శ్రీ సంతోషమాతా వ్రతం
భ ుందఽగ గణతి ూజ చేవ, తదఽరి సఽుతో గౌరీదేవిని చేవ ఆ దేవతనఽ ూజుంచాలి.
గౌరీూజ:
భాతాపతాతావుం - గ యుసదగ తి శ్రీ
తవమేవ సుంజీవన శేతేబూతా
ఆవిరాలన్ భనోలేగట్ శ్రఘర భాగచ్చ మే ుయః
మావచ్ఽచభైక శేతేభయాట్ భభగౌరి వయరద!ే
గౌరిదేవతనఽ సఽుకుుంకుభలతో పై ళలోకభ చే ూజుంచ్వలెనఽ.
సంతోషమాత ూజ:
ధ్ాానం:
ళలో: జమతే జమతే జననీ జనమ సపలా దాయని
జమతే జమతే భాటయ సభిత చ్ళకమ కత
జమతే జమతే దేవి సుంతత తానుంద దాత్రర
జమతే జమతే శక్ైత సుంతోష దేవి రదాా.
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః ధ్ాానుం సభయమామి.
అవహనం:
ళలో: సుంతోఴని భహాదేవి సుంతతానుంద క్రిణి
ఆలహమామి తావుం దేవి కళలోరి ళలబనే.
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః ఆలహమామి ఆసనుం సభయమామి.
అసనం:
ళలో: నవయతన సభామ కత ుం సవాుం శేభ సఽఖాసనుం
కలితుం తవుంతదరైేన వత రబవ సదా భ దా.
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః దివా యతన వుంహాసనుం సభయమామి.
పదాం:
ళలో: నుదాుం గిహాణ దేలేశి వితరుం ుంకమోచ్కుం
బక్తా సభరితుం భమా బగవత్ర తవుం వ఼వ కుయుషవ.
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః నుదాుం సభయమామి.
ఄర్యం:
ళలో: దేలేశి బకత సఽలభే సరవరిషట నిలరిణి

సభసత నుసుంహరిత గీ హారయ్ాుం వుబరద.ే
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః హసత యో అయ్ాుం సభయమామి.
అచమనీయం;
ళలో: కపళలోష్మది లయాుం గల వుదిేకయుం వుబుం
అనత ఃవుదే ాయధుం భాుంఫే ఆచ్భనీముం వినిరిమతుం.
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః భ ఖై ఆచ్భనీముం సభయమామి.
ంచామృతం:
ళలో: యోడది ఘర తోపతుం, శయకరభదఽ సుంమ తుం
ుంచాభిత సననమిదుం, గిహాణ కభలాలయే.
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః ుంచాభిత సననుం సభయమామి.
స్ానం:
ళలో: గుంగజల సభానీతుం భహాదేవ శియసత ుం
వుదదే దక మిదుం సననుం గిహాణ జగదీశవరి.
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః వుదదే దక సననుం సభయమామి.
వ్స్ రయుగ్మం:
ళలో: సఽరరిచతాుంఘ్రర మ గలేడెకల నసపరయ,ే
వసత మ
గముం రదాసామి గిహాణ సఽయవుండిత.ే
ర
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః వసత మ
గముం సభయమామి.
ర
అభరణం:
ళలో: క్ైమూయ కుంకణుం దేవీ హయభాుయ మేఖలా
విబూషణా నాాభాలాాని గిహాణ యవరిిని .
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః సఽవరిబయణాని సభయమామి.
మాంగ్ళ్ాం:
ళలో: తత శెభకుీతమ్ దివాుం భాుంగళ్ాుం భుంగళ్రదుం
భమా సభరితుం దేవీ గిహాణతవుం వుబరద.ే
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః భాుంగళ్ాుం సభయమామి.
గ్ంధం:
ళలో: శ్రీ గుంధుం చ్ుందనోనిమశీభుం కుుంకుభాగయు సుంమ తుం
కయౄయలేఖ సుంమ తుం, భమా బక్తా విలేపతుం.

శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః గుంధుం సభయమామి.
ఄక్షతలు:
ళలో: అక్షతాన్ దవలాన్ దిలాన్ ళలిమాన్ తుండెలాన్ వుభయన్
హరిదార కుకుమోపేతాన్ వ఼వ కుయుషవ భశేశవరి.
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః అక్షతాన్ సభయమామి.
ఄధ్ాంగ్ ూజ:
ఓుం శ్రీ సుంతోశియౄనుయై నభః - నుదౌ ూజమామి
ఓుం భహానుందాయై నభః - జానఽనీ ూజమామి
ఓుం భహాదేల్ైా నభః - ఊయౄుం ూజమామి
ఓుం వుంహ భదాాయై నభః - కటుం ూజమామి
ఓుం ప఼రతి వరిేన్ైా నభః - నాభుం ూజమామి
ఓుం మోహన యౄనుయ నభః - సత నౌ ూజమామి
ఓుం లలితాన్గ ా్ నభః - బ జదావముం ూజమామి
ఓుం కుంఫ కుంటయయై నభః - కుంటుం ూజమామి
ఓుం శక్తత పరమాయై నభః - భ ఖుం ూజమామి
ఓుం బక్తత పరమాయై నభః - ఓష్టట ూజమామి
ఓుం సఽశ్రలాయై నభః - నావక్ుం ూజమామి
ఓుం సయవభుంగలాయై నభః - శియః ూజమామి
ఓుం సుంతోఴైా నభః - సరవణాుంగని ూజమామి.
శ్రీ సంతోషమాతా ఄష్ట్ తోత్ర శతనామావ్ళి:
ఓుం శ్రీ దేల్ైా నభః
ఓుం శ్రీ దారధ్ాాయై నభః
ఓుం శివ భుంగళ్ యౄపణ్ైా నభః
ఓుం శికర్యా నభః
ఓుం శివ రధ్ాాయై నభః
ఓుం శివ జాాన రదాయన్ైా నభః
ఓుం ఆది లక్ష్్్మా నభః
ఓుం భహాలక్ష్్్మా నభః
ఓుం బర గ లసయ ూజతాయై నభః
ఓుం భధఽ రహాయ సుంతేష్టయై నభః

ఓుం భాలా హసతయై నభః
ఓుం సఽలేఴణ్ైా నభః
ఓుం కభలాయై నభః
ఓుం కభలాుంత సాయై నభః
ఓుం క్భయ యౄనుయై నభః
ఓుం కుఱేశవర్యా నభః
ఓుం తయుణ్ైా నభః
ఓుం తాసరధ్ాాయై నభః
ఓుం తయుణాయక నిభయననాయై నభః
ఓుం తలోదర్యా నభః
ఓుం తటదేే హాయై నభః
ఓుం తత క్ుంచ్న సనినభయయై నభః
ఓుం నళినీ దళ్ హసతడాా యై నభః
ఓుం నమ యౄనుయై నభః
ఓుం నయ పరమాయై నభః
ఓుం నయ నారమణప఼రతాయై నభః
ఓుం నుందిన్ైా నభః
ఓుం నటన పరమాయై నభః
ఓుం నాటా పరమాయై నభః
ఓుం నాటా యౄనుయై నభః
ఓుం నాభనురమణ పరమాయై నభః
ఓుం యభాయై నభః
ఓుం య భార్ధక దాయన్ైా నభః
ఓుం యమేశవర్యా నభః
ఓుం నురణయౄనుయై నభః
ఓుం నురణదాతరాైర నభః
ఓుం నురశరాది వుంది తాయై నభః
ఓుం భహాదేల్ైా నభః
ఓుం భహా ూజాాయై నభః
ఓుం భహా బకత సఽ ూజతాయై నభః
ఓుం భహాభహాది సుంూజాాయై నభః
ఓుం భహా నురబవ ళలిన్ైా నభః
ఓుం భశరతాయై నభః

ఓుం భశరభాుంతసా యై నభః
ఓుం భహా సభారజాదాయన్ైా నభః
ఓుం భహా భామాయై నభః
ఓుం భహా సతావ యై నభః
ఓుం భహానుతక నాశిన్ైా నభః
ఓుం రజ ూజాా యై నభః
ఓుం యభణా యై నభః
ఓుం యభణలుం టయయై నభః
ఓుం లోక పరముంకర్యా నభః
ఓుం లోలా యై నభః
ఓుం లక్ష్ిమలణీ సుంూజతాయై నభః
ఓుం లలితాయై నభః
ఓుం లాబదాయై నభః
ఓుం లక్రరే యై నభః
ఓుం లసతియుమాయై నభః
ఓుం వయదాయై నభః
ఓుం వయ యౄనుడాా యై నభః
ఓుం వయషణ్ైా నభః
ఓుం వయష యౄపణ్ైా నభః
ఓుం ఆనుంద యౄపణ్ైా నభః
ఓుం దేల్ైా నభః
ఓుం సుంత తానుందదాయన్ైా నభః
ఓుం సయవక్ష్ై భుంకర్యా నభః
ఓుం వుభయయై నభః
ఓుం సుంతత పరమలదిన్ైా నభః
ఓుం సుంత తానుంద రదాతరైా నభః
ఓుం సచ్చచదానుంద విదరహాయై నభః
ఓుం సయవబకత భనోహర్యా నభః
ఓుం సయవక్భ పలరదాయై నభః
ఓుం బ క్తత భ క్తత రదాయై నభః
ఓుం సదరైవా నభః
ఓుం అషట లక్ష్్్మా నభః
ఓుం వుబుంకర్యా నభః

ఓుం గ యుపరమాయై నభః
ఓుం గ ణానుంద యై నభః
ఓుం గమతరాైర నభః
ఓుం గ ణతోఴణ్ైా నభః
ఓుం గ డానన ప఼రతిసుంతేష్ట యై నభః
ఓుం భధఽరహాయ బక్ష్ిణ్ైా నభః
ఓుం చ్ుందారననాయై నభః
ఓుం చ్చతసవయౄనుయై నభః
ఓుం హరిణ్ైా నభః
ఓుం హాటక్బ యణోజవలాయై నభః
ఓుం హరి పరమాయై నభః
ఓుం హరరధ్ాా యై నభః
ఓుం హయషణ్ైా నభః
ఓుం హరితోఴన్ైా నభః
ఓుం హరి ఫిుంద సభారధ్ాా యై నభః
ఓుం హాయ నీహాయ ళలభ తాయై నభః
ఓుం సభసత జన సుంతేష్టయై నభః
ఓుం సరవవదరవ నాశిన్ైా నభః
ఓుం సభసత జగ దాధ్ారయై నభః
ఓుం సయవ లోక్్యక వుందితాయై నభః
ఓుం సఽధ్ానుతరసఽ సుంమ క్తయై నభః
ఓుం సరవనయధ నిలయణ్ైా నభః
ఓుం సతా యౄనుయై నభః
ఓుం సతాయతా యై నభః
ఓుం సతానులన తతరయై నభః
ఓుం సరవబ యణ బూష్డాా యై నభః
ఓుం సుంతోఴన్ైా నభః
ఓుం శ్రీ యదేవ తాయై నభః
ఓుం సుంతోఴ఼ భహాదేల్ైా నభః
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః అష్్ తోతతయ శతనాభావళి సభాత ుం.
ధూం:
ళలో: దళుంగ లుం గగగ లోపతుం సఽగుంధుంచ్ సఽభనోహయుం

ఘూుం దాసామి తరదేవి గిహాణ సఽగుంధ పరయ.ే
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః దాభాఘారమామి
దీం:
ళలో: సత విుంశ దవరితమ కత ుం గలాజైాన సుంమ తుం,
దీుం రజ్వలితుం దేవి గిహాణ భ దితా బవ.
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః దీుం దయశమామి.
నైవేదాం:
ళలో: న్ైలేదాుం భధఽరహాయుం గ డశయకయ సుంమ తుం
చ్నక్్యశచ సభామ కత ుం వ఼వకుయుషవ భశేశవరీ.
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః న్ైలేదాుం సభయమామి.
తాంబూలం:
ళలో: పూగీపల సభామ కత ుం నాగవల్లో దఱ్యాయుాతుం
కయౄయ చ్ాయి సుంమ కత ుం తాుంఫూలుం రతిగిహాాతాుం
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః తాుంఫూలుం సభయమామి.
నీరజనం:
ళలో: నీరజన సభామ కత ుం కయౄరైన సభనివతుం,
తేబాుం దాసాభాహుం దేవీ గిహాాతాుం హరివలో భే.
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః కయౄయ నీరజనుం సభయమామి.
మంతరుష్పం:
ళలో: దామలయే దమకరై దమభాలా విబూఴత,ే
సరవనుందభాయే దేవీ సఽప఼రతబవ సయవదా.
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః సఽవయి భుంతరుషుం సభయమామి.
రదక్షిణం:
ళలో: దమహసత వయదనుణి సర్వవ శ్రీ సయవభుంగలా
సఽదానుతారభ సుంమ క్త యక్ష యక్ష భశేశవరీ.
శ్రీ సుంతోఴభాతాయై నభః రదక్ష్ిణ నభసకరన్ సభయమామి.
ఄధః శ్రీ సంతోషమాతా ష్ట్ డశోచార ూజా సమా్ ం.
శ్రీ సంతోషమాతా వ్రత కథ:

Santhoshi Matha Vrat Katha, Story of Santhoshi Matha Vrat
ూయవభ చ్ుంక దేశుంలో ళలభయనగయభనే పదే టట ణభ లో ఒక విదే వ఼త ర నివవుంచేద.ి ఆమెకు
ఏడెగ యు క్ొడెకులు. ఆ ఎడెగ యులోనఽ ఆయుగ యు ఏదద చ్కకట నఽలలోనఽ, ఉదద ాగలలోనా కుదఽయుక్ొని
చ్కకగ ధనాయ్న చేసత ఽనానయు. ఎదల లడిన శ్రీకయుడె ఏ నీ చేమకుుండా స్ భరిను్ తరై , సుంనుదన లేకుుండా
తియగసగడె. అుందఽవలన అతనిని ఎవయు గౌయవిుంచేలయు క్దఽ. చ్చవయకు కనాన తలిో కడా అతనిని శీనుంగ
చ్ావేద.ి
సుంనుదిుంచే క్ొడెకులకు షడరస్ పేతుంగ యుచ్చకయమెైన భోజనాలు పటట లయు తినగ మిగిలిను్ యనవి,
ఎుంగిలి దారధలనఽ శిీకయుడిక్త పటటటద.ి ఆ విధుంగ శ్రీకయుడె ఎుంగిలి చ్దిే కడర ఆహాయుంగ ఫరతేకుతేనానడె.
కీభభ గ అననదభ మలు ఏడెగ రిక్త పళిిళ్ైి జరిగయ. పదే లళ్ైి ఆయుగ యు లరి భయయాలతో హాయగ క్లుం
గడెుతేనానయు. సుంనుదన లేనిలడా, స్ భరి అయన శిీకయుడె భాతరుం ఎుంగిలి తిుండి తిుంటృ, ఆ కతినే తన
భయయాకు అుందిసత ా ఉుండేలడె.
ఆ భ దఽసలి చ్ాపసత ఽనన క్షనుతభుంతా శిీకయుడి భయయాయైన కలాాణి గభనిసఽతుంది. ఒకరవజున
శిీకయుడె తన తలిో క్త తనపై గల పేరభ గ రిుంచ్చ ఆమె తనకు పటటట ఆహాయభ గ రిుంచ్చ గొలు చరసగడె. అది విని
కలాాణి ఉుండఫటట లేక "ఓ సవమి! మీ తలిో గయు మీకు ఎటువుంట ఆహాయభ పడెతేనానరవ తరలిమక, ఇలా
భాటయోడెతేనానయు. చాటుగ కనిపటట చ్ాడుండి మీక్ై తరలుసఽతుంది. అని చరపుంది.
"సరై! చ్ాసతనఽ! నఽవువ చరపనభాటలో తేడా వవేత ఏుం చేసత నో చ్ాడె" అని భయయానఽ శెచ్చరిుంచ్చ, శ్రీ
క్యుడె తతలిో చేవే నఽలనీన ఓ కుంట కనిపటట సగడె. ఒక రవజున పదే క్ొడెకులు ఆయుగ యు ధనాయ్న చేవ ఇుంటక్త
రగనే ఆ భ సలి లయుందరిక్త భదఽయమెైన మిటయయల వగ్యర పుండి దారధలు చేవ పటట ుంది. శిీకయుడిని
పలువలేదఽ. శిీకయుడె చాటుగ అుంటయ కనిపడెతేనానడె. పదే క్ొడెకుల క్ోడళ్ొి ముతత ుం న్నుండెగ యౄ
భోజనాలు చేవ ల్ఱళిక లళ్ి విసత ళ్ిలోో నురైవన దారధలు ఏరి లేరై విసత ళ్ి లో పటట ుంది. పద ఏమి తరలిమని
దానిలాగ శిీకుీడి దగగ యకు ల్ళిో "నామనా! నీ అననమాలు వదినల భోజనుం చేళయు. ఇక నఽవువ, మీ మావిడ
భాతరమె మిగిలాయు వచ్చచ తినుండి అుంటృ పలిచ్చుంది. శ్రీ క్యుడె విసత రిదగగ యకు ల్ళిో అుందఽలోని దారధలు అనీన
తన అననల వదినల తిని వదిలిలేవనలే అని ఎుంగిలి వసఽతవులేఅని గ రితసత డె. అుందఽకు ఆటనఽ ఏుంటో
ఫయధడాాడె. తనక తన భయయాక ఆ ూట ఆకలిగ లేదని చరప వచేచళడె. ఆ రతిర శిీకయుడె తన భయయా దగగ య
చాలా భయద డాాడె. కలాాణి అతనిని ఓదారిచుంది.
"ఓ నురనేశవర! ధనభూలుం ఇదుం జగత్, డఫ ులు లేక ను్ తే అుందయు ఇలా చ్ాసతయు. అనినుంటక్ీ
భూలుం ధనుం, ఇదే మీయు సుంనుదనా యులెైతే భన రివా తి
 భరవలా వుుండేద.ి అని శరతవు చరపుంది". భయయా
భాటలు శ్రీ కయుడిక్త నచ్చచనవి. తక్షణమే ధనాయ్న నిమితత మెై కిఴ చేమాలనఽకునానడె. భయునాడె ఉదమభ
తలిో దగగ యకు ల్ళిో "అభామ! డఫ ు సుంనుదిుంచ్డభ క్ోసుం రయ దేళలకు ల్ఱో ళలని ఉుంది" అనానడె. "చాలా
భుంచ్చది నామనా ల్ుంటనే ల్ళిిను్ అుంది." శిీకయుడె భయలా భయయా దగగ యకు వచాచడె. అుడామే పడకలు

చేమడానిక్త పయటోో పేడ నలుుతోుంది. "నేనఽ వచేచదాక్ నఽవువ ఇకకడే జాగీతతగ క్లుం గడెుక్ో" అని చరప తన
చేతినఽనన ఉుంగయభ ఆమె చేతిక్తచ్చచ "నా గ యుతగ ఇది నీదగగ య ఉుంచ్ఽ అని చరప, భరి నీ గ యుతగ ఏమెైనా
ఈమల! అనిఅదిగినాడె. అుందఽకు కలాాణి ఓ నురణ నాదా! మీకు ఇచేచుందఽకు నాదగగ య ఏమి లేదఽ. అయనానఽ
పేరభగ అడిగయు గనఽక క్ోగిుంచ్ఽక్ోకుండి అుంటృ పదకలుుత తన చేతిని అతని వసత భ
ర పై గ యుతగ లేవుంది.
అతడె అది పడగ క్క ఆమె పేరభ గ అయధుం చేసఽడెనానడె. సుంతోషభ గ యదేళభ లకు రమాణమెైనాడె.
క్ొనానళ్ికతడె రయ దేశభ చేర,ి అుందొ క టట ణభ నకు ల్ళిో ఒక లానురిని కలివ తనక్ైదరైనా
వుదద ాగమిపుంచ్భని నురధ్ేమడాాడె. అుడె ఆలానురి భనసఽ కరిగి "జాగీతతగ ఉుండవలెనఽ సఽభా" అని
శెచ్చరిుంచ్చ, శ్రీకయునకు తనవదే ఉదద ాగభ ఇచరచనఽ. శిీకయుడె ఉదద ాగభ లో చేరి ఎుంతయో నభమకభ గ
నిచేమసగ్నఽ. అతని నితనభ నకు, విళవసనుతరతకు మెచ్ఽచక్ొని ఆ లానురి శ్రీకయునకు తన లానుయభ లో
క్ొుంచరభ లటయకడా ఇచరచనఽ. శ్రీకయుడె ఇుంకనా కఴటుంచ్చ నిచేవ లానుయభ నఽ విదిే చేవనఽ. అటు
ో ుంనేడె
సుంవతసయభ లు గడచ్చను్ యనవి. లానురి భ సలి లడి ను్ యనఽ. అుందఽవలన తనలటయ ధనభ భాతరుం తానఽ
త్రసఽక్ొని తక్తకన లానుయభుంతమ శ్రీకయునక్ై అగిుంచ్చ అతడె విళీుంతి త్రసఽక్ోసగ్నఽ. శ్రీకయుడె సవతుంతర
లానుయసఽతడయేానఽ. అమితమెైన ధనవుంతేడరై సఽఖభ గ క్లభ గడసగ్నఽ.
ఇచ్చట అతత లరిుంట వదే నఽనన కఱళాణిక్త నానాటక్త ఫయధలు పరిగిను్ సగ్నఽ. అతత గయు ఆమెనఽ అనేక
విధభ లుగ కషట భ లు పటుటచ్ఽుండరనఽ. ఇుంట నిుంతమ చేయుంచ్ఽక్ొని, కనీసభ క్ొదిేగ అననభ కడా
పటట దాయనఽ . అుందఽవలన కలాాణి అడవిక్త ను్ య కటటటలు ఏరి, అవి అభ మక్ొని వచ్చచన దానితో జీవనాధ్ాయభ
గడెుచ్ఽుండరనఽ. ధనాయ్నక్్య ల్ళిిన బయత ఎుడె వచ్ఽచనా? తన కషట భ లు ఎుడె త్రయునా అని ఆమె
ఎుంతయో ఎదఽయు చ్ాడసగిుంది. ఇటు
ో ుండగ ఒకనాడె కలాాణి కటటటలు కటుటక్ొని, తలపై పటుటక్ొని వచ్ఽచచ్ఽుండగ
భదాలో ఆమెకు దాహభ లేవనది. చేయువ గీభభ వచ్ఽచ వయకు ఓపకతో నడిచ్చనది. ఆ గీభభ లోనిక్త
రగనే ఒకరి ఇుంటక్త ల్ళిో భుంచ్చనీళ్ైి అడగఫో యనది. ఆ సభమభ ననే ఇుంటలయు సుంతోఴభాత వరతభ
చేసఽక్ొనఽచ్ఽనానయు.

ఆ వరత భశరభ చ్ాచ్ఽచ్ఽ ఆమె దాహభ భాటట భయచ్చను్ యనఽ. ఆ ూజ ముతత భ

ూరిత అయన తయులత చ్చవయలో కథనఽ విని రసదభ త్రసఽకుననది. తనకు కడా ఆ వరతభ చేమవలెనని
క్ోరిక కలిగినది. ఆ వరత విధ్ానభ అుంతమ లరిని అడగి తరలుసఽకుననది.
అుందఽక్ ఇలాోలు కలాాణిని చ్ావ "ఓ సటభయగావత్ర! ఇది సుంతోఴభాతా వరతభ . దీనిని రతి
వుకీలయభ నాడెనఽ శీదే ాబకుతలతో చేమవలేమ నఽ. అల్ 40 వుకీలయభ లు వరతభ చేవ 41
వుకీలయభ నాడె వుదాానభ చేసఽకుననటో యతే ఆ అభమలరి అనఽగీహభ వలన క్ోరిన క్ోరికలనీన త్రరి
నితాసుంతోషేగ జీవిుంచ్గలుగ తాయు. ఈ వరతభ చేవే లయు వుకీలయభ నాడె ులుు దాయధభ నఽ భాతరుం
తినరదఽ". అుంటృ నిమభాలనఽ, వుదాానా విధ్ానభ నఽ తరలిపనది.
కలాాణి ఆవిషమభ లనినుంటని ూరితగ అయధభ చేసఽక్ొని భనసఽలోనే అభమలరిక్త నభసకరిుంచ్చ
కటటటలు అభ మక్ోవడానిక్త ఫమలుదేరినది. భాయగ భధాలో ఒక భయగావుంతేరలెైన వ఼త ర పలిచ్చ ఆ కటటటలమోునఽ

క్ొనఽక్ొకని, ఆమెకు క్ొుంత ధనభ అుందిుంచ్చుంది. అది చ్ావన కలాాణి ఎుంతో సుంతోషభ తో అదేరవజు సుంతోఴభాత
ూజ జయుుక్ొన నియి యుంచ్ఽక్ొని ఆ ధనభ తో అభమలరిక్త క్వలవన ూజా దరవాభ లనఽ త్రసఽక్ొని
ఫమలుదేరినది. భాయగ భధాలో ఆమెకు ఒక దేలలమభ కనిపుంచ్చనది. అకకడ ఉననలరిని ఆ దేలలమభ
ఏ దరైలనిది అని అడెగగ, అకకడిలయు అది సుంతోఴభాత దేలలమభ అని ఫడెలిచ్చచరి. ల్ుంటనే కలాాణి
అమితమెైన సుంతోషభ తో ఆ గ డిలోనిక్త ల్ళిో అభమలరిని దయశనభ చేసఽక్ొని అనేక విధభ లుగ అభమలరిని
నురరిధుంచ్చ తానఽ తరచ్చచన దాయధభ లనినమ అభమలరిక్త నిలేదన గవిుంచ్చ, రసదభ త్రసఽక్ొని ఇుంటక్త ల్ళిినది.
అది ముదలు ఆమె ఎుంతో నిమభభ గ రతి వుకీలయభ నాడె సుంతోఴభాతనఽ ూజుంచ్ఽచ్ా
వరత నిమభభ లనఽ తచా తకుుండ నుటసా
త క్లభ గడసగినది. ఇలా క్ొనిన రవజులు గడెగ ఒక వుకీ
లయభ రతిర సుంతోఴభాత కఱళాణిక్త కలలో కనిపుంచ్చ "అభామయ! ఇదిగవ నీబయత చ్చయునాభా అుంటృ ఒక చీటటని
వదిలి ల్ళిిుంది". కఱళాణిక్త మెలకువ వచ్చచ చ్ాడగ కలలో అభమలయు ఇచ్చచన చ్చయునాభా క్గితభ తన కకలో
డిమ ననది. ఆ అభమలరి దమకు, భహాతాభ నకు ఎుంతగనో సుంతోఴుంచ్చ ఆ చ్చయునాభా లో వునన
విధభ గనే తన బయత కు చ్చయునాభా లరవుంది.
అటు
ో కలాాణి ఉతత యభ లరవన అనతిక్లభ లోనే శ్రీకయుని వదే నఽుండి ఆమెకు క్ొుంచరభ ధనభ
ఉతత యభ వచ్చచనది. బయత నఽుండి ఉతత యభ వచ్ఽచట తోడనే తన కషట భ లు త్రరినవని కలాాణి ఎుంతగనో
ఆనుందిుంచ్చనది. ఇది ఇటు
ో ుండగ తన క్ోడలగ కఱళాణిక్త ఎకకడనఽదియో డఫ ులు, ఉతత యభ లు వచ్ఽచచ్ఽనన
సుంగతి అతత గయు వగటట ఆ విషమభ నఽ తన పదే క్ోడళ్ి తో కడఫలుకుక్ొని అవి ఎచాచతనఽుంది
వచ్ఽచచ్ఽననలో ఆర త్రమభని పలోలనఽ ుంపనాయు. పలోలు కలాాణి వదే కు ల్ళిో "పనీన! నీకు ఉతత రలు, డఫ ులు
ఎకకడనఽుండి వసఽతనానయ"? అని అడెగగ, కలాాణి మీ పనతుండిర గరి నఽుండియే వసఽతనానయ" అని
నిజభ చేపనది. అభామకులెైన పలోలు తభ తలుోల వదే కు ల్ళిో కలాాణి చరపన సుంగతి చరనుయు.
పలో అలో రి అనుందుం చ్ాళక తభకు గూడా బిదే లుుంటట ఫయగ ుండెనని అనఽకుుంది. ఒకనాడె గ డిక్త ల్ళిో
అభమలరి దయశనభ చేసఽకుని "ననఽన కటక దరిదభ
ర నఽుంది తపుంచావు. నీ దమవలో సఽఖభ గనే
వునాననఽ. క్ని వ఼త క్
ర త భాతేరతవమే కదా రధ్ానమెైనది. క్ని నాకు పలోలు లేయు. క్వున తలేో ఎ, ననఽన నాబయత
చరుంతకు చేయుచ, భా క్ుయుం నిలఫటుట, నాకు కడెు ుండేలా చేయ తల్లో ! అని భరీ భరీ నురరిధుంచ్చుంది. ఆ
భయకుతలాలి ధయమ ఫదే మెైన క్ోరికనఽ న్యలేరైచుందఽకు సుంతిశిభాట ఒకనాట రతిర శ్రీకయునకు ఫయరభహన భ తరత దఽవ
త
యౄభ లో కలలో కనిపుంచ్చ "శ్రీకయుడా! నీవు విలశరతేడవు, నీకు యోగ ారలగ భయయానఽ నీ సవగీభభ నుందఽ
విడచ్చవచ్చచనావనిమ భయచ్చను్ యనావు. ధన సుంనుదన ఒకకటట జీవితభ గ క్లభ గడెుచ్ఽనిట వి.
ఇటో యనచవ పుండిో ఎలా చేసఽక్ొుంటవి? నీ చరుంతనే వుుండవలేమ నని, చ్చలక్ గవరిుంక వలె క్ుయుం చేసఽక్ోవలెనని
ఆ పలోకు భాతరభ క్ోరికవుుందడా? క్వున నీవు ల్ుంటనే నీ సవగీభభ నకు రమాణభ కభ మ.
ఆమెనఽకడి సఽఖభ గ సుంసయభ చేసఽక్ొనఽభ . నీనఽ చరపనటు
ో చేమక నాభాటనఽ తేరనీకరిుంచ్చన నా
ఆగీహభ నకు గ రి అయేాడవు సఽభా" అని శెచ్చరిుంచ్చుంది.

దానితో శ్రీకయుడె ఉలిక్తకడి నిడెయలేవగనే కలలో కనిపుంచ్చనదేవరవ దేవతామని భయవిుంచ్చ, చేతేలు
జోడిుంచ్చ అభమలరిని నురరిధుంచ్చ "తల్లో అనీన తరలివన అభమవు. నా కషట భ లు భాతరభ ఎయుగల తల్లో ! ఈ
లానుయభ లో ఏయడిన ఇఫుుండెలవలన ఇుంతక్లభ క్లు కడెలేకను్ తేనాననఽ. నా మీద దమవుుంచ్చ నా
చ్చకుకలు యుంత తవయగ తోఅలిగ వేత అుంట తవయగ నేనఽ నా గీభభ నకు ఫమలుదేయుతాయు. భయయభ నీదే అభామ!
అని మోరకుకకునానడె. అతని ముయ వినన ఆ తలిో అతనిని కయునిచ్చుంది. ఆమె అనఽగీహభ వలన లానుయభ లో
ఏయడిన ఇఫుుందఽలనీన ఇటటో తొలగిను్ మాయ. రవలవన సొ భముంతా చేతిక్త వచేచవుంది. ఆ ధనభుంతా
భూటకటుటక్ొని అభమలరిక్త నభసకరిుంచ్ఽక్ొని తన భయయా వదే కు రమాణమెైనాడె.
ఇకక శ్రీకయుడె ఫమలుదేయగనే అభమలయు కఱళాణిక్త కలో కనిపుంచ్చ "అభామయ! నీబయత నీక్ోసుం
ఫమలుదేరడె. సరిగగ  నీ బయత వచేచ రవజున నఽవువ నీ కటటటల మోునఽ భూడె భయగభ లుగ చేవ. ఒకట నదీ
త్రయభ న, భరొకట నా గ డిలో పటుట, భూడవది నీ తలపై పటుటక్ొని నీ బయత నీ యుంట వదే కు రగనే అతనిక్త
వినఫదేతటు
ో మీ అతత గరితో, "ఓ అతాత! నా నుొ టుట రొటటటలు నాకు పటుట, ఆకలిగవుుంది, నా చ్చనీలుో నాకు నుొ యా,
తవయగ వచ్చచ మోు దిుంుక్ో మెడ నొపగ ఉుంది, అని క్ైకలు పటుట అని చరప అభమలయు కలలోనే
భామమెైనాయు.
శ్రీ కయుడె నదీత్రయుంలో దిగైసరిక్త చాలా చ్లిగ ఉుంది. ఆ చ్లిలో భయయ గ యుతకు వచ్చచుంది. అుంతలో
అకకడ కలాాణి వదిలి ల్ళిిన కటటటలమోు కనఫడిుంది. శ్రీకయుడె ఆ కటటటలనఽ భుంటలేవ చ్లిను్ గవటుటకునానడె.
అకకడ నఽుండి తన టట ణభ నకు ఫమలుదేరినాడె. భాయగ భధాలో అతడిక్త ఆకలి లేవుంది. చేయువలో
సుంతోఴభాత గ డి కనిపుంచ్చుంది. అకకడ కలాాణి వదిలి ల్ళిిన ర్ుండవ కటటటలమోు కనిపుంచ్చుంది. శ్రీ కయుడె
సుంతోఴుంచ్చ ఆ కటటటలతో వుంటచేవ భోజనభ చేళడె. క్ొుంత వేు విళీుంతి త్రసఽక్ొని యటక్త ఫమలుదేరడె.
శ్రీ కయుడె గ భమభ వదే కు వచేచసరిక్త కలాాణి కటటటలమోుతో వచ్చచ అభమలయు చరపనటు
ో గనే
క్ీకలు పటట ుంది. శ్రీకయుడె ఆమెనఽ గ రితుంచాడె. ఆమె వాతిక్త ఫయధడాాడె. ఆమెభాతలనఽ ఫటట తన తల్లో ,
అననల, వదినల కలివ ఆమెనఽ యుంత కషట పడెతేనానరవ అయధుం చేసఽకునానడె. ఆమెనఽ దగగ యకు త్రసఽక్ొని
కనీనయు తేడిచ్చ, ఆమెనఽ ఓదారచడె. కలాాణిని ఫయధలు పటట న ఆ యుంటోో ఉుండటభ ఇషట భ లేక శ్రీకయుడె లేరై
క్ొతత ఇలుో క్ొనఽకుకనానడె. కలాాణి అతనా అుందఽలో క్ుయుం పటట నాయు. రతి వుకయలయభ నాడె సుంతోఴభాత
వరతుం చేసఽకుుంటృ ఈ దుంతేలు ఎుంతో ఆనుందభ గ జీవిుంచ్సగయు. అుంతలో అభమలరి వరతభ నకు
ఉదాాన చేమవలవన సభమభ వచ్చచనది. ఆ ఉదాాన ఎుంతో ఘనుంగ చేమాాలనఽకుుంది కలాాణి.
అుందఽవలో నుత గొడవలు విసమరిుంచ్చ అతత గ్యని, ఆయుగ యు తోదిక్ోదలో నఽ కడా వుదాానకు యభమనభని పలిచ్చుంది.
అయతే తోడి క్ోడళ్ిక్త, అతత గరిక్త భాతరుం కలాాణి మీద క్ోుం ను్ లేదఽ. ఎలాగవ అలాగ ఆమెనఽ
కషట పటయటలనఽకునానయు. ఆమె చేవే వరతానిక్త బుంగుం కలిగిుంచాలని నియి యుంచ్ఽకునానయు. అుందఽక్ోసభని లళ్ైి
నిమభుం తప కఱళాణిక్త తరలిమకుుండా చాటుగ ులుు దారధలనఽ వుండిన వుంటలో కలిపనాయు. అుంతటతో
కలాాణిక్త వరతుం బుంగభయుంది. వరత నిమభాలభ వియుదే ుంగ ఆ యుంత ులుు తిననుందఽవలో సుంతోఴ భాత

ఆగీశరుంచ్చుంది. ఆ క్యణుంగ శ్రీకయునిపై లేనిను్ ని అభయుండాలు డాాయ. రజబటులు వచ్చచ శ్రీకయునిన ఫుంధ్ిుంచ్చ
త్రసఽకలేలో ాయు. కలాాణి సుంతోఴభాత నుదాలపై ఫడి విలపుంచ్చుంది. తన బయత నఽ యక్ష్ిుంచ్భని నురరిధుంచ్చుంది. యభ
కయుణాభయ అయన ఆ తలిో కలాాణి నిరవేఴ కనఽక ఆమెనఽ అనఽగీశరుంచ్చుంది. అుందఽవలో శ్రీకయుడె ఫుంధవిభ కుతడరై
యుంటక్త చేరడె. తిరిగి ఆదుంతేలు ఆనుందభ గ క్ుయుం చేసఽక్ోసగయు.
ఒక సరి కలాాణిని ఆ అభమలయు అరీక్ష్ిుంచ్ దలచ్చ పచ్చచ బిచ్చగతరత వలె భాయు లేషుం ధరిుంచ్చ, ఓ చేతత ో
ఫలో భూ ఓ చేతత ో శనగలు తిుంటృ, నోటల్ుంట చొుంగ క్యుచకుుంటృ రసగిుంది. ఆమె నోటపైన, చేతేలపైన ఈగలు
భ సఽయుత వునానయ. వికితయౄుంలో ఆమె కలాాణి వునన వీధ్ిక్త వచ్చచుంది. వీధ్ిలో ను్ యే పలోలు, ఆడెకునే
పలోలు ఆమెనఽ చ్ావ "తాక్షవ", దరమాుం అని క్ైకలులేసత ా రళ్ైి యువవసగయు. పలోలామే మీదకు వివరినా
రళ్ినీన ల్ళిో కలాాణి లళ్ి ఫయలలకు, తోడి క్ోడళ్ికు తగలసగయ. దాుంతో లళ్ైి కుంగయుడి "అమోమ!
ఇదరవరవ భామలభారిద"ి లేకుుంటట దానిమీదకు వివరినా రళ్ైి భనమీద ఎుందఽకు డతాయ? భనక్్ుందఽకు
దరఫులు తగ లుతాయ? అని ఆలోచ్చుంచ్చ బమగీసత ఽలెై వీధ్ి తలుులు భూవలేసయు.
అది గభనిుంచ్చన సుంతోఴభాత ఆ దావయలక్ైవ ఒకక సరి చ్ావుంది. ఒకక సరిగ రలమభాయుతుంలా
వచ్చచన గలితో ఇుంట తలుులు బళ్ైిన తరయచ్ఽకునానయ. ఇుంటమీద పుంకులు లేచ్చను్ సగయ. ఇుంటోోలళ్ైి ఆ
గలి విసఽరిక్త సరిగ నిలఫడలేక అటృ ఇటృ తలిదిను్ మాయు. ఈ దిశాుం అుంటయ చ్ావన కలాాణి ల్ుంటనే
అకకడ బిచాచగటటట యౄుంలో వునన ఆవిడనఽ రీక్షగ చ్ావనది. ఆమె సుంతోశిభాతయే అని అనిపుంచ్చుంది.
ల్ుంటనే కలాాణి ఆమె క్ళ్ిపై ఫడి "జగనామతా! నఽవువ నా ఆరధా దరైవభయన సుంతోఴభాతలే.

అభామకులెైన

నా ఫుంధఽవులనఽ యక్ష్ిుంచ్ఽ, నా యువునఽ క్నుడె తల్లో ! అుంటృ సవినమభ గ నురరిేనాచదభ తో అభమలయు
ళుంతిుంచ్చ చ్చయునవువతో అదిశాుం అయనది.
ఇుంట జరిగినా కడా కలాాణి తోదిక్ోదలో కు అభమలరిమీద నభమకభ కలగలేదఽ. ఎలాగవ అలా
శ్రీకయుడిని, కలాాణిని సయవ నాశనభ చేమాలనే ఆనోచ్న భానఽక్ోలేకను్ మాయు. చ్చవయకు ఓ రవజున నులలోో
విషభ కలిప కఱళాణిక్త యచాచయు. అభామకురలెైన కలాాణి తోడిక్ోడళ్ైి ఇచ్చచన నులనఽ తారగ దాుం
అనిఅనఽకుుంది. అుంతలో అభమలరి దమవలన శ్రీకయుడె కలాాణిని పలిచాడె. అుందఽవలో ఆమె నులనుతరనఽ
అకకడే వుుంచ్చ బయత వదే కు ల్ళిిుంది. అదే సభమభ లో అటుగ వచ్చచన శ్రీకయుడి అననక్ొడెకు ఆకలిగ ఉుంది
అకకడవునన నులనీన గఫగఫయ తాగైళడె. తారగిన ల్ుంటనే ఆ పలోలడె గవుక్ైకలు పడెత ల్ుంటనే నేలపై ఫడి
చ్నిను్ మాడె. కుయీలడి ఆయత నాదాలు విని అతని తలిో అకకడకు వచ్చచుంది. "కలాానే నులలోో విషభ కలిప తన
క్ొడెకుకు ఇచ్చచ చ్ుంపలేవుంది అుంటృ ఊయౄ లడా వినఫడేలా అయుసా
త క్ొడెకు శవుం మీద డి ఏడవసగిుంది. అది
విని రజలుందయౄ కలాాణి శ్రీకయునిని నానా భాటలు అనసగయు.
అనఽక్ోకుుండా మీదడిన ఈ హతాానేరనిక్త అనిుండక్త ఆ దుంతేలు ఎుంతగనో రితుంపుంచాయు.
అయనా సరై, "అనినుంటక్ీ ఆ తలేో ఉుంది" అనన ధ్రైయాభ తో భనసర ఆ తలిో నే సమరిుంచాసగయు. బకుతలనఽ
యక్ష్ిుంచాదభ లో ఆ అభమలరిని మిుంచ్చనలయు లేయుకదా! తన బకుతలు కుంటతడి పడితే ఆతలిో బరిుంచాడె.

అభమలయు ల్ుంటనే విళనులనఽ తాగిన పలోలనిని ఫరతిక్తుంచాయు. ఆ కుయీలడె నిదరలేచ్చనటు
ో గ లేచ్చ
కయుచనానడె. అుంటయ కలివ కలాాణిని, శ్రీకయుడిని తిదే దభ వినన ఆ పలోలడె "అభామ! పనిననీ, ఫయఫయయని
తిటట కుండి, ఆకలిగ ఉుంది ఆ నులనఽ నేనే సవమభ గ తారగనఽ. అుంతేగని పనిన నాకు ఇవవలేదఽ అని చరనుడె.
దానితో కలాాణి శ్రీకయులు నిరవేషేలని తేలిను్ యుంది. అయతే కలాాణి క్ోసుం పటట న నులలోో విషుం ఎవయు కలినుయు
అననది ఆలోచ్చుంచాయు.
దానితో విషుం కలిపనా తోటక్ోడలు తన యహసాుం దాగదని గ రితుంచ్చ తక్షణమే కలాాణి క్ళ్ిమీదడి
క్షభాణ క్ోయుకుుంది. అుడె కలాాణి తన తోడిక్ోడలునఽ క్షమిుంచ్చనది. "నేనఽ క్షమిుంచ్చనుంత భాతరుం చేత
ఏుంలాబుం, అుంటయ అభమలరి చ్లలే, ల్ళిో ఆ సుంతోఴభాతనఽ క్షభాణ లేడెక్ొుంది" అని చరపుంది. అుందయు కలివ ఆ
తలిో ని నురరిధుంచాయు.
ఆనాటనఽుండి అుందయౄ కలివమెలివ వుుంటృ వచాయు. ఓ వుకీలయభ నాడె ఏడెగ యు క్ోడళ్ొి
కలివ సుంతోఴభాతా వరతుం చేసఽకునానయు. ఆ అభమలరి అనఽగీహుం వలన కలాాణి గయావతి అయుంది. చ్కకట
భ హూయత భ లో కుభాయునిన కననది. అభమలరి వయరసదుంగ ఆ బిడా నఽ పుంచ్ఽకుుంటృ సుంతోఴభాతా ూజలు
భానకుుండా చేసత ా శ్రీకయుడె, కలాాణి దుంతేలు కలక్లుం సఽఖ సుంతోష్లతో తేలతగయు.
ఈ కథ విననలరిక్,త చ్దివినలరిక్త కడా ఆ సుంతోఴభాత అనఽగీహుం లళ్ి సయవ సటఖాాలు
కలుగ తాయ అనడుంలో సుందేహుం లేదఽ.

