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సూత మ�మ�� ��నక�డ� �దల�ౖన మహర�� ల� చూ�ి �ల� అ���డ�. 'ఓ మ��శ�ర� ల��ా! �ీ� �లక� సర�             
����గ�మ�ల� కల�గ� వ�త�కట� ప�ర�మ� �వ�డ� �ార���� �ె�ా�డ�. ���� �ె�ా� ను �నం��'. 
 
ఒక ��� ���ల�స పర�తమ�న �వ�డ� తన �ిం�సనమ� �ద క�ర��� ఉండ�ా, �ార���ే� ఆయన� స��ిం�,             
'�ే�ా! ల�కంల� �ీ� �ల� ఏ వ�తం �ే��� సర�����గ�మ�లను, ప�త������ దులను క��� సుఖసం���ాల�� ఉంట���           
అట�వంట� వ�త���ో ��ల�యం��' అ� అడ�గ�ా పర��శ�ర���ల� �ె�ా�డ�. 'ఓ �ే�! �ీ� �లక� ప�త� ����� ��            
సంపత�� ల��ే� వ�తం ఒకట� ఉం��. ��� ��ర� వరల��� వ�తం. ఆ వ�తమ�ను ��ా వణమ�సంల� �క�ప� ప����మక�             
మ�ందు�ా వ�ే� �క��ారమ� ��� �ేయవల�ను'. 
 
�ార���ే� '����! ఆ వరల��� వ�తమ� అంట� ఏ�ట�?, ఏ �ేవతను ప��ం���? ఏ �ధం�ా �ేయ��? �����వ�����              
�ంతక� మ�ందు �ే�ా�ా? ఆ �వరమ�ల�� �ెప�ం��' అ� అడ�గ�ా �వ�డ� �ార���ే�� చూ�ి, ఓ �ా���య�!             
వరల��� వ�త ����ాల� �ె�ా� ను �ను. 
 
ప�ర�మ� మగధ �ేశమ�న క�ం��నమ�� ఒక పట�ణం ఉం��. ఆ పట�ణమ� �ం�� బం�ార� ��ా �ారమ�ల�, బం�ార�             
��డల� గల ఇళ�� ఉ����. అందుల� ��ర�మ� అ�� ఒక బ�� హ�ణ �ీ� � ఉన���. ఆ�� ప��� ప�త�� �ౖెవమ��ా               
���ం�, �ెల��ార� ఝ�మ��� ల��, �ా�నం �ే�ి, ప��ేవ�� ప�వ�ల�� ���� ఆ త�ా�త అత�మ�మలక� అవసర���న             
అ��క ��వల� �ే�ి, �ంట� పనుల�� ఓర����, ��ర���� �ేసుక�ంట�ం�ే��. అంద���� �ి�యం�ా, �తం�ా           
మ�ట�� డ�త�ం�ే��. గయ����ా �ాక�ం��, ఇంత అణక�వ�ా నున� ఆ మ� ప�వ�తను చూ�ి మ�ల����� ఆ�� �ద             
అనుగ�హం క���ం��. 
 
ఒక��� ఆ మ���ల�� ��� కలల� ప�త����� మ�ల��� ఇల� �ె�ి�ం��. 'ఓ ��ర�మ�! ��ను వరల��� �ే��. �              
నడవ��క చూ�ి, ��క� � �ద అనుగ�హం క��� �క� ప�త��మయ��ను. ��ా వణమ�సంల� �క� ప� ప����మక�             
మ�ందు�ా వ�ే� �క��ారం ��� నువ�� నను� ప��ం��ే �క� ����న వరమ���ా� ను' అల� ప�త�����న అమ��ా���             
చూ�ి ఎం�� మ����ి�� �న ��ర�మ� �ే� కలల��� వరల��� �ే��� ప�ద��ణ, నమ�ా�రమ�ల� �ే�ి; 
 
నమ���  సర�ల��ా��ం జన��ౖ� ప�ణ� మ�ర��� శరణ�� ��జగ ద�ం�ే� �ష��  వ�స�ల�ల�� 
 
అ� అ��క �ధమ�ల� ��� త�ం �ే�ిం��. 
 
'ఓ జగజ�న�! � కట��ంబ� క����ే జనుల� ధను�లవ���ర�. ����ంసులవ���ర�. సకల సంపను�లవ���ర�. ��ను           
ప�ర� జన�లల� �ే�ిన ప�జఫలం వల� � దర�నమ� ��క� క���ం��'. అన�ా వరల��� �ే� సం��షమ� �ెం��ం��. ఆ               
��ంట�� ��లక�వ వ�� ��ల�గ� ��ౖప�ల� చూ��� ��ర�మ��� వరల��� �ే� కనబడ ల�దు. అప������క� అర����ం��             
��ను కలగ���న�. ��ంట�� భర��, అత�మ�మల� ల��ి �ెప��ా�� �ాళ�� క��� ��ల� సం���ిం��ర�. 'ఈ స�ప�మ�             
��ల� ఉత�మ���న��. �ే� ఆన� ప��ారం నువ�� తప�క�ం�� ఆ వ�తం �ె��' అ���ర�. ��ర�మ� తన �ర�గ�              
�� ర�గ�న ఉన� �ీ� �లక� క��� �ె�ి�ం��. �ాళ�� , ��ర�మ� ఎం�� ఉత�ంఠ�� ��ా వణ మ�సం ఎప���ొసు� ం�� అ�              
ఎదుర� చూడ�ా�ార�. 
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�ార� ఎం�� ఎదుర� చూ�ిన ��ర�� మ�ందు �క��ారమ� �ా�� వ��ం��. ఈ ��జ� క�� వరల��� �ే� �ె�ి�న ��జ�                
ఎం�� ఉ���హం�� ��ర�మ� �దలగ� �ీ� �లందర� ప�జక�పక��ం��ర�. ��ా తః �ాల�� ల�� తల��ా �ా�నం �ే�ి,            
పట�� బట�లను కట�� క����ర�. ��ర�మ� �ంట�� అందర� �ే�ార�. అక�డ ఒక ప��ేశంల� ��మయమ��� అ��ార�.            
ఒక మంటపం ఏర�����ర�. ��� �ద ఒక ఆసనం ���ార�. ఆసనం ��ౖన ��త� �య�మ� �� �ి , మ����గ�ళ��,               
మ����క�ల అలం�ారల�� కలశం ఏర�����ర�. అందుల��� వరల��� �ే�� అ�ాహనమ� �ే�ార�. 
 
��ర�మ� �దలగ� �ీ� �లం�� ఎం�� భ��� శ�ద�ల�� ప�జ �ే�ార�. 
 
ప���స�� పద�క�� సర�ల����క ప���ే ���ాయణ �ి��� �ే� సు�ీ��� భవసర��� 
అను ఈ ��� కం�� ���న �ాహ���� �� డ��ప��ర ప�జ �ే�ార�. ������ సూత�మ�ల� గల ���ా�� క��� �ే���              
కట�� క����ర�. వరల��� �ే��� అ��క రకమ�ల�ౖన �ిం�� వంటల� �ే�ి ��ౖ��ద�ం ��ట�� ర�. 
 
��� త�ా�త ప�ద��ణం �ేసు� ండ�ా ఆ �ీ� �లంద���� ఘల�� ఘల�� మ� శబ�ం �నప��ం��. ��ంట�� తమ �ాళ�ను             
చూసుక�ంట� గజ��ల� �దల�ౖన ఆభరణమ�ల� క��ిం���. ��ర�మ� �దల�ౖన �ీ� �లం�� వరల��� �ే� కృ�ా           
కట��మ�ల� క��ాయ� ఎం�� మ����ి �� య�ర�. ��ం�ో ప�ద��ణం �ేయ�ా�� �ేత�లక� ధగధగ ల��ే నవర���ల��            
క���న కంకణమ�ల� �దల�ౖన ఆభరణమ�ల� క��ిం���. ఇంక �ాళ� ఆనందం ప��ే���ం� �ె����ేమ�ం��? మ�డవ           
ప�ద��ణం ప���� �ా�ా�� అ �ీ� �లం�� సర�భ�షణ�లంకృత�లయ��ర�. ��ర�మ� �దల�ౖన ఆ �ీ� �ల          
�ళ���స�ర�మయ�లయ���. �ాళ��� రథగజ త�రగ �ాహ��ల� ప��ా��ంపబ��� �. 
 
��ర�మ� �ంట� నుం� ఆ �ీ� �లను �సుక�� �� వ����� �ా�� �ా�� �ళ� నుం� గ���ా ల�, ఏనుగ�ల�, ర��ల�, బండ��               
వ����. ఆ �ీ� �ల�, ��ర�మ� క��ి �ా�� �ేత �ాస� � ప��ారం ప�జ �ే�ం�న బ�� హ�ణ�త�మ���� గంధం, ప�ష�ం,              
అ��ంతల�� ప��ం� 12 క�డ�మ�ల� �ాయన���, ద��ణ ��ంబ�లమ���� నమస���ం��ర�. బ�� హ�ణ�డ� �ా���          
ఆ�ర���ం��ర�. వరల��� �ే��� ��ౖ��ద�ం �ా ��ట��న �ిం��వంటలను బంధు�త�� ల�� �� తమ ��సం వ��న గ���ా ల�,             
ఏనుగ�ల� �దల�ౖన �ాహ��లల��ా�� �ండ�క� బయల� �ే�ార�. 
 
�ార� �ోవల� ��ర�మ� ��గ�మ�ను, తమ ��గ�మ�ను మ�చ�ట�ంచుక�ంట� �����ర�. ల����ే� తనంతట ����           
స�ప�మ�ల� వ�� ప�త��మవట మంట� మ�టల�? ��ర�మ� ఎంత అదృష�వంత��ాల� అనుక����ర�. ��ర�మ���          
ప�త�����న ���నం తన మట��� ��చుక�� తను ఒక��ే ప��ంచక�ం��, తమ అంద���� �ె�ి�, తమ�� క��� ఇంతట�              
����గ�ం కలగజ��ిన ��ర�మ� ఎంతట� ప�ణ���ాల�, అల�ంట� ఆ�� ప��చయం క��� ఉం��న ����ంత ��గ�వంత�ల�            
అ� ఎం�� మ�ర��ి�� య�ర�. 
 
అప�ట� నుం� ��ర�మ��� స� �ారందర� క�మం తప�క�ం�� ప�� సంవత�రం ఈ ప�జ �ేసూ� ప�త������ � వృ���              
క���, ధన కనక వసు� �ాహనమ�ల� క���, సుఖ సం���ాల�� ఉ���ర�. �ావ�న 'ఓ �ార��! ఈ ఉత�మ���న              
వ�తమ�ను �ే��� , అల� ఎదుట� �ా���� �ె�ి� �ే���� సర�����గ�మ�ల� క��� �భమ��ా ఉంట�ర�. ఈ కథను             
�న��ా����, చ���న �ా���� క��� వరల��� ప��ాదమ� వలన సకల �ార�మ�ల� �ి��� ంచును' అ���డ� పరమ�వ�డ�. 
 
సూత మ�మ�� ��నక�డ� �దలగ� �ా���� 'మ�నుల��ా! ����ర��ా ��ర�మ� ఎదుట��ా�� మం� క��� ఎల�            
����ం�ో ! ఎదుట� మ��ి�� మం� కల�ాల� ��ర�క�ంట� అమ��ార� �ం�ా ప�సను��ాల�ౖ �ర� ��రక�ం���� �క�            
మం� �ేసు� ం��' అ���ర�. 
 
వరల��� వ�త కల�మ� సమ�ప�మ�. 
క���తల� అమ��ా�� �ద ���ి, � �ద ��సు��ం��. 
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