
నా కుటిలత్వాన్ని మన్నిించవా శకుింతలా ! 

~నంబూరిరిపూయణ 

 

తండ్రి కణవభహరిష అశ్రమానికి వీడ్కోలు లికి ఓ వృదధ అశ్రభవాసిని తోడు రాగా దుషయంతుని దరాారులొ 

ఄడుగిడుతునన శకంతల భనసు గాలిలో తేలుతోంది. అశలు అశల అకాశంలో విహరిసుున్ననయి. తన 

యౌవన్నన్నన, జీవితాన్నన సాయధకం చేసిన ప్రాణేశవరుణ్ణణ ఫహుకాల నిరీక్షణ తరువాత కలవబోతోంది. తనను 

హఠాతుుగా చూడగానే ఄతని కనులు ఎనిన వెలుగులు జిమ్ముతాయో ! ప్రియా సమాగభం ఎంత భధుయం ... 

ఎంత ఄదివతీమం! 

 

తీమని ఉహలతో, భందహాసంలో మెలలగా నడచి వచిి రాజు ఎదుట నిలిచి ఄతని కనునలలోకి 

సినగధభనోహయంగా చూపంచి శకంతల. 

 

దుషయంతుడు గాంభీరాయనిన సడలన్నమక భరో దిశక చూపు భయలి్చడు. మ్మఖంలో ఏ భావ వీచికా లేదు. 

భనిషిలో ఏ సందన్న లేదు. సభా సదులంతా ఄతని వైపూ, వచిిన ఆరువురి స్త్రీల వైపూ కౌతుకంతో 

తేరిపాయజూసుున్ననరు. ల్లలస్త్రభల స్త్రీల్లవరో, ఏదో వేడికోలు చేసుకొనుటక తన దయశనమ్మ ఄరిధంచిన్నయని 

తలచాడు దుషయంతుడు. కాన్న రిసితిి ఄవాంఛన్నమంగా మారింది ఎదుర్కోనక తదు. 

 

'' డతుల్చరా ! ఏమి విననవిం వచాిరు? ఏమిటి మీ ఄబయయధన ?అలసింక తెలండి'' ఄనుజ ఆచాడిు. 

 



భహారాజు ప్రశనక వృదధమాత చకితురాలయియంది. బమ సంకోచాలతో తడఫడుతూ  ''భహారాజులక మా 

ఄభివాదమ్మలు ప్రభువులక మేమ్మ గురుుననట్టు లేదు. ఇ బాలిక కణవ భహరిష పుత్రికయూ, మీ 

ప్రిమతినయూ ఄయిన శకంతల, భృగయా వినోద సందయభంగా భహారాజు మా అశ్రమానిన 

సందరిశంచినపుడు ఇమెను చూసి గాఢంగా వలచాడు. వెంటనే గాంధయవ వివాహామాడి ధయుతినగా 

స్త్రవకరించారు. ఆపుడిమే గయభంలో మీ ఆరువురి ఄనురాగపలం ఉపరిపోసుకంట్టననది. భయల వచిి తభ 

ఄంతఃపురానికి తనను గొనిపోయెదభనన మీ వాగాానమ్మ నిజభగు రోజు కోసం ఎంతయో నిరీక్షంచి, 

పలితమ్మ గానక సవమంగా మీదరిజేయ వచిింది. ప్రభూ ! ఆంక మీ సొమ్ము మీకగించుతున్ననను.స్త్రవకరిం 

ప్రాయధన'' 

 

సభికలంతా నిశ్చిష్టులై రాజు వైపే చూపులు నిలిపారు. ఄందరి ఎదుటా లజజతో న్యయనతాభావంతో 

కచించుకపోతూ ''ఔరా ! ఎంతటి కలన్న చాతుయయమ్మ ! నమిుక పుటిుంచు భంచి కథ! ఇ దుషయంత 

భహారాజు ఒక వనకాంతను వరించి భాయయగా గ్రహంచుటయా? ఄసంబవమ్మ'' అగ్రహడా్డడు రాజు.  

 

'' ప్రభూ ! సదా దైవచింతనలో నిభగనమైయండు అశ్రభవాసులు ఄసతయమాడు సాహసం చేమలేనివాయం. 

ఇ శకంతల మీ ఄపూయవ ప్రేభను చూయగొనన మీ ధయుతిన మ్మమాుటికి ఆది సతయం'' 

 

'' చాలించు న్న వాచాలత. ఎంతటి తెంరితనమ్మ ఇ కనయను మేమెననడు చూసియే ఎరుగమ్మ'' ఄని గదిాంచి 

... భయల క్షణమాలోచించి '' న్నవనన నిజమే ఄయినటుయితే మాకీ కాంతతో సాంగతయమ్మననట్టు నిదయశనమ్మను 

చూగలరా? వుననచో రుజువు యచభని మా అజఞ'' 

 



శకంతల విసుమంగా విభుని వంక చూసింది. వెంటనే గాంధయవ వివాహ సభమంలో ఄతడు తన వ్రేలికి 

తొడిగిన ఈంగయం జ్ఞఞకమిచిి దాని కోసం వ్రేలు తడుమ్మకంది...'' ఄయోయ ఏదీ ఄంగుళీమకం?  ఇరోజు 

ఒక దేశాధినేత కావచుి. కాన్న, ఄతడు న్న ప్రియడు. న్న బయు! కాన్న, ఆతడు మా ప్రణమ గాథనుగాన్న, మా 

వివాహూదంతానినగాన్న గురుుంచుకోనకపోవుట ఎంత విచిత్రమ్మ ! ఆది నభుశకయమా? ...పోన్న, ఄతననన 

విధంగా ఈంగరానిన నిదయశనంగా చూపుదాభనన ఄదీ లేకపోమనే ! ఎల్చ మామభయియందది? అ నౌకలో 

గంగానది దాట్టతుండగా తన చేతిని ఄలలక తాకించి ఄడింది. ఄపుడే ఄది గంగపాలయి వుంట్టంది. 

యమేశవరా ! ప్రతయక్షంగా వునన ప్రాణ్ణ కంటే ప్రాణంలేని ఈంగయమే ఫలమైన సాక్షయభయేయ సిితిని 

కలించాయవా? 

 

ఉహంచని బంగపాట్టతో శకంతల అదభసుకం కంపంచిపోయింది, ప్రేభ నిండిన గుండెలు ఏదో 

తెలిమని విద్రోహానికి గురై నెతుురోడుతున్ననయి. తిని బేలగా, జ్ఞలిగా చూస్తు ఄడుగులు తడఫడుతూ 

వెడలి వసుునన శకంతలను వృదధమాత తన గుండెలక ఄదుమ్మకని కన్ననరుమ్మన్ననయయియంది. 

 

''ఄమాు ! దుషయంతుడు భన అశ్రమానికొచిి నినున చూసి వలచినపుడు న్న తండ్రి యసిలమేగేను. అమన 

తిరిగి రాక మ్మందే, సభుతి తెలుక మ్మందే నినున  

 

గాంధయవ వివాహామాడి తినని చేసుకన్ననడు. ఄతనిని న్నవున్య త్రికయణశుదిధతో బయుగా గ్రహంచావు  

లోకంలోని ప్రతి జీవి స్త్రవమకయు ఫదధమైనది. కాగా వివాహతులు బయు చంతనుండుట సాంప్రదామం. అ విధి 

ననుసరించి నినున తిరిగి అశ్రమానికి చేయిగూడదు.... తల్లల ! అశ్రమహీనవగు నినున వదిలిపోక తదను 



తలంపే గుండెలు ఫదధలు చేసుుననది. కాన్న తదు. విధివంచితవగు న్న తల్లల....న్నక శెలవిమ్ము'' ఄంటూ 

తవయతవయగా మ్మందుక సాగిపోయింది వృదధమాత. 

 

శకంతల విభ్రభంతో కలలోల్చగా కోట ప్రాకారాలను ఒకోటొకోటిగా దాటి చివరి ప్రాకయమ్మఖ దావయంలో 

నిలఫడింది. భనశశరీరాలు సుంభించాయి. ంచేంద్రీయాల జ్ఞఞనంపోయింది. కొంత సభమభల్చ గడిచాక 

తిరిగి చైతనయం పందిన దేహం అలోచించడం మొదలుపెటిుంది. 

 

ఇ రాజు తన ప్రిమతమ్మడననది గత కాలపు సంగతి. తనకిపుడు ఄతడు ఒక రాజయపాలకడు త వేర్కకటి 

కాదు. ఆపుడతనికి నేను రాయి స్త్రీని తన స్త్రీగా స్త్రవకరింభని లుమారుల ప్రారిధంచిన్న రిగ్రహంచు 

ఈదేాశయమ్మ లేదు. ఄట్ట న్న తండ్రి చంత సయితం న్నక చోట్ట లేదు. అధాయమూ, నెలవూ, బ్రతికందుకోక 

కాయణమూలేని ఇ బ్రతుకింకందుక? భూమికి ఫరువవవడ్డనికా? 

 

@@@ 

 

పూరిుగా నిసృహకలోనై తనను తాను ఄంతం చేసుకందాభని తలుసుునన శకంతలక హఠాతుుగా 

ఄంతరావణ్ణ  లుకలు వినిపంచాయి. ''ఫతకడ్డనికి న్నక హేతువు లేకమి? న్న ప్రేభ ప్రతిరూం న్నలో ఎంత 

నిశ్ింతగా పెరుగుతుననదో గభనించు. అప్రాణ్ణని భూమి మీదికి తెచి ి లోకానిన చూడనివువ. అ ప్రాణ్ణ 

నిశిమంగా బాలుడే. ఄతడిన ఄసాధయణ వయకిుగా, వీరుడిగా తీరిిదిదుా. న్న తనయడు ఄనిన విధమ్మల తండ్రి 

తలదనునవాడుగా రూపందాలి. పురుష్టలక ఄందున్న రాజ్ఞయధితులక మోహవేశం త 



యయవసానంతో నిమితుమ్మండదు. న్నవు పాపుణయమ్మ ల్లరిగిన సాధాయణ స్త్రవీి. భభతామానవతవమ్మనన 

మాతృమూరిుగా న్న బిడాక బాసటగా నిలిచి, బవిషయత్  ప్రదాతవు కావాలి.'' 

 

ఄంతరావణ్ణ అదేశం వినిపంచిన అ క్షణం శకంతలక ఒక భహతుయ సంధికాలం. ఄయిన్న, అ ఈదోాధన 

అమెను డ్కల్చమమాన సిితి నుంచి దృడ నిశిమం  

 

గాంధయవ వివాహామాడి తినని చేసుకన్ననడు. ఄతనిని న్నవున్య త్రికయణశుదిధతో బయుగా గ్రహంచావు  

లోకంలోని ప్రతి జీవి స్త్రవమకయు ఫదధమైనది. కాగా వివాహతులు బయు చంతనుండుట సాంప్రదామం. అ విధి 

ననుసరించి నినున తిరిగి అశ్రమానికి చేయిగూడదు.... తల్లల ! అశ్రమహీనవగు నినున వదిలిపోక తదను 

తలంపే గుండెలు ఫదధలు చేసుుననది. కాన్న తదు. విధివంచితవగు న్న తల్లల....న్నక శెలవిమ్ము'' ఄంటూ 

తవయతవయగా మ్మందుక సాగిపోయింది వృదధమాత. 

 

శకంతల విభ్రభంతో కలలోల్చగా కోట ప్రాకారాలను ఒకోటొకోటిగా దాటి చివరి ప్రాకయమ్మఖ దావయంలో 

నిలఫడింది. భనశశరీరాలు సుంభించాయి. ంచేంద్రీయాల జ్ఞఞనంపోయింది. కొంత సభమభల్చ గడిచాక 

తిరిగి చైతనయం పందిన దేహం అలోచించడం మొదలుపెటిుంది. 

 

ఇ రాజు తన ప్రిమతమ్మడననది గత కాలపు సంగతి. తనకిపుడు ఄతడు ఒక రాజయపాలకడు త వేర్కకటి 

కాదు. ఆపుడతనికి నేను రాయి స్త్రీని తన స్త్రీగా స్త్రవకరింభని లుమారుల ప్రారిధంచిన్న రిగ్రహంచు 

ఈదేాశయమ్మ లేదు. ఄట్ట న్న తండ్రి చంత సయితం న్నక చోట్ట లేదు. అధాయమూ, నెలవూ, బ్రతికందుకోక 

కాయణమూలేని ఇ బ్రతుకింకందుక? భూమికి ఫరువవవడ్డనికా? 



 

@@@ 

 

పూరిుగా నిసృహకలోనై తనను తాను ఄంతం చేసుకందాభని తలుసుునన శకంతలక హఠాతుుగా 

ఄంతరావణ్ణ  లుకలు వినిపంచాయి. ''ఫతకడ్డనికి న్నక హేతువు లేకమి? న్న ప్రేభ ప్రతిరూం న్నలో ఎంత 

నిశ్ింతగా పెరుగుతుననదో గభనించు. అప్రాణ్ణని భూమి మీదికి తెచి ి లోకానిన చూడనివువ. అ ప్రాణ్ణ 

నిశిమంగా బాలుడే. ఄతడిన ఄసాధయణ వయకిుగా, వీరుడిగా తీరిిదిదుా. న్న తనయడు ఄనిన విధమ్మల తండ్రి 

తలదనునవాడుగా రూపందాలి. పురుష్టలక ఄందున్న రాజ్ఞయధితులక మోహవేశం త 

యయవసానంతో నిమితుమ్మండదు. న్నవు పాపుణయమ్మ ల్లరిగిన సాధాయణ స్త్రవీి. భభతామానవతవమ్మనన 

మాతృమూరిుగా న్న బిడాక బాసటగా నిలిచి, బవిషయత్  ప్రదాతవు కావాలి.'' 

 

ఄంతరావణ్ణ అదేశం వినిపంచిన అ క్షణం శకంతలక ఒక భహతుయ సంధికాలం. ఄయిన్న, అ ఈదోాధన 

అమెను డ్కల్చమమాన సిితి నుంచి దృడ నిశమిం వైపు భయలిింది.అమె ఆక అలోచించలేదు. వెనుదిరిగి 

చూడలేదు. స్తటిగా ఄయణయ  

 

ఄంతరాభగంలోకి నడిచింది. తలదాచుకనేందుక నెలవును వెదికింది. చిననయవతపాదం చంత ఓ చినన 

గుహను అశ్రభంగా చేసుకని, క్షణక్షణంగా దినదినంగా జీవితానిన మ్మందుక సాగిస్ుంది. చుటూుతా 

క్రూయభృగ జంతతుల భీకయధవనులు హళాతుుగా పెనుగాలులు వీచి ఫెళ్ళున విరిగిడుతునన చటల కోభులు ! 

ఄవిరాభంగా కరిసే  మ్మసురు వరాషలు తన జీవితేచి మ్మందు శకంతలక ఆవేవీ గణ్ణంతగగవి గావు. 

ఫండరాళ్ుతో తాను ఒక ఛాయై, మొండిగా బ్రతకసాగింది. 



ఆపుడ్డమెక వనస్త్రభల వనయప్రాణులతో చకోని చలిమి ఏయడింది. ఄవి కూడ్డ ఇ మానవి టల బమం 

తోలగడంతో, విశావసంతో మెలుగుతున్ననయి. నెలలు నిండిన శకంతల ఒకన్నడు వనయజీవులంత 

సహజంగా భగశ్శువును కననది. మ్మందే బద్రరిచిన అహాయంతో కొనిన దిన్నలు గడిపంది. ఄట్ట తరువాత 

బిడాను వీపున గట్టుకని తిరుగుతూ, ండలన్య, దుంలన్య, లేలేత వేళ్ున్య సేకరించ సాగింది. అరు నెలల 

బిడాడు పాకతూ సమీ గుహలోలని సింహాలు, పులులు వదాక పోయి, వాటి జూలు ట్టుక ల్చగుతూ వాటి 

కూనలతో అటల్చడుతున్ననడు. బాగా అడి ఄలసి నిద్రసుునన సివాణ్ణణ కనుల నిండుగా చూసుకంటూ 

గుహదావయంలో కూరిునన శకంతల గత జీవిత సింహవలోకనంలో డింది. 

@@@ 

 

ఎంత విచిత్రమైన భలుపు తిరిగింది తన బ్రతుక ! ఄసలు తన పుట్టుక విచిత్ర సంఘటన గదా ! తన తలిల 

మేనక దేవేంద్రుడు, విశావమిత్ర భహరిషని సమోుహనరిచి, ఄతడి మజఞకయులను బగనం చమయభని 

భూలోకానికి ంపంచాడు. సావయిచింతనతో ఆంద్రుడల్చ  ండమే ఄనైతికమైతే గొ రాజరిష ఄయివుండి, 

కామావేవేశంతో అమెను ఄనుబవించి తన జనుక కాయకడైన కౌశ్కని ఄలబుదిధనేభన వల్లను? ఄది చాలక 

తనక పుటిున బిడాను కాదనుట ఏవిధమైన న్నయమమ్మ? సయవ ప్రాణుల హతమ్మనకై తమాచరించే రుష్టలక 

తగినదేన్న ఇ అదయణ? 

 

తలిల మాత్రం చేసిందేమిటి? సిగుడుాను వనంలో వదిలి ఆంద్రసబక తయలిపోయింది. పాం అమె ఆంద్రుని 

అజఞఫదుారాలు మాతృసహజ భభతలను తెంపుకోక తలేదు గాబోలు. ఄతడి సబలో సదా న్నటయమాడుతూ 

తసుయలు మోహరిచి తపోబంగం చమయడమే దేవ వేశయల నిగావచుిన్న? ప్రాణ్ణకోటిలో విశ్ష్టులూ, 



దేవాంశకలు ఄనఫడే దేవతలోలన్య వేశయజ్ఞతి ఒకట్టండేదేమో?! వారిని ఆంద్రుడు సవకాయయసిదిధకి 

ఈకయణాలుగా వాడటమేమిటో! 

 

వనంలో దికోమాలి డివునన తనను ండుల పల్చలు పెటిు కాపాడిన అ శాకంతలమ్మల కారుణయమెటిుది! అ 

పభుట కణవభహరిష తనను ప్రేభవాతాయల్చయలతో పెంచడం ఎంత భహన్నమత! అ తండ్రి ప్రేమే గాదు.... 

అశ్రభంలోని ఄందరి ప్రేమా, ఄకోడి శుక్ష్యయదుల అతీుమతలు ఎంతగా లభించాయి! 

 

ఄటిు ప్రేభపూరిత వాతావయణం నుంచి విడదీసి ఇ భీకరాయణయంలోకి విసిరాడు విధి ! నిజంగా విధియేన్న .... 

నేటి న్న దుసిితికి కాయణం? కాదు కాదు ... ఏంత మాత్రం కాదు. న్న  పై ప్రేభ కరిపంచి చతుయ భాషణలతో 

మ్మరిపంచి వశరిుకన్ననడు దుషయంతుడు. సిల్చంతయంలో వునన తన తండ్రి వచి ితన సభుతి తెలుపేంత 

వయకూ వివాహ ప్రసకిు తేవలదని తనెంత బ్రతిమాలిన్న, తన ట్టు విడవకండ్డ ఄటికపుడు గాంధయవ 

వివాహమాడి తనను తినని చేసుకన్ననడు ఇ దుషయంతుడు. తను తను యంగారు శోె బలతో పంగారు 

సౌయభాలతో ఄపుడే విచిుకంట్టనన పూమొగగ ! ప్రకృతి సహజ శృంగాయ భావనలను నిలువరింజ్ఞలని 

పననవమసు ! లోకపు తీరు ఎరుగని ఄమామకత, ఄరిమిత వాంఛతో సిమొగగను అఫగా ఄఘ్రాణ్ణంచి 

విసిరి పాయవేచాడు దుషయంతుడు. వమసుకతెు కనఫడగానే అమె శీలమిల్చ దోచుకందామా ఄని 

సామానుయలే తహతహల్చడేటపుడు రాజంతటి వాడికి ఄడేామిటి? తన రాజయంలో ఄందమైన ప్రతి వసుువూ 

ఄతనిది ఄవుతుందట. ఆంత మాత్రం తెలిమక ఄతడు నిజంగానే తనను భనసారా ప్రేమించి, ప్రతినగా 

స్త్రవకరించాడనుకొననది. 

 



భంచో చడ్క జరిగిందేదో జరిగిపోయింది. కాన్న, తను భ్రష్టురాలు కాదు. ఄభాగిని కాదలచుకొలేదు. తలిలగా 

తన ధరాునిన సంఫూయణంగా నెయవేరి ి తీరుతుంది. సంకల్చనిన క్రిమగా మార్ంిదుక నడుమ్మ బిగించింది 

శకంతల. చేతననైన విధంగా గురి చూసి బాణాలతో కొటుడం నేరి సాధన చేసింది. నైపుణయం సాధించాక 

కమారుడికి నేయడం ప్రాయంభించింది. సమీవన్నలోలని మ్మనులక తన పూయవరాలు చప కొడుకను వారి 

శ్ష్టయడుగా ఄగించింది. దమతో తభ విదయలనన్నన బోధించభని ఄరిధంచింది. మ్మదుాగా గొ 

మ్మఖవయిసుసతో, సునిశ్త గ్రహణాశకిుతో వునన అబాలుణ్ణణ మ్మనులందరూ అదిరించారు. వేదవిదయలతో 

పాట్టగా, ఄసీశాసీపాయంగతుడయిన్నడు బాలుడు ! ఄంతేగాదు .... రాజయతంత్ర వయవహారాలు కూడ్డ క్షణంగా 

నేరిి సయవశకిు సంనునడయాయడు. 
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దుషయంత భహారాజు తభ ఄడవికి వేటకై వసుున్ననయనన వాయు అటవికలిన మికిోలి ఈతాసహరిచింది. అమన 

విచేిసుుననదీ రోజే. తభ నెలవులోల వునన భృతాలను కదిలించి, రుగుల్లతిుంచే ఈదేధశంతో గిరిజనులు 

డపులూ డ్కళ్ళు మోగిస్తు ఄడవి లోతట్టుక వెడుతున్ననరు. దుషయంతడు ఄయణయ ప్రవేశం చేసినట్టు యధ 

చక్రాల కయోశ ధవనులు తెలుతున్ననయి. గుర్ర్రపు గిటుల తాకిడికి లేచిన ధూళి ఆరువైపుల చటల అకలక 

జేగురు యంగు పులుమ్మతోంది. రాజు అటవిక ఫృందాలను కలిశాడు. వేట మిదలయియంది. వాయవేగంతో 

వసుునన బాణాలను కందేళ్ళల, దుపులూ, లేళ్ళు,తెగవతో రుగులు పెడుతున్ననయి. ఎయకోసం పదలోల 

మాట్టవేసిన సింహాలూ, న్నళ్ు కోసం సెలయేళ్లలో దిగిన పులులూ ఄడవిలో వినిపసుునన ధవనులక 

ఘంకారాల గాండ్రిపులతో ప్రతిధవనిసుున్ననయి. ప్రొదువాాలే వేళ్క వేట మ్మగిసింది.  ఄందాల హరిణాల్లన, 

ఄడవి ందుల్లన, ఒకపులిన్న దుషయంతుడు సంహరించాడు. తృపుతో, అనందంతో రాజధాని తిరుగు 



ప్రయాణమై యధానిన కొంత దూయయం పోనిచిినంతలో ఄతని దృషిు సంహాలతో అడుతునన ఒక బాలుని మీద 

డింది. ఄతడు వాటి మూపులపైకకిో కవివంచి రుగెతిుంచడ్డనిన అశియయంగా చూస్తు దగగరికొచిి....''కమారా 

! న్నవెవవయవు? న్న తలిలదండ్రల్లవవరు? ఇ క్రూయ జంతువుల మైత్రి న్నకట్టల కదిరింది? బళీ బళీ ! న్న 

సాహసవిక్రమాలనేభని కొనియాడుదును ? సతవయమే నినున కననవారిని న్నక చూపుమ్మ! ఆది న్న ఄబయయధన!'' 

ఄన్ననడు రాజు. 

 

బాలుడు వినమంగా దుషయంతుడిన తన గుహక తీసుకొని వెళాుడు. ఄపుడతడు శకంతలను చూచి 

తానేవరో వివరించిన మీదట.... ఇ అటవిక స్త్రీ ఆంతటి రాక్రభవండుడెల్చ పుటాుడు? ఆంతటివాణ్ణణ ఎల్చ 

చేసింది? వితయోంలో డా్డడు రాజు ఄతడిని శకంతల గురిుంచిన్న తానెవరో తెలలడ్డనికి ఆషుం కలగడం 

లేదు. తను తియసృతిని, నిరాదయణన్య, ఄవమాన్నన్నన భరిచిపోగలదా ! అ గామలింకా చిిగానే వున్ననయే ! 

శకంతల ఄవాసానికి దుషయంతుడ్కచిిన వాయు తెలిసిన మ్మనులందరూ తభ అశ్రమాలు వదలి బిలబిల 

వచాిరు. ఄతనిచే తియసోరింఫడి, ఄడవిజేరిన శకంతల ఎనిన కషునష్టులను నియభమంగా ఎదుర్కోంటననదో 

తన కమారుణ్ణణ స్త్రవమకృషితో, మ్మనుల చంత శ్షయరికంతో సకల విదాయ పాయంగతునిగా ఎల్చ 

రూపందిచించిన వైన్నలుగా రాజుకరిగించారు మ్మనులు. 

 

దుషయంతుని శ్యసుస లజ్ఞజ బాయంతో వంగిపోయింది. ఄణువణువూ శాితాుంతో దగధభవుతోంది. ఄతి 

నెభుదిగా, సౌభయంగా అమెను సమీపంచి ''ప్రియే ! శకంతల్చ ! రాజవంశీకలకూ, ఄనయ రాజుల 

ఄహేళ్నలకూ వెయచి నియధమగా నినున రితయజించాను. 

 



న్నవు మాత్రం ఄసమాన రాక్రభశాలి ఄయిన కమారుణ్ణణ న్నక ప్రసాదించావు. న్న కటిలతావనిన భనినంచి, 

ననున క్షమించు. న్న వెంట కమారుని సహతంగా రాజధానికి యభుని వేడుకంట్టన్ననను'' దీనంగా 

ఄరిధంచాడు దుషయంతుడు. 

 

శకంతల రాజధానికి చేయడ్డనికి గాన్న, ఄంతఃపుయవాసానికి గాన్న ఏ మాత్రం ఄంగీకరించలేదు. దుషయంతుడు 

తన వెడికోలును కొనసాగిస్తు'' న్న టుభహషికీ,సహతునలకూ జనిుంచిన వారిలో న్న కమారుడంతటి 

సయవజుఞడు భరిలేడు. తన ఄసమాన విక్రభంతో శతృరాజుల దాడులిన జమప్రదంగా ఎదుర్కోని రాజ్ఞయనిన 

బద్రంగా కాపాడగలడు. క్రూయభృగమ్మలతో సేనహంగా, సహజీవనం చమయగల భన పుత్రుడు ఄకాయణంగా 

దేవషించే, ఄస్తమడే పరుగు రాజులిన మిత్రులుగా మారిివేమగలడు. ఆతడు గాక భరెవవరూ న్న 

రాజయవాయసులు కాజ్ఞలరు'' ఄని ప్రకటించాడు. 

 

మ్మన్నశవయలు శకంతలను ఄనేక విధమ్మల సమాధానరిచి రాజు ననుసరించి వెళిల తన కమారుని 

రాజ్ఞయధినేతను చేమభని కోరారు.  వాయందిరి ప్రోదభల అశీరావదాలతో శకంతల కమారునితో పాట్ట 

యధమెకిోంది. 

 

అ కమారుడే జంబూదీవపాననతా ఏకఛత్రాధితయంగా, సుభిక్షంగా, ప్రజ్ఞహతంగా ఏలిన బయతుడు. ఄతడి 

పేరుతోనే ఇ భూఖండం బయత ఖండంగా ప్రసిదిధ చందింది !! 

 

 

 

 


