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 జరిగిన జగనాన్టకం 
అందరూ ముఖంగా ఎడమచేతిని డే సవయ్లంకలో కుడి చేతిని డినందుకు బో కు మరణదండన ధించబోయాడు 
దళాధిపతి. ఆచారయ్ దాంతం, దీ ప, ప పాల కలి  బో ని కాపాడారు. జలపతి స యంతో ఆ దీ పానిన్ దాటాలని 
యతిన్ంచాడు బో . బో  భ షయ్జాఞ్న ంధంలో చెపప్బడిన మ బ  అని దీ ప చెపిప్ంది. దాడి చే న దళాధిపతి నికులను ఉ  

స యంతో ఎదిరించాడు బో . ఆ పోరాటంలో జలపతి మరణించాడు.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
గత సంచికనుంచి కొన గింపు    

 
  
 
  
 
  
 “నేను ఒపుప్కోను” అంటూ అరిచాడు ఉగర్. దీవ్ప, పశుపాల అతని వైపు కోపంగా చూశారు. 
“ఎందుకు ఒపుప్కోవు?” నిలదీసింది దీవ్ప. 
“అతను ఎవరో తెలియదు. ఇకక్డికి ఎలా వచాచ్డో, ఎందుకు వచాచ్డో తెలియదు. అలాంటివాడిని నాయకుణిణ్ చేయటంలో 

అరథ్మే లేదు” అంటూ కోపంగా పిడికిలి బిగించి తన తొడ మీద తనే కొటుట్కునాన్డు. 
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జలపతి అంతిమ ఘడియలోల్ వునన్పుప్డు బోసు “పోరాడతాను” అనన్ మాటతో ఆయన తృపిత్గా కనున్మూశాడు. బోసు 
మహాబసుగా మారిన క్షణమదే. అయితే ఉగర్ అందుకు అంగీకరించపోవడంతో ఆ విషయం చరచ్కు వచిచ్ంది. 

“మన భవిషయ్గర్ంధంలో చెపిప్నది నిజమే అయితే, మనలిన్ కాపాడబోయేది మన తరఫున యుదధ్ం చెయయ్బోయేది మన 
దీవ్పవాసి కాదని మరిచ్పోయావా ఉగార్?” అనాన్డు పశుపాల. 

“లేదు. ఒక పరదేశీయుడు మనలిన్ ముందుకు నడిపిసాత్డని నాకు కూడా తెలుసు. కానీ అది ఇతనే అని నమమ్కం కావాలి. 
ఒకవేళ అది ఇతను కాకపోతే? సగం పోరాటం తరువాత తన దేశానికి వెళిళ్పోతానని అంటే? అపుప్డు మనం ఏమైపోతాం? మళీళ్ మరో 
మహాబసు – అసలైన మహాబసు వసాత్డని ఎదురుచూసూత్ వుందామా?” వెటకారంగా అడిగాడు. 

“అసలు ఇతను మహాబసు కాదని నీకెందుకు అనిపిసోత్ంది?” అడిగింది దీవ్ప. 
“భవిషయ్గర్ంధంలో వునన్ వరణ్న గురుత్లేదా? అతని ఆజానుబాహుడై వుండాలి. అసత్రపర్యోగంలో పార్వీణయ్ం వుండాలి. మనలో 

ఒకడిలా కలిసిపోవాలి. తన తోటివారిని కనన్బిడడ్లాల్ చూసుకునే ఔదారయ్ం వుండాలి. వునాన్యా ఇవనీన్ మీరు అనుకుంటునన్ ఈ 
మహాబసులో?” పర్శిన్ంచడంలోనే తిరసాక్రం పర్దరిశ్ంచాడు ఉగర్. పశుపాల ముందుకు వచాచ్డు. 

“నువువ్ అడిగే పర్శన్లకి సమాధానం చెపప్డం అసాధయ్ం ఉగార్! ఒక వేళ ఇతనే మహాబసు అయితే, మనం ఇలా 
గురిత్ంచడంలో విఫలమైతే, భావి తరాలకు ఎంతో అనాయ్యం చేసినవాళళ్మౌతాము” అనాన్డు 

“అందుకని? ఎవరో తెలియని అనామకుడిని పిలిచి నాయకతావ్నిన్ చేతిలో పెటట్మంటావా?” ఉగర్ అంతకంతకీ 
ఉగుర్డైపోతునాన్డు. ఇంకా ఎదో అనబోయిన ఉగర్ అపుప్డే అకక్డికి అడుగుపెటిట్న బోసుని చూసి ఆగిపోయాడు. 

“ఏమిటి ఉగార్? ననున్ మీలో కలుపుకోవాలా వదాద్ అని చరిచ్సుత్నన్టుల్నాన్రు?” అనాన్డు బోసు నవువ్తూ. ఉగర్ సమాధానం 
చెపప్లేదు. బోసు నడుచుకుంటూ అతనికి దగగ్రగా నడిచాడు. 

“చూడండి. జలపతి నా పార్ణాలను కాపాడాలని పర్యతిన్ంచాడు. నేను పోరాడతానని అతనికి మాట ఇచాచ్ను. ఇంకో 
సందరభ్ంలో ఆచారయ్ వేదాంతం, ఈ దీవ్ప నా పార్ణాలను కాపాడారు. అలాగే నేను ఈ రోజు బర్తికి వునాన్నంటే అందుకు నీ సహాయం కూడా 
తోడప్డింది ఉగార్! మీ అందరికీ నేను రుణపడి వునాన్ను. ఆ రుణం తీరుచ్కోడానికి మహాబసుగా మారటమే మారగ్మని జలపతి నమామ్డు. 
పార్ణాలు పోతునన్ ఆఖరు క్షణంలో కూడా అతను కోరుకునన్ది అదే. అందుకే ఒపుప్కునాన్ను.” అనాన్డు బోసు. 

“పోరాటానికి ఆశయం ఆధారం కావాలి కానీ ఎవరికో ఇచిచ్న మాట కాదు. అది నీకు బాధయ్తనైతే ఇసుత్ంది కానీ బలానిన్ 
ఇవవ్దు” ఉగర్ నెమమ్దిగానే అనాన్డు. 

“నేను జలపతికి ఇచిచ్న మాట నా బాధయ్త మాతర్మే కాదు, నాకు సూఫ్రిత్ కూడా. అయినా ననున్ మీలో కలుపుకోవాలా వదాద్ 
అని మీరెందుకు చరిచ్సుత్నాన్రు. పోరాడాలని నిశచ్యించుకునన్ తరువాత పోరాడటం ఖాయం. అది మీతో కలిసి చేసాత్నా లేక విడిగానా 
అనన్ది నేనే నిరణ్యించుకోగలను. మీకు అభయ్ంతరం అయితే చెపప్ండి...” 

“అభయ్ంతరమేమీ లేదు మహాబసు...” దీవ్ప. బోసు ఆమెను మధయ్లోనే ఆపాడు. 
“అభయ్ంతరం నీ వైపునుంచి కాదు దీవ్పా! ఉగర్ వైపు నుంచి వినిపిసోత్ంది... ఏమంటావ ఉగార్?” 
“ఎవరో అనామకుణిణ్ తెచిచ్ నాయకుణిణ్ చెయయ్డానికి దళం అంగీకరించదు...” ఉగర్ చూపులు నేలమీద నిలిపి ఆలోచనగా 

అనాన్డు. 
“సమసయ్ దళం అంగీకారమా? నా అనామకతవ్మా? లేకపోతే నాయకుడు ఎవరు అనన్దే సమసాయ్?” అడిగాడు బోసు. 
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“అంటే?” 
“ఇపప్టిదాకా నాయకుడిగా నీకు వునన్ అధికారాలని నాకు ఇవావ్లిస్ వసుత్ందని కాదంటునాన్వని నాకనిపిసోత్ంది” బోసు 

చాలా మామూలుగా అనాన్ ఆ మాట అకక్డ ఒక విసోఫ్టనంలా వినిపించింది. పశుపాలకి, దీవ్పకి కూడా ఆ విషయంపైన అనుమానం వుంది 
కానీ, బోసు ఆ విషయానిన్ ఇంత సప్షట్ంగా, సూటిగా అడిగేసరికి ఉలికిక్పడాడ్రు. ఉగర్ పర్తిసప్ందన ఎలా వుంటుందో అని భయపడాడ్రు. 

ఉగర్ కళుళ్ ఎరర్బడాడ్యి. పళుళ్ పటపట కొరికాడు. కూరుచ్నన్ చోటు నుంచి లేచి నడుచుకుంటూ వచిచ్ బోసు దగగ్ర 
నిలబడాడ్డు. ఇదద్రి చూపులు కలుసుకునాన్యి. కొనిన్ క్షణాలు అలాగే నిలబడిపోయారు. అలా చూసుత్ంటే వాళిళ్దద్రూ ఊరికే నిలబడి ఒకరి 
కళళ్లోకి ఒకళుళ్ చూసుకుంటునన్టుల్ లేదు. ఆ ఇదద్రి మధయ్ ఏదో మౌన సంభాషణ జరుగుతునన్టుల్ అనిపించింది. అరనిముషం ఆ గదిలో 
మౌనం తాండవించింది. 

“నాకు అంగీకారమే” అనాన్డు ఉగర్. దూరంగా నిలబడి జరుగుతునన్దంతా చూసుత్నన్ ఉగర్ అనుచరుడు సుధామకి ఇదంతా 
మాయలా వుంది. అతను కూడా బోసే మహాబసు అని నమిమ్నవాడు కాబటిట్ సంతోషించాడు. ఉగర్ అకక్డున్ంచి కదలబోతుంటే దీవ్ప ఆపింది. 

“ఎందుకు మనసు మారుచ్కునాన్వు” సూటిగా అడిగింది. ఉగర్ నవివ్ మళీళ్ బోసు వైపు చూశాడు. 
“అతను కళళ్తోటే పర్శిన్సుత్నాన్డు. ఒకవైపు అధికారానికి వయ్తిరేకంగా పోరాడుతూ, మరోవైపు ఆ పోరాటంలోనే 

అధికారంకోసం వెంపరాల్డటం హాసాయ్సప్దంగా లేదా అని అడిగాడు. నేను కాదనలేని సతయ్మది. అందుకే తపుప్కుంటునాన్ను. అయితే బోసే 
మహాబసు అని మాతర్ం ఒపుప్కోవటేల్దు. కాలం ఆ విషయానిన్ నిరూపించిన రోజు ఒపుప్కుంటాను” అనాన్డు. 

మహాబసు ఆనందంగా ముందుకు వచిచ్, ఉగర్ కుడి చేతిని తన కుడి చేతితో పటుట్కునాన్డు. 
“చెపుప్ మహాబసు. ఏం చేదాద్ం?” అడిగాడు. 
“ఏదైనా చెయయ్డానికి ముందు నేను కొనిన్ విషయాలు తెలుసుకోవాలి. నాకు ఈ దేశ చరితర్ తెలియాలి. ముఖయ్ంగా ఈ 

ఎడమచేతి వాటం వెనుక వునన్ చరితర్  అరథ్ం కావాలి. ఇకక్డ వుండే వయ్వసథ్లు, వాటి పనితీరు తెలుసుకోవాలి. ఇవనీన్ చెపప్గలిగినవాళుళ్ 
ఎవరైనా వునాన్రా?” అడిగాడు మహాబసు. 

“మీరు అతనిన్ ఇంతముందే కలిశారు మహాబసు. అతనే ఆచారయ్ వేదాంతం” చెపిప్ంది దీవ్ప. 
*** 

మరాన్డు ఆచారయ్ వేదాంతం, ఉగర్, దీవ్ప, పశుపాల అంతా మహాబసు దగగ్ర సమావేశమయాయ్రు. 
“సవయ్లంక చరితర్ తెలుసుకోవాలని అడిగారు” ఆచారయ్ వేదాంతంతో చెపిప్ంది దీవ్ప. 
“చెపుప్ మహాబసు! ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటునాన్వు?” వేదాంతం తన గడాడ్నిన్ నెమురుకుంటూ పర్శిన్ంచాడు. 
మహాబసు ఏం సమాధానం చెపాప్లా అనన్టుల్ రెండు క్షణాలు మౌనంగా వుండిపోయాడు. 
“ఆచారాయ్! నేను వచిచ్న దగగ్రున్ంచి గమనిసుత్నాన్ను. ఇకక్డి మనుషులోల్ ఎడమచేతిని వాడుతునన్వాళుళ్ సవ్భావికంగా 

వాడుతునన్టుల్గా లేదు. పుటుట్కతో అందరూ ఎడమచేతివాటం వాళేళ్ అయితే అలాగే కొనసాగడంలో తపుప్లేదు. కానీ ఇదంతా కేవలం 
బలవంతం వలోల్, భయం వలోల్ జరుగుతోందని నాకు అనిపించింది. దీనంతటికీ మూలం ఎకక్డుంది? చెపప్ండి” అనాన్డు. 

ఆచారయ్ వేదాంతం సాలోచనగా తల ఊపాడు. 
“మూలాలు వెతకడం అంత సులభం కాదు మహాబసూ. చరితర్ పుటలోల్ ఎనోన్ రహసాయ్లు దాగి వుంటాయి. కొనిన్ వాసత్వాలు 

అపోహల ముసుగులో వుంటాయి. నిజం అనే నిపుప్ కనపడకుండా ఊహలు, కుటర్లు, అనుమానాలు అనే పరదాలు కపేప్సి వుంటాయి. 
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వాటిని తొలగించాలంటే అవి వునాన్యనన్ సప్ృహ ముందు కలగాలి. ఆ తరువాత వాసత్వం కనిపించేదాకా పరదాలను తొలగించే శకిత్ కావాలి. 
నీ పర్శన్లోనే అవి కనపడుతునాన్యి. అందుకు సంతోషం కలుగుతునాన్, ఆ నిజం దాకా నువువ్ చేరుకోగలవా అనన్ అనుమానం నాకు 
కలుగుతోంది...” అంటూ ఒకక్ క్షణం ఆగాడాయన. ఆయన చెపేప్ విషయానిన్ శర్దధ్గా వింటునన్ మహాబసును, దీవ్పను ఇతరులను ఒకసారి 
పరికించి మళీళ్ కొనసాగించాడు. 

“అందరూ ఎడమ చేతినే ముఖయ్మైన చేతిగా ఉపయోగించాలనన్ది రాజశాసనం. ఈ దీవ్పానికి అధిపతి మహాధినేత అని 
పిలువబడే వామదేవుడు. ఆయనకు కనీసం పది తరాల ముందు నుంచి ఇదే శాసనం నడుసోత్ంది. అంతకు ముందు ఈ శాసనం వుందా లేదా 
అనన్ది ఎవరికీ తెలియదు. ఈ శాసనానికి ఈ దీవ్పంలో అందరూ అవలంబించే శాసత్రగర్ంధం ఆధారం. శాసత్రగర్ంధం ఇకక్డ మతాచారాలకు, 
దైవ కారాయ్లకు, మహాధినేత ఆధిపతాయ్నికి మూలమైన గర్ంధం. పార్కృత భాషలో వునన్ ఆ గర్ంధానిన్ చదివి అందులోని విషయాలను విడమరిచ్ 
చెపేప్ బాధయ్త పవితర్దేవాలయాలలో వుండే మతాధిపతులది. వారి వాకుక్ దైవ వాకుక్గా చెపప్బడింది. వాళుళ్ ఆ గర్ంధం దావ్రా తెలుసుకునన్ 
విషయాలనే మహాధినేతలు శాసనాలుగా పర్కటించారు” చెపాప్డు వేదాంతం 

“అంటే ఎడమచేతినే ముఖయ్మనదిగా వాడమని చెపిప్ంది ఈ మతాధిపతులేనంటారా?” అడిగాడు మహాబసు. ఉగర్ గటిట్గా 
నవావ్డు. 

“నాకు తెలుసు మహాబసూ, నువువ్ వేదాంతం చెపిప్న కథ వినన్ తరువాత ఈ మతాధిపతులు చేసుత్నన్ మోసానిన్, పర్జలను 
వాళుళ్ వేధిసుత్నన్ విషయానిన్ ఇటేట్ తెలుసుకుంటావని నేను ముందే ఊహించాను. నీకో విషయం చెపప్నా... మేము చేసే పోరాటంలో మాకు 
మొదటి శతుర్వులు ఈ మతాధిపతులే. నా అనుచరణగణం మొతాత్నికి, ఎకక్డ మతాధిపతులు కనపడితే అకక్డే వాళళ్ని నరికేయమని 
ఉతత్రువ్లు ఇచాచ్ను” అనాన్డు గరవ్ంగా. 

మహాబసు ఒకక్ నిముషం మౌనంగా వుండిపోయాడు. అతను దీవ్పానికి వచిచ్న మొదటిరోజు గుడిలోకి వెళిళ్నపప్టి సంగతి 
జాఞ్పకం వచిచ్ంది. అకక్డ తను కుడి చేతిని వాడినపుప్డు భయంతో కంపించిపోయిన పూజారులు గురుత్కొచాచ్రు. “సావ్మీ... మిమమ్లిన్ 
వేడుకుంటునాన్ము. మమమ్లిన్ ఏమీ చేయకండి. పిలల్లు కలవాళళ్ం” అంటూ వేడుకునన్ మతాధికారి గురుత్కొచాచ్డు. భయంతో 
బిగుసుకుపోయి ఏడుగుగ్రు పూజారులు గుడి గోడకి ఆనుకోని వణికిపోతూ నిలబడటం గురుత్కొచిచ్ంది. 

“నేను మొదటిసారి గుడిలోకి వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ వునన్ మతాధికారులు నేను కుడిచేతిని వాడటం చూసి గడగడా 
వణికిపోయారు. అపుప్డు ఎందుకో అరథ్ం కాలేదు” అనాన్డు ఆలోచనలో నుంచి తేరుకుంటూ. ఉగర్ మళీళ్ నవావ్డు. 

“నువువ్ అంత ధైరయ్ంగా కుడిచేతిని వాడటం చూసి మాలో ఒకడివని భయపడిపోయి వుంటారు నీచులు” అనాన్డు 
నవువ్తూనే. 

“మహాధినేత కూడా ధికక్రించలేని శాసనం చేయగలిగిన వాళైళ్తే ఆ మతాధికారులు అంత భయపడుతూ బతకాలిస్న 
పనేముంది?” అనాన్డు. 

ఆ పర్శన్కు సమాధానం ఎలా చెపాప్లో అరథ్ం కాలేదు ఉగర్కు. వేదాంతం వైపు చూశాడు. 
“అది పార్ణభయం కదా మహాబసూ... పార్ణమే పోతుందని తెలిసినపుప్డు అధికారాలకనాన్ అరిథ్ంపే ముందు 

గురుత్కువసుత్ంది” వేదాంతం చెపిప్న మాట వినాన్ ఒపుప్కోలేదు మహాబసు. 
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“మతాధికారులు శాసత్రగర్ంధాల ఆధారంగా ఒక విధానానిన్ పర్వేశపెటిట్నపుప్డు దానికి, ఆ శాసత్రగర్ంధానిన్ అవలంబించే 
సరవ్జనుల ఆమోదం వుండాలి కదా? వాళుళ్ చెపిప్నటేల్ అందరూ నడుచుకుంటారు కదా? అలాంటపుప్డు సైనయ్ంతో పనేముంటుంది?” 
అడిగాడు. 

ఈసారి సమాధానం చెపప్డానికి వేదాంతం కూడా తడబడాడ్డు. దీవ్ప నోరు విపిప్ంది. 
“నువువ్ చెపుత్నన్ది నిజమే మహాబసూ... ఎడమ చేతిని వాడకపోతే శిక్ష పడుతుందనన్ భయం పర్జలలో ఎడమ చేతిని వాడేలా 

చేసోత్ంది కానీ, మతమూ, మతాధిపతి, శాసత్రగర్ంధమూ వంటి వాటి మీద వునన్ భకిత్ కాదు” అంది. 
“అంటే ఇకక్డ జరుగుతునన్దానికి కారణం మతాధికారం కాదు, రాజాయ్ధికారం అనన్మాట” అనాన్డు మహాబసు. 

వేదాంతం ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు. ఉగర్కి ఆ వాదన ఎకక్డికి దారితీసోత్ందో అరథ్ం కాలేదు. 
“నువువ్ చెపుత్నన్ది నాకు అరథ్ం కావటంలేదు మహాబసూ” అనాన్డు ఉగర్. 
“ఉగార్... పర్జల నియమావళిని నిరేద్శించడానికి రెండు ముఖయ్మైన పేర్రకాలు వుంటాయి. ఒకటి అలా పర్వరిత్ంచడం వలల్ 

వచేచ్ లాభము, రెండు అలా పర్వరిత్ంచకపోవటం వలల్ వచేచ్ నషట్మూ. ఈ లాభ నషాట్లను రెండు రకాల అధికారాలు నిరేద్శిసాత్యి. మతం 
ఫలానా రకంగా పర్వరిత్ంచడం వలల్ నీకు శాంతి, సౌభాగయ్ం, ఇహపర లోక సుఖాలు దకుక్తాయని చెపుత్ంది. శిక్ష పర్తయ్క్షంగా కాక మరో 
రూపంలోనో, మరో జనమ్లోనో వసుత్ందని చెపుత్ంది. అది నమిమ్నవాళళ్ను వేరే ఏ శకిత్ మారచ్లేదు. ఆ శాసత్రగర్ంధానిన్ ఐచిచ్కంగానే పాటిసాత్రు. 
వారి పర్వరత్నపైన వారికి సవ్యం నియంతర్ణ వుంటుంది. రెండో రకం అధికారం రాజాయ్ధికారం. ఇది పర్తయ్క్షంగా శిక్షలు విధిసుత్ంది. సమాజం 
లేదా రాజయ్ం ఒక మనిషి ఎలా పర్వరిత్ంచాలని కోరుకుంటుందో అలా పర్వరిత్ంచకపోతే శిక్ష వేసాత్నని అంటుందది. ఇది భయపెడుతుంది. 
భయంతోనే తమకు కావాలిస్న విధంగా సమజంలోని మనుషులు పర్వరిత్ంచేలా చేసుత్ంది. 

ఉదాహరణకు ఒక మనిషిని హతయ్ చేయడం గురించి చెపాత్ను. మతం జీవ హింస పాపమనీ, పార్ణం పోసే శకిత్ లేనపుప్డు 
పార్ణం తీసే హకుక్లేదని చెపుత్ంది. అలా కాదని పార్ణం తీసినవాళళ్కి ఇహలోకంలో బాధ, పశాచ్తాత్పం, పరలోకంలో ఘోరమైన శిక్షలు 
వుంటాయని చెపుత్ంది. దేవుడు క్షమించడని చెపుత్ంది. ఇది సమాజం నమిమ్తే ఇక ఆ సమాజంలో హతయ్లు జరగవు. కానీ ఈ నమమ్కం ఏ 
కొంచెం కదిలినా అకక్డ హతయ్ అనే పాపం చేసేందుకు మనిషి సిదధ్మౌతాడు. అలాంటపుప్డు రాజాయ్ధికారం వునన్వాడు హతయ్కు మరణశిక్ష 
విధిసాత్నని అంటే ఏం జరుగుతుంది? జనం భయపడతారు. పార్ణం తీసేత్ పార్ణం పోతుందనన్ భయం వాళళ్ని అలా చెయయ్నివవ్కుండా 
నియంతిర్సుత్ంది. ఈ రెండింటికి తేడా తెలుసుకోలేకపోతే ఈ పర్జలను ఇలా నడిపిసుత్నన్దెవరో అరథ్ం చేసుకోలేము” అని ఆపి వేదాంతం వైపు 
చూశాడు. ఆయన ముఖంలో చిరునవువ్, అతని వాదనతో ఏకీభవిసుత్నన్టుల్ కనపడింది. 

“అయితే ఏమంటావు?” అనాన్డు ఉగర్. 
“మతానికి, శాసాత్ర్నికి, ధరామ్నికి కటుట్బడిన సమాజానికి సైనికుల అవసరమే వుండదు. ఇంత మంది సైనికులు శాసనాలను 

పరిరకిష్ంచడానికి వునాన్రంటే ఈ సమాజం ఆ శాసనాలను అంగీకరించడంలేదని అరథ్ం. మతపరమైన, శాసత్ర సమమ్తమైన నియమాలను 
నమమ్డంలేదని అరథ్ం. అంటే మతాధికారులకు ఇకక్డ విలువ లేదు. వాళళ్ని ఎవరూ నమమ్డంలేదు” 

“నువువ్ చెపిప్ంది తపుప్ మహాబసూ... ఈ దీవ్పంలో అందరికనాన్ అతయ్ధిక శకిత్మంతుడు మతాధికారే” వాదించాడు ఉగర్ 
“అది నీ భర్మ ఉగార్... మతాధికారం ఒకపుప్డు బలంగా వునన్పుప్డు పర్జలు ఎలా పర్వరిత్ంచాలో శాసనాలు చేసి వుండచుచ్. 

కానీ ఇపుప్డు వాళుళ్ ఇపుప్డు శకిత్ హీనులు. ఆ శాసనాలను పర్జలు అవలంబించేలా చెయయ్లేని సిథ్తిలో వునాన్రు. ఇపుప్డు ఆ శాసనాలను 
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సైనయ్ం దావ్రా అమలు పరుసోత్ంది ఆ శాసనాల దావ్రా లబిధ్ పొందుతునన్ రాజాయ్ధికారం. నువువ్ అనుకుంటునన్టుల్ మన మొదటి శతుర్వు 
మతాధికారి కాదు రాజాయ్ధికారి – అంటే మహాధినేత.” ముగించాడు మహాబసు. 

వేదాంతం నెమమ్దిగా లేచి మహాబసు దగగ్రకు వెళాళ్డు. అతని భుజం మీద చేతిని వేసి అభినందిసుత్నన్టుల్ చినన్గా తటాట్డు. 
ఆ తరువాత ఉగర్ వైపు చూసి చినన్గా నవావ్డు. 

“ఉగర్ నీ అనుచరగణానికి ఆజఞ్లు జారీ చెయియ్. ఏ మతాధికారిని చంపకూడదని వెంటనే ఉతత్రువ్లు పంపించు...” అనాన్డు. 
“మరి మన పోరాటం?” అడిగాడు ఉగర్. 
“చెపాప్నుగా మహాధినేతతో అని” మహాబసు సమాధానమిచాచ్డు. 
“అదే ఎలా?” 
“ధరమ్ం ఆధారంగా, అహింసాయుతంగా, సతయ్మైన ఆగర్హానిన్ చూపించాలి. రాజయ్మునన్వారికి సహాయం నిరాకరించాలి. 

అదంతా వివరంగా చెపాత్ను పద” అంటూ లోపలికి నడిచాడు మహాబసు. అతని వెనుకే ఉగర్, దీవ్ప, పశుపాల కదిలారు. ఆచారయ్ వేదాంతం 
చిరునవువ్ నవువ్తూ వెనకిక్ తిరిగాడు. 

*** 
“అదీ డాకట్ర జరిగింది” అనాన్డు సారధి. 
“మీరు చెపిప్ందంతా బాగుంది. ఇది మీ కలా, భర్మా, లేక కలప్నా?” అనాన్డు పరీకిష్సూత్. 
“నాకేం అరథ్ం కావటం లేదు. మొనన్ గోవా వెళిళ్ వచిచ్నపప్టి నుంచి ఇలాగే వుంటోంది. నేను చెపిప్ందంతా నిజం” 

అనాన్డు. 
“మైట బీ ఏ హాలూజినేషన కేస” అనుకునాన్డు సాలోచనగా. “మీ ఎదురుగా ఈ కథంతా జరిగినటుల్ అనిపిసోత్ందా?” 

అడిగాడు బయటికి. 
“ఎదురుగా జరిగినటుల్ కాదు డాకట్ర, నేను ఆ కథలోనే వునటుల్గా అనిపిసుత్ంది. కల లాగే వుంటుంది కానీ సప్షట్ంగా 

వుంటుంది. మొదటిసారి కలే అనుకునాన్ను. కానీ రోజూ కొంచెం కొంచెంగా కథ నడవటం చూసుత్ంటే ఇంకా ఆశచ్రయ్మేసింది” అనాన్డు 
సారథి. 

“సరే అలా బెడ మీద పడుకోండి. టెసట్ చేసాత్ను” అనాన్డు. 
సారథి బెడ మీద పడుకోగానే వచిచ్ కాబిన తలుపు వేసేశాడు. దాని మీద అక్షరాలు మెరుసుత్నాన్యి. “డాకట్ర నరసింహం, 

సైకిర్యాటిసట్.” 
 

*** 
 

(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం) 
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