
�� సం���ిమ��� వ్రం 

మ�ందు�ా గణప� ప�జ �ే�,ి రదుప�� పసుప��� ������ే� ��ేి ఆ �వేరను ప��ం���. 

����ప�జ: 

మ����ి����్ం - గ�ర�సదగ � ��  

ర్వ�వ సంంవన  �రత�భ�� 

ఆ��ాభ్ాా మ మ్��ా� �  ్ మ��ా�� వ� ప�ర   

య�వ�ు�చ��ౖ   �రతచ��� మమ���� వరప్�ే్ 

�����ేవరను పసుప�ౖ�ంౖ�మల�� ��� ��్ ౖమ�� ేప��ం�వలలను.  

సం���ిమ�ర ప�జ: 

���నం: 

��్ : జయరత జయరత జన� జన్  ాాల� ���� 

జయరత జయరత మ�ట�  ామృర ��ాౖయ� తౖ 

జయరత జయరత ��ే సంరర ��నంద ��� ్

జయరత జయరత శ��త సం��� �ే� ప�ా���. 

�� సం���మి������ నమ  ���నం సమరరయ�య. 

ఆ్ాహనం:  

��్ : సం���ి� మ��ే� సంర��నంద �ా��ణ� 

ఆ్ాహయ�య ��్ం ��ే ౖ��్ ప�� ��� �. 
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�� సం���మి������ నమ  ఆ్ాహయ�య ఆసనం సమరరయ�య. 

 

ఆసనం: 

��్ : నవరరన సమ�య� తౖ ం సవ�ం  �మ సు �సనం 

ౖ�రరం ర్ంరద���న �ిత �ా�వ స�� మ���. 

�� సం���మి������ నమ  ��వ� రరన �ిం�సనం సమరరయ�య. 

�ాద�ం: 

��్ : �ాద�ం గృ�ణ �ే్ �� ప�ర్ం పంౖం�ౖం 

��ాత ్ సమ��రరం మయ� �గవ� ర్ం �ం్ ౖ�ర��్. 

�� సం���మి������ నమ  �ాద�ం సమరరయ�య. 

అర్్ం: 

��్ : �ే్ �� � తౖ  సులచ� స�ా్����  �్ా��ణ� 

సమసత  �ాపసంహ��త  గ�� ��ార్్ం ��ప్�ే. 

�� సం���మి������ నమ  హసత ్ అర్్ం సమరరయ�య. 

ఆ�మ�యం; 

��్ : ౖా��్ లా్�� ్ార�ం గల ���� ౖరం ��ం 

అనత  �ద� ్ర�ం మప�ంప� ఆ�మ�యం ����్రం. 

�� సం���మి������ నమ  మ� � ఆ�మ�యం సమరరయ�య. 
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పం��మృరం: 

��్ : ప్డ�� ్� ����రం, శర్�ామదు సంయ�రం 

పం��మృర  ాననయదం, గృ�ణ ౖమల�ల��. 

�� సం���మి������ నమ  పం��మృర  ాననం సమరరయ�య. 

 ాననం: 

��్ : గం�ాజల సమ��రం మ��ేవ �రసత ం 

��ో� దౖ యదం  ాననం గృ�ణ జగ�గశ్��. 

�� సం���మి������ నమ  ��ో� దౖ  ాననం సమరరయ�య. 

వసత ్య�గ్ం: 

��్ : సు�ా�����ంం�  య��ాల�డ�ౖ�ల పనస�ి�్�, 

వసత ్య�గ్ం ప్�� ా�య గృ�ణ సురవంుర�ే. 

�� సం���మి������ నమ  వసత య్�గ్ం సమరరయ�య. 

ఆ�రణం: 

��్ : ��యభర ౖంౖణం ��ే హరమ�ప�ర వ� ల� 

��భ�ణ�  ��మ�ల��� గృ�ణ పరవ���� .  

�� సం���మి������ నమ  సువ�ా� �రణ�� సమరరయ�య. 

మ�ంగళ�ం: 

��్ : రపత  �మౖ�� రత ��వ�ం మ�ంగళ�ం మంగళప్దం  

మయ� సమ��రరం ��ే గృ�ణర్ం ��ప్�ే. 
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�� సం���మి������ నమ  మ�ంగళ�ం సమరరయ�య. 

గంధం: 

��్ : �� గంధం �ంద మ�్శ�మం ౖ�ంౖ�మ�గర� సంయ�రం 

ౖర�రరల�  సంయ�రం, మయ� ��ాత ్ �ల��ిరం. 

�� సం���మి������ నమ  గంధం సమరరయ�య. 

అకరల�: 

��్ : అక��ా దవల�ా ��్ ా�ా �ా�య�ా రండ�ల�ా �చ�ా 

హ����్  ౖ�ౖ�ం����ా �ం్ ౖ�ర��్ మ �శ్��. 

�� సం���మి������ నమ  అక��ా సమరరయ�య. 

అ��ంగ ప�జ: 

ఓం �� సం���ర��ా��� నమ  - �ా�ౌ ప�జయ�య 

ఓం మ�నం����� నమ  - జ�ను� ప�జయ�య 

ఓం మ��ే్ ��� నమ  - ఊర�ం ప�జయ�య 

ఓం �ింహ మ������ నమ  - ౖట�ం ప�జయ�య 

ఓం �ం్� వ��� ��� నమ  -  ��ం ప�జయ�య 

ఓం ంహన ర��ా� నమ  - సత  � ప�జయ�య 

ఓం ల��� ��గ ్ నమ  - ��జ��్యం ప�జయ�య 

ఓం ౖంప� ౖంట���� నమ  - ౖంటం ప�జయ�య  

ఓం శ��త �ి్య���� నమ  - మ� ం ప�జయ�య 
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ఓం ���త �ి్య���� నమ  - ఓల��  ప�జయ�య 

ఓం సు�ల���� నమ  -  ��ి�ాం ప�జయ�య 

ఓం సర్మం�ాల���� నమ  - �ర  ప�జయ�య 

ఓం సం������ నమ  - స�ా్ణ�ం�ా� ప�జయ�య. 

 

�� సం���మి��� అల� ��రత ర శర �మ�వవ: 

ఓం �� �ే్��� నమ   

ఓం �� ప���ా������ నమ  

ఓం �వ మంగళ ర��ిణ��� నమ  

ఓం �ౖ���� నమ  

ఓం �వ �ా������ నమ  

ఓం �వ జ�్ న ప్��� ��� నమ  

ఓం ఆ�� ల���్్ నమ  

ఓం మ�ల���్్ నమ  

ఓం ��్ గ�్ాసర ప������� నమ  

ఓం మధు �ా�ర సంరతలా� ��� నమ   

ఓం మ�ల� హ ాత ��� నమ  

ఓం సు్��ణి��� నమ   

ఓం ౖమల���� నమ  

ఓం ౖమల�ంర  ా్ ��� నమ  

ఓం �ామర ర��ా��� నమ  

ఓం ౖ���శ్���� నమ  

ఓం రర�ణ��� నమ  
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ఓం ��ప ా�ా������ నమ  

ఓం రర�ణ�ర్ �చ�న ���� నమ  

ఓం రల�ద���� నమ  

ఓం రట��ే�  ���� నమ  

ఓం రపత  �ాం�న స�నచ���� నమ  

ఓం నవ� దళ హ ాత ు�� ��� నమ  

ఓం నయ ర��ా��� నమ  

ఓం నర �ి్య���� నమ  

ఓం నర  ��ాయణ�ం�్���� నమ  

ఓం నం�� ��� నమ  

ఓం నటన �ి్య���� నమ  

ఓం  �ట� �ి్య���� నమ  

ఓం  �ట� ర��ా��� నమ   

ఓం  �మ�ా�ాయణ �ియ్���� నమ  

ఓం పరమ���� నమ  

ఓం పర మ�����ౖ ��� ��� నమ   

ఓం పరవ�శ్���� నమ  

ఓం �ా్ణర��ా��� నమ  

ఓం �ా్ణ�����్్ నమ  

ఓం �ా�ాశ�ా��� వం�� ����� నమ  

ఓం మ��ే్ ��� నమ  

ఓం మ� ప�జ����� నమ  

ఓం మ� � తౖ సు ప������� నమ  

ఓం మ�మ��� సంప�జ����� నమ  

ఓం మ� �ా్�వ �ా� ��� నమ  
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ఓం మ ������ నమ  

ఓం మ �మ�ంర ా్  ��� నమ  

ఓం మ�  ామ� జ���� ��� నమ   

ఓం మ� మ�య���� నమ  

ఓం మ� స��్ ��� నమ  

ఓం మ��ారౖ  �� ��� నమ  

ఓం �ాజ ప�జ�� ��� నమ   

ఓం రమణ� ��� నమ  

ఓం రమణలం పట���� నమ  

ఓం ల�ౖ �ి్యంౖ���� నమ  

ఓం ల�ల� ��� నమ  

ఓం ల�ర్్ాణణ సంప������� నమ  

ఓం ల������ నమ  

ఓం ల������� నమ  

ఓం ల�ా�ా�ా�  ��� నమ  

ఓం లస�రర�య���� నమ  

ఓం వర����� నమ  

ఓం వర ర��ాు�� ��� నమ  

ఓం వరషణ��� నమ  

ఓం వరష ర��ిణ��� నమ   

ఓం ఆనంద ర��ణి��� నమ  

ఓం �ే్��� నమ  

ఓం సంర ��నంద��� ��� నమ  

ఓం సర్�� మంౖ���� నమ  

ఓం �చ���� నమ  
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ఓం సంరర �ి్య్ా�� ��� నమ  

ఓం సంర ��నంద ప్������ నమ  

ఓం స����నంద �ద్���� నమ  

ఓం సర్� తౖ  మ మహ���� నమ  

ఓం సర్�ామ ాలప్����� నమ  

ఓం ����త మ���త ప్����� నమ  

ఓం  ా���్్ నమ  

ఓం అ��  ల���్ ్ నమ  

ఓం ��ంౖ���� నమ  

ఓం గ�ర��ియ్���� నమ  

ఓం గ�ణ�నంద ��� నమ  

ఓం �ాయ���్్ నమ   

ఓం గ�ణ���ిణ��� నమ  

ఓం గ�ు�నన �ం్�సంరతలా�  ��� నమ  

ఓం మధు�ా�ర ��రణ��� నమ  

ఓం �ం��్ న ���� నమ  

ఓం �రస్ర��ా��� నమ  

ఓం హ��ణ��� నమ  

ఓం �ట�ా� రణ�జ్ల���� నమ   

ఓం హ�� �ియ్���� నమ  

ఓం హ�ా�ా��� ��� నమ  

ఓం హరషణ��� నమ  

ఓం హ����� ి��� నమ  

ఓం హ�� పృంద సమ��ా��� ��� నమ  

ఓం �ర ��ర ��� ����� నమ  
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ఓం సమసత  జన సంరతలా� ��� నమ  

ఓం స��్పద్వ  �� ��� నమ  

ఓం సమసత  జగ �����ా��� నమ  

ఓం సర్ ల����ౖ వం������� నమ   

ఓం సు���ార్సు సంయ��ాత ��� నమ  

ఓం స�ా్నర� �్ారణ��� నమ  

ఓం సర� ర��ా��� నమ  

ఓం సర�ర�� ��� నమ  

ఓం సర��ాలన రరర�ా��� నమ  

ఓం స�ా్� రణ �భలాు�� ��� నమ  

ఓం సం���ి ��� నమ  

ఓం �� పర�వే ����� నమ  

ఓం సం���ం మ��ే్��� నమ   

�� సం���మి������ నమ  అల� ��రత ర శర �మ�వవ సమ�పత ం. 

ధూపం: 

��్ : ద�ాంగ�లం గగ�గ ల���రం సుగంధం� సుమ మహరం 

్భపం �� ా�య ����ే గృ�ణ సుగంధ �ి�్�. 

�� సం���మి������ నమ  దూపమ�్� పయ�య 

�గపం: 

��్ : సపత  �ంశ ద్��త య� తౖం గ్ా�జ��న సంయ�రం, 

�గపం ప్జజ ్�రం ��ే గృ�ణ మ����� �వ. 

�� సం���మి������ నమ  �గపం దర్య�య. 
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 ��్�ద�ం: 

��్ :  ��్�ద�ం మధు�ా�రం గ�డశర్ర సంయ�రం  

�న���శ� సమ�య� తౖ ం �ం్ౖ�ర��్ మ �శ్��. 

�� సం���మి������ నమ   ��్�ద�ం సమరరయ�య. 

��ంపభలం: 

��్ : ా���ా ల సమ�య� తౖ ం  �గవవ్ ద�ద��ర��రం 

ౖర�రర �ూర� సంయ� తౖం ��ంపభలం ప్�గృ����ం 

�� సం���మి������ నమ  ��ంపభలం సమరరయ�య. 

��ాజనం: 

��్ : ��ాజన సమ�య� తౖం ౖర�ర��న సమ�్రం, 

రత��ం �� ా�మ�హం �ే� గృ����ం హ��వల్చ�. 

�� సం���మి������ నమ  ౖర�రర ��ాజనం సమరరయ�య. 

మంర్ప��రం: 

��్ : ప��్ల�� పద్ౖ�� పద్మ�ల� ��భ��ి,ే 

స�ా్నందమ��� ��ే సు�ం్ర�వ సర్��. 

�� సం���మి������ నమ  సువర� మంర్ప��రం సమరరయ�య. 
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ప్ద�రణం: 

��్ : పద్హ ాత  వరద�ాణ� సర్ �� సర్మం�ాల� 

సు���ా��్ � సంయ��ాత  రక రక మ �శ్��. 

�� సం���మి������ నమ  ప్ద�రణ నమ ా్�ాా సమరరయ�య. 

 

అధ  �� సం���మి��� ల� డ��ప��ర ప�జ� సమ�పత ం. 

 

�� సం���ిమ��� వ్ర ౖక: 

 

ప�ర్మ� �ంపౖ �ేశంల� ��చ�న�ారమ � ��ద�  పట� ణమ�ల� లౖ వృద�  �ంత ్ �వ�ిం��ే�. ఆవ�ౖ� �డ�గ�ర� 

��డ�ౖ�ల�. ఆ ఎడ�గ�ర�ల�ను ఆర�గ�ర� ��ో  �్ౖట� పనులల�ను, ఉ�ో ��ాలల�నూ ౖ�దుర���� �్ౖ�ా 

ధ �రజన �సేుత  �నర�. ఎద్ా ్ాురన ��ౖర�డ� � ప� �ేయౖ�ంు�  � మ���� ��� , సం�ాదన ల�ౖ�ంు� 

�రగ ా�ాడ�. అందువలన అర�� ఎవర� ��ర�ం�ే్ార� �ాదు. �వరౖ� ౖ �న ర�్ ౖ�ు� అర�� 

 �నం�ా �ూ����. 

 

సం�ా��ం�ే ��డ�ౖ�లౖ� �డ్ � ��రం�ా ర��ౖరవ��న చ�జ �ల� ��ట��  ్ార� �న�ా య����� �న�, 

ఎం��� ప���ా� లను ��ౖర�ుర�� ��టట� ��. ఆ �ధం�ా ��ౖర�డ� ఎం��� ����  ౖ�ు� ఆ�రం�ా ప్రతౖ�రత �నడ�. 

ౖ�మమ��ా అననదమ�్ల� �డ�గ����� ��వ�ళ్� జ���ా�. ��ద� ్ాళ్� ఆర�గ�ర� ్ా�� చ�ర�ల�� ���ా 

�ాలం గడ�ప�రత �నర�. సం�ాదన ల��్ాడూ,  � మ�� అ�న ��ౖ ర�డ� మ�ర్ం ఎం��� �ంుర �ంట�, ఆ 

ౖ�� � రన చ�ర�ౖ� అం��సూత  ఉంుే్ాడ�. 
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ఆ మ�దుస� �ూ�ిసుత నన పక�ారమం�� ��ౖర�ుర చ�ర����న ౖల��ణ� గమ�సుత ం��. లౖ���న ��ౖర�డ� 

రన ర�్�� రన��� గల ��మ్ గ���ం� ఆవ� రనౖ� ��ట��  ఆ�రమ� గ���ం� ��పరల� ��పర ా�ాడ�. అ�� �� 

ౖల��ణ� ఉండపట� ల�ౖ "ఓ  ా్య్ � ర�్ �ార� �ౖ� ఎటటవంట� ఆ�రమ� ��డ�రత �న�� ���యౖ, 

ఇల� మ�ట�్ డ�రత �నర�. ��టట�ా ౖ���ట��  �ూడంుర ��� ��ల�సుత ం��. అ� ���ిరం��.  

 

"స��్  �ూ ాత ను్ నువ�్ ���ిరనమ�టల� �ుే� వ��త  �ం � ేాత  మ �ూడ�" అ� చ�ర�ను  �����ం�, �� 

�ార�డ� రర�్ �ే�� పనుల�న ఓ ౖంట ౖ���ట�   ా�ాడ�. లౖ ���న ��ద� ��డ�ౖ�ల� ఆర�గ�ర� ధ �రజన 

��ేి ఇంట��� �ా�ా � ఆ మ�స� ్ారంద���� మదురవ��న యట��ల� వ����ా �ింుర ప���ా� ల� �ే�ి 

��ట�� ం��. ��ౖర�ుర� �లి�వల�దు. ��ౖర�డ� ��టట�ా అంట� ౖ���డ�రత �నడ�. ��ద�  ��డ�ౖ�ల� ��డళళ� 

�రత ం ప �నండ�గ�ర� చ�జ �ల� �ే�ి ్����ౖ ్ాళ� �సత ళ�ల�్  �ా���ిన ప���ా� ల� ��� ్��� �సత ళ� ల� 

��ట�� ం��. �దిప �య ���య� ���ల��ా ��ౖ�� ుర దగగ రౖ� ్�వ్ " �య �్ � అననయ�ల� వ��నల� 

చ�జనం �ే�ార�. ఇౖ నువ�్, � య��డ మ�ర్వ� య��ల�ర� వ�� �నంుర అంట� ��ి�ం��. �� �ార�డ� 

�సత ��దగగ రౖ� ్�వ్ అందుల�� ప���ా� ల� అ�న రన అననల� వ��నల� �� వ���్��ిన్� అ� ఎం��� 

వసుత వ�ల�అ� గ���త  ాత డ�. అందుౖ� ఆటను �ంట� ప�ధపు�్ డ�. రనౖ� రన చ�ర�ౖ� ఆ ప�ట ఆౖ��ా 

ల�ద� ���ిర వ�ే��ాడ�. ఆ �ా�్ ��ౖర�డ� రన చ�ర� దగగ ర ��ల� చ�ద పు�్ డ�. ౖల��ణ� అర�� 

ఓ�����ం��. 

 

"ఓ �ా్ �శ్�ా్ ధనమభలం ఇదం జగజ, డప�్ల� ల�ౖ �� �ే అందర� ఇల� �ూ ాత ర�. అ�నంట��� మభలం 

ధనం, ఇ� ే�ర� సం�ాద � పర�లల��ే మన ప���ి్ � మ��ల� వ�ంుే��. అ�  �రవ� ���ిరం��". చ�ర� 

మ�టల� �� ౖర�ుర�� న��న�. రకణవ� ధ �రజన �యరత వ�� ౖృ�ి �ేయ�లనుౖ� �నడ�. మర� �డ� 

ఉదయమ� ర�్ దగగ రౖ� ్�వ్ "అమ�్్ డప�్ సం�ా��ం�డమ� ��సం ప�ా� �ే�ాలౖ� ్���్ ల� ఉం��" 

అ �నడ�. "��ల� మం���  �య � ్�ంట � ్�వ���  అం��." ��ౖర�డ� మరల� చ�ర� దగగ రౖ� వ���డ�. 

అప�రు�వ� �ిడౖల� �యేు���� ��రట�్  ��డ నల�ప���ం��. " �ను వ��ే���ా నువ�్ ఇ్ౖుే జ�గ�రత �ా 

�ాలం గడ�ప���" అ� ���ిర రన ��ేనునన ఉంగరమ� ఆవ� ��ే���� " � గ�ర�త �ా ఇ�� �దగగ ర ఉం�ు 
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అ� ���రి, మ�� � గ�ర�త �ా �వ�� �  య్ా్ అ�అ���� �డ�. అందుౖ� ౖల��ణ� ఓ �ా్ణ  ���్ �ౖ� 

ఇ�ే�ందుౖ�  �దగగ ర �య ల�దు. అ� �ను ��మ్�ా అుర�ార� గనుౖ ��ప��ం�ు��ౖంుర అంట� 

��దౖల�ప�ర� రన �ే�� అర� వసత ్మ���� గ�ర�త �ా ్��ంి��. అరడ� అ�� ��డ�ా �ాౖ ఆవ� ��మ్ �ా అర�ం 

�సేుడ� �నడ�. సం���మ��ా పర�ే�ామ�లౖ� ప్య�ణవ�� �డ�.  

 

�� �నళ�ౖరడ� ప�ా� �ేశమ� �ే��, అం�ొ ౖ పట� ణమ�నౖ� ్�వ్ లౖ ్ా��ా��� ౖ��ి రన����� � 

వ��ో �గయ�రిం�మ� �ా్�ేయపు�్ డ�. అప�రడ� ఆ్ా��ా�� మనసు ౖ���� "జ�గ�రత �ా ఉండవలలను 

సుమ�" అ�  �����ం�, ��ౖర�నౖ� రనవద�  ఉ�ో �గమ� ఇ���ను. ��ౖర�డ� ఉ�ో �గమ�ల� �ే�� ఎంర్ 

నమ్ౖమ��ా ప��ేయ ా��ను. అర� ప�రనమ�నౖ�, ��ా్స�ార్రౖ� వ��ు���� ఆ ్ా��ా�� 

��ౖర�నౖ� రన ్ా��ారమ�ల� ��ం��మ� ్ాట�ౖ�ు� ఇ���ను. ��ౖర�డ� ఇంౖనూ ౖ�ి� ం� ప���ేి 

్ా��ారమ�ను వృ���  ��ే�ను. అటట్  పం �డ� సంవరసరమ�ల� గడ��� �న�. ్ా��ా�� మ�స� ్ాుర 

�� ��ను. అందువలన రన్ాట� ధనమ� మ�ర్ం ��ను �సు��� ర��్న ్ా��ారమంరయ� ��ౖర�న�� 

అపర��ం� అరడ� ���ా ం� �సు�� ా��ను. ��ౖర�డ� స్రంర్ ్ా��ారసుత డ���ను. అయరవ��న 

ధనవంరతు�� సు మ��ా �ాలమ� గడప ా��ను.  

 

ఇ��ట అరత ్ా��ంట� వద� నునన ౖ���ణ���  � �ట��� ప�ధల� ��������  ా��ను. అరత �ార� ఆవ�ను అ �ౖ  

�ధమ�ల��ా ౖ�� మ�ల� ��టట� �ుంు�ను. ఇంట� ప�ంరయ� �ే�ం�ు���, ౖ�సమ� ����� �ా అననమ� 

ౖ�ు� ��ట� ����ను . అందువలన ౖల��ణ� అడ��� �� � ౖటట� ల� ���, అ� అమ�్��� వ��న ����� 

ంవ ���రమ� గడ�ప��ుంు�ను. ధ �రజన��� ్�వ�న �రత  ఎప�రడ� వ�ు� �? రన ౖ�� మ�ల� ఎప�రడ� 

�ర� � అ� ఆవ� ఎంర్ ఎదుర� �ూడ ా��ం��. ఇటట్ ండ�ా లౖ �డ� ౖల��ణ� ౖటట� ల� ౖటట� ���, రల��� 

��టట� ��� వ�ు��ుండ�ా మద�ల� ఆవ�ౖ� ��హమ� ్��ిన��. �ేర�వ �ా� మమ� వ�ు� వరౖ� ఓ�ిౖ�� 

నుర�న��. ఆ �ా� మమ� ల���� �ా�ా � లౖ�� ఇంట��� ్�వ్ మం��ళ్� అడగప� �న��. ఆ 

సమయమ�న � ఇంట�్ార� సం���ిమ�ర వ్రమ� �సేు��ను�ు �నర�. ఆ వ్ర మ �మ �ూ�ు�ు ఆవ� 

��హమ� మ�టట మర��� ��ను. ఆ ప�జ �రత మ� ప���త  అ�న రర�్ార �వరల� ౖకను �� 
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ప్ ాదమ� �సుౖ�నన��. రనౖ� ౖ�ు� ఆ వ్రమ� �ేయవలలన� ����ౖ  ౖ���న��. ఆ వ్ర ���నమ� 

అంరయ� ్ా��� అడ�� ��ల�సుౖ�నన��. 

 

అందు�ా ఇల�్ ల� ౖల��ణ�� �ూ�ి "ఓ  �చ�గ�వ�్ ఇ�� సం���మి��� వ్రమ�. �గ�� ప్� �ౖ�్ారమ� 

 �డ�ను శ���� �ౖ�త ల�� �యేవల�య�ను. అల 40 �ౖ�్ారమ�ల� వ్రమ� ��ేి 41 �ౖ�్ారమ� �డ� 

వ����పనమ� �ేసుౖ�ననట్��ే ఆ అమ్్ా�� అనుగ�హమ�వలన ����న ����ౖల�న ��� 

�ర�సం���త�ా ం�ం��ాల�గ���ర�.   వ్రమ� �ే�� ్ార� �ౖ�్ారమ� �డ� ప�ల�ప� ప��ర�మ�ను 

మ�ర్ం �న�ాదు". అంట� �యమ�లను, వ����ప � ���నమ�ను ����ని��.  

 

ౖల��ణ� ఆ��యమ�ల�నంట�� ప���త �ా అర�మ� �ేసు��� మనసుల� � అమ్్ా���� నమస్��ం� ౖటట� ల� 

అమ�్��వు���� పయల��ే��న��. మ�రగ  మధ�ల� లౖ చ�గ�వంరత�ాలల�న �ంత ్ ��ి� ఆ ౖటట� లంప�ను 

��ను��్�, ఆవ�ౖ� ��ంర ధనమ� అం��ం�ం��. అ�� �ూ�ని ౖల��ణ� ఎం�� సం���మ��� అ�ే��� 

సం���ిమ�ర ప�జ జర�ప���న �ర��ం�ు��� ఆ ధనమ��� అమ్్ా���� �ావల�ిన ప�జ� 

ద్వ�మ�లను �సు��� పయల��ే��న��. మ�రగ  మధ�ల� ఆవ�ౖ� లౖ �ే్ ాలయమ� ౖ��ిం�న��. అ్ౖడ 

ఉనన్ా��� ఆ �ే్ాలయమ� � ���్ ా��� అ� అడ�గ�ా, అ్ౖుర్ార� అ�� సం���మి�ర �ే్ ాలయమ� 

అ� పడ������. ్�ంట � ౖల��ణ� అయరవ��న సం���మ��� ఆ గ�ురల���� ్�వ్ అమ్్ా��� దర్నమ� 

�ేసు��� అ �ౖ �ధమ�ల��ా అమ్్ా��� �ా్���ం� ��ను ����న ప��ర�మ�ల�నయ� అమ్్ా���� 

�్�దన �ా�ం�, ప్ ాదమ� �సు��� ఇంట��� ్�వ�న��. 

 

అ�� �దల� ఆవ� ఎం�� �యమమ��ా ప్� �ౖ�్ారమ� �డ� సం���మి�రను ప��ం�ు�ూ వ్ర 

�యమమ�లను ర��� రపరౖ�ండ �ాట�సూత  �ాలమ� గడప ా��న��. ఇల� ���న ���ల� గడ�ప�ా లౖ 

�ౖ� ్ారమ� �ా� ్సం���మి�ర ౖ���ణ��� ౖలల� ౖ��ిం� "అమ�్�్ ఇ���� ��రత  �ర� �మ� అంట� 

లౖ �ట�� వ��� ్�వ�ం��". ౖ���ణ��� వ�లౖ�వ వ�� �ూడ�ా ౖలల� అమ్్ార� ఇ��న �ర� �మ� 
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�ా��రమ� రన ప్ౖల� పురయ�నన��. ఆ అమ్్ా�� దయౖ�, మ�ర�మ�నౖ� ఎంర�ా మ సం���ిం� ఆ 

�ర� �మ� ల� వ�నన �ధమ��ా � రన �రత ౖ� �ర� �మ� ్ా్ �ిం��.  

 

అటట్  ౖల��ణ� ఉరత రమ� ్ా్ �ిన అన��ాలమ�ల� � ��ౖర�� వద� నుంుర ఆవ�ౖ� ��ం��మ� ధనమ� 

ఉరత రమ� వ��న��. �రత  నుంుర ఉరత రమ� వ�ు�ట ��డ � రన ౖ�� మ�ల� ���నవ� ౖల��ణ� ఎంర�ా మ 

ఆనం��ం�న��. ఇ�� ఇటట్ ండ�ా రన ��డలగ� ౖ���ణ��� ఎ్ౖడను��్ డప�్ల�, ఉరత రమ�ల� 

వ�ు��ునన సంగ� అరత �ార� ప�గిట��  ఆ ��యమ�ను రన ��ద�  ��డళ� �� ౖ�డపల�ౖ���� అ� 

ఎ���రనుం�� వ�ు��ునన్న ఆ�ా �యమ� �ిల్లను పం�ి �ర�. �ల్ిల� ౖల��ణ� వద� ౖ� ్�వ్ "�ి�న్ 

�ౖ� ఉరత �ాల�, డప�్ల� ఎ్ౖడనుంుర వసుత  �న�"? అ� అడ�గ�ా, ౖల��ణ� � �నిరంుర్ �ా�� 

నుంుర�� వసుత  �న�" అ� �జమ��ే�ిరన��. అమ�యౖ�లల�న �ల్ిల� రమ రల�్ ల వద�  ౖ� ్�వ్ ౖల��ణ� 

���ిరన సంగ� ���ారర�.  

 

�ల్ి అల్�� అనందం �ూ�ాౖ రమౖ� గభు� �ద� ల�ంటట ప�గ�ండ�న� అనుౖ�ం��. లౖ �డ� గ�ుర�� ్�వ్ 

అమ్్ా�� దర్నమ� �సేుౖ�� "ననున ౖట�ౖ  ద��ద్మ�నుం�� ర�రిం��వ�. � దయవల్ సు మ��ా � 

వ� �నను. �ా� �ంత ్�� మ�రత్ ర్వ� ౖ�� ప్��నవ��న��. �ా�  �ౖ� �ిల్ల� ల�ర�. �ావ�న రల�్ ఎ, ననున 

 ��రత  ��ంరౖ� �రే��, మ� �ాప�రం �లప�టట� ,  �ౖ� ౖడ�ప� పంుేల� �ే� రవ్్ అ� మ�� మ�� 

�ా్���ం�ం��. ఆ చ�ౖ�త ల�� ధర్ పద� వ��న ����ౖ ను  �ర్����ందుౖ� సం��మ�ట లౖ �ట� �ా�్ ��ౖర�నౖ� 

ప�్ మమ న మ����త దువ ర�పమ�ల� ౖలల� ౖ��ిం� "��ౖర�ు�్ �వ� �్ా �రతడవ�, �ౖ� ్గ���ాలగ� 

చ�ర�ను � స్�ా� మమ�నందు �డ�వ�� �వ�య� మర��� � �వ�. ధన సం�ాదన ల్ౖటట 

ం�రమ��ా �ాలమ� గడ�ప��ు�� �. ఇట్�న� � ��ంుర్  ఎల� �సేు��ంట��? � ��ంర � 

వ�ండవల�య�న�, �ల�ా ����ంౖ వలల �ాప�రం �ేసు��వలలన� ఆ �ల్ిౖ� మ�ర్మ� ����ౖ వ�ందు�? 

�ావ�న �వ� ్�ంట � � స్�ా� మమ�నౖ� ప్య�ణమ� ౖమ�్. ఆవ�నుౖ�ుర సు మ��ా సం ారమ� 

�ేసు��నుమ�. �ను ���రినటట్  �ేయౖ  �మ�టను రత్ �ౖ��ం�న  � ఆగ�హమ�నౖ� గ��� అ���డవ� 

సుమ�" అ�  �����ం�ం��.  
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����� ��ౖర�డ� ఉ���్పుర �డ�రల�వ�ా � ౖలల� ౖ��ంి�న�ేవ�� �ేవ��య� చ��ం�, �రేతల� 

జ�ురం� అమ్్ా��� �ా్���ం� "రవ్ అ�న ����ని అమ్వ�.  � ౖ�� మ�ల� మ�ర్మ� ఎర�గ్ా రవ్్   

్ా��ారమ�ల� �రరురన ఇప్ండ�లవలన ఇంర�ాలమ� �ాల� ౖడ�పల�ౖ�� రత �నను.  � �ద 

దయవ�ం�  � �ౖ�్ల� ��ంర ర్ర�ా ��అ�గ ��త  అంట ర్ర�ా  �ను  � �ా� మమ�నౖ� 

పయల��ేర���ర�. చ�రమ� ��ే అమ�్్ అ� ం ౖ�్ౖ� �నడ�. అర� �ర �నన ఆ ర�్ అర�� 

ౖర���ం��. ఆవ� అనుగ�హమ�వలన ్ా��ారమ�ల� �రరురన ఇప్ందుల�న ఇటట్  ��ల���� య��. 

�ావల�ని  � మ్ం�� ��ే�� వ��ే�ిం��. ఆ ధనమం�� మభటౖటట� ��� అమ్్ా���� నమస్��ం�ు��� 

రన చ�ర� వద� ౖ� ప్య�ణవ�� �డ�.  

 

ఇ్ౖ ��ౖర�డ� పయల��ేర�ా � అమ్్ార� ౖ���ణ��� ౖల� ౖ��ిం� "అమ�్�్ ��రత  ���సం 

పయల��ే�ాడ�. స���ాగ  � �రత  వ�ే� ���న నువ�్ � ౖటట� ల ంప�ను మభడ� చ�గమ�ల��ా ��ేి. లౖట� 

న�గ �రమ�న, మ��ౖట�  � గ�ురల� ��టట� , మభడవ�� � రల��� ��టట� ��� � �రత  � �ంట� వద� ౖ� �ా�ా � 

అర��� �నప�ేరటట్  � అరత �ా����, "ఓ అ��త ్  � �� టట�  ��టట� ల�  �ౖ� ��టట� , ఆౖ��ావ�ం��,  � 

�పర�ల�్   �ౖ� �� ��, ర్ర�ా వ�� ంప� ��ంప��� వ�డ   �రి�ా ఉం��, అ� ��ౖల� ��టట�  అ� ���ిర 

అమ్్ార� ౖలల� � మ�యవ�� �ర�.  

 

�� ౖర�డ� న�గ�రంల� ����స���� ��ల� ���ా ఉం��. ఆ ��ల� చ�ర గ�ర�త ౖ� వ��ం��. అంరల� అ్ౖడ 

ౖల��ణ� వ��� ్�వ�న ౖటట� లంప� ౖనపురం��. ��ౖర�డ� ఆ ౖటట� లను మంట్��ి ���� ��టట� ౖ� �నడ�. 

అ్ౖడ నుంుర రన పట� ణమ�నౖ� పయల���ే� �డ�. మ�రగ  మధ�ల� అరుర�� ఆౖ� ్��ిం��. �ేర�వల� 

సం���ిమ�ర గ�ుర ౖ��ిం�ం��. అ్ౖడ ౖల��ణ� వ��� ్�వ�న ��ండవ ౖటట� లంప� ౖ��ిం�ం��. �� 

ౖర�డ� సం���ిం� ఆ ౖటట� ల�� వంట��ేి చ�జనమ� �ే�ాడ�. ��ంర ��ప� ���ా ం� �సు��� �ట��� 

పయల��ే�ాడ�.  
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�� ౖర�డ� గ�మ్మ�వద� ౖ� వ�ే�స���� ౖల��ణ� ౖటట� లంప��� వ�� అమ్్ార� ���ిరనటట్ �ా � ��ౖల� 

��ట�� ం��. ��ౖర�డ� ఆవ�ను గ���త ం��డ�. ఆవ� �ి్ ��� ప�ధపు�్ డ�. ఆవ�మ�రలను పట��  రన రవ్, 

అననల�, వ��నల� ౖ��ి ఆవ�ను ��ంర ౖ�� ��డ�రత �న�� అర�ం �ేసుౖ� �నడ�. ఆవ�ను దగగ రౖ� 

�సు��� ౖ�నర� రతుర�, ఆవ�ను ఓ���ా�డ�. ౖల��ణ�� ప�ధల� ��ట�� న ఆ �ంట�్  ఉండటమ� 

ఇ�� మ�ల�ౖ ��ౖర�డ� ్��� ��రత  ఇల�్  ��నుౖ�్ �నడ�. ౖల��ణ� అరనూ అందుల� �ాప�రం ��ట��  �ర�. ప్� 

�ౖర్ారమ� �డ� సం���మి�ర వ్రం �ేసుౖ�ంట�   దంపరతల� ఎం�� ఆనందమ��ా 

ం�ం� ా�ార�. అంరల� అమ్్ా�� వ్రమ�నౖ� ఉ���పన �యేవల�ని సమయమ� వ��న��. ఆ 

ఉ���పన ఎం�� ్నం�ా �ేయ��లనుౖ�ం�� ౖల��ణ�. అందువల్ �ార ��డవల� �స్��ం� అరత ����, 

ఆర�గ�ర� ������దల్ను ౖ�ు� వ����పనౖ� రమ్నమ� �ి��ం��.  

 

అ��ే ��ుర ��డళ���, అరత �ా���� మ�ర్ం ౖల��ణ� �ద ��పం �� ల�దు. ఎల��� అల��ా ఆవ�ను 

ౖ�� ��ట�� లనుౖ� �నర�. ఆవ� �ే�� వ్����� �ంగం ౖ���ం��ల� �ర��ం�ుౖ� �నర�. అందు��సమ� 

్ాళ్� �యమం ర�ిర ౖ���ణ��� ���యౖ�ంు� ��టట�ా ప�ల�ప� ప���ా� లను వంురన వంటల� 

ౖ�� ి�ర�. అంరట��� ౖల��ణ��� వ్రం �ం�ామ�ం��. వ్ర �యమ�లమ� �ర�ద� ం�ా ఆ �ంర ప�ల�ప� 

�ననందువల్ సం��� ిమ�ర ఆగ� �ం�ం��. ఆ �ారణం�ా ��ౖర����� ల���� � అచ�ంు�ల� పు�్ �. 

�ాజ�టటల� వ�� ��ౖర��న పం��ం� �సు్ౖ�ల�్ ర�. ౖల��ణ� సం���మి�ర �ా��ల��� పుర �ల�ిం�ం��. 

రన �రత ను ర�రం�మ� �ా్���ం�ం��. పరమ ౖర�ణ�మ� అ�న ఆ ర�్ ౖల��ణ� ���� �ి ౖనుౖ ఆవ�ను 

అనుగ� �ం�ం��. అందువల్ ��ౖర�డ� పంధ�మ�ౖ�త ు�� �ంట��� �ే�ాడ�. ����� ఆదంపరతల� ఆనందమ��ా 

�ాప�రం �ేసు�� ా�ార�.  

 

లౖ  ా�� ౖల��ణ�� ఆ అమ్్ార� అ���రం� దల� ��ి� ���గ��త వలల మ�ర� ్��ం ధ��ం�, ఓ �ే��త  

ప�ల్మభ ఓ ��ే�త  శనగల� �ంట�,  మట�్ �ంట � �ంగ �ార��ౖ�ంట� �ా ా��ం��. ఆవ�  మట����న, �ేరతల���న 

 గల� మ�సుర�ర� వ� �న�. �ౖృరర�పంల� ఆవ� ౖల��ణ� వ�నన ����� వ��ం��. ���ల� �� �� 

�ిల్ల�, ఆడ�ౖ� � �ిల్ల� ఆవ�ను �ూ�ి "��క�"ి, ��య�ం అ� ��ౖల�్�సూత  �ాళ్� ర�వ్ ా�ార�. 
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�ిల్ల�వ� �దౖ� ��ి�� � �ాళ��న ్�వ్ ౖల��ణ� ్ాళ� ప�్ాలౖ�, ��ుర ��డళ�ౖ� రగల ా�ా�. ��ం�� 

్ాళ్� ౖం�ార�పుర "అం్్ ఇ��వ�� మ�యలమ�����" ల�ౖ�ంటట ����దౖ� ��ి�� � �ాళ్� మన�ద 

ఎందుౖ� పడ���? మన��ందుౖ� ��ప్ల� రగ�ల����? అ� ఆల��ం� �యగ�సుత లల� ��� రల�ప�ల� 

మభ�ి్� ార�.  

 

అ�� గమ�ం�న సం���ిమ�ర ఆ ��్రల���ి ల్ౖ  ా�� �ూ�ిం��. ల్ౖ  ా���ా ప్లయమ�ర�రంల� 

వ��న �ా��� ఇంట� రల�ప�ల� �ళ్�న ��ర�ుౖ� �న�. ఇంట��ద ��ంౖ�ల� ల����  ా�ా�. 

ఇంట�్ ్ాళ్� ఆ �ా� �సు���� స���ా �లపడల�ౖ అట� ఇట� ర��ప���� య�ర�.   దృశ�ం అంట� 

�ూ�ని ౖల��ణ� ్�ంట � అ్ౖడ �����ాటట�  ర�పంల� వ�నన ఆ�డను ప��క�ా �ూ�ిన��. ఆవ� 

సం���మ�ర�� అ� అ��ిం�ం��. ్�ంట � ౖల��ణ� ఆవ� �ాళ���� పుర "జగ �్��్ నువ�్  � ఆ�ాధ� 

���వమ�న సం���మి�ర్�. అమ�యౖ�లల�న  � పంధువ�లను ర�రం�ు,  � పర�వ�ను �ా�ాడ� రవ్్ 

అంట� స�నయమ��ా �ా్��� ��దమ��� అమ్్ార� �ాం�ం� �ర�నవ�్�� అదృశ�ం అ�న��.  

 

ఇంట జ���� � ౖ�ు� ౖల��ణ� ������దల్ౖ� అమ్్ా���ద నమ్ౖమ� ౖలగల�దు. ఎల��� అల� 

��ౖర�ుర�, ౖల��ణ�� సర్  �శనమ� �ేయ�ల � ఆ మ�న మ�ను��ల�ౖ�� య�ర�. �వరౖ� ఓ ���న 

�ాలల�్  ��మ� ౖ��ి ౖ���ణ��� ����ర�. అమ�యౖ��ాలల�న ౖల��ణ� ��ుర��డళ్� ఇ��న �ాలను 

��్ గ���ం అ�అనుౖ�ం��. అంరల� అమ్్ా�� దయవలన ��ౖర�డ� ౖల��ణ�� ��ి��డ�. అందువల్ ఆవ� 

�ాల�ార్ను అ్ౖుే వ�ం� �రత  వద� ౖ� ్�వ�ం��. అ�ే సమయమ�ల� అటట�ా వ��న ��ౖర�ుర 

అనన��డ�ౖ� ఆౖ��ా ఉం�� అ్ౖడవ�నన �ాల�న గపగప� �����ాడ�. ��్ ��న ్�ంట � ఆ �ల్ి్ాడ� 

�ావ���ౖల� ��డ�ర� ్�ంట �  �ల��� పుర ���� య�డ�. ౖ�ర�్ాుర ఆరత  ���ల� �� అర� ర�్ అ్ౖడౖ� 

వ��ం��. "ౖల�� � �ాలల�్  ��మ� ౖ��ి రన ��డ�ౖ�ౖ� ఇ�� �ం�ి్ ��ంి�� అంట� ఊర� ్ాు� 

�నపులే� అర�సూత  ��డ�ౖ� శవం �ద పుర �డవ ా��ం��. అ�� �� ప్జలందర� ౖల��ణ� ��ౖర��� 

 � � మ�టల� అన ా�ార�.  
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అను��ౖ�ంు� �దపురన   హ��� ��ా��� అప�ండ�� ఆ దంపరతల� ఎంర�ా మ ప��రం�ిం��ర�. 

అ� � స��, "అ�నంట��� ఆ రల�్  ఉం��" అనన ���ర�మ��� మన ా�ా ఆ ర�్ � స్��ం�� ా�ార�. 

�ౖ�త లను ర�రం��దమ�ల� ఆ అమ్్ా��� యం�న్ార� ల�ర�ౖ��్ రన �ౖ�త ల� ౖంటరుర ��ుర� ేఆర�్ 

���ం��డ�. అమ్్ార� ్�ంట � ��ా�ాలను ����న �ిల్్ా�� ప్���ం��ర�. ఆ ౖ�ర�్ాడ� 

�ద్ల��నటట్ �ా ల�� ౖ�ర�� �నడ�. అంట� ౖ��ి ౖల��ణ��, ��ౖర�ుర� �ద� దమ� �నన ఆ �ల్ి్ాడ� 

"అమ�్్ �ి�న�, ప�ప��� �ట� ౖంుర, ఆౖ��ా ఉం�� ఆ �ాలను  � � స్యమ��ా ��్ �ాను. అం�ే�ా� 

�ి�న  �ౖ� ఇవ్ల�దు అ� ���ారడ�. ����� ౖల��ణ� ��ౖర�ల� ���� �తల� �ే��� �ం��. అ�� ేౖల��ణ� 

��సం ��ట�� న �ాలల�్  ��ం ఎవర� ౖ��ార� అనన�� ఆల��ం��ర�.  

 

����� ��ం ౖ�� ి� ��ట���డల� రన రహస�ం ��గద� గ���త ం� రకణవ� ౖల��ణ� �ాళ��దపుర 

కమ�పణ ��ర�ౖ�ం��. అప�రడ� ౖల��ణ� రన ��ుర��డల�ను కయం�న��. " �ను కయం�నంర మ�ర్ం 

�ేర �ంల��ం, అంట� అమ్్ా�� �ల్�, ్�వ్ ఆ సం���ిమ�రను కమ�పణ ్�డ���ం��" అ� ���ిరం��. 

అందర� ౖ��ి ఆ ర�్� �ా్���ం��ర�.  

 

ఆ �ట�నుంుర అందర� ౖ��ివ���ి వ�ంట� వ��ర�. ఓ �ౖ�్ ారమ� �డ� �డ�గ�ర� ��డళళ� ౖ��ి 

సం���ిమ��� వ్రం �సేుౖ� �నర�. ఆ అమ్్ా�� అనుగ�హం వలన ౖల��ణ� గరభవ� అ�ం��. �్ౖట� 

మ�హ�రత మ�ల� ౖ�మ�ర��న ౖనన��. అమ్్ా�� వరప్ ాదం�ా ఆ �డ్ను ��ం�ుౖ�ంట� సం���ిమ��� 

ప�జల� మ�నౖ�ంు� �సేూత  ��ౖర�డ�, ౖల��ణ� దంపరతల� ౖల�ాలం సు  సం��లాల�� రతలర��ార�. 

 

  ౖక �నన్ా����, ����న్ా���� ౖ�ు� ఆ సం���మి�ర అనుగ�హం ్ాళ� సర్  � ��ల� ౖల�గ���� 

అనడంల� సం�ేహం ల�దు. 
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