
1 
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                Ä>∑dtº    2015  

»s¡T>∑T‘·Tqï~ »>∑Hêï≥ø£+

 జరిగిన జగనాన్టకం 
అందరూ ఎడమచేతిని డే సవయ్లంకలో కుడి చేతిని డినందుకు బో కు మరణదండన ధించబోయారు. ఆచారయ్ దాంతం, 
దీ ప, ప పాల కలి  బో ని కాపాడారు. జలపతిని కలి  ఆ దీ పానిన్ దాటాలని యతిన్ త్నాన్డు బో . జలపతి ఓడలో 
అనిన్రకాల జంతు లు జంటలుగా నాన్యి. బో  భ షయ్జాఞ్న ంధంలో చెపప్బడిన మ బ  అని దీ ప చెపిప్ంది.  ఓడ దిగిన 
బో  దాడి చే రు దళాధిపతి నికులు. 
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  సముదార్నికి నూరు అడుగులదూరంలో వునాన్డు బోసు. అతని చేతిలో వునన్ కతిత్ అతయ్ంత లాఘవంగా కదులుతోంది. 

అపప్టికే ఆరుగురు సైనికులు నేలకొరిగారు. ఎందరో వీరులిన్ సవ్యంగా చూసిన జలపతి కూడా ఆశచ్రయ్ం ఆనందం కలగలిపి చూసుత్నాన్డు. 
“సందేహం లేదు… ఆయనే మహాబసు” అనాన్డు. మిగిలిన ఇదద్రూ తలాడించారు. 
సరిగాగ్ అపుప్డే బోసుకు కుడి వైపు నుంచి మృతుయ్వు దూసుకువసుత్నన్ సంగతి వాళుళ్ గమనించలేదు. ఆ మృతుయ్వు పేరు 

దళాధిపతి. తెలుసుకునే సరికే అతను తన గురర్ం మీద కతిత్ తిపుప్తూ బోస వైపు దూసుకొసుత్నాన్డు. జలపతి చేతిలో వునన్ అంబుని మరుక్షణం 



2 
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                Ä>∑dtº    2015  

»s¡T>∑T‘·Tqï~ »>∑Hêï≥ø£+

పైకెతిత్ బాణానిన్సంధించాడు, కానీ ఉతత్ర క్షణంలో ఆ బాణం అంత దూరం వెళళ్దని అరథ్ం చేసుకునాన్డు. ఒకవేళ వెళిళ్నా అతయ్ంత 
లాఘవంగా గురార్నిన్ నడుపుతూ ముందుకు వసుత్నన్ దళాధిపతిని సరిగాగ్ తాకడం అసంభవం. గురి తపిప్తే చరితర్ గతి మారిపోతుంది. అతని 
చేతులు గడగడ వణికుతునాన్యి. క్షణక్షణానికి సారించిన వింటినారి తిరిగి యధాసాథ్నానికి చేరుకుంటోంది. 

“బాణం విడిచిపెటట్ండి జలపతీ” దీవ్ప అరిచింది. ఆయన తల అడడ్ంగా ఊపి విలల్ంబులను కిందకు దించేశాడు. 
బోస కుడివైపు నుంచి గురార్నిన్ నడుపుతూ వసుత్నన్ దళాధిపతి మరింత దగగ్రయాయ్డు. అతను వసుత్నన్ విషయానిన్ 

గమనించకుండా ఇదద్రు సైనికులతో యుదధ్ం చేసుత్నాన్డు. దళాధిపతికి ఇది మంచి అవకాశంలా కనిపించింది. ’గురార్నిన్ బోస వెనక వైపు 
నుంచి నడిపించి, వెనక నుంచే ఒకక్ వేటు మెడ మీద వేసేత్ చాలు’ అనుకునాన్డు. ఉతాస్హంతో ముందుకు వంగి కతిత్ని గిరగిరా 
తిపుప్తునాన్డు. 

ఒక మహాపోరాటానికి నాయకుడని నమిమ్న వయ్కిత్ని మరణం కబళించడం కళళ్ ముందే కనపడింది ఓడ మీద నుంచి 
చూసుత్నన్ ముగుగ్రికీ. జలపతి సాథ్ణువులా నిలబడిపోయాడు. పశుపాల గటిట్గా అరుసుత్నాన్డు. అకక్డ బోసు మెడను కతిత్రించడానికి లేచిన 
కతిత్ని చూసి కళుళ్ మూసుకుంది దీవ్ప.  

ఖంగ..!! అంటూ శబద్ం పర్తిధవ్నించింది. 
దీవ్ప కళుళ్ తెరిచింది. ఆమెకు మొదట కనపడడ్ది దళాధిపతి. బోసుని దాటేసి ముందుకు వెళుతునాన్డు. అతని చేతిలో 

కతిత్లేదు. ఇటు చూసేత్ బోస…!! బతికే వునాన్డు!!  
లిపత్పాటులో తపిప్పోయిన మృతుయ్వు వైపు విభర్మంగా చూసుత్నాన్డు బోసు. తల తిపిప్ నేల మీద చూశాడు. దళాధిపతి కతిత్ 

కిందపడుంది. ఆ కతిత్ని రెండుగా చీలేచ్సిన బాణం ఇంకా ఆ కతిత్లోనే దిగబడి వుంది. ఆశచ్రయ్పోయాడతను. 
దీవ్ప జలపతి చేతి వైపు చూసింది. అతని చేతిలో బాణం అలాగే వుంది. జలపతి బాణం వదలకపోతే దళాధిపతి చేతిలో 

కతిత్ని కొటిట్ందెవరు? ఆశచ్రయ్ంగా అనిన్ వైపులా తలతిపిప్ చూసింది. బోసుకి అవతల వైపు పదెద్నిమిది గురార్లు, వాటి పైన అధిరోహించి వునన్ 
వయ్కుత్లు కనిపించారు. వాళళ్లో అందరికనాన్ ముందు వునన్ వయ్కిత్ అపుప్డే అతని చేతిలోని విలల్ంబుని కిందకు దించాడు. పూరిత్గా నలల్టి 
దుసుత్లు వేసుకోని వునాన్డతను. నలల్టి గురర్ం. కానీ ఇవేవీ కావు ఆమెను ఆకరిష్ంచినవి. అతని తలపైన చుటుట్కునన్ తలపాగ..! అది ఎరర్ 
రంగు గుడడ్!! 

“అతను… అతను…” అంటూ తడబడుతోంది దీవ్ప 
“అవును అతనే” చెపాప్డు జలపతి. “ఉగర్” అనాన్డు చివరగా! 
అంటూనే ఒకక్సారిగా బోసు వైపు పరుగులంకించుకునాన్డు. అతని వెంటే పశుపాల, ఆ వెనుకే దీవ్ప పరుగెతాత్రు. 

*** 
హాలాహలం పుటిట్నటుల్ ఒకక్సారిగా సైనికులలో కలకలం మొదలైంది. 
“ఉగర్… ఉగర్” అంటూ ఒకరి నుంచి మరొకరికి ఆ పేరు దావానలంలా వాయ్పించింది. నాలుగు దికుక్లవైపు ఆ సైనికులు 

చలాల్చెదరౌతుంటే ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు దళాధిపతి. భయంతో ఎటు వెళుత్నాన్రో తెలియక కొంతమంది ఉగర్ ఉనన్వైపే పరుగెతిత్, అతను 
అటువైపే వునాన్డని తెలుసుకోని వెనకిక్ తిరిగి, వెనుకగా వసుత్నన్ వాళళ్ని ఢీకొని, మిగిలిన మూడు దికుక్లవైపు పరుగెతాత్రు. మరో వైపు నుంచి 
పరుగెతుత్కుంటూ వసుత్నన్ జలపతిని, దీవ్పని చూసి వాళళ్ భయం రెండింతలై, జరుగుతునన్దేమిటో అరథ్ం కాక, కేకలు పెడుతూ పారిపోయారు. 
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బోస విభర్మంగా వాళళ్ వైపు చూశాడు. వాళుళ్ ఎవరిని చూసి పారిపోతునాన్రో అరథ్ం కాక తల తిపిప్ వెనుక వైపు చూశాడు. 
నలల్టి గురర్ం మీద నలల్టి దుసుత్లు వేసుకొని, ఎరర్టి తలపాగాతో వునన్ ఉగర్ని చూశాడు. అతను తను చెయాయ్లిస్న పని అయిపోయిందనన్టుల్ 
నిరిల్పత్ంగా చెలాల్చదరౌతునన్ది సైనికులనే చూసుత్నాన్డు. అతని వెనుక వునన్ పదిహేడు మంది, ముఖం మీద విజయదరహాసానిన్ నింపుకోని 
తోచిన వైపుకు విలల్ంబులను ఎకుక్పెటిట్ బాణాలను వదులుతునాన్రు. ఉగర్ గురార్నిన్ నెమమ్దిగా ముందు నడిపిసూత్ బోస దగగ్రకు వచాచ్డు. మరో 
వైపు నుంచి వసుత్నన్ జలపతి, దీవ్ప, పశుపాల బోస దగగ్రగా వచిచ్ చేరారు. 

“బోస కదూ నువువ్?” అనాన్డు ఉగర్ తన గురర్ం దిగుతూ. 
“కాదు ఆయన మహాబసు” చెపాప్డు జలపతి. గటిట్గా నవావ్డు ఉగర్. 
“మృతుయ్వుకి భయపడి దీవ్పానిన్ వదిలి పారిపోవాలనుకునన్వాడు మహాబసు ఎలా అవుతాడు? మరణానిన్ ఆయుధంగా 

మారుచ్కోని శతృవులిన్ చీలిచ్చెండాడుతాడని కదా మీ భవిషయ్జాఞ్నం చెపిప్ంది?” అనాన్డు గొంతులో వునన్ వయ్ంగాయ్నిన్ ఏమాతర్ం దాచుకునే 
పర్యతన్ం చెయయ్కుండా. బోసుకి కాసత్ ఇబబ్ందికరంగా అనిపించింది. 

“మీకు ఎలా అనిపించినా సరే, నా పార్ణానిన్ కాపాడినందుకు ధనయ్వాదాలు” అనాన్డు అసహనానిన్ కపిప్పుచుచ్కుంటూ. 
“ఇపుప్డుకాదు… నీకు మరణదండన విధించినపుప్డే నినున్ రకిష్ంచడానికి సిదద్పడాడ్ను. నా బాణం అంబుని దాటకముందే 

దీవ్ప ధరమ్నారీ సమితితో నినున్ కాపాడింది. మరొకరి రక్షణలో పార్ణాలు కాపాడుకునేవాడు ఈ దీవ్పానిన్ రకిష్సాత్డంటే నేను నమమ్ను” 
అనాన్డు. 

“నమమ్నివాడివి రెండుసారుల్ కాపాడాలని ఎందుకు అనుకునాన్వు?” అడిగింది దీవ్ప కోపంగా. 
“ధరమ్ం. దయ. ఏదో వేరే పర్దేశం నుంచి పొరపాటున వచిచ్న వయ్కిత్, ఇకక్డి నియమాలు తెలియక తపుప్ చేసేత్ కనీసం 

మొదటిసారి క్షమించడం ధరమ్ం. తమ ఆధిపతాయ్నిన్ నిరూపించుకోడానికి దళాధిపతి చేయబూనిన మారణకాండకి బలి కాబోతునాన్డనన్ 
దయ.” చెపాప్డు ఉగర్. అపప్టికే అతను బోసుకి దగగ్రగా వచిచ్ తీక్షణమైన చూపులతో నఖశిఖపరయ్ంతం అతనిన్ పరిశీలిసుత్నాన్డు. 

“ఒక వేళ నేను కూడా ఎడమచేతిని వాడేవాడినే అయుయ్ండి, మరో కారణానికి దళాధిపతి చేతిలో మరణించబోయుంటే 
అపుప్డు కూడా కాపాడేవాడివా? ననున్ చంపబోయింది నీ అనుచరులోల్ ఒకడైతే అపుప్డు కూడా నీకు దయ కలిగేదా?” అడిగాడు బోసు. 
అనుకోకుండా ఆ పర్శన్ తన నోటి నుంచి ఎలా వచిచ్ందో అతనికి అరథ్ం కాలేదు. కానీ తీవర్మైన పర్శన్ వేశాడని మరుక్షణం అతనికి 
బోధపడింది. ఉగర్ చుటుట్పకక్ల వునన్ అనుచరులు ఆవేశంతో ముందుకు రాబోయి, ఉగర్ వారించడంతో ఆగిపోయారు. 

ఉగర్ క్షణం పాటు ఆశచ్రయ్పోయినా చినన్గా చిరునవువ్ నవివ్ బోసుకి మరింత దగగ్రగా వచాచ్డు. సమాధానం చెపాప్లని 
వునాన్ చెపప్కుండా నియంతిర్ంచుకోని బోసు భుజం మీద తటాట్డు. 

“నేను వచిచ్న పని అయిపోయింది. ఇక వసాత్ను” అని మాతర్ం అనాన్డు. 
“నీ బాధయ్త ఇపుప్డే మొదలైంది ఉగార్” అనాన్డు జలపతి. అరథ్ంకానటుట్ అతని వైపు చూసిన ఉగర్, అతని చిరునవువ్ చూసి 

మారు పర్శిన్ంచకుండా బోసు వైపు చూశాడు. 
అపప్టిదాకా ఒకరితో ఒకరు మాటాల్డుకుంటూ, వాళుళ్ గమనించని విషయం ఒకటుంది. చెలాల్చెదరైన దళపతి సేనలు 

మళీళ్ ఒకటిగా మారి, వాళళ్ నాయకుడి ఆదేశాలను అనుసరించి సముదర్పు ఒడుడ్న వునన్ ఓడ వైపు దూసుకుపోయారు. దానిన్ చేరుకునన్ 
మరుక్షణం వాళళ్ దగగ్రునన్ ఆయుధాలతో ఆ ఓడకి కటిట్న తాళళ్ను తెగకొటట్డం పార్రంభించారు. ఆ విషయానిన్ మొదటగా గమనించాడు 
పశుపాల. 
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“జలపతీ… ఓడ మీద దాడి చేసుత్నాన్రు” అని అరుసూత్ అటువైపు పరుగెతాత్డు. 
మరుక్షణం జలపతి అటు తిరిగి నిశేచ్షుట్డై అలాగే నిలబడిపోయాడు. బోసు, దీవ్ప జలపతి ఏమంటాడో అని అతనివైపే 

చూసూత్ వుండిపోయారు. గటిట్గా ఉగర్ నవివ్న నవువ్ అకక్డ పర్తిధవ్నించింది. 
“సమసయ్కి వెనున్చూపే పర్యతాన్నిన్ ఏ దేవుడూ క్షమించడు. పోరాటం జీవలక్షణం. పారిపోవటం జీవించే హకుక్ని 

కోలోప్వటం. ఆ ఓడ మునిగిపోవటమే నాయ్యం” అనాన్డు. జలపతి అభావంగా అతని వైపు చూశాడు. ఓడని కాపాడుకోవాలనన్ తపన 
అతనిలో ఏ మాతర్ం లేదు. ఓడ లేకపోతే ఈ దివ్పానిన్ వదిలి వెళళ్టం అసాధయ్ం అని బోసు ఒకక్ క్షణం అనుకునాన్డు కానీ ముందుకు 
కదలాలని అనిపించక అకక్డే ఆగిపోయాడు. 

“నిముషం కిర్తం ధరమ్ం అనాన్వు గురుత్ందా ఉగార్… ఆ ఓడలో వందలాది జీవరాశులు వునాన్యి. ఏ తపుప్ చేయని ఆ 
మూగజీవాలు మరణించడం ధరమ్మేనంటావా?” అనాన్డు జలపతి నింపాదిగా. 

“మహాపర్ళయం వసోత్ందని ఊహించారా?” అనాన్డు ఉగర్. తలాడించాడు జలపతి. 
మరుక్షణం గురర్పు కళాల్నిన్ ఒకచేతితో, దాని జీనుని మరో చేతోత్ పటుట్కోని, “హోతా” అని అరుసూత్ ఒకక్ గెంతు గెంతి 

గురర్ంపై ఎకాక్డు ఉగర్. ముందుకు లంఘించిన గురర్ం మీదే వుండి, జలపతిని ఒక చేతోత్ పటుట్కోని ఒడుపుగా గురర్ం మీదకు లాకుక్నాన్డు. 
జరిగింది అరథ్మయేయ్లోగా ఇదద్రూ గురర్ం మీద వునాన్రు. అది ఓడ దిశగా సాగిపోయింది. 

ఉగర్ వెనుక వునన్ అనుచరులోల్ ఒకడు కిందకు దిగి, ఆ గురార్నిన్ దీవ్ప చేతికి అందించి మరో గురర్ం మీదునన్ మరో 
అనుచరుడితో కలిసి వెళిళ్పోయాడు. దీవ్ప వెంటనే తన చేతిలో వునన్ గురార్నిన్ ఎకిక్, బోసుని కూడా ఎకిక్ంచుకుందామని వెనకిక్ చూసింది. 
అపప్టికే మరో అనుచరుడు బోసుని గురర్ం మీదకు లాకుక్నాన్డు. దాంతో అనిన్ గురార్లు ముందుకు ఉరికాయి. 

“నా పేరు సుధాముడు…” అనాన్డు బోసుని ఎకిక్ంచుకునన్ వయ్కిత్. బోసు తలాడించబోతుండగా అతని చివరి మాట 
వినపడింది – “మహాబసూ..” అని. ఆశచ్రయ్పోయాడు. క్షణం కిర్తం ఆ అనుచరుడి నాయకుడు, మహాబసు అనే భవిషయ్జాఞ్నం అబదధ్ం అని 
అనాన్డు. ఇపుప్డు అనుచరుడు తనని మహాబసూ అని సంబోధిసుత్నాన్డు. అదే అడగబోయాడు బోసు. 

“మీరేం చెపప్కండి. మీరే మహాబసు అని నేను నముమ్తునాన్ను. మీకు ఆశచ్రయ్ంగా అనిపిసుత్ందని నాకు తెలుసు. మేము 
చేసుత్నన్ పోరాటం మేము నమిమ్న సిదాధ్ంతం కోసమే. కానీ ఆ ఒకక్ సిదాధ్ంతమే సతయ్మని, మిగిలిన సిదాధ్ంతాలనీన్ అసతయ్మని ఎందుకు 
నమామ్లి. నా దృషిట్లో మీరే మహాబసు.” అనాన్డు సిథ్రంగా.  

అపప్టికే వాళిళ్దద్రూ ఓడ దగగ్రకు చేరుకోవడంతో మాటలు ఆగిపోయాయి. గురర్ం జీనుకు బిగించిన కతిత్ని అందుకోని 
సుధాముడు దళాధిపతి సైనయ్ం మీద విరుచుపడాడ్డు. అపప్టికే జలపతి, దీవ్ప, ఉగర్, అతని అనుచరులు శతృసైనయ్ం మీద తమ కరవాలాలను 
ఝలిపిసుత్నాన్రు. 

దళాధిపతి సైనయ్ం రెండు భాగాలుగా విడిపోయింది. ఒక సగం ఎదురుకోడానికి వచిచ్న ఉగర్, జలపతితో పోరాడుతునాన్రు. 
వాళళ్ంతా మరణానికి సిదధ్మైనటుల్ పోరాటం సాగిసుత్నాన్రు. మరో సగం మంది ఓడని నిలబెటట్డానికి కటిట్న లంగరు తాళళ్ను 
తెగకొడుతునాన్రు. వారిలోనే కొందరు చేతికి అందిన ఆయుధాలను విసిరి ఓడని పగలకొటేట్ పర్యతన్ం చేసుత్నాన్రు. 

ఉగర్ తన ఉగర్రూపానిన్ చూపిసుత్నాన్డు. దళపతి ఆజఞ్ను కాదనలేకు ముందుకు వచిచ్న సైనికులు ఉగర్ని చూసి మృతుయ్వుని 
పర్తయ్క్షంగా చూసినటుల్ భయపడిపోతునాన్రు. మరో వైపు జలపతి, దీవ్ప, పశుపాల అడడ్ంగా నిలబడడ్ సైనికులను చేధించి ఓడను చేరుకోవాలని 
పర్యతిన్సుత్నాన్రు. 
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వీళళ్ందరికనాన్ చివర అకక్డికి చేరుకునన్ బోసు సైనికులను ఎదిరించకుండా చాకచకయ్ంగా వాళళ్ని తపుప్కోని నేరుగా 
ఓడలోకి పర్వేశించాడు. వీలైనంత వరకు అందులో వునన్ జంతువులను బయటికి వదిలిపెటాట్లని అతని ఆలోచన. ఓడలో జంతువులనీన్ వునన్ 
చోటుకి చేరుకోని అకక్డి తలుపులని తెరిచే పర్యతన్ం చేయబోడు. కానీ అపప్టికే ఆలసయ్మైపోయింది. పడవ ఒక వైపుకి ఒరిగిపోవడం 
మొదలైంది. బహుశా ఏదో ఒకక్ లంగరు ఆధారంగా ఓడ నిలబడినటుల్ అతనికి అనిపించింది. అయినా తన పర్యతన్ం ఆపలేదు. తలుపులు 
తెరిచాడు. 

బయట పోరాటం సాగుతూనే వుంది. ఓడ నిలబడటానికి వేసిన లంగరుల్ ఒకక్కక్టిగా తెగిపోవటం చూసుత్నన్ ఉగర్, జలపతి 
రెటిట్ంచిన కోపంతో పోరాడుతూనే వునాన్రు. మరో వైపు దీవ్ప కతిత్ తిపుప్తూ, అతయ్ంత లాఘవంగా సైనికులను హతమారుసూత్ ’మహాబసు’ 
వెళిళ్న వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్నే వుంది. అంతలోనే వాళళ్ంతా జరగకూడదనుకుంటునన్ది జరిగిపోయింది. లంగరల్నీన్ తెగిపోయిన ఓడ 
సముదర్పు అలలకు ఒకక్సారిగా ముందుకు కదిలి మళీళ్ వెనకిక్ సముదర్ంలోకి జారిపోసాగింది. సైనికుల విజయధావ్నాలు ఒకక్సారిగా 
మినున్ముటాట్యి. లంగరు కటిట్న తాళళ్ను తెగొగ్టిట్న సైనికులు ఒకరినొకరు అభినందించుకుంటూ అరుచుకుంటూ సముదర్ంలో నుంచి 
పరుగులుపెడుతూ ఒడుడ్ వైపుకు రాసాగారు. వాళుళ్ గమనించని మరో సంఘటన కూడా అపుప్డే జరిగింది. 

సైనికుల ఆయుధాలు తాకి దెబబ్లు తినన్ ఓడ బయటి వైపు భాగాలు ఒకొక్కక్టిగా ముకక్లై పడిపోసాగాయి. అలా 
పడిపోయిన ఓడ భాగాల వలల్ ఏరప్డడ్ ఖాళీల నుంచి ఒకొక్కక్టిగా జంతువులు బయటికి దూకసాగాయి. అలా దూకిన జంతువులోల్ కొనిన్ 
కూర్రమృగాలు భీకరంగా అరుసూత్ ఆ సైనికుల మీద విరుచుకుపడాడ్యి. ఒడుడ్ వైపు పరుగెతుత్కుంటూ వసుత్నన్ సైనికులని వాళళ్ వెనకే వసుత్నన్ 
జంతువులను చూసి మిగితా సైనికులు జరిగిందేమిటో అరథ్ం కాక యుదాధ్నిన్ ఆపేసి అటే చూడసాగారు. క్షణంలో జరుగుతునన్దేమిటో 
తెలుసుకునన్ దళపతి అకక్డున్ంచి పారిపొమమ్ని కేకపెటాట్డు. 

జంతువులను కాపాడటానికి ధైరయ్ం చేసిన బోసు వాటిని కాపాడగలిగాడని జలపతికి, దీవ్పకి అరథ్ం అయియ్ంది. అయితే ఓడ 
నీటిలోకి జారిపోతుండటం, ఆ చుటుట్పకక్ల జంతువుల సైవ్ర విహారం చూసూత్, మహాబసు పార్ణాలతో బయటపడగలడా అని దీవ్ప 
అనుకుంది. మహాబసు అని అందరూ భర్మ పడుతునన్ బోసు ఇక తిరిగిరాడు అని నిరాథ్రించుకునాన్డు ఉగర్. మరుక్షణం అలా జరగకూడదని 
మనసూఫ్రిత్గా కోరుకునాన్డు.  

వీళళ్ందరి ఏమరుపాటు అదనుగా, దళాధిపతి సైనికులు వాళళ్ను తోసుకుంటూ దూరంగా కనిపిసుత్నన్ అడవిలోకి 
పరుగులుపెటాట్రు. వాళళ్ వెనకే ఉగర్ అనుచరులు దౌడు తీశారు. సుధాముడు మాతర్ం కొంత దూరం వెళిళ్ అకక్డే ఆగిపోయి 
జరగబోయేదేమిటో అనన్టుల్ వెనకిక్ తిరిగి చూడసాగాడు. 

నీళళ్లో నుంచి వచిచ్న సైనికులు కూడా వాళళ్ని దాటుతుండగా తాము నలుగురే నిలబడి వునాన్మని తెలుసుకునాన్రు 
జలపతి, దీవ్ప, ఉగర్, పశుపాల. అయినా ఎవరికీ అకక్డున్ంచి వెళిళ్పోవాలనన్ ఆలోచన రాలేదు. ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకునాన్రు కానీ 
సిథ్రంగా నిలబడాడ్రు. సైనికుల వెనక వునన్ జంతువులనీన్ వాళళ్కి దగగ్రగా వచాచ్యి. పారిపోయిన సైనికులు పారిపోగా, కదలకుండా 
నిలబడిపోయిన నలుగురిన్ అవి చూశాయి. వెంటాడాలిస్న అవసరం లేదని తెలుసుకునన్ తరువాత చాలా తాపీగా వాళళ్ వైపు అడుగులు 
వేయసాగాయి. 

ఉగర్ తన చేతిలో వునన్ కతిత్ని బలంగా పటుట్కునాన్డు. జలపతి వడివడిగా నాలుగు అడుగులు వేసి పశుపాలకి, దీవ్పకి 
ముందు నిలబడాడ్డు. పార్ణాలను పణంగా పెటట్డానికి సిదధ్పడడ్ ఆ ఇదద్రినీ ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నాన్రు దీవ్ప, పశుపాల. కూర్రమృగాలు వాళళ్కి 
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దగగ్రగా చేరి భీకరంగా అరిచాయి. మరో క్షణంలో అవి వాళళ్ మీదకు దూకేసాత్యని అనుకుంటుండగా దూరంగా సముదర్ంలో నుంచి ఒక 
భయంకరమైన ఘీంకారం వినపడింది. ఆ చపుప్డు వినన్ నలుగురు తల ఎతిత్ చూశారు. అకక్డ –  

నాలుగు దంతాలతో, ఇరవై అడుగుల ఎతుత్ వునన్ ఒక మతత్గజం కనపడింది. మరుక్షణం జంతువులనీన్ ఆ నలుగురి 
పకక్నుంచి నింపాదిగా నడుచుకుంటూ అడవి వైపుకి వెళిళ్పోయాయి. జరిగిందేమిటో అరథ్ం చేసుకుంటునన్ నలుగురు మరోసారి మతత్గజం 
ఘీంకరించడంతో అటువైపు చూశారు. అది తన పొడవైన తొండానిన్ సముదర్పు నీటిలో ముంచి, మరోసారి గటిట్గా అరుసూత్ తొండానిన్ పైకి 
లేపింది. మెలివేసి వునన్ ఆ తొండంతో పాటు బయటకు వచాచ్డు మహాబసు. మతత్గజం అతణిణ్ జాగర్తత్గా తన మెడమీద కూరోచ్పెటుట్కోని 
ముందుకు కదిలింది. 

దూరం నుంచి ఇదంతా గమనిసుత్నన్ సుధాముడు ఒకక్సారిగా “జయ జయహో మహాబసూ… జయ జయహో మహాబసూ” 
అంటూ దికుక్లు పికక్టిలేల్లా కేకలుపెటాట్డు. 

ఉగర్ వెనకిక్ తిరిగి తన అనుచరుణిణ్ చూసి, మరోసారి బోసు వైపు చూశాడు. దీవ్ప ఆనందంగా గెంతులు వేసింది. పశుపాల 
సుధాముడి జయధావ్నానికి పర్తిగా మరోసారి అరిచాడు –  

“జయ జయహో మహాబసూ” అంటూ. 
జలపతి ఒళుళ్ పరవశంతో ఊగిపోయింది. మతత్గజం దగగ్రపడుతునన్ కొదీద్, మహాబసు పైపైకి ఎదుగుతునన్టుల్ 

అనిపించిందతనికి. అపప్టి దాకా తమతో కలిసి తిరిగిన బోసు మహాబసుగా రూపాంతరం చెందినటుల్గా నిరాథ్రించుకునాన్డు. చేతులు 
జోడిసూత్ “జయ జయహో మహాబసు” అంటూ కిందకు వంగి, మోకాళళ్పై వాలి, మరోసారి “జయ జయహో మహా…” అంటూ 
కుపప్కూలిపోయాడు.  

దీవ్ప ఆనందం క్షణంలో ఆవిరైపోయింది. ఉగర్ ఆందోళనగా జలపతి దగగ్రకు పరుగెతాత్డు. సుధాముడు పరుగెతుత్కుంటూ 
వచిచ్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నన్ పశుపాల పకక్నే నిలబడాడ్డు. 

మతత్గజంపై నుంచి ఒకక్ ఉదుటున ఎగిరి కిందకు దూకాడు మహాబసు. అపప్టికే “మహాబసు… మహాబసు” అంటూ 
కలవరిసుత్నాన్డు జలపతి. అతని చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకోని, అతని తలని తన ఒళోళ్ పెటుట్కునాన్డు… 

“మ… హా… బ… సు…” అంటూ అతని కళళ్లోల్కి చూశాడతను. మహాబసు కూడా జలపతి కళళ్ వైపే చూశాడు. ఇదద్రి 
మధయ్ ఏదో మౌన సంభాషణ జరిగింది. మహాబసు తలాడించాడు. 

“పోరాడతాను” అనాన్డు. 
జలపతి కళళ్లో ఆనందం తళుకుక్న మెరిసి అంతలోనే మాయమైంది. ఆ కళుళ్ సిథ్రంగా నిలిచిపోయాయి. అతని గుండెపైన 

దళాధిపతి కతిత్ చేసిన గాయం నుంచి రకత్ం ధారగా కారుతూ సముదర్పు నీటిలో కలిసిపోతోంది. 
*** 

 
(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం) 
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