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 మరో కురుకేష్తర్ం                 పాణిని జనాన్భటల్ (Boston, MA) 
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  చందుర్డు మూలా నక్షతర్ం నుంచి పూరావ్షాఢ వైపు మళుళ్తునన్ ఘడియ. అమావాసయ్ తిథి. సూరుయ్డు తనలో 
తనే కుమిలిపోతూ ఉదయిసుత్నాన్డు. అపప్టివరకూ శమ్శానపు నిశశ్బద్ం అలుముకునన్ కురుకేష్తర్ంలో ఒకక్సారిగా అలజడి. 
దికుక్లుపికక్టిలేల్లా మోగుతునన్ సైనయ్పు భేరీలతో, గుండెలవిసేలా పరిగెడుతునన్ గురార్ల సకిలింపులతో, మహారథులని 
గరవ్ంతో మోసుత్నన్ ఏనుగుల ఘీంకరింపులతో మునిగిపోయిందా రణరంగం. లక్షల అడుగుల, గిటట్ల ధాటికి పైకెగసి 
తుఫానులా భూమండలం అంతా పరుచుకుంటునన్ దుముమ్.  

తూరుప్ దికుక్ నుండి ఆ దుముమ్ని చీలుచ్కుంటూ రెపెరెపలాడుతునన్ కపిధవ్జంతో, తెలల్టి గురార్లతో 
దూసుకువసోత్ంది అరుజ్నుడి రథం. అతని చుటూట్ కొంచెం వెనకగా అంతే యుదోధ్తాస్హంతో వసుత్నన్ మరో నాలుగు 
రథాలు. పాండవులవి. యుదధ్కేందార్నికి వచాచ్క రథానిన్ నెమమ్ది చేసూత్ ఎదురుగా చూసాడు అరుజ్నుడు. బంగారు 
రంగులో అసప్షట్ంగా మెరుసూత్, నలల్టి జాతి అశావ్లతో ఆఘమేఘాలతో తమవైపే వసోత్ందో రథం. దాని పైనునన్ మదగజ 
పతాకానిన్ చూసి అరుజ్నుడి కళుళ్ విపాప్రాయి. దురోయ్ధనుడు! 

పాండవులందరూ ఒకే గీత మీద ఆపారు తమ రథాలిన్. ఎదురుగా పడమర నుంచి చీమలదండులా తమ వైపే 
వసుత్నన్ అశేష సేనా వాహిని. కొనిన్ లక్షల మంది. అదేమీ వారిని భయపెటట్డం లేదు. వాళళ్ కళళ్నీన్ దురోయ్ధనునికి 
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ఇరువైపులా ఉనన్ రథాలనే చూసుత్నాన్యి. దోర్ణుడూ, భీషుమ్డూ. కలిసేత్ అరుజ్నుని కనాన్ బలమైన శకిత్. వారిని ఎదురొక్నే 
వూయ్హ ం పై సప్షట్త లేదు ఇంకా పాండవులకి.  

కొదిద్సేపటికి రెండువైపులా గొడవ సరుద్మణిగింది. భూమంతా పరుచుకొనన్ సేన . కురుకేష్తర్ యుదధ్ం మొదటి 
రోజు. ఒక కొండ మరొక పెదద్ కొండతో ఢీకొనబోతునన్ క్షణం.  

బలహీనమైన పాండవ సైనాయ్నిన్ చూసి వెకిలిగా నవావ్డు అవతలివైపునన్ దురోయ్ధనుడు. తన విజయానికి 
తిరుగులేదు. ఉతాస్హంతో శంఖానిన్ అందుకొని పూరించాడు. వెంటనే కౌరవ పర్ముఖులూ, పాండవ వీరులూ తమ తమ 
శంఖాలిన్ ఊది యుదాధ్నికి సిదధ్తని తెలియజేసారు.  

అరుజ్నుడు తన గాండీవంపై ఆగేన్యాసాత్ర్నీన్, భీషుమ్డు వారుణాసాత్ర్నీన్ ఎకుక్పెటట్బోతునాన్రు. దురోయ్ధనుడూ, 
భీముడూ తమ తమ బలాల్లని విసరడానికి సనన్దధ్మౌతునాన్రు. ఇంతలో… 

ఉతత్రం నుండి పిడుగులు పడుతునన్టుట్ భీకర శబద్ం. అందరూ విసుత్పోయి అటు చూసారు. నలల్ని మేఘంలా 
కముమ్కు వసుత్నన్ మరో సేనా సమూహం! అరుజ్నుడు మిగిలిన పాండవుల వైపు చూసాడు. అందరి ముఖాలోల్ ఆశచ్రయ్ం.  

ఆ మబుబ్లోల్ంచి ఎరర్టి గురార్లతో, శేవ్త వసత్రధారులతో ముందుకి ఉరికివసుత్నన్ మూడు రథాలు. వాటి చుటూట్ 
ఏదో తేజసుస్. దురోయ్ధనుడికంతా అయోమయంగా ఉంది. దోర్ణుడి వైపు పర్శాన్రధ్కంగా చూసాడు. ఆయన కళుళ్ 
మూసుకొని ఉనాన్యి. కొదిద్సేపు దివయ్దృషిట్తో చూసి దురోయ్ధనుడి వైపు ఆందోళనగా చూసూత్ అనాన్రు… 

"తిర్పాలకులు!" 
PPP 

ఎనభై ఏళళ్ కిర్తం 
గంగానదీ తీరంలో ఉనన్ ఒక శిలపై ఠీవిగా కురొచ్ని ఉనాన్డు కౌరవ యువరాజు దేవవర్తుడు. తన ముఖంలో 

అసహనం సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది. అతని కెదురుగా ఓ తెడుడ్ని పోటీగా పెటుట్కుని నిలబడి ఉనాన్డు దాశరాజు. ఆ  పార్ంతపు 
మతస్య్కారుల నాయకుడు. వాళళ్కి ఓ మూలగా అతని కూతురు సతయ్వతి. తల దించుకుని చేతిలో ఉనన్ వలలో చికిక్న 
చేపలని ఒకక్టొకక్టే తీసూత్ కిందునన్ కుండలో వేసోత్ంది. అపుప్డపుప్డూ ఆ ఇదద్రివైపూ మారిచ్ మారిచ్ దొంగ చూపులూ 
చూసోత్ంది. పొదుద్టినుండి సాగుతోందీ గొడవ. ఎటూ తేలదు,  ఎవురూ తగగ్రు. నిటూట్రిచ్ంది. 

తన తండిర్ మహారాజు శంతనుడికి మతస్య్కారుల పిలల్ సతయ్వతిని అడుగుదామని పర్యతిన్సుత్నాన్డు దేవవర్తుడు. 
"బాబూ, మీరింత దూరమొచాచ్రు గనక నా ఆకరిమాట మలాల్ సెపత్నాన్. నా సతెత్వతి పిలల్లు బవిసెస్తుత్లో నీకూ, నీ 

పిలల్లకి ఊడిగం సేతాత్రంటే ఈ మనువుకి నేనొపుప్కోను గాక కోను" అనాన్డు దాశరాజు దణణ్ం పెడుతూనే.  
"హుమ...సుకపడే పాపత్ం నేదు నాకు" అనుకుంది సతయ్వతి. 
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"మీ మనుమలకేమీ ఆ గతి పటట్నివవ్ను. కోసల, మగధ సామంతరాజాయ్లను వారసులు పుటిట్న వెంటనే వారికి 
ధారాదతత్ం చేసాత్ను" అనాన్డు దేవవర్తుడు. 

"మీరు, దరమ పబువులు...కానీ అదగ్దే కదా సికక్ంతా. సామంతరాజంటే నీకు దాసుడనే గందా.." అనాన్డు 
సతయ్వతి వైపు చూసూత్. ఆమె కళళ్లోల్ కోపం.  

"నీ కూతురికి మతస్య్కారులుగా జనిమ్ంచటం కనాన్, కౌరవ సాంరాజయ్ంలో రాజులుగా పుటట్డం వెయియ్రెటుల్ 
నయం!" అనాన్డు యువరాజు చిరాగాగ్. 

"అయాయ్, నేనేమీ మీ కాడికొచిచ్ మా యమిమ్ని మీ నాయనకి సేసోక్ండని బతిమినాడనేదు. తమరే వచాచ్రు..తమరే 
మాటలంటనాన్రు" చినన్బుచుచ్కునాన్డు. 

"సరే, సామంత రాజులుగా కాదు, సతయ్వతికి పుటిట్న  సంతానానికే మొదట హసిత్నాపుర సామార్జయ్ అధికారం 
దకుక్తుంది. ఏమంటావు?"  

"అబబ్బబ్ పర్బువులు తలుచుకుంటే లోటుంటదా, కడుపు నిండిపోతంది ఇంటుంటే మీ మాటలు. కానీ అయాయ్! 
నువేవ్మో ఈరుడివి. ఒకేళ బవిసెస్తుత్లో నీ సంతానం వచిచ్ నా పిలల్లిన్ రాజయ్ంనుంచెలల్గొడితే?...దికేక్టి..?" 

కోపంతో ఊగిపోతూ పైకి లేచాడు దేవవర్తుడు. అవకాశం ఉంటే వీడి తలనరికి సతయ్వతిని 
తీసుకుపొయేయ్వాడెపుప్డో. యువరాజు ఆవేశం చూసి దాశరాజు వణికిపోయాడు. తెగేదాకా లాగేనేమోనని మనసులోనే 
చెపుప్తో కొటుట్కునాన్డు.  

హఠాతుత్గా దేవవర్తుడు అరచేతిని ముందుకి బోరాల్ చాసూత్ భీషణ పర్తిజఞ్ చేశాడు "నేనీ జనమ్లో వివాహం 
చేసుకోననీ, కురువంశ రక్షణకై ఆజనమ్ం శర్మిసాత్ననీ పంచభూతాల సాకిష్గా శపథం చేసుత్నాన్ను!" 

ఆకాశంలో ఉరుములూ మెరుపులతో కూడిన పూల వరష్ం. దాశరాజు ముఖంలో సంతోషం. 
దేవవర్తుడి ఉగర్రూప ం చూసి దూరంగా రథం దగగ్రునన్ అతని తముమ్డు భదర్బాహు పరిగెతుత్కుంటూ వసుత్నాన్డు. 

శంతనుడి తముమ్డి కొడుకైన అతను తండిర్ మరణంతో చినన్పప్టినుండీ శంతనుడి దగగ్రే పెరిగాడు. గొపప్ వీరుడు. అనన్ 
దేవవర్తుడంటే అపారమైన గౌరవం.  

అతను వచేచ్ంతలోనే అంతా జరిగిపోయింది. దేవవర్తుడు భీషుమ్డయాయ్డు.  
దగగ్రికొచిచ్ బాధతో తనవైపు చూసుత్నన్ తముమ్డిని చూసి దిగులుపడాడ్డు భీషుమ్డు. 
"నీవు నాలాగా ఆజనామ్ంతం బర్హమ్చారిగా ఉండమని ఆదేశించను సోదరా. నీకిపుప్డే కాశీమ్రరాజాయ్నిన్ ధారాదతత్ం 

చేసుత్నాన్ను" అంటూ గంగ నీటిని చేతిలోకి తీసుకుని తముమ్డి చేతిలోకి వదిలాడు. 
 

PPP 
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పర్తిజఞ్ పర్కారం ఆజనమ్ం బర్హమ్చారిగా ఉండిపోయాడు భీషుమ్డు. సతయ్వతీ శంతనులకి మనవళుళ్గా 
ధృతరాషుట్ర్డూ, పాండురాజూ కలిగారు.  భీషుమ్డి తముమ్డైన భదర్బాహు కాశీమ్ర రాజాయ్నికి తరలిపోయాడు. అతనికి 
తిర్మూరుత్ల అంశలతో వజర్హసుత్డు, సూతర్కుడు, చతురుభ్జుడు అనే మనవళుళ్ కలిగారు. దేవతలకే యుదాధ్లోల్ సహాయం 
చెయయ్గలిగే పరాకర్మవంతులు ముగుగ్రూ.  

కాశీమ్రంలో మూడు ఉప రాజాయ్లని పర్జారంజకంగా పాలిసూత్ తిర్పాలకులనే పేరు తెచుచ్కునాన్రు. 
భదర్బాహుడి నుంచి తమ  దాయాదులైన పాండవులూ, కౌరవుల గురించి పూరిత్గా తెలుసుకుని యుదాధ్నికి 

బయలేద్రారు.  
PPP 

పర్సుత్తం 
దురోయ్ధనుని మొహం పాలిపోయి ఉంది. అతనేన్ చూసుత్నన్ ధరమ్రాజుకి కూడా మెలల్గా అరధ్మైంది ఆ కొతత్ సేన 

ఎవరిదో. ఇరువైపులా సైనాయ్లోల్ గుసగుసలు మొదలయాయ్యి. వచిచ్న  వాళుళ్ తిర్పాలకులని తెలియగానే సహాయానికొచిచ్న  
సామంతరాజులు కొందరు భయంతో వణుకుతూ ధరమ్రాజు దగగ్రికొచిచ్ చేతులు జోడించి తమ సైనయ్ంతో సహా 
వెనుతిరుగుతునాన్రు. విరాటరాజూ వచాచ్డు. పాండవుల ముందు భారంగా తల దించుకుని కుమిలిపోతూ వెళిళ్పోయాడు. 
ఎదురుగా దురోయ్ధనుడిదీ అదే పరిసిథ్తి. గాంధార, యవన, కాంభోజ రాజులు చకర్వరిత్ ముందు సాషాట్ంగపడి మరీ 
రాజాయ్లకి తరలివెళుతునాన్రు.  

ఇదంతా చూసూత్ కటట్లు తెంచుకునన్ ఆగర్హంతో అరిచాడు దురోయ్ధనుడు 
"ఆచారాయ్! ఈ పిరికిపందలని పోనివవ్ండి. మన దగగ్ర ఇంకా సగం సైనయ్ం ఉండనే ఉంది. మీరూ, 

భీషమ్పితామహుడూ, అశవ్తాథ్మా ఉనాన్రు. ఇది చాలు ఆ పాండవులనీ, తిర్పాలకులనీ నాశనం చెయయ్డానికి" 
"శాంతించు నాయనా! ఇది ఆలోచించి ముందడుగేయవలసిన సమయం. అటుచూడు, పాండుపుతుర్లు కూడా 

ఇటే వసుత్నాన్రు. కలిసి సమాలోచన చెయాయ్లి" అనాన్డు ఎదురుగా చూపిసూత్. 
పాండవులు దగగ్రగా వచిచ్ కౌరవ పెదద్లతో మండలాకారంలో నిలిపారు తమ రధాలని. ఎవరికీ పాలుపోని సిథ్తి. 

ధరమ్రాజు చేతులు జోడిసూత్ "ఆచారాయ్! ఇది ఊహించని పరిణామం. తిర్పాలకులనెదురుక్నే సమరధ్త మన ఇరువురి 
సైనాయ్లకూ లేదనిపిసోత్ంది" అనాన్డు దీనంగా. 

"అనన్గారూ, ములోల్కాలూ చూడని విలుకాడు అరుజ్నుడూ, వంద ఏనుగులని మటిట్కరిపించగలిగే నేనూ 
ఇకక్డుండాగా ఇలాంటి పిరికి మాటలు మీకు ఉచితం కాదు!” హుంకరించాడు భీముడు.    
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"నాయనా, పుటుట్కతోనే అబిబ్న యుధధ్విదయ్లూ, తాత భదర్బాహుడి వరాలూ, దైవాంశల  వలన పొందిన  అసాత్ర్లూ, 
తిర్పాలకులని అమిత శకిత్మంతులని చేసాయి. వాళళ్లోల్ ఒకోక్కక్రే మనందరికీ సరిసాటి. అలాంటిది ముగుగ్రూ కలిసేత్…" 
తల విదిలించాడు దోర్ణుడు. భీషుమ్ని ముఖంలో అదే ఆందోళన. 

తిర్పాలకులోల్ సూతర్కుడు విషుణ్మూరిత్ అవతారమని ఎవరో చెపిప్న మాట గురుత్కు వచిచ్ంది అరుజ్నుడికి. "అందుకే 
బావ శీర్కృషుణ్డు యుదధ్ంలో తనేమీ సాయం చేయలేననాన్డనన్మాట" మెలల్గా అరధ్మౌతోంది తనకి. 

"ఇపుప్డేమిటి కరత్వయ్ం పితామహా!" అందరూ భీషుమ్ని వైపు చూసారు. 
"వాళళ్ని సంపర్దించి ఈ ఆకసిమ్క రాకకి కారణమేమిటో తెలుసుకోవడమే" 
ఆ సలహా ఎవరికీ నచచ్కపోయినా, నిసస్హాయంగా అటువైపు రథాలిన్ కదిపారు అందరూ. 

PPP 
ఆజానుబాహులైన ఆ  ముగుగ్రి తేజసుస్ని చూసి మైమరచిపోతూ దగగ్రికి వెళుత్నాన్రు పాండవ, కౌరవ యోధులు. 

చేతులోల్ శకిత్వంతమైన ధనసుస్లూ, చూపులోల్ తీక్షణ్త, మోఖాలోల్ ఎనన్డూ ఓటమెరుగని ఠీవి..సందేహం లేదు. వీరు 
దైవాంశ సంభూతలే. పాండవులకి మొదటి సారి వాళళ్ని చూసి ఆతమ్నూయ్నత మొదలైంది. వారిని జయించలేమేమో అనన్ 
ఆలోచనా అందరిలో బలపడుతోంది. 

ఆ ముగుగ్రిలో పెదద్వాడైన వజర్హసుత్నికి అభిముఖంగా వచిచ్ చేతులు జోడిసూత్ అనాన్డు ధరమ్రాజు 
"సోదరులకి వందనాలు. అభయమిసుత్నన్ మీ కళళ్నీ,  తిర్శూలాలని తలపించే మీ ఆయుధాలనీ, ముందుండి 

నడిపించే మీ నాయకతావ్నీన్ చూసుత్ంటే ఆ ఆదిదేవుడు మహేశవ్రుణేణ్ చూసుత్నన్టుట్ంది" అనాన్డు పారవశయ్ంతో. 
వజర్హసుత్డు మిగిలిన ఇదద్రివైపూ చూసి చిరునవువ్తో "ఇంత సునిశిత పరిశీలనా శకిత్ ఉనన్ సోదరుడు ధరమ్రాజే 

అయియ్ండాలి" అనాన్డు. 
"అవును, వీళుళ్ నా సోదరులు పాండవులు, వారు ధృతరాషట్ృ కుమారులు కౌరవులూ, పితామహుడు భీషుమ్డూ, 

మా అందరి ఆచారుయ్లు దోర్ణులు" 
"అదుభ్తం! కురు వీరులందరూ ఇకక్డే ఉనాన్రు" అనాన్డు సూతర్కుడు. 
"మనతో సహా!" నవావ్డు చతురుభ్జుడు. 
"యుదధ్ం మధయ్లో తమరిలా రావటానికి కారణం?" అడిగాడు వజర్హసుత్డు అనీన్ తెలిసినా. 
"మా పరసప్ర సోదరుల యుదధ్ంలోకి మీరెందుకు వేంచేసారో తెలుసుకుందామని..." గీరగా అనాన్డు 

దురోయ్ధనుడు. 
"మేమూ సోదరులమనే కదా అనాన్రు" 
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"నిజమే, కానీ భీషమ్ పితామహుడు మీకు సవ్తంతర్ రాజయ్ం ఇచిచ్ మన రాజాయ్లలో సంబంధాలు లేవని కదా 
తీరామ్నించారు?" 

"అలా అని ఆయన యుదధ్ం చెయయ్కూడదనే నియమమేమీ పెటట్లేదే?"  
భీషుమ్డు తలూపాడు నిజమేననన్టుట్. 
"మీకు దైవమాయలు తెలుసట. మేము మీతో యుదాధ్నికి సమఉజీజ్లం కాము. ఇది ధరమ్యుదధ్ం కాబోదు" 

అనాన్డు భీముడు.  
"సమ ఉజీజ్లో కాదో, యుదధ్ం కాష్తర్ ధరమ్ం. అయినా మీలో దైవాంశ లేదా వాయుపుతార్!" 
"కావచుచ్, మీ వలన భయంతో మా సేనలనీన్ ఖాళీ అయాయ్యి. ఇపుప్డు తలపడే అవకాశమే లేదు" అనాన్డు 

చుటూట్ చూసూత్ అరుజ్నుడు. 
"అది మీ సమసయ్. మాకు తలొగిగ్, రాజాయ్నిన్ మాకు అపప్గించండి. మీ పర్తిషఠ్కి భంగం కలగకుండా 

సామంతరాజాయ్లనిసాత్ము" అనాన్డు వజర్హసుత్డు మీసం దువువ్తూ. 
అవమాన భారంతో తలలు దించుకునాన్రు అందరూ. 
అపుప్డు భీషుమ్డు ముందుకి వచాచ్డు. తిర్పాలకులు రథాలు దిగివచిచ్ ఆయనకి పాదాభివందనం చేసారు.  
వాళళ్ని ఆశీరవ్దించి "కుమారులాల్రా, మీ పితామహుడు భదర్బాహు, నా సోదరుడు. ఇంతటి పరాకర్మవంతులైన 

వారసులను కనన్ అతను అదృషట్వంతుడు. కానీ దయచేసి ఈ కురు, పాండవ సమరంలోకి పర్వేశించి మీ సాథ్యిని 
తగిగ్ంచుకోవదుద్" అనాన్డు. 

బుసకొటిట్నటుట్ చూసాడు దురోయ్ధనుడు అది విని.  
"పితామహా! సవ్తంతర్ రాజులుగా ఈ రాజాయ్నాన్శించి యుదధ్ం చేయడంలో   అధరమ్మేమీ లేదు. ఇదద్రి బదులు 

ముగుగ్రి దాయాదుల మధయ్ పోరనుకునాన్ కూడా తపేప్మీ కనపడటం లేదు. అందువలన కౌరవ పక్షపాతియైన మీ 
మాటలు విని వెనుతిరగలేము. కానీ మా తండిర్ గారి ఆదేశం మేరకు మీ రాజయ్ంలో ఒకే ఒకక్ వయ్కిత్ మా కరత్వయ్మేమిటో 
తెలుపగలరు. ఆయన చెపిప్న  మారగ్ంలో నడవటానికి మేము సిదధ్మే" అనాన్డు వజర్హసుత్డు. 

"ఎవరు? ఎవరతను?" అనాన్డు దురోయ్ధనుడు ఆతుర్తతో. 
"విదురుడు!" 

PPP 
హసిత్నాపురిలోని సువిశాలమైన రాజదరాబ్రు మధయ్లో అటూ ఇటూ తిరుగుతునాన్డు విదురుడు. తండిర్ 

వాయ్సునిలోని బుదిధ్ కుశలతా, ధరామ్ధరామ్ల నిరణ్య సామరధ్య్ం పుణికిపుచుచ్కోవడం వలేల్ ఇపుప్డీ నాయ్యనిరణ్యం ఆయనపై 
పడింది.  
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కౌరవులూ, పాండవులూ ఒక పకాక్, తిర్పాలకులు మరో పకాక్ ఉనాన్రా మండపంలో. పొదుద్టినుండీ 
విదురుడిచిచ్న సలహాలు ఒకక్టీ నచచ్లేదు ఎవవ్రికీ. రాజాయ్నిన్ చీలిచ్ ఏలుకోమంటే దురోయ్ధనునికి కోపం. పెదద్నన్లుగా, 
పరకర్మవంతులుగా తిర్పాలకులని ఒపుప్కొమమ్ంటే పాండవుల కంట అగిన్ జావ్లలు. మీ రాజయ్ంకాని రాజయ్ం 
మీకెందుకంటే తిర్పాలకులలో నిరిల్పత్త. 

అలోచనలతో తిరుగుతునన్ విదురుడు హఠాతుత్గా ఆగాడు. అతని ముఖంలో ఏదో సప్షట్త. అందరూ ఆయనేన్ 
చూసుత్నాన్రు. మెలల్గా అందరినీ చూసూత్ అనాన్డు...  “పర్జామతం!” 

అదిరిపడాడ్డు ధరమ్రాజు. తిర్పాలకులూ సందేహంగా చూసారు. దురోయ్ధనుడికేమీ అంతుబటట్లేదు. 
“అరధ్మయేయ్టటుట్ సెలవియయ్రా?” అనాన్డు విదురునితో. 

“పర్జలు. పర్జలే నిరణ్యిసాత్రు మీలో ఎవరు వారికి పర్భువులుగా ఉండాలో. అదే ఉచితం” అనాన్డాయన. ఇపుప్డు 
అదిరిపడటం దురోయ్ధనుని వంతయియ్ంది. అతను సింహాసనం నుంచి ఉదేర్కంగా లేచి “పర్జలా! ఆ బానిసలు మా 
భవిషయ్తుత్ని నిరణ్యించడమా? ఇంతకనాన్ యుదధ్ంలో మరణించినా బావుండేది ఆచారాయ్” అనాన్డు దోర్ణుడివైపు చూసి. 
ఎవరికీ మింగుడు పడటేల్దు. ఎకక్డా విననిదీ, కననిదీ ఈ విషయం. అరుజ్నుడు పైకి లేచి “పినతండీర్, ఇది మా అందరికీ 
కొతత్గా తోసోత్ంది. అసాధయ్మనిపిసోత్ంది. రాచరికం పారంపరికమో, యుదధ్ంలో విజయం వలేల్ దకుక్తుంది కదా? కొతత్గా 
ఈ పర్జామతం ఏమిటి?” అనాన్డు.  

“నాయనా, రాజయ్ం అంటే భవనాలూ, సంపదా, సైనయ్ం కాదు. పర్జలు. వారికి నమమ్కమైన పాలననందించే 
పర్భువుని ఎనున్కోవటం వారి హకుక్. ఇంక కొతత్దనం అంటావా, మీరు పనెన్ండేళుళ్ వనవాసం చెయయ్టం కొతత్ విషయం 
కాదా? సమయానిన్ బటీట్ మనం కొతత్ వాటిని సీవ్కరించాలి. ఇలా చెయయ్టం భావితరాలవారికి ఆదరశ్మై యుదాధ్ల వలన 
జరిగే అపార పార్ణనషాట్నీన్ ఆపవచుచ్” అనాన్డు. భవిషయ్తుత్ని నిరేద్శించే దర్షట్లకే సాధయ్మైన ఆలోచనలు. 

అంతటా మౌనం. 
వజర్హసుత్డు మెలల్గా లేచి “మాకిది సమమ్తమే” అనాన్డు. ధరమ్రాజు కూడా మెలల్గా తలూపుతునాన్డు. 

దురోయ్ధనుడి వైపు మళాళ్యి అందరి కళూళ్. పకక్నునన్ కరుణ్డు తన వైపు వంగి చెవిలో అనాన్డు “మితర్మా! ఈ రాజయ్ంలో 
పర్జలని గత పదమూడేళుళ్గా చకక్గా పరిపాలిసుత్నాన్వు. ఇకక్డి పర్జలకి ఈ పాండవులు గురించి ఏమీ తెలియదు. 
తిర్పాలకుల గురించి సరేసరి. వారి పేరే వినుండరు. విజయం నీదే. సందేహించకు” 

మితుర్డి మాటలు వినన్ దురోయ్ధనుడూ చెయియ్ ఊపాడు కానిమమ్ని.  
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"తథాసుత్! ఈ హసిత్నాపుర ఎనిన్కకి మీ అందరి సమమ్తీ ఓ కొతత్శకానికి నాంది పలుకుతుంది" అనాన్డాయన. 
"ఎనిన్కల విధి విధానాలు…?" సందేహం వెలిబుచాచ్డు ధరమ్రాజు. 
"అకక్డికే వసుత్నాన్, ఇవాళ పాడయ్మి. మరలా వచేచ్ పాడయ్మిరోజు కురుకేష్తర్ మైదానంలోనే ఎనిన్కలు 

జరుగుతాయి. రెండు ముఖయ్ నియమాలు. మొదటిది - బలవంతంగానో, ధనధానాయ్ల ఆశ  చూపో పర్జల మతదానానిన్ 
పొందరాదు. రెండవది - రాజులు సవ్యంగా పర్చారంలో పాలొగ్నాలి, సేవకులని పంపకూడదు" 

అందరూ లేచి గంభీరంగా బయటికి వెళుతునాన్రు.  
చివరగా ఉనన్ దురోయ్ధనుడు వెనకిక్ తిరిగి అనాన్డు విదురునితో "మీ పాండవ పక్షపాతం మళీళ్ పర్దరిశ్ంచారు. 

పర్జల ఆమోదం మాకు ఉండదనే కదా మీ పనాన్గం?" 
"లేదు నాయనా, నా పక్షపాతం పాండవులపై కాదు ధరమ్ం పైన. కురుకేష్తర్ంలో నీవు కోరుకునన్ యుదధ్ ం 

కాదు..నేను నిరేద్శించిన ఇదే అసలైన ధరమ్ యుదధ్ం కాగలదు!" 
PPP 

తరువాతి వారం అందరూ పర్చార సనాన్హాలలో గడిపారు. ఏం చెపాప్లి? పర్జలకసలేం కావాలి? బానిసలని ఎలా 
బర్తిమిలాడాలి? వింతగా, అసాధయ్ంగా తోచాయి.  

నగరంలో మూడు పెదద్ సభా మంటపాలు వెలిసాయి. యుదధ్ పతాకాలే వారి పర్చార చిహాన్లుగా మారాయి. వీధి 
వీధినా ఆ పతాకాల రెపరెపలే. ముగుగ్రు సోదర సమూహాలూ తలమునకలుగా పనిచేసుత్నాన్యి. ఎవరి వూయ్హాలు వారివి. 
దోర్ణుడూ, భీషుమ్డూ మిగిలిన  కురువృదుధ్లూ ఈ ఎనిన్కలకి దూరంగా ఉండాలని నిశచ్యించుకునాన్రు. దురోయ్ధనుడు 
పెదద్గా బాధ పడలేదు. ఇపుప్డు వీరతవ్ం కాదు అతనికి కావలసింది. జనాకరష్ణ.  

సనాన్హాలు పూరత్యాయ్క మిగిలిన కౌరవ పర్ముఖులతో తన సభామంటపం వైపు పెదద్ ఏనుగుపై ఊరేగింపుగా 
వచాచ్డు దురోయ్ధనుడు. దారిపొడుగునా అతని చుటూట్ సైనికులూ, ఆ చుటూట్ వేలమంది జనం. వారిలో ఒకరో ఇదద్రో 
తపప్ తమ రాజునెవవ్రూ చూడలేదపప్టివరకూ. అంతా జయజయ ధావ్నాలే. అందరికీ చేతులాడిసూత్ వచిచ్ ఆ ఊరి 
బయట ఏరాప్టు చేసిన సభావేదిక పైకెకిక్ ఠీవిగా నుంచునాన్డు. విశాలమైన మైదానం మధయ్లో ఉందా వేదిక. నాలుగు 
వైపులా జనం. ఊరల్నీన్ ముందే ఎనిన్కల గురించి దండోరా వేయడంతో అకక్డికి పలు గార్మాల పర్ముఖులు కూడా 
వచాచ్రు.  

అనిన్వైపులా తిరిగి చూసూత్ పెదద్గా చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు దురోయ్ధనుడు  
“అందరికీ అభివాదం, హసిత్నాపురిని గత పదమూడేళళ్గా పర్జారంజకంగా పరిపాలిసుత్నాన్ను. పర్జలను 

కనన్బిడడ్లాల్ చూసుకునాన్ను. వాయ్పారులనీ, రైతులనీ పనున్లతో ఎపుప్డూ ఇబబ్ంది పెటట్లేదు. మీరు మరలా ననేన్ 
చకర్వరిత్గా ఎనున్కుంటే ఇదే పరిపాలన కొనసాగిసాత్నని హామీ ఇసుత్నాన్ను” అని ఆగాడు. పకక్నే ఉనన్ శకుని భుజం 
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తటాట్డు. అతను చెపిప్ందే దూరంగా ఉనన్జనానికి వినిపించేందుకు, కొంత దూరంలో ఉనన్ సేవకులు మళీళ్ తిరిగి 
చెపుత్నాన్రు. పర్జలోల్ చాలా మంది “అవును, అవును” అని గుసగుసలాడుతునాన్రు, తలూపుతునాన్రు కొంతమంది.  

ఎకక్డి నుంచో అరుపు “పాడవులు అరణయ్వాసం నుండి వచిచ్ రాజయ్ం లాకుక్ంటారనే భయంవలేల్ బాగా 
పరిపాలిసుత్నన్టుట్ నాటకమాడావు. వాళేళ్ ఎనిన్కలోల్ ఓడిన పకాష్న నీ దురామ్రాగ్లకి అడూడ్ ఆపూ ఉండవు”  

ఒకక్సారి అంతా కలకలం రేగింది. దురోయ్ధనుడు రుదుర్డిలా మారాడు. తెలియకుండానే అతని గద చేతులోల్కి 
తీసుకునాన్డు. “ఏవడా ధూరుత్డు? పిరికిపంద? ముందుకి రా రా” అనాన్డు కరుణ్డు తన మితుర్ని ఆగర్హం చూసూత్. 
ఎవరో తెలియలేదు. పర్జా మతం అంటే ఇంత హీనసిథ్తికి వసాత్మని వారెవరూ ఊహించలేదు. ఈ దరిదుర్లని కాలికింద 
తొకాక్లి కానీ నెతిత్మీద పెటుట్కోకూడదు. పర్జామతమట! కానీ ఏమీ చెయయ్లేని పరిసిథ్తి.  

అతడి అవసథ్ చూసి శకుని అందుకునాన్డు “మీ మహారాజుకి ఎపుప్డూ రాజయ్మూ, పర్జలే ధాయ్స. అతను రాజుగా 
ఉండటమే నాయ్యం” అనాన్డు తడబడుతూ. 

“అసలు రాజయ్మే ఈయనది కాదు, ఈయన తండిర్ ఆ గుడిడ్ మారాజు ఏం చేసాడని ఈ రాజయ్ం 
సంపాదించడానికి? అంతా ఆ పాండు రాజు భిక్ష” ఇంకోడెవడో కూసాడు. ఇవనీన్ విని భరించలేక దురోయ్ధనుడు 
ఊగిపోతూ సభ కిందకి దిగబోయాడు. 

“పారిపోతునాన్డోర్య!” ఇంకో ఆడ అరుపు.  
పిశాచాలాల్ వినపడటమే కానీ, కనపడరే ఎవవ్రూ! 
అనన్ని వారించి దుశాశ్సనుడు ఆఖరి పర్యతన్ం చేసాడు “అనన్గారూ, నేనూ మిమమ్లన్ందరీన్ సొంత సోదర 

సోదరీమణులుగా చూసుకుంటాం. ఆపదలోల్ తోడుగా నిలుసాత్ం” నోటికొచిచ్నటుట్ మాటాల్డుతునాన్డని అరద్మౌతునాన్ 
మిగిలిన  ముగుగ్రూ మౌనంగా ఉనాన్రు.  

“మీ సొంత సోదరుల భారయ్నే చెరపటిట్, వాళళ్నే అరణాయ్లకి వెళళ్గొటిట్న మీరా ఇలాంటి బూటకపు హామీలిచేచ్ది?” 
చెంప ఛెళుళ్మంది నలుగురికీ.  
హడావిడిగా బయటపడదామని వాళుళ్ వేదిక కిందకి దిగుతునన ్  సమయంలో సభలో ఉనన్ జనాన్లోల్ ఒకక్సారిగా 

గందరగోళం మొదలైంది. పెదద్ ఎతుత్న తరలిపోతునాన్రెకక్డికో. ఎదురుగా చూసేత్ దూరంగా ఉనన్ భవన సముదాయం 
పైన ఆకాశంలో మెరుపులు మెరుసుత్నాన్యి. కిందనుంచి ఊరంతా అరుసోత్ందా అనన్టుల్ అరుపులు వినపడుతునాన్యి. 
దురోయ్ధనుడు తన ఏనుగు పైకెకుక్తూ కరుణ్డికి సైగ చేశాడు. అతడు తలాడించి తన అశవ్ం మీద ఆ దిశగా కదిలాడు. 
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వరదలా వెళుత్నన్ జనానిన్ దాటి శబాద్లు వసుత్నన్ ఆ వీధి కూడలివైపు వచిచ్న కరుణ్డు ఎదురుగా జరుగుతునన్ 
దృశాయ్నిన్ చూసి నిశేచ్షుట్డై నిలబడిపోయాడు.  

నగరంలోని అతిపెదద్ కూడలి మధయ్లో ఉందా వేదిక. దానిపై వజర్హసుత్డు నిలుచొని ఉనాన్డు. అతనికి 
ఎడంవైపుగా ఓ భవనంపై సూతర్కుడు బాణానిన్ ఎకుక్పెడుతునాన్డు. అతని కెదురుగా దూరంలో గాలిలో ఎగురుతునన్ 
చతురుభ్జుడు. పేరుకి తగగ్టుట్ నాలుగు చేతులోల్ రెండు ధనుసుస్లతో తన బాణాలని ఎకుక్పెడుతునాన్డు. ఇదద్రి బాణాలూ 
ఆకాశంలో ఢీకొనాన్యి. మెరుపులాంటి దివయ్కాంతితో మెరిసిందా పార్ంతం. కింద జనం ఘొలుల్మనాన్రు, కేరింతలు 
కొటాట్రు. అసంఖాయ్కమైన జనాలు. భవనాల మీద, చెటల్ మీద, ఏదిదొరికితే దానిన్ పటుట్కొని వేళాడుతునాన్రు. 

"అదుభ్తం! అదుభ్తం!" అందరి చేతులూ పైకి చూపిసుత్నాన్యి. కరుణ్డు మళీళ్ పైకి చూసాడు. చతురుభ్జుడు పది 
తలలతో వికటాటట్హాసం చేసాడు. వజర్హసుత్డూ, సూతర్కుడూ ఓ వైపు నిలిచి అతనిపై బాణాలు గుపిప్ంచారు. చివరికి 
వజర్హసుత్ని శకిత్వంతమైన బాణంతో అరుసూత్ కూలబడాడ్డు చతురుభ్జుడు. “శీర్రాముడికీ జై..జై” అరిచారందరూ. కరుణ్డి 
నోరు పెగలేల్దు. అసత్రవిదయ్తో ఇలాంటి పర్దరశ్న తనెకక్డా చూడలేదు. అదీ జనాలకి అమితంగా ఇషట్మైన 
రామాయణంపైన. జనాకరష్ణకి ఎంతకి తెగించారు వీళుళ్!...తిర్పాలకులని మనసులో అభినందించకుండా 
ఉండలేకపోయాడు. 

కొదిద్క్షణాల తరావ్త మళీళ్ ముగుగ్రూ ఆ వేదిక మీద పర్తయ్క్షమయాయ్రు. పెదద్గా చపప్టుల్. వజర్హసుత్డు అందుకొని 
“ఇపుప్డు మా కాశీమ్ర రాజాయ్నిన్ మేము రామరాజయ్ంగా ఎలా మారాచ్మో.. అలానే హసిత్నను ఎలా మారచ్గలమో చినన్ 
నాటకం” అని పకక్కి తొలిగాడు. వాళుళ్ యుదధ్ం మధయ్లో వినోదానికని తెచుచ్కునన్ నాటక బృందమొకటి పైకొచిచ్ 
ఆటపాటలతో అందరినీ రెండు ఘడియల పాటు సమోమ్హితులని చేసి తిర్పాలకుల పర్తిభని కళళ్కు కటిట్ంది.  

జనాల కళళ్లో మెరుపుని చూసి నీరసం ఆవహించింది కరుణ్డుని. తిర్పాలకులని యుదధ్ంలోనే కాదు పర్జలలో 
కూడా ఓడించలేమనన్ విశావ్సం బలపడుతోంది తనకి.  

అపుప్డే గగురొప్డిచే ఆలోచనొకటి తళుకుక్మంది తన మనసులో కానీ దానికింకా సమయముందని తననితనే 
తమాయించుకొని రాజమందిరం వైపు మళిళ్ంచాడు అశావ్నిన్. 

PPP 
తిర్పాలకుల, కౌరవుల సభలోల్ జరిగినవి గూఢచారుల దావ్రా తెలుసుకునన్ పాండవులు ముందుగా సభ 

నడపనందుకు తెగ సంతోషపడాడ్రు. తమ వూయ్హానిన్ తెలివిగా మారేచ్సారు. అరుజ్నుడూ, భీముడూ గదాయుదధ్ం చేసారు 
తరువాతి రోజు వేదిక మీద. ఇసుకవేసేత్ రాలనంత జనం చుటూట్. పర్వాహంలా వసూత్నే ఉనాన్రు. అంతా సరుద్మణిగాక 
కౌరవులు వాళళ్కి చేసిన అనాయ్యాల మీద ఒక నాటకం పర్దరిశ్ంచారు పాండవుల సేవకులు. లకక్ గృహంలో వాళళ్ని 
మోసం చేసి తగలబెటాట్లనుకోవడం, ఏకచకర్ పురంలో వాళుళ్ భికాష్టనం చేసిన జీవితం, తిరిగొచిచ్న తరావ్త కౌరవుల 
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అనాయ్యం, దౌర్పది వసాత్ర్పహరణం..ఇలా ఒకొక్కక్ ఘటట్ం జనాలిన్ శోకసందర్ంలో ముంచెతిత్ంది. తరువాత పాండవులు 
మెలల్గా వేదిక పైకి వచిచ్ నుంచునాన్రు. అందరూ దురోయ్ధనుడిన్ శాపనారాధ్లు పెడుతునాన్రు. పాండవుల కషాట్లు 
పగవాడికికూడా రాకూడదని పార్రిథ్సుత్నాన్రు.  

ఉనన్టుట్ండి నలుగురు యువకులు ఓ ఎతైత్న ఏనుగు మీదకి దూకారు. అందులో ఒకడు పెదద్గా అరిచాడు 
“చవటలు!..దదద్మమ్లీ పాండవులు!” అందరూ ఆశచ్రయ్పోయి వాళళ్వైపే చూసుత్నాన్రు. “నేనూ, నా తముమ్ళూళ్ ఈళళ్ 
సాథ్నంలో ఊండాలా.. ఆ లకక్ గృహంనుండి నేరుగా రాజమందిరానికి పోయి ఆ నూరుగురీన్ నరికేసేదుద్ము” 

ఇంకోడు “ఔననాన్! నా పెళాళ్నెన్వడైనా ముటుట్కుంటే ఆడి సెయీయ్, గొంతూ నరకక్.. ఈళళ్లాల్ ఆడంగోని పని 
సెయయ్ను” 

చివరి వాడు “అలా సేసానే అనుకో, ననున్ నేను నరుకుక్ని సతాత్నే తపప్ ఇలా జనాల దగగ్ర మళీళ్ అదే 
దికుక్మాలిన ఆడంగి యవావ్రం నాటకాలుగా సూపెటట్ను” అనాన్డు. 

పాండవులకి మతిపోయింది. జనాలు ఆ ఏనుగు మీదునన్ అనన్దముమ్లని కిందకి లాగి చితకొక్టాట్రు. వాళళ్నన్ 
దాంటోల్ తపేప్ముందని చాలా మంది గుసగుసలాడారు. పాండవుల వూయ్హం బెడిసికొటిట్ంది. “జనాల నాడిని 
పటుట్కోలేకపోయాం" అనాన్డు అరుజ్నుడు. “ఆ యువకులొచిచ్ పాడుచేయకపోతే అంత సవయ్ంగా జరిగేది” నిటూట్రాచ్డు 
ధరమ్రాజు. “నా హృదయవేదనే చెపాప్రా యువకులు” ఆవేదనపడాడ్డు భీముడు.  

అపప్టినుంచి వూయ్హపర్తివూయ్హాలతో గడిచాయి మిగిలిన మూడు వారాలూ. 
మళీళ్ పర్చారానికెళేళ్ ధైరయ్ంలేక గార్మ పర్తినిధులకి రహసయ్ంగా ధనానిన్ ముటట్జెపాప్డు దురోయ్ధనుడు. చినన ్ చినన్ 

సభలు పెటిట్ పాండవులని తిటట్డమే పనిగా పెటుట్కునాన్డు శకుని. తమపై ఆకరష్ణ కనాన్ పాండవులపై వయ్తిరేకత తేవడమే 
ముఖయ్ం!  

పాండవులు తాము ఇందర్పర్సథ్ంలో రాజయ్ం చేసిన కొనిన్సంవతస్రాలూ ఎంత జనరంజకంగా పాలించారో కొనిన్ 
వేదికలోల్ చెపాప్రు. సానుభూతి మంతర్ం అంతగా ఫలించకపోవడంతో, దుషుట్లైన బకాసురుడినీ, కీచకుడినీ చంపిన 
ఘటాట్లు చెపిప్ తమ వీరతావ్నిన్ చాటే పర్యతన్ం చేసారు. 

తిర్పాలకులు మాతర్ం ఏ అడూడ్ లేకుండా చితర్విచితర్మైన సభలు నిరవ్హిసూత్ జనాలని ఆకటుట్కొనాన్రు. వసేత్ 
రాజయ్ం వసుత్ంది లేతే పోయేదేమీ లేదు. 

PPP 
తరువాతి పాడయ్మి తెలల్వారు ఝాము. కురుకేష్తర్ మైదానంలోని ఓ ఎతైత్న కొండపై నిలుచొని చూసుత్నాన్డు 

విదురుడు. అతని కెదురుగా ఉనన్ తూరుప్ కొండపై తిర్పాలకులు, ఉతత్రాన ఉనన్ రెండు చినన్ కొండలపై కౌరవ, 
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పాండవులూ నిలొచ్ని ఉనాన్రు. వాళళ్ వాళళ్ సాథ్నాలోల్ రెపరెపలాడుతునన్ పెదద్ పతాకాలు. వారి ఎనిన్కల చిహాన్లు. కింద 
నేల మీద  నుండి సప్షట్ంగా కనపడుతునాన్యి. 

మెలల్గా ఆ మైదానంలోకి రావటం మొదలుపెటాట్రు జనాలు. చీమలాల్ కనిపిసుత్నాన్రు పైనుంచి. పిలల ్ కాలువలా 
మొదలైన జనపర్వాహం కొదిద్ ఘడియలలో మహా సముదర్ంలా మారింది. పాదచారులూ, పలల్కీలోల్, ఎడల్బళళ్లోల్, గురార్ల 
మీదా, ఏనుగుల అంబారీలోల్ రకరకాలుగా వసుత్నాన్రు లోపలికి. వసూత్నే తమ నాయకుల కోసం కలియజూసుత్నాన్రంతా. 
తమ చిహాన్ం కనపడిన కొండవైపు చేతులు చూపిసూత్, ఉతాస్హంతో నడుసుత్నాన్రు, పరిగెడుతునాన్రు. వాళళ్ ఆతృతకి 
కారణ ం అంతుబటట్లేదు విదురునికి. 

మధాయ్హాన్నికి పర్వాహం పలచ్బడింది. మూడు కొండల కిందా కొనిన్ వేలమంది గుమిమ్కూడారు. ఓ 
గార్మంగార్మమంతా ఓ కొండకింద ఉంటే, పకక్పకక్ జీవించే ఇళళ్వాళేళ్ రెండు కొండల కింద ఉనన్ పరిసిథ్తీ ఉంది. ఎవరి 
పక్షం వాళళ్ది.  

ఎనిన్కలోల్ విజేతను పర్కటించే బాధయ్త విదురునిదే. మూడు సమూహాలోల్ ఎవరి కొండకింద ఎకుక్వ మంది జేరితే 
వాళేళ్ విజేతలు. లెకక్పెటేట్ పనిలేదు. కళళ్తోనే సులభంగా తెలిసిపోతోంది తిర్పాలకులే సప్షట్మైన ఆధికయ్ంలో ఉనాన్రని. ఆ 
విషయం కౌరవ పాండవులకి కూడా కనబడుతోంది కానీ కిందునన్ జనాలకి తెలియదింకా.  

విజేతను ఏ క్షణానైన్నా పర్కటించచుచ్. తిర్పాలకులలో విజయ గరవ్ం. కౌరవులు అవమానభారంతో 
కుంగిపోతునాన్రు. ఇక తపప్దని కరుణ్డు దురోయ్ధనుని దగగ్రికెళిళ్ చెవిలో ఏదో చెపాప్డు. దురోధనుడు దిగార్భ్ంతితో 
చూసాడు అతడిని. పకక్నుండి వినన్ శకుని చిరునవువ్తో కరుణ్డి భుజం తటాట్డు. నలుగురూ కొదిద్సేపు చరచ్లు జరిపి ఆ 
కొండమీద నుండి అంచు మీదగా పకక్కి నడవటం మొదలుపెటాట్రు. విదురునికంతా అయోమయంగా ఉంది. కిందనుంచి 
చూసుత్నన్ జనాలోల్ కలకలం. "కౌరవులు అటువైపు నడుసుత్నాన్రు, చూడండి!" కొంతమంది తోసుకుంటూ 
పరిగెడుతునాన్రు అటువైపు. చాలామంది అకక్డే నిలబడి చూసుత్నాన్రు ఏం చెయాయ్లో అరథ్ంకాక. కొంతసేపటికి 
పాండవులునన్ కొండమీదకి చేరారు కౌరవులు. వాళళ్ని చూసి విసుత్పోయారు పాండవులు. అసలే ఓటమి బాధ, మధయ్లో 
వీళేళ్ందుకు వచాచ్రో తెలియని తికమక. భీముడు ముందుకి ఉరికి వాళళ్తో గొడవపడుతునన్టుట్గా కనపడుతోంది 
విదురునికి. కొదిద్సేపటికి గొడవ సరుద్మణిగి ఏదో చరిచ్సుత్నన్టుట్ తెలుసోత్ంది.  

చివరికి పాండవులు అయిదుగురూ, కౌరవులు నలుగురూ ఆ కొండ అంచుకి వచాచ్రు. జనాలోల్ ఉతక్ంఠత. 
అందరూ చూసుత్ండగానే ఆ తొమిమ్దిమందీ పకక్పకక్నే నిలబడి ఒకళళ్ చేతులు ఇంకొకళుళ్ పటుట్కుని గాలోల్కి లేపారు! 
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అదిరిపడాడ్రు తిర్పాలకులు. ఒకక్సారిగా భూకంపం వచిచ్నటుట్ కింద ఉనన్ కౌరవ మదధ్తుదారులందరూ 
పాండవుల కొండవైపు పరిగెతాత్రు. ఆ సమూహంతో కలిసిపోతునాన్రు. విదురుడి కళెళ్దుటే మూడు వరాగ్లు రెండయాయ్యి. 
తారుమారైన ఆధికయ్త! మనిషి ఎపుప్డూ కొతత్ దారులు సృషిట్ంచుకుంటాడనన్ నిజానికో నిదరశ్నం.  

ఆ  తొమిమ్దిమందీ విదురునివైపు చూసారు గరవ్ంతో. అతను నిటూట్రాచ్డు. ఇది ధరమ్యుదధ్మా కాదా అనన్ 
సందిగధ్తలో పడాడ్డు. చివరికి చేసేదేమీ లేక మెలల్గా తన దగగ్రునన్ పాండవ, కౌరవ పతాకాలను కలిపి పైకెతిత్ గాలోల్ 
ఊపుతూ నిలబడాడ్డు. 

కొండమీద దాయాదులు కౌగిలించుకుంటునాన్రు.  
“పాండవులకీ జై! కౌరవులకీ జై” కిందనుంచి వసుత్నన్ జయజయధావ్నాలతో పర్తిధవ్నించింది కురుకేష్తర్ం.  
పకక్నునన్ ధరమ్రాజుని అడిగాడు శకుని "ధరమ్జా! నీకైనా అరధ్మైందా ఈ పర్జలకేం కావాలో?” 
తల అడడ్ంగా ఊపాడు ధరమ్రాజు. 
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