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1  ఓం పుండరీకాకాష్య నమః    రాజ ఖర్ తటవరిత్ 

ఓం పుండరీకాకాష్య నమః రాజ ఖర్ తటవరిత్

 "పిలల్లూ! ఎలుల్ండి శార్వణ పౌరణ్మి. కుదిరితే జందెం మారుచ్కోండి." అని వాటస్ఆపులో వాయిస మెసేజ పెటిట్ంది విశవ్నాథం వాళళ్ 
అమమ్।  సమయాంతరం వలన విదేశాలోల్ ఉనన్ తన పిలల్లకి వాయిస మెసేజీలు పెడుతూవుంటుంది సుబబ్లక్షమ్మమ్. 
"ఇలాంటివనీన్ ఇకక్డ కుదరవమమ్. మాకు చెపప్కు. చెయయ్లేమూ అలాగని చెయయ్లేదని బాధపడకుండా ఉండలేము" అని ఒకటి  రెండు సారుల్ పిలల్లు 
కసురుకునన్ మూలాన పండగలు పరవ్దినాలు గురుత్కు చెయయ్డం బాగా తగిగ్ంచేసింది సుబబ్లక్షమ్మమ్.  

వినాయక చవితి, దీపావళి, సంకార్తి, ఉభయ తాతగారల్ ఆబిద్కం వంటి ముఖయ్మైన రోజులు మాతర్మే ఫోనుకాలుగాని వాయిస మెసేజ 
గాని పెడుతూఉంటుంది.  మెసేజీలో ఎపుప్డూ ఆఖరన్ "కుదరకపోతే ఫరవాలేదు నానన్ నేను ఇకక్డ మీ తరఫున పూజ చేసాత్నులే.  పొదుద్నపొయి రాతిర్ 
ఎపుప్ప్డో వసాత్రు. మాయదారి ఉదోయ్గాలు. దేనికీ ఖాళీవుండదు. కనీసం వేళకైనా నెయియ్ వేసుకొని సరిర్గా భోజనం...." అని వాయిస ఐకాన  పైన మాట 
మధయ్లోనే వేలు తీసేసిన మూలాన ఆఖరి పదం ఎపుప్డూ కట  అవుతూవుంటుంది. పిలల్లకి ఇది అలవాటయిపోయి ఆ ఆఖరి పదం ఖాళీని వారే 
పూరించుకుంటూవుంటారు. 

సుబబ్లక్షమ్మమ్ పెదద్కొడుకు విశవ్నాథం తన భారాయ్ పిలల్లతో గత పదేళల్గా సింగపూరోల్ సిథ్రపడాడ్డు. అకక్డ ఒక కంపెనీలో ఫైనానస్ 
హెడుడ్గా పనిచేసుత్నాన్డు. చదువుకుంటునన్ రోజులోల్ హైదరాబాదులో తన తలిల్ తండుర్ల దగగ్రవుండి డిగీర్ పూరిత్చేసాడు. సుబబ్లక్షమ్మమ్ రోజూ  
తెలల్వారుఝామున నాలుగునన్రకి పూజ చేయటం విశావ్నికి బాలయ్ంనుండీ జాఞ్పకం. 

విశవ్నాథం తండిర్ తటసథ్ంగా ఉనాన్, సుబబ్లక్షమ్మమ్ పటుట్బటిట్మరీ పిలల్లిదద్రికీ 7వ ఏటనే ఉపనయనం చేయించింది. వటువు విశవ్నాథం 
బాలశంకరాచారుయ్లాల్గా ముఖవరచ్సుతో వెలిగిపోయేవాడు. బడిలో ఉనన్పుప్డు ఆకతాయితనం వలన అనుషాఠ్నం ఎగొగ్టేట్దాద్మని పర్యతిన్ంచినా ఆ 
పపుప్లు ఉడకనిచేచ్దికాదు సుబబ్లక్షమ్మమ్. గీతాపెర్స వారి సంధోయ్పాసనవిధి పుసత్కం పైకి చదువుతూ, తానే 
పకక్నుండి పిలల్లిదద్రిచేత పూరిత్ ఉపాసనావిధానం కంఠసత్ం చేయించింది, మూడురకాల ఆచమనాలు, ముదర్లతో సహా. 

మొలతాడుతో బిగియగటిట్న పటుట్పంచెలో, ఆ లేత చేతులతో ఆచమనం చేసోత్ంటే ఆ చినాన్రి విశావ్నిన్ చూసి మురిసిపోయేది. ఆదివారం వసేత్ 
విశావ్నికి హడల. తిర్కాలసంధయ్ బంపర ఆఫరుతోపాటు 108 మారుల్ మంతర్జపం చెయాయ్లిస్ందే. మణిపూస ఎపుప్డొసుత్ందా అని కళుళ్మూసుకుని 
చకోరపకిష్లా ఎదురుచూసేవాడు. మంతర్ం సప్షట్ంగాకాక గొణిగితే మళీల్మొదటిన్ంచే ఛా పరీక్షలాగా (ఈ అభాయ్సం వలేల్ కామోసు విశవ్నాథం చారెట్డ 
అకౌంటెనీస్ (CA) మొదటి దఫాలోనే ఉతీత్రుణ్డయాయ్డు) 

తరువాత కాలేజికెళేల్  రోజులోల్ అరగంటముందు నిదర్లేపి "ఒరేయ ఒకక్ ఐదు నిమిషాలైనా అనుషాఠ్నం చేసుకువెళల్రా" అని బర్తిమాలేది. 
వినకపోతే ఒరేయ ఇవాళ హునుమంతుడికి పీర్తికరమైన రోజు పూజ తపప్క చేసుకోమనో లేక ముకోక్టి ఏకాదశనో, కనుమనాడు కాకి కూడా పూజ 
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చేసుత్ందనో యిలా నయానా భయానా చెపప్డంవలన, కషట్మనిపించినా వారానికి ఒకటి రెండుసారుల్ కాలాతీత పార్యశిచ్తాత్రఘ్య్ం యిచిచ్ పార్తఃసంధయ్ 
అయియ్ందనిపించేవాడు. అనుషాఠ్నంచేయడం కషట్మనిపించినా దగగ్రునన్ భావనాన్రాయణసావ్మి గుడి మాతర్ం అతనికి అంతులేని మానసిక 
పర్శాంతతనిచేచ్ది. తరచుగా ఆ గుడిలో అనన్దానం గటార్లో చేయూతనిచేచ్వాడు. 

డిగీర్ పూరిత్ చేసిన తరువాత విశవ్నాథానికి ఒక ఫైనానస్ కంపెనీలో ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. పని నిమితత్ం ఆరు నెలలు అతనిని సింగపూరోల్ భరీత్ 
చేశారు.  అకక్డ సెరంగూన రోడుడ్లో ఒక రూమ అదెద్కి తీసుకొని ఉండగా శీర్వలిల్ అనే ఒక తమిళ అమామ్యితో పరిచయయియ్ పేర్మగా మారి ఒక 
సంవతస్రం తరువాత వివాహం జరిగింది. 

కంపెనీలో మాటాల్డి సింగపూరిక్ పెరమ్నెంట పోసిట్ంగ వేయించుకునాన్డు. వలిల్ కూడా ఒక ఈట కంపెనీలో ఉదోయ్గం చేసుత్ంది. పెళైళ్న తరువాత 
సింగపూరోల్  కొతత్ జంట బెడోక పార్ంతంలో ఒక వన రూమ కిచెన  అదెద్కు తీసుకునాన్రు. వారానికి ఐదు రోజులు పొర్దుద్నేన్ ఏడుగంటలకి ఇలుల్ తాళంపెటిట్ 
వెళిల్న మొగుడు పెళాళ్ం మళీళ్ రాతిర్ ఎనిమిదింటికి వచేచ్వారు. చాలా సాయంతార్లు ఆఫీస దగగ్రే కలుసుకొని ఒక రెసాట్రెంటోల్ భోజనం చేసి పొర్మేనాడ బిర్డిజ్ 
మీద కొంతసేపు కబురుల్ చెపుప్కొని ఇంటికి అలసిపోయి వచిచ్ హాలోల్నే పడుకొనే వారు. 

ఇదద్రు పనిచేసుత్నన్ందున శర్మవిభజన చేసుకొని ఒక రోజు  విశవ్నాథం మరొక రోజు వలిల్ పొర్దుద్టే ఐదింటికి లేచి వంట వండి ఇదద్రికీ 
లంచిబాకుస్లు సదుద్తోంటే, మరొకరు వాషింగిమ్షనులో బటట్లు వేసి, బేర్కాఫ్షుట్కి కారన్ ఫేల్కస్ రెండు చిపప్ బౌలస్ లో రెడీ చేసేవారు. 

రెడీ అయియ్న తరువాత హడావిడిగా హాలులో కపోబ్రుడ్ పై గూటిలోఉనన్ ఒక చినన్ శీర్ వెంకటరమణమూరిత్ పటానికి దూరం నించి ఒక 
నమసాక్రబాణం వేసి, తన కుడిచేతి బొటన మరియు చూపుడు వేర్ళళ్ను జోడించి తన పెదాలకు తగిలించి తరువాత అదే వేర్ళళ్ని  తన ఛాతిమధయ్కు 
తాకించి, వంచిన చూపుడువేలితో లెంపలేసుకొని, ఒక అగరతుత్ వెలిగించి రెండుసారుల్ గిరాగిరా పటం చుటూట్తిపిప్ అదే అనుషాఠ్నం అని 
సరిపెటుట్కునేవాడు. ఒకొకక్పుడు గురొత్సేత్  టైరన (MRT)లో కూరొచ్ని ఒకటి రెండు సోత్ర్తార్లు మానసికం చేసుకొనే వాడు। 

సుబబ్లక్షమ్మమ్ ఇపప్టోల్ వాటస్ఆపులో పర్తీ కృషణ్పకాష్నికి శుకల్పకాష్నికి, మాసం మారినపుప్డు, ఋతువు మారినపుప్డు గురుత్ చేసూత్ ఉండేది. మధయ్ 
మధయ్లో చాగంటి కోటేశవ్రరావుగారి "సంధాయ్వందనం చేసుకోపోతే వచేచ్ అనరాధ్లు" లేక గరికపాటివారి "సంధయ్ ఎందుకు చేయాలి?" వంటి యు టూయ్బ 
లంకెలు "పిలల్లూ ఇది తపప్క వినండి" అనే మెసేజితో పెటేట్ది. విశవ్నాథం వీడియోకాలుస్లో విసుగాగ్ “అమామ్! అవనీన్ ఇకక్డ కుదరవమామ్. పనివతిత్డి 
కూడా బాగా ఎకుక్వ” అనగానే “అందుకేరా దీని అవసరం మరీ ఉంది. కొంచెం సమయం చేసుకుని రోజూ అనుషాఠ్నం చేసుకొంటే మనోనిబబ్రం 
పెరుగుతుంది. భోజనానికీ నిదర్కీ సమయం దొరకటేల్, అలాగే ఎలాగో ఒకలాగా వీలు చేసుకోవాలిమరి” అని సౌమయ్ంగా మందలించేది. 

ఒకసారి వీడియోకాల లో విశవ్నాథం వంటిపైన యజోఞ్పవీతం లేకపోవడం చూసి "జందెమేదిరా అబాబ్యీ?" అని అడగగా తడుముకొని 
టకుక్నలేచి సాన్నాలగదిలో చిలకొక్యిన బనియనోత్ పాటు వేళాళ్డుతునన్ జంధాయ్నిన్ కళళ్కదుద్కొని చటుకుక్న వేసుకొచాచ్డు. మరొకసారి యజోఞ్పవీతానిన్ 
అపసవయ్ దిశగా వేసుకోవడం చూసి వీడియోలోనించి కొటిట్నంతపని చేసింది సుబబ్లక్షమ్మమ్. 

తిర్కాలసంధయ్ నించి కాలాతికర్మణ పార్యశిచ్తాత్రఘ్య్ం అకక్డనించి కుదిరితే అపుప్డపుప్డు మానసికం చేసుకొనే దశకు వచిచ్న తన ఈ ఆధాయ్తిమ్క 
పర్యాణానిన్ అపుప్డపుడు ఆఫీసుకెళేల్ దారోల్ కునుకుపాటుల్ పడుతూ రైలులో సింహావలోకనం చేసుకునేవాడు. 

పొదుద్ట నుండి రాతిర్ వరకు ఇంటోల్నూ దపత్రులోనూ బాగా బిజీగా ఉనాన్, ఆరిధ్కపరంగాను మరియు వృతిత్ పరంగాను అభివృదిధ్ ఉండడం వలన 
రోజులు బాగా ఉతాస్హంగా గడచిపోయేవి. ఇంత హడావిడిలో కూడా పర్తి శనివారం సాయంతర్ం విశవ్నాథం, వలిల్ తపప్నిసరిగా దగగ్రలో ఉనన్ 
మరియమమ్న గుడికి వెళిల్ అనన్దానం చేసేవారు. 

సింగపూరుకి వచిచ్న తరువాత తన ఆఫీసు సహోదోయ్గులు పర్తి శుకర్వారం  సాయంతర్ం బీర ఓ కోల్కల్ (Beer O' clock) అని   సెంటరుకి 
వెళేళ్వాళుళ్। మొదటోల్ విశవ్నాథం పర్తివారం వెళళ్కపోయినా నెలకొకసారి వెళిల్ ఒక పయింట సేవించి ఇంటికి వచిచ్ మరునాడు తన యజోఞ్పవీతానిన్ 
మారుచ్కొనేవాడు.  
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యదహాన్”త-కురు’తే పాపం తదహాన్”త-పర్తిముచయ్’తే । యదార్తిర్యా”త-కురు’తే పాపం తదార్తిర్యా”త-పర్తిముచయ్’తే । అంటే ఏ పూట 
పాపం ఆ పూట పర్కాష్ళన అయేయ్లాగా పార్రధ్న అనన్మాట। అపుప్డపుప్డు చేసినా నితాయ్నుషాఠ్నంలో  ఈ సదుపాయం ఉనన్ందుకు చాలా సంబరపడాడ్డు 
విశవ్నాథం। 

ఇలా నెలకొకసారి నించి వారానికి ఒకసారి శుకర్వారం సాయంతర్ం సహోదోయ్గులతో వెళల్డం వృతిత్పరంగా తపప్ని సరయియ్ంది విశవ్నాథానికి. 
కొనాన్ళళ్కు తాను కూడా వారాంతం సేన్హితులతో గడపడానికి ఎదురు చూసేవాడు. సహోదోయ్గులతో సేన్హసంబంధాలు బలపరచుకోవడానికి  మరియు 
వయ్కిత్గత సడలింపు సమయంగా ఈ శుకర్వారం సాయంతార్ళుళ్ (Happy Hours) పనికి వచేచ్వి. ఒకసారి పుండరీకాక్ష అని మనసుస్లో క్షమాపణ 
చెపుప్కుని కానిచేచ్సేవాడు. 

పర్తిసారి పర్కాష్ళన చేసుకొనేటపుప్డు, చినన్పప్టి ఆచారాలని, నమమ్కాలని మరువలేక, అదే సమయంలో తన కొర్తత్ దైనందన జీవనశైలి మరియు 
ఆలోచనావిధానం మారుచ్కోలేకా తాను సీవ్యవంచన చేసుకుంటునాన్డని, రెంటికి చెడడ్ రేవడిలా ఉనాన్డని చాలా తరజ్న భరజ్న పడి శీర్వలిల్తో కూడా 
చరిచ్ంచగా ఆమె నిరిల్పత్ంగా "థింక అబౌట ఇట బేబీ. నేను నీ ఏ నిరణ్యానైన్నా సమరిథ్సాత్ను." అని విశవ్నాథం నుదుటుని చుంబించి కిండిల లో 
పుసత్కపఠనం కొనసాగించింది. 

కొనాన్ళల్కి తనలో తానే మదనపడుతూ, రేపు పిలల్లకి ఏలాంటి ఆదరశ్ం చూపిసుత్నాన్ని, తన తలిల్తండుర్లు బాధని, చుటాట్లు దెపుప్ళల్ను యిలా 
లాభనషాట్లు బేరీజు వేసుకొని ఎనోన్ నిదర్లేని రాతుర్ల తరువాత ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్డు. 

వచేచ్ 10 -15 ఏళళ్ సమయం లౌకికపరంగా చాలా ముఖయ్మైనది। ఇపప్టి రోజులలో కిర్తంకాలం లాగా నిషఠ్గా ఉండాలంటే కషట్ంతో 
కూడుకునన్పని. తన ఆచారానిన్ తన దృషిట్లో చులకన చేయతలచుకోలేదు విశవ్నాథం. అలాగని వీటి మీద బేషరతుగా నమమ్కం ఇంకా కుదరలేదు। జందెం 
వేసుకుని అనుషాఠ్నం లేకుండా, మదయ్పానం, అసౌచం సేవిసూత్ ఆచారానిన్ , అమమ్ నమమ్కానిన్ వముమ్ చేసేబదులు తాను మనసా వాచా కరమ్ణా నమేమ్ 
రోజువరకు ఈ నితయ్కరమ్లు చేయనని నిరణ్యించు కొనాన్డు। 

యజోఞ్పవీతానిన్ గౌరవిసూత్ తదుపరి శనివారంనాడు పొర్దుద్నే ఆఖరిసారి సంధయ్ చేసుకొని, 108 సారుల్ మంతోర్చాఛ్రణచేసి "యజోఞ్పవీతం శిరో 
మారేగ్ణ సంతయ్జేత" అని చెమరిచ్న కళళ్తో తలమీదుగా జంధాయ్నిన్ తీసివేసి, వేళల్మీదగా చుటిట్ చినన్దండగా చేసి ఒక పచచ్టి మొకక్ మొదటోల్ పూడాచ్డు 
విశవ్నాథం. గుండెనుండి పెదద్భారం తొలగినటెల్ౖంది. నూతన యజోఞ్పవీతధారణ ఇంక చెయయ్లేదు. 

 మధాయ్హన్ం తనకు తానుగా అమమ్కి వీడియో కాల చేసాడు. 
"చెపప్రా విశవ్ం" అంది అమమ్ వాతస్లయ్ంతో.  "భోజనాలు అయాయ్యా? అనన్టుట్ శార్వణ  పొరణ్మి జందెం  మారుచ్కునాన్వా?" అడిగింది 

యధాలాపంగా.  
"లేదమామ్" అనాన్డు విశవ్నాథం బేలగా.  
గొంతులో వేదనని పసిగటిట్న సుబబ్లకమ్మమ్ "ఏమైంది నానాన్! వంటోల్ బాగానే ఉందా? ఆఫీసులో ఏమైనా టెనష్నా" అని అడిగింది ఆతృతగా. 
తన సందిగధ్ం, తతస్ంబంధ నిరణ్యం అమమ్కి చెపాప్డు. సుబబ్లక్షమ్మమ్ ఏమీ మాటాల్డలేదు. కాదు..మాటాల్డలేకపోయింది. పటుట్పంచె కటిట్ శర్దధ్గా 

ఆచమనం చేసుత్నన్ చినాన్రి విశవ్ం ఒకక్సారిగా ఆమె కళళ్ముందు మెదిలాడు. రోజు సంధయ్చేసుకోవటానికి పేచీపెటిట్న చినన్పప్టి విశావ్నికి ఇపప్టి 
విశవ్నాథానికీ పెదద్తేడా కనిపించలేదు సుబబ్లక్షమ్మమ్కి. అపుప్డు దోసుత్లతో  కిర్కెట ఆడడానికి ఆతుత్ర్తపడేవాడు. ఇపుప్డు లౌకికమనే ఆట. ఏదైనా ఆటే 
కదరా శివా అనుకుంది. అపుప్డు ఆ మారాం ముదొద్చేచ్ది. ఇపుప్డు మనసుస్ చివుకుక్మంటోంది. అసంకలిప్తంగా తిరిగిన కంటనీరుని కొడుకు చూడకుండా 
కళల్ని పెదద్వి చేసి, ఒకక్సారి తలని వెనకిక్ చాచి ఆ నీటిని కంటిలోపలికి పంపించడానికి పర్యతిన్ంచింది. 

 "ఎనాన్ళుళ్ ఉందామని ఇలాగ?" పర్శిన్ంచింది నిరాశతో, కనీన్టిపొర వలన మసకగా కనపడుతునన్ విశవ్నాథంతో. 
"తెలీదమామ్! " అనాన్డు అనిశచ్యంగా. 
“ఈ అనూచాన ఆచారం మానిన మాతార్న నేను చెడడ్వాడిని కానమమ్” అని చెపాద్మనుకునాన్డు విశవ్నాథం  కానీ అతని గొంతు పెగలలేదు. 
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“ఇది సాంపర్దాయమో ఆచారమో కాదు మన విధి అనీ, సమసయ్ నమమ్కానిది కాదు చేయాలనే పటుట్దల, తీరిక చేసుకోవాలనే ఆకాంక్షది” అని 
చెపాద్మని, పిలల్వాడు మరింత నొచుచ్కుంటాడని సుబబ్లక్షమ్మమ్ పైకి అనలేదు.  

"పొనీలేరా నాకు ఓపికునన్నాన్ళుల్ నేను మనందరికోసం పార్రధ్న చేసాత్నులే. నాకు వేరే పనాపాటా!." అనన్ది దాని బదులుగా. 
ఓం పుండరీకాక్ష। పుండరీకాక్ష! పుణడ్రీకాకాష్య నమః.  
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