1. ప్రారంభం
నారాయణ నమస్క్రతయం నరంచైవనరోతతమం
దేవం సరసవతం చైవ తతో జయ ముదీరయేత్
నైమిశారణయంలో కులపతి అయిన శౌనకమహర్షి సత్రయాగం ప్రారంభంచాడు. పన్నండేళ్ళు
పడుతందా యాగం పూర్షతకావడానికి. ఆ సందరభంలో, ఒక నాడు, ఉగ్రశ్రవసుడు
వచాాడక్డికి. లోమహరిణ మహర్షి కొడుకతను. పురాణాలు చెపపడమే అతని పని.
సూతడంటా రందరూ అతణ్ణి.
బ్రహమర్షిలందరో వునానరపుపడక్డ. వినయవిధేయతలు కనబరచుకుంటూ అందర్షకీ
నమస్క్రాలు చెపుపకునానడు, ముందతను. మీ తపసుు నిర్షవఘ్నంగా స్కగుతోందా? అని
కుశలప్రశన కూడా చేశాడు. అతనంటే వార్ష కంతో యిష్టం. అందరూ ఆశీరవదించారతణ్ణి.
ఎంతో ఆదరంగా మాటాాడుతూ చాలా గౌరవించార్ష. కూచో మనాన రొక ఆసనం నిర్దేశంచి.
చిత్రవిచిత్రాలైన కథలు వినడంకోసం అతని చుటూట మూగార్ష, చివర్షకి వార్ష.
ఆ బ్రహమర్షిలోా ఒక డు ముందుకి వచాాడు వంటనే, ఎక్ణ్ించి వచాావు నాయనా?
ఇంతవరకూ యెక్డ వునానవూ? అనడిగాడతను. పరీక్షితత కొడుకు జనమేజయుడు
సరపయాగం చేసుతనానడు. ఆ రాజుకి వైశంపాయనమహర్షి మహాభారతం వినిపిసుతనానడు.
కృష్ిద్వవపాయనమహర్షి రచించిన గొపప గ్రంథం అది. ఎన్నన కథలునాన యందులో. ఎంతో
గొపప కథ లవి. చాలా చిత్రమైనవినిన. నేనవన్నన వినానను. అక్ణ్ించి బయలుదేర్షవళ్ళు ఎన్నన
తరాాలూ, యెన్నన క్షేత్రాలూ చూసి సేవించుకుని వచాాను. శమంత పంచకం అనేచోట
కౌరవులకూ పాండవులకూ ఎందరో మహారాజులకూ దార్షణమైన యుదధం జర్షగంది. ఆ
సాలమున్నన చూసి వచాానేనను. ఆ చూడడం చూడడం మళ్ళు మిమమల్నన చూసుతనాన నిక్డ.
మీరందరూ బ్రహమభూతలు. మీ తేజసుు, సూర్షయని తేజసుుకంటేన్న, అగన తేజసుు కంటేన్న
చాలా గొపపది. అగనహోత్రాలు చేసుకుని, జపతపాలున్నన పూర్షత చేసుకునివునానర్ష

3. పౌష్యపరవం
పరీక్షితని కొడుకు జనమేజయుడు కుర్షక్షేత్రంలో సత్రయాగం ప్రారంభంచాడు.
చాలాకాలానికిగాని పూర్షతకాదది. శ్రుతసేనుడు,ఉగ్రసేనుడు, భీమసేనుడు - అని ముగుగర్ష
తముమలతనికి, వార్షన్నన యజఞశాలలోనే ఉనానరనన ఆజఞలుచెల్నాసూత, అక్డికొక కుక్పిలా
వచిాంది. చూడడం తడవుగా దానిన కొటిట తర్షమివేస్కర్ష వార్ష. బాధ సహించలక
మొర్రోకుయోయ మంటూ గోలపెడుతూ వళ్ళు అది జర్షగందంతా తల్నాకి చెపిపంది. దాని తల్నా పేర్ష
సరమ.
అక్డికి వళ్ళు నువేవమి చేశావూ? వార్ష నిన్నందుకొ్టాటరూ? అనడిగంది తల్నా. నేనేమీ
యెరగను. అక్డ నేనటూఇటూతిర్షగానే గాని, హవిసుు లమీ నాకలదు. వాటికేసి చూడనైనా
చూడలదు అని బదులుచెపిపంది పిలా.
ఇది విని, సరమ పిలాను వంటబెటుటకుని వంటనే జనమేజయున్న దగగర్షకివళ్ళు న్న
తముమలు నా కొడుకుని కొటాటర్ష. వాడు హవిసుులు నాకలదు. అటయినా చూడలదు.
అయినా వార్ష చాలా దార్షణంగా కొటాటర్ష. న్నకిది ధరమమా? అనడిగంది.
రాజూ, అతని తముమలూ కూడా దానికి బదులుచెపపలదు. దాని మీద, ఆ సరమ నా
కొడుకు అనపరాధ. వాణ్ణన కొటటడమే కాక, ఇదేమి టనడిగతే బదులయినా చెపపడంలదు
నువువ. ఇందుకు నువువ అనుకోని భయంతో బాధపడతావు అంది. ఇది విని జనమేజయుడు
చాలా కంగార్షపడాడడు. దుఃఖితడున్నన అయినాడు.
కొనానళు కాయాగం ముగసింది. జనమేజయుడు హసితనాపురం చేర్షకునానడు. కాన్న
ఈపాపం నాకలా పోతందీ? ఈసరమ దేవశునకం, దాని శాపం ఎలాపోతందీ? దీనికి తగగ
శాంతిచేసుకోవాల్న. అది నడిపించగల పురోహితడెక్డ దొరకుతాడో నాకు? అంటూ
ఆలోచన ప్రారంభంచాడు.

4. ఉదంకుని కథ
ఇక మూడో శషుయడు వేదుడు మిగలాడు. అతణ్ణి పిల్నచాడొకనాడు ధౌముయడు.
నాయనా, కొనానళ్ళు మాయింటోా వుండాల్న నువువ ఆపనిలోన్న యీపనిలోన్న కూడా కాసత
స్కయంచెయాయల్న అని చెపాపడు. వేదు డందుకు పూనుకునానడు భకితశ్రదేలతో. చాలా కాలం
సేవించా డతను. ఆవులను మేపాడు. ఎడాచేత బర్షవులు మోయించాడు. ఇంటోా
చిలారపనులన్నన చేశాడు. చల్నకి జడియలదు. వేడికి భయపడలదు. ఆకల్నకి లొంగలదు.
తృష్ికు భీతిలాలదు. దుఃఖ్యలకు వరవలదు. దేనికీ వోళ్ళా దాచుకోలదు. ఎందుకూ
యెదురాడలదు.
ఇదంతా గుర్షతంచాడు ధౌముయడు. చాలాకాలం పర్షశీల్నంచాడు. చాలా సంతోష్టంచాడు.
దానివలా వేదున కంతో శ్రేయసుు కల్నగంది. విదయలన్నన నేర్షా- సరవజుఞడున్నన అయినాడు.
చివర్షకి గుర్షవు చెపపగా పెళ్ళుచేసుకునానడు. గుర్షవు యిలుా విడిచి సంతయిలుా
సంపాదించుకునానడు.
కాలక్రమాన అతనికీ ముగుగర్ష శషుయలరపడాడర్ష. కాని వేదుడు వార్ష చేత తనకేమి
శుశ్రూష్ చేయించుకోలదు. వార్ష కేపన్న చెపపలదు. గుర్షకుల వాసం చేసినపుపడు తాను పడడ
కషాటలన్నన

గుర్షతంచుకుని

ఉనానడతను.

అంచేత,

వార్షకేవిధంగాన్న

కేాశం

కల్నగంచలకపోయాడు.
ఇలా వుండగా, కొనానళుకి, పౌషుయడూ జనమేజయుడూ వచిా వేదుణ్ణి తమకు
పురోహితడుగా వుండమని కోరార్ష. ముఖ్యంగా ఒక
నిరవహించవలసిందని

వారతణ్ణి

కోరార్ష.

యజఞం చెయయదలుచుకుని అది

అందుకిష్టపడాడడతను.

ప్రయాణమున్నన

అయినాడు. వేడుతూ వడుతూ అతను ఉదంకు డనే తన శషుయణ్ణి పిల్నచి నేను వచేాదాకా
నాయింటోా యేమీ లోటురాకుండా చూసూతవుండు. అవసరమయితే యేదయినా పనిన్నన చేసి
పెడుతూ వుండు అని చెపిప వళ్ళుపోయాడు.

7. బ్రహమ కిటుకు చెపాపడు
అగన చేసినదానిమీద భృగుమహర్షికంత కోపంవచిాందో, భృగుమహర్షి చేసిన
దానిమీద అగనకీ అంత కోపంవచిాంది. ఏమిటీ న్న స్కహసమూ? అంటూ భృగుమహర్షిని
నిలవదీసి అందుకునానడతను.
బ్రాహమణోతతమా, ధరమం విడిచిపెటటకుండా నడుచుకుంటునాననేనను. అలాగే సతయమే
చెబుతనాన న్పుపడూ. ఎదటి వార్ష నననడిగనపుపడు నేను సతయమే చెబితే అందులో నా
దోష్ం యేమి ఉందీ? స్కక్షి అయినవాడు,సరవమూ తా న్ర్షగవుండిన్నన, ఎదటివా రడిగనపుప
డబదధం చెబితే, వాడు, తన వంశీయులోా వనకటి యేడుతరాల వార్షన్న, ముందటి యేడు
తరాలవార్షన్న హతయచేసిన వాడవుతాడు. కారయ కారణాలు తెల్నసి వుండినవాడు, యెర్షగ
వుండిన్నన సతయం చెపపకపోతే తానుకూడా పాపభాజను డయిపోతాడు. నేను కూడా
నినినంతకంటే దార్షణంగా శపించగలను. గాని, బ్రాహమణ్లు నాకు పరమ పూజుయలు. కనక,
చెబుతా విను. నాయోగబలం వలా నేను సరవమూర్షతలోాన్న ప్రవర్షతలుాతూ ఉంటాను.
అగనకారాయలోాన్న, సత్రయాగాలోాన్న, సకల కారాయలోాన్న, యజ్ఞఞలోాన్న వేదోకత విధ్న నాలో
హుతం

చెయయబడడ

హవయం

సీవకర్షంచి

దేవతలూ,

పితృదేవతలూ

తృపితపడతార్ష.

అమావాసయనాడు పితృదేవతల నుదేేశంచీ, పౌరిమినాడు దేవతల నుదేేశంచీ లోకులు
హోమాలు చేస్కతర్ష. ఆ హోమాలోా హుతం అయినది దేవతలూ పితృదేవతలూ నాపరంగానే
సీవకర్షస్కతర్ష. భ్యజిస్కతర్ష కూడా. మర్ష, అలాంటి నేను సరవభక్ష కుళాయితే, దేవతలకు నేను
ముఖ్ం యెలా అవుతానయాయ? అనిన్నన అడిగా డతను.
అగన మళ్ళు ఆలోచించాడు బాగా. ఇదికాదనుకునానడు మారగం. వంటనే తన రూపం
ఉపసంహర్షంచుకునానడు. దాంతో, అగన కారాయలోా న్న, యజ్ఞఞలోాన్న, పితృకారాయలోాన్న
కూడా ఓం కారవష్టా్రాలూ, సవథాస్కవహాకారాలూ కూడా ఆగపోయాయి. అగన
లకపోడంవలా జనులు కూడా నానాదుఃఖ్యలూ అనుభవించస్కగార్ష.

12. జరతా్ర్ష చర్షత్ర
మహాతామ జనమేజయమహారాజు సరపసత్రం చేసి సరాపల న్ందుకు నాశనం
చెయయబ్బనుకునానడూ? అగనలోపడి బుగగయిపోతనన ఆసరాపలను ఆసీతకు డెందుకు
రక్షించాడూ?

సరపసత్రం

చేసిన

ఆ

జనమేజయుడెవర్ష

కొడుకు?

ఆసీతకుడున్నన

యెవర్షకొడుకు? ఇదంతా ఉనన దుననటుట మాకు వివర్షంచి చెపపవయాయ అనడిగాడు
శౌనకుడు. ఆసీతకుని కథ చాలా గొపపది, వినండి బాగా అంటూ ప్రారంభంచాడు సూతడు.
ఈ యితిహాసం బ్రాహమణ్లు పురాణం అంటార్ష. నైమిశారణయవాసులకోసం
కృష్ిద్వవపాయన మహర్షి రచించాడిది. నాతండ్రి అయిన లోమహరిణ్డు వాయసమహర్షి
శషుయడు. తన గుర్షవు ఆజ్ఞఞపించగా నాతండ్రి బ్రాహమణ్లకు చెపాపడిది. మానాయనవలా నేను
వినానను. కనక, నేనిపు డిది మీకు వివరంగా చెబుతాను. పాపా లన్నన పోగొడుతం దీకథ.
ఆ ఆసీతకుని తండ్రి పేర్ష జరతా్ర్షడు. బ్రహమతో సమాను డతను. బ్రహమచార్ష. ఆహారం
విష్యమై యెన్నన నియమాలు పెటుటకునన వాడతను. ఉగ్రమైన తపసుు చెయయడం అతని
వ్రతం. ఊరేవర్దతసు్డతను. ఒకొ్క్ గ్ర్మాన వ్వకొ్క్ రాత్రే వుంటూ యెపుపడూ
సంచారంచేసే యాయావర్షలోా చాలా గొపపవాడతను. సకలధరామలూ తెల్నసినవాడు. అతనే
వ్రతం పటిటనా చాలా తవ్రంగా వుంటుంది.
ఒకపుపడతను స్కయంగృహంగా - అంటే ఎక్డ స్కయంకాలం అయితే అక్డే
నివసించే వ్రతంతో భూసంచారం ప్రారంభంచాడు. ప్రారంభంచడమే కాదు, భూమండలం
అంతా తిర్షగాడు. కనపడడ తరాాలనినటా స్కననంచేశాడు. వాయువే భక్షించేవాడు. నిద్రవిడిచి
పెటేటశాడు.
ఇలాగా అలాగా ఇలా తిర్షగుతూ ఒక నా డతను తన పితృపితామహులను చూశాడు.
ఒక పెదేగోతిలో తలకిందుగా వేలాడుతనానర్ష వార్ష. ఒక వదుర్షదుబుబ ఆ గోతివ్వడుడన
అంటి పెటుటకుని వుంది. దాని వేళ్ళు కాళుతో పటుటకుని అధోముఖ్ంగా ఉనానర్ష వార్ష.
మీరవరండీ? అనడిగా డతను, చూసీచూడంతోనే వార్షని. ఈగోతిలో తలకిందుగా

15. దేవాసుర యుదధం
కవచాలు ధర్షంచీ, ఆయుధ్లు చేతపుచుాకున్న దేవతలమీద విర్షచుకు పడాడర్ష,
దైతయలూ దానవులూ కల్నసి. అది చూసి, శ్రీహర్ష నరసహితడై దానవుల చేతిలో ఉనన
అమృతభాండం

వ్వడిసి

పుచుాకునానడు,

ముందు.

అవతల

పర్షసిాతలన్నన

చాలా

అలాకలోాలంగా వుండినా శ్రీహర్ష, వంటనే దేవతల కిచాాడది తృపితగా పానం చెయయమని, ఆ
దేవతలోా మార్షవేష్ంతో ఉనానడు రాహువు. అచాంగా దేవతా కుమార్షడులాగే ఉనానడు.
అంచేత, అతనిచేతికిన్నన అందింది. అమృతం. అది పుచుాకోన్న పుచుాకునాన డతను. అది
కంఠం మాత్రం దిగలదింకా. అది గుర్షతంచి దేవతలకు హితం చెయయదల్నచి సూరయచంద్రు
లీసంగతి శ్రీహర్షకి చెపాపర్ష. చక్రాయుధం పుచుాకునానడు శ్రీహర్ష వంటనే. రాహువు తల
పైకగర్ష కిందపడింది మహాభయంకరంగా అర్షసూత మరీ కింద పడిందది. ఆపాటుతో గజగజ
లాడిపోయింది భూమి.
అది మొదలు, రాహువు సూరయచంద్రులమీద శాశవతంగా పగపెటుటకునానడు.
అపపణ్ంచీ ఆకోపంతోనే వార్షని మింగుతూన్న ఉనానడు వాడపుపడపుపడు. ఇంతలో
స్త్రీరూపం విడిచి, రకరకాల ఆయుధ్లు చేతబుచుాకుని దానవులనుకల్నచెయయస్కగాడు
శ్రీహర్ష. దాంతో, ఆ లవణసముద్రతరాన, దేవతలకూ దానవులకూ అతిఘోరంగా దొమిమ
ప్రారంభం

అయింది.

పదునైన

ప్రాస్క

లగరాయి.

సూది

అయిన

తోమరాలు

దూసుకుపోయాయి. అనినటిన్న మించి సుదరానచక్రం గరగరా తిర్షగపోయింది. దానవులు
కుపపగా కూల్నపోస్కగార్ష, రకాతలోడుకుంటూ. శరసుులకు, రకరకాలుగా బంగారపు దండలు
చుటుటకువచాా రసుర్షలు. పటిటస్కల ద్బబలకు వార్ష తలలు ఎగర్ష కిందపడస్కగాయి.
రకాతలోడుకుంటూ దైతయలూ దానవులూ ఇలా తూలుతూ వుంటే, గైర్షకాది
ధ్తవులతో నిండిఉనన గర్షకూటాలు కూల్నపోతననటుటంది. ఈఘోరయుదధం ఇలా
జర్షగుతూవుంటే అక్డక్డ హాహాకారాలు మినున ముటాటయి. సూర్షయడసతమించే సమయం
అయింది. వారూ వరూ పర్షమలతోన్న, మరీ దగగర అయినపుపడు పిడిగుదుేల తోన్న

18. అన్నర్ష స్కరథయం
నా

శరీరం

చూసి

భూతప్రపంచం

భయపడనక్రలదు.

నా

తేజసుు

నే

నుపసంహర్షంచుకుంటునాన ననానడు గర్షతమంతడు.
అని, వంటనే తండ్రి దగగర్షకి వళ్ళు, తన అనన అయిన అన్నర్షణ్ణి తన మూపుమీద
ఎకి్ంచుకుని సముద్రతరాన ఉనన తల్నా దగగర్షకివేళ్ళుడు. అపపటికి, సూరయభగవానుడు,
అతయగ్రుడై లోకాలన్నన దహించేస్కత నంటూ తూర్షపదికు్న ఉదయించాడు.
అదేం? అనడిగాడు ర్షర్షడు. సూరయభగవానుడు లోకాల నేందుకు దహించెయాయ
లనుకునానడూ? దేవత లతని దేమి హర్షంచారూ? అతనికంత కోపమున్నన యెందుకు
వచిాందీ? అని కూడా అడిగాడతను. అందు కతని తండ్రి ప్రమతి ఇలా చెపాపడు.
రాహువు మార్షవేష్ంతో అమృతం తాగేటపుపడు సూరయచంద్రులు చూసి శ్రీహర్షకి
చెపాపర్ష జ్ఞఞపకం వుందా? అది మొదలు సూరయచంద్రులమీద పగపటాటడు వాడు. సూర్షయణ్ణి
ఎకు్వగా బాధంచస్కగాడు కూడా. సూర్షయన కందుకు వచిాంది కోపం. నేను దేవతల క్షేమం
కోర్ష వాడి సంగతి చెపాపను. అంచేత నామీద కోపం వచిాంది వాడికి. చాలా అనరాకమైన యీ
పాపం

ననునచుటుటకుందిలాగ.

స్కయంచెయయనక్రలదూ?

నేనిలా

రాహువు

ననున

అవసాపడేటపుపడు
మింగుతూ

దేవతలు

వుంటే

వార్ష

నాకేమీ
చూసూత,

వూర్షకోవలసిందేనా? కనక నేను లోకం అంతా దహించేస్కతను, సందేహంలదు అంటూ
వంటనే అస్కతద్రికి వళ్ళుపోయాడతను.
దానిమీద మహర్షిలు దేవతలదగగర్షకి వళ్ళు ఇదిగో అరారాత్రి అవుతోంది. చాలా
భయంకరమైన మంటలు పుటుటకువసుతనానయి. దీంతో, లోకం బుగగ అయిపోయేటటుటంది
అని చెపాపర్ష. వంటనే దేవత లామహర్షిలను తమ వంటబెటుటకుని వళ్ళు మహాతామ, యీ
ఉపద్రవం ఏమిటీ? అనడిగార్ష బ్రహమను. సూర్షయడు కనపడడం లదు. ఇపుపడే ప్రళయం
వచిానటుటంది. అత నుదయిసేత మర్దమయిపోతా? అంటూ గోలపెటాటర్ష కూడా.

21. గజకచఛపాలు
గర్షతమంతడు,

కనపడడ

ప్రాణ్ణనలాా

మింగడంలో,

ఒక

బ్రాహమణ్డున్నన

పడాడడతనిన్నట. నిపుపబోగుగ అతని కంఠాన పడడటుట అతని కంఠం కాలస్కగంది, దాంతో.
బ్రాహమణోతతమా, ఇదే నాన్నర్ష తెర్షచాను బయటికి రా. బ్రాహమణ్డెంత పాపాతమడైనా నేనతణ్ణి
చంపను, మర్ష అనానడతను, ఆకాశాన నిల్నచీ, న్నర్ష తెర్షచీని.
సంతోష్మే; నా వంట నాభారయ కూడా ఉంది. ఆమె నిషాద స్త్రీ మర్ష. ఆమె కూడా నా
వంట రావలసిందే అనానడు బ్రాహమణ్డు. అయితే, న్నపుణయమాయె, నాకజీరిబాధ
కలగనివవకు. ఆమెను వంటబెటుటకునే బయటికి వచెయియ అనానడు గర్షతమంతడు. నాయనా,
వర్షధలుా అంటూ గర్షతమంత ఆశీరవదించి, ఆ బ్రాహమణ్డు తన భారయతో గూడా యథేచఛగా
వళ్ళుపోయాడు.
తరవాత, తన రక్లు విపిప, ఆకాశాని కగర్ష, తన తండ్రి దగగరకు చేర్షకునానడు
గర్షతమంతడు. నాయనా, మనుష్యలోకంలో మీరందరూ కుశలంగా వునానరా? న్నకు
సమృదిధగా భోజనందొర్షకుతోందా? అనడిగాడు తండ్రి కశయపుడతణ్ణి ముందాశీరవదించి.
అమామ, అననయాయ, నేన్న కుశలంగానే ఉనాన మనానడు గర్షతమంతడు అందుకు. కాని నాకు
భోజనం చాలడంలదు ప్రభూ, నేనిపుపడు మా అమమ దాసయం పోగొటటడానికి, నాగుల
కోర్షకమీద అమృతం తేవడానికి వడుతనానను. ఇపుపడే తెచేాస్కతను, సందేహం లదు.
నిషాదులను భక్షించి నాఆకల్న తర్షాకోమంది అమమ. భక్షించాను; కాని నాకడుపు నిండలదు.
కనక, నువువకూడా తినడాన్న కేమయినా చూపించు నాకు. తరవాతి సంగతి యేమయినా,
అమృతం తసుకురావాలంటే తగనంత శకిత వుండాల్న నాకు. ముందు నాఆకల్న పోగొటుట
నాయనా అని ప్రార్షాంచాడు గర్షతమంతడు వివరాలు చెపిప.
దానిమీద కశయపుడిలా అనానడు. నాయనా, ఈ సరసుు చూశావా? చాలా
పుణయప్రదమైనదిది. దేవలోకంలో కూడా చాలా ప్రతిష్ట వుంది దీనికి. ఇందులో ఏనుగొకటి
తాబేటిరూపంతో ఉనన తన అననని పడలాగుతూ వుంటుంది, తరచు, బుర్రవంచుకుని ఆ

23. అమృత రక్షణం
దేవతలందరూ సమస్కతయుధ్లు చేతబటిట ఇలా యుదాేనికి సిదేపడే టపపటికి గర్షడు
అక్డికి

చేర్షకునానడు.

మహాబలశాల్న

అయిన

ఆ

గర్షడుడిా

చూసి

దేవతలు

వ్వణ్ణకిపోయార్ష. ఒకర్షతో ఒక ర్ష కూడబలుకు్నానర్ష. చివర్షకి యుదాధనికి సిదధపడాడర్ష.
ఈలోపున విశవకరమ గర్షడు ణెదిర్షంచాడు. చంద్రుడికి రక్షకుడతను. అతనుకూడా
మహావర్షడు. విదుయతతతోను అగనతోన్న సమానుడు. అతని సంగతి వూహల కందేదికాదు.
అత న్దిర్షంచాడు గర్షడుటేా. కొంతసేపు బాగానే చేశాడు యుదధం. కాన్న, కొదిేసేపటికే
మొగం వేలవేశాడు. గర్షడు డతణ్ణి రక్లతో కొటాటడు. గోళుతో గీరాడు. ముకు్తో
పడిచాడు. కీచు మనిపోయాడు విశవకరమ చాపచుటటగా పడిపోయాడు చివర్షకి.
తకి్నవార్షతో కల్నయబడాడడు గర్షడుడు. రక్లాడించి దుమూమ ధూళ్ళ యెగరగొటాట
డతను ముందు. సూర్షయ డసతమించిన టటయిపోయింది దాంతో. ఎంతెంతవార్షకీ గూడా కళ్ళు
కనపడలదు. ఆ దుముమలో కపపడిపోయార్ష దేవతలు. దాంతో, మంత్రముగుధలయినటుట
దారీతెన్నన తెల్నయక సతంభంచిపోయార్ష. అమృతరక్షకుల కూ్డా యేమీ కనపడలదు,
ముందువనకలు.
ఇలాగ దేవతల నందర్షన్న కల్నచిపార్దశాడు గర్షతమంతడు. సవరగం అంతా చికాకు
పడిపోయింది, క్షణంలో. రక్లతోన్న, గోళుతోన్న, ముకు్తోన్న కొటిట కొటిట గీర్షగర్ష,
పడిచిపడిచి చీకాకు పర్షచేశాడు. అది చూశా డింద్రుడు. వాయుదేవుణ్ణి పిల్నచా డతను
వంటనే. ఈ దుమమంతా చెదరగొటుట. ఇది న్నపని అని ఆజ్ఞఞపించాడు.
వంటనే ఆపనిచేశాడు వాయువు. దుమమణగపోయింది. దికు్లు తెలావారాయి.
అందర్షకీ

చూపానింది.

ఈ

సందుబాటు

చూసుకుని

దేవతలు

గర్షడునిమీద

విర్షచుకుపడాడర్ష. అనిన రకాల ఆయుధ్లూ వాడి చీకాకుపర్షచా రతణ్ణి. ఆకాశం బదే
లయిపోయేటటుట సింహనాదాలున్నన చేశార్ష, పరవళ్ళు తొకు్తూ.

26. నాగుల పేళ్ళు
ఇదంతా వినానడు; కాని వ్వక్ లోపం వుండిపోయినటుట చూసూత సూతనందనా,
కద్రువు నాగులను శపించడమూ, అర్షణ్డు వినతను శపించడమూ, వాటి కారణాలూ
వివరంగా చెపాపవు నువువ. కద్రూవినతలకు కశయపుడు వరాల్నవవడమున్నన బాగా చెపాపవు.
విశ్చష్టంచి వైనతేయుల పేళ్ళాన్నన చెపాపవు. కాని కద్రువు కొడుకుల పేళ్ళా చెపాపవుకావు.
నాకదొక లోపంగా కనపడుతోంది, కనక, వార్షలో ముఖుయల పేళుయినా చెపపవయాయ అని
కోరాడు.
సూత డందుకునానడు వంటనే. తపోధనా, కాద్రవేయులు చాలామంది. నువువ
భావించినటుట వారందర్షపేళ్ళా చెపపడం అస్కధయమూ, అనవసరమునున, ప్రధ్నుల పేళ్ళా
మాత్రం చెబుతాను విను. వార్షలో శ్చషుడు ముందు పుటాటడు. తరవాత వాసుకి పుటాటడు.
ఐరావతడు, తక్షకుడు, కరో్టకుడు, ధనంజయుడు, కాళ్ళయుడు, మణ్ణనాగుడు,
ఆపూరణ్డు, పింజరకుడు, ఏలాపత్రుడు, వామనుడు, న్నలుడు, అన్నలుడు, కలామషుడు,
శబలుడు,

ఆరయకుడు,

విమలపిండకుడు,

ఉగ్రకుడు,

ఆపుతడు,

కలశపోతకుడు,

కరో్టకుడు,

శంఖుడు,

సుమనుడు,
వాల్నశఖుడు,

దధీముఖుడు,
నిషాటనకుడు,

హేమగుహుడు, నహుషుడు, పింగళ్ళడు, బాహయకర్షిడు, హతితపదుడు, ముధీరపిండకుడు,
కంబలుడు, అశవతర్షడు, కాళ్ళయుడు, వృతతడు, సంవరతకుడు, పెదే పదుమడు, చిననపదుమడు,
శంఖ్ముఖుడు, కూషామండకుడు, క్షేమకుడు, పిండారకుడు, కరవర్షడు, పుష్పదంషుుడు,
బిలవకుడు, బిలవపాండుర్షడు, మూష్కాదుడు, శంఖ్శర్షడు, పూరిభద్రుడు, హర్షద్రకుడు,
అపరాజితడు, జోయతికుడు, శ్రీవహుడు, కౌరపుయడు, ధృతరాషుుడు, శంఖ్పిండుడు, విరజుడు,
సుభాహుడు, శాల్నపిండుడు, హసితపిండుడు, పిఠరకుడు, సుముఖుడు, కౌణపాశనుడు,
కుఠర్షడు, కుంజర్షడు, ప్రభాకర్షడు, కుముదుడు, కుముదాక్షుడు, తితితర్ష, హల్నకుడు,
కరతముడు, బహుమూలకుడు, కర్ర్షడు, అకర్ర్షడు, మండోదర్షడు, మహోదర్షడు
వరందరూ పుటుటకువచాార్ష. తరవాత.

31. శమీకుని మెడలో పాము
సూతనందనా, ఆమహర్షి పేర్ష జరతా్ర్షడని చెపాపవే నువువ, అతని కాపేర్ష రావడాని
కేమి కారణమో, దాని నిరవచనం యేమిటో - ఇది వినాలని వుందయాయ అనడిగాడు
శౌనకుడు. చెబుతా విను అంటూ ప్రారంభంచాడు సూతడు.
జరత్ అంటే క్షమ అని అరాం. కార్ష అంటే, దార్షణమైనది అని. తవ్రమైన తపసుు
చేశాడతను. అంచేత, అతని శరీరం దార్షణంగా కృశంచిపోయింది. అంచేత కల్నగంది
జరతా్ర్షడనే ప్రఖ్యయతి అతనికి. వాసుకిచెలాలు కూడా అంత తవ్రంగానే తపసుు చేసింది.
అంచేత, ఆమెకున్నన ఆపేర్ద వాడుక అయింది - సూతడిలా చెపాపటపపటికి చాలా బాగుంది
అంటూ నవావడు శౌనకుడు. అంతగా కృశంచి పోయినవార్ష - మర్ద కారణం వలాా కాక,
నియమనిష్ఠలతో తవ్రతపసుు చేసి అంత చికి్పోయి ఉననవార్ష బ్రహమచరయవ్రతం నాశనం
చేసుకుని వివాహం చేసుకోడానికి సిదధపడాడరని వినేటపపటికి వచిాందా నవువ శౌనకునకు.
ఒక్మాటే నవావడతను, అంతే. నవివ, ఇదివరలో ఇదంతా నువ్వవకమాటు చెపాపవు.
నాకిపుపడు కావలసింది ఆసీతకుని పుటుటక సంగతి. అది బాగా వివర్షంచి చెపుప అనడిగాడతను.
సూత డందుకునానడు మళ్ళు.
ఆవేళ, వాసుకి, నాగుల నలా నియమించి తనచెలాలు జరతా్ర్షవును వంటబెటుటకుని
బయలుదేరాడు, ఇది వినానవు నువువ. తరవాత, చాలాకాలానికి - ఆ జరతా్ర్షమహర్షి
తపసుు చేసుకుంటూ సంస్కర దృష్టట విడిచి భూమండలం అంతా తిరగస్కగాడు. నిజంగా
ఊరధవర్దతసు్ డతను. స్కవధ్యయపర్షడు. భయరహితడు. ఆతమజ్ఞఞని, భారయ కావాలనన చూపే
పెటుటకోల దత న్పుపడూ.
తరవాత, కొంతకాలానికి, పరీక్షితత అనే రాజోకనాడు వేటకి బయలుదేరా డడవికి.
కుర్షవంశవరధను డతను. తరవాతతరవాత, మహా ధనుషుయడైన పాండురాజు వేటకి వళ్ళుడు
చూడండీ, అలాగే పరీక్షితతనున వేటకి వళ్ళు డపుపడు. అడవిపందులను కూలాాడతను. అడవి

34. తక్షకుడు కాటు వేశాడు
అయాయ, బ్రాహమణోతతమా, చికితు చేసి నేను కర్షచినవాళుని బతికించగలవా నువువ?
అయితే, యీమర్రిచెటుట కర్షస్కతనేనను. దీనిన బతికించునువువ. న్నమంత్రబలం యేపాటిదో
అదిన్నన చూపించునాకు. అందుకోసం న్నకు చేతనయినంతా చేసుకో. మాటలు చెపపడం
కాదు, మర్ష అనానడు తక్షకుడు సదరబంగా. నిజమే, మాటలందుకూ? కరవవయాయ, నేనది మళ్ళు
బతికించి చూపిస్కత ననానడు కశయపుడు, నిశాలంగా. వంటనే వళ్ళు తక్షకుడా చెటుటకర్షచేశాడు.
కరచీకరవగానే భగభగమండి బుగగఅయిపోయిందా చెటుట. మర్ష, కానియియ, చూస్కతవేం?
అనిన్నన అడిగాడు.
చాలా దార్షణ మయిందే న్నవిష్ం, సందేహం లదు. అయితేం, నువువ చూసూత
వుండగానే నేనిది బతికించేస్కత ననానడు కశయపుడు. అని, బ్బడిద అంతా పోగుచేశాడు,
ముందు, సవయంగా. తరవాత మంత్రం వేశాడు, నిశాలంగా, కళ్ళా విపిప చూడగా, ఆ
బ్బడిదగుటటలో ఒక మొలక కనపడింది ముందు. ఉతతర క్షణంలో రండాకులు వేసిందది.
మరోక్షణంలో చినన మొక్ అయింది. చివర్షకి, మొదట యెంతవుందో అంత పెదే చెటటయింది,
చివర్ష మరోక్షణంలో.
తెలాపోయాడు తక్షకుడు. చాలా గొపపవిదయ న్నది అని మెచుాకునానడు కశయపుణ్ణి
మొదట. నా విష్మేకాదు, మరంత గొపప నాగేంద్రుని విష్మయినా విర్షచేస్కతవు నువువ,
సందేహం లదని పగడాడు తరవాత. అయితే బ్రాహమణోతతమా, ఈవిదయ చూపించి రాజువలా
యేంత డబుబ సంపాదించుకోవాలని న్న ప్రయతనం? ఎంత కష్టమయినా అంతడబ్బబ
నేనిచేాస్కతను పటుటకుపోవయాయ. ఒక్ సంగతి మాత్రం ఆలోచించుకో బాగా, ఏమిటంటావా?
ఈ రాజుకి బ్రాహమణ శాపం తగల్నంది. ఆయువున్నన తర్షగపోయివుంది. న్నవిదయ
ప్రయోగస్కతవు, నువువ, సందేహం లదు; కాని అంత దృఢమైన మరణయోగం వుండగా, అతను
బతకడం స్కధయమా? సందేహం కలగడంలదూ న్నకూ? కనక, ఇటు డబేబకాదు, అటు

38. వంశ్లదాేరకుడు
సూతడు ప్రారంభంచాడు. మహాతామ, న్నపేర్షంటిదే నాచెలాలు కూడా న్నలాగే
తపసుున్నన చేసుకుంటోం దీమె. నేనే పోష్టస్కత న్నమెని. న్నకాబాధయత యేమీ అక్ర్దాదు. కనక
ఈమెని,నిసుందేహంగా సీవకర్షంచి పెళ్ళుచేసుకో. నాసరవశకుతలూ వినియోగంచి ఈమెని
పోష్టంచడం విష్యం నేనే చూసుకుంటాను, పూర్షతగా. ఇంతకీ, - న్న కోసమే నేన్నమెను
పెంచుతనాన నయాయ అనిచెపాపడు వాసుకి సపష్టంగా.
సర్ద అనానడు జరతా్ర్షడు. కాన్న మళ్ళు చెబుతనాన ననానడు అతను. ముమామటికీ నే
న్నమెను పోష్టంచను. కాక, - నా కనిష్టంగా మసులుకుందా, వంటనే విడిచిపెటేటస్కత న్నమెని.
ఇది నావ్రతం సుమా అని ఖ్ండితంగా కూడా చెపాపడతను మళ్ళు.
నువువ చెపిపనదాని కలాానేనంగీకర్షంచా ననానడు వాసుకి. అయితే నేను సిదధం అనానడు
జరతా్ర్షడు. అంటూనే వాసుకి ఇంటికి బయలుదేరాడతను. వాసుకి సరవమూ
సిదధంచేశాడు. మంత్రవేతతలోా బహూ ఉతతముడూ, తపోవృదుేడూ, నియమనిష్ఠలున్నన
కలవాడూ కనక, జరతా్ర్షడు శాస్తకతవిధ్నంగా పెళ్ళుచేసుకునానడు వాసుకి చెలాలు
జరతా్ర్షవును. చాలామంది మహర్షిలు వచిా దీవించా రాదంపతలను.
వాసుకి అతని కొక వాసగృహం ప్రతేయకంగా ఏరాపటుచేశాడు. చాలా రమయంగా
ఉందది. వేలలని మంచమూ, దానిమీద అపూరవమైన హంసతూల్నకా తలపమూ, మంచిమంచి
ఆసనాలూ - ఈ మొదలైన రమయవసుతవులు సమృదిధగా ఉనాన యందులో. భారయను
వంటబెటుటకు వళ్ళు జరతా్ర్ష డందులో ప్రవేశంచాడు, శుభముహూరాతన.
మళ్ళు చెపాపడు జరతా్ర్షడు ఆయింటో ప్రవేశంచాక గూడా భారయతో. ఇదిగో నేనొక
సమయం చేసుతనానను. ఇది ప్రతిజఞ బాగా విను. నా కనిష్ట మైన పనేమీ చెయయగూడదు
నువవపుపడూ. అనిష్టమైన మాట కూడా చెపపగూడదు. అలా చేశావా, లక, చెపాపవా, వంటనే
నినున విడిచిపెటేటస్కత నేనను. ఈభవనం కూడా విడిచిపెటిట వళ్ళుపోతాను. నేను చెపిపందంతా
బాగా జ్ఞఞపకం పెటుటకో
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