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 జరిగిన జగనాన్టకం 
అందరూ ఎడమచేతిని డే సవయ్లంకలో కుడి చేతిని డినందుకు బో కు మరణదండన ధించబోయారు. ఆచారయ్ 
దాంతం, దీ ప, ప పాల కలి  బో ని కాపాడారు. అతనే మ బ  అయుయ్ంటాడాని దీ ప, దాంతం అనుకుంటారు. 

సము ంలో మునిగిపోబోతునన్ బో ని జలపతి కాపాడాడు. అతని ఓడలో అనిన్రకాల జంతు లు జంటలుగా నాన్యి.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
గత సంచికనుంచి కొన గింపు    

 
  
 
  
 
  
  “అయితే మనిదద్రం జంట అని అనుకోవాలా?” అడిగాడు బోసు. దీవ్ప పెదద్గా సప్ందించలేదు. ఒక చూపు అతని వైపు 

అలవోకగా విసిరి మళిళ్ ఎదురుగా జరుగుతునన్ సూరోయ్దయానిన్ చూసూత్ వుండిపోయింది. సముదర్పు ఒడుడ్న సవయ్ంలంక భూభాగం పైన ఓడ 
లంగరు వేసుంది. ఆ ఓడపైన నిలబడి తూరుపు వైపు ఉదయిసుత్నన్ సూరుయ్ణిణ్ చూసుత్నాన్రు ఇదద్రూ. 

“ఏమిటి మాటాల్డవు? మనిదద్రం జంట అనే కదా దీని అరథ్ం?” అడిగాడతను మళీళ్. 
“నీకెందుకలా అనిపించింది?” అందామె తల తిపప్కుండా. 
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“నువువ్ రాకముందు జలపతి ఏం చెపాప్డో తెలుసా? ఈ పర్పంచం మునిగిపోతోందట. అందుకే అనిన్ పార్ణులిన్ జంటలు 
జంటలుగా పడవ ఎకిక్ంచుకోని వాటిని కాపాడుతునాన్డట. అలా కాపాడబడిన జంతువుల వలేల్ పర్ళయం తరువాత కూడా జీవరాశి మనుగడ 
కొనసాగుతుందట.” 

“అవును. ఆ విషయం నాకు కూడా తెలుసు” అనన్దామె.  
“కానీ నువువ్ గమనించావా? మనుషుయ్లలో మనిదద్రమే వునాన్ము” అతను ఆపగానే దీవ్ప అతని వైపు చూసింది. నిజానికి 

జలపతి చెపిప్న కారణం పైన అతని ధాయ్స లేదు. తామిదద్రం జంట అనన్ ఊహే అతనికి ఆనందానిన్ ఇసోత్ంది. ఇది అరథ్ం చేసుకునన్ దీవ్ప, 
అతనితో అలాగే ఆట కొనసాగించాలనుకుంది. 

“పర్ళయం రాలేదుగా మరి” అంది. 
“పర్శన్ పర్ళయం గురించి కాదు. జంటగా మనిదద్రినే ఎందుకు ఎంచుకునాన్డని?” అడిగాడు మళీళ్. 
“మనిదద్రినే అని ఎందుకనుకుంటునాన్వు. ఓడలో నేను ఒకక్దానినే ఆడదానిన్, కానీ మగవాళుళ్ ముగుగ్రునాన్రుగా” అంది 

జలపతి, పశుపాలని గురుత్చేసూత్. బోసు మనసు ఉసూరంది. అయినా అతను వదలేల్దు. 
“అలాగే అనుకుందాం. మరి ననున్ ఎందుకు కాపాడినటుల్?” అడిగాడు. 
“అయితే పశుపాలని కూడా కాపాడాడు” అంది ఆమె రెటిట్సుత్నన్టుల్. బోసుకి కాసత్ చికాకుగా అనిపించింది. 
“అసలు నువెవ్ందుకు వచాచ్వు? ఎలా వచాచ్వు?” అనాన్డు. దీవ్ప అతని వైపు తిరిగింది. ఆమె ముఖంలో చిలిపితనం 

పోయింది. ఆమె గొంతు గంభీరంగా మారింది. 
“నీకు భవిషయ్జాఞ్నం గురించి తెలుసా?” అంది. 
“అంటే?” 
“జరగబోయే విషయానిన్ ముందే ఊహించడం. అలా చేయగలిగినవాళుళ్ మహాజాఞ్నులై వుంటారు. ఎనోన్ వందల 

సంవతస్రాల నుంచి ఎందరో మహాజాఞ్నులు భవిషయ్తుత్ని దరిశ్ంచి, జరగబోతునన్ విషయాలను ఒకచోట రాసి వుంచారు. దానినే 
మహాగర్ంధమని అంటాము. అయితే అందులో వునన్ విషయాలు అతయ్ంత గోపయ్ంగా వుంటాయి. అంత సులభంగా ఎవరికీ అరథ్ం కాని 
విధంగా రాసివుంటాయి. వాటిని విశేల్షించి, అందులోని రహసాయ్లను ఛేదించగలిగిన వాళుళ్ ఇదద్రే వునాన్రు. ఒకళుళ్ జలపతి, మరొకరు 
ఆచారయ్ వేదాంతం.” అంది. 

సరసంగా సాగుతునన్ సంభాషణ ఉనన్టుట్ండి గంభీరంగా మారిపోవటం బోసుకు నచచ్లేదు. 
“నేను అడిగిందేమిటి?నువువ్ చెపుత్నన్దేమిటి?” అనాన్డు. 
“ఇంకా అరథ్ం కాలేదా? నినున్ కాపాడి ఈ పడవలోకి లాకుక్నన్ది జలపతి, ననున్ ఇకక్డికి వెళళ్మని పంపించింది ఆచారయ్ 

వేదాంతం. భవిషయ్తుత్ గురించి తెలిసిన ఈ ఇదద్రూ మనిదద్రినే కలపాలని ఎందుకనుకునాన్రు?” అనన్దామె. 
“నువువ్ కూడా ఏమిటి దీవ్పా?” అనాన్డు బోసు నిటూట్రుసూత్. దీవ్ప కోపంగా అతని వైపు చూసింది. 
“నీకు ఇంకా అరథ్ంకావటంలేదా?” అంది 
“నాకు ఏమీ అరథ్ం కావటం లేదు. ఒకక్టి తపప్. ఇకక్డునన్వాళళ్ంతా పిచిచ్వాళుళ్. అంతే!” అని అకక్డున్ంచి 

కదలబోయాడు. 
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“ఆగు మహాబసు!” అరిచింది దీవ్ప. అతను ఆగి ఆ కొతత్ పిలుపుకి ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు. ఆమె కొనసాగించింది. “అలా 
పిలిచానని ఆశచ్రయ్పోకు. మహాగర్ంధం పర్కారం నీ పేరు మహాబసు. నువువ్ వసాత్వని ముందే ఊహించి రాశారు భవిషయ్తుత్ చూసినవాళుళ్. 
ఇంకా ఏముందో తెలుసా? నువువ్ వచేచ్నాటికి ఈ భూమి మీద అనిన్ వైపులా అరాచకం తాండవిసుత్ంటుంది. నువువ్ పోరాటం చేసాత్వు. ఈ 
రాజాయ్ధికార మతుత్లను తుదముటిట్సాత్వు. నీ దావ్రా ఇకక్డ పర్జాపాలన ఏరాప్టు అవుతుంది. నీతో నడవని వాళళ్ను మహాపర్ళయం 
మింగేసుత్ంది.” అంటూ మహాగర్ంధంలో వునన్ విషయాలని వివరించింది. 

“కథ బాగుంది. అరాచకం వునన్ మాట కూడా నిజమే. జలపర్ళయం వచిచ్న మాట కూడా నిజం. ఈ రెండింటి మధయ్లో 
నేను పోరాడాలి కదా. అవనీన్ వదిలిపెటుట్. నేను కాసత్ కుదుటపడగానే ఇకక్డిన్ంచి వెళిళ్పోతాను. అపుప్డైనా మీరు చెపుప్కునే కథ కటుట్ కధ అని 
గురిత్ంచండి.” అనాన్డు బోసు విసురుగా. 

“వేదాంతం లాంటి జాఞ్నులు చెపిప్ంది అబదధ్ం కాదు. నువువ్ ఈ దీవ్పం వదిలి వెళళ్వు, వెళళ్లేవు” 
“మీరంతా కలిసి ఆపుతారా?” 
“నీ అంతట నువేవ్ ఆగుతావు” 
“ఏమిటంత నమమ్కం” 
“నువువ్ రాకముందే మహాబసు నా పిర్యుడౌతాడని ఆచారయ్ వేదాంతంగారనాన్రు.” 
ఉనన్టుట్ంది విషయం మరోవైపుకి తిరిగిందని బోసుకు అరథ్ం కాలేదు. యధాలాపంగా “అది నువువ్ నముమ్తునాన్వా?” 

అనాన్డు. 
“నేను నముమ్తునాన్ను. ఏం?నువువ్ నమమ్టేల్దా?” అంటూ అకక్డున్ంచి చరచరా వెళిళ్పోయింది. 
తాను చేసిన తపుప్ అరథ్మయియ్, అలాగే నిలుచ్ండిపోయాడు బోసు. అతని ఎదురుగా అపుప్డే ఉదయించిన సూరుయ్డు 

ఎరర్దనానిన్ వదిలించుకోని తెలల్గా మారుతునాన్డు. 
 

*** 
ఆ రోజు సాయంతర్ం దాకా జలపతి జాడలేదు. అతను కనపడితే ఎలాగైనా సముదార్నిన్ దాటించమని అడగాలని బోస 

అనుకునాన్డు. ఓడ దిగితే మళీళ్ ఏ విపతుత్ని ఎదురుకోవాలిస్ వసుత్ందో అని భయంగానే వునాన్, ఏం చెయాయ్లో తోచక ఓడ దిగి మెతత్ట ఇసుక 
మేటల మీద నడుసూత్ ముందుకు వెళాళ్డు బోసు. కనుచూపు మేరలో దటట్ంగా పరుచుకునన్ అడవి అతనిన్ ఆకరిష్ంచింది. ఆకాశానికి ఊరధ్వ్ 
మారగ్ం వేసుత్నన్టుల్ పచచ్టి చెటుల్ నిలబడి వునాన్యి. అపర్యతన్ంగా అతని అడుగులు అటు వైపు పడాడ్యి. ఓడలో నుంచి అతనేన్ గమనిసుత్నన్ 
దీవ్ప అదేమి పటట్నటుల్ లోపలికి వెళిళ్పోయింది. 

బోసు మనసంతా గజిబిజిగా వుంది. అపప్టికి ఆ దీవిలో అడుగుపెటిట్ పదిహేను రోజులైంది. ఒకోక్సారి ఒకోక్ అనుభవం. 
మరణం అంచులదాకా వెళిళ్ వచిచ్న సందరాభ్లు. పార్ణలను పణంగా పెటిట్ మరీ కాపాడిన వాళుళ్. కొందరు మరణానిన్ కోరుకుంటే 
మరికొందరు తనని ఒక ఆశాకిరణంలా చూసుత్నాన్రు. ఇంత గందరగోళం మధయ్ గాంధీ, బోస వచిచ్ మాటాల్డుతునాన్రు. 

బోస ఆలోచిసూత్నే గబగబా నడుసుత్నాన్డు. దటట్ంగా వునన్ అడవిలోకి వచేచ్సిన సంగతి కూడా అతను గురిత్ంచలేదు. 
కళళ్ముందు ఒకరి తరువాత ఒకరుగా అందరూ కనిపిసుత్నాన్రు. వేదాంతం, దళాధిపతి, పశుపాల, నందు, జలపతి, దీవ్ప… దీవ్… ప…!! 
అకక్డే ఆగిపోయింది మనసు. 
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“మహాబసు నా పిర్యుడౌతాడని ఆచారయ్ వేదాంతంగారనాన్రు.” ఆమె అనన్ మాటలు పదే పదే వినపడుతునాన్యి. మొదట 
మహాబసు అనన్ పేరుని మళీళ్ తలుచుకోని నవువ్కునాన్డు. తరువాత దీవ్పతో జరిగిన సంభాషణ గురుత్కొచిచ్ంది. “నేను నముమ్తునాన్ను. ఏం 
నువువ్ నమమ్టేల్దా?” అనన్మాట గురుత్కురాగానే నడక ఆగిపోయింది. 

దీవ్ప తనని మహాబసు అనుకుంటోంది. ఆమె మహాబసుని పేర్మించబోతోందని ఆమెకు ముందే వేదాంతం చెపాప్డు. అంటే 
ఇపుప్డు దీవ్ప తనని పేర్మిసోత్ందా? 

“నేను నముమ్తునాన్ను. నువువ్ నమమ్టేల్దా?” దీవ్ప అడిగిన ఆ పర్శన్ మళీళ్ తలుచ్కునాన్డు. “నేను పేర్మిసుత్నాన్ను. నువువ్ 
పేర్మించటేల్దా?” అనన్టేల్ అనిపించింది. ఒకక్సారి ఏదో మెరుపు మెరిసినటుల్ అనిపించింది. వెంటనే దీవ్పని చూడాలనిపించింది. 
అనిరవ్చనీయమైన ఒక మధుర భావన ఏదో అతనిని కమేమ్సింది. వెనకిక్ తిరిగాడు. 

గాలిలో సనన్టి ఊళ శబద్ం చేసూత్ అతని ఎడమ భుజానిన్ తాకుతూ ఏదో దూసుకెళిళ్ంది. బోసు తేరుకోని అది వెళిళ్న దిశగా 
చూశాడు. అటుగా వునన్ ఒక చెటుట్ కాండంలో దిగబడివుందొక బాణం! 

అపప్టికే అతను అడవిలో చాలా లోపలికి వెళిళ్పోయిన విషయం అరథ్ం అయియ్ంది. మరో రెండు బాణాలు కుడి వైపు నుంచి 
దూసుకెళాళ్యి. క్షణంలో జరుగుతునన్దేమిటో అరథ్ం అయియ్ంది. దళాధిపతి వచేచ్శాడు..! తనని వేడాడటానికి…!! 

బోసు పరుగెతాత్డు. 
ఆ చెటల్ మధయ్ ఎటు వెళుత్నాన్డో తెలియటం లేదు కానీ పరుగెతాత్డు. బాణాలు దూసుకు వచిచ్న వైపుకి వయ్తిరేక దిశలో 

వీలైనంత వేగంగా కదిలాడు. కానీ ఎంతోసేపు కాదు. కొంత దూరం పరుగెతాత్క ఒకక్సారిగా ఎవరో ఆపినటుల్ ఆగిపోయాడు. పకక్నే వునన్ 
చెటుట్ చాటున దాకుక్నాన్డు. 

“మహాబసు” అంటూ పిలిచిన దీవ్ప పిలుపు జాఞ్పకం వచిచ్ంది. మళీళ్ దీవ్పని చూడాలనిపించింది.  
తాను దాకుక్నన్ చేటుట్ పకక్నుంచి తొంగి వెనకిక్ చూశాడు. అతని అంచనా నిజమే. వచిచ్ంది దళాధిపతి, అతని సైనికులే. 

వాళుళ్ వసుత్నన్ంత మేర అణువణువు వెతుకుతూ వసుత్నాన్రు. సాయంసంధయ్ దాటి అపుప్డపుప్డే చీకటుల్ ముసురుతునాన్యి. ఆ కాసత్ మసక 
చీకటిలో ఎకక్డ శతృవు కనపడకుండాపోతాడో అని కనపడడ్ పర్తి చెటుట్ గుబురులోకి తమ కతుత్లిన్ బలంగా దించునాన్రు. 

బోసు కళళ్ ముందు దీవ్ప మళీళ్ కనిపించింది.  
“నువువ్ పోరాటం చేసాత్వు. ఈ రాజాయ్ధికార మతుత్లను తుదముటిట్సాత్వు.” మహాగర్ంధంలో విషయాలను దీవ్ప చెపప్డం 

గురుత్కువచిచ్ంది. 
“పోరాడు” అంటూ ఉపదేశిసుత్నన్ గాంధీ, బోస గొంతులు వినిపిసుత్నాన్యి. 
మొదటిసారి అతనికి వెంటాడుతునన్ మృతుయ్వుతో పోరాడాలనిపించింది. 
తాను దాకొక్నన్ చెటుట్ పైకి ఎకాక్డు. అకక్డున్ంచి దళపతి సైనయ్ం ఎంత వుందో అంచనా వేశాడు. సుమారు ఇరవైమంది 

వునాన్రు. అదృషట్వశాతుత్ ఏ ఇదద్రూ కలిసిలేరు. ఎవరికి వారు వెతుకుతునాన్రు. తాను వునన్ చెటుట్ కిందకి మనిషి వచేచ్దాకా చపుప్డు 
చెయయ్కుండా వుండిపోయాడు. సరిగాగ్ ఒక సైనికుడు చెటుట్ కిందకు రాగానే చెటుట్ మీద నుంచి అతని వెనక వైపుకు దూకాడు. 

దూకుతునన్పుప్డే బోసు కుడి చేతిని సైనికుడి మెడ చుటుట్ బిగించాడు. కుడి మోకాలుని పైకెతిత్ అతని నడుం మీద వుంచాడు. 
జరిగింది సైనికుడు గర్హించేలోగా అతనిన్ వెనకిక్ విరిచాడు. సైనికుడి నోటోల్ నుంచి ఏ చపుప్డూ రాలేదు. నిశబద్ంగా నేలకొరిగాడు.  
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అతని చేతిలో కతిత్ని తీసుకునాన్డు బోసు. చక చకా కతిత్ని తిపాప్డు. ఎంతో అలవాటు వునన్టుల్ లాఘవంగా చేయి కదలటం 
అతనికే ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించింది. చీకటుల్ పూరిత్గా ఆకర్మించేలోగా ఆ అడవిలోంచి బయటపడాలి అనుకునాన్డు. తరువాత వచేచ్ సైనికుడి 
కోసం, కతిత్ని పిడిని రెండు చేతులతో బలంగా పటుట్కోని ఎదురుచూసుత్నాన్డు. 

*** 
దీవ్ప పదే పదే ఓడ అంచు దగగ్రకు వచిచ్ చూసోత్ంది. బోసు ఇంకా రాకపోవడంతో అంతకంతకీ ఆమెలో ఆందోళన 

అధికమౌతోంది. అనవసరంగా అతనితో వాదనకి దిగానా అని పదే పదే అనుకుంటోంది. కొంతసేపటికి పశుపాల అకక్డికి చేరుకునాన్డు. 
“ఏమైంది దీవ్పా? ఏదో ఆందోళనపడుతునాన్వు” అనాన్డు. 
“మహాబసు అడవి వైపు వెళాళ్డు” అనన్ది ఆమె కాసత్ తడబాటుగా. క్షణకాలం ఆశచ్రయ్ంతో నిలబడిపోయాడు పశుపాల. 
“ఆయనున్ ఒకక్ణేణ్ ఎందుకు వెళళ్నిచాచ్రు?” అనాన్డు.  
“నేనేమనాన్ వెళళ్మనాన్నా? ఆయనంతట ఆయనే వెళాళ్డు.” అంది. 
ఇదద్రూ కొదిద్సేపు మౌనంగా వునాన్రు. వెనుక సముదర్పు హోరు, ఎదురుగా కొంత దూరంలో కనిపిసుత్నన్ అడవిలోంచి 

వసుత్నన్ గాలి శబాద్లు తపప్ ఇంకే చపుప్డూ లేదకక్డ. 
“ఆయనే మహాబసు అని ఒపుప్కునాన్రా?” అడిగాడు పశుపాల నిశబాద్నిన్ ఛేదిసూత్. 
“ఒపుప్కోలేదు. ఇకక్డున్ంచి వెళిళ్పోవాలనే అంటునాన్డు.” 
“మరి ఎలా?” 
“ఏమో మరి”  
మళీళ్ కొంతసేపు నిశబద్ం. 
“మొదటిసారి ఆయనిన్ కలిసినపుప్డు, ఆయనే మహాబసు అని తెలియక చాలా దురుసుగా పర్వరిత్ంచాను. నా ఇంటికే 

నడిచివచాచ్డా దేవుడు. ఆయన గొపప్దనం నాకు అపుప్డు తెలియక ఇంటోల్ నుంచి వెళళ్గొటాట్ను.” అనాన్డతను. అతని గొంతులో పశాచ్తాత్పం 
సప్షట్ంగా వినపడుతొంది. దీవ్ప తలాడించింది కానీ ఏమీ మాటాల్డలేదు. ఆమె ఆలోచనంతా బోసు చుటేట్ తిరుగుతోంది. 

సరిగాగ్ అదే సమయానికి అకక్డికి వచాచ్డు జలపతి. 
“మహాబసు ఎకక్డ?” వసూత్నే అడిగాడు ఆయన కూడా. అడవి వైపు చేతిని చూపింది దీవ్ప. జలపతి ముఖంలో ఆందోళన 

చూసి దీవ్ప ఆశచ్రయ్పోయింది. 
“ఏమైంది?” అంది. 
“మహాబసుకి నాలుగు గండాలు వునాన్యి. ఈ గండాల నుంచి బయటపడితే తపప్ ఆయన నాయకుడు కాలేడు. ఆయనున్ 

వంటరిగా వెళళ్నివవ్డం ఎంత పర్మాదమో తెలుసా?” అంటూనే వెనకిక్ గబగబా అడుగులేసుకుంటూ తన గదిలోకి వెళాళ్డు. మరో 
నిముషంలో ఒక చేతిలో విలల్ంబు, మరో చేతిలో బాణాలతో బయటకు వచాచ్డు. విషయం అరథ్ం చేసుకునన్ పశుపాల, దీవ్ప కూడా 
అందుబాటులో వునన్ ఖడాగ్లను అందుకునాన్రు. అందరూ పరుగులుపెడుతూ ఓడ దిగి నేల మీదకు వచాచ్రు. దూరంగా అడవి దగగ్ర పైకి 
రేగుతునన్ దుముమ్ని చూసి ఆశచ్రయ్ంతో ఆగిపోయారు. 

అకక్డ – 
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బోసు మధయ్లో నిలబడి వునాన్డు. అతని చేతిలో కతిత్ తళతళా మెరుసోత్ంది. అతని చుటూట్ చినన్ చినన్ గాయాలతో పదిమంది 
సైనికులు అలసటతో రొపుప్తునాన్రు. వారిలో ఏ ఒకక్రు అడుగు ముందుకు వేసినా మెరుపులా అటువైపు కతిత్ కదుపుతునాన్డు బోసు. 

ఓడదగగ్ర నిలబడి చూసుత్నన్ ముగుగ్రి ముఖాలలో ఆందోళన సాథ్నంలో ఆనందం వచిచ్ చేరింది. బోసు, మహాబసుగా 
మారటం వాళళ్ కళళ్ముందు జరుగుతోంది. అందుకే ఆ ఆనందం. అయితే బోసు పకక్నే పొంచి వునన్ పర్మాదానిన్ వాళుళ్ 
గురిత్ంచలేకపోయారు. ఆ పర్మాదం పేరు దళాధిపతి. 

 
 

*** 
 

(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం) 

COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2015/jan15_jagannatakam_comments.htm

