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డియర్ రీడర్ , 

పేషంటుల్  , ప్టల్ గురించి కాకుండా ఎపుప్డై నా రేgenreకథ ర్ యాలని మన బలాటపడుతుంది.  
దాని  ఫలితమే ఈ నెల 'అనగనగా...కథలు' 

చందు ౖ లజ 
PPP గత సంచికలో జరిగిన కథ: 

రూపాకుష్డు గొపప్ లిప్. ఆలయ నిరామ్ణ సమయంలో అతని కుమారుడై న కేశ డు ఒక ని చూ  లప్ంగా చెకుక్తాడు. ఆ 
లప్ంలో సంభ ంచిన ంత మారుప్ చూ ందుకు ఆ దేశపు మ రాజు వత్ డు. అది ఎవరి లప్మో, వరాలు తెలుపమని కేశ ని 
కోరగా, అతడు నిరాకరిత్ డు. ఇంతలో ఆ లప్ంలో కదలికలు పార్ రంభమ తాయి.    

PPP 
 
సూరాయ్సత్మయం అవుతోంది. ఆకాశం అరుణవరణ్ంతో నిండి ఉనన్ది. ఉధృతంగా వీచే గాలికి, లోయలోనునన్ ఎతైత్న వృకాష్లు వేగంగా 

ఊగుతునాన్యి. చెటల్నుండి ఆకులు, పూవులు గాలికి వచిచ్ ఆలయ పార్ంగణంలో పడుతునాన్యి.  ఆకాశంలో మేఘాలు వేగంగా 
పర్యాణిసూత్ చెలాల్ చెదురయాయ్యి.  వృకాష్ల మీద చేరిన పకుష్లు భీతి చెంది, ఆలయ గోపురం పైన తలదాచుకునాన్యి.  

 పర్కృతిలో ఆ మారుప్లు పర్ళయానికి సంకేతం కాదు కదా అనన్ సంశయం తో జనులంతా కలవర పడాడ్రు. 
 శిలప్ం కదలికలకు ఆలయ పార్ంగణం కంపిసుత్నన్ది. వేగంగా వీచేగాలికి,  శిలప్ం యొకక్  కురులు అగిన్శిఖల వలే గాలిలో 

ఎగసిపడుతునాన్యి. దేవి ముందునన్ జేగంటలు ఆగకుండా మోర్గుతునాన్యి. 
అందరిలోనూ తెలియని భయం ఆవరించింది.  
విరూపాకుష్డొకక్డే నిశచ్లంగా నిలబడి ఉనాన్డు.  
 కేశవుడు ఆందోళనగా శిలప్ం వైపు పరుగు తీయబోతుంటే , కొడుకుని మౌనంగా చేయిపటిట్ ఆపాడు.  
రాజు విరూపాకుష్డిని పర్శిన్ంచాడు.  
"విరూపాకాష్, ఏమిటీ వైపరీతయ్ం? ఆలయ నిరామ్ణంలో ఏమైనా లోపం జరిగిందా?  దేవి ఆగర్హించిందా? ఎందుకిలా 

జరుగుతోంది?" 
" మహారాజా, వేదన లేక , జనమ్ ఉండదు.  సృషిట్ జరగదు.”  
“జనమ్?  ఎవరి జనమ్? ఏమిటా సృషిట్?” 
 “ కేశవుని శిలప్ం సజీవమవుతోంది. అందుకు పర్కృతి సహకరిసోత్ంది. నిశిచ్ంతగా ఉండండి పర్భూ!”  
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కొంత సేపటికి అగిన్ శిఖలా గాలికి ఎగసి పడుతునన్  ఆమె కేశాలు శాంతించాయి.  
ఆలయమంతా వెలుగుతో నిండింది. ఆ వెలుగుతో పరిచయమునన్ది కేశవునికి మాతర్మే. మొదటిసారి ఆమెను ఆలయం వెనుక 

చూసి, శిలప్మని భార్ంతి చెందిన నాటి కాంతి.  
వెనెన్లలో సవ్రణ్రేఖలు కలసిన కాంతి.  
అపప్టి వరకూ ఆ పర్దేశంలో ఉనన్ శిలప్ం అదృశయ్మైంది.   
ఆ సాథ్నంలో అపూరవ్మైన సౌందరయ్ంతో పర్కాశిసుత్నన్ సజీవ సుందరి నిలబడి ఉనన్ది. కేశవుడు చెకిక్న శిలాప్నికి , సజీవంగా 

నిలబడిన ఆమెకూ భేదం ఏమీ లేదు.  
శిలప్మే సౌందరయ్మని తలచారు.  
సౌందరయ్ దరశ్నంతో శిలాప్ల వలె నిలబడాడ్రు.  
ఆమె తెలల్ని దుసుత్లు ధరించింది. జిలుగు వసాత్ర్ల అడుగున ఆమె ముఖం సవ్రణ్కాంతితో మెరుసోత్ంది. పూల రెకక్ల సౌకుమారయ్పు 

వనెన్లతో పర్కాశిసుత్నన్ ఆమె అందం  చూసుత్నన్వారికి మైమరుపు  కలిగిసుత్నన్ది.  
కనులలో ఇమడని అందం, మనసు నిండిన ఆనందమైనది.  
జనమ్కొక అనుభవం చాలుననిపించే ఒక అపురూప భావన కలిగింది వారందరికీ.  
ఆమె, ఎవరికోసమో అనేవ్షిసుత్నన్టుల్ నిలబడిన జనులందరినీ పరికించి చూసింది. కేశవుడు కనిపించగానే ముఖం వికసించింది.   
ఆమె నడచి వసుత్ంటే బంగారు పూలకొమమ్ నడచి వసుత్నన్ భావన. ఆలయమంతటా నిశశ్బద్మే! ఆ నిశశ్బద్ంలో ఆమె ఆభరణాల 

సవవ్డి, దేవికి సంగీత నివేదనలా ఉనన్ది.  
కేశవుని పైనే ఉంది ఆమె దృషిట్.చూపులలో అతని పటల్ ఇషట్ం పెదవుల వరకూ పర్సరించి మందహాసమవుతోంది.  భర్మరానిన్ చూసిన 

పుషప్పు వేడుకలా ఆమెలో చిరునవువ్ విరిసింది. అనురాగపు అరుణిమ కలసిన కనున్లలో, శాంతం వెనెన్లలా కురుసుత్నన్ది. చందోర్దయం 
కాకమునుపే వెనెన్ల చలల్దనం తెలిసింది.  

శారీరక శర్మతో,  కఠిన శిల వలె ధృఢంగా ఉనన్ శరీరం తో ఎతుత్గా నిలబడి ఉనాన్డు కేశవుడు.   సంధాయ్ సమయపు అరుణ 
కాంతిలో అతని శరీరం నీలివరణ్ంలో మెరుసూత్ ఉనన్ది. మెలికలు తిరిగిన కేశాలు భుజాల వరకూ పెరిగి ఉనాన్యి. గాలికి నుదిటి ,మీద 
పడుతునాన్యి.  సూటిగా ఉనన్ నాసిక అతని గంభీర పర్వృతిత్కి చిహన్ంగా కనిపిసుత్నన్ది. నేరేడు పండల్ వంటి కనులలో తెగువ , ధైరయ్ం 
నిండుగా ఉనాన్యి.  

కేశవుని సమీపంలో నిలబడిన ఆమె మరింత సుకుమారిలా అనిపించింది. ఇరువురి చూపులు చికక్ని పూలమాలలవలె 
అలుల్కుపోయాయి.ఒకరికొకరు తోడుగా నిలబడినందుకే వారి వారి హృదయాలలో సంతోషం ఉతస్వమైంది. వారి మనసులు రెండూ 
అవిరామంగా సంభాషిసుత్నాన్యి.   

ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నన్ అకక్డవారందరితోనూ చెపిప్ంది.  
“నేను కళింగ దీవ్పానికి చెందిన యక్షరాజ కుమారెత్ను. సవ్రణ్ ముఖిని. కొనిన్ దినాలకు ముందు, దివయ్శకుత్ల సహాయంతో,  ఈ 

ఆలయ విశేషాలు దరిశ్ంచేందుకు వచాచ్ను. వివాహం కానంత వరకూ , కాబోయే భరత్ తపప్ అనుయ్లు ననున్ చూడజాలరు. ఆనాడు నేను 
ఎవరి కంటా పడలేదు. కానీ ననున్ వెనుక నుండి చూసి,నా రూపానిన్ పూరిత్గా చూడకుండానే, యథాతథంగా నా రూపానిన్ శిలప్ంగా 
మలచాడు.ఎంతో శర్మించాడు.” 
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నిరభ్యంగా పలికిన ఆమె కంఠంలో పలికిన ఆమె కంఠంలో  అనురాగం ధవ్నించింది.  
ఒక వయ్కిత్ ని పూరిత్గా చూడకనే, శరీరంలోని కొంత భాగం మాతర్మే చూసి,  పూరిత్ శిలాప్నిన్ చెకక్గల శకిత్ కేశవునికునన్ందుకు 

ఆశచ్రయ్పోయాడు విరూపాకుష్డు. ఆ విదయ్ తనకు తపప్ వేరొకరికి తెలియదు. ఎవరికీ నేరప్నూ లేదు. అనుభూతి అనంతమైతే తపప్, ఎవరికీ 
సాధయ్ం కానిదా విదయ్. 

ఆ తరావ్త, ఆమె విరూపాకుష్ని వదద్కు వెళిల్,  
“ననున్ వీకిష్ంచినవాడు మీ కుమారుడే.  అతడితోనే నా జీవితమని నా తండిర్కి తెలిపి, అనుమతి తీసుకుని వచాచ్ను. 

ననన్నుగర్హించండి”  అని విరూపాకుష్డిని వేడుకుంది.  
సౌందరాయ్నికి సౌశీలయ్ం తోడైనటుల్నన్ది ఆమె పర్వరత్న. 
బంగారు పూల పరిమళం అందరి మనసులనూ ఆనందపరచింది.  
విరూపాకుష్డు ఏమంటాడోనని అందరూ ఆతృతతో ఎదురు చూశారు. విరూపాకుష్డు ఆమె వినయానికి ఎంతో ముచచ్టపడాడ్డు.  
ఆమె తడి కనున్ల దరప్ణంలో పర్తిఫలించిన భావాలను మనసులోనే పర్శంసించాడు.   
సాధారణంగా కనిపించే కేశవుడు, ఆమెకు తోడుగా నిలబడి సుందరాకారుడిగా కనిపిసుత్నాన్డు. చూసుత్నన్ వారందరికీ సంతోషం 

కలిగిసుత్నన్ది వారి జంట.   
విరూపాకుష్డు మహారాజు వదద్కు వెళిల్ , “పర్భూ, వారిరువురినీ  ఆశీరవ్దించాలని నా  వినన్పం. మీ చలల్నిపాలనలో కలకాలం ఆ 

దేవిని సేవించుకునే అదృషట్ం కలగాలని దీవించండి." 
మహారాజు మౌనంగా ఆమె వైపు చూసుత్నాన్డు. అతని కనున్లలోని కాంక్షకు విరూపాకుష్డు కలవరపడాడ్డు. మహారాజు ఆలోచనలు 

ఎటు వైపు పర్యాణిసుత్నాన్యో పసిగటిట్, వాటిని దారిమళిళ్ంచే ఉదేద్శంతో  
“పర్భూ,  తండిర్ వంటి మీ ఆశీరావ్దం వారికి  దైవానుగర్హం తో సమానం. వారిని ఆశీరవ్దించండి.” అని కోరుకునాన్డు.  
“విరూపాకాష్, నీకొక వరమివావ్లని తలచాను.”  
“పర్భూ! ఆజఞ్”  
“ఇంతకు మునుపే నీకు విధించిన మరణ శిక్ష రదుద్ చేసుత్నాన్ను. నీ కుమారుడిని తీసుకుని తక్షణమే ఈ పర్దేశం విడిచి వెళుల్.” 

మహారాజు ముఖంలో, శిలను మించిన కాఠినయ్ం గమనించి భీతి చెందాడు విరూపాకుష్డు.  
"పర్భూ, నా కుమారుడి మీద దయదలచండి. అతని కేష్మం, సంతోషం కోసం పార్ణాలిన్ తాయ్గం చేయడానికి కూడా సిదధ్మే" 
"నీ వృదధ్ పార్ణాలు మాకెందుకు విరూపాకాష్, ఆ యవవ్నవతి అందాలను మాకు విడిచి పెటట్మని కేశవుడితో చెపుప్” అని పలికి  
రాజు సవ్రణ్ముఖి వైపు కదలి, 
"నీ వంటి అపూరవ్ సుందరికి సామానుయ్డితో జీవనం తగదు. అసాధారణ సౌందరయ్ం అంతఃపురంలోయుండుటయే యుకత్ము.” అని 

పలికాడు.   
"రాజా, నీవెవరివో తెలియదు. పర్భువులు అనయ్ సతరీలను పరిరకిష్ంచాలి తపప్ పరిగర్హించాలనుకోవడం అవివేకం." అంది సవ్రణ్ ముఖి.  
“పర్భూ, ఆమె నాకొక అమూలయ్ నిధి.  ఆమె నా విధి. దయయుంచండి.” కేశవుడు చెపాప్డు.   
“ఏ నిధి అయినా రాజు సొతుత్.” అని కేశవునితో చెపిప్, “సుందరీ, నీ అంగీకారం తెలిపి ననున్ పాలించు. అంతఃపురంలో నా ఇషట్ 

సఖివై సుఖించు.” అనాన్డు. ఆమె వైపు మరొక  అడుగు వేయబోతుండగా కేశవుడు ఆగర్హంతో అడుడ్గా నిలబడాడ్డు.  
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అతని కదలికలోల్ని దురుసుతనం, చూపులోల్ ధికాక్రం రాజుకు మికిక్లి ఆగర్హం తెపిప్ంచింది. 
అపర్యతన్ంగా కతిత్పిడి మీద చేతినుంచాడు.  
కేశవుడు మరింత వేగంగా, తన నడుముకునన్ చురకతిత్తో,  రాజు ఖడగ్పు ఒరను బంధించియునన్ పటకాను ఖండించాడు. రాజు 

తేరుకునే లోపున ఆ శకిత్వంతమైన ఖడాగ్నిన్ తన చేతితో పటిట్ రాజు గుండెలమీద ఆనించి, 
"క్షమించండి మహారాజా! ఆమె నా బాధయ్త. ఆ నిరవ్హణలో పార్ణాలను సైతం లక్షయ్పెటట్ను" 
 ఆ హఠాతప్రిణామానిన్ ఎవరూ ఊహించలేదు. చుటూట్ ఉనన్ సైనికులు కదలబోయారు.  
కేశవుడు, వారి వంక చూసి , “మహారాజు  కేష్మంగా ఉండాలంటే మీరెవవ్రూ కదలకండి” కఠినంగా పలికాడు.  
విరూపాకుష్డి వైపు చూశాడు మహారాజు.  
“గరవ్పడుతునాన్వు కదా విరూపాకాష్. సాకాష్తూత్ దేశానికి పర్భువుపైనే కతిత్ ఎతత్గల గొపప్ పుతుర్ణిణ్ కనన్ందుకు.”  
విరూపాకుష్డు ఆందోళనతో, "పర్భూ, కేశవుడు లోకరీతి యెరుగని అమాయకుడు. ఉచితానుచితాలు నేరప్నందుకు ననున్ శికిష్ంచండి. 

" అని రాజుతో పలికి " కేశవా, తక్షణం ఆ కతిత్ కిందకు దించు. మాహారాజుని క్షమాపణ వేడుకో" అని కేశవునితో కోపంగా చెపాప్డు.  
“విరూపాకాష్, విధేయుడవని నమామ్ను. ఈ వదరుబోతుని పర్భువుపైకి పేర్రేపించడమేనా నీ విధేయత?”  
“కేశవా, ఆ కతిత్ పడవేయి. పర్భువుని క్షమించమని వేడుకో ” అని కఠినంగా పలికాడు విరూపాకుష్డు. సిథ్రంగా చూసుత్నన్ కేశవుని 

వదద్కు వెళిల్, అతని చేతిలోని ఖడాగ్నిన్ లాగి మహారాజు పాదాల మీద పడవేశాడు.  
ఒక సామానుయ్డు పర్జలందరిముందూ, తన మీద కతిత్తో దాడిచేయడానికి సాహసించడం!  
ఒక సతరీ తనను కాదని ఆ సామానుయ్డిని వరించడం!   
రెండూ భరింపరాని అవమానాలే.  
అలవికాని కోర్ధంతో రగిలిపోయాడు మహారాజు.  
రెండిటికీ సరైన పార్యశిచ్తత్ం చేయాలనుకునాన్డు. మరొకక్ క్షణం వృధాచేయకుండా ఖడాగ్నిన్ కేశవుని కంఠం పై ఆనించాడు.  
“నీ వంటి అమాయకునికి తగిన శిక్ష ఏమిటో తెలుసునా?” అంటూ, కతిత్ మొనతో కంఠంపై మరింత వతిత్డి పెంచాడు. 
మహారాజు ముఖంలోని భావాలు చూసునన్వారందరిలోనూ ఆందోళన కలిగించాయి.   
విరూపాకుష్డు" పర్భూ, కేశవుడు చినన్వాడు. తపుప్ సరిదిదుద్కునే అవకాశం ఇవవ్ండి. జనమ్ంతా మీ సేవ చేసుకుంటాడు.” 

బర్తిమాలుకుంటునాన్డు.  
“విరూపాకాష్! అడుడ్ తొలుగు” మహారాజు కంఠంలోని కాఠినయ్ం, చుటూట్ ఉనన్వారందరినీ  వణికించింది.  
తన ఖడగ్ం మొన కేశవుని కంఠం మధయ్లో ఆనించి నెమమ్దిగా  వతిత్డి పెంచుతూ వెనకకు నడిపిసుత్నాన్డు.  
ఎటు వైపు అడుగులు పడుతునాన్యో కేశవునికి తెలియడం లేదు.  
ముఖం పైకెతిత్ ఆకాశం వైపు చూడవలసి వసోత్ంది.  
విరూపాకుష్డు, సవ్రణ్ ముఖి ఇరువురూ మహారాజుని వేడుకుంటునాన్రు. కోపోదేర్కంతో ఉనన్  
 రాజు అతనిని ఆలయం వెనుక వరకూ తీసుకుని వెళాల్డు. 
హఠాతుత్గా జరుగుతునన్ సంఘటనలతో బెదిరిపోయిన సవ్రణ్ముఖి భయంతో కంపిసూత్ కేశవుని వెంట వడివడిగా అడుగులేసుత్నన్ది.  
చందర్బింబం వంటి ఆమె ముఖంలో అశృవులు ధారలై కారిపోతునాన్యి.  
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"కేశవుని క్షమించండి పర్భూ" అని విరూపాకుష్డు విలపిసూత్ వేడుకుంటునాన్డు. 
మహారాజు చేతిఖడగ్పు పదునైన మొన కేశవుని కంఠంలో దిగడానికి సిదధ్ంగా ఉంది.  కంఠం నుండి  రెండు మూడు బిందువులను 

చవి చూసినటుల్నన్ది. ఇంకా రుచిచూసేందుకు ఆసకిత్గా ముందుకు పర్యాణిసోత్ంది.  
సవ్రణ్ ముఖి ఆ దృశాయ్నిన్ చూసి కలవరంతో "వదుద్ మహారాజా, కేశవునికి పార్ణహాని చేయవలదు. అతను లేని నా జీవితం వృధా" 

అని కనీన్ళల్తో వేడుకుంది.  
తాను చేపటాట్లనుకునన్ సతరీ, వేరొకరిపై అనురాగం కురిపించడం సహించలేకపోయాడు రాజు. కేశవుని కంఠంపై మరింత వతిత్డి 

పెంచాడు. పార్ణ రక్షణకై కేశవుడు అడుగు వెనుకకు వేశాడు.  
కేశవుని పార్ణాలు ఆపదలో ఉండడంతో సవ్రణ్ముఖి భీతినొంది అతనికోసం వడివడిగా నడుసూత్, కనీన్రు కారుసూత్ మహారాజు 

కెదురుగా నిలబడి వలదు వలదనన్టుల్ తల అడడ్ంగా ఊపుతూ చేతులు జోడించి వేడుకుంటోంది. ఎలా పార్ధేయపడాలో ఆమెకు 
మాటలందడం లేదు. 

ఒకక్ క్షణంలో ఏమి జరిగిందో ఆమెకు అరథ్ం కాలేదు.  
సవ్రణ్ముఖి కనుల ముందు అరుణ వరణ్ం అలముకునన్ది. కేశవుని రకత్ంతో ఆమె కేశాలు తడిసిపోయాయి. ఆమె శేవ్త వసాత్ర్లు , కెంపు 

వరణ్ంలోకి మారాయి. ఆమె కనీన్రు రకాత్శుర్వులైనాయి. సవ్రణ్ముఖి రుధిర సాన్నం చేసినటైల్ంది.   
కేశవుని కంఠం లో దిగిపోయిన ఖడాగ్నిన్ లోయలోనికి విసిరి వేశాడు మహారాజు.  
మహారాజు తన బలమంతా పర్యోగించవలసి వచిచ్ంది , ఖడాగ్నికి చికుక్కునన్ కేశవుని శరీరం తో బాటు విసిరివేయవలసి 

వచిచ్నందుకు.  
సవ్రణ్ముఖికి జరిగినది అరథ్ం చేసుకోవడానికి  కొనిన్ క్షణాలు పటిట్ంది. ఆమె ముఖంలో భావాలనీన్ ఘనీభవించాయనన్టుల్ విగర్హం 

వలె నిలబడిపోయింది.  
ఎంతో మంది పర్జలు చూసూత్ ఉనాన్రు. తనవాడనుకునన్ కేశవుడు లేడు. అతనిక తిరిగి రాడని అరథ్మైంది. తానెంత శోకించినా 

ఫలితముండదని తెలిసింది.  కొదిద్ సేపటి కిర్తం, అందరికీ అందాల వెనెన్లలు కురిపించిన ముగధ్ సౌందరయ్వతికి ,  రకత్ సాన్నంలో తడిసి 
వేదనతో కుమిలిపోతునన్ శోకమూరిత్కీ పోలికే లేదు. శాంతిని కురిపించిన కనుల నుండి కోర్ధాగిన్ అశుర్వులాల్ జారిపోతునాన్యి.  

  కేశవుడు తన శిలాప్నిన్ చెకిక్న పర్దేశంలో నిలబడింది. ఆమె కోర్ధమంతా ఆమె కేశాలలో పర్తిఫలిసుత్నన్టుల్, ఆవేశంగా ఎగసి 
పడుతునాన్యి. ఆ వంటిపైనునన్ ఎరర్ని వసాత్ర్లు, అగిన్శిఖలాల్ంటి ఆమె కురులు చూపరులకు భయం గొలుపు తునాన్యి.  

 ఆమె దుఃఖానిన్ చూసిన పర్జలు కూడా కనీన్రు పెటుట్కునాన్రు. 
కోర్ధం, దుఃఖం, రాజు పటల్ అసహయ్ంతో ఆమె మండుతునన్ అగిన్ గోళంలా ఉనన్ది. కొండ అంచున రకత్ సిందూర పర్తిమ వలే 

నిలబడింది.  
"రాజా, నా శోకం నీ వంశానిన్ వెంటాడుతుంది" అని పలికింది.  
మరుక్షణమే,  ఆమె రూప సౌందరయ్మూ, దుఃఖమూ , వేదనా, పేర్మా  లోయలో కలసిపోయాయి.  
కొంత సేపటి కిర్తం ఉనన్ ఉగర్వాతావరణమంతమై, విషాదమలముకునన్ది. చీకటి పడుతోంది. పకుష్లు ఇళల్కు చేరకుండా 

ఆలయగోపురం మీదనే ఉనాన్యి.   
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ఒకరొకరే అంతా వెళిల్పోయారు. 
ఆలయ పార్ంగణం మొతత్ం ఆకులు , పూలతో అలల్కలోల్లంగా ఉనన్ది.  కేశవుని నిషర్క్మణకు సంకేతంగా కొనిన్ పుషాప్లు రంగు 

మారాయి.    
 విరుపాకుష్డి శోకమొకక్టే, అలముకునన్ అనంత శమ్శాన నిశశ్బాద్నిన్  నింపాలని అవిరామంగా పర్యతిన్సోత్ంది. ఆయన విలపించే 

తీరుకు చూసేత్ శిషుయ్లెవరికీ దగగ్రకు వెళిల్ ఓదారేచ్ ధైరయ్ం రాలేదు.  
ఆ తరువాత పర్తి దినమూ , విరూపాకుష్డు ఆ పర్దేశానికి వెళిల్ కూరుచ్నే వాడు.  
కొనిన్ నెలల తరువాత, కొండ అంచున లోయనుండి రెండు ఎతైత్న నీల సిందూర వృకాష్లు పెరిగాయి. నితయ్ం ఊసులాడుకుంటూ 

ఉండే వృకాష్లు. ఒక వృకాష్నికి నీల సిందూర పుషాప్లు పూసూత్ ఉండేవి. విరూపాకుష్డు అకక్డ నిలబడి ఉతత్రీయానిన్ విపిప్ పటుట్కుంటే  
కొమమ్లు వంగి పుషాప్లను జల జలా రాలేచ్వి.  ఆయన కనులవెంట అశుర్వుల వలె.  

వాటిని దేవి పూజకు వినియోగించేవారు. 
PPP 

వసంత చందిర్క,  పింగళ దేశానిన్ ఏలే హిమసుర్తుడి కుమారెత్.  పర్జలంతా ఆమె అందం గురించి ఎనోన్ కథలు చెపుప్కునే వారు. 
సూరయ్దేవుని వరంతో జనిమ్ంచినందువలనే ఆమెకా శరీర చాఛ్య అనీ, బాలయ్ం నుండీ ఆమెను బంగారమూ వెనన్లతోనే పెంచారనీ, 
సవ్రణ్రేఖ ధానాయ్లతో వండిన అనన్మే తినిపించారనీ, మేలిమి జాతి పండల్ రసాలే తార్గించారనీ నగరంలో పలు విధాలుగా చెపుప్కునేవారు. 
ఆమె దేవాలయానికి అరుదుగా వెళుతుంది. ఆమె పలల్కి వెళుతుంటే, ఆ పలల్కి సంగీత ధవ్నులని వినేందుకు నగర పర్జలు నిలబడేవారు. 
పలల్కి తెరలలోనుండి ఆమె పటుట్కొంగు కనిపించినా సరే మహధాభ్గయ్ంగా చెపుప్కునే వారు. దేవాలయపు మెటుల్ ఎకుక్తునన్పుడు సునిన్తమైన 
ఆమె పాదాలను చూసి మైమరిచిపోయేవారు. కాలికి అలంకరిచిన సవ్రణ్ మంజీరాల ఒరిపిడికి ఆమె పాదాలు నొచుచ్కుంటునాన్యేమోనని 
బాధపడేవారు.  

ఆమెకు యుకత్ వయసు వచాచ్క ఆమెకు తగిన వరుని కోసమై విచారించసాగాడు ఆమె తండిర్. ఎందరో రాజకుమారులు ఆమె 
చితర్పటం చూసి మైమరచిపోయేవారు. చివరకు, ఆమె అందానికి తగిన వారము కాదనీ, ఆమెను చేపటేట్ అరహ్త తమకు లేదనీ 
తిరసక్రించేవారు. వరుడిగా నిలబడిగిన వారుండేవారు కాదు. సౌందరయ్మొక శాపంగా పరిణమించింది ఆమెకు. ఎవరికి వారు, ఆమెకు 
తాము సరితూగమనన్ అభిపార్యంలో మరలిపోయేవారు.   

పొరుగుదేశంలో నీల సిందూర పరవ్తం మీద నునన్ కాతాయ్యినీ దేవి ఆలయం మహిమానివ్తమైనదనీ, అకక్డునన్ నీల సిందూర 
వృకాష్లకు మొకిక్తే కలాయ్ణమవుతుందని హిమసుర్తునికి తెలియవచిచ్ంది. సైనికుల రక్షణతో ఆమెనొకనాడు ఆ ఆలయానికి పంపాడు. 
పరిచారికలు వెంట రాగా , రతాన్లు పొదిగిన పలల్కిలో ఆమె ఒక పౌరణ్మి నాటి సాయంతర్ం ఆలయానికి వెళిల్ంది వసంత చందిర్క.  

ఆమె ఆలయానికి చేరుకునే సమయానికి, ఆ దేశపు యువరాజైన రుదర్వరమ్ దేవాలయంలో పూజలు జరుపుతునాన్డు. కనుక 
సాధారణ పర్జలకు అనుమతి లేదు. యువరాజు వెంట వయ్కిత్గత రక్షణాధికారీ, సనిన్హిత మితుర్డూ అయిన విజయుడు మాతర్మే ఉనాన్డు. 
తకిక్న  సైనికులందరూ కొండ కింద కావలి కాసుత్నాన్రు. కానీ వచిచ్నది పొరుగు దేశపు యువరాణి కావడంతో  ఆమెను నిరాకరించడం 
సమంజసమనిపించలేదు సైనికులకు.  ఆమెను,  తోటి పరిచారికలనూ ఆలయంలో పర్వేశించడానికి అనుమతినిచాచ్రు.  
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ముందుగా ఆలయం వెనుకనునన్ ఉనన్ లోయలోని నీల సిందూర జంట వృకాష్లకు పర్తేయ్కంగా పూజలు జరిపి దేవాలయంలోనికి 
వెళిల్ంది. 

ఆ సమయానికి గరభ్ గుడిలోనునన్ యువరాజుతో అరచ్కుడు పర్తేయ్క పూజలు జరిపిసుత్నాన్రు. అందువలన ఆమె కొంత సేపు 
వేచియుండాలని సూచించారు.  

ఆమె తలవంచుకుని నిరీకిష్సుత్నన్ సమయంలో , ఎటునుండి వచిచ్ందో ఎవరూ గమనించలేదు, నేల మీద జీరాడుతునన్ ఆకు పచచ్ని 
మేలి ముసుగుని ఆధారంగా చేసుకుని ఒక సరప్ం పాకుతుండడం చూసింది పకక్నే ఉనన్ పరిచారిక.  భయంతో ఆ పరిచారిక ‘సరప్ం, 
సరప్ం’ అంటూ కేకలు వేయసాగింది.  

వసంత చందిర్కకు,  ఆమె దుసుత్లపై, పారాడునన్ సరప్ం యొకక్ కదలికలు తెలుసూత్ ఉనాన్యి.  భయంతో సాథ్ణువైపోయింది.  ఆ 
పర్దేశంలోనే యువరాజుకు రక్షణాధికారిగా వచిచ్న విజయుడు  నిలబడి ఉనాన్డు.   

కేకలు వేసుత్నన్ పరిచారికకు నిశశ్బద్ంగా ఉండాలనన్ సూచన చేసి, చందిర్కకు దగగ్రగా వచిచ్ మేలి ముసుగు పైనునన్ గోధుమవనెన్ 
తార్చుని ఒడుపుగా చేజికిక్ంచుకునాన్డు.  ఆ పర్యతన్ంలో అతని చేతికి ఆమె మేలి ముసుగు కూడా అందింది. రెంటినీ కలిపి  ఒక గవాక్షం 
వైపు విసిరి వేశాడు. పరిచారికలు, చందిర్క అతడు విసిరి వేసిన దికుక్ వైపు చూశారు. బలమైన తార్చు పాము జరజరా పాకుతూ 
అదృశయ్మైపోయింది. ఆ దృశయ్ం చూసిన చందిర్క భయంతో వణికిపోయింది. తన మేలి ముసుగు మీద సరప్ం యొకక్ కదలికని 
అనుభవించిన జుగుపాస్ , సరాప్నిన్ చూసిన మీదట కలిగిన భయమూ ఏకమై, ఆ రకిష్ంచిన వారెవరో చూడకుండా అతడిని గటిట్గా 
పటుట్కుంది. చిగురుటాకులా వణికిపోతూ, కొనిన్ క్షణాల పాటు, కఠినమైన శిలవంటి అతని గుండెలపై తలవాలిచ్ నిలబడింది.  

తనను ఆలింగనం చేసుకునన్ ఆ సౌందరయ్వతిని ఓదారుచ్తునన్టుట్, భయం లేదనన్టుల్ ఆమె వెనున్ తటిట్ , పకక్నే ఉనన్ పరిచారికకు 
ఒపప్గించాడు విజయుడు.  

విజయుడు, యువరాజు రుదర్వరమ్కు సహాధాయ్యి. ఇరువురూ ఒకే గురువు వదద్ విదయ్నభయ్సించారు.  యుదధ్ విదయ్లు నేరుచ్కునే 
సమయంలో, విజయుడి పర్తిభను గమనించిన మహారాజు  అతడిని రుదర్వరమ్కు సహచరునిగా, భదర్తాధికారిగా నియమించారు.    

యుదధ్ంలో అతడికి అపజయమనన్ది తెలియదు. పలుమారుల్ రుదర్వరమ్ అపాయంలో ఉనన్పుడు పార్ణాలకు తెగించి కాపాడాడు. 
విజయునికి యుదధ్ నైపుణయ్మే కాకుండా , ఎనోన్ రహసయ్ యోగ విదయ్లు తెలుసునని అతడిని ఎవరూ బంధించలేరని, ఒకవేళ బంధించినా, 
మరు నిముషంలో విముకుత్డు కాగల అదుభ్త విదయ్లనీన్ తెలుసునని  యుదధ్భూమిలో అతనిని చూసినవారు చెపుప్కుంటారు. అతయ్ంత 
విపతక్ర పరిసిథ్తులలో సైతం అతడు తపిప్ంచుకుని బయట పడగల సమరుథ్డని వారి విశావ్సం.  

అతనిది గంభీరమైన పర్వృతిత్.  పటాటోపాలకు దూరంగా ఉంటాడు. సామానుయ్డిలా కర్మబదధ్మైన జీవితం గడపడానికే ఇషట్పడతాడు.  
ముఖంలో పర్సనన్త తపప్, పెదద్గా నవువ్తుండగా అతడిని ఎవరూ చూసి ఉండరు. అంతఃపుర సతరీలతో సంభాషించడం అరుదు.   

యుదధ్కాంక్ష, దేశ విసత్రణ పటల్ ఆసకిత్ ఉనన్ రుదర్వరమ్కు వెనన్ంటి ఉంటాడు. ఉదోయ్గ ధరమ్ం పాటించుటలో ఉనన్ ఆనందం తపప్ 
అతడికి కీరిత్కాంక్ష లేదు. తను సాధించిన ఎనోన్ విజయాలను యువరాజుకు ఆపాదించాడు.  రాజయ్ము, రాజయ్కేష్మమూ తపిప్ంచి అతడికి  
వేరే వాయ్పకం తెలియదు. వివాహం కాలేదు. అతడి జీవితం దేశం కొరకే అని అందరూ విశవ్సిసాత్రు, అతనితో సహా.  
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విజయుడి నుండి విడివడిన కొంత సమయం తరువాత కూడా చందిర్క కు బెదురు తగగ్లేదు. కళవళ పడుతూ ఉనన్ది. ఇంతలో 
పూజలు ముగించుకుని గరభ్గుడిలో నుండి యువరాజు రుదర్వరమ్,  వారు నిలబడిన చోటికి వచాచ్డు. ఎదురుగా నిలబడడ్ చందిర్కను 
చూశాడు.  

ఆమె పైనుండవలసిన ముసుగు లేదు. కేశాలు సైతం విడివడి ఉనాన్యి. ఆమె కలతబారి ఉనన్ హృదయంతో కనులు దించుకునే 
ఉనన్ది.  

ఎవరీమె?  
ఒకటి రెండు క్షణాలు అపర్తిభుడైపోయాడు. అరచ్కుడేవో 
ఆలయ విశేషాలను యువరాజు కు చెబుతునాన్డు. అవేమీ చెవినపడలేదు.  
ఆమె ఎవరు. ఎందుకలా ఖినున్రాలై ఉనన్ది? 
ఇంతటి సౌందరయ్వతి తన రాజయ్ంలో ఉందని తెలియదే? ఆమెది తమ రాజయ్మేనా? ఎకక్డినుండి వచిచ్ంది?  
ఆమె కలతకు కారణమేమిటి?  
వివరాలు అకక్డికకక్డే విచారించడం పర్భువుల సాథ్యికి తగదని భావించి, అచటినుండి కదిలి వెళిల్పోయాడు.  
ఆ దేశ ఆచారం పర్కారం వివాహం కాకుండా, యువరాజుకు పటాట్భిషేకం చేయరాదు. రుదర్వరమ్కు ఎందరు రాజకుమారెత్ల 

చితర్పటాలను చూపించినా , ఫలితం లేకపోయింది.   అతడికి కలాయ్ణం, ఆ పైన పటాట్భిషేకం సతవ్రంగా జరపాలనన్ ఆతృతలో ఉంది 
రాజమాత. ఆ ఆలోచనతోనే , రుదర్వరమ్ను దేవి ఆలయంలో పూజలొనరిచ్ రమమ్ని పంపింది రాజమాత, నందిని. 

PPP 
ఆలయం నుండి కలవరపాటుతో ఇంటికి వచిచ్ంది వసంత చందిర్క. ఎవరితోనూ సంభాషించకుండా తన మందిరంలోనికి వెళిల్ంది. 

గుండె వేగంగా కొటుట్కుంటోంది. ఎంత భయమైతే మాతర్ం ఒక అపరిచితుడిని తాను తాకడం ఏమిటి?  
పొరపాటు జరిగిందని తనని తాను నిందించుకునన్ది.  
అతని ముఖమెలా ఉంటుందో తెలియదు.  
వయ్కిత్గా ఎటువంటి వాడో తెలియదు.  
బెదరవదద్నన్టుల్ తన వీపుపై అతని చేతి కదలికలు జఞ్పిత్కి వచాచ్యి.  
క్షణకాలంలో కొండంత నిశిచ్ంత కలిగించిన అతని  చేతి సప్రశ్. 
మనసు తుళిళ్పడింది.    
గవాక్షంలో కూరుచ్ని అసత్మిసుత్నన్ సూరుయ్డిని చూసింది. సిందూర వరణ్ంలో మెరుసూత్ నీలాకాశానికి సిందూరపు రంగు అదుద్తునన్ 

సూరుయ్డు ఆమె చెంపలకు కూడా అదాద్డు. 
సాన్నానంతరం ఆమెను అలంకరిసుత్నన్పుడు, ఆమె మనసు ఏదో లోకంలో  విహరిసుత్నన్టుల్ పసిగటాట్రు పరిచారికలు.  పదే పదే 

విజయుని సాహసం, సమయసూఫ్రిత్ గురించి మాటాల్డుకుంటునాన్రు.  
“వీరుడట.”  
“ఎనోన్ యుదాధ్లలో అజేయుడిగా నిలిచాడట."  
“ ఇతని తోడు లేనిదే, యువరాజు అడుగైనా వేయడట. శతుర్వులకు అతడి పేరు వింటేనే భయమట.”   
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అతని గురించిన పర్శంసా వాకాయ్లనీన్ మధురమైన తేనెపలుకులవలె చెవిలో పడుతునాన్యి.  
‘అతని పేరేమిటో.’ అనుకుంది. 
అనయ్ పురుషుడి గురించిన వివరాలు చెబుతునన్పుడు చందిర్క తమని వారింపకపోవడం గమనించారు చెలికతెత్లు.  
కేశాలంకరణ చేసుత్నన్ పరిచారిక కొదిద్గా ఆగి.  
“ఎంతటి గొపప్వాడైతేనేమి. మొరటువాడు” అని చెపిప్ంది.  
చందిర్క ముఖం చినన్బోయింది.  
“అదేమి?” మిగిలిన వారు పర్శిన్ంచారు.  
“చూడండి ఇకక్డ ఎంత కందినదో.  సుకుమారినెలా పటుట్కోవాలో ఎరుగని మొరటువాడులా ఉనాన్డమామ్.” 
ఆలయంలో యువకుడు బలంగా ఒడిసి పటట్డం జఞ్పిత్కి వచిచ్ంది చందిర్కకు.   
విరిసిన మందహాసానిన్ అదుపు చేయలేక  కనులు మూసుకునన్ది.  
ఆమె ముఖ కమలం ఎరర్తామరలా వికసించింది.  
“అకక్డ కందినదేమని అడిగితే , ఇకక్డ కందినదేమమామ్” అంటూ చెకిక్లి తడిమింది చెలికతెత్.  

PPP 
ఆ నాటి రాతిర్ విజయడు తన మందిరానికి వెళాల్డు. శరీర ధారుడాయ్నికి అతను బలవరథ్కమైన ఆహారం తీసుకుంటాడు. ఆనాటి 

ఆహారం చాలా రుచికరంగా కుదిరిందనీ, విజయుడు తపప్కుండా ఇషట్పడతాడనీ సంతోషంగా అమరాచ్రు సహాయకులు. అతడేదీ 
ముటుట్కోలేదు. ఎరర్టి పండునొకదానిన్ చేతిలో ఏదో ఆలోచిసూత్ నిలబడాడ్డు. అది కూడా తినలేకపోయాడు. 

రాతిర్ నిదురపోవాలని పర్యతిన్ంచాడు. శయయ్ కుదరడం లేదు. మిదెద్ పై నడిసేత్ అలిసిపోయి నిదర్వసుత్ందని పైకి వెళాల్డు. రాతి మిదెద్ 
చలల్గా ఉంది. 

క్షణ క్షణం,  తనకు దగగ్రగా నిలబడిన ఆమె జఞ్పిత్కి వసూత్ ఉనన్ది. కలవరపరుసోత్ంది. 
ఆమె మేలి ముసుగు చేతితో తాకిన తానెంత ధనుయ్డు. ఆ చేతిని చూశాడు. యుదధ్ంలో పర్తాపం చూపినందుకు పర్శంసాపూరవ్కంగా 

తొడిగిన సవ్రణ్ కంకణం మెరుసోత్ంది. కంకణం తీసి అంగీలో భదర్పరచాడు. ఆమెకూ, అతనికీ అది అడుడ్లా అనిపించింది.  
“ఎంత మంచిదామె.” పైకే పలికాడు.  
గాలి నవివ్నటల్నిపించింది.  
‘అంతటి భయసుథ్రాలు మంచిదెందుకు కాదు.’ మనసులోనే గాలితో వాదించాడు.  
‘హిమంలో తడిసిన మలెల్ చెండులా వణికింది. ఆమె సుగుణాల రాశి.’ అనుకునాన్డు.   
పూలదండ వలె ఎంత సుకుమారంగా ఉనన్ది.  
క్షణ కాలం పాటు తన చేతులలో ఇమిడిపోవడం.  
కఠినమైన శిల వంటి హృదయంలో జాజుల జడివాన కురిసినటైల్ంది.  
సంతోషంతో చిరునవువ్ నవావ్డు.  
ఆమె రెండు చేతులతో, తన దేహానిన్ గటిట్గా పటుట్కునన్ ఆ క్షణం మరల మరల జఞ్పిత్కి వసుత్నన్ది.  
'కొనిన్ క్షణాలైతేనేమి , సవ్రగ్పార్పిత్ అదృషట్మే కదా. ఎంత ధనుయ్డిని.’ నిటూట్రాచ్డు.  
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మనసులో తెలియని సంతోషంగా ఉంది. వెనువెంటనే విచారమనిపిసుత్నన్ది. బాధ తెలుసుత్నన్ది. అటువంటి భావన 
అతనికిదివరకెనన్డూ కలిగిందిలేదు.  కారణమేమిటో అరథ్ం కాలేదు.  

చలల్టి రాతి నేలపై పడుకుని ఆకాశం వంక చూశాడు.  
‘చాలా కషట్ంగా ఉంది.’ నక్షతార్లకు వినన్వించుకునాన్డు.  
‘ఆమెననుగర్హించండి.’ బతిమాలుకునాన్డు.  
బెదరవదద్నన్టుల్ ఆమె వీపు తటిట్నపుడు చేతికి ఆకళింపైన ఆమె నునుపుదనం,  తన చేతికి వెనన్ రాసినటైల్ంది.  
ఈ చేతికి ఒక సారి ఆ చేతిని వెనెన్ల కాంతిలో చూసుకునాన్డు.  
‘ఎంతటి అదృషట్ం’ అనుకుంటూ కళుల్ మూసుకునాన్డు.  
ఆమె శరీరపు నునుపుదనం వలన చేయి జారినటైల్ంది. జాఞ్పకాలోల్ చేతికి తగిలిన ఆమె కంచుకపు ముడి సప్రశ్ అనుభవమైంది.  

ఉలికిపడి దిగుగ్న లేచి కూరుచ్నాన్డు.   
ఆమెను చూడాలనన్ కోరిక ఒకక్ సారిగా అనంతమైంది. 
ఆమె తనకోసమే.  
దేవి అనుగర్హమే.  
‘ఆమె ఎవరో యువరాణి. ఏ దేశమో తెలియదు. మరల నీకు కనిపిసుత్ందనన్ నమమ్కమూ లేదు.’ మనసు నచచ్జెపప్బోయింది.  
ఆమెను కలవాలని, చూడాలని మనసు గజిబిజి చేసుత్నన్ది.  
దేవి ముందు తన సమీపంలో నిలబడిన ఆమె తనకోసం కాకపోవడడమెలా? 
'అది అధరమ్ం' అనుకునాన్డు. కంటిలో నీరు నిలిచింది.  
అసమాన ధైరయ్శాలిగా పేరు గాంచిన విజయుని కంటిలో నీరు.  
మిదెద్ మీద విశర్మించలేక అశాంతిగా కదిలాడు. తెలల్వారుతోంది.  
ఉదయానేన్, అతయ్వసరంగా రమమ్ని  యువరాజు వదద్ నుండి కబురు అందింది.  
అతను వెళేల్ సమయానికి మహామంతిర్, యువరాజుతో సమావేశమై యునాన్డు. కొనిన్ రథాలు, అశావ్లు, పర్యాణానికి సిదధ్ంగా 

ఉనాన్యి. రథాల నిండుగా బహుమానాలునాన్యి.  దేశాలపై  దండెతత్బోయే ముందు , మంతిర్తో రాయబారము పంపించుట ఒక 
ఆనవాయితీ. కొందరు రాజులు లొంగిపోయి సామంతులు కావడానికి సిదధ్ పడతారు. వారికి బహుమానాలిచిచ్, ఆ రాజాయ్నిన్ సామంత 
రాజయ్ంగా పర్కటిసాత్రు.  

“విజయుడునన్ చోట విజయమేనని తెలుసు. శుభవారత్ తీసుకుని రావాలి.” యువరాజు రుదర్వరమ్ విజయుని భుజం తటాట్డు.  
కొనిన్ గడియల పర్యాణం తరువాత వేరొక దేశం లో అడుగు పెటాట్రు. ఆ దేశపు రాజుతో సమావేశమయాయ్రు మహామంతీర్, రాజ 

గురువు.  
మరాయ్దలనంతరం మహామంతిర్ ఆ దేశపు రాజుతో పలికాడు. "రాజా, మా యువరాజు రుదర్వరమ్ ఎంతో పరాకర్మవంతుడు. ఎనోన్ 

దేశాలను యుదధ్ంలో అవలీలగా జయించాడు. అతనంటే శతుర్వులకు సింహ సవ్పన్ం.” యువరాజుని కీరిత్సుత్నాన్డు. 
పరిచారిక బంగారు పాతర్లతో పానీయాలను అందిసుత్నన్ది. విజయుని వదద్కు వచిచ్ ఇవవ్బోగా అవసరం లేదనన్టుల్ సూచించాడు.  
“మరాయ్దలు వదద్ంటే ఎలా?” అనన్ది పరిచారిక. 
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ఆమె పరాచికాలకు విజయుడు సమాధానమివవ్దలచుకోలేదు.  
“తీసుకోకపోతే పంపించిన వారు నొచుచ్కుంటారు.” అనన్ది కదలకుండా అకక్డే నిలబడి.   
‘పంపించిన వారెవరో?’ ఆమె వైపు చూశాడు.  
పైకి చూడమనన్టుల్ సంజఞ్ చేసి పానీయానిన్ అతని చేతిలో ఉంచి వెళిల్ంది.   
విజయుడు పైకి చూశాడు.  రాతిర్ చేసిన జాగారానికి ఫలితంగా దేవి దరశ్నం అయినది. తనేమీ కలగనడం లేదుకదా అని 

మరొకమారు చూశాడు.  
ఆ మెరుపు, మందహాసమై తెర వెనుకకు తపుప్కునన్ది.  
తనను రాతిర్ మొతత్ం నిదురపోనీయని హృదయ రాణి,  సమీపంలోనే ఉనన్దా?  
మహామంతిర్ పకక్నే ఉనన్ రాజ గురువు ఆ దేశపు రాజుతో చెబుతునాన్డు  
"రుదర్వరమ్ అందంలో మనమ్ధుడు. నీ కుమారెత్ ఎంతో అదృషట్వంతురాలు. ఎందరో రాకుమారెత్ల చితర్పటాలు చూపినా మా 

యువరాజు, వివాహంపై ఆసకిత్ చూపలేదు. నినన్ నీ కుమారెత్ను ఆలయంలో చూచిన వదద్నుండి .."  
ఆ తరువాత సంభాషణ, విజయుని చెవిన బడలేదు.  
తన మనసులో ఉనన్ సుందరికి,  యువరాజు పంపిన కానుకలు సమరిప్ంచడానికి వచాచ్డా? 
హృదయం కలుకుక్మనన్ది.  
దైవమెందుకిలా పరీకిష్సాత్డు? 
విధి నిరవ్హణలో పర్భువు కోసం పార్ణాలరిప్ంచడానికి సైతం సిదధ్మే.  
కానీ పార్ణానికనాన్ విలువైనవుంటాయని నినన్నే కదా బోధపడింది.  
ఎలా ఇపుడు?  

(ముగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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