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సూతమ�మ�� ��న�ా�� మ�మ�నులను చూ� �ట����, ఓ మహర�� ల��ా! ���క        
ఉత�మ���న వ�త�ాజమ�ను ���ిం�ెదను �నుడ� అ� �ెప��ా��ను. ఆ��య�జ �క� ప�         
�ాడ�� �దల���� �������ాత�� ల� దు�ా� , ల���, సరస��లను ప��ంచవల�ను. ల��� మ�ల�         
న�త�మ� �దల���� ప�జ �ేయవల�య�ను. 
  
అ�న ఋ�ివర��ల� సూతమ�మ���� ఓ మ����! ప�ర�మ� ఈ వ�తమ�ను ఎవ�����         
ఆచ��ం���ా? అల� ఆచ��ం�న �ా���� ఎల�ంట� ఫ�తమ� క���న��? అ� అడ�గ�ా ఓ మ�నుల��ా!           
కృతయ�గంబ�నందు మ� ధ�ా���క�ండ�, ప�జ��ాలన సమర�� ండ� అ�న సు��త�వ� అ�� �ా�         
గలదు.  అత��� ��ందర�, �ాం�ర�, య�వన సంపను��ాలగ� సు���� అను ��ర� గలదు. 
 
ఇట�� ండ�ా �ా�నక�, అత� జ�� త�లక� ���ధమ� సంభ�ం� య�ద� సన�దు� �ౖె కదన రంగమ�నక�          
�� � �కరమ��ా య�ద�మ� �ేయ�చుం�ెను. ఆ య�ద�మ� నందు సు��త�డ� శత�� వ�ల ������          
�ల�వజ�లక పర����� �� వ�చుం�ెను. ఇట�� �� వ�చున� సు��త���� చూ�ి అత� ��ర� ఓహ� ! ��            
��థుడ� సమరమ�న �ల�వల�క �ా���� వ�చు���డ� ��ను ఇచట �ల�వఁదగదు అ� సు��ద భర�ను          
అనుస��ం� ���� �� ��ను. ఇట�� ఇర�వ�ర� ��ంతదూరమ� �� � ఒక అరణ� ��ా ంతమ�న          
ప����ం� ������ �ీ��త�లగ�చు �వ�ిసు� ండ�ా, ���� ���లక� ఆ �ా� �ా��� �ీ��త��ౖె          
నడచుటక� గ��� శ��� ల�క య�ం�ెను. అంత ఆ �ాజ ప�� ����తప�� �ాల�ౖ భర�ను తన ��డ��ౖన             
నుంచు��� య�ండ�ా అం��రస మహ���, ఆ వ���మ� �ెంతక� వ�� �ట����. 
 
ఓ ���� �లకమ�! �క� ��మమ�కల�గ��ాక! �ర� ఇర�వ�ర� ఎవర�? ఇచ�ట��� ఎల� వ�����?           
�ాజ�ంబ�ను, బంధు జనులను ఒ��� ఒంట���ా ఆక��ే �ీ��ంపబడ�చు ఈ వనమ�నందు ఎల�          
సంచ��సు� ���ర�? అ� యడ�గ�ా ఆ��క� మ�ట�డ�టక� ��ర��ాక, కను�ల నుం�� బ� టబ� ట         
క��ర� �ార��చూ ����� ����� ��డ��చుం�ెను. 
 
అంతట ఆ మ��వర��ల� ఓ వ��� రత�మ�! బ�ధపడక� ల�కమ�న ఎవ�ర�క��� బ�ధపడ�ట          
వలన �� �ార�మ�ను �ా��ంచల�దు. �ావ�న � బ�ధల��య� ��ల���� �� ఉ�ాయమ�         
�ె���దను.  అన�ా ఆ సు���� �ట����. 
  
ఓ మ��వ�ా�! ఈతను �� భర�, �తడ� �ాజ� ప���ాలనమ� �ేయ�చుండ�ా ����� ���లక�           
ఇత����, జ�� త�లక�ను ���ధమ� సంభ�ం�ెను. అంత ఇర�వ�ర� య�ద�మ�ను జ��ి��. ఆ         
య�ద�మ�న శత�� వ�ల ����� తట�� ��ల�క ��భర� య�ద�మ� నుం�� �ా���� � వ�ె�ను, ��నుక���          
అత���ంట వ����. �ావ��� ఓ మ����! మరల మ�క� �ాజ�మ�ను, ప�త�సం��నంబ�ను         

Hindusphere.com 

http://hindusphere.com/


కల�గ�టక� వ��ాయంబ�ను జ�ప��మ� అ��క �ధమ�ల��ా ��ా ���ం�ెను. ఆప�డ� అం��రస మహ���         
ఈ�ధమ��ా అ��ను. 
 
ఓ ప�ణ�వ�! �� ��ంట రమ��, అ� స�పమ�న పంచవట� తట�కమ� నందు దు�ా� ��త�మ�            
వ�న���. అచ�ట ఆ మ� �ే�� భ���య�క�� ల�� ప��ం�న �క� మరల �ాజ�మ�ను ప�త������ ��           
సంపదల� కల�గ�న� �ె�ి�న ఆ సు���� తన భర�ను �సు��� అం��రస మహ��� దగ�రక� �� ��ను. 
 
ఆ మహ��� సు���� భర���డ �ా�నమ� �ేయమ�న ఆ ప�వ�తయ� �ా�నమ� �ే�ి వస� �మ�లను           
ఎండ బ�ట�� ��� వ��న��డ�� అం��రస మహ��� సు�����ే దు�ా� సరస�� �ేవతలక�         
�� డ��ప��రమ�ల�� ప�జ� �ే�ం�ెను. ఇట�� సు���� �ాడ�� �దల���� ������ ��నమ�ల�         
ప�జ�ే�ి, ప��యవ ��నమ�న వ�దయమ�న�� ��ల��ం�, �ా�నమ��ే�ి �ాయ�ాన�మ��ే       
"దు�ా� �ే�" �క� మంత�మ�ను వ�చ���ంచుచు హ�మం �ే�ి ఆం��రస మహ����� దంపత ప�జ �ే�ి           
�ా�� యనుగ�హమ� వలన దశ������ ��ధ ��నమ�లను �ే�ి య������ా వ�తమ�ను ప��సమ��ి�          
�ా�ం�ెను. 
 
అం��రస మహ��� ఆశ�మమ� నందు ���� ��నమ�ల� సుఖమ��ా వ�ండ�ా ఆ అమ��ా�� మహత�ం           
వలన సు���� గర�మ� ���� ప��యవమ�సమ�న ఒక ప�త�� � గ��ను. అంతట� ఆం��రస మహ���           
ఆ బ�ల�నక� జ�తక�ా��� సం�ా��ాదులను ఒన��� "సూర� ప���ప�డ�" అ� ��మకరణమ� �ే��ను.          
ఐదు సంవత�రమ�ల� �ా�ా�� �������సమ�ను �ే�ం�ెను. అంతట ఆ బ�ల�డ� సకల ��త�          
�ద�ల� ��ర����� య�వనంబ� వ��న ��డ�� ఆ మహ��� �క� అనుమ� �సు���, తన           
శత�� వ�ల��ౖ�� య�ద�మ�నక��� � �ా���� �కర య�ద�మ� స�� ఆ య�ద�మ� నందు శత�� వ�లను          
తన అస� � శస� �మ�ల�ే గడగడ ల���ం� �ా��� ఓ��ం� తన �ాజ�మ�ను �ే����ంచు����ను. �ిదప           
అం��రస మహ��� ఆశ�మమ�నక� వ�� ఆ మ��వర��� ఆ��ా�దమ�ను �సు��� త��తండ�� లను         
�సు��� తన �ాజ�మ�నక� �����ను.  
  
ఆ సు���� ప�� సంవత�రమ�ను దు�ా� సరస�త�లను ప��ంచుచూ ఇహల�కంబ�న       
ప�త������ దుల�� సకల సంపదల�� గ�డ���� సుఖమ��ా నుం�� యనంతరమ� స�ర�ల�క��ా �ి�        
��ం�ెను. 
 
ఈ వ�తమ�ను బ�� హ�ణ, ���య, ��ౖశ�, ���� దుల� �ేయవచు�ను. మ��య� ఈ కథను          
�ను�ార�ను, ప��ంచు�ార�ను సకల �ాప �మ�క�� ల�ౖ ఇహల�కమ�న సర�సుఖమ�లను       
అనుభ�ం�, �వరక� స�ర�ల�క �ా�ి�  ��ం�ెదర�. 
 
�� సరస�� వ�తకథ సమ�ప�మ�. 
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