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జరిగిన జగనాన్టకం 
ఎడమచేతిని పర్ ముఖంగా డే సవయ్లంకలో కుడి చేతిని డినందుకు బో కు మరణదండన 
ధించబోయాడు దళాధిపతి. ఆచారయ్ దాంతం, దీ ప, ప పాల కలి  బో ని కాపాడారు. ఆ 

దీ పానిన్ వదిలి ళిళ్పో లని పర్ యతిన్ంచి ఫలమయాయ్డు బో . భ షయ్జాఞ్ న గర్ ంధంలో చెపప్బడిన 
మ బ  బో  అని దీ ప చెపిప్ంది. దళాధిపతితో జరిగిన పోరాటంలో జలపతి మరణించాడు. 
అయిషట్ ంగానే నాయకతా నిన్ మ బ కి ఇచేచ్ డు ఉగర్ . ంతియుత పోరాటం ఆరంభమై ంది. 
సవయ్లంక మ ధినేత మదే డు నూటాఇరౖ  సతోయ్దయ్మకారులను హతమారిచ్, మ బ  
సప్ృహతపేప్లా గాయపరిచాడు. 
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 "ఎలా వునాన్వు బోసు" అనన్దో సుపరిచితమైన కంఠం. 
"బాపూ" అనాన్డు బోసు ఆ గొంతు వింటూనే. "నేను బాగునాన్ను బాపూ. కానీ పరిసిథ్తే ఏమీ బాగోలేదు" అనాన్డు ఆయన పర్శన్కు 

సమాధానంగా. 
"సతయ్ం, ధరమ్ం అని శాంతియుతమైన పోరాటం మొదలుపెటాట్వు కదా? ఏమైంది" అడిగాడాయన. ఆయన ముఖంలో చిరునవువ్ 

చూసుత్ంటే అడుగుతునన్టుల్ కాక ఏదో గేలి చేసినటుల్ అనిపించింది బోసుకి. 
"ఏంటి మహాతామ్? వెకిక్రిసుత్నాన్రా?" అడిగాడు సూటిగానే. 
"నేనెందుకు వెకిక్రిసాత్నయాయ్? పర్యతన్ం నీది, ఫలితం కూడా నీదే కదా? మధయ్లో నేనేం చేశాను?" అనాన్డాయన. 
"మీరు అనన్టుల్ పర్యతన్ం నాదే కానీ ఆ పర్యతన్ం వెనుక వునన్ సూఫ్రిత్ మీదే కదా? మీ సిదాధ్ంతాలను అనుసరించే నేను 

ధరమ్యుదధ్ం, సతోయ్దయ్మమం మొదలుపెటాట్ను. మీ పదద్తి లోనే అహింసావాదానిన్ అనుసరించాను. ఇపుప్డు ఫలితం భినన్ంగా వచిచ్ంది కాబటిట్ 
మీకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని అనడం భావయ్ం కాదు" నిషూట్రమాడాడతను. 

గాంధీజీ చినన్గా నవివ్ నెమమ్దిగా నడుచుకుంటూ ముందుకి వచిచ్ బోసు దగగ్రగా వునన్ కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు. 
"పేరు బోసు, అవలంబించే సూతర్ం మాతర్ం అహింసావాదం. ఇందులో ఏదో తేడాగా  అనిపిసోత్ందే" అంటుంటే ఆయన ముఖంలో 

చిరునవువ్ ఇంకా విసత్రిసోత్ంది. 
"అహింస సిదాధ్ంతానిన్ నమమ్ని సుభాష బోస పేరు పెటుట్కోవడం తపప్ంటారా? నేను అహింస, శాంతి కోరుకోవడం కూడా 

తపేప్నంటారా?" పర్శిన్ంచాడు. ఆయన ఇంక నవువ్తూనే వునాన్డు. 
"నేనలా అనలేదే... అయినా సుభాష చందర్ బోస అహింసా సిదాధ్ంతానిన్ నమమ్లేదని నీకు ఎవరు చెపాప్రు. నేను, నెహూర్, ఠాగూర 

లాంటి వాళళ్ంతా సతాయ్గర్హానిన్ శాంతియితమైన అహింసావాదానిన్ పోర్తస్హిసేత్, సుభాష బోస, భగత సింగ లాంటివాళుళ్ సాయుధపోరాటం 
దావ్రా హింసా మారాగ్నిన్ ఎంచుకునాన్రని నువువ్ అనుకుంటునాన్వు. నీకో విషయం చెపప్నా? భగత సింగ నా శిషుయ్డే. అహింసా మారాగ్నిన్ 
నమిమ్నవాడే. కానీ జెలైన వాలాబాగ సంఘటన తరువాత అహింసా మారాగ్నిన్ కాదని తనదైన మారగ్ంలో వెళాళ్డు. బోసు మాతర్ం? నాతో కలిసి 
కాంగెర్స లో ఒకడిగా వునన్వాడే కదా? అభిపార్య బేధాలు వునన్మాట నిజమే కానీ ఇంకో రకంగా చూసేత్ మా ఇదద్రిలో పెదద్ తేడా ఏమీ లేదు. 
అతను అహింసను కాదని సాయుధపోరాటానిన్ ఎంచుకుంటే, నేను సాయుధపోరాటం కాదని సతాయ్గర్హ మారాగ్నిన్ ఎనున్కునాన్ను. పోరాటం 
అనివారయ్మని ఇదద్రం ఒపుప్కునాన్ం. చేరాలిస్న గమయ్ం దేశసావ్తంతర్య్ం అని కూడా తెలుసు. ఎంచుకునన్ మారాగ్లు మాతర్మే తేడా..." ఆయన 
చెపుత్ంటే ఆశచ్రయ్ంతో అడుడ్వచాచ్డు బోసు. 

"ఏంటి బాపూజీ? వాళళ్కు మీకు పోలికా? మీరు మీ సిదాధ్ంతాల దావ్రా ఒక దేశానికి సావ్తంతర్య్ం తీసుకువచాచ్రు" అనాన్డు ఆయనిన్ 
సమరిథ్సూత్. 

"నేనూ? నా సిదాధ్ంతాలా?" అని నవావ్డాయన. "నా సిదాధ్ంతాలు అంత గొపప్వి అయితే ఈ రోజు నూటాఇరవై ఆరు మంది 
చనిపోయేవారు కాదు కదా? నా సిదాధ్ంతం ఆధారంగా నువువ్ చేసుత్నన్ పోరాటం సఫలమవావ్లి కదా?" 

"అవును. అవుతుందనన్ నమమ్కం వుంది కాబటేట్ పోరాడుతునాన్ను." అనాన్డు కానీ అతని గొంతులో గౌరవం తగుగ్తునన్ విషయం 
సప్షట్ంగా వినపడుతోంది. 
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"మరి అదేదీ ఇకక్డ పని చెయయ్లేదే?" 
" అవును పని చెయయ్లేదు. అయితే?” 
"ఆ సిదాధ్ంతాలను తిరసక్రించు" 
“తిరసక్రించమంటారా? అలా ఎలా అనగలుగుతునాన్రు?" 
"ఏం?" 
"అవి నేను నమిమ్న సిదాధ్ంతాలు" 
"పరిసిథ్తులు అందుకు అనుకూలంగా లేకపోయినా అరథ్ంలేని సిదాధ్ంతాలను పటుట్కోని వేలాడటం అవివేకం, మొండితనం కూడా" 

గాంధీజీ చలల్గా నవావ్డు. 
"మీకు లేని మోండితనమా? నిరాహారదీక్షను మించిన మొండితనం ఇంకొకటి వుంటుందా?" బోసు అడిగిన ఈ పర్శన్కి బాపూ 

పసిపిలాల్డిలా నవేవ్శాడు. 
"నిజమే. కానీ అది జరగడానికి అవకాశం వునన్పుప్డే సాధయ్మౌతుంది. దండించే తలిల్దండుర్లు వునన్ చోట పిలాల్డు అనన్ం తిననని 

మొండికేసాత్డా? అలాంటిదే ఇది కూడా. సిదాధ్ంతం చెలల్దనన్పుప్డు వెనకిక్ తగగ్డంలోనే వుంది తెలివంతా?" 
"పోరాటం చెయయ్మని చెపిప్ంది మీరే కదా?" 
"ఇపుప్డు మాతర్ం వదద్ని చెపప్టేల్దే? కాకపోతే చేసే విధానానిన్ మారచ్మంటునాన్ను." 
అరథ్ం కానటుల్ చూశాడు. 
"అంటే ఏం చెయయ్మంటారు బాపూ?" అడిగాడు. ఆ మాటలు పూరిత్కాకముందే గాంధీజీ కర్మకర్మంగా మాయమైపోయాడు. 
"బాపూ, బాపూ" అంటూ అరుసూత్ ముందుకు కదలబోయి ఆగిపోయాడు బోసు. అతనికి ఎదురుగా సుభాష చందర్ బోస 

కనిపించాడు. సరిగాగ్ గాంధీజీ నిలబడడ్ సథ్లంలోనే నిలబడి వునాన్డు. ఇంతకుముందులా ఆయన తెలల్టి దుసుత్లు కటుట్కోని లేరు. యుదాధ్నికి 
సనన్దద్మైన సిపాయిలా యూనీఫారమ్ వేసుకోని వునాన్డు. 

"ఎలా పోరాడాలో నేను చెపప్నా?" అనాన్డాయన. 
*** 

కళుళ్ తెరిచిన బోస మసిత్షక్ంలో వందశరాఘాతాల నొపిప్ తెలుసోత్ంది. జరిగినదంతా లీలగా గురుత్కొచిచ్ంది. మహాధినేత 
వామదేవుడు తన కతిత్ పిడితో తలమీద మోదటం, వెనువెంటనే సప్ృహతపప్టం కూడా జాఞ్పకానికి వచిచ్ంది. మరుక్షణం తేరుకోని లేచి నిలబడి 
తన ఒర మీద చేతిని వేసి కతిత్ని బయటికి లాగబోయాడు. 

ఆ సాథ్నంలో కతిత్ లేకపోవటంతో ఖాళీ పిడికిలి మాతర్ం పైకి చాచి ముఖం ముందు పెటుట్కునాన్డు. ఎదురుగా శతుర్వుకూడా 
లేకపోవటం గమనించి, అపుప్డు పరిసరాలను పరికించి చూశాడు. అది తాను నివసించే పార్సాదం అని తెలియగానే కాసత్ సిథ్మితపడాడ్డు. 
మళీళ్ నిసస్తుత్వ, తలలో బాధ కమేమ్యడంతో మంచం మీద కూలబడాడ్డు. బాధగా తలపటుట్కునాన్డు 

"ఇక ఇతను నాయకుడుగా వుండటానికి అనరుహ్డు" అనన్ మాటలు విని మళీళ్ తేరుకునాన్డు. ఆ గొంతు చాలా సుపరిచితమైనదిగా 
అనిపించడంతో వెంటనే నిలబడి, చపుప్డు కాకుండా నెమమ్దిగా నడుసూత్ గది గుమమ్ం దగగ్రకు చేరుకునాన్డు. 

"అంత మాట అనకు. నాయకుడంటే తపుప్లే చెయయ్ని దేవుడు కాదు. ఆయన కూడా మనిషే. తపుప్లు అందరూ చేసాత్రు" అంది 
రెండో గొంతు. కొదిద్గా ముందుకు వంగి ఆ గొంతులు ఎవరివో పరిశీలించాడు. 
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పశుపాల, సుధామ. ఇదద్రిలో ఎవరు ఏ మాట అనాన్రో అరథ్ం కాలేదు. అలికిడి అయితే వాళుళ్ గమనిసాత్రని వెంటనే వెనకిక్ తగాగ్డు. 
అయినా అతనిలో ఆ ఉతుస్కత తగగ్లేదు. 

"భవిషయ్గర్ంధం పర్కారం ఈయన మనలిన్ కాపాడటానికి వచిచ్న అవతారమనే అందరూ నముమ్తునాన్రు. సరే నువువ్ చెపిప్నటుల్ 
ఆయన దేవుడు కాదనే అనుకుందాం. అలాంటపుప్డు నాయకతవ్ం ఒపుప్కోవడం ఎందుకు. ఒకసారి నాయకతవ్ం ఒపుప్కునన్ తరువాత తన 
వారిని, సైనాయ్నిన్ రకిష్ంచుకోవాలిస్న బాధయ్త అతనికి లేదా? కనీసం ఇపుప్డు నైతిక విలువలతో పదవీ తాయ్గం చేసి వెళాళ్లి కదా?" 
అడుగుతునాన్డతను. ఆశఛ్రయ్పోయాడు బోసు. ఆ మాటలు వినన్ందుకు కాదు. ఆ మాటలు అంటునన్ వయ్కిత్ ముఖానిన్ చూసిన తరువాత. అతను 
పశుపాల. 

ఒకక్ ఉదుటున గుమమ్ం దాటి బయటికి వచాచ్డు. 
"మహాబసూ" అంటూ భయంతో వణికిపోయాడు పశుపాల. సుధామ కూడా క్షణకాలం అదిరిపడి వెనకిక్ అడుగువేశాడు. 
"భయం లేదు పశుపాలా... నీ మాటలు మొతత్ం వినాన్ను. నువవ్నన్ మాటలోల్ సతాయ్నిన్ గర్హించాను. రేపే సరవ్సభయ్సమావేశానిన్ 

ఏరాప్టు చెయియ్" అని చెపిప్ వెంటనే వెనకిక్ తిరిగాడు. 
జరిగినదేమిటో అరథ్ం చేసుకునన్ పశుపాల, సుధామ తేరుకునేలోగా నాలుగైదడుగులు ముందుకెళిళ్పోయాడు. అయినా ముందుకొచిచ్ 

ఏదో చెపప్బోయిన పశుపాలని వారిసూత్ చెయయ్డడ్ం పెటాట్డు సుధాముడు. 
*** 

"సతోయ్దయ్మకారులందరికీ మీ మహాబసు నమసాక్రం. ఈ రోజు మీకు ఓ నిషూట్రమైన యదారాథ్నిన్ చెపాప్లని ఈ సమావేశానికి 
పిలిపించాను. ఆ నిజానిన్ చెపిప్న తరువాత ఈ ఉదయ్మ నాయకతవ్ం నుంచి వైదొలగాలని నిరణ్యించుకునాన్ను." అంటూ మొదలుపెటాట్డు 
బోసు. 

జనంలో కలకలం మొదలైంది. అందరి మనసులోల్ వునన్ ఆందోళన పర్శాన్రథ్కాలై ఒకరితో ఒకరు చరిచ్ంచుకునేలా చేసింది. 
"ఆగండి మితుర్లారా..! నేను చెపప్బోయే అసలు విషయం వినండి. అదేమిటంటే - నేను మహాబసుని కాదు" అంటూ మరింకేదో 

చెపప్బోయాడు బోసు. మరుక్షణం దీవ్ప, ఉగర్ అతనిని వారించడానికి ముందుకు రాబొయారు. వారితోపాటే వచిచ్, వారి సరసన కూరుచ్నన్ 
ఆచారయ్ వేదాంతం ఆపడంతో ఆగిపోయారు. ఆయన చినన్గా నవువ్తూ బోసు పర్సంగం వినసాగాడు. 

ఈ లోగా అకక్డ నిలబడడ్ ఉదయ్మకారులంతా ఒకక్సారి నిసస్తుత్వ ఆవహించినటుల్ నీరసించిపోయారు. ఇనాన్ళుళ్ ఎవరు తమకి 
అండగా వునాన్డని నమామ్రో, ఏ శకిత్ తమ విజయానిన్ నిశచ్యం చేసుత్ందని విశవ్సించారో అలాంటి వయ్కిత్ సవ్యంగా తాను వాళుళ్ ఊహించిన 
శకిత్ కాదని చెపుత్ంటే పరాజయం పరిహాసమాడినటుల్, మృతుయ్వు ముందు నిలబడి నవువ్తునన్టుల్ అనిపించసాగింది. 

"అవును నేను మహాబసుని కాదు. ఒకవేళ నేను మహాబసుని అయుయ్ంటే నినన్ నూటాఇరవైఎనిమిది మంది ఉదయ్మకారుల పార్ణాలను 
పోగొటుట్కునేవాణిణ్ కాదు. మీరు అనుకుంటునన్టుల్ నేనే అవతార పురుషుణిణ్ అయివుంటే ఈ రకత్పాతం జరిగేది కాదు. ఒకవేళ నేను మీరు 
అనుకుంటునన్ మహాబసుని అయినా సరే, ఇంతమంది శరీరాల నుంచి సర్వించిన రకాత్నికి నేను జవాబుదారీ కాక తపప్దు. ఇందుకు పూరిత్ 
బాధయ్త నేనే వహించాలిస్వుంటుంది. ఏమో, నేను తటసిథ్ంచి వుండకపోతే మీరంతా ఉగర్ నేతుర్తవ్ంలో సాయుధపోరాటం చేసూత్ బర్తికేవారేమో. 
ఇపుప్డు శాంతి అనీ, అహింస అనీ మీ కాళళ్కు చేతులకు సంకెళుళ్ వేసి మరీ ఈ ఉదయ్మంలోకి లాగుతునాన్ను. ఆ కారణంగా బలైపోతునన్ 
పార్ణాలకు బాధయ్వహించాలి కదా! అందుకే నేను ఈ పదవి నుంచి వైదొలగాలని నిరణ్యించుకునాన్ను. కానీ నేను నమిమ్న ఒక సిదాధ్ంతం 
కోసం మీతో పాటుగా సైనికుడినై సేవలందించాలని మాతర్ం అనుకుంటునాన్ను" అంటూ ముగించాడు. 
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అతను కాసత్ వెనకిక్ జరిగి ఎదురుగా వునన్ పర్జావాహిని వైపుప చూశాడు. వెంటనే అతని చూపు  జనం వెనుకగా ఉనన్ వయ్కుత్లపై 
పడింది. వాళుళ్ దళాధిపతి మనుషులని వెంటనే తెలిసిపోయింది. ఆ విషయానిన్ పర్జలకు తెలియజేసే అవకాశం కూడా లేకుండా పోయిందని 
అతనికి అరథ్ం అయిపోయింది. తన కళళ్ముందే వందల కొదీద్ మనుషులు చనిపోవడం అనివారయ్మని అతనికి అనిపించసాగింది. 

సరిగాగ్ అదే సమయంలో ఉగర్ ముందుకొచిచ్ తన పర్సంగానిన్ పార్రంభించాడు. 
  

 
(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం) 
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