
ఇదద్రు యోధులు పోరాడబోతుంటే ఆ బరి చుటూట్ చేరి ఆసకిత్గా జనులు చూసుత్నన్టుల్, సైనికులు శతుర్మితర్ పకాష్లకు అతీతంగా
నిలబడిపోయి చూసుత్నాన్రు. ఎనోన్ ఏళుళ్గా కొంతమంది విశవ్సించి, మరికొంత మంది విమరిశ్ంచిన ఒక సిదాధ్ంతానిన్ పరీక్షకు పెటేట్ యుదద్మది. ఆ సంగతి
అరథ్మైన వెంటనే ఇరుపకాష్లు ఏకమై ఆ పరీక్ష ఫలితం ఏమౌతుందా అనన్ ఆసకిత్తో చూడటం మొదలుపెటాట్రు.
ఇదద్రి కరవాలాలు తలపడాడ్యి. ఇదద్రి సిదాధ్ంతాలు హోరాహోరీ మొదలుపెటాట్యి. మహాబసు, దళాధిపతులు యుదధ్ం మొదలైంది.
దళాధిపతి బాహుబలం ముందు మహాబసు శకిత్ సరిపోవడంలేదు. కేవలం ఒడుపుతో, నేరుప్తో అతని దాడిని తపిప్ంచుకోగలుగుతునాన్డే కానీ, ఎదురుదెబబ్
తీయలేకపోతునాన్డు. ఇదద్రి మధయ్ రణం మొదలైన కొదిద్సేపటికే ఆ విషయానిన్ అరథ్ం చేసుకునాన్డు దళాధిపతి. దాంతో రెటిట్ంచిన వేగంతో, మరింత
బలానిన్ కూడగటుట్కుంటూ మహాబసుపై విరుచుకుపడాడ్డు. దళాధిపతి కతిత్ విసిరిన పర్తిసారి, తన ఖడాగ్నిన్ అడడ్ం పెటిట్నా ఆ విసురు వేగానికి, దాని
వెనుకవునన్ బలానికి తటుట్కోలేక రెండు మూడు అడుగులు వెనకిక్ వేసుత్నాన్డు మహాబసు. మరోసారి ఆ ధాటికి నేల మీద పడిపోతునాన్డు. కానీ యుకుత్లనీన్
మొదటి గాయం తగిలేవరకే. దళాధిపతి కతిత్ మహాబసు ఉదరభాగానిన్ సనన్గా తాకుతూ వెళిళ్నపుప్డు చినన్ గాయం అయియ్ంది. ఆ దెబబ్ నుంచి తేరుకునే
లోపే ఎడమ భుజం మరో గాటు పెటాట్డు దళాధిపతి. ఆ తరువాత కతిత్ వేటుకి తటుట్కోని నిలబడాడ్, పర్తయ్రిథ్ బలం ముందు నిలబడలేని నిసేత్జం లోకి
జారుకోబోయాడు. మరో గాటు. ఈసారి అది ఛాతిపైన పడింది. జివువ్మంటూ నరాలలోపలనించి భగుగ్మనన్ బాధ వెనువెంటనే తెలియడం మొదలైంది.
దానిన్ ఓరుచ్కుంటుండగానే కతిత్ పిడితో పెదవులపైన మోదాడు దళాధిపతి. ఉపప్గా రకత్ం నాలుకకి తగలడం తెలుసూత్నే వునాన్ కదలకుండా నిలబడాడ్డు
మహాబసు.
"మహాబసు విజయానిన్ కోరుకుంటునాన్డా? లేక మరణానిన్ కోరుకుంటునాన్డా?" ఉగర్ పర్శన్ను సవ్గతంలా పైకే అనుకునాన్డు. దీవ్ప
అతని వైపు తీక్షణంగా చూసింది. వెనువెంటనే మహాబసు వునన్ వైపుకి పరుగెతుత్కుంటూ వెళిళ్ చుటూట్ వునన్ జనం అందరికనాన్ ముందుకి వచిచ్ మహాబసుకి
దగగ్రగా నిలబడడ్ది.
అపప్టికే గాయాలపాలైన మహాబసు శరీరం మొతత్ం రకత్ంతో తడిసిపోయింది. యుదధ్ం చేసుత్నాన్డే కానీ గడుసుత్నన్ పర్తి నిముషం అతని
శకిత్ని అంతకంతకి హరించేసోత్ంది.
"మహాబసూ. పోరాడు" అరిచింది దీవ్ప. మహాబసు ఆమె వైపు చూశాడు. "ఇటు చూడకు మహాబసూ... మమమ్లిన్ చూడదుద్.
సంవతస్రాలుగా, దశాబాద్లు, శతాబాద్లుగా బానిసలుగా బర్తికిన మనుషులం మేము. ఏ చేతిని ఎందుకు వాడాలో ఎవరో చెపేత్ దానిన్ గుడిడ్గా నమిమ్ అలాగే
బర్తికిన బానిసలం మేము. మమమ్లిన్ చూడదుద్. మంచో చెడో నమిమ్న సిదాధ్ంతానికి నిలబడిన విపల్వకారుడివి నువువ్. నినున్ దేవుణిణ్ చేసింది మా పిచిచ్
నమమ్కం కాదు. నీ తెగింపు. అదే నీ బలం. ఆ తిరుగుబాటే నీ దైవతవ్ం. అందుకే మమమ్లిన్ చూడదుద్. నినున్ నువేవ్ చూసుకో. నీ కోసమే పోరాడు. కానీ ఒకక్
విషయం. పోరాటం నీదే కావచుచ్ కానీ, ఈ పోరాటంలో నీ విజయం మాతర్ం అందరికీ కావాలి. ఎందుకంటే ఇది రెండు పరసప్ర విరుదధ్మైన సిదాధ్ంతాల
మధయ్ పోరాటం. నీ విజయం ఎనోన్ వేలమందికి సేవ్ఛచ్నిసుత్ంది. మాకు సేవ్ఛచ్ అనే వరానివవ్డానికైనా పోరాడు. పోరాడు... జయహో మహాబసు"
గరిజ్ంచింది దీవ్ప
"జయ జయహో మహాబసూ" చుటూట్ వునన్ సైనయ్ం మొతత్ం ఒకక్సారిగా అరిచింది.
"జయహో మహాబసూ" ఉగర్ అరిచాడు
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"జయ జయహో మహాబసూ" మళీళ్ అరిచారు అందరూ. శతుర్మితర్ సంబంధానిన్ మరిచి అందరూ అరిచారు. అదో అతీందిర్య శకిత్
వచిచ్ చేరినటుల్గా మహాబసు పుంజుకునాన్డు.
తన సైనయ్మే తనకి వయ్తిరేకంగా నినాదాలు చెయయ్డం అతనికి మింగుడుపడలేదు. అనూహయ్మైన ఈ పరిణామానికి అతను తడబడాడ్డు.
ఆ మాతర్ం అవకాశం చాలు మహాబసుకి. సింహంలా విరుచుకుపడాడ్డు
వెంట వెంటనే దళాధిపతి శరీరం మీద గాయాలు చేశాడు. అతని నిరీవ్రయ్ం చెయయ్డానికి ఎంతో సమయం పటట్లేదు మహాబసుకి. ఆ
తరువాత యుదధ్ం మళీళ్ ఏకపక్షంగా మారిపోయింది. అయితే అది మహాబసు విజయం వైపు తూగుతోంది.
మహాబసు ఝుళిపించిన ఖడగ్ తాకిడికి దళాధిపతి చేతిలో కతిత్ ఎగిరి పకక్న పడింది.
పరాజయానిన్ చవిచూడటం అలవాటు లేనివాడు దళాధిపతి. అతని చేతిలో కతిత్ ఎగిరిపడటం అతను ఎంత మాతర్మూ జీరిణ్ంచుకోలేని
విషయం. అవమానంగా భావించాడతను. అదే భావన క్షణంలో కోర్ధంగా మారింది. ఒకక్ ఉదుటున ఎగిరి మహాబసు వెనకిక్ చేరాడు. తన ఎడమ చేతిని
మహాబసు మెడ చుటూట్ వేసి పటుట్ బిగించాడు. ఊపిరి అందక విలవిలలాడాడు మహాబసు. వెంటనే అతని చేతి మణికటుట్ మీద పటుట్కోని బలమంతా
ఉపయోగించి అతని పటుట్ సడలించాడు. చటుకుక్న కింద నుంచి బయటపడి, దళాధిపతి చేతిని మెలిక తిపిప్, తన చేతిలో వునన్ కతిత్ ఆ చేతిలో దించాడు.
ఆ చెయియ్ తెగిపడింది. అది దళాధిపతి ఎడమ చెయియ్. ఈ యుదాధ్నికంతా మూల హేతువైన ఎడమ చెయియ్. ఆ చేతినే కారణంగా
చూపుతూ ఎనిన్ విధవ్ంసాలు చేసిన చెయియ్. ఒక నియంతృతవ్ పాలనకు చెరమగీతంలా కింద పడిపోయింది.
"వాణిణ్ చంపేయ మహాబసూ" ఉగర అరిచాడు.
"అవును ననున్ చెంపేయ" బాధతో అరిచాడు దళాధిపతి.
మహాబసు చినన్గా నవావ్డు.
"నినున్ చంపడం నా ఉదేద్శయ్ం ఎనన్డూ కాదు. యుదధ్ంలో శతుర్వుగా వునాన్వు కాబటిట్ నీ మీద నా ఆధికయ్త చూపించి, నినున్ గెలవాలి.
నినున్ చంపితేనే గెలుపు అని నేను అనుకోవడం లేదు. అందుకే నినున్ చంపను. ఎడమచెయియ్ లేకుండా బర్తుకు" చెపిప్ దీవ్ప వైపుగా చినన్గా అడుగులు
వేశాడు మహాబసు.
"మహాబసూ.." దళాధిపతి బాధని కోర్ధానిన్ మిళితం చేసిన అరుపు విని ఆగి వెనకిక్ తిరిగాడు. అపప్టికే దళాధిపతి కింద పడివునన్ తన
ఖడాగ్నిన్ అందుకోని, గుండెలోకి దింపుకునాన్డు.
"నాకు నీ దయాభిక్ష అకక్రలేదు. నీ నమమ్కం, నీ సిదాధ్ంతం నీకు ముఖయ్మైతే నా నమమ్కం, నా సిదాధ్ంతం నాకు ముఖయ్ం. నువువ్ నీ
సిదాధ్ంతం కోసం పోరాడితే, నేను నా సిదాధ్ంతం కోసం పోరాడాను. ఇపుప్డు ఈ ఓటమి తరువాత కూడా నేను బర్తికి వుంటే అది నా నమమ్కానేన్ పర్శిన్ంచే
బర్తుకు అవుతుంది. నాకు అలాంటి బర్తుకు అకక్రలేదు. అనిన్ంటినీ మించి ఎడమచెయియ్ లేని బర్తుకు అకక్రలేదు. పుటిట్నపప్టినించి మరణించే వరకు నేను
ఎడమచేతి పార్ధానయ్తతోనే . అలాగే చనిపోతునాన్ను..." అలా అంటూ కూడా గరవ్ంగా నవావ్డు దళాధిపతి.
"పొరపడుతునన్వు దళాధిపతీ... నీ నమమ్కానికి చరమవాకయ్ం నీ చేతిని నరికినపుప్డే జరిగిపోయింది. నీ మరణం సంభవించింది నువువ్
కుడి చేతితో కతిత్ని నీ గుండెలో దింపుకునన్పుప్డు." అనాన్డు మహాబసు. మరుక్షణం దళాధిపతి ముఖంలో నవువ్ మాయమైంది. కుడిచేతిని పైకెతిత్ ముఖానికి
దగగ్రగా పెటుట్కునాన్డు. అతని శావ్స ఆగిపోయింది.
***
"దిస ఈజ ఇంపాజిబుల డాకట్ర" అరిచాడు సారథి
డాకట్ర నరసింహం సమాధానం చెపప్లేదు. అతని ముఖం మొతత్ం చెమటతో తడిసిపోయి వుంది. టెనష్న పెరిగిపోయినటుల్ ముఖం
చూసేత్నే తెలుసోత్ంది. ఆయాసంగా రొపుప్తునాన్డు.
"బట... ఎలా?" మళీళ్ అంతకు ముందులాగే అరిచాడు సారథి. "చెపప్ండి డాకట్ర"

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2017

»s¡T>∑T‘·Tqï~ »>∑Hêï≥ø£+

5
"అవును మహాబసూ... నీ మరణం అనివారయ్ం. నీతోపాటే నేను కూడా"
"నేను నమమ్ను"

"ఎందుకు నమమ్వు? ఇంతకాలం నేను చెపిప్న పర్తి విషయం నమిమ్నవాడివి ఇపుప్డు ఈ విషయం ఎందుకు నమమ్డం లేదు. ఇందులో
నీ మరణం వుందనా?"
"ఎందుకు మరణించాలి"
"మహాగర్ంధంలో చెపిప్న విషయం మరిచ్పోయావా మహాబసూ"
"ననున్ అలా పిలవకండి డాకట్ర నరసింహం. కాల మీ సారథి"
"ఆల రైట సారథి. మహాగర్ంధంలో చెపిప్న దాని పర్కారం ఎడమ చేతికి పార్ధానయ్త ఇచేచ్ రాజాయ్నిన్ మహాబసు కూలదోసిన తరువాత
జలపర్ళయం సంభవిసుత్ంది. లక్షలాదిమందిని హతమారుసుత్ంది. అందులోనే మహాబసు మరణిసాత్డు. ఇది తధయ్ం"
"అయితే కావచుచ్. కానీ అది ఆ పర్పంచంలో. అకక్డ మహాబసు మరణిసేత్ అందుకు నేనెందుకు భయపడాలి?" సారథి పర్శన్లో ఎంత
దాచాలనాన్ భయం దాగడం లేదు.
"ఎందుకంటే నువువ్ పేరలల వరలడ్స్ లో వునాన్వు. అకక్డ నీకు ఏం జరిగితే ఇకక్డ కూడా అలాగే జరిగే అవకాశం వుంది. అకక్డ
మరణం సంభవిసేత్ ఇకక్డ కూడా..." పూరిత్ చెయయ్లేక ఆగిపోయాడు నరసింహం.
"అయితే నాతో పాటు మీరు కూడా.."
"నేను కూడా నీతోనే అదే పర్పంచంలో వునాన్ను కాబటిట్, నీకు ఏం జరిగితే నాకు కూడా అలాగే జరుతుంది."
"అయితే ఏం చెయాయ్లి. ఏం చేసి దానిన్ ఆపగలం?"
"మనం చెయయ్గలిగిందలాల్ ఆ జలపర్ళయం కోసం ఎదురుచూడటమే.”
***
"మనం చెయయ్గలిగిందలాల్ ఆ జలపర్ళయం కోసం ఎదురుచూడటమే.”
ఆచారయ్ వేదాంతం చెపిప్న మాటలు వినన్వారంతా హతాశులయాయ్రు. మహాబసు విజయం తరువాత జలపర్ళయం తపప్దనన్ మాట
గతంలో వినన్దే అయినా, విజయోతాస్హంలో ఆ విషయానిన్ గురుత్చేసుకోలేకపోయారు. ఇపుప్డు ఉనన్టుట్ండి వాళళ్ందరినీ మరణభయం అవహించింది.
దీవ్ప మహాబసు వైపు చూసింది. అతని ముఖంలో చిరునవువ్ చెకుక్ చెదరలేదు.
"నీకేం భయం వేయటం లేదా?" అడిగింది దీవ్ప
"మరణానికి భయపడాలిస్న అవసరం కనపడటం లేదు దీవ్ప. కొంతసేపటి కిర్తం దళాధిపతి చేతిలో మరణించే సిథ్తిలో వునాన్ను.
నువువ్ వచిచ్ నా బాధయ్తని గురుత్ చేయడం వలల్ మళీళ్ భూమి మీద తిరగగలుగుతునాన్ను. ఇంతకు ముందు ఇలాంటివే మరో రెండు సందరాభ్లు. మరణం
అంచుల దాకా వెళిళ్ తిరిగి వచాచ్ను. అంతకనాన్ ముందు ఏ మరణానికి దగగ్రగా వెళాళ్నో తెలియదు కానీ తపిప్ంచుకునన్ తరువాత ఈ నేల మీదే లేచాను...
ఈ మరణం ననున్ ఎకక్డికి తీసుకెళుత్ందో? బహుశా నా నేల దగగ్రకే వెళాత్నేమో! మరణిసేత్ పర్యాణం. ఎకక్డికో తెలియని పర్యాణం. అంతే కదా"
అనాన్డు. ఆమె నవివ్ంది.
"ఆ పర్యాణంలో నేను నువువ్ కలిసి వుండాలనే నా కోరిక" అంది కళళ్ నుంచి నీరు కారుతుండగా.
ఆచారయ్ వేదాంతం చిరునవువ్ నవివ్ తలాడించాడు.
"ఇంతకీ ఉగర్ ఎకక్డ?" అడిగాడాయన కొంతసేపటి తరువాత.
"అవును ఉగర్ ఎకక్డ?" మహాబసు కూడా అడిగాడు.
ఒక సైనికుడు ముందుకొచాచ్డు.
"దేవరా... ఉగర్దేవర ఒక యాభై మంది సైనికులను తీసుకోని కోట వైపు వెళాళ్రు" చెపాప్డతను.
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అపుప్డు గమనించాడు మహాబసు. ఉగర్ ముఖయ్ అనుచరులు ఎవరూ అకక్డ కనపడటం లేదు. అంతకనాన్ ముఖయ్ంగా దళాధిపతి
సైనికులు ఒకక్రు కూడా కనపడలేదు. అతని మనసెందుకో కీడు శంకించింది.
"ఏమైనా చెపిప్ వెళాళ్డా" అడిగాడు మహాబసు
"లేదు దేవరా. యుదధ్ం ఇంకా పూరిత్కాలేదు అని మాతర్ం అంటూ తీసుకెళాళ్రు" చెపాప్డు సైనికుడు.
క్షణంలో వెయోయ్వంతు సమయంలో జరగబోతునన్దేమిటో అరథ్మయియ్ంది మహాబసుకి. పరుగులాంటి నడకతో ముందుకు
కదలబోయాడు. దీవ్ప ఇంకా అతని చేతిని పటుట్కోనే వుంది.
"వెంటనే వసాత్ను" అనాన్డు.
"నీ వెంట నే వసాత్ను" అనన్దామె. మహాబసు చినన్గా నవివ్ ఆమె పటుట్ని విడిపించుకోని ముందుకు ఉరికాడు. అందుబాటులో వునన్
గురార్నిన్ ఎకిక్ ముందుకు సాగాడు.
ఆందోళనగా చూసుత్నన్ దీవ్ప వైపు చూసి గటిట్గా నిటూట్రుసూత్ తలాడించాడు ఆఛారయ్ వేదాంతం.

(జగనాన్టకంలో ఆఖరి అంకం వచేచ్ మాసం)
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