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నమస85ంర_ జ[÷ÅE. \>H ¯ పర�శ%^_ 
ఇÐW J9 ¢ం] �దండ ప( �మ-లg ef8_ 
అµ·dlలన_ 'పúంv ఈశ%^_I సAనమ· 
µగdతa ఆ5ÿ ంf8aటÏ తపR®:న^ÅటÏ 
_శÅüంf8నLS. ÏÐస-a వదJ శరభ � Ä̀ ల 
గజ-2 గల �గ గ^డ చక� [క పకH స-"యంI 



_శÅüంf8నLS. ÏÐస-a వదJ శరభ � Ä̀ ల 
గజ-2 గల �గ గ^డ చక� [క పకH స-"యంI 
��}ధ ఫల�ష, త^లÃ0లI ,E8_నL 
ససd�dమల<నV;  ÜతAశ�A_h వvÅంS.

ఆశ�మ[RÐ3a ;v అG% మldదCన5Å త0W  
×<వ%ర1 ఎవ5"న1 ఎచటaం] వvÅG} ×lకg 
గల అగతd�Qట_ Xర%G_ ప( bLం^. [5 ప( శLలg 
Xl%G Qh8J ఆనంSంvన= యఙ� �xS క� �1ల6 
�×త< Üతమ-_ ఆశ�మ-న _యమ _ ;̧ గ5�& / 
అలl^ �ణd�^�Ðl ప}Ã( ంగనÐl wa 
/మవం�_ �G( కa \>H ¯ పర�శ%^_ ఇÐW J_. 
b1_ సGx � �>_I సAనమ· µగdతa 
�ంద¹5 తప?®నరÅ సంకJ,ంf8�La. ఇం0 
_Qత@ < Ì ఆశ�A_h వvÅన"నa అనLS Xర%G. 
మహ^̈Ðl ! జగత8@d�¾Ð�Ðl! wa ఆbంvన 
ఫల-a �ంS b1_ అl~ ంú9 త5ంfటg తúన 
వ( త-a �g ఉప|bంfడ_ Xర%G [5_ 
'^gనLS.

అం0g Üత-E Xర%y ఈÒ®Ãర~ "యకమ· ఉత@ మ 
వ( త5కmనLS. అS !"#శ%ర వ( త-. ×[ 
వ( త-a ఆచ5ంv మeÂష;  KS~ _ �ందవలKంద�LE 
Üత-E. వ( త}cన-a }వ5ంచమ_ Xర%G 
Üత-]L '5ంS. జగజÿ న× ఈ వ( Ã_L ఆÞáజ 
AసంC �కW  పకH ంC అష; Qయం0 ఆచ5ంJ. ఆ 
MNన �vx \L�02 ఆచ5ంv _రrల<న మనR®I 
మంగళకర-ల· ఏక}ంశG "ర-I 6Gh Iర-_ 
ధ5ంv �డ�పర }AలI sజa _ర%/ంv ఆ 



మంగళకర-ల· ఏక}ంశG "ర-I 6Gh Iర-_ 
ధ5ంv �డ�పర }AలI sజa _ర%/ంv ఆ 
MNన ఉప[స-ండవBa. మlLE }�D లg Ñజనం 
*V;  ఆ త^[త ఆ�ర-a yR'వBa. ఇÐ 
వ( త-a ఆరం¾ంvన �Vaం] అA[సd వరg 
sÇక� మ-I !"#శ%^_ ఆl#ంచవBa., 
cనdlb_ CK అం0 sరP gంభ- aంv ఇ^వS 
Dక8 పldయ-2 æత( -a fV;  పm; వసß -I 
"__ కÒ,¢ంv నవరతL-2 x_ RవరP -a x_ 
ఉంv గంధ �¸,కH లI sEంJ. |á ఇర¡ 
ఒక8మంS �( హr.లa రÒ,ంv [5 Xద-లa క]ú 
,రÅండGV;  యë}#x Hప ¦ప గంధ �¸,కH తలI 
sEంv భకH ¿ - Ñజd, 9u"d02 కదIఫÐ2 
పనస2 ఆరúంప6K Ãం¥ల దhH ణJvÅ [రలa 
తృÒ@  పరచవBa. ఈ y^న వ( తAచ5ంvన [5_ 
b1E అaగ� /ంv మeÂష; KS~ _ క2గ6¢న_ 
Üత-E Xర%Gh }వ5ంE.

Üతమ మహ5̈ (Ò,న }# }cన-లa అaస5ంv 
Xర%G !"#శ%ర వ( Ã_L _ష; x భh@ I 6KంS. 
పర�శ%^E సం� ;̧ ంతరం·+ ఆ3 అÂ ;̧ a\రం 
తన�aC సగäగ- Xర%Gh అaగ� /ం(a. అంత 
జగ"ంబ సం� ;̧ ంగ తరంగJ భర@ I _జ_[స- 
ÏÐస-న '6a.

8ంత>ల-నg bవభక@  పl¢ణడ· vÃ( ంగ0డa 
గంధ^%E నంS!శ%^_ వలన !"#శ%ర వ( త-a "_ 
మహ�@ a }నL[+ మaషdCక-నg "__ 
<లW ]6య¹5 S}aం] ð}!Gంv ఉజÿ ü× నగరంC 



మహ�@ a }నL[+ మaషdCక-నg "__ 
<లW ]6య¹5 S}aం] ð}!Gంv ఉజÿ ü× నగరంC 
ప( ubంv ఆ నగl_L ప5XJR@ నL lN వజ( దం�నg 
!"రవ( త }c�_L }వ5ంE. వజ( దం� ఆ 
వ( త-a ఆచ5ంv b[aగ� హ-I 
\ర%K-డ�dE.

ఆతదనంతరం ఉజÿ ü× నగరంC గల ¡�dనg 
�ణdవG, äగdవG యa ఇ^1^ gA6@ 2 గల^. 
[^ ఒక�E తం]( _ 65 జన> Ag !"ర వ( త- 
6¢టg అaఙ� _మr_ అ]x^. అం0>తE 
÷డL Ðl ! wa ద50D డa. \A·M లa 
సమ,రÅగల XV[డa >a. Ìl ఆCచనa 
Aa'ండ_ పJNa. అం0> ¡శd�G( క2 × ఆఙ� � 
Ag ధన- అaఙ�  _యdవలKనద_ '^g�L^. 
[5^1^ ఒక వటవృకH ం h� ంద ,^Å_ Iర- కm; 8_ 
sజa భh@ I 6Rg�L^. మÖశ%^E [రలg 
sÇ\Aú� _ అaగ� /ంE. [^ కC,క@-x 
వ( తAచ5ం^. b1E \>H త85ంv [5h 
ఐశ%రd-2, Rందర `ప-లa ప( \Sంv 
అంత5O�డ�dE.

ఆ ¡శd �G( కలg ¢క@ వయR వvÅంS. Pందరd 
ùయగం కJúన ఆ ¡శd �G( కC *"Ä 3 �ణdవG_ 
ఉజÿ ü× నగర మ�lN, v�L3 äగdవG_ 
âళãX2E }[హం 6Rg�L^. [5 తం]( య· 
¡�dE ధనcనd సమృS~ I lజÑగ-లI ��D లa 
�ంS Rఖంx Q}R@ �LE. మ58ంత >Ð_h 
vనLgA6@  äగdవG ఐశ%రd మÛనr�l/ !"ర వ( Ã_L 



�ంS Rఖంx Q}R@ �LE. మ58ంత >Ð_h 
vనLgA6@  äగdవG ఐశ%రd మÛనr�l/ !"ర వ( Ã_L 
మరvCüంS. అం0వలW  ఈశ%laగ� హం 'C,üంS. 
ఆ3 భర@  ఆగ� �_h ·çంS, ఆ3 భర@  ఆ3a, 
gA^]L lజd- aం] <డలRV; u\E. ఆ3 
పడl_ XmW  పES ఒక Tయ[_ ఇంట ఆశ�యం 
�ంSంS. ఒక�E ఆ3 తన gA^]L 6ర÷Jv 
�య� × *దÄ తJW  ఉజÿ ü×�రం మ�lè ఆ3 
వదÄ g <öU మన ¦నK� G_ }వ5ంv ఆ3a 
స�యమ5� ంv yR8_ lవలKంద_ (Ò, పంÒంvంS. 
అతE ఉజÿ ü×h <öU తమ 0K� G_ }వ5ంE. 
ఆ3 8ంత ధనQvÅ gA^]L \గనంÒంS. అతE 
G5úవR@ ండx Aర"మధdమం0 మÖశ%^E â^_ 
`పంC [__ అడL úంv అత_ వదÄ  గల ధ�_L 
8లW Rz; E. అతE జ5úన "_h Qh8J }5ంv 
మరల *దÄ తJW  వదÄ g <öU జ5úన సంగG_ 
}వ5ంE. ఆ3 మరÐ 8ంత ధ�_LvÅ పంÒంS. 
ఈ పldయ- ,4 Aర"మధdమం0 â^`�+న 
b14 ?-ra yR8_C�E. మరల అతE 
*దÄ తJW  వదÄ g బయ2|రx అంతl%/_ aం] 
ఈశ%^E ఓü ! ×1 ఎ_L\ Ŵ  × *దÄ తJW  న]ú 
?-r VfÅg�L × తJW  !"ర వ( త-a A_uKన 
>రణంx ఆ ?-r Ìg దక8ద_ WచÅ5ంE. ఆ 
Aట2 }నL అతE GనLx *దÄ తJW  వదÄ g <öU Ãa 
}నL Aటలa VJయ(X,E.

అ�,4� �x ఆCvంv అత_ 6త !"రవ( తం 
6üంv డ÷ÝvÅ పంÒంS. తJW I !"ర వ( తం 



అ�,4� �x ఆCvంv అత_ 6త !"రవ( తం 
6üంv డ÷ÝvÅ పంÒంS. తJW I !"ర వ( తం 
6యవలKనSx (ప,మనLS. అత4 ప( >రం తJW  వదÄ g 
<öU *దÄ తJW  ఇvÅన ?-ra ఇvÅ వ( తం 
6యవలKనద_ *దÄ మr (Ò,న Aటలa (X,E. 
· @̂  కJúన äగdవG భh@ I !"రవ( Ã_L 6KంS. ఆ3 
భర@  మం¦ Aర�ల-I వvÅ ఆ3a, gA^]L 
lజc_h yR8_ <@UE. äగdవG ప( G సంవత®రం 
!"రవ( తం 6æ@  b[aగ� హం �ంS Rఖ�ం�లI 
Päగd సంపదలI Q}R@ నLS.

ఎవ^ ఈ !"#శ%ర వ( త-a _యమ_ష; లI 
కC,క@-x 6¢0M, ఎవç� ఈ కథ చS}న, }నL 
అV; [^ ఎV;  కష; -2  _ [ç Rఖ-x Q}ంv 
అంతd-న bవ\_Lధd- �ం00^.

��  !"#శ%ర వ( తం సAప@ ం.


