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(శీర్రాముడు సీతాసమేతుడై పదాన్లుగేళుళ్ అరణయ్వాసం చేయబోతునాన్డనీ, అనన్గారి సేవలకై లక్షమ్ణుడు కూడా
వారిని అనుసరించి అరణాయ్లకు తరలి వెళుత్నాన్డనే వారత్ అంతఃపురమంతా కారిచ్చుచ్లా వాయ్పించింది.)
ఏదో రాచకారయ్ం మీద కైకేయి మందిరానికి వెళిళ్న తన భరత్ లక్షమ్ణసావ్మి ఇపుప్డో, ఇంకాసేస్పటికో వసాత్డని
ఎదురుచూసూత్, భరత్ రూపానీన్, ఠీవినీ, చమతాక్ర పూరిత సంభాషణలనీ, మరీ మరీ గురుత్ చేసుకుంటూ చిలుకలకు
ఆహారం అందిసుత్నన్ ఊరిమ్ళ ఒకక్సారిగా ఆ వారత్ విని నిరాఘ్ంత పోయింది.
“ఇది నిజమా? నువువ్ సరిగా వినాన్వా?” తడబడుతూ ఈ వారత్ మోసుకు వచిచ్న తన పుటిట్నింటి ‘అరణపు దాసీ’
పూరిణ్మను అడిగింది ఊరిమ్ళ.
పూరిణ్మ పౌర్ఢ సతరీ. ఆమె కటూట్, బొటూట్ పర్తేయ్క తరహాలో హుందాగా వుంటాయి. ఆమె నవువ్ నిండు పునన్మి లాటి
వెనెన్లలా చలల్గా, హాయిగా వుంటుంది. ఆమె మాట ఎలల్పుప్డూ మృదువుగా వుంటుంది. అవసరమయితే పదునుగానూ
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వుంటుంది. చాడీలు చెపేప్ సవ్భావం కానీ, తాను వినన్ చూచిన విషయాలకు మరికొనిన్ అతిశయోకుత్లు కలిపి చెపేప్ సగటు
సతరీ సవ్భావం ఆమెకు లేవు. ఊరిమ్ళకు ఊహ తెలిసినపప్టి నుంచీ ఆమె ఊరిమ్ళకు దాదిగానే వుంది.
పూరిణ్మ భరత్ చందర్శేఖరుడు. అతడు జనక మహా చకర్వరిత్ సైనయ్ంలో ఓ పర్ముఖ పదవి నిరవ్హిసూత్ండే వాడు.
పూరిణ్మ అంతఃపుర దాసీగా వుండేది. వారి ఇదద్రిదీ అనోయ్నయ్ దాంపతయ్ంగా వుండేది. రాచనగరులో ఒక ఉదోయ్గినిగా, ఒక
ఉదోయ్గి భారయ్గా పూరిణ్మకు రాచనగరులోని మరాయ్దలనీన్ కుష్ణణ్ంగా తెలుసు. రాచరికపు కటుట్బాటుల్, కఠిన నియమ
పాలనలూ ఆమెకు బాగా తెలుసు.
ఒకొక్కక్సారి రాజసూయ యాగం సందరభ్ంగా యజాఞ్శవ్ం వెంట వెళేళ్ వీరులలో చందర్ శేఖరుడు తపప్నిసరిగా
వెళళ్వలసి వచేచ్ది. అలాటపుప్డు కొనిన్ మాసాల వరకూ పూరిణ్మ భరత్ రాక కోసం నిరీకిష్సూత్ండ వలసి వచేచ్ది.
ఒకొక్కక్ సారి ఏదయినా యుదధ్ం అనివారయ్మయినపుప్డు, చందర్ శేఖరుడు దేశాంతరం వెళళ్వలసి వచేచ్ది. ఆమె
తన భరత్కు విజయం చేకూరచ్మనీ, తన భరత్ కేష్మంగా తిరిగి రావాలనీ ఆకాంకిష్సూత్ తన యిషట్ దైవం అయిన
పరమేశవ్రుడిని అనుక్షణం పార్రిధ్సూత్ క్షణమొక యుగంగా గడిపేది. చందర్శేఖరుడు తిరిగి వచాచ్క, తన సాహస
యాతర్లలోని విశేషాలు ఆమెకు చెబుతునన్పుప్డు, తన భరత్ను గురించిన గరవ్ంతో అలాటి వీరునికి వీరపతిన్ కాగలిగిన
తనమీద తనకే కలిగే గరవ్ంతో ఉకిక్రి బికిక్రి అయిపోయేది.
ఓసారి చందర్శేఖరుడలాగే ఓ రాచకారయ్ం మీద పొరుగు దేశం వెళాళ్డు. మాసాలు... సంవతస్రాలు... షుమారు
మూడు సంవతస్ర కాలం దొరిల్ పోయింది. భరత్ కోసం కళుళ్ కాయలు కాచేలా ఎదురు చూసోత్ంది ఆమె. ఓ సుపర్భాత
సమయాన చందర్శేఖరుడు వచాచ్డు. కానీ అతడు ఒకక్డూ రాలేదు. వెంట ఒక సతరీని పిలుచ్కు వచాచ్డు. ఆమె
అందచందాలలో పూరిణ్మ కంటే రవంత తకుక్వగానే వుంది.
“ఈమె నా మరో భారయ్. నీకు చెలెల్లు అవుతుంది. ఈ క్షణం నుంచీ, మీ ఇదద్రూ నా రెండు కళళ్లాంటి వారు.
నీవామెను ఆదరించు. మనం ముగుగ్రం కలిసి బర్తుకుదాం” అనాన్డు చందర్శేఖరుడు.
పూరిణ్మ శిలలా నిలుచ్ండి పోయింది, శిలప్ంలాగా మూగబోయింది. బహు భారయ్తవ్ం తపుప్ కాదు. నిషిదద్మూ
కాదు. ఒకోక్ మహారాజు, సేనాధిపతి, సైనయ్ంలో పనిచేసే సైనికులు ఇలా ఎవరైనా సరే ఒకరి నుంచి పదిమందికి పైగా
భారయ్లిన్ పెళాళ్డటమూ, పోషించడమూ జరుగుతూనే వునాన్యి. రాచనగరులు రాజవంశాలతో, వారి సంతానాలతో వారి
వారి మధయ్గల సవతి మాతస్రాయ్లు, సవతి బిడడ్ల పోరులు అంతరుయ్దాద్లతో కికిక్రిసి వుంటాయి.
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కానీ పూరిణ్మకు ఎంచేతో తన భరత్ చేసిన ఈ పని నచచ్లేదు. ఇదో రకమయిన వెనున్పోటులా, ఆతమ్ దోర్హంలా
అనిపించింది.
తను తన భరత్ను దైవంలా భావించి ఆరాధిసోత్ంది. పేర్మిసోత్ంది. తన భరత్ నుంచి తనకలాటి ఆరాధనా భావమూ,
పేర్మే కావాలి. ఇనేన్ళుళ్గా తామిదద్రి మధాయ్ ఆ పరసప్ర అవగాహన, ఆరాధన ఉంటూ వచాచ్యి. “ఒకరికోసం
మరొకరం” అనే భావన బలంగా వుండేది. ఈ క్షణంలో భరత్ ఆ భావనని తోసి పుచాచ్డు. పురుషుని అవసరానికి మరో
భారయ్ అవసరమని తోచినపుప్డు, అతడు మొదటి తాలూకు పేర్మనీ, ఆరాధననీ సమూలంగా నరికి వేసి మరో సతరీని పెళాల్డ
వచచ్నన్ సగటు పురుష పర్కృతికి లొంగి పోయాడు.
తను చేసిన నేరం ఏమిటి? తానే విధంగా అతని పేర్మ నుంచి వంచింపబడింది? అతని కోసం నిముషమో
యుగంగా వేచి చూచింది. నిజానికి రాజాంతఃపురాలలో పర్ముఖ దాదిగా వుండే తనబోటి సతరీ, అందచందాలలోనూ, చతుర
సంభాషణలలోనూ, రాజకీయ పరిజాఞ్నంలోనూ మేటి అయిన తన బోటి సతరీ కడగంటి చూపుల కోసం పడిగాపులు గాసే
పురుషులెందరో వునాన్రు. తపుప్దారి పటట్దలుచ్కునన్ వారికి అవకాశాలు ఎనన్యినా వునాన్యి. కానీ తను ఏ క్షణంలోనూ
తన ఇంగితం కోలోప్లేదు. భరత్ దేశాంతరగతుడై ఉండనీ, సంవతస్రాల తరబడి తమ మధయ్ సనిన్హిత సంబంధం లేకపోనీ,
తను శిలలా తన భరత్ రాక కోసం, ఆ భరత్ సప్రశ్ కోసం నిలచి వుందే గానీ అనయ్మైన ఆలోచనలకు తావివవ్లేదు.
ఎనోన్ మారుల్ భరత్తో తను వినోదయాతర్లో, మరేదైనా సరదాలో గడపాలనుకునన్పుప్డు, భరత్ రాచరికపు ఆజఞ్ల
మేరకు కరత్వయ్ పాలనలో మునిగి పోవలసి వచేచ్ది. అలాటపుప్డు అతను చాలా నొచుచ్కునే వాడు. “ఈ రాచరికపు
జీవితాలు ఓ విధమైన బానిస బర్తుకులు పూరిణ్మా! ఇకక్డ కరత్వయ్పాలనే తపప్, బాంధవాయ్లకూ ఆతీమ్యతలకూ పార్ధానయ్త
వుండదు. ఈ పని మానేయనా?” అనేవాడు.
తను నవేవ్ది. “వదుద్. అది బానిసతవ్ం కాదు. ఈ కఠోర కరత్వయ్పాలనలోనే మనిషి వయ్కిత్తవ్ం ఒరిపిడి పడుతుంది
ఆతమ్ సంయమనం యినుమడిసుత్ంది. మీరు వీరులు. మీ కరత్వాయ్నిన్ మీరు నిరవ్రిత్ంచండి” అని పర్భోదించేది.
అలాంటి తనని... ఇలా వంచింఛి, పరసతరీని పరిగర్హించి వెంటబెటుట్కు రావడం దోర్హం కాదా?
దానికి బదులుగా “పూరిణ్మా! నీలో నా ఇలాల్లిగా వుండగల ఫలాని అరహ్తలు కొరవడాడ్యి. నీవు తొలగు. మరో సతరీని
నేను పెళాళ్డుతాను” అని తనకి చెపిప్ ఉంటే అతని చంచల సవ్భావానిన్ అంచనా వేసుకుని తానే వైదొలగి వుండేది.
ఇపుప్డా సతరీని తను సోదరిలా పేర్మించగలదా? ఏనాటికీ పేర్మించలేదు.
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పోనీ సగటు గృహిణులందరిలాగానే సవతి మీద దేవ్షం కారిచ్చుచ్లా లోలోపల దహించి వేసుత్ంటే, పైకి విషపు
చిరునవువ్లు నవువ్తూ సరుద్కు పోగలదా! ఊహుఁ. అది తనకసాధయ్ం. అదద్ంలాటి తన హృదయంలో తన ముఖంలో ఏ
భావం... అది సంతోషం గానీ, దేవ్షంగానీ దాగలేవు. పర్తిబింబించి తీరుతాయి.
తన సవతి బిడడ్లచేత ఈసడించబడుతూ, వారిని అనుసరించుకుని తను జీవించగలదా? ఊహుఁ! తనవలల్ కాదు.
“పూరిణ్మా! నీకు కషట్ం కలుగుతుందని తెలుసు. అయినా నీవు ననున్ క్షమించగలవనీ, ఈమెని ఆదరిసాత్వని
ఆశతో పెళాళ్డి తెచాచ్ను.” భరత్ మళీళ్ అనాన్డు. భరత్ కోసం సావ్గత హారతి వెలిగించిన పూరిణ్మ ఆ హారతి పళెళ్ం మెలిల్గా
పకక్న పెటిట్ంది. హృదయంలోని దావానలానిన్ అలా ఆపింది. చిరునవువ్తో అంది. “సరే, మీరా సతరీని పెళాళ్డారు.
కారణాలు ఏమిటనన్వి నాకిక అనవసరం.
నేనూ మీలానే రాచరికపు కఠోరతలూ, కరత్వయ్పాలనల మధయ్ ననున్ నేను తీరిచ్దిదుద్కునన్ వనితని. నాకీనాడు భుకిత్కి
భయం లేదు. అంతఃపుర దాసీగా వునాన్ను. అలాగే వుండి పోతాను.
ఈమె మిమమ్లిన్ నముమ్కుని వచిచ్న సతరీ. పరరాజయ్ం నుంచి అయిన వారినందరినీ విడిచి, మీ అండ నముమ్కుని
వచిచ్న సతరీ. ఈమె ఇకక్డి వాతావరణానికి, పదద్తులకీ అలవాటు పడటానికి కొంతకాలం పటట్వచుచ్. ఆమె మీ భారయ్గా
వుండనివవ్ండి. శలవు.”
చందర్శేఖరుడు మొతుత్కునాన్ వినిపించుకోలేదు ఆమె. చివరకు అతడా సతరీని వదిలి వేసాత్ననే సాథ్యికి దిగజారాడు.
ఈ పనిని అసలు హరిష్ంచలేదు ఆమె. “ఆమెకోసం నా మీద పేర్మను తెంచేశారు. నా కోసం తిరిగి ఆమెని వదిలి
వేయటం, ఇది మహాపతనం. ఈ పతనానికి అంతం వుండదు, ఒదుద్” అంది.
పూరిణ్మ తలిల్ చాలా దూరం చెపిప్ంది. భరత్ని క్షమించమనీ, అతనితో సవతితో సరుద్కు పోమమ్నీనూ. పూరిణ్మ నవివ్
వూరుకుంది.
ఆ తరావ్త ఆమె అంతఃపురంలోనే వుండిపోయింది ఊరిమ్ళ తలిల్కి ముఖయ్ సేవికగా, అంతఃపుర ముఖయ్ దాసిగానే
తనని తాను మలుచుకుంది, తన సేవాసవ్భావంతో ఖచిచ్తమైన పదద్తులతో. ఊరిమ్ళ ఆలనా పాలన అంతా ఆమెకి
అపప్గించ బడింది. ఈ పనిలో నిమగన్మై పోయి, తన భరత్ తన హృదయం మీద చేసిన అఘాతానిన్ పదే పదే గురుత్
చేసుకోకుండా వుండి పోయింది. చందర్శేఖరుడు రాజాసాథ్నంలోనే వుండేవాడు. ఆ తరావ్త అతడు ఇదద్రు ముగుగ్రు
భారయ్లిన్ పెళాళ్డాడు. అంతా కలిసే జీవించేవారు. పిలల్లు పుటాట్రు. అనీన్ చూసోత్ంది. అనీన్ వింటోంది. కానీ ఏదీ
ఆమెనిపుప్డు చలింప జేయటం లేదు. ఆ మనఃసిథ్తిని సాధించుకుంది. తాత ముతాత్తల నుంచి ఆయురేవ్ద వైదయ్ంలో
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నిషాణ్తులు. ఆమెకూ ఆ వైదయ్ పర్కిర్యలనీన్ అసిత్గతం అయాయ్యి. అంతఃపురంలో సతరీలకు సంబంధించిన వాయ్దులు అనిన్టికీ
ఆమె వైదుయ్రాలు. అలా తన వయ్కిత్తావ్నిన్ నిలుపుకుంటూనే శిలలా వుండిపోయింది. ఆమె పరపురుషులతో వెకిలిగా
పర్వరిత్ంచిన సందరాభ్లు గానీ పర పురుషులను ఆకరిష్ంచే పర్యతాన్లు గానీ ఎనన్డూ చేయలేదు. తీరిక వేళలోల్ తన
ఇషట్దైవం అయిన ఈశవ్ర ధాయ్నంలో మునిగి పోయేది. తనకు అపప్ జెపప్ బడిన ఊరిమ్ళ పెంపకమూ, పరయ్వేక్షణా... అనే
కరత్వాయ్నిన్ తన అసిత్గత విధిగా నిరవ్రిత్సోత్ందామె నాటికీ నేటికీ. ఆ కారణంగా కూడా ఊరిమ్ళ తలిల్కి ఆమె అంటే వలల్మాలిన
అభిమానం వుంది. ఆమె పెంపకంలో ఊరిమ్ళ పెరుగుతోంది ముగధ్ మనోహరంగా.
శివ ధనురభ్ంగం తరావ్త శీర్ రామచందుర్డు సీతాదేవిని పరిణయమాడాడు. లక్షణ, భరత, శతుర్ఘున్లు వరుసగా
ఊరిమ్ళనూ, మాండవినీ, శుర్తకీరిత్నీ పెళాళ్డారు.
అయోధయ్కు నవ వధూవరులందరూ తరలి వెళేళ్ సమయంలో సారెతో బాటు, రాచరికపు అనుచాన
సంపర్దాయానన్నుసరించి అరణపు దాసదాసీలు కూడా బయలు దేరారు.
“పూరిణ్మా! నీ భరత్తో గత పదాన్లుగేళుళ్గా నీకు సంబంధం లేదు. నీవు శిలలా అంతఃపురంలో నిలిచి పోయావు.
ఊరిమ్ళ దాదిగా, ఒకవిధంగా నాకంటే ఎకుక్వగా ఊరిమ్ళ ఆలనా పాలనా నీవే చూచుకునాన్వు, ఊరిమ్ళకు నీవు దాసివే
కావు. సేన్హితురాలివి. ఆతీమ్యురాలివి కూడా. అయోధయ్లో నీకు సరిపడే వాతావరణం వుంటుందో లేదో. ఎపుప్డైనా నీ
భరత్ను చూడాలనీ, తిరిగి అతనితో కలిసి జీవించాలనీ అనిపిసుత్ందేమో. మన రాచరికపు సాంపర్దాయాలననుసరించి
ఒకసారి మెటిట్నింటికి వెళిళ్న సతరీ తిరిగి పుటిట్నింటికి పదే పదే వచేచ్ వీలు లేదు. ఏదో అనుకోని అవాంతరం వచిచ్ పడినా,
ఆమె భరత్ ఇంటనే వుండటానికి ఇషట్పడుతుందే గానీ పుటిట్నింట పడి ఉండేందుకు అంగీకరించదు.
అలాంటపుప్డు నీవు అకక్డ బాధపడతావో ఏమో. నీవు మిధిలలోనే వుండదలుచ్ కుంటే వుండిపో. నీకేమీ
అభయ్ంతరం లేదు” అంది ఊరిమ్ళ తలిల్. పూరిణ్మను ఏ విధంగానూ నొపిప్ంచదామే. పూరిణ్మ అంటే పర్తయ్క
గౌరవాభిమానాలునాన్యి ఆవిడకు.
పూరిణ్మ నవివ్ంది. “భరత్ పేర్మ నుండి వంచింపబడిన సతరీకి మిధిల అయినా, అయోధయ్ అయినా సవ్రగ్ం అయినా
నరకం అయినా ఒకటే అమామ్! ఈ మిధిలా నగరంలో నా భరత్తో అతయ్ంతానందకరమైన దాంపతయ్ జీవితం గడిపాను
కొనేన్ళుళ్. ఈ మిధిలలోనే అతడు మరొక సతరీ, మరొక సతరీ ఇలా భారయ్లతో బిడడ్లతో తన ఆనందానిన్తాను చూచుకుంటుంటే
వింటూ సహిసూత్ జీవించాను ఇనాన్ళూళ్. ఓ విధంగా మీరు నా మీదగల వాతస్లయ్ంతో చిటిట్తలిల్ ఊరిమ్ళ పెంపకం బాధయ్త
అపప్గించారు. అందులో ననున్ నేను మరిచ్పోయే అవకాశం కలిప్ంచారు. ఊరిమ్ళ వెంట అయోధయ్కు వెళతాను. ఆమెను
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కనన్తలిల్లా కంటికి రెపప్లా ఇటు దాదిగానూ అటు వైదుయ్రాలిగానూ, ఆతీమ్యురాలిగానూ అనుక్షణం కనిపెటుట్క
వుంటాను. ఆమె చలల్ని కాపురానిన్ కళాళ్రా చూసూత్ అందులో నా శిధిల దాంపతయ్ జీవిత పీడకలని మరిచ్పోతూ, ఊరిమ్ళకు
పుటట్బోయే బిడడ్లను లాలిసూత్ నా శేష జీవితం గడిపేసాత్ను. అరణపుదాసిగా వెళళ్వలసి వచిచ్ందని నేను కించపడటం
లేదు. ఆ అవకాశం వచిచ్నందుకు సంతోషిసుత్నాన్ను. ఊరిమ్ళకు నేనునాన్ను. మీరు ఆమె గురించి నిశిచ్ంతగా వుండండి.
ఆమె జీవితంలో ఎదురయేయ్ మంచి చెడు అనిన్ంటిలోనూ ఛాయలా కనన్తలిల్లా వుంటాను. అనుజఞ్ ఇవవ్ండి” అంది.
ఊరిమ్ళ వెంట ఆమె అయోధయ్కు వచిచ్ంది. కొనిన్ రోజులలోనే పూరిణ్మ దశరధ మహారాజు వారి రాణులందరి
అంతఃపురాలలోనూ చాకచకయ్ంతో ఓ పర్తేక గౌరవాభిమానాలను

పొందగలిగింది. సతరీలలో అరుదుగా వుండే

ఆజానుబాహు శరీరం గలిగిన పూరిణ్మ నవివ్నా నడచినా, మాటాల్డినా తనదైన పర్తేయ్క వయ్కిత్తావ్నిన్ పర్తిబింబించే పూరిణ్మ
అంటే అంతః పుర సతరీ లందరికీ ఓ పర్తేయ్క అభిమానం ఏరప్డింది. పైగా చాడీలు గానీ, అనవసరంగా అబదాద్లు
చెపప్టంగానీ, అతిశయోకుత్లు వలిల్ంచటం గానీ, లేకి మనసత్తవ్ం గానీ లేని ఆమెపటల్ పర్తి పార్ణికి ఆపాయ్యత, ఆదరణ
కలిగాయి.
ఊరిమ్ళా, లక్షమ్ణుల దాంపతయ్ం చలల్గా సాగిపోతోంది. అంతఃపురానికి లక్షమ్ణుడు వెంచేసుత్నాన్డని తెలియగానే
ఆమె తనకై కేటాయించబడిన పర్తేయ్క మందిరానికి వెళిల్ పోతుంది.
ఊరిమ్ళకి ఆమె దగగ్ర దాచే రహసాయ్లు గానీ, చెపుప్కోలేని మాటలుగానీ ఏమీ లేవు ఆనాడూ ఈనాడూ.
ఊరిమ్ళ చినన్తనం నుంచీ బిడియసుత్రాలు. తనంత తానుగా ఇతరులతో కలవలేదు. ఆమెని పలకరించి
ఆతీమ్యతగా మాటాల్డితే మాటాల్డుతుంది, లేకపోతే మౌనంగా ఉండిపోతుంది. అంచేతే అంతఃపురంలో ఒకక్ లక్షమ్ణ
సావ్మి తరావ్త పూరిణ్మ ఒకక్రెత్ ఆమెకి సనిన్హితురాలు.
శీర్రామ పటాట్భిషేక వారత్ అయోధయ్నంతటినీ ఆనంద సాగరంలో ముంచి వేసింది. ఆనందోతస్వాలలో అయోధయ్
నగర వాసులెవరూ ఆ రాతిర్ నిదిర్ంచలేదు. కానీ మంధర పర్జవ్రిలల్ జేసిన విషాగిన్కీలలో కైకేయి మనసూ, హృదయము,
మందిరమూ, వాకూక్ భగుగ్మనాన్యి. ఉషోదయంతో బాటు శీర్రామ పటాట్భిషేక సనాన్హాలు మరుగునపడి శీర్రామ
వనవాస సనాన్హాలు పార్రంభమై పోయాయి. ఈ వారత్ తెలిసింది ఊరిమ్ళకు.
“పూరిణ్మా! ఇది నిజమేనా? నీవు సరిగా వినాన్వా? నేను మేలుకునే వునాన్నా? లేక పీడకల గంటునాన్నా?” అంది
ఊరిమ్ళ, ఆమె భుజాలు పటుట్కు కుదుపుతూ.
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“నిజమే తలీల్!” అంది ఆమె అతి హీనసవ్రంతో. ఆమె ముఖం గర్హణం నాటి చందమామలా మాల్నమై పోయింది.
ఊరిమ్ళ హృదయ ఘోష ఎలా వుందో ఆమెకు తెలుసోత్ంది. తన భరత్, “నేనీ సతరీని పెళాళ్డాను” అంటూ చెపిప్న క్షణంలో తన
హృదయంలో ఎలా ఓ క్షణకాలం సప్ందన ఆగిపోయిందో ఊరిమ్ళ సిథ్తీ అదేననీ ఆమెకు సఫ్షట్ంగా తెలుసూత్నే వుంది.
“పదాన్లుగేళుళ్ బావగారు శీర్రామచందుర్లు అరణయ్వాసం చేయాలా? సీతకక్ కూడా వారి వెంట వెళుతోందా?”
ఎగసి పడుతునన్ గుండెలతో ఓ విధమైన అదురుపాటు మాటలలో పర్తిధవ్నిసుత్ండగా అడిగింది ఊరిమ్ళ.
“అవును తలీల్! పధాన్లుగేళుళ్ శీర్రామచందుర్లు వనవాసం చేయాలనీ, భరతుల వారికి పటాట్భిషేకం జరిపించాలనీ
ఆ వరాలు ..... కాదు కాదు ఆజాఞ్పించారు కైకమమ్ తలిల్గారు. సీతమమ్ శీర్రామచందుర్లని అనుసరిసోత్ంది అరణాయ్లకు.
వారిదద్రినీ సేవించేందుకు లక్షమ్ణ సావ్మి కూడా అరణాయ్లకు వెళుతునాన్రు.” పూరిణ్మ మెలిల్గా విషయమంతా చెపిప్ంది
సంకిష్పత్ంగా.
“మరి నేనో?” ఊరిమ్ళ అమాయకంగా అడిగింది.
ఆమె మాటాల్డలేదు క్షణ కాలం.
ఏం చెపాప్లి? ఎలా చెపాప్లి ఈ చిటిట్తలిల్కి?
ఓ మహారాజు వందల కొదిద్ భారయ్లిన్ పెళాళ్డే హకుక్ కలిగివునన్ సాంపర్దాయాలివి. ఆ రాణులకు కలిగే
సంతానాలలో పర్ధమ సంతానానికి రాజాయ్రహ్త వుంటుంది. ఆ మహారాణికే పటట్మహిషి గౌరవం వుంటుంది. మిగతా
రాణులు పేరుకు మహారాణులు. వారి సంతానం రాజవంశీయులు, రాజసేవకులే గానీ రాజాయ్రహ్త గలిగిన రాజకుమారులు
కాలేరు. కాబోరు. వారికి వచేచ్ భారయ్లు, యువరాణీల గౌరవ వాచకం గలిగిన వారే గానీ రాజు అయేయ్ వయ్కిత్ యొకక్
భారయ్కుండే గౌరవం, పర్తేయ్కతా వుండవు.
కైకేయి విషయంలో ఆమె బిడడ్కే రాజయ్ం యిసాత్నని మహారాజు ఆమెను పెళాళ్డే సమయంలో వాగాద్నం చేసి
ఉనాన్డని చెబుతునాన్రు. ఇదంతా ఓ గందరగోళపు రాజకీయం. సమరుథ్లయిన మంతుర్లూ, పురోహితులు ధరమ్ నిరణ్యం
చేయవలసిన అతి సూక్షమ్మైన అంశం ఇది. అయితే ఒకానొక బలహీన క్షణంలో మోహ వివశుడైయిన వృదధ్రాజు ఇచిచ్న
వాగాద్నం నెరవేరి తీరాలని కైకేయి పటుట్దల. శీర్రామ చందుర్ని వనవాసం అనవసర అంశమే అయినా అదే పర్ధాన
సమసయ్గా మారిందిపుడు.
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లక్షమ్ణసావ్మి అనన్గారిని అనుసరించటంలో సంపర్దాయమూ, రాచ వంశ కరత్వయ్మూ, భాతృ పేర్మ మరెనోన్
నిండి వునాన్యి. ఇవనీన్ ఊరిమ్ళకు అవగతం ఎలా అవుతాయి? పైగా తన

భరత్ తననుంచి దూరమైపోతాడేమోనని

ఆందోళనలో వునన్ ఈ సతరీకి రాజకీయాలను వివేచన చేసేంతటి వోరూప్, సిథ్మితమూ ఎలా వుంటాయి?
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