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� bై 89మవతqర�తం ¶ద2L (రంతరం తపసుI 
-ేసుక
ంటk2�3డ�. తపసుI -ే&] Bారంద0a�¦ ఇంద6పద@ �దల
 
ఏ�K �ాBాలంట³ అ�K స�యం+ా ఇ-ే� మ)ను��వ/డ� �వ/డ�. 
అల�ంట�Bాడ� ఇప¸డ� ఏ �ారణంS£2R ఏ¬ 89మవతqర�తంijౖ 
ఒక-¯ట అ+a3 ప6జ��ంపజF&ి త2L తపసుI -ేసు� 2�3డ�. 

తన అ¹ష�ం 2uరBLరb�(�U ఇ�ే మం,సమయమ( గ89ం,న P
89మవంత!డ� శంకర5( స�యం+ా అరº´�ా��*దులS£ ప� ం-�డ�. 
�ార�C( ఆయన »¼P ష��� (�+aం-�డ�. �ార�C�U S£డ�+ా జయ, 

@జయల2L ఇదNర5 -ె�కSె�ల( క|b� ఉం-�డ�. (జe(�U �ార�C-ేత 
&]వలందు�°వడం వలన తన త��(ష�క
 భంగం కల
గ?త!ంద( 
�వ/b��U Sె�&ి2� ఆYZ »¼P ష�U ఒప¸క
2�3డ�. ఎందుకంట³ 
మనసుI -ెదరట�(�U �ారణ�ల
 ఉ2�3 క|b� ఎవ0a మనసIWSే 
-ెదరక
ంb� ఉంటkం�ో Bా0F J½ర5ల
. ఆ @షయం ల7�ా(�U 
-�ట�లనుక
2�3డ� �ాబ¾ల
 �వ/డ�. 

�ార�C అత*ంత భ�U� శPద±లS£ శంకర5b��U &]వల
 -ేసూ�  
వ,�ం�K. ఇల� శPమ పడడంవలE  సుక
మ�0a అWన ఆ అమ��W�U 
అలసట కలగక ��ల�దు. అWSే �వ �రసుIన గల చలE( 
చంద6�Uరణ�ల
 ఆYZ అలసటను %ర5సూ� వ-��W. 

ఇల� �ార�C �వ/b��U ప0aచర*ల
 -ేసు� న3 సమయంల7 
S�ర�ాసుర5డ2LBాడ� �ేవతల( iీb�సు� 2�3డ�. Bాb� బ�ధల
 పడల�క 
�ేవతలంS� ఇందు6 ( 2�యకS��న బ6హ� దగ=ర�U ��W �ర 
ijటk� క
2�3ర5. తమ కÀా� ల
 %ర�మ( BLడ�క
2�3ర5. బృహసqC 
-ేత!ల
 జ`b�ం, బ6హ� �ేవ/(S£ '�ేBా! ఏ�ో ల7�ా-�0ా(3 
అనుస0aం, మమ��3 అడ�గ?త!2�3వ/ �ా(, స0ా�ంత0ా*XBuౖన 
�క
 ఈ @షయం Sె�యక
ంb� ఉన3��! �ేవ �ేBా! S�రక
డ2L 
0ా�సుడ� � వలన వ0ాల
 �¡ం�K గ0a�ం-�డ�. S£కచుక~ల� 
ల7�ాల(3ట��¦ �¦డ� -ేసు� 2�3డ�. ఆ S�రక
b�( సంహ0aంచb�(�U 
మ��xక 2�యక
డ� �ాBా�. ఎటkవంట� &]2�పC( మ?ందుంచు�x( 
ఇందు6 డ� �ేవS� &jౖన*ంS£ ��0ాb�Sే S�ర�ాసుర5ణ�;  జW\ా� bో 
అటkవంట� &]2�2�యక
b�( సృhి�ంచవల&ిన�K+ా (ను3 



�6ా 0a±సు� 2�3మ?' అ( �రijటk� క
2�3ర5.  

'ఓ �ేవతల�0ా! ¶ �°0�~ &ి�K±సు� ం�K. �ా( ¶ర5 �xంత�ాలం 
ఓర5�క
( ఉంb��. ¶ర5 �°0aన &]2�2�యక
ణ�;  2Lను స�యం+ా 
సృhి�ంచను. S�రక
b��U వ0ా�,� అంతట� ఆJKక*తను సమక|0a�న 
2L2L Bాణ�;  2�శనం -ేయటం 2�*యం�ాదు. �వ/b� �ర*ం వలE  
ప/ట��నBాడ� తపq మ0�వరp (ను3 ఓb�ంచల�ర( 2Lను Bాb��U వరం 
ప6\ా�Kం-�ను. ల7�ాల(3 ద89ం-ేటటkE న3 Bాb� తపసుIను ఈ 
వరంS£2L చల�E 0ా�ను. కనుక S�రక
డ� �వ/( క
మ�ర5( -ేCల7 
తపq మ0�వ0a -ేCల7నూ -�వడ�.  

�వ/( మ89మను 2L2L క(ijట�ల�క ��య�ను. @ష!; మ<0a� 
క|b� కను�°~ల�క ��య�డ�. అందు-ేత ¶ �ార*ం 2uరBLరb�(�U 
2L2Áక ఉ�ాయం -ెబ?S�ను. ఆ ప6�ారం -ేయంb�. పరమ�వ/డ� 
స%�ే@ @�గం తర5Bాత @రక
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