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జరిగిన జగనాన్టకం
సవయ్లంకలో కుడి చేతిని డి, మరణదండన నుంచి తపిప్ంచుకునాన్డు బో . బో  
మ బ  అని అతణిణ్  నాయకుణిణ్  చే రు. మదే డు సతోయ్దయ్మకారులను 

హతమారచ్డంతో ంతిపోరాటం యుధపోరాటంగా మారింది. మదే డి గూఢచారి 
ఉదంతుడు పోరాటంలో చేరాడు. మ బ గా తన అనుభ లనిన్ంటినీ డా. నర ంహంకి 
చెపాప్డు రథి. దకిష్ణావతం ళాళ్లా లేదా అనన్ షయమై  ౖ నయ్ం రెండు భాగాలుగా 

డిపోయింది. పేరలల్ వరల్డ్  లో పర్ యాణం వలల్  రథి సవయ్లంకకి ళాళ్డని డా. 
నర ంహం చెపాప్డు. వరత్ కులతో, రిగిరితో చరచ్లకు ళాళ్డు మ బ . అనుమానంతో 

బయట చి నన్ ఉగర్ , ధాముల మీద దళాధిపతి దాడి చే డు. 
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దళాధిపతి బాణం చేసిన గాయం గురించి పటిట్ంచుకోలేదు ఉగర్. అతని ఆలోచన మొతత్ం మహాబసుని ఎలా కాపాడాలా 
అనన్ విషయం దగగ్రే ఆగిపోయింది. సమావేశం జరుగుతునన్ది మందిరానికి ఉనన్ది ఒకటే దావ్రం. దళాధిపతి ఏ మాతర్ం ఆలోచించకుండా 
తీసుకోదగగ్ నిరణ్యం ఒకటే. ఆ దావ్రం ముందు సైనయ్ంతో మొహరించి ఆ తరువాత లోపలికి చొచుచ్కుపోయి మహాబసుని చంపడం, లేదా 
బంధించడం. అది ఉగర్ సుధాములు వుండగా చెయయ్డం అంత సులభం కాదని అతనికి కూడా తెలుసు. కాబటేట్ ముందు ఉగర్ మీదకి దాడికి 
దిగాడు. 

ఈ ఆలోచన రావడమే ఆలసయ్ం ఉగర్ లేచి నిలబడాడ్డు. అపప్టికే సుధాముడు తన అంబుని తీసి దళాధిపతి వైపు బాణాలను 
వదలడం మొదలుపెటాట్డు. దళాధిపతి ముందు వునన్ కొంతమంది సైనికులిన్ అపప్టికే నేలకొరిగేలా చేశాడతను. శతుర్ పక్షం నుంచి వసుత్నన్ 
బాణాలు అపప్టికే వాళళ్ వెనుక వునన్ చెటుట్ని తూటుల్ పొడుసుత్నాన్యి. ఉగర్ కూడా బాణాలను సంధించాడు. మహోగర్ంగా అతని బాణాలు 
దళాధిపతి సైనయ్ం మీద విరుచుకుపడసాగాయి. 

బాణాలతో సిదధ్ంగా వునన్ కాలబ్లానిన్ ముందుకు పంపించాడు దళాధిపతి. వాళుళ్కు ముందుకు వచిచ్ తమ సాథ్నాలను సిదధ్ం 
చేసుకునే లోపే సగం మంది నేలకి ఒరిగారు. మిగిలినవాళుళ్ వసుత్నన్ బాణాల వేగానికి ఆశచ్రయ్పోయేలోగా మిగిలిన వారిలో సగం 
పడిపోయారు. ఇక మిగిలినవాళళ్ని కూలచ్డానికి ఉగర్, సుధాములకి అటేట్ సమయం పటట్లేదు. 

దళాధిపతి జరుగుతునన్ది చూసి కోపంతో ఊగిపోయాడు. మరో దళానిన్ ముందుకు వెళళ్మని ఆదేశించాడు. వాళళ్ంతా 
బాణాలకు దొరకకూడదని, ఒక వరుసలో కాకుండా అడడ్దిడడ్ంగా ఉగర్ వైపు పరిగెతత్సాగారు. 

“సుధామా వాళళ్ని సంభాళించుకో” అంటూ ఉగర్ ఒకక్ గెంతు గెంతి సమావేశమందిరం ముఖదావ్రం దగగ్రకు పరుగెతాత్డు. 
సుధాముడు వసుత్నన్ దళం పైన బాణాలను కురిపిసూత్నే ఒకొక్కక్ అడుగు వేసుకుంటూ ఉగర్ వెళిళ్న వైపుకు కదిలాడు. 

ఉగర్ సమావేశ మందిర దావ్రానికి కాపు కాయడానికి వెళుత్నాన్డని అరథ్ం చేసుకోవడానికి ఎకుక్వ సమయం పటట్లేదు 
దళాధిపతికి. పది మందితో కూడిన మరో దళానిన్ అటు వైపు వెళళ్మంటూ ఆదేశాలు ఇచాచ్డు. ఆ పదిమంది గటిట్గా అరుసూత్ ఆ దావ్రం వైపు 
పరుగెతాత్రు. ఉగర్ వాళళ్ కనాన్ వేగంగా దావ్రం వైపు పరుగెతాత్డు. పరుగులోనే బాణాలను కతుత్లను వాళళ్ మీదకు విసిరాడు. ముగుగ్రు 
నేలకొరిగారు. మిగిలిన ఏడుగుగ్రు తేరుకునే లోపల అతను దావ్రం వరకు వెళిళ్పోయింది దానికి అడడ్ంగా నిలబడాడ్డు. చేతిలో వునన్ అంబుని 
పకక్న పెటిట్, నడుముకు వునన్ కతిత్ని తీసి దానిన్ తిపుప్తూ – “జై మహాబసూ” అంటూ పొలికేక పెటాట్డు. 

చాలా కొదిద్ సమయంలో పరిసిథ్తి మారిపోయింది. దావ్రం ముందు ఉగర్, అతని పకక్నే అనుచరుడు సుధాముడు. వాళళ్ని 
దాటి లోపలకి వెళాత్ అకక్డ మహాబసు. కానీ వాళళ్ని దాటడం అంత సులభం కాదని అరథ్ం అవుతూనే వుంది. పరుగెతిత్ పరుగెతిత్ అకక్డికే చేరిన 
ఉగర్ రొపుప్తూ కాలయముడిలా నిలోచ్ని వునాన్డు. అతని చేతిలో వునన్ కతిత్ యముడి పాశంలా వుంది. 

“దాడి చెయయ్ండి” అరిచాడు దళాధిపతి. 
అపప్టిదాకా ఉగర్, సుధామ గమనించని విషయం ఒకటి వుంది. దళాధిపతితో వచిచ్న సైనయ్ం కాక ఇంకా దాదాపు 

వందమంది సైనికులు వచిచ్ చేరారు. అంతా పర్ధాన దావ్రం ముందు నిలబడి అటునుంచి ఎపుప్డెపుప్డు మహాబసు వసాత్డా ఎపుప్డెపుప్డు దాడి 
చేదాద్మా అని ఎదురుచూసుత్నాన్రు. వచిచ్నవారిని వచిచ్నటుల్ దునుమాడుతునాన్ వెంటవెంటనే ఇంతింత మంది ఎకక్డున్ంచి వసుత్నాన్రా అని 
తల పైకెతిత్ చూశాడు ఉగర్. ఆశచ్రయ్పోయాడు. మొదటొచిచ్న నలభై యాభై మంది, ఆ పై వచిచ్ చేరిన వందమంది కాదు. ఇంకో రెండు మూడు 
వందల మంది అకక్డికి గురార్ల మీద చేరుకుంటునాన్రు. 
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మొదటిసారి అపజయం తపప్దనిపించింది ఉగర్కి. వచేచ్ సైనాయ్నిన్ చూసేత్ తననే కాదు మహాబసుని సైతం ఆనవాలు లేకుండా 
రూపుమాపగలరని నమమ్కం కలిగింది. ఇక ఇపుప్డు చెయాయ్లిస్ందేమిటి? పోరాడి చనిపోవడమా? ఓటమిని అంగీకరించి బానిసగా 
బతకడమా? ఆలోచించి ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్డతను. 

<><><> 
అపప్టిదాకా వాయ్పార - అధికార సంబంధాల గురించి చరిచ్ంచుకుంటునన్ సిరిగిరి, మహాబసు బాహయ్పర్పంచంలో 

జరుగుతునన్దేదీ పటిట్ంచుకోలేదు. కానీ బయట కర్మంగా పెరుగుతూ వచిచ్న కోలాహలానిన్ మొదటగా మహాబసే గురిత్ంచాడు. అయినా ఏమీ 
పటట్నటుల్ సంభాషణను కొనసాగించాడు 

“సరే మీరు చెపిప్నటేల్ వాయ్పార అధికార సంబంధం అనివారయ్మనే అనుకుందాం. అధికారం శాశవ్తం కాదు కదా. 
అధికారంలో వునన్ పర్భుతవ్ం పడిపోయినపుప్డు ఆ పర్భుతావ్నిన్ సమరిథ్ంచిన వాయ్పారాలు ఏమైపోవాలి? రెండొవది – ఒక పర్భుతవ్ం ఆఖరి 
రోజులోల్కి వచిచ్నపుప్డు తరువాత రాబోయే పర్భుతవ్ం ఏదో చూసుకోని తెలివిగా అటువైపు ఫిరాయించే వాయ్పారాలు ఎనిన్ మారుప్లు జరిగినా 
అలాగే వుండిపోతాయి కదా?” అడిగాడు మహాబసు. 

“మీ ఆలోచన సరిగాగ్నే వుంది. కానీ అది అమలుపరచడానికి అనువైన ఆలోచన కాదు. కారణాలు రెండు. మొదటిది ఒక 
పర్భుతావ్నిన్, ఆ పర్భుతవ్ సిదాధ్ంతాలను నమిమ్న వాయ్పారి వెంటనే అభిపార్యాలు మారుచ్కోవడం అంత సులభం కాదు. వాయ్పార అవసరాలకు 
అనుగుణంగా వయ్కిత్గత అభిపార్యాలు మారవు కదా. ఎంత కాదనాన్ వాయ్పారి కూడా ఒక మనిషే అతని కూడా కొనన్ అభిపార్యాలు, 
అభిరుచులు ఒక పర్భుతవ్ం మీదో, ఒక వయ్కిత్ మీదో నమమ్కం వుండచుచ్. ఎవరో ఎందుకు ననేన్ ఉదాహరణగా తీసుకో. నాకు వయ్కిత్గతంగా 
మహాబసు అంటే ఇషట్ం, కానీ ఒక వాయ్పారిగా నేను పర్సుత్తం వునన్ వామదేవుడి పర్భుతావ్నికే మదద్తుత్ ఇసుత్నాన్ను.” చెపాప్డు సిరిగిరి. 

’ఎందుకు’ అని అడగాలనుపించింది మహాబసుకి. కానీ అడగలేదు. 
“రెండో కారణం చెపప్లేదు” అంటూ గురుత్చేశాడు. 
“రెండొవ కారణం కూడా మొదటి కారణం నుంచి పుటిట్ందే. ఎలాగైతే ఇపుప్డు వునన్ పర్భుతవ్ం కొనసాగుతుందనన్ నమమ్కం 

వుంటుందో అలాగే మరో పర్భుతవ్ం వసుత్ందా రాదా అనన్ విషయం మీద వాయ్పారికి ఒక అభిపార్యం వుంటుంది. ఇపుప్డు మీ సంగతే 
తీసుకుందాం. వామదేవుడి పర్భుతవ్ం కూలిపోయి మహాబసు పర్భుతవ్ం వసుత్ందనన్ నమమ్కం వుండాలి. అలా వుంటే మీ వాదననే అంగీకరించి 
కుడి చేతిని పర్ధానంగా వాడేందుకు అవసరమైన వసుత్వులను తయారు చేసాత్డు.” 

“అలాగైతే, ఇపుప్డు జరిగిన సంఘటనని దృషిట్లో పెటుట్కోని చూసేత్ ఇంకా నా మీద, నా వాదన మీద వాయ్పారులలో 
నమమ్కం రాలేదని అనుకోవచాచ్?” 

“నీ వాదనని అంగీకరించే వాళుళ్ కూడా ఇందాకటి సమావేశంలో వునాన్రు. కానీ వాళుళ్ కూడా మిగిలిన వాళళ్కి మదద్తు 
ఇవవ్డానికి ఒక కారణం వుంది. అది పూరిత్గా ఆరిథ్క సంబంధమైన విషయం. ఇపుప్డు మేము తయారు చేసుత్నన్ వసుత్వులను గమనిసేత్ అవి 
ఎడమ చేతివాటం వాళుళ్ ఉపయోగించడానికి అనువుగా వుంటాయి. ఇపుప్డు వాటి సాథ్నంలో కుడి చేతివాటం వునన్ వాళుళ్ ఉపయోగించుకునే 
వసుత్వులు తయారు చెయాయ్లంటే మొతత్ం మారుచ్కోవాలిస్ వసుత్ంది. తయారికి ఉపయోగించే యంతార్ల నుంచి పనివాళళ్ దాకా చాలా 
మారుప్లు చెయాయ్లి. ఇదంతా చెయాయ్లంటే చాలా డబుబ్ ఖరౌచ్తుంది. ఇదంతా దృషిట్లో పెటుట్కోని చాలా మంది మీకు మదద్తు 
ఇవవ్లేకపోయారు. అదీ కాక ఇంతమందితో కలిసి వచిచ్నపుప్డు మిగిలిన వాళళ్ని వయ్తిరేకించడం ఎవరికి మంచిది కాదని అందరికీ తెలుసు.” 
నవావ్డాయన. మహాబసు కూడా చిరునవువ్ నవావ్డు. 
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బయట జరుగుతునన్ పోరు తాలూకు శబాద్లు లోపలికి వినిపించడం మొదలుపెటాట్యి. వాటిని మొదటిసారి వినన్ సిరిగిరి 
భయం ఆశచ్రయ్ం కలిపిన చూపుతో మహాబసు వైపు చూశాడు. మహాబసు నిబబ్రంగానే వునాన్యి. అయితే యుదధ్ం చేసే పరిసిథ్తిలో మాతర్ం 
లేడు. అతని దగగ్ర ఎలాంటి ఆయుధాలు లేవు. 

ఆ సమావేశ మందిరానికి వునన్ దావ్రం నుంచి ఎవరో గటిట్గా అరుసూత్ వసుత్నన్టుల్ అనిపించింది. 
<><><> 
ఉపెప్నలా దూసుకొసుత్నన్ సైనికులను చూసి ఉగర్ నిరుతాస్హపడిపోయాడు. అంతమందితో పోరాడటాం దాదాపు అసాధయ్ం 

అని తెలుసూత్నే వుంది. అంతమాతార్న వెనకుక్ తగేగ్ రకం కాదతను. మరణానికి ఏ నాడు భయపడింది లేదు. అది వీరమరణం అయితే ఇంకా 
ఆనందమే అతనికి. అతని బాధలాల్ మహాబసు. ఆయనున్ కాపాడటం ఎలా? ఆలోచిసేత్ ఒకటే ఉపాయం తటిట్ంది. నేరుగా సమావేశంలోకి 
వెళిళ్పోయి ఆయనున్ తీసుకోని బయటికి రావాలని పర్ణాలిక వేశాడు. మహాబసు కూడా పోరాటంలో సాయం చేసాత్డు కాబటిట్ తవ్రగా 
తపిప్ంచుకునే అవకాశం వుంటుంది. కొంత పర్మాదం లేకపోలేదు కానీ అంత కనాన్ అవకాశం లేదతనికి. 

మహాబసుని ఒంటరిగా సమావేశానికి పిలిపించారు అనన్పుప్డే అతని మనసు కీడు శంకించింది. కానీ ఇంత ఖచిచ్తంగా 
పార్ణాపాయం వసుత్ందని ఊహించలేదు. లేకపోతే విపల్వ సైనయ్ం మొతాత్నిన్ తెచిచ్ మహాబసు రక్షణకి నిలబెటేట్వాడు. ఏది ఏమైనా ఇంకా 
ఆలోచించడానికి సమయం లేదు. నిరణ్యం తీసేసుకునాన్డు. 

“సుధామా. కాపు కాయి. నేను లోపలికి వెళుత్నాన్” అంటూనే వెనకిక్ తిరిగి లోపలికి వెళళ్బోయాడు. 
ఉగర్ ఆదేశాలు వినన్ సుధాముడు “అలాగే దేవరా” అనాన్డు తన పోరాటానిన్ కొనసాగిసూత్నే. అయితే సమాధానం ఇసూత్నే 

ఉగర్ లోపలికి వెళళ్టానిన్ కీర్గంట గమనించడానికి కళూళ్ తిపాప్డు. క్షణంలో సగభాగం. అయితే యుదధ్ంలో అలాంటి ఒక చినన్ పొరపాటు 
శతుర్ పకాష్నికి అవకాశంగా మారచుచ్. సరిగాగ్ అలాగే జరిగింది. అటు నుంచి రివువ్న వచిచ్న బాణం సుధాముడి కుడి భుజం కింద దిగబడింది. 
అతని చేతిలో బాణాలు జారిపోయాయి. 

నిరాఘ్ంతపోయాడు ఉగర్. ఉనన్ ఒకే ఒక అవకాశం చేజారిపోవటం. గాయాల పాలైన సుధాముడు. ఇక మిగిలిన ఏకైక అడుడ్ 
ఉగర్ని తొలగించడానికి సంసిదధ్ంగా వునన్ శతుర్వులు. రెండు చేతులు విరిగిపోయిన వాడిలా నిలబడిపోయాడు ఉగర్. అదృషట్వశాతుత్ 
సుధాముడు ఇంకా సప్ృహలోనే వునాన్డు. సందరాభ్నిన్ అరథ్ం చేసుకోని వెంటనే సప్ందించాడు. 

“ఉగార్, నాకేం ఫరావ్లేదు. వెంటనే లోపలికి వెళుళ్” అరిచాడు. 
ఉగర్ సప్ందించలేదు. లోపలికి వెళేత్ మహాబసుని కాపాడుకోవచుచ్ లేదా కాపాడుకోలేకపోవచుచ్. బయట వుంటే సుధాముణిణ్ 

కాపాడుకోవచుచ్. రెండు జరగలేదా, ఉగర్ వీరమరణం పొందినటేల్. ఈ ఆలోచన మొతత్ం ఒక మెరుపులా మెరిసింది. “జయహో మహాబసూ” 
అంటూ సైనయ్ం మీదకు ఉరికాడు. 

సుధాముడు ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఉగర్ మహాబసుని రకిష్సాత్డు అనుకుంటే తనని రకిష్ంచాలని పర్యతిన్సుత్నాన్డు. అది వృధా 
పర్యాస కావచుచ్. అసలు మహాబసుకి మరింత పర్మాదకారి కావచుచ్. ఉదయ్మానికే అశనిపాతం కావచుచ్. ఉగర్ని వారించాలనుకునాన్డు శకిత్ 
లేదు. గతయ్ంతరం లేక అలాగే చూసూత్ ఉండిపోయాడు. అపుప్డు గమనించాడు – దళాధిపతి సైనయ్ం వెనుక భాగంలో ఏదో కలకలం 
మొదలైందని. ఇంకా కొంతమంది సైనయ్ం వచిచ్ చేరుతునాన్రు. కాదు. అలా అనిపిసోత్ంది. కానీ నిజానికి వసుత్నన్ది వాళళ్ సైనయ్ం కాదు. అది 
మహాబసు సైనయ్ం. ఉదయ్మకారుల సైనయ్ం. ఎకక్డ లేని ఉతాస్హం పోంగుకుంటూ వచిచ్ంది. 

“జయహో మహాబసూ... ఉగార్... అదిగో మన సైనయ్ం” అంటూ అరిచాడు. 
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అపప్టికే ఆరుగుగ్రు సాయుధులైన సైనికులు ఉగర్ చుటూట్ నిలబడి అతనిన్ చంపడానికి అవకాశం కోసం 
ఎదురుచూసుత్నాన్రు. సుధాముడి కేక వినన్ తరువాత ఆ ఆరుగుగ్రు తలలూ ఒకేసారి తిపిప్ సైనయ్ం వెనుక  భాగం వైపు చూశారు. అకక్డ మరో 
యుదధ్ం నడుసోత్ంది. 

అదే అదనుగా ఉగర్ ఆ ఆరుగుగ్రు తలలు తెగిపడేటుల్ కొటాట్డు. అ తరువాత తల ఎతిత్ చూశాడు. 
“దీవ్పా!!” అపర్యతన్ంగా అనాన్డు. 
దళాధిపతి సైనయ్ం కకావికలం అయిపోయింది. అనుకోని ఈ దాడి దళాధిపతినీ, సిరిచరం, సిరివరం ముగుగ్రినీ 

అయోమయానికి గురిచేసింది. ముందువైపు మహోగుర్డిలా ఉగర్. వెనుక నుంచి వందలమంది సైనయ్ంతో దీవ్ప. మిగిలిన రెండువైపుల 
పారిపోడానికి అవకాశం వుంది. ముందు సిరిచరం, సిరివరం తమ గురార్లను అటు కదిలించబోయారు. దళాధిపతి తన గురర్ంతో వాళళ్ని 
దాటి ముందుకు వెళిళ్ ఆగాడు. సరిగాగ్ అదే సమయానికి ఉగర్ సిరిచరం, సిరివరం మీదకు దూకు మెరుపులాంటి వేగంతో ఇదద్రినీ 
హతమారాచ్డు. జరిగింది చూసి అకక్సుతో దళాధిపతి బాణం తీసి ఉగర్ వైపుకి ఎకుక్పెటాట్డు. 

ఎకుక్వ సమయం లేదని అతనికి కూడా తెలుసు. ఆ బాణం తగిలితే సరే, తగలకపోతే మరో బాణం వేసే అవకాశం 
వుండకపోవచుచ్. దీవ్ప సైనయ్ం దగగ్రపడుతునన్ కొదీద్ ఆ అవకాశం సనన్గిలుల్తోంది. ఉగర్ని చూసేత్ మెరుపు వేగంతో కదులుతునాన్డు. ఒక చోట 
సిథ్రంగా వుండటం లేదు. వేసే బాణం వృధా అయేయ్ అవకాశమే ఎకుక్వ. 

బాణం విడిచిపెటాట్డు. కాని అతను గురి చూసింది ఉగర్ని కాదు. సుధాముణిణ్. 
బాణం వచిచ్ గుండెలోల్ దిగబడింది సుధాముడికి. విలవిలలాడిపోయాడు. 
దళాధిపతి తూరుప్ దికుక్కు గురార్నిన్ పరుగెతిత్ంచాడు. జరిగింది అరథ్ం చేసుకునన్ ఉగర్ అందుబాటులో వునన్ బలాల్నిన్ 

అందుకోని విసిరాడు కానీ అది దళాధిపతి పార్ణాలను హరించలేకపోయింది. బలెల్ం దళాధిపతి నడుముని తాకుతూ ముందుకు వెళిళ్నపుప్డు 
అది రాసుకుపోయిన చోట మాతర్ం గాయమయియ్ంది. ఆ గాయానిన్ ఎడమ చేతోత్ పటుట్కోని కుడి చేతితో గురార్నిన్ తోలుతూ ముందుకు 
వెళిళ్పోయాడు. అతని పలాయనం చూసిన సైనికులు కూడ ఎటు వాళుళ్ అటు పరుగెతాత్రు. అందిన వాళళ్ని అందినటుల్ చంపుతూ దీవ్ప, 
ఆమెతో వచిచ్న సైనయ్ం సుధాముడి దగగ్రకు చేరుకునాన్రు. అపప్టికే ఉగర్ అతనిని తన ఒడిలోకి తీసుకోని గాయానిన్ పరిశీలిసుత్నాన్డు. 

“ఎలా వుంది?” అడిగింది దీవ్ప. 
ఉగర్ సమాధానం చెపప్లేకపోయాడు. 
“బర్తికే అవకాశం లేదు” చెపాప్డు సుధాముడు. “నా సంగతి తరువాత ముందు మహాబసు ఎకక్డునాన్డో చూడండి.” 

అనాన్డు. 
దీవ్ప తన గురర్ం దిగి పరుగులాంటి నడకతో లోపలికి వెళిళ్ంది. ఉగర్ అలాగే సుధాముణిణ్ ఒళోళ్ పెటుట్కోని కూరుచ్నాన్డు. 

అతని కళళ్ నుంచి కనీన్రు ధారగా కారుతోంది. 
“నీ వీరతావ్నిన్, సేవలనీ సవయ్లంక ఎపప్టికీ మరిచిపోదు సుధామా” అనాన్డు బలహీనమైన గొంతుతో. 
“నీకు అనుచరుడిగా వునన్ందుకే నాకు అంత గౌరవం దకిక్ంది ఉగార్. మహాబసుకి సేవ చేసే అవకాశం, ఆయనకోసం 

వీరమరణం పొందే అవకాశం నా అదృషట్ంగానే భావిసుత్నాన్ను.” అనాన్డు. ఆ తరువాత మాటాల్డలేకపోయాడు. గుండెలోల్ దిగిన బాణానిన్ 
చూపించి తీసేయమనన్టుల్గా సైగ చేశాడు. 
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ఉగర్కి అరథ్మైంది. ఆ బాణానిన్ లాగితే ఇక సుధాముడు మిగలడు. కానీ బాధని భరిసూత్ అనుక్షణం చావడం కనాన్ 
ఒకక్సారిగా చనిపోవడం మేలని అతనా కోరిక కోరుతునాన్డు. ఉగర్ మనసులో బాధని పళళ్తో నొకిక్పటిట్ కుడి చేతిని పర్తేయ్కంగా కనిపించేలా 
సుధాముడికి చూపించి అదే చేతితో బాణానిన్ పటుట్కోని బయటికి లాగాడు. చినన్ శబద్ం. ఒకక్సారి గటిట్గా శావ్స తీసుకునాన్డు సుధాముడు. 
అదే అతని ఆఖరి శావ్స. 

అతనిన్ గటిట్గా హతుత్కోని భోరుమనాన్డు ఉగర్. 
సరిగాగ్ అపుప్డే సమావేశ మందిరం లోపలిన్ంచి దీవ్ప కేక వినపడింది –  
“ఉగార్, లోపల మహాబసు లేడు” 
 

(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం) 
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