
1 
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             »qe] 2016  

»s¡T>∑T‘·Tqï~ »>∑Hêï≥ø£+

జరిగిన జగనాన్టకం 
ఎడమచేతిని పర్ ముఖంగా డే సవయ్లంకలో కుడి చేతిని డినందుకు బో కు దళాధిపతి 
మరణదండన ధించబోతే ఆచారయ్ దాంతం, దీ ప, ప పాల కలి  బో ని కాపాడారు. 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 . సవయ్లంక మ ధినేత మదే డు 
నూటాఇరౖ  మంది సతోయ్దయ్మకారులను హతమారచ్డంతో ంతిపోరాటం యుధపోరాటంగా 
మారింది. అడ లోకి కుడిచేతి టం నన్ రణచండి దేవత గర్ లను చూ  ఆశచ్రయ్పోయాడు 
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అడవి మధయ్లో ఎకక్డో గురుత్ తెలియని పార్ంతంలో చెటల్ నీడన సిథ్రపడాడ్రు మహాబసు, అతని అనుచరులు. పకక్నే చినన్ 

తటాకం వుండటంతో అకక్డి మంచి నీళుళ్ తాగి, అందుబాటులో వునన్ ఫలాలను తిని సేదతీరారు. మహాబసు ఆఛారయ్ వేదాంతం పకక్న 
చేరాడు. 

“ఆచారాయ్, ఎడమ చేతినే వాడాలనన్ నియమం వునన్ సవయ్లంకలో కుడిచేతి వాటం వునన్ రణచండి, దేవత ఎలా 
అయియ్ంది?” అనాన్డు. ఆచారయ్ వేదాంతం ఏదో గురుత్కు తెచుచ్కుంటునన్టుల్గా కొదిద్సేపు మౌనంగా వుండిపోయాడు. 

“రణచండి ఇపప్టి దేవత కాదు. నేను, జలపతి కలిసి చదువుకునే రోజులోల్ జాఞ్తి, విజాఞ్తి అని ఇదద్రు గురువులు వుండేవారు. 
మహామేధావులు. వారు శాసాత్ర్లని, చరితర్ని, జాఞ్నానిన్ అధయ్యనం చేసి ఔపోసన పటిట్నవాళుళ్. వాళుళ్ తరచుగా రణచండి గురింఛి 
మాటాల్డేవాళుళ్.” 

“ఆ వివరాలు నాకు కూడా చెపప్ండి గురువరాయ్” అనాన్డు మహాబసు వినమర్తతో. ఆచారయ్ వేదాంతం అపప్టికే చాలా 
దూరం నడిచి అలసిపోయి వునాన్డు. కానీ మహాబసు వినయం, జిజాఞ్స చూసేత్ ఆయన చెపప్కుండా వుండలేకపోయాడు. పైగా దీవ్ప కూడా 
వచిచ్ చేరడంతో మాటాల్డటం మొదలుపెటాట్డు. 

“మహాబసూ, దేవతలు ఎలా ఆవిరభ్వించారు అనన్ విషయం తెలుసుకోవాలని పర్యతిన్ంచడమే అనవసర పర్యాస 
అనిపిసుత్ంటుంది. ఒక ఆసిథ్కుడిగా ఆలోచిసేత్ దేవుడికి దేవతలకి పుటుట్క లేదు చావు లేదు అని వాదించవచుచ్. అసలు అది మిధయ్ అనీ, చరితర్లో 
ఏదో ఒక సందరభ్ంలో పర్తేయ్కంగా కనిపించిన వయ్కిత్నో, పర్కృతిలో ఒక భాగానోన్ దేవుణిణ్ చేశారని నాసిథ్క వాదన వుండవచుచ్. ఏది ఏమైనా ఆ 
దేవుడికి సంబంధించి కొనిన్ కథలు పర్చారంలో వుంటాయి. అంటే అవి చరితర్ కావచుచ్ లేకపోతే కలిప్త గాధ కావచుచ్. కానీ ఆ కథలు 
రకరకాల రూపాలలో ఒకరి నుంచి ఒకరికి, ఒక తరం నుంచి మరో తరానికి వాయ్పిత్ చెందుతూ వసుత్ంటాయి. ఆ కథలలో వునన్ బలం, 
నమమ్కం కలిగించే శకిత్ని బటిట్ ఆ దేవతారాధన జరుగుతుంటుంది. అలా ఆ దేవుడి రాజయ్ం విసత్రిసుత్ంది. ఆ దేవుణిణ్ ధికక్రించే మరో దేవుడి 
గాధ వచేచ్ వరకూ ఆ రాజయ్ం వుంటుంది. ఆ తరువాత అది పతనమై అయిపోతుంది. మరో దేవుడి రాజయ్ంగా మారిపోతుంది” అని ఆగాడు 

“అవును ఆచారయ్. మీరు చెపిప్ంది అంగీకరిసాత్ను” అనాన్డు మహాబసు. మహాబసు అడిగిన పర్శన్కి ఆచారయ్ వేదాంతం 
చెపుత్నన్ విషయానికి సంబంధం ఏమిటో తెలుసుకునే పర్యతన్ంలో పడింది దీవ్ప. 

“అయితే మనం వెనకిక్ వెతుకుక్ంటూ వెళాళ్లంటే ఆ కథలే ఆధారం అవుతాయి. కానీ సతయ్మనే వెలుగులు చిమేమ్ మణి మీద 
అభిపార్యాలు, పక్షపాతము, దురభిమానము లాంటి ఎనోన్ పరదాలు కపేప్సి వుంటాయి. ఆ పరదాలలో నుంచి పర్సరించే వెలుగు రకరకాల 
రంగులోల్ కనిపించడం మొదలౌతుంది. మనం కళళ్ ముందు కనపడుతునన్ వెలుగు వెలుగు కాదని, అది కేవలం ఒక రంగు పరదా అని 
గురిత్ంచి, దానిన్ తొలగించి పరికించి చూసేత్ మనకి సతయ్ం జోయ్తకం అవుతుంది” అని ఒకసారి మహాబసు, దీవ్పల వైపు చూసి మళీళ్ 
కొనసాగించాడు. 

“ఇదంతా ఎందుకు చెపాప్నో తెలుసా? రణచండి దేవత కథ చరితర్ అయితే ఆ దివయ్ మణి మీద కపేప్సిన పరదా ఏమిటో 
చెపప్డం కోసం. ఆ రంగు పరదా పేరు పురుషాహంకారం.” 

“పురుషాహంకారమా?” అంది దీవ్ప.  
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“అవును. ఒక విషయం గమనించారా? సవయ్లంక రాజధానిలో ఎకక్డైనా రణచండి దేవాలయం చూశావా?” 
“లేదు ఆచారాయ్” అనాన్రిదద్రూ. 
“ఒకక్ రణచండి మాతర్మే కాదు. నగరంలో ఎకక్డ చూసినా దేవుళళ్ ఆలయాలే కానీ దేవతల ఆలయాలు మచుచ్కి కూడా 

కనిపించవు. ఎందుకు? నగరంలో ఎకక్డా లేని దేవత విగర్హం అడవిలో ఎందుకు వుందంటారు?” అడిగాడు వేదాంతం. 
“బహుశా అడవులోల్ మాతర్మే వుండే గిరిజనులు మాతర్మే ఆమెని కొలుసాత్రేమో” అనుమానం వెలిబుచాచ్డు మహాబసు. 
“కాదు. మీతో ఇందాక నేను పర్సాత్వించిన మా గురువులు జాఞ్తి, విజాఞ్తి ఈ విషయాల గురించి మాటాల్డుకుంటుండగా నేను 

వినాన్ను. కొనిన్ వందల సంవతస్రాల కిర్తం సంగతది. మా గురువుల అనుమానం పర్కారం, అపప్టోల్ పర్తి ఒకక్రు రణచండి దేవతనే 
ఆరాధించేవారు. కానీ తరువాత తరువాత ఆమెని ఊరి బయటికి పంపించేశారు. ఎందుకో తెలుసా? అపప్టోల్ మా సమాజం మాతృసావ్మయ్ 
వయ్వసథ్ మీద ఆధారపడి వుండేది. కానీ కాలానుగుణంగా సమాజం మాతృసావ్మయ్ వయ్వసథ్ నుంచి పితృసావ్మయ్ వయ్వసథ్లోకి మారింది. అపప్టి 
వరకు ఒక కుటుంబంలో సతరీ ముఖయ్ పాతర్ పోషిసుత్ంటే, ఆ మారుప్ వలల్ పురుషుడు కుటుంబానికి అధిపతిగా మారాడు. అధికారానిన్ 
చేజికిక్ంచుకునాన్డు. సతరీలు తకుక్వనీ పురుషులు పర్కృతి సిదధ్ంగా గొపప్వారని పర్చారం మొదలుపెటాట్రు.” 

“మరి ఆ మారుప్ని సతరీలు ఒపుప్కునాన్రా?” అడిగింది దీవ్ప 
“ఏ మారుప్నీ ఎవరూ ఒపుప్కోరు దీవ్పా. కాకపోతే ఇలాంటి మారుప్ ఒకక్సారిగా జరగలేదు. కర్మకర్మంగా మొదలై కొనిన్ 

వందల సంవతస్రాలు సాగి వుంటుంది. అనిన్ సంవతస్రాల తరువాత మహిళలు ఆ విషయానిన్ తెలుసుకోగలిగారు. అపుప్డు వయ్తిరేకత 
మొదలైంది. పోరాడటం మొదలు పెటాట్రు. పురుషాధికయ్తకి వయ్తిరేకంగా ఇపప్టికీ పోరాటం సాగుతూనే వుంది. పురుషులు కూడా తమని 
తాము బలమైన సిథ్తిలో పెటుట్కోడానికి అవసరమైన సిదాధ్ంతాలను తయారు చేసుకునాన్రు. శాసత్ర గర్ంధాలను తిరగరాసుకునాన్రు. సతరీ ఆధికయ్త 
వుంటే సమాజం పతనమైపోతుందని కథలు కటిట్ పర్చారం చేశారు. అందులో భాగంగానే రణచండి రోగాలకు అధిషాట్న దేవత అనీ, ఆమె ఊరి 
మధయ్లో వుంటే ఊరంతా రోగాలతో అలాల్డుతుందని కటుట్కథ అలాల్రు. వాటికి పర్చారం కలిప్ంచారు. వాళళ్ వూయ్హం ఫలించింది. రణచండి 
గుళళ్ను ధవ్ంసం చేశారు. ఆమె విగర్హాలను పెకలించి ఊరికి దూరంగా పడేశారు. బహుశా ఇపుప్డు మనం చూసిన విగర్హం కూడా అలా 
వచిచ్నదే అయుయ్ంటుంది” అని ముగించాడు. 

“అంతవరకు సరే, మరి ఆమె కుడి చేతి వాటం కలిగి ఎందుకు వుంది?” అడిగాడు మహాబసు 
“ఆ వివరం నాకు కూడా తెలియదు. కానీ కొంత ఆలోచన చేసేత్ ఒక విషయం అరథ్ం అవుతోంది. బహుశా కొనిన్ వందల 

సంవతస్రాల కిర్తం ఈ దీవ్పంలో కుడిచేతి వాడకం అభయ్ంతరకరం కాకపోయి వుండవచుచ్. అది మధయ్లో మొదలై వుండవచుచ్” 
“మరి శాసత్రం అలా చెపప్లేదని కదా వాదన?” 
“శాసత్రం మాతర్ం ఏ మారుప్కి లోను కాలేదని ఎలా అనుకోగలం?” 
“అంటే కుడిచేతి వాటానిన్ తపుప్గా, ఆమోదయోగయ్ం కాకుండా చేయడానికి పర్యతన్ం జరిగిందని అనుకోవచాచ్? అలా 

అయితే పర్యతన్పూరవ్కంగా, బలవంతంగా ఎడమచేతి వాటానిన్ పర్జలపైన రుదద్బడిందనన్ నా అనుమానం నిజమే అయుయ్ండచుచ్ కదా?” 
ఆచారయ్ వేదాంతం అవుననన్టుల్ తలాడించాడు. 
“మీరు చెపిప్న చరితర్ నిజమైతే, ఇదంతా ఒక సతరీని పూజించటానిన్ అధికేష్పించడానికి, అసలు కుడి చేతిని వాడటమే నేరమని 

పర్చారం చేసి, అలాంటి కుడి చేతిని వాడే దేవత ధరమ్ వయ్తిరేకమని చెపిప్, ఆ దేవతని శాశవ్తంగా తొలగించే పురుషాధికయ్ పర్యతన్ం 
అయుయ్ండచుచ్ కదా?” 
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వేదాంతం అతని వైపు అభినందన పూరవ్కంగా చూశాడు. 
“కావచుచ్. కానీ అది అంత సులభం కాదు. అలాంటి పర్చారం అధినేతల దగగ్రున్ంచి, అధికారులదాకా, ధరామ్ధికారం వునన్ 

దైవ సేవకుల నుంచి, పామరులదాకా అందరి కలిసేత్నే సాధయ్మౌతుంది. కేవలం పురుషాధికార భావనలు వునన్ కొంతమంది పురుషులు 
మాతర్మే చేయగలిగిన పని కాదు. దీని వెనుక ఇంకా ఏదో పెదద్ రహసయ్ం వుంది” అనాన్డాయన. 

ఆ తరువాత ఆయనిన్ ఇబబ్ంది పెటట్డం ఇషట్ం లేక మహాబసు, దీవ్ప అకక్డున్ంచి లేచి తటాకం ఒడుడ్న కొదిద్ దూరం 
నడిచారు. 

“ఏదో పరదేశీవని పలకరిసేత్, నిశారణయ్ంలోకి తెచిచ్ పడేశావు” అంది దీవ్ప నవువ్తూ. మహాబసు కూడా నవేవ్శాడు. 
“నేనైతే రమమ్నలేదు.” 
“వసాత్నంటే కాదనలేదు కదా” 
“ఎంత దాకా వసాత్వో చూడాలని” అనాన్డు. 
“నువువ్ రమమ్ంటే ఎకక్డిదాకైనా వసాత్ను” అంది. 
మహాబసు ఆశచ్రయ్పోయాడు. దీవ్ప తనతో అనుబంధానిన్పెంచుకోవాలని పర్యతిన్సోత్ందని అతనికి చాలారోజులుగా 

తెలుసూత్నే వుంది. అయితే అలా అనిపించిన పర్తిసారీ, తనెవవ్రనన్ పర్శన్ పదే పదే అతనిన్ వేధిసోత్ంది. ఎకక్డి నుంచో వచాచ్డు. అది ఎకక్డో 
కూడా తెలియదు. తెలియని ఆ చోటికి తిరిగి వెళాత్డో లేదో కూడా తెలియదు. అదీ కాక ఇపుప్డు పోరాటంలో మునిగిపోయి వునాన్డు. ఇది 
ముగిసేది ఎపుప్డో, ఆ ముగింపు ఏ పరిసిథ్తికి దారి తీసుత్ందో తెలియదు. ఇలాంటి అనిశిచ్తిలో ఆమెతో అనుబంధానిన్ పెంచుకోవడం, 
అనవసరమైన ఆశలిన్ రేకెతిత్ంచడం సమంజసం కాదేమో అనిపించింది. 

“ఏమిటో అంత ఆలోచన” అని దీవ్ప అనడంతో తేరుకునాన్డతను. “ఏం లేదు” అని మాతర్ం అనగలిగాడు. “ఇక వెనకిక్ 
వెలాద్మా?” అనాన్డు ఆ సంభాషణని ముగిసూత్. 

<><> 
మరాన్డు తెలల్వారడమే ఒక కలకలంతో మొదలైంది. అడవిలో వునన్వారి రక్షణ కోసం రాతర్ంతా పహారా కాసుత్వాళళ్కి 

తెలల్వారుతుండగా ఎవరో వారివైపు వసుత్నన్టుల్గా అనిపించింది. పరిశీలనగా చూసి ఆ వయ్కిత్ తమ వరగ్ంలో వాడు కాదని నిరాధ్రించుకోని 
వెంటనే మఃఆబసు పర్ధాన అనుచరులలో ఒకరైన సుధామని వరత్మానం పంపించారు. మరో వైపు ఆరుగుగ్రు సైనికులు వసుత్నన్ వయ్కిత్ని చుటుట్ 
ముటిట్ బంధించారు. అతను ఏ మాతర్ం పర్తిఘటించకపోవటంతో ఆశచ్రయ్పోయారు వాళుళ్. 

మరి కొదిద్సేపటోల్ సుధామ, అతనితో పాటు పశుపాల అకక్డికి చేరుకునాన్రు. వచిచ్ పటుట్బడడ్ వయ్కిత్ని చూసూత్నే ఇదద్రూ 
ఆశచ్రయ్పోయారు. వచిచ్నది – ఉదంతుడు. 

సవయ్లంకలో ధరామ్ధికారిగా పర్సిదుధ్డు. సింహాసనానికి విధేయుడు. వేదాంతం, జలపతి వంటి మేధావుల వరుసలో చేరచ్గల 
పేరు పర్ఖాయ్తులు వునన్వాడు. అలాంటివాడు తమని వెతుకుక్ంటూ రావటం ఆశచ్రయ్కరంగానూ, అనుమానాసప్దంగానూ అనిపించింది 
సుధామ, పశుపాలలకు. వెంటనే అతణిణ్ తీసుకోని తమ సాథ్వరాలకు కాసత్ దూరంగా వునన్ మరో పర్దేశం దగగ్రకు చేరుకునాన్రు. మరోవైపు 
నుంచి ఈ విషయం తెలుసుకునన్ మహాబసు, ఉగర్ అకక్డికి చేరుకునాన్రు. విచారణ పార్రంభమైంది. 

“ఎందుకొచాచ్వు?” సూటిగా అడిగాడు మహాబసు. 
“మీతో కలవడానికి” ఉదంతుడు కూడా సూటిగానే అనాన్డు.  
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“నువువ్ సింహాసనానికి విధేయుడవనీ, ధరమ్ పరిరక్షణ పేరుతో కుడి చేతిని వాడిన వారికి ఎలాంటి శిక్షలు విధించాలో చెపేప్ 
విధివిధానాలు మీరే తయారు చేశారని వినాన్ను. అలాంటి మిమమ్లిన్ మాలోకి ఎలా కలుపుకోమంటావు?” 

“సింహాసనానికి విధేయత నా ఉదోయ్గ ధరమ్ం. నాకు అపప్గించిన పనులు పూరిత్ చేశానే తపప్, నేను చేసిన పర్తి పనీ నమిమ్ 
చేసినవి కావు” 

“అంటే మీకంటే ఎలాంటి విలువలు, నమిమ్న సిదాధ్ంతాలు లేవా? వాటిని కాదనుకోని కేవలం అధికారంలో వునన్వాళళ్ 
ఉతత్రువ్లు పాటించడం సమంజసమేనా? నినున్ ఎలా నమమ్డం” సప్షట్ంగా సూటిగా పర్శిన్ంచాడు మహాబసు. 

ఉదంతుడు క్షణంసేపు మాటాల్డకుండా వుండిపోయాడు. ఆ తరువాత సిథ్రంగా చెపప్సాగాడు – 
“మహాబసూ మానసిక సంఘరష్ణ వుందో లేదో పైకి తెలిసేది కాదు. ఆ సంఘరష్ణ తీవర్మైన తరువాత నేను మీతో 

కలవడానికి వచాచ్నని మీరు నమామ్లి. ఇకక్డికి వచిచ్న తరువాత మీరు ననున్ మీతో కలుపుకుంటారో లేదో తెలియదు కానీ, అనుమానం వసేత్ 
నా పార్ణాలని తీయటానికి వెనుకాడరని కూడా తెలుసు. అయినా తెగించి వచాచ్ను. ఇక మీరు అడిగిన ముఖయ్మైన విషయం. రెండు పరసప్ర 
విరుదధ్మైన సిదాధ్ంతాలలో ఒకటి నముమ్డం, రెండొవది ఉదోయ్గ ధరమ్ంగా పాటించడం గురించి. –  

నిజమే, నేను అలా చేశాను. కానీ అందుకు కారణం కూడా చెపాత్ను. చినన్పప్టి నుంచి నాకు నేరిప్ంచబడిన ముఖయ్మైన విధి, 
మహాధినేతకి సింహాసనానికి బదుధ్డినై  వుండటం. మహాధినేత ఆదేశాలను సాకాష్తుత్ దేవుడి సందేశంగా భావించి అమలుపరచడం. ఇందులో 
వయ్కిత్గత యుకాత్యుకత్ విచక్షణకి అవకాశం లేదు, వుండదు. మీరు దయచేసి అరథ్ం చేసుకునే పర్యతన్ం చేయండి. చినన్పప్టి నుంచి నాకు 
నేరిప్ంచబడిన విలువలలో అతయ్ంత పర్ధానమైనది అధికారంలో వునన్ నాయకుడికి విధేయుడిగా వుండటం, అతని ఆజాఞ్పాలన చెయయ్డం. ఇది 
కాక, నేను ఎదుగుతునన్ కొదీద్, అందరికీ జరిగినటేల్, మరెనోన్ నమమ్కాలు, విలువలు ఒకక్టిగా వచిచ్ చేరాయి. అయితే అధికారం నుంచి వచిచ్ 
ఆజఞ్ నా నమమ్కాలని పర్శిన్ంచినపుప్డు, నా విలువలను పరీకిష్ంచినపుప్డు ఏం చెయాయ్లనన్ నిరణ్యం తీసుకోవడం అంత తేలికకాదు. తల 
నరకమని తలారికి చెపప్డం సులభం. తలారి అధికారి మాట వినాలా? ఒక పార్ణానికి విలువ ఇచేచ్ వయ్కిత్గా వెనుకంజ వెయాయ్లా అనన్ 
నిరణ్యం తీసుకోవడం అతయ్ంత కిల్షట్మైనది. విలువల మధయ్ జరిగే ఈ పోటీలో ఏం చెయాయ్లో నిరణ్యించుకోవడానిన్ బటిట్ నా మనసులో ఏ 
విలువకు ఏ సాథ్నం వుందో తెలుసుత్ంది. ఏ విలువకు అతయ్ధిక పార్ధానయ్త ఇసుత్నాన్మో అరథ్ం అవుతుంది. 

దురదృషట్వశాతుత్, ననున్ పెంచిన విధానం వలైల్తేనేమీ, అయాచితంగా రాజాశర్యం దొరకడం వలైల్తేనేమీ నా మనసులో 
వునన్ ఇతర నమమ్కాలను, విలువలను ఆజాఞ్పాలనం అనే విలువ అధిగమించింది. మిగిలిన అనిన్ నమమ్కాలని తొకిక్ పటుట్కునాన్ను. కానీ అవి 
అలా వుండటానికి అంగీకరించలేదు. పదే పదే  తిరగబడాడ్యి. ఆ తిరుగుబాటులనీన్ బాహయ్ంలో మానసిక సంఘరష్ణలుగా మారాయి. 
అలాంటి సంఘరష్ణలెనోన్ జరిగాక కర్మకర్మంగా నేను నమిమ్న సిదాధ్ంతాలే అధికారుల ఆజఞ్ల కనాన్ పర్ధానమైనవి, అధికమైనవి అనన్ భావన 
రూపుదిదుద్కుంది. అలాంటి భావన వచిచ్న మరుక్షణం నేను ఇంక అకక్డ వుండలేకపోయాను. వెంటనే మీ దగగ్రకు రావాలనీ, మీ ఉదయ్మంలో 
కలిసిపోవాలని నిరణ్యించుకునాన్ను. అందుకే వచాచ్ను” అంటూ సుదీరఘ్ంగా వివరించాడు ఉదంతుడు. 

“నువువ్ చెపేప్ది నమమ్శకయ్ంగానే వుంది. కానీ ఒకక్ పర్శన్ – నినున్ మానసిక అశాంతికి గురిచేసి, రాజాయ్ధికారానిన్ 
ధికక్రించేలా శాసించిన ఆ నమమ్కం ఎమిటి? ఇపుప్డు నీ మనసుస్లో ఏ విలువకి అతయ్ధిక పార్ధానయ్ం ఇసుత్నాన్వు?” అడిగాడు మహాబసు. ఈ 
చరచ్ సాగుతునన్ దిశ  ఏమిటో, దాని పరయ్వసానం ఏమిటో అరథ్ం కాక కేవలం వినటమే తమ పని అనన్టుల్ చూసూత్ వుండిపోయారు ఉగర్, 
పశుపతి. 

ఉదంతుడు ఏదో ముఖయ్మైన విషయం చెపప్బోతునన్టుల్ తన గొంతుని సవరించుకునాన్డు. 
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“సవ్తంతర్ం” అనాన్డు గటిట్గా. చుటూట్ పరికించి చూసి మళీళ్ కొనసాగించాడు. “వయ్కిత్గత సావ్తంతర్య్ం. కుడి చేతిని 
వాడాలా? ఎడమ చేతిని వాడాలా? అనన్ది కాదు పర్శన్. ఏది వాడాలో నిరణ్యించుకునేందుకు మనకి తెలివితేటలు వునాన్యి. ఆలోచనలు 
వునాన్యి. పకక్వారి పన పడే పర్భావం ఆధారంగా కూడా నిరణ్యం తీసుకోవచుచ్. కానీ అసలంటూ నిరణ్యం తీసుకునే అధికారం వుండాలి 
కదా! అదే వయ్కిత్గత సేవ్ఛఛ్! అదే అనిన్ంటికాన్న్ ముఖయ్మైన విలువు. దాని కోసం నేను ఈ సాహసం చేసుత్నాన్ను.” 

మహాబసు ముఖం పర్సనన్ంగా మారింది 
“మిమమ్లిన్ సాదరంగా ఉదయ్మంలోకి ఆహావ్నిసుత్నాన్ను. రేపటి నుంచే మీ పని పార్రంభంమౌతోంది. మీరు ఉగర్తో కలిసి 

ఇకక్డి దగగ్రోల్ వునన్ దకిష్ణావతం అనే ఊరిని ఆకర్మించాలి. అలా చేసేత్ ఈ అడవిలో ఇలా దొంగచాటుగా వుండి పోరాడాలిస్న అవసరం 
వుండదు. దకిష్ణావతం మన చేతికి చికిక్ందంటే ఇక అదే మన పోరాటానికి పర్ధాన సాథ్వరం అవుతుంది.” అని చెపిప్ అకక్డున్ంచి కదిలాడు. 
ఉగర్, పశుపాల, ఉదంతుడు అంతా అతనిన్ అనుసరించారు. 

అందరి మనసులోల్ రకరకాల ఆలోచనలు రగులుతునాన్యి. 
“ఉదంతుడు చెపిప్నదాంటోల్ ఎంత నిజం వుందో తెలియదు. కానీ అది అబదధ్మై, అతను కేవలం మహాధినేత గూఢాచారిగా 

వచిచ్ వుంటే దాని పరయ్వసానం వయ్కుత్ల మీదే కాదు పోరాటం మొతత్ం మీద వుంటుంది. అలాంటి పర్మాదం జరగకుండా అతనిన్ ఒక కంట 
కనిపెటాలి” అనుకునాన్డు ఉగర్ మనసులో 

 “ధరామ్ధినేతగా పేరు కలిగిన ఉదంతుడు రావటం వలల్ ఉదయ్మానికి కొతత్ఊపిరి వచిచ్నటైల్ంది” అనుకునాన్డు పశుపాల 
“మాటలతో మభయ్పెటిట్ ఉదయ్మంలో చేరడం వరకు సాధించగలిగాను. ఇక ముందు ముందు ఏం జరుగబోతోందో” అని 

అనుకుంటూ ముందుసాగాడు ఉదంతుడు. 
వీళళ్ందరికంటే ముందు నడుసుత్నన్ మహాబసు ఆలోచనలు మరో రకంగా సాగుతునాన్యి. అతనికి ఉదంతుడి మాటలు 

మళీళ్ మళీళ్ జాఞ్పకానికి వసుత్నాన్యి – 
“విలువల మధయ్ జరిగే ఈ పోటీలో ఏం చెయాయ్లో నిరణ్యించుకోవడానిన్ బటిట్ నా మనసులో ఏ విలువకు ఏ సాథ్నం వుందో 

తెలుసుత్ంది. ఏ విలువకు అతయ్ధిక పార్ధానయ్త ఇసుత్నాన్మో అరథ్ం అవుతుంది.” 
మరుక్షణం మహాబసు మనసులో మరో ఆలోచన మొదలైంది – “నేను నమిమ్ పాటిసుత్నన్ సిదాధ్ంతం ఏమిటి? నేను నమిమ్న 

విలువలలో అతయ్ంత పర్ధానమైన విలువ ఏది?” 
(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం) 
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