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1  అనగనగా ఓ రాజకుమారి    బోడపాటి రమేఅనగనగా ఓ రాజకుమారి    బోడపాటి రమే  

  అనగనగా ఓ రాజకుమారి    బోడపాటి రమేఅనగనగా ఓ రాజకుమారి    బోడపాటి రమే  

 
 ఊహాదేశపు మహారాజు అపుప్డే సభ చాలించి అంత:పురం చేరుకుంటునాన్డు. ఆయన వెంట మహామంతిర్ కూడా ఉనాన్డు.  
 "పర్భువులు ఎందుకనో ఆందోళన చెందుతునన్టుల్నాన్రు." 
  "............" 
 "మన రాజాయ్నికి ఏదయినా ఆపద సంభవిసోత్ందా? శతృ రాజులెవరైనా మన మీద దాడి చేసుత్నన్టుల్ వేగులు వారత్ తెచాచ్రా?        

మీ బాధకు కారణం చెపప్ండి పర్భూ." మంతిర్ ముఖంలో ఆందోళన.  
 "ఏం లేదు మహా మంతీర్.. మీ దేశభకిత్, శకిత్సామరాధ్య్లవలల్ భగవంతుని ఆశీసుస్లతో మన పర్జలు సుఖంగానే ఉనాన్రు. శతృ రాజుల 

వలల్    ఆపద కూడా లేదు. కానీ..." 
 "చెపప్టానికి సందేహిసుత్నాన్రేం ? అది నేను వినకూడని విషయమా పర్భూ?" అనాన్డు ఆతృతగా. 
  "అదేంకాదు. అంత:పురం లోని విషయాలే  కలవరపెడుతునాన్యి అమాతాయ్. ముఖయ్ంగా మా చినాన్రి యువరాణి        

ఊహా కుమారి విషయం లోనే మేము ఆందోళన చెందుతునాన్ము". 
   "యువరాణి వారు ఏమయినా అనారోగాయ్నికి గురయినారా  పర్భూ?" 
   "శారీరక అనారోగయ్ం లేదు కానీ మానసికంగా చాలా బాధ పడుతునన్టుల్ తోసుత్నన్ది. చెలికతెత్లతో ఆడి పాడదు. ఏదో ఊహాలోకం 

లో   విహరిసుత్నన్టుల్ తోసుత్నన్ది." 
  "యుకత్ వయసు వచిచ్నది కదా ఆమె వివాహ విషయమై పర్భువులవారు ఆలోచించాలి. ఏ రాకుమారునైనా వరించెనేమో?        

లేదంటే సవ్యంవరం  ఏరాప్టుల్ చేయమందురా ?" 
    "ఇపప్టోల్ వివాహ పర్యతాన్లు పార్రంభించటం పర్మాదకరం. అందరు రాకుమారులు ఆమెను కాంకిష్ంతురు. ఎవరికి కోపము 

కలిగిననూ    యుదధ్ములు తపప్వు." 
    "అటల్యిన నృతయ్ సంగీతములతో ఆమెకు కాలకేష్పము కలిగించవచుచ్నేమో?" 
   "అదియూ విఫలమయినది. మా చినాన్రికి సంగీతమనన్ ఆసకిత్ లేదు. ఆమె గొంతెతిత్ పాడిన అంత:పురవాసులందరూ 

వాయ్ధిగర్సుత్లగుదురు.  చినన్తనం నుండి రాచరికం లో  పెరిగినదేమో  నృతయ్ం ఆమెకు అలవి అగుటలేదు. పైగా ఆమె శరీర శర్మకు ఓరుచ్కొనలేదు.        
గర్ంధపఠనం మీద మకుక్వ ఉనన్టుల్గా మహారాణీ వారు గర్హించి మాకు మనవిచేసుకునాన్రు."అనాన్డు మహారాజు ఒకింత దరప్ంగా. 

     "అయినచో ఇంకేమీ మనవదద్ పురాణ గర్ంధములు, పతివర్తల కధలు, వర్తకధలూ ఉనన్వి కదా. వాటి శర్వణమునకు ఏరాప్టుల్ 
చేయమందురా?" 
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        "వాటి మీద మాపటిట్కి అయిషట్త. అవి అనిన్యూ పాతకాలపు భావములనియూ అనాదిగా  సతరీని అణగ దొకుక్టకు ఆమె వయ్కిత్ 
సావ్తంతర్ం   హరించుటకు పురుషులు కలిప్ంచిన కటుట్కధలని ఆమె అభిపార్యం". 

          "హరిహరి. ఇదేమి విపరీతం పర్భూ. అనాదిగా ఆదరశ్పార్యములైన రామాయణ భారతాది పురాణ గర్ంధములను 
ఈసడించటమా! మన రాకుమారివి  విపరీత భావములుగా తోచుచునన్వి.మానసిక చికితచ్ అవసరమేమో, రాజవైదుయ్లను పిలిపించమందురా?". 

             "వదుద్ మహామంతీర్ మా చినాన్రిని మానసిక వైదయ్మునకు గురిచేయటం మాకు ఇషట్ంలేదు." 
               "మరి" 
                "మన రాజయ్ంలో గర్ంధములు రచింప గలవారికోసం దండోరా వేయించండి. పదయ్ కవితవ్మనన్ మా చినాన్రికి గిటట్దు. 

వచన కవితవ్మే కావలెను.   ఉదయమునుండి రాకుమారి రాతిర్ శయనించువరకూ ఆమెకు గర్ంధ పఠనం కావించవలెను. సతరీలకు పార్ధానయ్ం. తను మెచిచ్న 
రచన చేసినవారికి   తగిన సతాక్రం అని పర్కటించండి." 

                  "మన ఆసాథ్న కవులునాన్రు కదా." 
                   "వారు మగవారు. వారి రచనలు మా రాకుమారికి రుచించవు." 
                    "మరి పర్తిదినమూ బహుమతి సతాక్రములు జరపవలెననన్ మన ఆరిధ్క పరిసిథ్తి కీష్ణించునేమో." 
                     "ఇక మీరు వెళళ్వచుచ్". 
                      "చితత్ం పర్భూ". 
                                                  *       *           * 
 
                      రాజయ్మంతటా సతరీల నుండి రచనలు రాకుమారి కొరకు రావలెనని దండోరా వేయబడింది. బహుమతులు కూడా 

పర్కటించటంతో ఆమె అనుగర్హానికి  పోటీ పడేవాళుళ్ రోజు రోజుకి ఎకుక్వవుతునాన్రు. వీరినందరినీ అంత:పురం తీసుకువెళళ్టం  రాజోదోయ్గులకు తలకు 
మించిన భారంగా తయారయింది.                                    . 
                                         "ఇందులో నువువ్ చెపప్దలచుకునన్ భావమేమి ?" ఆ  రచయితిర్ని పర్శిన్ంచింది, అపుప్డే వినన్ రచన గురించి. 

                   "ఏం లేదు రాకుమారీ, సతరీలకు అనిన్ సమయములందునూ పురుషుని రక్షణ కావలెనని, అది లేనిచో ఆమె అగచాటుల్ 
పడునని. "వణుకుతూనే చెపిప్ంది. 

                    "అంటే సతరీ పురుషునకు  బానిసగా ఉండటం తపప్దనే కదా." రాకుమారి గదిద్ంచింది. 
                     ".......  "           .. 
                      "ఈ రచనలో పురుష పర్మేయం కనిపించుచునన్ది. నిజం చెపుప్. " 
                      "మనిన్ంచండి. నేను నా పిలల్ల బాగోగులు చూసుత్ంటే మీ బహుమతికి ఆశ పడి నా భరత్ చేసిన పర్యతన్ం." 
                      "చూచితిరా మగవాని దౌరజ్నయ్ం. కేవలం బహుమతికి ఆశపడి ఈమెను తన పిలల్లకు దాసిగా నియోగించి ఆమె 

సవ్తంతర్ భావములను అణగదొకుక్చూ  తన భావములను అమె పేరు మీద పర్చారం చేయ బూనుకునన్ కుతిస్తుడు. ఎవరకక్డ.?"        
వచిచ్న భటులతో" ఈమె భరత్ను ఆరు మాసములు కారాగారం లో బంధించమని మా తండిర్ గారికి చెపప్ండి.అతడు తిరిగివచుచ్వరకూ  కుటుంబ పోషణకు        
ఏరాప్టుల్ చేయండి".  

                                            *            *          * 
 
                                       రోజులు గడుసుత్నాన్యి,  రాజాయ్నికి భారంగా.  
                                       రాజు, మంతిర్ మళీళ్ భేటీ. 
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           "విచారంగా ఉనాన్రేం పర్భూ." 
 "ఏముంది. ఇదివరలో మా చినాన్రి ముచచ్ట తీరచ్టానికి  రచనలను పోర్తస్హించాను. అదే నా అశాంతికి 

కారణమయింది." 
  "నిజమే పర్భూ.  మన రాజయ్పు ఆరిధ్కసిథ్తి కూడా ఆందోళన కలిగిసోత్ంది.". 

           "అందరి రచనలు వినన్ మా రాకుమారికి తను కూడా రచనలు చేయాలనే ఆసకిత్ మొదలయింది. రచనలు చదివి 
వినిపించటం పాత పదధ్తి.  నటీనటులతో నిరంతర ధారావాహికలు నిరిమ్ంచి దృశయ్ ,శర్వణ పరికరాలతో పర్జలు తమ ఇంటి వదేద్  వీకిష్ంచే ఏరాప్టుల్ 
చేయించమని కోరింది. రాజయ్మంతా   అటువంటి పరికరాలు అందచేయండి." 

 మంతిర్కి మతి పోయినటల్నిపించి   "అవి మన రాజయ్ం లో తయారవవువ్ పర్భూ." అనాన్డు అయోమయంగా. 
 "ఏ రాజయ్ం లో తయారయితే అకక్డినుంచి తెపిప్ంచండి." 
  "మన ఆరిధ్క పరిసిథ్తి." 

          "నాణాలు ముదిర్ంచండి. లేకపోతే పర్జలమీద పనున్లు ఎకుక్వ వేయండి. మా చినాన్రి ఆనందమే మా ఆనందం,. 
పర్జల  ఆనందం కావాలి.    మా చినాన్రే పర్జ. తక్షణం అమలు చేయండి". 

  'చితత్ం మహారాజా 'అనే మాట వినిపించక పోవటంతో ఆశచ్రయ్ంగా చూసిన రాజుకు చితత్రువులా నిలబడడ్ మంతిర్ 
కనిపించాడు.  

   ---------- *--------------- 
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