మ ుంద఼ మాట

ఈ

కధ

ఇుంతకుమ ుంద఼

ఎకకడా

రచ఼మితుం

కహలేద఼.

ఇుంద఼లోతు

తృహతరలు,షుందమహాలు, కేఴలుం నా కల్పతుం. ఎఴమితూ ఉద్దేశుంచినవి కహఴు.
ఇుండుయన్ పలాషప ఆధామితుంగహ ఫారతీయ ఙామితక
ర , ుమహణ విశయాలన఼ ,
మన

నాగమికతనూ

సహుంకాత్ాాయన్

కధల

ఴుంటి

రౄుంలో

రచిుంచిన

మహరచభతల

కథాషుంకలనుంలోతు నా కల్పత షుందరాుం ఈ కధ.

రరరణత్ో

డాకటర్
నేన఼

.

మహసృల్
రచిుంచిన

షవ అరధుం ... షవ ధరముం కథ

మానఴ నాగమికత ఎుంత్ో అద఼ాతుంగహ ఎద఼గ త.. రేదఱహసహరాలు, షమాజ
షమానతవుం, కమహమధిశట సహుంఘిక ఴాఴషథ లత్ో విలళలు ుతేనన మోజులవి.
ష఼మారు కరీ.ూ .7000 షుం || కూత
ీ ుం ఆమహాఴమహరతున భృత్ారతున తద్ాధామిత
ద్వవతృహలన఼ ఏక ఛత్ారధితాుంగహ " మహజే మా తుండుర ... మా ఇలరేలు" అతు
రజలు కొల్పఙదలా మితృహల్పష఼రనానడె విరేవవతేడె అనే మహమహజు.

'6' దరశనాలలోన఼, 64 కళలలోనఽ, రరమ లోనఽ, విదా రహాతృహర,
ఆమోగా,ఴాఴసహయ, య దధ ఱహసహరాలలో మహ ుండుతేడె ఆయన .ఎుడఽ
విజఞాన, ఴాఴహమిక , ఱహళర య
ుండుతేలత్ో ధమహమధరమ విఱలుశణలత్ో, చరచలత్ో,
ీ
తీరులత్ో ఆయనకు ఆయనే సహటిగహ తృహల్పుంఙదరహరు . ఆయన ఒక విజఞాన
తృహళ. గత 7 షుం|| లు దఽర ద్దఱహలకు రెళ్లు అకకడు విజఞానాతున, విదానఽ
అభ్ాళుంచి తిమిగి ఴఙాచరు. ఆకహలుంలో తన మహజఞాతున తన ఏడెగ రు
కొడెకులకు అ ఙె రెయు లరు ఆయన.

7 షుం|| కహలుంలో తన఼లేతు మహజాుం,తన రజల ఏ విధుంగహ ఴునానమో , రహమి
యోగక్షేమాలు త్ెలుష఼కుుంద్ామతు రేగ లన఼ నలుచరగ లకు ుంుంఙారు.
రేగ లు ఎుంత్ో ఆనుంద్ో త్ాసహలత్ో తిమిగి ఴఙాచరు, "విరేవవతేతు మహజకరయ,
మహజఞాుంగ విధానాలు తృహరమాణికహలు, రమోతర మాలు " అతు అుందరౄ
తృొ గిడారు.

" మహమహజ

!!

రజలు

మహజాుంలో

ఎుంత్ో

ష఼భీక్షుంగహ

ఎటిలానే

ఴునానరు ,ుంట ద్ిగ బడు అద఼ాతుం, ధానాాగహమహలలో కొదఴలేద఼. షమాన
షమాజుంలో ఎఴమికూ ఴచిచన.. నచిచన.. న఼లు రహరుఙదయడుం ఴలు ఎఴమికర
బాధలు లేఴు. రజలుందరౄ సో దర సో దమీ ఫారహలత్ో ఒక కుట ుంబుంలా
బరతేకుతేనానరు " అనానరు ఒక రేగ .

“షకహలుంలో ఴమహషలు ,ఆమోగాఴుంతుంగహ ఎుడఽ ఎడత్ెగక తృహమే మన షరషవతీ
నద్ి, షవాఱహామలబైన ుంటలు ,తుుండెగహ అడఴులు, జీఴ జఞతేలు.. రభ్ ! ”
అనానడె ఇుంకొక రేగ .

ఈలోగహ ముంతిర కలుగఙదష఼కొతు " భూ తృహరమాణికహలు తిరుగ లేతువి ఆమహా..
ఱహుంతి , రరమ బేళవిుంచిన భూ మితృహలనకు వతేరరెైనా ళరనఴితేడుగహ
మారఴలళుంద్ద" అనానరు.

ఇలా తన఼ ఴచిచన రెుంటనే అట

రజలు.. ఇట

రేగ లు.. ఇుంకహ తన

కొడెకులు.. ముంతేరల అుందరౄ ఙెన ముంచి మాటలకు రమానుంద
భ్మితేడెైనాడె విరేవవతేడె. ఈ ఆనుంద్ాతున నేరుగహ రజలు అన఼భ్విష఼రుండగహ
చఽడాలతు అతుుంచి ఒక మహతిర మారురేశుంలో ఒక సహమాన఼ాడులాగహ నగర
వీధ఼లలో బయలుద్దమహడె ఆయన.

ఎకకడ చఽళనా ఆనుందుం ,షుంత్ోశుం .అుందరౄ తనకు ఴమిణుంచిన ద్ాతుకనాన
ఎకుకరే చఽఱహడె విరేవవతేడె. అలా ఒకహనొక షుందరాుంలో ఒక ఇుంటి దగగ ర
న఼ుంచ఼తు గమతుష఼రనన విరేవవతేడుతు చఽళ ఆ గాఴిణి "ఎఴరు బాబ
న఼ఴువ?! మా ఇుంటి మ ుంద఼ ఈ రేళ న఼ుంచ఼నానఴు ? ! ” అతు .. లోల్ప
న఼ుంచి అడుగిుంద్ి. ద్ ుంగ అతు ఆ గాఴిణి భ్రమడెతేుంద్దమోనతు తలచిన
విరేవవతేడె...

"అమామ నేన఼ యాచకుడన఼. ఏద్ెైనా ఴుుంటే ెటటఴూ కొుంఙెుం ! " అతు అడుగహడె.
రెుంటనే ఆ గాఴిణి య్ళుం తుుండా ఴుండున ఆహరమ , ముంచి ళైళ త్ెచిచ
రేళుంద్ి. ఆబ దయకు షుంతేశే
ట డెైన విరేవవతేడె, "అమామ కొుంఙెుం ఆహరుం
అడుగిత్ద ఎుంత్ో దయత్ో ఇఴతూన ెడెతేనానఴు. తూకు ధన ,కనక,
ఴష఼ర ,రహసనాలు.. భూ కుట ుంబాతుకూ అభిఴాద్ిధ... ఆమోగాుం లభిుంచ఼ గహక." అతు
ఆశీరవద్ిుంచి రెన఼తిమిగహడె. ద్ాతుకూ ఆ గాఴిణి యధాలాుంగహ " భూ దయ
సహవభు, అభనా నాకు ఇరేభూ అఖమేుద఼ ! నేనఽ, నా కుట ుంబుం చలు గహ ఴుుంటే
ఙాలు " అతు, లోతుకూ రెళ్లళతృో భుంద్ి.

ఇఴతున మారురేషహలలో మహజు మిరహరులు ళెైతుకులు గమతుుంచి చిరునఴువత్ో
మహజుత్ో ఇుంకో వీధికూ బయలు ద్దమహరు. కహతు ,విరేవవతేడె మనష఼లో ఆ
క్షణుంలో బరుులా ఒక విశయుం ష఼రణకు ఴచిచుంద్ి.

" అుంటే! మహజాుం.. రజలు.. అుందమితూ మ ుంద఼కు నడుుంఙదద్ి నేన఼ బాగ ుండాల్ప..
నేనే!! బాగ ుండాల్ప అనే ఈ సహవరధు ఆలోచన అననమాట !! అషలే మా ఈ
రజలు ఇుడద మహరళయుం న఼ుండీ బయటడు నఴ నాగమికతత్ొ అభిఴాద్ిధ
ఙెుంద఼తేనన ఈ షమయుంలో.. చిననభృకకలా ఴునన సహవరధుం అనే ఈ
ఫాఴనన఼ భృకకలోనే రూుమాతృహల్ప, లేదుంటే.. ఇద్ి

విశుంలా షమాజముంత్ా తృహకూ నావనుం ఙదషర ఼ుంద్ి." అతు అన఼కునానడె.తన఼
గీఴిుంచిన ఈ విశయుం ఴలు విరేవవతేడుకూ మహతరుంత్ా తుదర లేద఼. ఎననన
ఆలోచనలు,

ఎుంత్ో

ఆుంద్ో ళన

చిఴరకూ

సహవరధుం

రౄుమాడాతుకూ

తురణభుంచ఼కునానడె.

ఆ ెైన మహజఱహషనుం జఞమీ ఙదఱహడె. తన మహజాుంలో "ఎఴమైనా ఎకకడెైనా సహవరధుంత్ో
ఴాఴసమిుంచినా రహమితు కఠినుంగహ శక్షుసర హన఼" అతు దుండో మహ రేభుంఙాడె. ధరమ
గుంటన఼ ఒకటి ెటట ుంి చి ,నాాయమూరురలన఼ ఇుంద఼కు తుయభుుంఙాడె. ద్దవుం
నలుమూలలక రేగ లన఼ ుం గమతుుంచమతు తుయభుుంఙాడె. ద్దవుంలో
గహతు, తన కోటలో తనరహరు గహతు, ఇుంకహ అడఴులలో జుంతేజఞతేలు, ఎఴమైనా
చిఴరకూ తన఼ కడా సహవరధుంత్ో ఴుననటట ద఼ర ష్టికూ ఴళరర ఎఴమైనా శక్షారుహలే ! అతు
తీమహమతుుంఙాడె.
షరవ ఱహసహరాలు, ుమహణాలు అతూన త్ెల్పళ తు అనేద్ి ఙదయతు ఆ రరమమూమిర
భూద ఎద఼రు కడా ఎఴవరౄ ఙెలేక తృొ యారు. ఎుంద఼కుంటే విరేవవతేడె
తు ఙదయడె అతు లోకోకూర కన఼క. అద్ద అుందమి నమమకుం కడా.

కహతూ.. కీబే మహజాుంలో ష఼ఖ ఱహుంతేలు క్షీణిుంచడుం భృదలుెటట ాభ.
అననదమ మలు.. అకకఙెలు లళైళ.. తుండుర భూద కొడెకులు.. కొడెకు భూద
తల్పు దుండెరలు.. లులు ఒకమి భూద ఒకరు.. రకక రహమి భూద.. అడవిలో
జుంతేఴుల భూద లలురహరు .. చిఴరకు భ్గఴుంతేతు భూద కడా కొుందరు
'సహవరధుం' అభియోగుం రేళ మహజు దగగ రకు తీష఼కురెళళసహగహరు. విరేవవతేడె
తురెవరతృో భనా.. తన఼ ఙదళన చటట ుం ూమిర నాాయబదధ బైనద్ి.. షఴేతే
బదధ బైనద్ి అతు ఫావిుంచి ఆ మిషహకరుంలో తలమ నకలు కహసహగహడె, ఇలా
కొతున మోజులు గడుఙాభ.

ఒకహనొక మోజున ఉదయుం ఎటిలాగే విఱహలబైన కోట గ మముం దగగ ర
విరేవవతేడె అమమిచన ధరమగుంట మోోగడుం భృదలు ెటట ుంి ద్ి. మహజు
తుయభుుంచిన ధరమమూరురలు అభియోగుం విఴమిుంచమతు ఆ గుంట కొటిటనరహడుతు
అడుగహరు. అతనొక ఴాద఼ధడె. త్దజష఼సత్ో రెల్పగితృో తేనన ,ఆ 80 షుంII ఴాద఼ధడె
చఽడడాతుకూ

మహజఞాతులా

కనబడెతేనానడె.

"ఙెుండు

ఆమహా

భూ

అభియోగుం ఎఴమిభూద ?" అడుగహరు నాాయమూమిర . అుంద఼కు ఆ ఴాద఼ధడె "నా
అభియోగుం

మహమహజు

భూద"

అనానడె

గుంభీరుంగహ,

అుంద఼కు

ఆ

నాాయమూమిర నఴువత "ఆమహా భూరు తృొ రబడెతేననటు నానరు ... చినన
తు కడా ఙదయతు మహజఞాతు మన మహమహజు. అుంద఼కే తన చటట ుంలో

తనన఼ త్ానే మ ుంద఼ ఙెుకునానరు, సహవరధుం లేకుుండా నడచ఼కుుంట నానరు.
రహరు భూ టు ఎలా సహవరధుంత్ో రఴమిరుంచిఴుుంటారు?!!" అుంద఼కు ఆ ఴాద఼ధడె ఆ
షమాధానుం ,నా అభియోగుం ముండఽ ఆయనకే విఴమిసర హ , నన఼న ఆయనన఼
కలఴతుఴవుండు " అతు అడుగహడె. ళెైతుకుల ద్ావమహ ఆ ఴాద఼ధడుతు విరేఱలవతేతు
ఆసహథనుంలో రరేవెటట ారు.

"మహమహజఞ

నా

అభియోగుం

భూ

భూద్ద,

భూరు

ఙదషర ఼ననద్ి

తు,

సహవరధూమితబైన తు. అద్ి నేన఼ తురౄుంచగలన఼. ద్ాతుకూ భూరు నాత్ో ఈ
మోజు రేటకు మహఴలళ ఴుుంట ుంద్ి " అతు అడుగహడాఴాద఼ధడె.

అుంద఼కు ముంతేరలు రహమిుంచగహ, విరేవవతేడె "తృహరణుం భూద మమకహరుం కడా
సహవరధుం ... అద్ి నాకు లేద఼. ఆయన భూ మహజున఼ ఏద్ో ఙదసర హరు అన఼కోఴడుం భూ
సహవరధుం , అద్ి మాకు ఴద఼ే ... నన఼న రెళళ తుఴవుండు ." అతు ఙె అడవికూ
బయలుద్దమహడె.

ఇదే రౄ రయాణిుంచి అడవి మధాకు ఙదరుకునానరు. అలా చ఼టృ
ట తిమిగి చఽళ
ఆ ఴాద఼ధడె.....

"మహమహజఞ ... అద్ిగో ఆ దఽమహనన కతుషర ఼నన జుంకల గ ుంు తూరు
త్ారగ త్ోుంద్ి ఆ షరష఼సలో చఽఱహమహ ? అకకడ ఒక ళుంసుం తృొ ుంచిఴుుంద్ి
గమతుచుండు " అతు అడుగహడె. రెుంటనే విరేవవతేడె తన విలుు ఎకుక
ెడెత ...ఎకకడ? అతు తీక్షణుంగహ చఽషఽ
ర బాణుం షుంధిుంచ ప్రయత్నించాడు,
అుంద఼కు ఆ ఴాద఼ధడె "ఆగుండు మహమహజా ఎుంద఼కు ఆ ళుంసుం భూదకు బాణుం
షుంధిషర ఼నానరు ?" అతు అడుగహడె. అుంద఼కు విరేవవతేడె "అద్ి క
ీ ర మాగుం ...
మ ఖాుంగహ అద్ి కేఴలుం ద్ాతు తృొ టట గ మిుంచి త ఆలోచిుంచతు రమ
సహవరధూమిత జుంతేఴు కన఼క విలుున఼ షుంధిుంఙాన఼ !" అనానడె షశట ుంగహ.

"షమే అభత్ద ఆ ళుంహతున చఽళ తన ప్రరణాల కోషుం రుగ తీష఼రనన జుంక
గూడా సహవరధు జీరేకద్ా మమి ? ద్ాతు భూదకుడా సింధించుండు భూ బాణుం!
అనానడె ఴాద఼ధడె ఴాుంగాుంగహ.

ఒకక

క్షణుం

ఆలోచిుంచిన

విరేవవతేడె

"తుజబే

అద్ద

నా

సహవరధుం

తురవచనుంకుడా... అుడె ఆ ముండె జుంతేఴుల శక్షారుహలే. ముంటితూ
శిక్షుద్ే ాుం..." అనానడె మహజు ూమిర గుంభీరుంగహ.

ఈ షుంఫాశణ జరుగ తేుండగహ , అకసహమతే
ర గహ అట న఼ుంచి ఇట రుగతిర న
జుంకన఼, తరుమ తేనన ళుంసుం ....వీమితు చఽళ అమాుంతుంగహ ఆ రకకన఼నన
గ టట భూదకకూక

గటిటగహ

అరచి

...

ఇదే మితూ

చఽళ

కహలు

ద఼ఴువత

లుంఘిుంచబొ యింద.

విరేవవతేడె ళుంసుం కళళలోతుకూ చఽషఽ
ర ...తన ఆయ ధాలన఼ ఴద్ిలేళ
తుమిురుంగహ ఉుండుతృో యాడె ...ఇద్ద అదన఼గహ ఆ ళుంసుం ఒకకసహమిగహ విరేవవతేతు
భూదకు ఉమికూుంద్ి. అద్ి గమతుుంచిన ఆ ఴాద఼ధడె ల్పర తృహట లో,కూుంద డుఴునన
మహజు బల్లే న్నన ళుంసుంభూదకు ద఼తుమాడె . భ్యుంత్ో ళుంసుం ఒకక అరుు
అరచి రెన఼ తిమిగి తృహమితృో భుంద్ి.

తరురహత ఴాద఼ధడె...విరేవవతేతుత్ొ , "మహమహజఞ !!!! ఏభుటి భూరు ఙదళన తు ?
ఎుంద఼కతు ఏభూ ఙదయకుుండా కహరహలతు ఆలా ఴుుండుతృో యారు ??! అతు
అడుగహడె.

అుంద఼కు విరేవవతేడె ,"యోగీవవమహ భూమఴమో నాకు త్ెల్పయద఼ ...!!! కహతు నేన఼
14 షుం|| న఼ుంచిి షుంఖా , యోగ , రెైళరలక , నాాయ , భూమాుంష , రేద్ాుంత
ఱహసహరాలన఼ అధ్యయనిం ఙదషర ఼నానన఼. నేన఼ అలా త్ెలుష఼కునన విశయాల
ద్ావమహ, ఴచిచన నమమకుంత్ో ఙెర ునాన , ఈ షుందరాుంలో నేన఼ ఙదళన సహవరధ
రఴిత షమాజ ళద్ధ ాుంత్ాతుకూ , ఱహషనాతుకూ కటట బడు ఉననరహడునెైత్ద ,ఇుడె
ఆ

ళుంహతుకూ తల ఴుంచడబే షముంజషుం ." అతు గటిటగహ... నమమకుంగహ

ఙెతృర హన఼ .....ఇుంకహ ఙెతృహలుంటే తృహరణాతున కహతృహడెకోరహల్ప అనన ఆలోచన కడా
సహవరధభ్మితబే కద్ా ? మమి ఆ ముండె జుంతేఴులన఼ ( ళుంసుం, జుంక ) సహవరధుం
అతు శక్షుుంచ తలచిన నాకు కుడా అద్ద ళద్ధ ాుంతుం ఴమిరషర ఼ుంద్ి కద్ా!? ఇద్ి కడా
త్ెల్పయద్ా భూకు !!?? ” రశనుంఙాడె విరేవవతేడె అుంద఼కు తద్దకుంగహ చఽషఽ
ర
ఆ ఴాద఼ధడె ఒక చిరునఴువ నవివ మహ మహజఞ! భూరు బరసమ ఴరరసహద్ి, జఞాన
షుంన఼నలు.. కహదనన఼ .భూరు ఇుడె ఙెన ద్ాతుతు కూడా కహదనన఼
కహతు

అుంద఼లోనే

ఴునన

ఒకక

షఽక్షమ

ధమహమతున

భూరు

గమతుుంచ

లేకతృొ తేనానరు.
"ప్రరణాల భూద మమకహరమ .. సహవరధబే అతు అభిఴమిణుంచిన భూరు… నభుమన
ళద్ధ ాుంత్ాతుకూ ,భూద్ి కహతు , కేఴలుం భూ ఴలు మాతరుం కలగతు భూ తృహరణాలన఼
తాజుంఙద సకుక భూకేఴమిఙాచరు ???!!! ఇద్ి సహవరధుం కహద్ా??? ”అతు అడుగహడె

ఴాద఼ధడె. అషలు ఆతమ రక్షణకు రయతనుం ఙదయకతృో ఴడుం ఆతమ సత్దా కద్ా !?
"అుడె ఆతమ సతా నేరుం కహద్ా??
ఈ వివవుంలో కహరణుంత్ో ,ఆలోచనత్ో జమిగే ఏ విశయబైనా సహవరధ రతిభిుంబబే
అఴుతేుంద్ి కద్ా ?
అలాగే అకహరణుంగహ జమిగే ఏ షుంఘటనెైనా తుసహవరధ భ్మితబే .!!"
" మన఼శేలలో.. అతున జీఴ మహష఼లలో ఴుుండద ఆకల్ప, తుదర, షాలట, రరమ.. అతూన
సహవరధ రౄతృహలే కహతు అవి మహష఼లు తృో ళనటట విడు విడుగహ ఴుుండఴు. రహమి రహమి
షుందమహాతున బటిట.. షుంసహకరరలన఼ బటిట ఎరడున ప్రిస్ి టతేలఴలు , తలలతిరన
అఴషమహలద్ావమహ మారుత ఴుుంటాభ.. అతు గీఴిుంచుండు.
" సహవరధుం భూకు మహజాుంలో ఎకుకఴగహ కనబడకడద఼, అనన భూ ఆలోచన
ఆవయుం గొద్ద. ఇుడుుడద మనుం మహ రళయుం న఼ుంచి బయట డు,
నాగమికత రెైు అడెగ లు రేషర ఼నానమ . అుంద఼కు సహవరధుం రతిబుంధకమ
కహకడద఼ కహతూ.. ూమిరగహ సహవరధుం నశుంఙాల్ప అతు కోరుకోఴటుం వినావనాతుకూ
అుంకురుం రేళనటేు .
ఎుంద఼కుంటే సహవరధుం లేకతృో త్ద రరమ లేద఼. "భూ రజలలో సహవరధుం ,నేన఼, నాద్ి
అనన మిధి.. ెరుగ త అుందమినీ, అతునటితూ కలుుకుుంటృ రెయలళల్ప అతు
కోరుకోరహల్ప భూరు" అుంత్ద కహతు నేన఼ ళెైతుం అుంటృ సహవరధుం అుంతమిుంఙాలి అతు

మహజే

అన఼కుుంటే..

మహజాుం

బలఴీనడెతేుంద్ి,

ద్ో డీలతృహలఴుతేుంద్ి,

దుండయాతరలు.. వినావనాతుకూ భూమే ద్ామిచఽనటు ఴుతేుంద్ి. అషలు షమేవజనా

ష఼ఖినన భ్ఴుంత అతు నేరుగహ తురవచిుంచడుం తప్పేమో!! అతుషర ఼ుంద్ి కొతున
షుందమహాలలొ.
భ్ కూరకూ రేటాడటుం ళుంసుం ధరముం. తృహరణాలు కహతృహడె కోఴటుం జుంక ధరముం . మమి
సహవరధుం తు అుంటే!! జుంక ఆత్ాారేణ ఙెయాల్ప

ల్లద్ా ళుంసుం ఆకల్పత్ో

మరణిుంఙాల్ప కద్ా ? ! అలా కహక ఎఴమి కతూష ధమహమతున రహరు కహతృహడెకునే
రయతనబే ఈ జగనానటకుం. అట ఴుంటి 'షవధరముం' భూద్ద షాలట నడెష఼రుంద్ి.

అషలు ఈ 'షవ' అనేద్ి ఒక బరసమ ద్ారధుం... ద్ాతుతు తురవచిుంచడబే
మనశేలుగహ

మన

తు,

ెైగహ

అధవనుంలోతుకూ

తీష఼కోరహలన఼కోఴడుం

ద్ాతుకూ

తృహరమాణికహలన఼

ఴుంటివి

తృహరణికోటికూ..

ెటటడుం...
మ ఖాుంగహ

మనశేలకు సకుక లేద఼.. వీలు లేద఼. అద్ి గీఴిుంచుండు మహ మహజఞ. సహవరధుం
లేకతృో త్ద కోమిక లేద఼, రయతనుం లేద఼, అభిఴాద్ిధ లేద఼ అుంద఼కే ,
॥ వినా సహవరధః వినా విఱహవసః ||
అతు ఙెన ఆ ఴాద఼ధడు మాటలకు తుఱలచశే
ట డెైన విరేవవతేతుకూ అరయతనుంగహ
కళళ రెుంట ధారగహ కతూనరు ఒల్పకూుంద్ి. ధరమ షఽక్షామతున.. య గ ధమహమతున

కుుర ుంగహ

వివద్వకమిుంచిన

ఆ

మహన఼ఫాఴుతుకూ

ఙదతేలు

జోడుుంచి

నమషకమిుంఙాడె.
ఈ లోగహ ఆ ఴాద఼ధడె ."షమే రభ్ మమి సహయుంతరుం అఴుత్ొుంద్ి. ఇక బయలు
ద్దరుద్ాుం. భూరు ఇుంద్ాకహ ఴద్ిల్పన ఆయ ధాలన఼ తీష఼కోుండు అనానడె
చిరునఴువత్ో, విరేవవతేడె ఆయ ధాలన఼ తీష఼కుతు అడవి న఼ుండు మహజఞాతుకూ
భ్యలుద్దమహడె. కొుంత దఽరమ రయాణిుంచిన తరురహత రెన఼ తిమిగి చఽడగహ,
ఇుంత ఴరక తనత్ోఴునన ఴాద఼ధడె కనడలేద఼.

అుంతమహధనబైన ఆయనకు సహక్షాతే
ర 'అుంతమహాభు'గహ ఫావిుంచిన మహజు తనకు
విశదమైన ధరమ షఽక్షామలన఼ నెమరు రేష఼కుుంటృ మహజఞాతుకూ బయల్ుదేరరడు.

