�� సం���ిమ��� వ్రత
మ�ందు�ా గణప� ప�జ �ే�,ి తదుప�� పసుప��� ������
ే � �ే�ి ఆ �ేవతను ప��ం���.
����ప�జ:
మ����ి����్వం- గ�ర�సదగ ్� �
త్వ��వ సం�వన ��త�భ��
ఆ��ాభ్�ాన్ మ�����ాట్�ఘ� మ��ాచ్చ ��
య�వచు్చ�ౖ
� క �
� త���య్ట్ మమ���� వరప్
�����ేవతను పసుప�క�ంక�మల�� ��ౖ ��్లకమ��ే ప��ంచవల�ను
సం���ిమ�త ప�జ:
��య్నం
��్ల జయత� జయత� జన� జన్మ �ాఫలయ్ ��
జయత� జయత� మ�ట� �ామృత చ�ాకయ�కత
జయత� జయత� �ే� సంతత ��నంద ���్
జయత� జయత� శ��త్ సం��ష �ే� ప�ా��య
�� సం���ిమ������ నమః ��య్నం సమరప్య.
ఆ�ాహనం:
��్ల సం���ి� మ��ే� సంత��నంద �ా��ణ�
ఆ�ాహయ�� ��్వం �ే� క��్లప�� ��భ�
1

�� సం���ిమ������ నమః ఆ�ాహయ�� ఆసనం సమరప్య��

ఆసనం:
��్ల నవరతన్ సమ�య�కత్ం సవయ్ం ��మ సుఖ�
క�ప్తం త్వంతద� �ద్న  �ిత్�ాభవ స�� మ
�� సం���ిమ������ నమః ��వయ్ రతన�ిం�సనం సమరప్య��
�ాదయ్ం
��్ల �ాదయ్ం గృ�ణ �ే��� ప�త్రం పంక�చ
భ�ాత్� సమ��ప్తం మయ� భగవ� త్వం �ీ్వ క�ర
�� సం���ిమ������ నమః �ాదయ్ం సమరప్య�
అర్ఘ�ం
��్ల �ే��
� భకత ్ సుల�� స�ా్వ��ష్ట ��ా�
సమసత ్ �ాపసంహ��త్ గ ����ార్ఘ�ం �భప్
�� సం���ిమ������ నమః హసత ్� అర్ఘ�ం సమరప్య
ఆచమ�యం;
��్ల కఫ��్ల�ా్మ�� �ారయ్ం గల � ��ద్కరం
అనత ్ః�దద్� రధ్ం మపయ్ంబ� ఆచమ�యం ����
�� సం���ిమ������ నమః మ�ఖ� ఆచమ�యం సమరప్య��
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పం��మృతం:
��్ల ప�డ�� ఘ������తం, శర్క�ామదు సంయ�త
పం��మృత �ాన్న�ద, గృ�ణ కమల�ల��.
�� సం���ిమ������ నమః పం��మృత �ాన్నం సమరప్య�
�ాన్నం
��్ల గం�ాజల సమ��తం మ��ేవ �రసత ్
��ోద్దక �దం �ాన్నం గృ�ణ జగ��శ్వ
�� సం���ిమ������ నమః ��ోద్దక �ాన్నం సమరప్య
వసత ్�య�గ్మ
��్ల సు�ా��్చ��ం��� య��ల�డ�క�ల పనస�ిర
్ ,�
వసత ్�య�గ్మం ప్ర���ాయ్� గృ�ణ సురవం�
�� సం���ిమ������ నమః వసత �య�గ్మం సమరప్య
్
ఆభరణం:
��్ల ��య�ర కంకణం �ే� హరమ�ప�ర ��ఖల�
�భ�షణ� ��య్మ�ల�య్� గృ�ణ పరవ� �్ణ
�� సం���ిమ������ నమః సువ�ా్ణభరణ�� సమరప్య�
మ�ంగళయ్ం
��్ల తపత ్��మక��తమ్ ��వయ్ం మ�ంగళయ్ం మంగళ
మయ� సమ��ప్తం �ే� గృ�ణత్వం �భప్ర
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�� సం���ిమ������ నమః మ�ంగళయ్ం సమరప్య�
గంధం:
��్ల �� గంధం చంద���్మశ�మం క�ంక�మ�గర� సంయ�త
కర�ప్రల�ఖ సంయ�త, మయ� భ�ాత్� �ల��ితం
�� సం���ిమ������ నమః గంధం సమరపయ��.
అకష్తల
��్ల అకష్��న్ దవల�్
న ���ాయ్న్ �ా�య�న్ తండ�ల
హ���్�ర క�క������న్ �ీ్వ క�ర�ష్వ మ��శ
�� సం���ిమ������ నమః అకష్��న్ సమరప్
అ��ంగ ప�జ:
ఓం �� సం���ర��ా��� నమః - �ా�ౌ ప�జయ��
ఓం మ�నం����� నమః - జ�ను� ప�జయ��
ఓం మ��ే��ౖయ నమః - ఊర�ం ప�జయ��
ఓం �ింహ మ��య్��� నమ - కట�ం ప�జయ��
ఓం �ీ్ర� వ� ద్��ౖయ్ - ���ం ప�జయ��
ఓం �హన ర��ా� నమః - సత ్�� ప�జయ�
ఓం ల�����గ ్� నమ
�
- భ�జ��్వయం ప�జయ�
ఓం కంబ� కంట���� నమః - కంటం ప�జయ��
ఓం శ��త్ �ి్రయ��� న - మ�ఖం ప�జయ��
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ఓం భ��త్ �ి్రయ��� న - ఓ��్ట ప�జయ�
ఓం సు�ల���� నమః - ���ి�ాం ప�జయ��
ఓం సర్వమం�ాల���� నమ - �రః ప�జయ��
ఓం సం����ౖయ్ నమ - స�ా్వణయ్ం�ా� ప�జయ�

�� సం���ిమ��� అ�� త
� త ్ర శత��మ�వ�
ఓం �� �ే��ౖయ్ నమ
ఓం �� ప���ా��య్��� నమ
ఓం �వ మంగళ ర��ిణ�ౖయ్ నమ
ఓం �క���య్ నమ
ఓం �వ �ా��య్��� నమ
ఓం �వ జ�్ఞన ప్ర����� ౖయ్
ఓం ఆ�� ల���్మ� నమ
ఓం మ�ల���్మ� నమ
ఓం భ�్రగ��ాస ప������� నమః
ఓం మధు �ా�ర సంత��ా్ట�� నమ
ఓం మ�ల� హ�ాత్�� నమ
�
ఓం సు���ణ
ి �ౖయ్ నమ
ఓం కమల���� నమః
ఓం కమల�ంత �ా్థ���నమః
ఓం �ామర ర��ా��� నమః
ఓం క���శ్వ��� య్ న
ఓం తర�ణ�ౖయ్ నమ
5

ఓం ��ప�ా�ా��య్��� నమ
ఓం తర�ణ�ర్క ���న���� నమ
�
ఓం తల�ద���య్ నమ
ఓం తట��ేద్ ���� నమ
ఓం తపత ్ �ాంచన స�న్����� న
ఓం న�� దళ హ�ాత్��య్ ��� న
ఓం నయ ర��ా��� నమః
�
ఓం నర �ి్రయ��� నమ
్ ����� నమ
ఓం నర ���ాయణ�ీర
ఓం నం����ౖయ్ నమ
�
ఓం నటన �ి్రయ��� నమ
ఓం ��టయ్ �ి్రయ���� న
ఓం ��టయ్ ర��ా��� నమ
్
�
��� నమ
ఓం ��మ�ా�ాయణ �ిరయ
ఓం పరమ���� నమః
ఓం పర మ���ధ్క 
� ����ౖయ్ న
�
ఓం పర��శ్వ���య్ న
ఓం �ా్రణర��ా��� నమ
ఓం �ా్రణ���ై�� నమ
ఓం �ా�ాశ�ాయ్�� వం�� ����� నమ
ఓం మ��ే��ౖయ్ నమ
ఓం మ� ప�జ�య్�� నమ
�
ఓం మ� భకత ్సు ప������� నమ
ఓం మ�మ��� సంప�జ�య్��� నమ
�
ఓం మ� �ా్రభవ �ా��ౖయ్ న
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ఓం మ������� నమః
ఓం మ��మ�ంత�ా్థ ��� నమ
ఓం మ� �ామ��జయ్�����ౖయ్ న
ఓం మ� మ�య���� నమః
ఓం మ� స��్వ ��� నమ
ఓం మ��ాతక �����ౖయ్ నమ
ఓం �ాజ ప�జ�య్ ��� నమ
ఓం రమణ� ��� నమః
ఓం రమణలం పట���� నమః
ఓం ల�క �ి్రయంక�� య్ న
ఓం ల�ల� ��� నమః
�
ఓం ల��్మ�ాణ� సంప������ నమ
ఓం ల������ నమః
ఓం ల�భ����� నమః
ఓం ల�ా�ా�ాద్ �� నమ
ఓం లస�ప్ర�య���� నమ
ఓం వర����� నమః
ఓం వర ర��ా��య్ ��� నమ
�
ఓం వరష్ణౖయ్ న
ఓం వరష్ ర��ిణ�ౖయ్ న
ఓం ఆనంద ర��ిణ�ౖయ నమః
ఓం �ే��ౖయ నమః
ఓం సంత ��నంద�����ౖయ్ నమ
ఓం సర్వ�� మంక��య్ న
ఓం ������ నమః
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ఓం సంతత �ి్రయ�ా��ౖయ్ న
�
ఓం సంత ��నంద ప్ర���ైయ్ న
ఓం స�్చ��నంద �ద్ర���� న
ఓం సర్వభకత్ మ��హ���య్
ఓం సర్వ�ామ ఫలప్ర����� న
�
ఓం భ���త్ మ���త్ ప్ర���
ఓం �ా�ై్వ� నమ
ఓం అష్ట ల��� ్ నమః
ఓం �భంక���య్ నమ
ఓం గ�ర��ిరయ
్
�
��� నమ
ఓం గ�ణ�నంద ��� నమః
ఓం �ాయ�ై�� నమః
ఓం గ�ణ���ిణ�ౖయ్ నమ
ఓం గ���నన్ �ీ్ర�సంత��ా్ట ���
�
ఓం మధు�ా�ర భ��ణౖయ్ నమ
ఓం చం��్రన���� నమ
�
ఓం �తస్�ర��ా��� నమ
ఓం హ��ణ�ౖయ్ నమ
ఓం �ట�ాభ రణ�జ్వల��� నమ
�
ఓం హ�� �ిరయ
్
��� నమ
�
ఓం హ�ా�ా��య్ ��� నమ
ఓం హరష్ణ�ౖయ్ న
ఓం హ�����ి��ౖయ్ నమ
ఓం హ�� బృంద సమ��ా��య్ ��� నమ
ఓం �ర ��ర ��� ����� నమః
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ఓం సమసత ్ జన సంత��ా్ట��� న
ఓం స��్వపద్రవ ����� ౖయ్
ఓం సమసత ్ జగ �����ా��� నమ
ఓం సర్వ ల����క వం������� నమ
ఓం సు���ాత్రసు సంయ�ాత్��� నమ
ఓం స�ా్వనరధ్ ��ారణ�ౖయ్
ఓం సతయ్ ర��ా��� నమ
ఓం సతయ్ర�� ��� నమ
ఓం సతయ్�ాలన తతప్�ా��� న
ఓం స�ా్వభ రణ భ��ా��య్ ��� న
ఓం సం���ి��ౖయ్ నమ
ఓం �� పర�ేవ ����� నమః
ఓం సం���ీ మ��ే��ౖయ్ నమ
�� సం���ిమ������ నమః అ�� త
� త ్ర శత��మ�వ� సమ�పత్
ధూపం:
��్ల ద�ాంగ�లం గగ�గ్ల���తం సుగంధంచ సుమ��హర
ఘ�పం ���ాయ్� �ె�ే� గృ�ణ సుగంధ �ి్ర�
�� సం���ిమ������ నమః దూపమ�ఘ��పయ��
��పం:
��్ల సపత ్ �ంశ ద్వ��త్య�కత్ం గ�ాయ్జ�య్న ,
��పం ప్రజజ్��తం �ే� గృ�ణ మ����� భ
�� సం���ిమ������ నమః ��పం దర్శయ��
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��ౖ��దయ్ం
��్ల ��ౖ��దయ్ం మధు�ా�రం గ�డశర్కర సంయ�
చన���శ్ సమ�య�కత ్ం �ీ్వక�ర�ష్వ మ��శ్
�� సం���ిమ������ నమః ��ౖ��దయ్ం సమరప్య�
��ంబ�లం:
��్ల ఫ���ఫల సమ�య�కత ్ం ��గవ�్ల ద�� �య్ర�
కర�ప్ర చూర్ణ సంయ�కత్ం ��ంబ�లం ప్ర�గృ�
�� సం���ిమ������ నమః ��ంబ�లం సమరప్య��
��ాజనం:
��్ల ��ాజన సమ�య�కత ్ం కర�ప్��న సమ�్,
త�భయ్ం ���ాయ్మయ్హం �ే� గృ�య్��ం హ��వల
�� సం���ిమ������ నమః కర�ప్ర ��ాజనం సమరప్య�
మంత్రప�షప్
��్ల ప��్మల�� పద్మక�� పద్మమ�ల� ��
భ ,�
స�ా్వనందమ��� �ే� సు�ీ్రతభవ సర్వ
�� సం���ిమ������ నమః సువర్ణ మంత్రప�షప్ం సమరప్
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ప్రద��ణం
��్ల పద్మహ�ాత్ వరద�ా సర్్వ �� సర్వమం�
సు���ా��్ర� సంయ��ాత్ రకష్ రకష్ మ�
�� సం���ిమ������ నమః ప్రద��ణ నమ�ా్క�ాన్ సమరప్

అధః �� సం���ిమ��� �� డ��ప��ర ప�జ� సమ�పత ్ం

�� సం���ిమ��� వ్రత కథ
ప�ర్వమ� చంపక �ేశంల� ����న�ారమ�� ��దద్ పట్టణమ�ల� ఒక వృదద్ �ీత్� ��
వ ిం�ే��. ఆ��క� ఏడ�
��డ�క�ల�. ఆ ఎడ�గ�ర�ల�ను ఆర�గ�ర� ఏ�ో చక్కట� పనులల�న, ఉ�ో య్�ాలల�నూ క�దుర���� చక్క�
ధ��రజ ్న �ేసుత్��న. ఎద�ా �ా��న ��కర�డ� ఏ ప� �ేయక�ం�� �� మ���� �ై , సం�ాదన ల�క�ం��
�రగ�ా�ాడ�. అందువలన అత�� ఎవర� ��ర�ం�ే�ార� �ాదు. �వరక� క��న్ త�్ల క��� అత�
��నం�ా చూ����.

సం�ా��ం�ే ��డ�క�లక� షడ్ ర� ���తం�ా ర��కర���న ��జ��ల� ��ట�్ట �ార� �న�ా ���� ���,
ఎం��� ప���ాధ్లను ��కర����� ��ట�్ట� ఆ �ధం�ా ��కర�డ� ఎం��� చ��ద్ క��ె ఆ�రం�ా బ్రత�క�త���న్
క�మమ��ా అనన్దమ�్మల� ఏడ�గ����� ���్ళళ�్ళ జ�� ��దద్�ాళ�్ళ ఆర�గ�ర� �ా�� ��రయ్ల�� ��
�ాలం గడ�ప�త���న్ర� సం�ాదన ల���ాడూ, �� మ�� అ�న ��కర�డ� మ�త్రం ఎం�� �ం�� �ంట�, ఆ
క���� తన ��రయ్క� అం��సూత్ ఉం�ే�ాడ
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ఆ మ�దుస� చూ�ిసత ు్నన్ పకష్�ాతమం�� ��కర��� ��రయ్���న కల�య్ణ� గమ�స ఒక���న ��కర�డ�
తన త�్ ల�� తన�ౖ గల ��్రమ గ���ం� ఆ�� తనక� ��ట�్ట ఆ�రమ� గ���ం� ��పప్ల� �ెపప్�ా అ�� ��
కల�య్ణ� ఉండబట ల�క "ఓ �ా్వ� � త�్ ల �ార� �క� ఎట�వంట� ఆ�రమ� ��డ�త���న్���ె�,
ఇల� మ�ట�్లడ�త���న్ర ��ట��ా క���ట�్ట చూడం�� ��� �ెల�సుత్ం� అ� �ె�ిప్ం��

"స��! చూ�ాత్ను! నువ�్వ �ె�ిప్నమ�టల� �ే�� వ��త్ ఏం �ే�ాత్�� చూడ�" అ� ��రయ్ను ��, ��
�ార�డ� తత�్ ల �ే�� పనుల�న్ ఓ కంట క���ట్ట �ా�ా ఒక ���న ��దద్��డ�క�ల� ఆర�గ�ర� ధ��రజ్
�ే�ి ఇంట��� �ా�ా�� ఆ మ�స� �ారంద���� మదుర���న �ట��ల� వ����ా �ిం�� ప���ాధ్ల� �ే�ి
��ట�్టం�� ��కర���� �ిల�వల�దు. ��కర�డ� ��ట��ా అంట� క���డ�త���న్డ� ��దద్ ��డ�క�ల� ��డళ�
�తత ్ం ప��న్ండ�గ�ర� ��జ��ల��ే�ి ����్ళక �ాళ్ళ �సత్ �ా���ిన ప���ాధ్ల� ఏ�� ���� �సత్ళ్ళ
��ట�్టం�� �ిదప ఏ� �ె�య� ���ల��ా ��క���� దగగ ్రక� ���్ల "��య��! � అనన్యయ్ల� వ��
��జనం �ే�ార�. ఇక నువ�్, � య��డ మ�త్ర�� ���ల�ర� వ�్చ �నం అంట� �ి��ం��. �� �ార�డ�
�సత ్��దగగ్రక� �� అందుల�� ప���ాధ్ల� అ�న్ తన అనన్ల� వ��నల� �� వ������ిన�� అ� ఎం�
వసుత్వ�ల�అ� గ���త్�ాత్ అందుక� ఆటను ఏంట� బ�ధప��్డడ� తనక� తన ��రయ్క� ఆ ప�ట ఆక��ా
ల�ద� �ె�ిప్ వ�ే్చ�ాడ ఆ �ా�్ర ��కర�డ� తన ��ర దగగ ్ర ��ల� ��ద ప��్డడ�. కల�య్ణ� అత
ఓ����్చం��

"ఓ �ా్ర��శ్వ�ా! ధనమ�లం ఇదం జ, డబ�్బల� ల�క � ��ే అందర� ఇల� చూ�ాత్ర అ�న్ంట��� మ�లం
ధనం, ఇ�ే �ర� సం�ాద�� పర�ల�ౖ�ే మన ప���ి్థ� మ��ల� వ�ం�ే�� అ� ��తవ� �ె�ిప్ం��" ��రయ్
మ�టల� �� కర����� న�్చన� తకష్ణ�� ధ��రజ్న ��తత్��� కృ�ి �ేయ�లనుక��� మర���డ�
ఉదయమ� త�్ ల దగగ్రక� ���్ల "అమ�్మ! డబ�్బ సం�ా��ంచడమ� ��సం ప�ా� �ే�ాలక� ����్లల�
అ��న్డ� "��ల� మం��� ��య�� ��ంట�� ���్ళ� � అం��. ��కర�డ� మరల� ��రయ్ దగ గ్రక� వ��్చ
అప�ప్���� �ిడకల� �ేయ���� ��రట�్ల ��డ నల�ప���ం�� "��ను వ�ే్చ���ా నువ�్వ ఇక్క�ే జ�గ �తత
�ాలం గడ�ప���" అ� �ె�ిప్ తన �ే�నునన్ ఉంగరమ� ఆ���ే����్చ "�� గ�ర�త్�ా ఇ�� �దగగ్ర
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అ� �ె�పి , మ�� � గ�ర�త్�ా ఏ����� ఈయ�ా! అ�అ���
� ��డ� అందుక� కల�య్ణ� ఓ �ా్రణ ��� �క�
��ార� గనుక ��ప��ంచు��కం�� అంట�
ఇ�ే్చందక� ��దగగ ్ర ఏ� ల�దు అ���ను ��రమ�ా అ�
్
��దకల�ప�త� తన �ే�� అత� వసత ్�మ���ౖ గ�ర�త్�ా ���ిం� అతడ� అ�� ��డ�ా �ాక ఆ�� ��రమ �ా అరధ్
్
�ేసుడ���న్డ� సం��షమ��ా పర�ే�ామ�లక� ప్రయ�ణ����డ�

����న్ళ్ళకతడ� ప�ా� �ేశమ��ే, అం�ొ క పట్ణమ�నక� ���్ల ఒక �ాయ్�ా��� క��ి తన���ై�
వ��ో య్గ��ిప్ంచమ� �ా్ర�ేయప��్ అప�ప్డ� ఆ�ాయ్�ా�� మనసు క���� "జ�గ�తత్�ా ఉండవల�
సుమ�" అ� ��చ్చ��ం, ��కర�నక� తనవదద్ ఉ�ోయ్గమ� ఇ�ె్చ ��కర�డ� ఉ�ో య్గమ�ల� �ే�� ఎంత�
నమ్మకమ��ా ప��ేయ�ా��ను అత� ప�తనమ�నక�, ��ా్వస�ాత్రతక� ��చు్చ��� ఆ �ాయ్�
��కర�నక� తన �ాయ్�ారమ�ల� ��ం�ెమ� �ాట�క��� ఇ�ె్చన ��కర�డ� ఇంకనూ క�ి్టం� ప��ే�ి
�ాయ్�ారమ�ను వృ�� ద్ �ే��న అట�
్ ల పం��డ� సంవతస్రమ�ల� గడ� ���న �ాయ్�ా�� మ�స� �ా��
�� ��ను. అందువలన తన�ాట� ధనమ� మ�త్రం ��ను �స��� త��్కన �ాయ్�ారమంతయ� ��కర�న�
అపప్��ం� అతడ� ��ా�ం� �సు���ా��ను ��కర�డ� స్వతంత్ర �ాయ్�ారసుత్డ�� అ�త���న
ధనవంత��ై సుఖమ��ా �ాలమ� గడప�ా��ను.

ఇచ్చట అత త్�ా��ంట� వదద్నునన్ క��య్ణ��� ����ట��� బ�ధల� ��� ������ా అతత ్�ార� ఆ��ను అ�క
�
�ధమ�ల��ా కష్టమ�ల� ��� ట్టచుం�ెన ఇంట� ప�ంతయ� �ే�ంచు���, క�సమ� ����ద్�ా అనన్మ
క��� ��ట్ట����న . అందువలన కల�య్ణ� అడ��� � �� కట� ్టల� ఏ, అ� అమ�్మ��� వ�్చన ����
� �్ళన భరత్ ఎప�ప్డ� వచ? తన కష్టమ�ల� ఎప�ప్డ
�వ����రమ� గడ�ప�చుం�ెను. ధ��రజ ్న�� �
�ర��� అ� ఆ�� ఎంత� ఎదుర� చూడ�ా��ం��. ఇట�
్ లండ�ా ఒక��డ� కల�య్ణ� కట�్టల� కట�్, తల��ౖ
��ట�్ట��� వచు్చచుండ�ా మదయ్ల� ఆ��క� ��హమ� ���ిన �ేర�వ �ా�మమ� వచు్చ వరక� ఓ�ిక��
న���న��. ఆ �ా�మమ� ల���� �ా�ా�� ఒక�� ఇంట��� ���్ల మం��ళ�్ళడగబ� �న��. ఆ
సమయమ�న�� ఇంట��ార� సం���ిమ�త వ్రతమ� �ేసు��నుచు��న్ర ఆ వ్రత మ��మ చూచుచు ఆ��
��హమ� మ�ట� మర��� ��ను. ఆ ప�జ �తత ్మ� ప���త్ అ�న తర��ాత �వరల� కథను �
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ప్ర�ాదమ� �సుక�నన్� తనక� క��� ఆ వ్రతమ� �ేయవల�న� ����క క���న�� ఆ వ్రత ���నమ�
అంతయ� �ా��� అడ�� �ెల�సుక�నన్��

అందు�ా ఇల�్లల� కల�య్ణ�� చూ�ి "ఓ ����గయ్వ�! ఇ�� సం���ిమ��� వ్ర ���� ప్ర� �క��ారమ�
��డ�ను శ��ద్భక�త్ల�� �ేయవల�య�న
�
అల్40 �క��ారమ�ల� వ్రతమ� �ే�ి41 �క��ారమ���డ�
వ���య్పనమ� �ేసుక�నన్ ట్ల��ే ఆ అమ్మ�ా�� అనుగ�హమ�వలన న ����కల�న్ ���
�తయ్సం��ష��ా ��ంచ�ాల�గ���ర� ఈ వ్రతమ� �ే�� �ార� �క��ారమ���డ� ప�ల�ప� ప��రధ్మ�న
మ�త్రం �న�ాదు" అంట� �యమ�లను, వ���య్ప�� ���నమ�ను �ె��ిన��

కల�య్ణ� ఆ�షయమ�ల�న్ంట�� ప���త్�ా అరధ్మ� �ేసు��� మనసుల��� అమ్మ�ా���� నమస్క��ం� 
అమ�్మ��వ����� బయల��ే��న�� మ�రగ ్ మధయ్ల� ఒక ��గయ్వంత��ాల�ౖన �ీత్� �ి�� ఆ కట�్టల�
��ను��్క, ఆ��క� ��ంత ధనమ� అం��ం�ం��. అ�� చూ�ిన కల�య్ణ� ఎం�� సం��షమ��� అ�ే���
సం���ిమ�త ప�జ జర�ప���న �ర్ణ�ంచు��� ఆ ధనమ��� అమ్మ��
ా �� � �ావల�ిన ప�జ
ద్రవయ్మ�లనుసు��� బయల��ే��న��. మ�రగ ్ మధయ్ల� ఆ��క� ఒక �ే�ాలయమ� క��ిం�న� అక్కడ
ఉనన్�ా��� ఆ �ే�ాలయమ� ఏ �ై�ా��� అ� అడ�గ�, అక్క���ార� అ�� సం���ిమ�త �ే�ాలయమ�
అ� బడ���్చ��. ��ంట�� కల�య్ణ� అ�త���న సం��షమ��� ఆ గ���ల���� ���్ల అమ్మ�ా��� దర్
�ేసు��� అ��క �ధమ�ల��ా అమ్మ�ా��� �ా్ర��ధ్ం� ��ను �ె�్చన ప��రధ్మ�ల�న్య� అమ్మ
���దన �ా�ం�, ప్ర�ాదమ� �సు��� ఇంట��� �
� �్ళన�

అ�� �దల� ఆ�� ఎం�� �యమమ��ా ప్ర� �క��ారమ���డ� సం���ిమ�తను ప��ంచుచూ వ్ర
�యమమ�లను త��� తపప్క�ండ �ాట�సూత్ �ాలమ� గడప�ా��న� ఇల� ���న్ ���ల� గడ�ప�ా ఒక
�క� �ారమ� �ా�్ర సం���ిమ�త క��య్ణ��� కలల� క��ిం� "అమ�్మ�! ఇ���� �భరత్ �ర���మ� అ
�
�్చ చూడ�ా కలల� అమ్మ�ార� ఇ�్చన �ర��
ఒక �ట�� వ��� ���్ళం��" క��య్ణ��� �లక�వ వ
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�ా��తమ� తన పక్కల� ప��య�నన్� ఆ అమ్మ�ా�� దయక, మ�తయమ�నక� ఎంత�ా�� సం���ిం� ఆ
�ర���మ� ల� వ�నన్ �ధమ��ా�� తన భరత్క� �ర���మ� �ా్ర�ిం

అట�
్ ల కల�య్ణ� ఉతత్రమ�  �ా్ర�ిన అన��ాలమ�ల��� ��కర��  వదద్నుం�� ఆ��క� ��ం�ెమ�
ఉతత ్రమ� వ�్చన� భరత ్ నుం�� ఉతత్రమ� వచు్చట �� తన కష్టమ�ల� ���నవ� కల�య్ణ� ఎంత��
ఆనం��ం�న��. ఇ�� ఇట�
్ లండ�ా తన ��డలగ� క��య్ణ��� ఎక్కడను��� డబ�, ఉతత ్రమ�ల�
వచు్చచునన్ సంగ� అతత్�ార� ప�ిగట�్ట ఆ �షయమ�ను తన ��దద్  �� క�డబల�క���� అ�
ఎ��్చతనుం�� వచు్చచునన్�� ఆ�ా �యమ� �ిల్లలను పం�ి��ర�. �ిల్లల� కల�య్ణ� వదద్ క� ���్
�క� ఉతత ్�ాల, డబ�్బల� ఎక్కడనుం�� వసుత్��? అ� అడ�గ�ా, కల�య్ణ� � �ినతం��్ర �ా�
నుం���� వసుత్��న్ అ� �జమ��ే�ిప్న�� అమ�యక�ల�ౖన �ిల్లల� తమ తల�్లల వదద్ క� ���్ల కల�
�ె�ిప్న సంగ� ె�ాప్ర
�

�ిల్ల అల్ల�� అనందం చూ�ాక తమక� గ��� � దద్ల�ంట� బ�డ�న� అనుక�ం��. ఒక��డ� గ����� ���్ల
అమ్మ�ా�� దర్శనమ� �ేసుక�� "ననున్ కట�క ద��ద్రమ�నుం�� త�ిప్ం � దయవల్ ల సుఖమ��ా��
వ���న్ను �ా� �్�
ీత �� మ��్రత్వ�
త
� క�� ప్ర�న
� ��� �ా� ��క� �ిల్లల� ల�ర� �ావ�న తల�్ల, ననున్
��భరత ్ �ెంతక� �ేర�, మ� �ాప�రం �లబ�ట�్ , ��క� కడ�ప� పం�ేల� �ే� త�్ ల అ� మ�� మ��
�ా్ర��ధ్ం�ం� ఆ ��క�త్ల�� ధర్మ బదద్���న ����కను ��ర�� ��్చందుక� సం��మ�ట ఒక��ట� �ా�్ర ��కర
బ�్రమ్హన మ�ె�త్దువ ర�పమ�ల� కలల� క��ిం� "��కర�
�
�వ� ��ా��త�డవ�, �క� �గ�య్�ాలగ�
��రయ్ను � స్వ�ా�మనందు �డ�వ�్చ��వ�య� మర�� ����వ� ధన సం�ాదన ఒక్కట�
��తమ��ా �ాలమ� గడ�ప�చు�్ట� ఇట్ ల�న�� ��ం��్ల ఎల� �ేసు��ంట? � �ెంత��
వ�ండవల�య�న�, �ల�ా ����ంక వల� �ాప�రం �ేసు��వల�న� ఆ �ిల్లక� మ�త్రమ� ����కవ�ంద?
�ావ�న �వ� ��ంట�� � స్వ�ా�మమ�నక� ప్రయ�ణ కమ�్మ ఆ��నుక��� సుఖమ��ా సం�ారమ�
ి
ట
�్ర�క��ం�న �� ఆగ�హమ�నక� గ��� అ��య్
�ేసు��నుమ�. �ను �ె�ప్న
�్ల �ేయక ��మ�టను త
సుమ�" అ� ��చ్చ��ం�ం��
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����� ��కర�డ� ఉ���్కప�� �డ�రల�వ�ా�� కలల� క��ిం�న�ేవ�� �ేవ��య� ���ం, �ేత�ల�
జ���ం� అమ్మ�ా��� �ా్ర� �� "త�్ ల అ�న్ �ె��ిన అమ్మ �� కష్టమ�ల� మ�త్రమ� ఎర�గ�ా త� ఈ
�ాయ్�ారమ�ల� ఏరప్��న ఇబ్బండ�లవలన ఇంత�ాలమ� �ాల� కడ�పల� క��త���న �� �ద
దయవ�ం� �� �క�్కల� ��ంత త్వర�ా ��అ�గ్��త్ అంట త్వర�ా ��ను �� �ా�మమ
బయల��ేర���ర�. ��రమ� ��ే అమ�్మ అ� �� క�్కక���న్డ అత� �ర �నన్ ఆ త�్ల అత�
కర���ం��. ఆ�� అనుగ�హమ�వలన �ాయ్�ారమ�ల� ఏరప్��న ఇబ్బందుల�న్ ఇట�్ల �� ల����
�ావల�ిన �� మ్మం�� �ే��� వ�ే్చ�ిం� ఆ ధనమం�� మ�టకట�్ట��� అమ్మ�ా��� నమస్క
�
��ంచు�
తన ��రయ్ వదద్క� ప్రయ�ణ�����

ఇక్క ��కరడ� బయల��ేర�ా�� అమ్మ�ార� క��య్ణ��� కల� క��ిం� "అమ�్మ�! �భరత్ ��
బయల��ే�ాడ�. స���గ ా్ � భరత్ వ�ే్చ ���న నువ�్వ � కట�్టల �ప�ను మ�డ� ��గమ�ల��ా  ఒకట�
న�� �రమ�న, మ��కట� �� గ���ల� ��ట�్ , మ�డవ�� � తల��ౖ ��ట�్ట��� � భరత్ � �ంట� వదద్క� �ా�ా
అత��� �నబ�ేతట�
్ ల � అత త్�ా��, "ఓ అ��త్ �� �� ట�్ట ��ట� ్టల� ��క� ��ట , ఆక��ావ�ం��, ��
�పప్�ల�్ల ��క� ��, త్వర�ా వ�్చ �ప� ��ంప��� ��డ ���ిప్�ా ఉ, అ� ��కల� ��ట�్ట అ� �ె�ిప
అమ్మ�ార� కలల��� మ�య����ర�

�� కర�డ� న���రంల� ����స���� ��ల� చ��ా ఉం��. ఆ చ�ల� ��ర గ�ర�త్క� వ�్చం� అంతల� అక్కడ
కల�య్ణ� వ��� ���్ళన కట�్టల�ప� కనబ��ం ��కర�డ� ఆ కట�్టలను మంట���ి చ�� ���ట�్టక���న్
అక్క నుం�� తన పట్టణమ�నక� బయల��ే����డ� మ�రగ ్ మధయ్ల� అత�� ఆక� ���ిం��. �ేర�వల�
సం���ిమ�త గ��� క��ిం�ం��. అక్కడ కల�య్ణ� వ��� ���్ళన ��ండవ కట�్టల�ప� క��ిం� ��
కర�డ� సం���ిం� ఆ కట�్టల�� వంట�ే�ి ��జనమ� �ే�ాడ� ��ంత ��ప� ��ా�ం� �సు��� �ట���
బయల��ే�ాడ�.
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�� కర�డ� గ�మ్మమ�వదద్క� వ�ే్చస���� కల�య్ణ� కట�్టల�ప��� వ�్చ అమ్మ�ార� �ె �ిప్నట�్ల�
�
ఆ��మ�తలను బట�్ట తన త�,
��ట�్టం�� ��కర�డ� ఆ��ను గ���త్ం��డ� ఆ�� �ి్ థ��� బ�ధప�్డడ
అనన్ల, వ��నల� క��ి ఆ��ను ��ంత కష్ట��డ�త���న్�� అరధ్ం �ేసుక���న ఆ��ను దగగ ్రక�
�సు��� క�న్ర� త���, ఆ��ను ఓ���ా్చడ� కల�య్ణ� బ�ధల� ��ట�్టన ఆ �ంట�్ల ఉటమ�
� �� ��త త్ ఇల�్ల ��నుక�్క�� కల�య్ణ� అతనూ అందుల� �ాప�రం ��ట�్ట��ర ప్ర�
ఇష్టమ�ల�క ��కర�డ� �
�కర�ారమ���డ� సం���ిమ�త వ్రతం �ేసుక�ంట� ఈ దంపత�ల� ఎం�� ఆనందమ��ా
��ంచ�ా�ార�. అంతల� అమ్మ�ా�� వ్రతమ�నక� ఉ��య్పన �ేయవల�ిన సమయమ� వ�్చ ఆ
ఉ��య్పన ఎం�� ఘన�ా �ేయ�య్లనుక�ం�� కల�య్ణ అందువల్ ల �ాత ��డవల� �స్మ��ం� అతత్�,
ఆర�గ�ర� ������దల్ లను క��� వ���య్పనక� రమ్మనమ� �ి��ం

�
అ��ే ���� ��డళ్ళ�, అతత ్�ా��� మ�త్రం కల�య్ణ�
�ద ��పం ��ల� ఎల��� అల��ా ఆ��ను
కష్ట��ట�్టలనుక���న్ ఆ�� �ే�� వ్ర����� భంగ క���ం��ల� �ర్ణ�ంచుక���న్ర అందు��సమ�
�ాళ�్ళ �యమం త�ిప్ క��య్ణ��� �ె�యక�ం�� ��ట��ా ప�ల�ప� ప���ాధ్లను వం��న వం
క��ి��ర�. అంతట��� కల�య్ణ��� వ్రతం భం�ామ�ం� వ్రత �యమ�లమ� �ర�దద్ం�ా ఆ �ంత ప�ల�ప
�నన్ందువల్ల సం���ి మ�త ఆగ���ం�ం� ఆ �ారణం�ా ��కర����ౖ ల���� � అ��ం��ల� ప��్డ�
��
�ాజభట�ల� వ�్చ ��కర��న్ బం��ం� �సుక��ల�్ల కల�య్ణ� సం���ిమ�త �ా��ల�ౖ బ�� �ల�ిం�ం
�
తన భరత ్ను ర��ంచమ� �ా్ర��ధ్ం�ం పరమ కర�ణ�మ� అ�న ఆ త�్ ల కల�య్ణ� � ��ద్�ి కనుక ఆ��
అనుగ���ం�ం��. అందువల్ ల ��కర�డ బంధ�మ�క�త్�ై �ంట��� �ే�ాడ� ����� ఆదంపత�ల� ఆనందమ��ా
�ాప�రం �ేసు���ా�ార�.

ఒక �ా�� కల�య్ణ�� ఆ అమ్మ�ార� అ����ంచ దల��ి�్చ �చ్చగ�ె మ�ర� ��షం ధ��ం�, ఓ �ే�త �్
బ�ల్లమ� ఓ �ే��త్ శనగల� �ం, ��ట���ంట ��ంగ �ార�్చక�ంట� �ా�ా��ం�� ఆ�� ��ట���ౖన, �ేత�ల��ౖన
ఈగల� మ�సుర�త� వ���న్� �కృతర�పంల� ఆ�� కల�య్ణ� వ�నన్ ����� వ�్చం ���ల� �� ��
�ిల్లల, ఆడ�క��� �ిల్లల� ఆ��ను చూ�ి "��కష్, �ెయయ్ం అ� ��కల��సూత్ �ాళ�్ళ ర�వ్వ�ా�
�
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�ిల్లల��� �దక� ��ి��� �ాళ్ళ�న్ ���్ల కల�య్ణ� �ాళ్ళ బ�, ���� ��డళ్ళక తగల�ా�ా�. ��ం��
�ాళ�్ళ కం�ార�ప�� "అ�్మ! ఇ�ెవ�� మ�యలమ����" ల
�
�క�ంట� ����దక� ��ి���� �ాళ�్ళ మన
ఎందుక� పడ���? మన��ందుక� �ెబ్బల� తగ�ల���? అ� ఆల��ం� భయగ�సత ు్ల�ౖ ��� తల�ప�ల�
మ��ి��
� ార�.

అ�� గమ�ం�న సం���ిమ�త ఆ ��్వరల���ి ఒక్క �ా�� చూ�ిం� ఒక్ �ా���ా ప్రలయమ�ర�తంల�
వ�్చన �ా��� ఇంట� తల�ప�ల� భళ�్ళన �ెరచుక���న ఇంట��ద ��ంక�ల� ల���� �ా�ా�.
ఇంట�్ల�ాళ�్ళ ఆ �ా� �సు���� స���ా �లబడల�క అట� ఇట� త��ప�� ��య�ర ఈ దృశయ్ం అంట�
చూ�ిన కల�య్ణ� ��ంట�� అక్కడ ���్చ�ాట�్ట ర�పంల� వ�నన్ ఆ�డను ప��కష్న��. ఆ��
సం���మ�త�� అ� అ��ిం�ం��. ��ంట�� కల�య్ణ� ఆ�� �ాళ్ళ��ౖ బ�� "జగ��్మ��! నువ�్వ �� ఆ�
�ైవమ�న సం���ిమ�త��. అమ�యక�ల�ౖన �� బంధువ�లను ర��ంచు, �� పర�వ�ను �ా�ాడ� త�్ ల
అంట� స�నయమ��ా �ా్ర��ద్��్చదమ��� అమ్మ�ార� �ాం�ం� �ర�నవ�్వ�� అదృశయ్ం 

� � క��� కల�య్ణ� ������దల్లక� అమ్మ�ా���ద నమ్మకమ� కలగల ఎల��� అల�
ఇంట జ����
��కర����, కల�య్ణ�� సర్వ ��శనమ� �ేయ�ల�� ఆ��చన మ�ను��ల�క��య�ర �వరక� ఓ ���న
�ాలల�్ల �షమ� క��ి క��య్ణ��� ���్చ అమ�యక��ాల�ౖన కల�య్ణ� ������డళ�్ళ ఇ�్చన �ాల
��్రగ���ంఅ�అనుక�ం��. అంతల� అమ్మ�ా�� దయవలన �కర�డ� కల
�య్ణ���ి���డ�. అందువల్ల ఆ
�
�ాల�ాత్రను అక్క�ే వ�ం� భరత్ వదద్క� ���్ అ�ే సమయమ�ల� అట��ా వ�్చన ��కర���
అనన్��డ�క� ఆక��ా ఉం�� అక్కడవ�నన్ �ాల�న్ గబగబ������ ��్ర��న ��ంట�� ఆ �ిల ్ల�ాడ
�ావ���కల� ��డ�త� ��ంట�� ��ల��ౖ బ�� చ��� య�డ�. క�ర��ా�� ఆరత ్����ల� �� అత� త�్ల అక్కడ
వ�్చం�� "కల�య్�� �ాలల�్ల �షమ� క��ి తన ��డ�క�క� ఇ�్చ చం�ి���ిం�� అంట� ఊర� �ా
�నబ�ేల� అర�సూ
త ్ ��డ�క� శవం �ద ప�� ఏడవ�ా��ం�� అ�� �� ప్రజలందర� కల�య్ణ� ��కర��
���� మ�టల� అన�ా�ార�.
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అను��క�ం�� �దప��న ఈ హ��య్���ా��� అప�ండ�� ఆ దంపత�ల� ఎంత�ా�� ప��తం�ిం��ర�
అ��� స��, "అ�న్ంట��� ఆ తల�్ల ఉం��" అనన్ �ైరయ్మ��� మన�ా�ా ఆ త�్ల�� స్మ��ం���ా
భక�త్లను ర��ం��దమ�ల� ఆ అమ్మ�ా��� �ం�న�ార� ల�ర�క� తన భక�త్ల� కంటత�� �����ే ఆత�్
భ��ం��డ�. అమ్మ�ార� ��ంట�� ��ా�ాలను ����న �ిల ్ల�ా�� బ్ర���ం�� ఆ క�ర��ాడ�
�ద్రల��నట
�్ల�ా ల�� క�ర�్చ��న అంట� క��ి కల�య్ణ�, ��కర���� �దద్దమ� �నన్ ఆ �ిల్ల�ా
"అమ�్మ! �ి�న, బ�బ��� �ట్టకం�, ఆక��ా ఉం�� ఆ �ాలను ���� స్వయమ��ా ��్ర�ాన అం�ే�ా�
�ి�న్ ��క� ఇవ్వల�దు అ��ె�ాప్ ����� కల�య్ణ� ��కర�ల� ���ద్ష�ల��ే� ���ం� అ��ే కల�య్ణ�
��సం ��ట�్టన �ాలల�్ల �షం ఎవర� క��ార� అనన్�� ఆల��ం��

����� �షం క��ి�� ��ట���డల� తన రహసయ్ం ��గద� గ���త� తకష్ణ�� కల�య్ణ� �ాళ్ళ�ద
కష్మ�పణ ��ర�క�ం� అప�ప్డ� కల�య్ణ� తన ������డల�ను కష్�ం� "��ను కష్�ం�నంత మ�త్
�ేత ఏంల�భం, అంట� అమ్మ�ా�� చల,� ���్ల ఆ సం���ిమ�తను కష్మ�పణ ��డ���ం��" అ� �ె�ిప్
అందర� క��ి ఆ త�్ ల� �ా్ర��ధ్ం��

ఆ��ట�నుం�� అందర� క��ి��
� �ి వ�ంట� వ��ర�. ఓ �క��ారమ���డ� ఏడ�గ�ర� ��డళ�్ళ క��ి
సం���ిమ��� వ్రతం �ేసుక���న్ర ఆ అమ్మ�ా�� అనుగ�హం వలన కల�య్ణ� గరభ్వ� అ�ం చక్కట�
మ�హ�రత ్మ�ల� క�మ�ర��న్ కనన్��. అమ్మ�ా�� వరప్ర�ాదం�ా ఆ �డ్డను ��ంచుక�ంట� సం���
ప�జల� మ�నక�ం�� �ేసత ూ్ ��కర�డ, కల�య్ణ� దంపత�ల� కల�ాలం సుఖ సం���ాల�� త�లత��ార�

ఈ కథ �నన్�ా��,� చ���న�ా���� క��� ఆ సం���ిమ�త అనుగ�హం �ాళ్ళ సర్వ ��ఖ�య్ల� కల�గ��
అనడంల� సం�ేహం ల�దు.
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