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జరిగిన జగనాన్టకం
 
సవయ్లంకలో కుడి చేతిని వాడి, మరణదండన నుంచి తపిప్ంచుకునాన్డు బోసు. భవిషయ్జాఞ్న గర్ంధంలో చెపప్బడిన 
మహాబసు బోసేనని అతణిణ్ నాయకుణిణ్ చేశారు. వామదేవుడు సతోయ్దయ్మకారులను హతమారచ్డంతో శాంతిపోరాటం 
సాయుధపోరాటంగా మారింది. వామదేవుడి గూఢచారి ఉదంతుడు పోరాటంలో చేరాడు. మహాబసుగా తన 
అనుభవాలనిన్ంటినీ డా. నరసింహంకి చెపాప్డు సారథి. దకిష్ణావతం వెళాళ్లా లేదా అనన్ విషయమై సైనయ్ం రెండు 
భాగాలుగా విడిపోయింది. పేరలల వరలడ్స్ లో పర్యాణం వలల్ సారథి సవయ్లంకకి వెళాళ్డని డా. నరసింహం చెపాప్డు. 
వరత్కసభలో వరత్కులు తమ వాయ్పారాలపైన ఉదయ్మ పర్భావం గురించి చరిచ్ంచారు. సిరిగిరితో ఏకాంతంగా ఆ చరచ్ని 
కొనసాగిసుత్నాన్డు మహాబసు. 
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“మహాబసూ, వాయ్పారం పర్భుతవ్ం - ఈ రెండూ ఒకదానితో ఒకటి పెనవేసుకోని వునాన్యి. ఒకటి డబుబ్ మరొకటి అధికారం. 

పర్భుతావ్లు అధికారంలోకి రావడానికి, అకక్డే వుండటానికి, అధికారానిన్ చెలాయించడానికి ఎంతో డబుబ్ని ఖరుచ్ పెటాట్లిస్వుంటుంది. ఆ 
డబుబ్ మొతత్ం సమకూరేచ్ది వాయ్పార సంసథ్లే. అలా అధికారంలోకి వచిచ్న పర్భుతావ్లు ఆయా వాయ్పార సంసథ్లకు లాభాలు వచేచ్లా 
పథకాలను, వాయ్పార నియమాలను రూపొందిసుత్ంటుంది. ఇది ఈ రెండింటి మధయ్ వుండే సంబంధం.” చెపాప్డు సిరిగిరి. 

“అకర్మ సంబంధం” నవావ్డు మహాబసు. సిరిగిరి చెపుత్నన్ది తెలిసిన విషయమే అయినా ఆయన ఇంకా ఏదో కొతత్ విషయానిన్ 
చెపప్బోతునాన్డని అతను నముమ్తునాన్డు. అందుకే శర్దద్గా వింటునాన్డు. 

“మీలాంటి విపల్వకారులకి అది అకర్మ సంబంధం లాగా కనిపిసుత్ంది కానీ అది ఒక అనివారయ్మైన సంబంధం అని గురిత్ంచాలి” 
“అనివారయ్మెలా అవుతుంది సిరిగిరిగారూ. ఏం? డబుబ్ ఖరుచ్ చెయయ్కుండా పర్భుతావ్లు ఏరాప్టు కాలేవా? మనుగడ సాగించలేవా? 

వాయ్పారసుథ్ల నుంచి ఎపుప్డైతే డబుబ్ తీసుకోవడం జరుగుతుందో ఆ క్షణమే ఆ పర్భుతవ్ం ఆయా వాయ్పారసుథ్ల పటల్ లేదా వాయ్పారాల పటల్ 
ఆనుకూలయ్త పర్దరిశ్ంచాలిస్ వసుత్ంది. వాళళ్కి నచేచ్లా పథకాలను, విధానాలనూ రూపొందించాలిస్ వసుత్ంది. చెతత్ బుటట్లు తయారు చేసే 
సంసథ్ పర్భుతావ్నికి ఆరిథ్కంగా సహాయపడితే, పర్భుతవ్ం సవ్చచ్త శుభర్త అంటూ పథకాలను, నియమావళిని రూపొందిసుత్ంది. శుభర్త 
పర్జలకు కూడా మంచిదే కాబటిట్ ఇది తపుప్లా కనిపించకపోవచుచ్. పార్ణాంతకమైన మరో ఉతాప్దనలు తయారు చేసే సంసథ్ కూడా ఇలాగే 
పర్భుతావ్నికి ఆరిథ్క సాయం చేసేత్, పర్భుతవ్ం కూడా ఆ సంసథ్కు చేయూతనిసేత్ అపుప్డు జరిగే పరయ్వసానానికి ఎవరు బాధుయ్లు?” ఆవేశంగా 
చెపిప్ ఆగిపోయాడు మహాబసు. సిరిగిరి అతని వైపే ఆరాధనగా చూసుత్నాన్డు. 

“మీ ఆవేశానిన్ అరథ్ం చేసుకోగలను. కానీ అది అనివారయ్మైనదని మొదటే చెపాప్ను. ఎపుప్డూ పర్జాశేర్యసుస్నే కోరుకునే పర్భుతవ్ం 
పాలిసుత్నన్పుప్డు అలాంటి సంసథ్ల సహాయానిన్ నిరాకరిసుత్ంది. ఆ విజఞ్త పాలకులలో వునన్ంతకాలం అలాంటి పర్మాదమేమీ వుండదు.” చెపిప్ 
మంచి నీళుళ్ అందుకోని ఒకక్ గుటక తాగాడు. 

మహాబసు నుంచి ఎలాంటి సమాధానం రాలేదు. పైగా అపనమమ్కం సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది. ఆయన చినన్గా నవావ్డు. 
“అందుకే మీతో మాటాల్డాలనుకునాన్ను. మీరు ఇపుప్డు పోరాటంలో వునాన్రు. ఒకటి మంచి, మరో చెడు వునాన్యననీ, మీరు మంచి 

వైపు నిలబడి యుదద్ం చేసుత్నాన్రని అనుకుంటారు. అది నిజంగానే మంచో కాదో పకక్న పెడదాం. మంచి చెడుల గురించి అనుకుందాం. 
పర్పంచంలో ఏదీ సప్షట్మైన మంచి కానీ, సప్షట్మైన చెడు కానీ వుండదు. కానీ పోరాటం చేసుత్నన్వాళుళ్ పూరిత్ మంచి వైపు వుండి, పూరిత్ చెడుతో 
పోరాడుతునాన్మని అనుకోవాలి. అలా అనుకోకపోతే పోరాటం సాగదు.” మళీళ్ చెపప్డం ఆపి కొనసాగించాడతను. 

“ఇదంతా ఎందుకు చెపాప్నా అని ఆశచ్రయ్పోతునాన్వేమో. వాయ్పారం అంటే చెడడ్ది అని నువువ్ మనసూప్రిత్గా నమిమ్తే నేను చెపేప్ది 
వినతగగ్దిగా కూడా నీకు అనిపించదు. మంచి చెడు పోత పోసినటుల్ విడివిడిగా వుండవు మహాబసు. మీకు ఇంకా వివరంగా చెపాత్ను వినండి. 
ఇది కొనిన్ శతాబాద్ల కిర్తం చరితర్. సవయ్లంక చరితర్” అంటూ చెపప్సాగాడు. 
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“నిజానికి సవయ్లంకలో వునన్ మనుషులంతా ఇకక్డి వాళేళ్ కాదు. కొనిన్ వందల సంవతస్రాల కిర్తం ఇకక్డికి వచిచ్ సిథ్రపడినవాళుళ్ 
సుమారు మూడొంతులు వుంటారు. అయితే ఎనోన్ ఏళుళ్గా మిగిలిన పర్పంచానికి సంబంధం లేకుండా ఒక దీవ్పంలా సవయ్లంక 
వుండిపోవడం వలల్ వాళళ్ంతా ఇకక్డే సిథ్రపడిపోయారు. ఇపుప్డు ఎవరు సవయ్లంక సాథ్నికులో ఎవరు సాథ్నికులు కాదో కూడా తెలియనంతగా 
కలిసిపోయారు. అందుకు సజీవమైన ఉదాహరణ నేనే. మా ముతాత్త నాకు ఊహ తెలిసే వరకూ బర్తికే వునాన్రు. ఆయన తన తాత గురించి 
చాలా విషయాలు చెపేప్వారు. అంటే దాదాపు నాలుగైదు వందల ఏళళ్ కిర్తం సంగతి అది. మా ముతాత్తకి తాత చెపిప్న విషయం ఏమిటంటే 
మేము అసలు ఈ దీవ్పానికి సంబంధించిన వాళళ్ం కాదు. ఎపుప్డో ఏడెనిమిది వందల సంవతస్రాల కిర్తం ఎకక్డో సింధూర దీవ్పం నుంచి 
వచిచ్ ఇకక్డ సిథ్రపడాడ్మట.” 

సింధూర దీవ్పం పేరు వినపడగానే ఆశచ్రయ్పోయాడు మహాబసు. ఆ దీవ్పం పేరు ఎకక్డో వినన్టుల్ అనిపింపించింది అతనికి. కానీ 
ఎంత గురుత్ చేసుకునాన్ గురుత్కు రాలేదు. మాటాల్డకుండా సిరిగిరి చెపుత్నన్ విషయానేన్ వినసాగాడు. 

“అసలు సంబంధం లేని విషయం చెపుత్నాన్నని అనుకోకు. ముఖయ్మైన విషయమే చెపుత్నాన్ను. ఏ దేశానిన్పాలించే వాళళ్కైనా రాజయ్ 
కాంక్ష వుంటుంది. మరినిన్ రాజాయ్లు తమ ఏలుబడిలోకి రావాలని చుటుట్పకక్ల వునన్ రాజాయ్లను ఆకర్మించుకోవటం, యుదాద్లు చెయయ్టం 
చాలా సహజమైన విషయమే కదా. అలాగే పర్పంచంలో అనేక రాజాయ్లు విసత్రించాయి. కొనిన్ రాజాయ్లు ఇలా కొతత్ పార్ంతాలను వెతుకుతూ 
సముదార్లు దాటి కొతత్ దీవ్పాలను కనుకుక్నాన్యి. అలా సింధూర దీవ్పం కనుకుక్నన్ దీవ్పమే ఈ సవయ్లంక. 

“ఇది చాలా వందల సంవతస్రాల కిర్తం మాట. అపప్టికి సవయ్లంక ఇంతగా అభివృదిధ్ చెందలేదు. చాలా వరకు ఆటవికులుగానే 
జీవిసుత్ండేవాళుళ్. అలాంటి ఈ దీవ్పం మీద ఓడలోల్ అడుగుపెటాట్రు సింధూర దీవ్ప వాసులు. అయితే మిగిలిన దేశాలు ఇలా కనుకుక్నన్ కొతత్ 
పర్దేశాలను తమ అధీనంలోకి తెచుచ్కునాన్యి. అవి తమవే అని పర్కటించుకునాన్యి. ఇంకొనిన్ దేశాలు కొతత్ పర్దేశాల అభివృధిధ్కి 
తోడప్డాడ్యి. సింధూర దేశం చేసిందదే. 

“ఒకసారి సవయ్లంకని కనుకుక్నన్ తరువాత సింధూర దేశం నుంచి రాజయ్ కాంక్షతో సైనికులు రాలేదు. ఎంతోమంది శాసత్రజుఞ్లు, 
వాయ్పారులు, కళాకారులు వచాచ్రు. అలా వచిచ్న వాయ్పారసుత్లలో మా తాత ముతాత్లు కూడా వునాన్రు. ఇదంతా ఎందుకు చెపుత్నాన్నంటే – 
రాజయ్ కాంక్షతో ఆకర్మణలు చేసిన రాజాయ్లు నిలబడలేదు. వాయ్పార సంబంధాలతో కలిసిన రాజాయ్లు నిలబడాడ్యి. ఫలితానిన్ సాధించాయి. 
ఇది చరితర్. ఇందులో అబదధ్మేదీ లేదు.” 

మహాబసు వెంటనే సమాధానం చెపాప్డు – 
“ఒకక్టి తపప్” అతని సమాధానం విని సిరిగిరి ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఏమిటనన్టుల్ చూశాడు. 
“వాయ్పారం కేవలం ముసుగు. అది ఆకర్మణకు దొడిడ్దారి. వాయ్పారం అంటేనే ఎనోన్ వనరులను వాడుకునేందుకు అనుమతి కావాలి. 

ఆ వనరులను కొలల్గెటేట్ందుకు అనుమతి పొందాలంటే పర్భుతవ్ం అనుకూలంగా వుండాలి. అందుకోసం కర్మంగా వాయ్పారసుత్లకు 
అనూకూలంగా వుండే వాళేళ్ పర్భుతవ్ంగా మారతారు. ఆ విధంగా కూడా దురాకర్మణ తపప్దు.” 

“కొంత వరకు నిజమే కానీ వాయ్పారాభివృదిధ్ కోసం ఏరాప్టయేయ్ సదుపాయాలను మరిచ్పోతునాన్వు. సరేలే ఇది ఎటూ తెగని వాదన. 
వదిలేదాద్ం. అసలు విషయానికి వదాద్ం” అంటూ ఏదో చెపప్బోయాడు. 

PPP 
“వావ! ఈస దట నాట వెరీ సిమిలర టూ ద ఈసట్ ఇండియా కంపెనీ సోట్రీ?” అరిచినంత పని చేశాడు డా. నరసింహం. ఈ కథంతా 

చెపుత్నన్ సారథి అపుప్డే ఆ విషయానిన్ గురిత్ంచినటుల్ సాలోచనగా తలాడించాడు. 
“అవును డాకట్ర. మీరు చెపుత్ంటే నాకు కూడా అదే అనిపిసోత్ంది” అనాన్డు. 
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“అంతే కాదు. ఆయన చెపిప్న విషయాలలో పర్పంచ చరితర్ మొతత్ం వుంది. మన పర్పంచ చరితర్.” 
“అవునా? నాకు అంత చరితర్ ఐడియాలేదు” నవావ్డు సారధి.  
నేను చెపాత్ను విను. చాలా వరకు మనుషులు భూమి మీద నడవగలిగినంత దూరం పరిశోధించి ఎకక్డ ఏమునాన్యో తెలుసుకోని 

వాటిని మాపస్ రూపంలో కూడా పెటుట్కునాన్డు. భూభాగాలు అంతమైన తరువాత వచేచ్ సముదార్లు దాటితే అకక్డ ఏవో దీవ్పాలు వునాన్యని 
మాతర్మే మనిషికి తెలుసు. అందులో దేవతలు వుంటారనీ, మనుషులిన్ తినేసే రాక్షసులు వుంటారని, రాకాసి బలుల్లు, డార్గెనస్ వుంటాయని 
మాతర్ం అనుకునేవాళుళ్. ఆ కాలంలో వాళుళ్ తయారు చేసుకునన్ మాపస్ చూసేత్ ఇలాంటివి అనీన్ కనిపిసాత్యి. దాదాపుగా మాప మొతత్ం ఏదో 
ఒక ఎలిమెంట తో నిండిపోయి వుండేవి. తరువాత వచిచ్న మారుప్ చాలా చితర్మైనది. ఎలా జరిగిందో తెలియదు కానీ, మాప లో ఖాళీ 
జాగాలు వుంచడం మొదలుపెటాట్రు. అకక్డ ఏముందో తమకి తెలియదు అని ఒపుప్కోవడం అనన్మాట. తెలియదు అని తెలియటం ముఖయ్ం. 
ఆ తరువాతే తెలుసుకోవాలనన్ తపన మొదలౌతుంది. అలాగే జరిగింది. అలా తెలుసుకునే పర్యతన్ంలోనే కొలంబస అమెరికా రావటం, 
వాసోక్డగామా మన దేశానికి రావటం, అలాగే ఆఫిర్కా ఆసేట్ర్లియా వంటి పర్దేశాలను కనుకోక్వటం. ఇవనీన్ సాధయ్మయాయ్యి. సిరిగిరి 
చెపిప్నటుల్ వాళళ్తో పాటు పర్యాణించిన శాసత్రవేతత్లు, వాయ్పారసుథ్లు, కళాకారులు ఆయా పర్దేశాల అభివృదిధ్కి దోహదపడాడ్రు. 

“ఇకక్డే ఇంకొక తిరకాసు వుంది. అపప్టికే పర్పంచంలోనే సంపనన్ దేశాలుగా, జాఞ్నభివృదిధ్ బాగా జరిగిన దేశాలుగా వునాన్ భారత 
చైనాలు మరో దేశానికి వెళేళ్ పర్యతన్ం చెయయ్లేదు. యూరోపియనుల్ వేల కొదీద్ ఓడలతో పర్పంచానిన్ అరథ్ం చేసుకుంటూ వుంటే మన వాళుళ్ 
అలాంటిదేమీ చెయయ్లేదు. చైనా యాతిర్కుడు హుయాన సాయ్ంగ తపప్ ఇంకో పేరు వినపడదు. ఆయన యాతర్లను కూడా తరువాత చైనా 
ఆపేసింది. అదలా వుంచుదాం. 

“మరో ముఖమైన సంఘటన ఏమిటంటే తరువాత జరిగిన పారిశార్మిక మారుప్లు. ఉదాహరణ చెపాప్లంటే రైలు మారగ్ం ఏరాప్టు 
కావటం. ఇంగల్ండ లో మొదలైన రైలు అనే పర్యాణ రవాణా సాధనం నిదానంగా అనిన్ దేశాలు పాకింది. యూరోపు అభివృదిధ్ మొతాత్నికి ఈ 
రైలు రవాణానే కారణం అని చెపప్చుచ్. కానీ రైలు వయ్వసథ్ ఇంగల్ండ లో మొదలైన దాదాపు వంద సంవతస్రాల దాకా చైనాలో సరైన రైలు 
రవాణా వయ్వసత్ ఏరాప్టు కాలేదు. అందుకే తరువాత జరిగిన పారిశార్మిక విపల్వంలో యూరోప అభివృదిధ్ చెందినంత తవ్రగా చైనా అభివృదిధ్ 
చెందలేదు.” 

ఆవేశంగా చెపుత్నన్ డా నరసింహం వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు సారథి. 
“మీరు డాకట్ర గా వుండి ఇవనీన్ ఎలా తెలుసుకునాన్రు?” అడిగాడు. 
“ఇంటరసట్. హిసట్రీ కెన రిజాలవ్ మెనీ మిసట్రీ అని నా అభిపార్యం.” నవావ్డతను. 
“అది సరే. ఈ చరితర్లో ఇండియా గురించి చెపప్లేదు మీరు. ఈసిట్ండియా కంపెనీ వచిచ్ భారత దేశానిన్ కొలల్గొటిట్న సంగతి..” 
“కాదు కాదు. కొలల్గొటిట్ందని నేను ఒపుప్కోని. బిర్టీష రావటం వలల్ మనకి చాలా మంచే జరిగింది. రాజాయ్లను ఆకర్మించే కర్మంలో 

సాధారణంగా కొతత్ పార్ంతం తాలూకు సాంసక్ృతిక సంపదని నాశనం చెయయ్డం జరుగుతుండేది. మనపైన ముసిల్ం రాజాయ్ల దండయాతర్ల 
సంగతి వినే వుంటావు. బిర్టీష వచిచ్ మన సంసక్ృతిని నాశనం చేసింది అని చెపప్లేము. ఇన ఫాకట్ ఇలా వాయ్పార పర్ధానంగా ఆకర్మణ 
జరిగినపుప్డు అకక్డి సంసక్ృతి తెలుసుకునేందుకు, ఆ సంసక్ృతిని అభివృదిధ్ చేసేందుకు పర్యతన్ం చేశారు. మన బౌర్న దొర నిఘంటువు – 
అదే డిక్షనరీ- తయారు చెయయ్డం లాగా అనన్ మాట...” ఆయన చెపుత్నన్ విషయం వినన్ సారథి కర్మంగా లేచి కిటికీ వదద్కు నడిచి బయటికి 
చూడటం మొదలుపెటాట్డు. 

“ఏమైంది మహాబసూ?” అనాన్డు డాకట్ర. 
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“మనం ఇంతకు ముందు కూడా అనుకునాన్ం గురుత్ందా? సవయ్లంకలో అందరూ ఎడమ చేతిని వాడటం సావ్భావికం కాదు అని. 
అది నిజమే అని పూర్వ అవుతోంది. అంతమంది సామానయ్ జనం మమమ్లిన్ నమిమ్ పోరాటానిన్ బలపరుసుత్నాన్రంటే కారణం అదే 
అయియ్వుంటుంది. మరి సవ్తహాగా కుడిచేతి వాటం వునన్ మనుషులిన్ ఎడమ చేతికి మారేచ్ పర్కిర్య ఎపుప్డు మొదలైంది. ఎందుకు మొదలైంది. 
ఇది తెలుసుకోవాలంటే ఆ వాయ్పార సంసథ్లు సవయ్లంకలోకి వచిచ్నపుప్డు అకక్డి సంసక్ృతిని అధయ్యనం చేసి వుంటారు కదా? అలాంటి 
అనేవ్షకుడి అధయ్యనం కావాలి. అది సంపాదిసేత్ ఈ మిసట్రీ విడిపోతుంది” 

“యు ఆర కరెకట్ మహాబసు” డాకట్ర కూడా ఉతాస్హంగా నిలబడాడ్డు. 
“కానీ, ఈ విషయం మహాబసుకి తెలిసెదెటాల్?” అని సారథి డా. నరసింహం వైపు చూశాడు. 

PPP 
వరత్కులు, వాయ్పారసుథ్లు సమావేశానికి మహాబసుని పిలిచారనన్ సమాచారం వచిచ్న వెంటనే ఉగర్ సుధాముణిణ్ దకిష్ణావతానికి 

పంపించాడు. సుధాముడు అకక్డ సమావేశానికి జరుగుతునన్ ఏరాప్టల్ నుంచి, వరత్కులలో ఆ సమావేశం గురించి జరుగుతునన్ సంభాషణల 
వరకు అనీన్ పరిశీలించాడు. మారువేషంలో సంచరిసూత్ ఎకక్డైనా ఉదయ్మానికి వయ్తిరేకంగా ఏదైనా జరిగే అవకాశముందా అని 
పరిశీలించాడు. ముఖయ్ంగా మహాబసుకి వామదేవుడి వలల్  పార్ణహాని వుందేమోనని అణువణువూ గాలించాడు. ఎకక్డా అనుమానాసప్దంగా 
లేకపోవటంతో అదే విషయానిన్ ఉగర్కి చేరవేశాడు సుధాముడు. 

“ఎకక్డా ఎలాంటి పర్మాదానికి ఆనవాలూ లేదు కానీ సిరిగిరి కొడుకులు ఇదద్రూ మన పోరాటానికి వయ్తిరేకంగా వునాన్రు. 
వాళిళ్దద్రూ కలిసి మహాబసుకి వయ్తిరేకంగా ఏదైనా చేసాత్రనన్ భయం లేదు. ఎందుకంటే అది వాళళ్ తండిర్ అంగీకరించడు. కారణం – సిరిగిరి 
మహాబసు భకుత్డు. ఆయనే ఈ సభకి అధయ్కుష్డిగా వుంటునాన్డు. కాబటిట్ మహాబసుకి వయ్తిరేకంగా ఏదీ జరగనివవ్డు” అనన్ది ఆ వరత్మానం 
సారాంశం. 

ఉగర్ ఆ వరత్మానానిన్ జాగర్తత్గా చదివాడు. సమావేశ మందిరానికి ఒకటే దావ్రం వుండటం, సిరిగిరి కొడుకులు ఇదద్రూ 
అనుమానాసప్దంగా అనిపించడం – ఈ రెండు కారణాలు మహాబసు కేష్మంగా వుంటాడనన్ నమమ్కానిన్ ఇవవ్లేకపోయాయి. వెంటనే మరో 
ఇదద్రు అనుచరులని తీసుకోని దకిష్ణావతం చేరుకునాన్డు. సుధాముడితో కలిసి రహసయ్ంగా ఆ సమావేశ మందిరానిన్ గమనిసూత్ 
ఉండిపోయాడు. 

అంతకు ముందే సమావేశ మందిరం నుంచి అందరూ బయటికి రావటం చూశారు. వాళళ్లో మహాబసు లేకపోవటం గమనించి 
సుధాముడు ఆవేశంగా ముందుకు కదలబోయాడు. ఉగర్ అతనిన్ వారించాడు 

“సిరిగిరి ఇంతవరకు బయటకు రాలేదు. బహుశా ఆయనతో మహాబసు సమావేశం నడుసుత్ండవచుచ్. మహాబసుతో ఆయన వునన్ంత 
వరకు ఎలాంటి పర్మాదమూ వుండదు” అని చెపాప్డు. 

కానీ అందరితో పాటు వచిచ్న సిరిగిరి కొడుకులు సిరిచరం, సిరివరం ఏదో మంతనాలు ఆడుకోవడం. అందరూ వెళిళ్న దిశగా 
కాకుండా మరో వైపు వెళళ్డం ఉగర్ గమనించాడు. అతని మనసు కీడు శంకించింది. వెంటనే తనతో వచిచ్న అనుచరులిదద్రినీ వాళళ్ని 
వెంబడించమని పంపించాడు. 

ఇదంతా జరిగి కూడా కొంత సమయం గడిచింది. అటు సిరిచరం, సిరివరం వెంట వెళిళ్న వాళుళ్ తిరిగిరాలేదు. ఇటు లోపల వునన్ 
మహాబసు బయటికి రాలేదు. 

“ఏం చేదాద్ం?” అనాన్డు సుధాముడు ఆందోళనగా. 
“ఎదురు చూడటం తపప్ ఇంకేం చెయయ్గలం.” అంటూ నిటూట్రాచ్డు ఉగర్. 
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మరుక్షణం అతని ముఖం ముందు నుంచి దూసుకెళిళ్ందో బాణం. అలా వెళిళ్న బాణం వాళుళ్ అపప్టిదాకా కనపడకుండా దాకుక్నన్ 
చెటుట్ మానుకు గుచుచ్కోని ఆగిపోయింది. సుధాముడు వెంటనే బాణం వచిచ్న దిశ వైపు చూశాడు. ఉగర్ మాతర్ం బాణం వైపు చూశాడు. బాణం 
ఎంత వేగంగా వచిచ్నా, ఆ బాణానికి ఏదో తగిలించబడి వునన్దనన్ విషయం అతని నిశిత దృషిట్ని దాటిపోలేదు. అతని అంచనా నిజమైంది. 

బాణానికి ఒక కవచం తాలూకు ముకక్ తగిలించి వుంది. ఎవరో సైనికుడు గుండె మీద వునన్ కవచంలో ముకక్ అది. పరిశీలించి 
చూసేత్ ఆ ముకక్ మీద మహాబసు సైనయ్ం ముదర్ కనపడింది. అది ఉగర్తో కలిసి వచిచ్న ఇదద్రు సైనికులలో ఒకరిది. జరిగిందేమిటో క్షణంలో 
అరథ్ం చేసుకునన్ ఉగర్ సుధాముణిణ్ హెచచ్రించబోయాడు. 

సుధాముడు బాణం వచిచ్న దిశగా చూసి ఆశచ్రయ్పోయాడు. దళాధిపతి తన సైనయ్ంతో ఇటు వైపే వసుత్నాన్డు. అతనికి రెండు వైపులా 
వునాన్రు సిరిచరం, సిరివరం. అవనీన్ కాదు అతనిన్ భయపెటిట్ంది. దళాధిపతి ఎకుక్పెటిట్న బాణం. క్షణంలో వందో వంతు, సుధాముడు కానీ 
ఉగర్ కానీ గురిత్ంచే లోగా బాణానిన్ విడిచిపెటాట్డతను. 

సుధాముడు తపుప్కునాన్డు. ఉగర్ కూడా తపుప్కోవాలనుకునాన్డు. కానీ అపప్టికే ఆలసయ్మైంది. దళాధిపతి వదిలిన బాణం ఉగర్ ఎడమ 
భుజానిన్ చీలుచ్కుంటూ వెళిళ్ వెనక వునన్ చెటుట్లో దిగబడింది. 

 
(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం) 
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