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PPP
సంధాయ్ సమయమైంది. రుదర్వరమ్కు వివాహం నిశచ్యమైన విషయం అంతఃపురమంతటాతెలిసింది. రుదర్వరమ్ తలిల్ రాజనందిని తన
మందిరం వెనుక వైపు నునన్ ఖాళీ పర్దేశం లోకూరుచ్ని, దూరాన కనిపించే పరవ్తాల వైపు చూసుత్నన్ది. ఆమె మందిరం నుండి చూసేత్
శాంతివనం కనుల విందు చేసుత్నన్ది. ఆ వనం రాజకుటుంబీకుల విహారాల కొరకు ఏరాప్టుచేయబడింది. అందమైన జలపాతాలు,
సరసుస్లు, ఎతైత్న వృకాష్లు, పరిమళాలు వెదజలేల్పుషప్ లతలతో నిండి ఆ వనం రాజకుటుంబీకుల విహారాల కొరకు ఏరాప్టు చేయబడింది.
పరిచారికలు ఆమెకు ఉపచారాలు చేసుత్నాన్రు. అంతఃపురవాసిని వీణ వాయిసూత్ , పాటపాడుతునన్ది. పాట సంతోషకరమైనదే
కానీ, ఆమె గొంతులో విషాదమే పలుకుతోంది. రాజమాతమనసు సైతం ఆందోళనగా ఉనన్ది.
అందుకు కారణం అపప్టి వరకూ జరిగిన సంఘటనలే. జాఞ్పకాలతో మనసు భారమైంది.
తమ యువరాజులందరూ ఒకరొకరుగా అంతరాథ్నమైనారు. వారెకక్డ ఉనాన్రో , జీవించియునాన్రో లేదో కూడా తెలియదు.
ఆనంద వరమ్ వివాహం నిశచ్మైన మరుసటి నాడు, మితుర్లతో వేటకని వెళాళ్డు. చివరివరకూఅతను తమ వెంటే ఉనన్టుల్
మితుర్లంతా చెపాప్రు. నగరంలో పర్వేశానికి కొనిన్క్షణాలముందు, సుడిగాలి వచిచ్ంది. ఆ సుడిగాలిలో అశావ్లు తికమక పడాడ్యి. దారి
కనబడకఅసత్వయ్సత్ంగా నడిచాయి. పెదద్వాడు ఆనంద వరమ్ వివాహానికి ముందు , మితుర్లతో కలసివేటకు వెళాల్డు. అందరూ వచాచ్రు తపప్
సత్ని రాలేదు . తమతో బాటే చివరకూ ఉనాన్డని, నగరంలో పర్వేశించే కొదిద్ క్షణాలముందు అడవిలో సుడిగాలి ఎండుటాకులనీన్
గాలిలోకిలేచాయని, కొదిద్ క్షణాలలో అతనెటు అదృశయ్మయాడో అరథ్ం కాలేదని అనాన్రు.
మంజుల వరమ్కు వివాహం అయిన రెండవనాడు ఆ శాంతి వనంలో భారయ్తోవిహారానికెళాల్డు. చలల్ని వెనెన్ల రాతిర్. వనంలోని
పుషాప్లనీన్ విరబూసి విచుచ్కుని మరీ ఆ జంట వంక చూసుత్నాన్యి. పరిచారికలు కొదిద్ దూరంలో మసలుతునాన్రు. పులి
గాండిర్ంపుకువిసుత్పోయి ఆ వచిచ్న వైపు పరుగు తీశారు. పరివారమంతా చూసుత్ండగనే మంజుల వరమ్ను పులినోట కరచుకుని
పరుగుతీసింది. రాజకుటుంబీకులు విహారారథ్ం ఏరాప్టు చేసిన వనమది. అందులో కుందేళుల్, జింకలూ తపప్ వేరే మృగాలుండే అవకాశమే
లేదు. ఆ పులి ఎటునుండివచిచ్ందో ఎటు వెళిళ్ందో ఎవరికి అరథ్ం కాలేదు. మరునాడు సైనికులు వనమంతా జలెల్డపటాట్రు. మంజుల
వరమ్గానీ, పులి ఆనవాళుల్ గానీ కనిపించలేదు.
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మూడవవాడు నరేందర్ వరమ్. శంబర దేశపు యువరాణిని వివాహమాడి రధం మీదతీసుకుని వసుత్ంటే , చిలుకలు వచిచ్ రథం మీద
వాలాయి. రంగురంగుల

చిలుకలు. వాటిఅందానికి, పలుకులకు

యువరాజూ,

రాణీ ముచచ్ట పడి

వినోదిసుత్ండగా,

ఆ

రథంఆకాశంలోనికి ఎగిరి మాయమైంది. అది ఎటు వెళిల్ందో, ఏమైపోయిందో ఎవరికీ అంతుబటట్లేదు.
సవ్రణ్ముఖి శాపవశాన రాజకుటుంబంలో ఏ ఒకక్ యువరాజుకూ కలాయ్ణ యోగం పటట్లేదు. మహారాజు పోయాక ఎవరికీ
రాజాయ్ధికారం దకక్లేదు. కలాయ్ణం అయితే తపప్ పటాట్భిషేకంజరగదు. అలా అని వివాహం తలపెటట్గానే, విచితర్మైన పరిసిథ్తులోల్
రాజకుమారులు అంతరాథ్నమైపోయారు.
చివరివాడు రుదర్వరమ్. యుదద్ం పైనునన్ ఆసకిత్, దేశ విసత్రణ కాంక్ష వలల్ , ఇపప్టి వరకూవివాహానికి విముఖత చూపాడు.
అతని వలల్నే దేశమూ, వంశమూ నిలబడాలి.
దేశానికి రాజు లేక పోవడం పొరుగు దేశాల వారి ముందు అవమానకరంగా ఉంటునాన్, యువరాజు రుదర్వరమ్ కునన్ యుదధ్ పీర్తి
వలన కొంత కేష్మమే జరుగుతోంది. మహా యోధుడైనవిజయుడి యుదధ్ పర్ణాళిక వలన గెలుపెపుడూ రుదర్వరమ్దేనని తెలిసి, ఏ దేశమూ
తమమీదకు దండెతిత్ వచేచ్ సాహసం చేయడం లేదు.
సవ్రణ్ ముఖి , కేశవుల మరణం తరువాత ఆ రాజయ్ సింహాసనానిన్ ఎవరూ అధిషిట్ంచ లేదు. ఆమె దుఃఖమే , కాతాయ్యినీ దేవి
ఆగర్హమైందని , ఆ ఫలితమే తమ కుటుంబం లో ఏయువరాజూ వివాహానికి గాని, పటాట్భిషేకానికి గానీ నోచుకోలేదని తలచింది. ఆ
ఆలోచనతోనేదేవికి పూజలు జరిపించడానికి పంపింది. ఆనాడే, పొరుగు దేశపు యువరాణిని చూసి, వివాహంచేసుకోవడానికి సుముఖత
చూపడం ఆమెకు ఆనందం కలిగించినా, వివాహం అయే లోపల ఏమి జరుగుతుందోననన్ ఆందోళన నెలకొనన్ది.
రాజకుటుంబంలో యువరాజులను అంతఃపుర సతరీలకు దూరంగా పెంచుతారు. వీరు సునిన్త సవ్భావులుగా మారకుండా, రాజుగా
కొనిన్ సందరాభ్లలో కఠిన నిరణ్యాలు అమలుపరచడానికి వీలుగా, జాగర్తత్లు తీసుకునే వారు. చాలా చినన్తనం నుండే తలిల్కి
దూరంగాసాగుతుంది వారి జీవితం. ఆ మాతృభావనలు, సతరీ సహజమైన లాలితయ్మూ వారిమనసులనాకర్మణ చేయకూడదనన్ ఆలోచనతో
వారి పెంపకం సాగేది.
అనుభవజుఞ్లైన గురువుల వదద్ కఠిమైన శిక్షణలో రాజయ్నీతి, యుదధ్ కళ గురించినేరుచ్కుంటారు.
ఓ నాడు అతడు గురుకులంలో ఉండగా, మహారాజుతో కలసి చూడాలని వెళిల్ంది. రాజగురువువదద్ నియమాలు పర్తేయ్కంగా
ఉంటాయి. మహారాజు కుమారుడిగా అతనికి పర్తేయ్కసదుపాయాలేమీ ఉండవు. తన పనులనీన్ తనే చేసుకోవాలి. తనను దూరం చేసిందనన్
ఆగర్హించిన రుదర్వరమ్ తలిల్తో సంభాషించడానికి ఇషట్పడలేదు. రెండవ నాడు రాజగురువు విదాయ్రుథ్ల యుదధ్ కౌశల పరీక్షను ఏరాప్టు
చేశారు.
అనిన్టికనాన్ మికిక్లి పర్మాదకరమైన పరీక్ష , ఆకలితో ఉనన్ పులి మీద సావ్రీ చెయయ్డం. రెండు దినాల పాటు ఆహారమివవ్కుండా
ఉంచిన బలమైన తెలల్ పులిని బరిలోకి వదిలారు. ఆపరీక్షలో పాలొగ్నడానికి విదాయ్రుథ్లందరూ జంకుతుండగా, అందరికనాన్ చినన్వాడైన
విదాయ్రిథ్ముందుకు వచాచ్డు. పర్మాదపు సాథ్యి ఎరుగని పసివాడని తలచి, మహారాజు, రాజనందినివలదని వారించబోయారు. నిశిచ్ంతగా
ఉండమని సూచించాడు రాజగురువు.
లోపలికి వెళిల్న ఆ విదాయ్రిథ్ కొనిన్ క్షణాలపాటు నిబబ్రంగా నిలబడి, దాని వంక తీక్షణంగాచూశాడు. పులి వైపు చూసిన అతని
చూపులలో తీక్షణతకు మహారాజు సైతం నివెవ్రపోయాడు. పులి వెనకడుగు వేసింది. అది కొదిద్గా వెనుకకు తగాగ్క, ఆ విదాయ్రిథ్ దికుక్లనీన్
కంపించేలా ఒకకేకవేసి, ముఖంలో తీవర్మైన వైఖరిని పర్దరిశ్ంచాడు. పులితో బాటు అందరూ ఉలికి పడాడ్రు.
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అతని తీరుకు పులి వెనుకకు అడుగులు వేసూత్, నకక్డానికి ఒక మూలకు వెళిల్ంది.

అతను పులిని నిలువరించి, సావ్ధీన పరచుకోవడం , ఆపైన లాఘవంగా దానిమీద కూరుచ్ని, ఆహారమునన్ వైపుకు తరలించడం ,
కొదిద్ క్షణాలలోనే దానిపై ఆధిపతయ్ం సాధించిన వైనంమహారాజుని అబుబ్ర పరచాయి. అదెలా సాధయ్మైనదో మహారాజుకు అవగతం
కాలేదు.
అతడి చేతిలో గరుడ రేఖ ఉనన్దనీ, అది ఉనన్వారిలో ధైరయ్ం , సాహసం సహజలక్షణాలవుతాయనీ ,అతడు చెంతనుంటే విజయం
తథయ్మనీ తెలియ పరచాడు.
శకుత్లు అతని దరి చేరవనీ

అంతేకాకుండా కూర్ర మృగాలు, విషసరాప్లు అతడిని చూసి సహజంగానే భయపడతాయని, అదృశయ్
వివరించాడు రాజ గురువు.

అతడు ఏ దేశపు రాజకుమారుడో తెలుసుకోవాలనుకునాన్డు మహారాజు.
అతడు అడవిలో ఒక శిధిలాలయం వదద్ పసిబిడడ్గా దొరికాడని ఆనాటి నుండి విజయుడనన్పేరుతో తనవదేద్ పెరిగాడనీ, చెపాప్డు
రాజగురువు.
విదాయ్భాయ్సం అయిన తరువాత రాజాయ్నికి వచాచ్డు రుదర్ వరమ్. అతనితో బాటే విజయుడుకూడా. తలిల్ని కలుసుకోవడానికి
రాజనందిని మందిరానికి వచాచ్డు. రుదర్వరమ్ను ఏనాడోచినన్తనంలో చూసిన జాఞ్పకం. కుమారుడిని చూసి ఆనందం కనాన్,
దుఃఖంవచిచ్ంది. సోదరులు ఎలా మరణించారో అడుగుతాడని ఆశించింది. చినన్తనంలో తన పేర్మకు దూరమైనాడు. ఇపుప్డు పేర్మ
కనబరచాడిని వీలేల్నంతపెదద్వాడైనాడు.
అపప్టికి అతడిని చూచి ఎనోన్ ఏళుల్ గడిచాయి. తలిల్కి నమసాక్రం చేసి నిలబడాడ్డు. అపరిచితులవలె అభివాదం చేసుకునాన్రు.
అతను తనను వదిలి వెళిల్న చినన్ బిడడ్కాదు. ఎతుత్గా ఎదిగి యవవ్నంలో అడుగిడిన యువకుడు. వీరుడిలా అగుపించాలనన్ సంకలప్ం
ముఖంలో తెలుసుత్నన్ది. యువరాజు అలంకారాలతో సుందరుడిలా ఉనాన్డు. మరింత సేపు చూడాలని కోరుకునన్ది కానీ, తేరిపార చూడడం
రాజమాతకు తగదని అతడిని ఆశీరవ్దించి పంపించివేసింది.
రాజమాత సాథ్నానికి భంగం రానీయకుండా అమె తన కనీన్రు దాచుకోగలిగింది. ఎనోన్సంవతస్రాల శిక్షణ, అనుభవం
ఆమెకుపయోగపడాడ్యి. ఉదేవ్గాలు దాచుకోవడంరాజాకుటుంబీకులలో ముఖయ్ లక్షణం. వారు దుఃఖానికి, వేదనకూ అతీతులుగా
కనిపించాలి.
ఎనాటినుండో నిలవచేసిన పేర్మ ఇపుప్డు కొరగాకుండా ఉనన్ది.
హృదయం భారమయేదీ, వేదన తెలిసేదీ , అందులో నిలువుండిపోయిన పేర్మవలల్నే.
రుదర్వరమ్కు రక్షణగా విజయుడిని నియమించాడు మహారాజు. విజయుడు వచిచ్నతరువాత చేసిన పర్తి యుదధ్మూ
విజయవంతమైంది. యుదధ్పర్ణాళిక తయారుచేయడంలో అతని పర్తిభకు మహారాజు విసమ్యం చెందేవాడు. అతి తకుక్వ పార్ణ హాని
కలిగేలా యుదధ్వూయ్హం రచించేవాడు. దేశ విసత్రణ కొరకు రుదర్వరమ్ తలపెటిట్న పర్తి యుదధ్ంలోనూ విజయంసంభవించింది.
ఆ నాటి ఆ వివరాలు , మరణించే సమయంలో మహారాజు చేసిన హెచచ్రిక రాజనందినికి జఞ్పిత్కివచాచ్యి.
పుతుర్లందరూ మరణించాక మహారాజు దిగులుతో కృశించిపోయి ఉనాన్డు. అంతిమగడియలలో రాజనందినికి కొనిన్ జాగర్తత్లు
చెపిప్ మరణించాడు. రుదర్వరమ్కు విజయుడుతోడుగా అనిన్ వేళలా ఉండాలనన్ది మహారాజు ముఖయ్మైన కోరిక.
రుదర్ వరమ్ వివాహానికి సుముఖుడు కావడంతో సంతోషం కనాన్ మించి ఆమెలో ఆందోళనపెరిగింది. వివాహం జరిగే లోపున
ఏమవుతుందోననన్ ఆలోచన ఆమెను కలవర పెటిట్ంది.
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రాజగురువుకు కబురు చేసిందామె.
రాజ గురువు వృదుధ్డైనాడు. రాజనందిని కబురందుకుని ఆమె మందిరానికి విచేచ్శాడు.

యువరాజులు అదృశయ్మైన విషయమూ, ఎవరికీ వివాహం కానీ , పటాట్భిషేకయోగం గానీ కలుగనివిషయం తెలిపి ఖినున్రాలైంది.
రాజ గురువు ఆమెను అనునయించాడు. " సతరీ సౌభాగాయ్నిన్ కాపాడడంలో కాతాయ్యినీ దేవి పర్తేయ్కమహిమ గల దేవత. కాబోయే
వధువు చేత సుమంగళి వర్తం ఆచరింపచేసేత్ మంచిది . నవరాతుర్ల పాటు ఆ దేవి ఆలయంలో ఆమె చేత వర్తమాచరింప జేయాలి. వర్తం
అయినమూడు రోజులకు వివాహం జరిపించండి. అది కూడా కాతాయ్యినీ దేవి ఆలయంలోనే జరగాలి” అని తెలిపాడు.
వెళల్బోయే ముందు రాజనందినికి మరొక హెచచ్రిక చేశాడు.
“అంతే కాదు. వివాహమయే వరకూ రుదర్వరమ్ గానీ, వధువు కానీ బయట సంచరించకపోవడంమేలు. ఒకవేళ వెళల్వలసి వసేత్,
విజయుని తోడు లేకుండా పంపవదుద్.”
PPP
పర్తి దినం వర్తమాచరించడానికి వసంత చందిర్క ఆలయానికి వచేచ్ది. ఆమెకు రక్షణగా ఆలయం వదద్ అపప్టి వరకూ, నిలబడి ఉనన్
విజయుడు ఆమెపై తన అనురాగంమాయమైపోవాలనీ, తాను పూరవ్వు విజయుడి వలె యోధునిగా జీవించాలనీ, వివేకంతో పర్వరిత్ంచాలనీ
కోరుకునే వాడు.
ఏ సతరీ అయినా రాణి అయే అవకాశానిన్ కాదనుకోదు. ఒక సామానయ్ సైనికుడికి భారయ్గా కావాలనికలలు కనదు. ఆమెను
మరచిపోవడమే మంచిదని మనసు అతనికి ఎంతగానో నచచ్ జెపేప్ది.
అతడు కూడా ఒపుప్దలకు వచిచ్నటేల్ పర్శాంతంగా ఉండేవాడు. ఆలయ సమీపానికి పలల్కి
వచిచ్ ఆగగానే,

తెరల ముతాయ్ల వరుసలు ఊగుతూ ఉండగానే, మనసు వేరే దారినసాగిపోయేది. అపప్టివరకూ సాధువులా

ఆలోచించే హృదయం అతని ఆధీనంలోనుండితపుప్కుని,

ఆమె కోసం పలవరించేది.

ఆమె పాదాలను చూసిన మరుక్షణం గుండె

చపుప్డుపెరిగేది. ఆమె అడుగులే అతని హృదయ సప్ందనలయేవి.
ఆమెను ఆరాధించని జీవితం తనకవసరం లేదని మనసు మొండికెతేత్ది.
ఆమెను సవ్ంతం చేసుకోవాలని నిసస్ంకోచంగా పేర్రేపించేది. ఈ సందిగధ్ంలో ఆమెను చూసినపర్తి రాతీర్ నిదర్ కరువయేది. ఆ
చితర్మైన హింస అనుభవిసూత్ , పరితపిసూత్ ఆహారంతినలేకపోయేవాడు. ఆమె సనిన్ధి కోసం , సానిన్హితయ్ం కోసం అంతరాతమ్ అనంతంగా
వయ్ధచెందేది. రాతి మిదెద్ మీద నక్షతార్లూ, వెనెన్లా అతని వాయ్కులపాటుకు జాలిపడేవి. పర్కృతిఅతనికి తోడుగా నిలబడి ఓదారేచ్ది.
పర్తి సాయం సమయం, ఆమె ఆలయానికి వచేచ్ క్షణం కోసమే నిరీకిష్సూత్ ఉండేవాడు. ఎదురుచూసే పర్తి క్షణం తనని తాను
నియంతిర్ంచుకోవాలని శత విధాల పర్యతిన్ంచేవాడు. ఆమె కాబోయే మహారాణి అనీ, తనలాంటి సామానుయ్డికి దకక్ని అదుభ్తమని,
మనసునినిగర్హించుకోవాలని ఎనోన్ ఆలోచనలు చేసేవాడు.
నవరాతుర్లు గడిచాయి. చివరి దినం ఆమె దేవాలయంలో పర్దకిష్ణలు చేసోత్ంది. ఆసమయంలో కంటి సైగతో చెలికతెత్లను ధవ్జ
సథ్ంభం వదేద్ ఆపేసింది. సాయం సంధయ్వెలుగులో ఆకాశం ఎరర్బడింది. ఆమె లేత హరిత వరణ్పు దుసుత్లలో వనరాణిలా నడచివెళుతోంది.
ఆమె అడుగులు వెంట అనుసరించిపోవడమొక ధాయ్నంలా సాగుతునాన్డు విజయుడు.
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ఉండి ఉండి వెనుకకు తిరిగి చూసోత్ంది. కనురెపప్ల కిర్ందుగా తనను గమనించి, వెంటఉనాన్డని నిరాధ్రించుకుని మళీల్ అడుగులు
వేసుత్నన్ది. ఆమె క్షణకాలపు చూపుకే సైతంహృదయం పరవశం చెందుతునన్ది. ఉతాస్హం నింపుతునన్ది.
హృదయం అనుభవిసుత్నన్ ఉదేవ్గం మునుపెనన్డూ అనుభవం కాలేదు.
తన సతరీకి తోడుగా నడుసుత్నన్టుల్నన్ది తపప్ , పర్భువుకు కాబోయే భారయ్ అనన్ ఆలోచనేదరికి రానంత మైకంలో ఉనన్ది అతని మనసు.
ఆమె అడుగులకు ఆభరణాల సవవ్డులు, వసాత్ర్ల గుసగుసలు , అతనిన్ వేరే లోకం లోకి నడిపించుకుని పోతునాన్యి. ఆమెసానిన్హితయ్ంతో
వివశుడినవుతునాన్ననన్ సప్ృహ మెరుపులా తెలిసి మరుక్షణంలోమాయమవుతోంది. ఆమె అడుగుల సవవ్డికి తనలో కలిగే సప్ందనలు
నియంతిర్ంచుకోవడానికిశర్మపడవలసి వసుత్నన్ది. ఈ చితర్మైన బాధ ఎనన్డూ అనుభవంలోకి రాలేదెందుకని ఆశచ్రయ్పడాడ్డు. ఇదివరకెంత
హాయిగా గడిచేది కాలం. విధి, రాజయ్ం, యుదధ్ం. బాధ లేని లోకంలోజీవించాడు.
‘ఈమె ఎవరు.’
‘ఎందుకిలా బాధిసుత్నన్ది.’
‘కాబోయే మహారాణి. ఆమెపై మనసెందుకు?'
‘మరలుచ్కుందామంటే, మనసు ఆమె తనకోసమే నంటుంది.’
అనుక్షణం హృదయానిన్ కోసుత్నన్ంత బాధ.
అడుగులననుసరిసూత్ కొంత దూరంలో నడుసూత్ ఉనాన్డు.
ఇంతలో చందిర్క చీరకొంగు గాలికెగిరి పకక్నే ఉనన్ వృకాష్నికి చికుక్కుంది.
ఆమె ఆగిపోవలసి వచిచ్ంది. చికుక్కునన్ కొమమ్ నుండి తపిప్ంచ బోయింది. అది ఎతుత్గాఉండడం వలల్ ఆమెకు అందడం లేదు.
ఆమె పాదాలనే అనుసరిసుత్నన్ విజయుడికి జరిగినదేమిటో అరథ్ం కాలేదు. ఆమెకు దూరంగానిలబడి చూసూత్ ఉనాన్డు. అతనిలోని
నిరిల్పత్త, ఆమెలో ఆశాభంగమైంది. ఆమెకు తెలియకుండానే రోషం తో ముఖం ఎరర్బడింది.
ఆమె పూలు కోయాలని పర్యతిన్సుత్నన్దని తలచి, దగగ్రకు వచిచ్,
“పూలు కావాలా మహారాణి”?” అంటూ కొమమ్ వంచాడు.
చీర చికుక్కోవడం గమనించి, దానిన్ కొమమ్ నుండి తపిప్ంచి ఆమె చేతికివవ్బోయాడు. ఆమె కోపంతో అతని చేతినుండి గటిట్గా
లాగింది. ఆమె విసురుకు చీర చిరిగింది. అది చిరిగిపోవడం చూసి, అతను నొచుచ్కునన్టుట్
“కాబోయే మహారాణికి కోపం తెపిప్ంచానా?” అని పర్శిన్ంచాడు.
“మహారాణి , మహారాణి! నాకేమీ వదుద్.”
"నేను సామానుయ్డి భారయ్గా ఉండాలనుకుంటునాన్ను.”
"రాణివాసం వదిలి సామానుయ్డితో జీవితం ఎందుకు?"
“నాకు జీవితమే వదుద్.” విసురుగా వెళల్బోయింది.
“ఇంత సుకుమారికి అంత ఆగర్హమా.”
ఆమెను ఆపాలని చేయిపటుట్కునాన్డు.
“ఆగర్హం కాదు. నా మనసునీ, తనువునీ తాకిన వీరుడితోనే నా జీవితం. మనసు తెలుసుకోలేని మూరుఖ్డిని కోరుకునన్ందుకు
దుఃఖం.” చేతులలో ముఖంకపుప్కుంది.
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ఆమె నిందావాకాయ్లు చలల్ని పనీన్టి జలుల్లా తాకాయి. ఆమె మనసు తెలిసిన అతనికి అనిన్లోకాలనూ జయించిన భావన కలిగింది.
సంతోషం సముదార్లు పొంగిపోయాయి.
“దేవీ, మనసు తెలుసుకోలేని మూఢుడిని ”.
ఆమె చెకిక్ళల్పై జారిపోతునన్ కనీన్రు తుడిచాడు.
ఆమె కేశాలను సవరిసూత్ నిలబడాడ్డు. ఎంతకాలం గడిచిందో తెలియదు.
మొదటి సారి భయంతో దగగ్రైంది.
రెండవ సారి విరహం తాళలేని దుఃఖంతో దగగ్రైంది.
ఇక ఎపుప్డూ ఆమెను బాధపెటట్ కూడదు. తనకో జీవితమునన్దని మొదటి సారి తెలుసుత్నన్ది. దానికో లక్షయ్ం కనిపిసుత్నన్ది.
ఆమె సానిన్హితయ్ంలో ఆనందం తన సవ్ంతం కావాలి. ఆమెను సంతోషపెటాట్లి. ఇంతకు మించిన లక్షయ్ం లేదు. ఆ దేవి తనకొసగిన
వరం ఆమె.
" అవివేకిని మనిన్ంచు."
అతని పెదవులపై వేలు ఉంచింది.
“నినున్ చేపటేట్ మారగ్ం చూసుకుని వసాత్ను.” ఆమెకు బాస చేశాడు.
వెనెన్ల వెలుగులో గురిచూసి సంధించిన బాణాలకు గాయపడిన వారిదద్రూ , కోలుకుని విడివడడానికి సమయం పటిట్ంది.
చందుర్డు, వెనెన్లా, నక్షతార్లే కాకుండా వేరొకరెవరో కూడా చూసేందుకు అవకాశమిచాచ్రు.
అతనిని వదిలి వెళిల్పోతూ, ఆ వేలితో అతని పెదవులపై మెతత్గా సప్ృశించి వెళిల్పోయింది. ఆ పేర్మలేఖ పుటిట్ంచిన అగిన్కి నిలువునా
రగిలిపోయాడు విజయుడు.
సంతోషం కెరటంలా లేచింది. ఉదేవ్గం వేగంగా పర్వహిసుత్నన్ది.
PPP
ఆ సాయం సమయం, విజయుడిని వాయ్హాయ్ళికి పిలిచాడు రుదర్వరమ్.
రాజమందిరానికి ఉతత్ర దికుక్లో ఉనన్ వనంలో సంచరించడం అతని అలవాటు. తరచూవిజయుడిని కూడా ఆహావ్నించేవాడు. అలా
నడుసూత్నే పొరుగు దేశాలపై ఆకర్మణకు కొనిన్వూయ్హ రచనలు సిదధ్ం చేసేవారు.
ఈ పరాయ్యం విజయుని ఆహావ్నించిన విశేషం వేరు.
ఇరువురూ కొదిద్ సమయం పాటు మౌనంగా నడిచారు.
ఇరువురి మనసులోనూ వేరు వేరు ఆలోచనలు సాగుతునాన్యి.
యువరాజుకు విషయం ఎలా తెలపాలి, తమ పేర్మ గురించి తెలిసేత్ , అతనెలా సప్ందిసాత్డు. అని ఆలోచిసుత్నాన్డు విజయుడు.
“విజయా, ఇనిన్ దినాలు వాయ్హాయ్ళికి రాలేదు. రాజమాత వేరే పని మీద పంపినటుట్నాన్రు.” మందహాసంతో పర్శిన్ంచాడు.
“అవును యువరాజా, ఆలయంలో రక్షణ ఏరాప్టుల్ చూడమని పంపారు.”
వసంత చందిర్కను ఎలా పరిణయమాడాలో ఒక ఆలోచన లేదు. ఒక వూయ్హమూ లేదు. యువరాజు తో బాటు ఉదాయ్నవనంలో
కాలిబాటన నడుసుత్నాన్డు. యువరాజు చాలా ఉలాల్సంగాఉనాన్డు. తండిర్ ఇచిచ్న సామార్జాయ్నిన్ రెండింతలు చేశాడు. దానిలో ముఖయ్మైన
పాతర్వహించిన విజయుణిణ్ అభినందించాడు.
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“ఎందరో రాజకుమారెత్లను చూచాను విజయా. ఎవరిని చూసినా కలగని భావన వసంతచందిర్కను చూడగానే కలిగాయి. నాతో
పాటు సింహాసనం పై కూరుచ్ండగల అరహ్త ఆమెకేఉనన్దని నా నమమ్కం. ఏమంటావు విజయా.”
విజయుడేమీ మాటాల్డక మౌనంగా ఉనాన్డు.
“విజయా, ఆమెను చూడాలని ఎంతగానో మనసు పరితపిసుత్నన్ది. కానీ వివాహం వరకూచూడకూడదని రాజమాత ఆజాఞ్పించారు.
ఆమె ఎలా ఉంటుంది. ఏమైనా వివరాలు చెపుప్విజయా. తెలుసుకోవాలని ఉంది.”
“యువరాజా. నేనెలా చెపప్గలను.” నిరిల్పత్ంగా అనాన్డు. రుదర్వరమ్ వసంత చందిర్క గురించిపర్శిన్సుత్ంటే, మనసులో అసౌకరయ్ంగా
అనిపిసుత్నన్ది.
“నీకా? నీకెలా తెలుసుత్ందిలే. సతరీ పటల్, పేర్మ పటల్ ఆసకిత్ లేదు. వనంలో విందు ఏరాప్టు చేశారు. పద” అంటూ విజయుడిని పు
తీసుకుని వెళాల్డు రుదర్వరమ్.
కొలను పకక్నే అంతఃపుర పరివారం ఉనాన్రు. వెనెన్ల విరబూసింది. రుచికరమైనఆహారపదారాథ్లనీన్ అమరిచ్ ఉనాన్యి. అరుదైన ఫల
రసాలునాన్యి.
విజయుడికి ఆహారం మీద మనసు రావడం లేదు.
యుదధ్ వూయ్హాలు రచించడమే అంతవరకూ తెలుసు. పేర్మ యుదధ్ం ఎలా చేయాలో, ఎలాజయించాలో అని ఆలోచిసూత్ ఉనాన్డు.
ఒకవేళ ఆమెను పరిగర్హించకపోయినటైల్తే, ఆమెఎంతగా దుఃఖిసుత్ందో, ఆ వేదన ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోగలిగాడు.
ఆమె మాతర్మేనా?
‘ఆమె దూరమైతే తను మాతర్ం జీవించ గలడా? ఆమెను దకిక్ంచుకోలేని జీవితం కూడా ఒకజీవితమేనా?’
యువరాజు ఎదురుగా ఉనాన్డని మరచి, ఆలోచనలెటో సాగుతునాన్యి. విజయుడి వైఖరిగమనించి, “నా వివాహం
నిశచ్యమైనందుకు నీకు సంతోషంగా లేదా విజయా. ఆమె గురించితెలుసుకోవాలనుకుంటునాన్ను. చెపుప్.”
అంటూ ఒక పానీయానన్ందించాడు. యువరాజు అందించిన పానీయం తాగుతూ ఉనాన్డు. అది ఎనన్డూ లేనంత మతెత్కిక్సుత్నన్ది.
ఎకక్డో తేలిపోతునన్టుల్, మనసు తన వశంలోలేనటుల్నన్ది. తానేమి మాటాల్డుతునాన్డో ఏదీ తన ఆధీనంలో లేనటుల్నన్ది.
మౌనంగాఉండాలనుకునాన్డు. సాధయ్ం కాలేదు.
మనసులో బాధ, పేర్మ, ఆమె పటల్ అనురాగం అంతా తనకు తెలియకుండానేతెలియజేసుత్నాన్డు.
“యువరాజా, ఆమె నా పార్ణం. ఒకరినొకరం గాఢంగా కోరుకుంటునాన్ము.”
రుదర్వరమ్ కనున్లలోని రౌదార్నికి ముఖయ్ సమాచారం చేరవేసిన వేగులు జంకి వెనకడుగువేశారు.
PPP
వివాహానికింకా సమయమునన్ది కానీ, ఆనాడే వివాహానికి ఏరాప్టుల్ చేయమని ఆదేశించాడు రుదర్వరమ్. రాజనందిని, కుమారుడి
ఆతృత ను వేరే విధంగా అరథ్ం చేసుకుంది.
ఉదయం నుండీ విజయుడి కొరకై నిరీకిష్సుత్నన్ది వసంత చందిర్క.

అతడు తపప్కవసాత్డని, తనని చేపడతాడనీ ఆశగా

ఎదురుచూసోత్ంది. కాలం గడుసుత్నన్ది.
క్షణ క్షణానికీ ఆతృత హెచచ్వుతునన్ది. చినన్ సవవ్డికి కూడా ఉలికిపడి విజయుడేమోననిలేచి పరికిసుత్నన్ది. ఆమె వెంట ఉనన్
చెలికతెత్లందరికీ ఆమె ఎవరికోసం ఎదురు చూసుత్నన్దోతెలిసి, విచారంగా అలంకరిసుత్నాన్రు.
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ఇంతలో రాజనందిని వధువుకోసం రాజకుటుంబానికి చెందిన పర్తేయ్కమైన ఆభరణాలుతీసుకుని వచిచ్ంది.
ఆమె వసంత చందిర్కను చూసింది. ఆమె సౌందరాయ్నికి విసుత్పోయింది. మానవులోల్ అటువంటిఅరుదైన అందం ఆమె మునుపెనన్డూ
చూడలేదు.
ఆమె కాబోయే కోడలికి తెచిచ్న రాజకుటుంబానికి చెందిన రతాన్భరణాలను ఒకటొకటిగాఅలంకరించమని చెపిప్, , పరిచారికలు
అలంకరిసుత్ంటే ఆమె ముచచ్టతో పరికిసూత్ ఉనన్ది.
ధగధగలాడే ఆభరణమేదైనా వసంత చందిర్క శరీరం పై కాంతివిహీనంగా అగుపిసుత్నన్ది.ఆమెను చూడడమే కనులకు విందుగా
అనిపించింది. ఎంత చూసినా తనివి తీరడం లేదు.ఈమె జనమ్ సాధారణమైనది కాదని ఆమెకు తోచింది.
ఆ రూపలావణాయ్లను చూసూత్ మైమరిచి పోయింది. అదుభ్త సౌందరాయ్నిన్ చూసూత్ ఉనన్రాజనందినికి ఎపప్టికో ఆ అందంలో ఒక
లోపం సుఫ్రించింది.
ఆమె సౌందరయ్వతియే. కానీ ఏమిటా లోపం.
వసంత చందిర్క మోములో సంతోషం లేదు.
ఆమె ముఖంలో చిరునవువ్ లేదు. మనసెకక్డో ఉనన్దని సప్షట్ంగా తెలుసుత్నన్ది. వివాహంకాబోయే వధువుకుండాలిస్న
కలవరపాటుగానీ ఉదేవ్గంగానీ, ఎటువంటి సంతోషపు ఛాయలుకనిపించడం లేదు. వధువుగా చేసిన అలంకారం , అంతటి సౌందరయ్వతి
పటల్ అనాసకిత్గాఉనన్టల్నిపించింది. ఆమె మీద అలంకరించిన ఆభరణాలనీన్ నిరిల్పత్ంగా ఉనాన్యి.
కారణమేమైయుంటుందీ అని రాజనందిని ఆలోచిసూత్ ఆమె వైపు వెళల్బోతుండగా, వధువునితీసుకుని రమమ్ని కబురు వచిచ్ంది.
పరిచారికలు వెంటరాగా వసంత చందిర్క ఆలయం వైపువెళిల్ంది. ఆలయం చుటూట్ పర్దకిష్ణం చేసూత్ ఉనన్ది. వెనుక వైపునునన్ నీల
సిందూరవృకాష్లకు నమసక్రించింది. ఎపుప్డూ ఉతాస్హంగా ఉండే వృకాష్లు మౌనంగా, సత్బధ్ంగా నిలబడిపోయినటుల్నాన్యి. కనీన్ళల్తో తల
పైకెతిత్ చూసింది. ఆమె పర్ణమిలుల్తునన్దిఅనుకుంటునాన్రు వెనుక నిలబడిన పరివారం. మరికొంత దూరంలో రాజనందిని ఆమెనేచూసూత్
ఉనన్ది.
ఇతమిదధ్ంగా తెలియని బాధ ఏదో రాజనందినిని కూడా ఆవరించింది.
‘ఏమిటామె బాధ?’
ఆమెతో సంభాషించకుండానే ఈ వివాహం నిశచ్యించినందుకు తనను తానునిందించుకునన్ది.
ఏమి చేయాలో , ఇంకా కొనిన్ క్షణాలలో వివాహ కర్తువు పార్రంభమవుతోంది.
వెనుకకు తిరిగి చివరి సారి విజయుడి కోసం పరికించి చూసింది.వెనుకకు తిరిగి రాజనందినివైపు చూసింది. ఆమె చూపులో
కనిపించిన భావానికి రాజమాత విసుత్పోయి, పరుగున ఆమె వైపువెళల్బోయింది. రాజనందిని ఆమెను చేరుకునే లోపు వసంత చందిర్క ఆ
రెండు వృకాష్ల మధాయ్ఉనన్ పర్దేశంలో లోయ లోనికి దూకింది.
వెనుక నుండి చూసుత్నన్ రాజ పరివారమంతా నిరాఘ్ంత పోయారు. కొందరు కేకలు వేశారు. రాజనందిని పరుగున లోపలికి వెళిల్
రుదర్వరమ్తో చెపిప్ంది.
యువరాజు ఆందోళనగా వసంత చందిర్క లోయలోనికి అదృశయ్మైన పర్దేశానికి వచిచ్ చూశాడు. ఆ లోయ ఎంతో
అపాయకరమైనది. విష సరాప్లతో నిండి ఉంటుందని పర్తీతి.
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“రుదార్, చూసాత్వేం, వెళిళ్ ఆమెను రకిష్ంచు.” అనన్ది.
“ఆ లోయ ఎంత అపాయకరమో మీకు తెలియనిది కాదు.” తలిల్తో చెపాప్డు రుదర్వరమ్.
రుదర్వరమ్ వైపు అపనమమ్కంగా చూసింది.
“ సతరీ ఆపదలో ఉనన్ది రుదార్."
“అది ఆమె కావాలని తెచుచ్కునన్ది. వారి అవివేకానికి మనమెలా బాధుయ్లం.”
“తన సతరీని రకిష్ంచుకోవడం ధీరుడైన పురుషుని విధి.
విధి నిరవ్హణ సమయంలో అపాయాలనెంచుతునాన్వా రుదార్?”

“నాతో వివాహానికనాన్, మృతుయ్వునే కోరుకునన్దంటే, ఆమె నా సతరీ ఎందుకవుతుంది. ఆమెకోసంనేనెందుకు అపాయం కోరి
తెచుచ్కోవాలి?”
“దేశానేన్లే రాజుగా , ఆమెను కాపాడు. నీ సైనికులనెవరినైనా పంపించు.”
తలిల్మాటలు రుచించనటుల్ నిలబడాడ్డు.
అతనితో వాదన అనవసరమని తలచి, చుటూట్ చూసింది. యువరాజుని కాదనిసాహసించేవారెవరూ లేరకక్డ.
“విజయుడెకక్డా?”
ఎవరూ మాటాల్డలేదు.
“విజయుడేడి రుదార్?”
రుదర్వరమ్ మౌనంగా నిలబడాడ్డు. విజయుడెపుప్డూ రుదర్వరమ్తో బాటే కనిపించేవాడు. అదీఇంత పర్తేయ్కమైన దినాన అతడెందుకు
లేడు. ఏదో అపసవ్రం వినిపించింది. అతను తోడులేనినాడు , రుదర్వరమ్ ఆపదలో ఉంటాడని మహారాజు చేసిన హెచచ్రిక గురుత్ వచిచ్ంది.
“రుదార్ , ఏమిటిది. విజయుడెకక్డా?”
రుదర్ వరమ్ను పర్శిన్ంచింది. యువరాజు మౌనంగా నిలబడడం ఆమెకేదో సంశయానిన్ రేపింది.
“విజయుడిని వెంటనే పర్వేశపెటట్ండి. మహారాణిగా ఆజాఞ్పిసుత్నాన్ను.” ఆమె ఆగర్హంగాపలికింది.
ఆమె కంఠంలో వినిపించిన ఆగర్హానికి రుదర్వరమ్ వెంటనే కదిలి సైనికులకు సంజఞ్ చేశాడు.
కొదిద్ సేపటికి బలమైన గొలుసులతో బంధించియునన్ విజయుడిని తోడొక్ని ఆలయపార్ంగణానికి వచాచ్రు.
విజయుడి కనున్లు ఎరుపెకిక్ ఉనాన్యి. ఎనోన్ నాళుళ్ నిదర్కు కరవైనటుల్. అతడిని చూడగానేరాజనందిని విజయుడికి చేరువగా వచిచ్,
“ఏమైంది విజయా. ఏం నేరం చేశావు. ఎవరు నినిన్లాశికిష్ంచింది.” ఆతృతతో పర్శిన్ంచింది.
అతడేమీ బదులు పలకలేదు.
“విజయా, ఏమిటిదింతా. నినున్ బంధించడమేమిటి? అతని బంధనాలు విపప్ండి.” అనన్ది.
సైనికులు వచిచ్ గొలుసులను విపప్బోయేలోపల విజయుడే తన శరీరానిన్ ఒక పర్తేయ్కమైన కోణంలో కుదించాడు. ఒకటి రెండు
నిముషాలోల్ గొలుసులనీన్ జారి అతని ముందు కుపప్గాపడాడ్యి.
“ఏమిటిది విజయా. నీవు నేరం చేశావంటే నమమ్లేను. ఏమి జరిగింది?”
ఒక క్షణం మౌనం తరువాత, “మేమిదద్రం ఒకరినొకరం కోరుకునాన్ం.” అనాన్డు. ఎవరు ఎవరినికోరుకునాన్రో , వసంత చందిర్క
ముఖంలో సంతోషం ఎందుకు లేదో , వివాహానికి ముందు ఆమెమృతుయ్వు వైపు ఎందుకు నడిచిందో మహారాణికి అరథ్ం అయింది.
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చుటూట్ చూశాడు విజయుడు. వసంత చందిర్క ఎకక్డా కనిపించలేదు. అతని చూపులోల్నిఅనేవ్షణ పసిగటిట్ంది రాజనందిని.
ఇదివరలో మహారాజు చేసిన పొరపాటే ఇపప్టివరకూ వెంటాడుతునన్ది. అది మరలపునరావృతం కావడానికి వీలేల్దు అనుకుంది.
“విజయా, ఇపప్టి వరకు నీకోసమే నిరీకిష్ంచింది. నీవు రానందుకే, చందిర్క ఆ లోయలోకిదూకింది. ఆమెను కాపాడు.” ఆందోళనతో
చెపిప్ంది.
పరుగున వెళిల్ లోయలోకి చూశాడు. దటట్మైన వృకాష్లు తపప్ అంతా చీకటిగా ఉనన్ది.
ఆమె జీవించే ఉండి ఉంటుందనన్ ఆశ అకక్డునన్వారెవరికీ లేదు.
తనను బంధించడానికి ఉపయోగించిన గొలుసులను ఆ రెండు వృకాష్లకు కటిట్ లోయ లోపలికిదిగే ఏరాప్టుల్ చేసుకునాన్డు
విజయుడు.
లోయలోనికి దిగుతూ రాజనందిని పర్ణామం చేశాడు.
“ఆశీరవ్దించండి మహారాణీ.”
“నా ఆశీరావ్దం నీకెపుప్డూ ఉంటుంది విజయా.”
తలిల్ అతని మీద అభిమానం కురిపించడం సహించలేకపోయాడు రుదర్వరమ్. అకక్డునన్ వారంతా వారికి తోచిన విధంగా
సంభాషించుతునాన్రు.
ఆ లోయలోకి అడుగిడిన వారెవవ్రూ తిరిగి రాలేదని అంతా విష సరాప్ల మయమనీభయపడాడ్రు. విజయుడునన్ చోట విజయమేననీ,
తపప్క విజయం సాధించుతాడనన్ నమమ్కంవయ్కత్ం చేశారు మరికొందరు.
రాజనందిని రుదర్వరమ్వైఖరికి విముఖురాలై చూసూత్ ఉనన్ది. ఆమె హృదయమంతా బాధతోనిండింది. కుమారుడిని సరైన మారగ్ంలో
పెంచలేకపోయాననన్ బాధ మనసులో నిండింది.
"ఆమెనలాగే వదిలి వేదాద్మా? ఇదేనా రాజాయ్ధికారుల లక్షణం. పర్మాదానికి వెరిచే వారికిరాజాయ్ధికారమెందుకు రుదార్?" ఆమె
కంఠంలో ఆకోర్శం విని కూడా నిరిల్పత్ంగా నిలబడాడ్డురుదర్వరమ్.
తనతో

వివాహం

ఇషట్పడక

ఆమె

చేసిన

అవమానం,

రుదర్వరమ్

మనసుని

దహించివేసుత్నన్ది.

తనకు

బదులు

మృతుయ్వునెంచుకునన్దంటే, రాజుగా తనని అవమానించినటేల్ అనుకునాన్డు. కూర్ర మృగాల బారిన పడి ఆమె వికృతమైన మరణం
పొందాలి. పర్తీకారంతో అతని మనసురగిలిపోతునన్ది.
అతడిలో సాగుతునన్ ఆలోచనలు పసిగటిట్ంది రాజనందిని.
“రుదార్, ఒకరిని నమిమ్న సతరీ ,వేరొకరి చెంతనుండడానికెలా సిదధ్మవుతుంది? మనసులోవిజయుడిని కోరుకునన్ది. అతడినే భరత్గా
ఊహించుకునన్ది. అంతే కానీ నీవంటే ఇషట్ంలేకపోవడం కాదు.”
తలిల్ మాటలు చెవిన బడనటుల్ ముఖం కఠినంగా పెటుట్కుని చూసుత్నాన్డు.
“ ఒకవేళ ఆమె ఇకక్డే నిలబడి ఉంటే, వివాహం జరిగి ఉండేది. ఆమె రాణి అయేది. కానీ ఆమెనినున్ మోసం చేయలేక , తనని తాను
అంతం చేసుకోవాలనుకునన్ది. వారి పేర్మనుగౌరవించు.”
“తలిల్గా మీరు నాకు చేసే నాయ్యమిదేనా?”
“నాయ్యానికి ఏ బంధాలు అంటకూడదు రుదార్. అపుప్డే అది నాయ్యమనిపించుకుంటుంది.”
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సంధాయ్ సమయమవుతునన్ది. వివాహానికి తరలి వచిచ్న వారంతా మరలి వెళల్డానికిసిదధ్మవుతునాన్రు. రుదర్ వరమ్ సైతం వారిదద్రూ
మరణించి ఉంటారనుకుని తలచాడు.
నీల సిందూర వృకాష్లు ఎపప్టిలా ఉతాస్హంగా ఊగుతునాన్యి. వాటి కలకలానికి ఏమిటాకారణం అని అంతా లోయలోనికి
చూశారు. విజయుడు గొలుసుల ఆధారంతో వసంతచందిర్కను తీసుకుని వసుత్నాన్డు.
రుదర్వరమ్ ఆగర్హంతో ఊగిపోయాడు.
“వారిరువురూ మరలా నా రాజయ్ంలో పర్వేశించడానికి వీలేల్దు. వారిని హతమరచ్ండి.” అనిసైనికులకు ఆదేశాలిచాచ్డు.
సైనికులు ముందుకు కదలబోయారు.
"ఆగండి. వారికే హాని తలపెటిట్నా వినాశం తపప్దు" సైనికులను వారించింది రాజనందిని.
"రుదార్, చేసిన తపుప్కు పార్యశిచ్తత్ం చేసుకునే అవకాశం జారవిడుచుకోకు. కోరి కోరి వినాశానిన్తెచుచ్కోవలదు" అని పలికింది.
"ఒక సైనికుడి కోసం కనన్ కొడుకునే కాదనుకుంటునాన్రు. మాతృతావ్నికి విపరీతారాథ్లు చెపేప్తలిల్ని చూసుత్నాన్ను."
"తండిర్ చేసిన తపుప్లకు నీ సోదరులంతా బలి అయాయ్రు. నీ కేష్మం, రాజయ్కేష్మం కోసమే ఇలాచెయయ్వలసి వసుత్నన్ది."
"ఈ రాజయ్ం నాది. దానినెలా రకిష్ంచుకోవాలో నాకు తెలుసు"
కతిత్ తీసుకుని విజయుని పైకి రానివవ్కుండా అడుడ్కోవాలని లోయవైపు వెళల్బోయాడు రుదర్వరమ్.
అతనికి అడడ్ంగా నిలబడింది రాజనందిని.
“తపుప్లు చెయయ్డం ఆపాలి రుదార్. నీ విజయాలకు కారకుడైన వీరుడి పటల్ ఇదేనా నువువ్చూపే మరాయ్దా?”
“మీరు అడుడ్ తొలగకపోతే , తొలగించడానికి వెనుకాడను.” ఉగర్ంగా పలికాడు.
ఇంతలో ఆలయ పార్ంగణమంతా వింత కాంతితో నిండింది. చూసుత్నన్ వారంతా కనులుమూసుకోవలసి వచేచ్ంత పర్కాశవంతంగా
మారింది. అందరూ లోయలోనికి చూశారు.
నీల సిందూర వృకాష్లు రెండూ కనిపించనంత కాంతి నెలకొంది. కొంత సేపటికి అందరూఆశచ్రయ్ పడే రీతిన వృకాష్ల సాథ్నంలో
కేశవుడు, సవ్రణ్ ముఖి నిలబడి ఉనాన్రు. వారు అశరీరంగాఉనన్టుల్ , వింత తేజసుస్తో వెలుగుతునన్టుల్ చూసేవారికి అరథ్మైంది.
నిరాఘ్ంతపడి నిలబడిన రాజనందినికి నమసక్రించారు.
పేర్మానురాగాలతో ఒకరికొకరు తోడుగా నిలబడి ఉనన్ ఆ అపూరవ్మైన జంటను చూసుత్నన్ వారికనులకు విందుగా ఉనన్ది.
“మాకు మొకిక్న ఏ జంట పేర్మనూ ఇపప్టివరకూ విఫలం చేయలేదు. వసంత చందిర్క ఆ దేవివరపర్సాదిని. ఆ పేర్మకు అండగా
నిలబడిన మీకు సరవ్దా కృతజుఞ్లం. మీ తలిల్ మనసుకుదుఃఖ పెటిట్నందుకు క్షమించండి " అనాన్డు కేశవుడు.
ఏమి సమాధానం చెపాప్లో తెలియక రాజనందిని కనీన్రు కారిచ్ంది.
"సవ్రణ్ ముఖి ఆగర్హం వలన మీ నిసావ్రథ్మైన తలిల్ మనసు వేదన చెందింది. మమమ్లిన్మనిన్ంచండి. మీ కుమారులంతా కేష్మంగా
ఉనాన్రు" అంటూ లోయ నుండి , ఒక రధానిన్ పైకిరపిప్ంచాడు.
అదృశయ్మైన ముగుగ్రు కుమారులూ రధం నుండి దిగి తలిల్ వదద్కు చేరారు.
వసంత చందిర్క , విజయుల జంటను ఆశీరవ్దించి
“ఎపప్టిలానే ఆ దేవిని ఆరాధించుకుంటూ,

ఆలయంలో వచేచ్ పేర్మికులకు సహాయ పడుతూఉంటాము.” చేతులు జోడించి

పర్జలందరికీ అభివాదం చేసి లోయలోనికి వెళాల్రు. వింత కాంతి అదృశయ్మైంది.
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నీల సిందూర వృకాష్లు ఎపప్టిలా సంతోషంగా ఊగుతూ దరశ్నమిచాచ్యి.
"సతరీ అయినా, సామార్జయ్మైనా అరుహ్ల చేతిలోనే అందం.

రాజయ్కేష్మానికి, దేశ విజయాలకు కారణమైన విజయుడిని నా బిడడ్గా సీవ్కరిసుత్నాన్ను. అతడే ఈదేశానికి రాజాయ్ధినేత గా అరుహ్డని
పర్కటిసుత్నాన్ను. రాజకుటుంబానికి చెందిన మహారాణి కిచెందిన ఆభరాణాలు ధరించిన వసంత చందిర్క ఈ దేశపు మహారాణి అవుతుంది.
వారిరువురివివాహం అయిన మరునాడే పటాట్భిషేకం."
రాజమాత నిరణ్యం పర్జలందరిలోనూ సంతోషం నింపింది.
చూసుత్నన్ పర్జలందరూ సంతోషంతో తమ హరాష్నిన్ తెలియ జేశారు.
విజయుడూ, వసంత చందిర్కా ఆమెకు పర్ణమిలిల్ ఆశీరావ్దం తీసుకునాన్రు.
వధువు అలంకరణకూ , మహారాణి ఆభరణాలకూ నాయ్యం జరిగిందనన్ ఆనందంతోరాజనందిని మనసు సంతృపిత్ చెందింది.
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