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(మ�ందుమ�ట : ��ా� తర శృం�ారమ� సర#$ా%&రణం అవచున* ఈ �,-ల/0  అ12 

క3య�గ ప456వమ� అ7 89ందర: 56�సు; <&*ర:. ఐ>ే ఇ12 7జమ��ా ఈ య�గమ� 

AకB ప4>ేCక>&, లDక పEర#మ� కF�& ఉం�ె��1& అ<I సం1ేహమ� <&కK క3�Lం12. 

ఎటNవంటO బలవంతమ� లD7 స#చQంద ��ా� తర శృం�ారమ� గ��LంR  8912S�ా 

�T%2ంచ�ా, అ12 పEర#మ� ఎ<U* ప�ాCయమ�లK జ�L�LనటN0  897* ప�ాణమ�లల/ 

ఉండ�ట <& దృVిX8Y వRZన12.�ామ�యణమ� ల/ ప4$ా; �ంచబడ[  ఇందు4 డ� అహలC కథ 

ఒక ఉ1&హరన. ��ా� తర శృం�ారమ�ల/ ఆ ఇందు4 ��7 _ంRన �ార: చందు4 డ7 

>ెలKసుకK<&*ను. ఆ చందు4 7 ఆ��ా`వమ�, అత7 శృం�ార గ�ర:�aౖన అత7 

గ�ర:పc* >&ర, �ా�Lర:వర: dేeిన �ాజసూయ యజgమ� తదుప�L జ�L�Lన �శృంఖల 

బ�iరంగ ��ా� తర శృంగరమ� వంటO ఘటXమ�ల ఆ%&రమ��ా <& ఊహ7 <& బ6ణl 

ల/ ప4సు; cంచుటకK 

ప4యc*ంd&ను.(http://www.boloji.com/index.cfm?

md=Mobile&sd=Articles&ArticleID=10382, మ�m<U* d,ట0  

ప4$ా; �ంచబ��న12.)  భగవంతoడ� 7�ా8ార:డ� మ�Lయ� 7ర:p ణ�డను అ<I 

నమqకమ� <&12. శృం�ార భ�Lతrstన ఇటNవంటO (ప8YBట) ప�ాణమ�లK 
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పEర#8ాలమ�ల/ <& వంటO �ా�u  ఊ�iంR �ా4 సుంట6ర7 <& అvw4ా యమ�. �ాx ంy2క 

56షల/ 89త;  పదమ�లK {దటO $ా�L �ా��నప�డ� �ాటO అర|మ� సరళ 56షల/ 

w~ ందుప�Ld&ను. �ాx ంy2క 56షల/ <& ఈ ప4యతo*మ�ను ఆద�L$ా; ర7 ఆ�సూ; , �  

అvమ�<&78Y e�*�78Y స1& కృత-g �ైన  � ��ప�డ�<& ఈ ప4యత*మ� ఎవ�L7, 

ఎవ�L 56వమ�ల7 8Yంచపర:చుటకK 8ాదు. అటNల అ7�ింRనd, సహృదయమ�>� 

నను* �_ంR ఈ గxంథమ�ను చదువ�ాద7 <& స�నయ �న*పమ�.)

అనగన�ా అమ�ావc అ7 ఒక �ాజCం. 1&7 �ా- 1ే�Iందు4 డ�. �ా�ే మ�ల/0 8ాలల/ 

అంద�Lక<&* అంద�ాడ� మ�Lయ� రeికKడ� అ7 అనుకK<I�ాడ�. 1&78Y 8ారణం 

లDకw� లDదు. రంభ, ఊర#eి, cల/త;మ, r�నక అ<I నలKగ�ర: అcల/క 

$�ందరCవతoలK అత�� సభల/ �ాజనర;8�మణ�లK.  r�ఢ4మ�ల7 (r�ఢ4మ� = 

పర:�ాంగమ�) ఉ>ే;జ పర:చు సం��తమ� మ�Lయ� నృతCమ�>� సvకKలంద�L7 

ఉల�0 సప�Lచడం �ా�L �%2. తత��Lణ&మమ��ా 7�L��న �ా-�ా�L (మ�Lయ� �ాజ�జg� 

ఉంట� స56సదుల) �శ*మ�ల (�శ*మ� = పర:�ాంగమ�) సు�x ష (సు�x ష = 

e�వ) dెయటం కF�& �ా�L కర;వCrs.  �శ* సు�x ష అంట� 1ేహ $�ందరC ప4దర�న 

dేసూ;  �నులక<&* (�నుల = dెవల) r�ఢ4మ�లకK రంజmౖన wాట wాడ�తo ఆ 

అమరల/క నర;8�మణ�లK (నర;8Y - <&టCమ� dేయ�న12) dేసు; న* నృతCం చూసూ;  

అకBడ�న* �ార: ఎవ�m�<& తమ >�డల మధCల/ dె�C ��టNX కK7 ర:దుS కKంటNంట� 

�ా�L వదS8Y �a�� �ా�L >�డల మధCల/ తల ��టOX  పంచ పకB8Y జ�L�ి �ా�L dేcల/ 
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నలKగ�త�న*�ా�L  �శ*మ�ను ఆ నర;8�మణ� తన <Uట�0  ��టNX కK7 అ12 RకBటO రసం 

R_q చల0బ�ేవరకK చప��Lంచడం మ�Lయ� ఆ RకBటO r�ఢ4 రసమ�ను ఆ$ాంతమ� 

�,x లKట  (�,x లKట = >&4 గ�ట, _ంగ�ట). అ1ే �ా-�ా�L8Y ఐ>ే చప��Lంd&క నర;8�మణ� 

�ా-�ా�L eిం�సనం �1ె8YB తన wాదమ�లను ��డమ��ా �Ieి , వలKవలను 

(వలKవలK = వ$ా; � లK, బటXలK, గ�డ[లK) ���R �ా-�ా�L8Y ఎదుర:�ా  �ా�L >�డల �� ౖ

ఆeీను�ాల ౖ (ఆeీనులK అవట  = కF�¡Zనుట) 7 �ా�L �శ*మ�7 తమ >�డల 

మధCల/7 7లK�ాటO అధరమ�ల (అధరమ� = ��ద�) మధCల/ 73�ి rs30�ా ఆ 

అధరమ�ల>� చప��LంచునటN0 �ా �ాటO ల/ప38Y rs30�ా 1ోపకK7 తన కటO7 

(కటO=నడ�మ�) ఆ��సూ;  తన భగమ�ల/7 (భగమ� =£7, పEకK) కండ�ాల>� ఆ 

�శ*మ�7 ¤గ�తo�ా పటNX కK7 మరSన dేయ�ట �%2. ఆ �ాజ�$ా| నమ�ల/ �ా-�ా�L8Y 

�ీ4c క3�LంRన సvకKల8Y ఆ నర;8�మణ�ల 1&#�ా wా¥�క �శ* సు�x ష మ�Lయ� 

�ా-�ా�L8Y పEర¦ �శ* సు�x ష జ�L�m�. 
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ఐ>ే 7తCమ� ష�ా మ�మ§లK�ా అల�ాట¨ౖన ఆ నలKగ�ర: నర;8�మణ�ల �శ* సు�x ష 

>� {హం {c;నప�డ� మ�స3 ��7_టNల (��7_టO = భర;, {గ�డ�) పడ�చు 

కళత4మ�ల>� (కళత4మ� = 56రC, ��©ª�ం) �శ* సు�x ష 

dే�ంచు89నవల న7�ింdె��12 ఆ �ా-8Y. తన �ాజ «�� >�<U,  బహ¬మతoల>�<U 

rs�ి�ంR �ా�L8Y అ_తమ��ా శృం�ార e�వ ఒన�LZ (ఒన�LZ =dేeి) �శ* సు�x ష 

dే�ంచుకK<a�� �ాడ�. ఈ d&టN వCవ��ామందు �ా-8Y ఎం>� మకKBవ. 

$ా%&రణమ��ా పటNX బడకKం�&<I ప�ాంగనల>� (పర అంగన = �I�¡క�L 56రC, 

��©ª�ం) �శ* సు�x ష 8ారC$ాధన �ా�ంdె���ాడ�  ఐ>ే 897* ప�ాCయమ�లK 

(ప�ాCయమ�లK  = $ార:0 ) ఆ పరం�ాన అcల/క $�ందరCవc ఐనd, శృం�ార 
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సు�x ష ల/ rstమరR w� � ఒక�L<కర: ఎంత8� �డలDక (�డలDక = వదలలDక) 

Rవ�L8Y ఆ పరం�ాన  భగమ�నందు తన �శ*మ�ండ�ా ఆrs ��7_టO8Y పటNX బ�� 

భంగప�� సహస4 (సహస4మ� = 1000, �I�) భగమ�ల శ��రమ� కలKగ��ధమ��ా 

�ాపగxసు; �ైన సందర`మ�లK కF�& కలవ.

అమ�ావc �ద8Y శతo4  �ా-లK దం�ెc;  వe�;  �ాజmౖన 1ే�Iందు4 డ� య�ద®ం ల/ 

�రత#మ� గ��LంR తన వదS  ఉన* వజ�4 య�ధమ� గ��LంR  8¯టలK 1&ట� మ�టలK 

dె�ి� య�ద®  భ§_ల/ శతo4 e�ౖ<&C7* చూడ�ా<I ఆ �ా- మ�Lయ� అత7 స56సదులK,  

e�ౖనCం అందర° పంచలK త����సుకK7 w� ల/మ7 wా�Lw� � ఆ �ాజ�Cల7*ంటO8Y 

చకxవ�L; ఐన మ� �షo¦ వ వదS8¯ లDక ��ా�Lల� సq�ానం ల/ %&Cనం dేసుకKంటN ఉం�ే 

ఎల�0  ల/కమ�లల/ $ాటOలD7 మ��ర:�ైన  మ�1ేవ7 వదS8¯ �a�� wా�iమ�ం అ7 

8ాళ� �ద ప��w� � శరణ��I�ే�ాడ�. �ాళ�8Y >�Rనప��ో, �Iల ౖనప��ో, 

dెయ�Cల7�ింRనప��ో  అత��8Y స�యం dేeి అమ�ావc eిం�సనం మరల� 

ఇందు4 ��8Y ఇ�ి�ంdె�ార:.  అప�టOవరకK అకB�ే కFర:Z7 భజన dసేు;  �ా�L7 �e�ిLసూ;  

ఉం�ే�ాడ�. �ాజనర;8�మణ�లK మ�త4ం eిం�సనం �1ె8YB �ా�L8Y అల�ాట¨ౖన �శ* 

సూ�x ష dేసూ; <I ఉం�ే�ార:. eిం�సనం �ద �ా- ఎవ�ై>ే ఏ_టO.
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ఈ 1ే�Iందు4 ��8Y ఒక గ�ర:వ ఉంట� �డ� 8ాస;  బ�12®�ా ఉంట6�²ే అనుకKన* ��దSల నౖ 
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�వడ�, �షo¦ వ ���8Y గ�ర:వ�ా ఎవ�L<aౖ<& 7య_1&S మ7  7ర¦�ంచు 

కK<&*ర:.మ� తw� ధనులK ధరqబదుS లK, 7�ాX గ�LషoX ల ౖన ఋషoలందర°  ఇల�ంటO 

�ా-8Y గ�ర:వ అవ�&78Y eిద®మ��ా లDమ7 7�ాక�LంR�L. ఆ సమయమ�ల/ 

అమ�ావcల/ ఏ1ై<& మంR ప7 ఇ�ి�ంచమ7 ప456స ´ర|ం ల/ µర తపసు¶ 

dేసు; న* బృహస�c క7�ింd&డ�. అమ�ావc ల/ 7తCమ§ జ�L�u �శ* సు�x షల 

గ��LంR ఆ<Uట6 ఈ<Uట6 �న*ప�టOనుం��, dేe�;  అకB�ే ప7 dయె�C3 అ7 

7శZ�ంచుకK7 వయసు ��ౖబడ�తo �mడ[ ం <a�Leిw� �<& స�u తపసు¶ dేసు;  

మ�1ేవ��7 �eి�Lంdేసు; <&*డ� ఈ బృహస�c.

తపసు¶ dేe� మ�ందు నకB<U, కKకB<U >�8YB w4ా రంvంd&�ో  ఏ² మ�L,  ఒ8u$ా�L 

అమ�ావc8Y  �ాజ గ�ర:వ పద� ప4$ా12ంd&డ� ఆ �వడ� బృహస�c8Y. ఇంక ప4c 

7తCం �శ* సు�x షల>� అ_తమ��ా సు·సూ;  ఉం�ె�� �ాడ�. ఐ> ే మ�L ఇంత 

మహత;రrstన పద� $ా%2ంRన �ా��7 అత7 ��దSలK ఊ�L8u ఉండ7వ#ర: క1&. 

¸లవc, అcల/క $�ందరCవc ఐన కనC>� �వహrstనd, అమ�ావc �ాజసభల/8Y ఆ 

నర;8�మణ�ల సహ�ాసమ� �ా�Ldే �శ* సు�x షలK వ123w� వన7 తలR ఆ 

బృహస�c8Y >&ర అ7 ఒక అcల/క $�ందరCవc>� ��ాహమ� జ�L�ింR�L అత�� 

��దSలK. అప�డ� {దల�Cం12 అసలK కథ. 
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