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ప�ర��కప��డ� ���ల�సంల� �ార���ే�, పర��శ�ర�� చూ�ి, "ఓ ��ా ణ ����! భ�ల�కంల� మ�నవ�లందర�          
ధ��ర�న��సం ఎడ�ెర�ి ల�క�ం�� శ�మ పడ�త��� వ����ర�. అ��� �ా��ల� అ������మం�� మ�త���          
ఐశ�ర�వంత�ల��ా �ావ�����, అత���క సంఖ��క�ల� ద��దు� ల��ా�� ఉండ����� �ారణ���ట�?" అ�, అడ�గ�ా,         
స���శ�ర�డ� �ర�నవ�� న�� - "�ే�! సర�మ� ��ౖభవల����ె� దయనుబట�� వ�ంట�ం��. సమస� సంపదలక�,           
ధన�����దులక� ఆ��ే అ���ేవత, �ాబట�� , ఎవర��ే ఈ స����� గ���ం� - ఆ ��ౖభవల��� యందు, భ��� క��� స��               
ఆ��ను ఆ�ా��సు� ంట��� ��ౖభవల��� �క� వ����� ఆచ��సూ� ఉంట��� �ా��పట� మ�త��� ఆ త�� �క� కృ�ా             
కట���ల� ప�స��ంపబడ����. 
 
అల� ఆ�� దయక� �ాత�� ల�ౖన �ాళ�� మ�త��� తమ కృ�ిల� �జయ�ల�ౖ అఖండ ��ౖభ�ాలనూ �ా��ంచగల�గ���ర�.            
ఎవ����ే ఆ��ను తృణ�క��ం� ఆ�� అనుగ���� �స���ం�, అం�� తమ స�యం కృ��య� �ర��గ�����, ఎవ����ే ��             
��ౖభవల��� స�ర�ప���న ధ���� ��స��ంచు���� �ాళ�� ఏ��ట��� ధనవంత�ల� �ాల�ర�. �ా�� కష�మం�� వృ��           
అవ�త�ం��. �ాబట�� , ఎవ����ే ధనవంత�ల� �ా�ాలనుక�ంట������ �ాళ�� అవశ�ం ఆ ��ౖభవల��� వ����� ఆచ��ం���.           
అప���ే ఆ�� కర�ణక� �ాత�� ల�ౖ అఖండ �ి��సంపదల��, �ాజ ��ౖ���ాల�� త�లత�గ���ర�." అ� �ె�ా�డ�. అప��డ�            
�ార���ే� "ఓ ప�భ�! ఆ ��ౖభవల��� ఎవర�? ఆ�� చ��త� ఏ�ట�? ఆ వ�త మ�త����ట�? ��క� ప�����ా              
��ల�వ�ం��." అ� ��డ�ా, ఆ పర��శ�ర�డ� మరల ఈ�ధమ��ా �ెప��ా�ాడ�. "ఓ �ే�! అత�ంత ప�న���యక���న            
�� ��ౖభవల��� వ�తమ�ను �ె���దను శ�ద��ా �నుమ�" అ� ఈ �ధమ��ా �ెప��ా��ను. 
 
ప�ర�మ� ఒకప��డ� భృగ�మహ��� ఆ ప�ాశ��� ��ర��� తపసు��ే��ను. అందుక� ఆ అమ� సంత�ిం� ఆ మ����             
ప�త���మ� ఏ� వరమ� �ా�ాల� ��ర���మ��ను. అప��డ� భృగ�మహ��� ఆ��క� నమస���ం� "ఓ త�� ఈ            
ప�పంచమ� �త�మ� మ�డ� మ�ఖ� అవసరమ�ల� శ���, య����, భ���� అను �ాట� ��ౖన�� నడ���� ం��. మ�మయ���న             
� శ��� కళ �ార����� పర��శ�ర���� అ�ా� ం���ా ���ంపబడ�త�ం��. � ����కళ సరస�� ��� బ�హ��� మసల�త�ం��.             
ఇక �ి�� �ారక���న ��క� ��ౖభవ కళ�� �� క�మ�����ా జ��ంచు" అ� ����ను. ఆ త�� అత� �����ను మ��ం�ెను.                
తత�లమ��ా�� ప�ాశ��� �క� సంపత�ళ భృగ�వ�క� ��ౖభవల����ా అవత��ం�న��. భృగ�మహ��� ఆ��ను �ష�� వ�క�          
ఇ�� ��ాహమ� జ���ిం���డ�. �� హ�� ����క��ౖ ఆ ��ర���ే� �ేవతలంద���� ��నల�� సంపదలను, ��ౖభ�ాలను            
సంత��ం� స�ర�ల����ా �ా�ి�����ం��. �ా� ఐశ�ర� మత�త�� ఇందు� డ� �ే�ిన ఒ�ా��క �ోశమ�నక��ాను దూ�ా�సుడ�           
ఇ��న �ాపం�ారణం�ా - ఆ ��ౖభవల��� దూరం అ� �� �న��. 
 
ఇందు� డ� ద��ద��ీ��త��ౖె �ష�� వ�ను ఆశ��ం���డ�. ���ా� �రహ తప�� �ౖెన �ష�� వ� క���, ఆల��ం� -           
ల���మయ���న ��ర�ాగ�ా�� మ��ంచటం వల��� ప�నః కల�గ�త�ంద� �ె�ా�డ�. ఆ �ారణం�ా �ే�ాసుర�ల� -           
మందర����� కవ�ం�ాను, '�ాసు��' అ�� మ� స�ా��� కవ�ప���� ట��ాను అమ��� - ��ర�ాగ�ా�� మ��ంచ�ా -            
��ౖభవల��� ఆ సమ�ద�ంనుం� ఆ�ర��ం� ల��ాలను కర�ణ�ం�ం��. ఆ సమయమ�ల� ఇం��� �� �ేవతల� �ే�ిన           
��ా ర�నలను మ��ం� ఆ త�� ఎన��� మ�ర�� ల��ా ���ిం�ం��. ఆ ఎ���� మ�ర�� ల� ఆ��ల���, ��న�ల���,            
�ౖెర�ల���, �ాజ�ల���, సం��న ల���, �జయల���, ����ల���, ధనల���. ఈ ఎ���� మ�ర�� లల� సర����ష����న�ే           
ధనల����ే�. ఆ���� ఐశ�ర� ల���, ��ౖభవల��� అ� �ిల��ా� ర�. 
 
సర� ఐశ�ర� ప����� అగ� ఈ త�� మ��మ��, ఆ��యందు ��ం�ెమ� క��� అప��రమ� జ����న మ��ంచదు.             
అందుక� ఉ��హరణ �ెబ���ను �ను, ప�ర�ం ��మ�ర�� లల� ఎవర� �ా��క�ల� ప����ం�ేందుక� ఋష�ల� అందర�           
క��ి ల����ే� తం��� అ�న భృగ�వ�ను �����ం���ర�. త���రణం�ా మ�ందు�ా సత�ల��ా��� ����న భృగ�వ�క�,           



అక�డ అవమ�నమ� ఎదు��త�ం��. తన�ాకను పట��ంచు��నందుక� ఆ మహ��� బ�హ� �ేవ�� శ�ిం� ���ల��ా���           
�����డ�. అక�డ క��� �ార�� పర��శ�ర�ల� అత� �ాకను గమ�ంచక�ం�� ఏ� ఎర��ా��ా�� వల� సరస            
సల�� పమ�లల� మ���� వ�ం����, అ�� చూ�ిన భృగ�వ� పట��ా���పమ��� అక�డనుం�� ��ౖక�ంఠమ�నక� �ే�ాడ�.          
ఇక�డ ల��� ���ాయణ�ల� ఇద�ర� �ా�కల�టల� ఉం�� �� � భృగ�వ�ను గమ�ంచల�దు. అందుక� ఆ మహ���            
పట��ా���పమ��� �ష�� వ��క� వ�స�లమ� ��ౖన త���డ�. అ��� �ష�� వ� ���ించక�ం�� అ� �ాంతమ��ా ఆ           
మహ���� ఆ�ా��ం�, �ాంతపర� పం�ి���ాడ�. �ా� అందు ��త���� ఆ ల��� �ే� అ���న��. తన ��ాస �ా� న���న              
�ష�� వ� స�ల��� త��న భృగ�వ�ను ���ంచక�ం�� వ���న ��హ���ద క��� అ��� ��ౖక�ం�ా�� వ�����ట�� ����ం��.             
ఆ �ధం�ా ��ౖక�ంఠమ�ను వ��� భక�� ల �ద ���మ�� భ�ల�కమ�నక� ��ే��ి ��ల�� ప�రమ� నందు ఉం�ెను. 
 
ఓ ��ా ర��! భక� సులభ, అత�ంత కర�ణ�మ� అ�న ఆ త�� �లల� ఎ�� �ె�ి��� త�� �రవ�. ఉ��హరణక� ఒక                
కథ �ెబ���ను �నుమ�. 
 
��ల��ాలం ���తం ప���ా� నప�రంల� �ల, సు�ల, గ�ణ�ల, ��ాల అ�� నల�గ�ర� అ�ా� �ెల�� ళ�� వ�ం�ే�ార�. ��             
��ౖభవల��� భక�� ల�ౖన ఆ నల�గ�ర� కన�లక� ఉన� ఊ��ల��� ఉన�త వంశ సంజ�త�ల�ౖన నల�గ�ర� య�వక�ల��            
��ా�ల� జ����న�. ఆ �ిల�ల అదృష�వ�ాత�� �ా�� భర�ల� నల�గ�ర� ��ధ వృత�� ల����ా చక�� సం�ాదనల� క���             
ఆ�ి�పర�ల�ౖ ఆ��గ�వంత�ల�ౖ ��ా�ల�� �ార�. �ా�, �ాను�ాను �ా��ల� అహం�ారమ� తల��� ం��. �ౖెవ�ంతన త���ం��, ��           
��ౖభవల��� �ే� అనుగ�హం వలన�� అన� �షయ��� �స���ం� అం�� తమ ప��జకత��� అనుక����ర�. 
 
మ�పం��త��ౖెన �ల భర�క� తన �ాం��త�ం వలన�� ప�పంచం తన� ��ర���� ంద�� ��వన క���ం��. "ఇందుల�            
��ౖభవల��� దయ ఏమ�ం��" ����ట�� �ద� ఉం��, ఎంత ��ప� �ాళ���� ��క� డబ����� స����ంచక ఏం �ే�ా� ర�?              
అ� ���ం��డ�. ఎంతట� ధనవంత�ల�ౖన తన �ద� మ�ందు బల�దూ� అనుక����డ�. అందుక� ఆ ��ౖభవల��� �ే�             
��ప��ం� అత��� త��న గ�ణ�ాఠం �ెప�దల�ం��. అంతట��� అత� సం�ాదన ప�����ా �� �ం��. అత� �ాం��������            
�ల�వల�క�ం�� �� �ం��. సం�ా��ం�న ధనం అంతయ� ఖర�� అ��� �ం��. �వరక� కట�� బట�ల�� ���ల�డ�.          
అత� ����ద��మ�ను చూ�ి సమ�జం అత�� దూరం�ా ��ట��ం��. అత� క�ట�ంబం �త�ం ఆక�దప��ల��           
అలమట�ంచ�ా�ార�. 
 
�ాజ��ా� నంల� ఉపద����ప��ా వ�ం�ే సు�ల భర�, ఒ�ా��క య�ద�ంల� అప�ర� �జయం �ా��ం� �ా� �ేత            
��ర�ంచబ��, అహం�ారమ��� తనబలం మ�ందు ప�పంచమంతయ� ���� హ�� అ� �ర���ాడ�. తన ధ��ర�న�� తన           
బల�� �ారణం అ� భ��ం��డ�. అందుక� ధన ల��� ప���యమ� ఏ� ల�దు అ� అనుక����డ�. అందుక� ఆ              
అమ��ార� ఆగ���ం�ం��. అంతట��� అత��ల� సదు���� న�ం�ం��. అను��� ��ౖరమ��� ఒక ��ప� ధనవంత�����           
��డవక� ��గ���డ�. అత�� తను అ����న ధనమ� ఇవ�క�� �ే ��శనం �ే�ా� న���డ�. అందుక� భయప��న ఆ            
ధనవంత�డ� మ��ా�� ఆశ��ం� సు�ల భర� �ద మ���� ల���� � �షయ�ల� క��� నూ���� �ి, తనను            
�ా�ాడమ� �ా�� ��డ�క�ంట�డ�. ��ంట�� �ా� తన ��న�� పం�ి సు�ల భర�ను బం��ం� �ెమ�ంట�డ�. ఆ             
�ాజభట�ల� అత��� బం��ం� �ా� మ�ందు ���ార�. ���య�ా� నమ�ల� �ా� అత��� �����ం� అత�           
ఆ�ి��ాసు� ల��ంట�� �ా���నం �ేసు��� అత��� �ెర�ాలల� బం��ం��డ�. ఈ �ధం�ా సు�ల �ాప�రం క�ా� ల �ాల�ౖం��. 
 
�ా��ారసు� �ౖెన గ�ణ�ల భర� �ౖె�ానుగ�హమ�కన� తన �ె���ేటల� �ా��ారమ�ల� మ�ఖ�మ� తన ��ట�� బ����,          
మ�ట�ా��తనం�� మ�త��� సం�ా��ంచగ��ాను. అం�ే�ా� సం�ా��ం�న దం�� �ౖె�ానుగ�హమ�వలన�� అను��వడం        
మ�ర�త�మ� ���ం��డ�. అతను �ౖె�ా�ాధనల� అ��య� మ�����ాడ�. అత� తల�� గర� వలన �ాట� �ా��ార�ల�           
అత���� సహక��ంచడమ� మ�����ార�. అత� �ా��ార ల��ా�ే�ల� సన����� అత�� �ాబ�� త���, అత� క�ట�ంబమ�            
����ద��మ�ల� మ�నుగ�త�ం��. 
 



ఇక �వ���ౖెన ��ాల భర� మం��ా�ే �ా�, అ��క సం�ాదన వలన �ెడ� ����ల� �����ా�. కష�ప�� సం�ా��ం�న              
����� సుఖప��ల� �ా� ప�జల� వ���ల� అంట� వృ�� ఖర�� �ేయడమ� �ే��� అనుక����డ�. అందువల�            
�ెడ��త�� లవల� దుర��స��ల �ాలయ��డ�. మద��ానం, వ����రం, �దం �దలగ� �ెడ� వ�స��లక�         
బ��సయ��డ�. ఆ �ారణం �ేత అత� సం�ాదనం�� �ర� కర��రంవల� క������ �ం��. �వరక� అతడ� ద��దు� �ౖె            
�� య�డ�. ఋణ��తల �ీ��, ��ద��కప� బ�ధ, వదుల���ల�� వ�స��ల�� అతడ� దు�ా�ర�� ���ా మ�ర��డ�. తరచూ           
��ాలను ��ం�ిసూ�  ఉం�ే�ాడ�. 
 
అ��� ఆ నల�గ�ర� అక� �ెల�� ళ�� మ�త�ం ఎ�ో ఒక ��ట��� ఆ జగ���త అ�న �� ��ౖభవల��� �ే� తమను                
అనుగ���సు� ంద� తమ భర�లను మం� ����ల� ��ట�� తమక� ప�ర� ��ౖభవమ�ను క���సు� ంద� న����ార�. ��మ�            
పసు� ల� వ�ం���� ఫ�ా�ల�దు. తమ �డ�లక��� రవ�ంత ఆ��ా�� ప��ా��ంచమ� ప�ే ప�ే ఆ ల��� �ే��             
��ా ���ం�ే�ార�. అందుక� ఆ అమ��ా���� �ా����ౖ దయగల�గ�త�ం��. ఒక��డ� ఆ నల�గ�ర� �� ద��మణ�ల� క��ి తనను            
��ా ���సు� న� �భ సందర�మ�ల� ఆ ��ౖభవల��� �ే� ఒక వృద�  �ీ� � ర�పంల� వ�� �ా��� పల�క��ం� ఇల� �ెప��ా��ం��. 
 
�ిల�ల�! � భ��� ప�పత�� లను చూసు� ంట� ��క� ��ల� ఆనందం�ా ఉం��. ఏ ��ౖభవల��� అనుగ����� ���ంత �ప��తం�ా              
ఆ��దన పడ�త������ ఆ ��ౖభవల��� ప��ాదం అ�త���తం�ా �ి��� ం�ే మ�ర�ం �ెబ���ను, త�ణ�� � అ�ా��ెల�� ళ��            
నల�గ�ర� � � ఇళ�ల��  �� ��ౖభవల��� వ�తం �ెయ�ం��. 
 
అవ� �ె�ి�ందం�� �న� అ�ా��ెల�� ళ�� , అత�ంత సంత�ష� హృదయ�ల�ౖ ఓ అ�ా� ఇంతక� ఈ వ����� ఏ�ధం�ా             
�ెయ���. ప�సు� తమ� ��మ� ����ద��మ�ల� వ����మ�గ��! ఆ వ������ ��ంత ఖర�� అవ�త�ం��? అ� ప���ం��ర�.            
అందు�ా వృద�  మ�త �ర� మంద�సం �ేసూ�  ఇల� �ె�ి�ం��. 
 
ఓ అమ���ల�! ఇ�ే� ఖర���� క���న ప��ాదు. ఎప���ౖె�� స�� ��ల�గ� ల�క ఆర� ల�క ఎన��� అంతక� �ం�               
పద��ండ� ల��� ఇర��ౖ ఒక� గ�ర��ారమ�ల��ా�, �క��ారమ�ల��ా� ఆచ��ం���. ఈ వ����� గ�ర��ా�ాల� �ే��           
�ాళ��, ��మ� �క��క�న� �ా�ాల� �ే�ి ఆఖ�� గ�ర��ారమ���ట� మర���డ� వ�ే� �క��ారమ���డ� ఉ���పన           
�ేయ��. �క��ారమ�ల� �ేసు���� �ార� ఆఖ�� �క��ారమ����ే ఉ���పన �ేసు���ా�. 
 
మ�ందు�ా �క� ���న గ�ర��ారమ� ల��� �క��ారమ���డ� �ా� ఉదయ�� ల�� �ాలకృత�మ�ల� �ర�����           
ఇంట�� అలంక��ంచు��� తలంట��� సు��� "అమ� ��ౖభవల��� �ే� ఈ ��� �దల� ఇ�� గ�ర��ారమ�ల� ల���            
�క��ారమ�ల� � వ����� ఆచ���ా� ను, ��క� త��న శ���� ప��ా��ంచు, ��ను �ే�� ఈ వ�తం�� సంతృప�� �ాల��ౖ ��              
����కలను ��ర��ర��" అ� �� క�����ా�. ఆ ��జం�� ఉప�ాసమ�ం�� ఆ �ాయంత�ం సూ�ా�స�మయం తర��ాత ప�జ            
��ా రం�ం���. ఈ వ������ ఖర�� క��� �� �భ�తల� స����ర �ాలనమ� మ�ఖ�మ�. 
 
ఏ ఇంట�ల� �ార��ే అ��� అ��గ�త�లక� ��సులవల� ఉం��, �ా�� �ాదమ�లను క����, ఆ �ర�ం �రసు�న చల�� ���,              
తమక��� మ�ందు�ా �ా�� ��జ��దుల� ఏర�ర�, ���ాదుల� �ేసు� ంట���, ఏ ఇంట ��న�ం ��నం జర�గ�త�ం�ో , ఏ             
ఇంట �ితృ�ేవతల�, �ేవతల� స�� ప��ంపబడ�����, ఏ ఇంట� �ార� పర�లపట� శత�� ��వం ల�క�ం�� ఉంట���, ఏ             
ఇంట� ఇల�� ల� ��ాడంబ�����, �త� సం���ి�ా వ�ంట�ం�ో  ఆ ఇంట�ల� �� ��ౖభవల��� �ే� �ి�రం�ా వ�ంట�ం��. 
 

��ౖభవల��� వ�త ���నమ� 
Vibhav Lakshmi Pooja Vidhanam 
 
ప�జ ��ా రం�ంచవల�ిన �ాయంత�ం సూ�ా�స�మయం తర��ాత త�ర�� ల��� ఈ�ాన� గ��ల� �భ�ం�ా అ���           
పం��వర�మ�ల�� �ా� ల��� �య�ప��ిం���� �ా� అష�దల ప���ల� �దల�ౖన మ�గ�� లను బ�ట�� ��� �ద నూతన             
వస� �ం చత�రస�ం�ా పర�, ఆ వస� �ం �ద త��న�� �య�ం �� �ి, ����ద బం�ార�, ��ం��, �ా�� �ెంబ�ను కలశం�ా               



అమ��� అందుల� ��ల�గ� ��ౖప�ల� ��ల�గ� తమల�ాక�ల� ల��� మ���� ఆక�ల��ా� వ�ం� �ాట��ద           
��బ����ాయను, ����ద ఒక ర�కలగ�డ�ను ��ట�� , ఆ �దుట ఒక ��ర�� ప�వ��ను �ాత�ల� వ�ం�, అందుల� ఒక              
బం�ార�/��ం�� నగను ఉం���. అందుక� క��� శ��� ల�� �ాళ�� ఆ సమయ���� చల�మణ�ల� వ�న� ��ణ�మ�ను             
ఉం���. ����� ���ా�� �����ం�, అగర�వత�� ల�� ధూపం ��య���. 
 
అమ���ల�! అమ��ా���� ల���గణప� అ��� �� చక�మ��� ��ల� ఇష�మ�. �ాబట�� , మ�ందు�ా ల���గణప�� , ��             
చ��ా �� ప��ం�, అనంతర�� ��ౖభవల���� అ���ం���. ప�జల� ��ి ప���ా� �� ���దన �ెయ���. ఈ ప�జల� ��ం��             
బం�ారం ల�� ప�ంల� పసుప���మ��లను వ�ం� ప��ం���. ఈ ప�జల� ��ి ప��ర�మ� �ెయ�ల���ార� బ�ల� ం            
పట�కబ�ల� ం, పంచ��ర అ��� �����ంచవచు�. ఏ�ౖె�� నల�గ����� పంచగల�ా�. ప�జ�నంతరమ� బం�ార�, ��ం��          
��ణ��� భద�పర���. కలశంల� �ళ�ను సం������ ��ర������ార� మ�����ెట�� �దట�� ను, �����ా���         
��ర������ార� త�ల�ి �ెట�� �దల�ల�ను, అనుక�ల ��ంప����� ��ర������ార� మల�� �దల�ౖన ప�వ��ల �ెట�           
�దట ప�య��. ��వలం ధ���ాం�ల�ౖన �ార� ఆ �ట�� ��మ� మ�త��� �ీ�క��ం���. మండపం ��� �య����             
ప�లక� ��య���. ఇల� వ����� ఆచ��ంచడమ� ����ా �ర��ో�గ�ల� వ��ో�గవంత�లవ���ర�, అ��ా��త�లక�         
��ాహమ� జర�గ�త�ం��, ద��దు� ల� ధనవంత�లవ���ర�. ఏ�� ����కల�ంట� ఆయ� ����కల� ��ర��ర����. అ�          
మ���ం�ం�� వృద�  మ�త. 
 
త�ణ�� ఆ అ�ా��ెల�� ళ�� నల�గ�ర� �ా�� �ా�� ��హత�ను బట�� 4, 8, 11, 21 �ారమ�ల�ాట� ఆ వ�����               
�క��క����ర�. మర�సట� �క��ార�� వ�తం ఆరం�ం��ర�. నల�గ�ర� కడ���ద �ాళ�� ఉండటమ� �ేత నల�గ�ర�           
క��� �ా�� కలశమ�ను �ా��ర�. అంద��క��� అ��క ద��దు� �ాల�ౖన �ల కలశంల� �ా�� ��ణ��� వ�ం� ప��ం�ం��.             
సు�ల ర��ా� ������� వ�ం� ప��ం�ం��. గ�ణ�ల తన ఇంట వ�న� ��ం�� ��ణ��� వ�ం� ప��ం�ం��. �వ����              
అ�న ��ాల తన మ����రను వ�ం� ధనల����ా ఆ�ా��ం�ం��. ఎవర� ఏ�� ర��ాలల� ఆ�ా��ం�ననూ �ా��            
హృదయంల� గల భ��� ���ాల�� ప���నం�ా �ీ�క��ం�ే త�� ఆ ��ౖభవల��� �ే�. 
 
�ార� వ�తమ� ��ా రం�ం�న అ������ సమయమ�ల��� �ల భర� �క� �ాం��త�మ� ��ా చుర�మ� �� ం�� అంద���ే            
��ర�ంచబ��, ����� అత��� సంఘంల� ��రవ మ�ా�దల� ల�ం���. త����ా �ార� వ�న�త�లయ��ర�. సు�ల           
ఆచ��ం�న వ�త ఫ�తమ��ా �ా�� �ాజ�����క య�ద�ం ఏర���ం��. ఆ య�ద� ��త�ం అంతక� ప�ర��� లబ�             
ప��ష�� �ౖెన, సు�ల భర�ను �డ�దల �ే�ి, అత��� దళప��ా అ�����ం� య���� ��� పంపక తప�ల�దు. ఆ య�ద�ంల�             
అమ��ా�� దయ వలన సు�ల భర� �జయం �ా��ంచడం�� అత�� గత ���ాల�� మ��ంపబ��, దళప��ా            
�ి�రప��� డ�. అంతట��� సు�ల క�ట�ంబం బ�గ�ప��ం��. 
 
అక�ి�కం�ా ఏర���న �ా��ార మ�ర��లవలన ���� ప��ే�క���న ��నుసుల ఎగ�మ� ��గ�మ� �షయమ�ల� గ�ణ�ల           
భర� ��ల�గ�ల��� వ���డ�. ఇతర �ా��ారసు� లందర� అత��� ఆశ��ం��ర�. సహజం�ా�� �ె��గల గ�ణ�ల భర� ఆ            
అవ�ా�ా�� �����ంచుక����డ�. త����ా �ా�� క�ట�ంబమ� ప�ర� ��ౖభ�ా�� �� ం��ం��. 
 
ఇక �వ���ౖెన ��ాల వ���రంభం �ేయ�ా�� అమ��ా�� దయవలన ఆ�� భర� క�మమ��ా �ెడ� వ�సనమ�ల��ంట��            
ఒక��� తర��ాత ఒకట��ా వ��� ���ి��డ�. తన క�ట�ంబమ� పట� ఎం�� శ�ద� కనబర���డ�. �ా�� క�ట�ంబమ� క���              
ప�ర�మ� వల� సుఖ సం��షమ�ల�� ��ంచ�ా��ం��. 
 
�ాబట�� �ీ� �ల��ా�, ప�ర�ష�ల��ా�, ఆబ�ల���ాల��వర� తనను ప��ం��� స��, త�ణ�� ఆ అమ� కర�ణ�ం� �ా��            
�����లను ��ర��ర��ను. 
 
�� ��ౖభవ ల��� వ�త కథ సమ�ప�ం. 
 


