
                       నాలుక విశిష్టత 

 “ మన ఇంద్రయిములన్నంటిలోనూ నాలుక చాలా 

ప్ధిానమ ైనద్ర. ఎందుకనగా 32 దంతముల మధ్య అద్ర ఎంతో 

నేర్పుతో,  వాటి మధ్య ఏమాతంి నలుగకుండా సంచరిసూూ  

ఉంట ంద్ర.అలాగే మానవుడు కూడా తోటి మానవులతో, 

చాలా జాగరతూగా నడుచుకోవాలి” అన్ స్ాామి చెప్ాూ ర్ప. 

         మరి అటువంటి నాలుక యొకక గొప్పతనం గురించి తెలుసుకుందామా! 

ఒక రాజయంలో రాజు తన ప్జిల ఆనందం కోసం ఏం చయేాలా అన్ ఆలోచంచ, ఒక 

వసుూ  ప్దిర్శనను ఏరాుట  చేశాడు. ఆ ప్దిర్శనలో మానవులకు ఆనందం కలిగించే 

వసుూ వులు ప్దిరిశంచాలన్, వాటిలో అన్నంటికనాన మంచ ప్దిర్శనకు బహుమతి 

ఉంట ందన్ చాటింప్ు వేయంచాడు. రాజయంలోన్ ప్జిలందర్ూ ఎననన ఆహా్లదకర్మ ైన 

వసుూ వులు, ఆభర్ణాలు, ప్ుసూకాలు, సంగీత వాయద్ాయలు, కళాఖండాలు ఇలా ఎననన 

ర్కాల ైన వసుూ వులను ప్దిరిశంచార్ప. ఈ ప్దిర్శన చూడడాన్కి రాజు సాయంగా 

వచాార్ప. ఇందులో ఏవీ రాజుకు నచాలేదు. ఎందుకనగా ఈ వసుూ వులన్నన 

మానవునకు శాశ్ాతమ ైన ఆనంద్ాన్న కలిగించేవి కావు అన్ ఆయన అభిప్ాియం.  



చటటచవరిగా ఆయన ఒక బంకమనునతో ఎంతో చకకగా 

తయార్పచేసిన ఒక ననర్ప బొ మమను చూశార్ప. ద్ాన్ 

నాలుక బయటికి కన్పించే విధ్ంగా ఉననద్ర. అంతేకాక ఆ 

బొ మమ కింద “మంచ నాలుక” అన్ వాిసవిుంద్ర. వ ంటనే 

ఆ బొ మమ రాజుకు చాలా నచాంద్ర. ఆ నమూనా తయార్ప చేసిన వారిన్ పిలిపించ, 

ఎందుకు ఇలాంటి నాలుక బొ మమను పెటటట వు అన్ అడిగాడు. . ద్ాన్కి అతడు “ ప్భిూ! 

మిగిలిన వసుూ వులన్నన మానవున్కి క ంత సేప్ు మాతమిే ఆనంద్ాన్న ఇవాగలవు. 

కాన్న నాలుకతో మనము మృదువుగా నాలుగు మంచ మాటలు మాటటా డితే, వినేవారికి 

ఎంతో సంతోషాన్న కలుగజసే్ాూ య. బటధ్లో ఉనన వారకిి ఊర్ట కలిగిస్ాూ య. కనుక నా 

దృష్ిటలో మంచ నాలుకను మించన వసుూ వు ఈ భూమిపెై ఏద్ీ లేదు.  

అందుకే ప్దిర్శనలో “మంచ నాలుక” అనే నమూనాను పెటటట ను. రాజుకు చాలా 
ఆనందం కలిగింద్ర.” మంచ నాలుక” బొ మమను ఉతూమ బహుమతిగా  ప్కిటించ, 
అతన్కి బంగార్ప నాణాలను బహూకరించార్ప.  

మళ్ళీ క న్న రోజుల తరాాత మహ్లరాజుకు మరొక ఆలోచన వచాంద్ర. “మానవులకు 
ఎకుకవగా బటధ్ కలిగించే వసుూ వు ఏద్ెైనా ఉంట ంద్ా”అన్  తెలుసు కుంద్ాము 
అనుకునానడు.  
 

 

 

“మంచి నాలుక”  



వ ంటనే అట వంటి వసుూ వులను ప్దిరిశంచవలసినద్రగా , ఉతూమమ ైన వసుూ వును 

ప్దిరిశంచన వారికి బహుమతి ఉంట ందన్ చాటింప్ు వేయంచార్ప . ప్జిలందర్ూ 

కతతూ లు, తతప్ాకులు మొదల ైన వసుూ వులు అన్నన ప్దిరిశంచార్ప. కాన్న రాజుకు 

ఇవేమీ నచాలేదు. మళా్ళ ఆయన దృష్ిట  ఒక నమూనాపెై ప్డింద్ర. అద్ర కూడా 

బంకమనున తో తయార్పచసేిన నాలుకబొ మమ. అయత ేద్ాన్ నాలుక వికృతంగా 

బయటకు వచా, ఎవరినన కసిరినట ట గా ఉననద్ర. ద్ాన్ కిందుగా ”చెడడనాలుక” అన్ 

వాిసివుంద్ర.ద్ాన్న్ ఎవర్ప ప్దిరిశంచారో విచారించగా   ” మంచ నాలుక” 

నమూనాను తయార్ప చేసిన వయకేూ అన్ తెలిసింద్ర. రాజుగార్ప అతన్తో“మంచ 

నాలుక” ప్దిరిశంచ బహుమతిన్ ప్ ంద్ావు కద్ా! మర ి

ఇప్ుుడు ఈ “చెడడ  నాలుక” నమూనాను ఎందుకు 

పెటటట వు? అన్ అడిగార్ప. అప్ుుడు అతను ”ప్భిూ! 

మానవున్ సుఖసంతోషాలను దూర్ం చేయడంలో చెడడ  నాలుకను 

మించన స్ాధ్నం లేదు”అన్ నా అభిప్ాియం. మన నాలుక నుంచ వ లువడే 

కఠినమ ైన మాటలు, ఎదుటి వారి హృదయాన్న గాయప్ర్పస్ాూ య అన్ అనానడు. 

ద్ీన్కి మహ్లరాజు ఒప్ుుకున్, మళా్ళ ఆ వయకిూ ప్దిరిశంచన” చెడడనాలుక”నమూనాకు 

ఉతూమ బహుమతి ప్కిటించార్ప. “న్నవు ప్దిరిశంచన నమూనాలు మిగిలిన 

వసుూ వులన్నంటి కనాన మానవులకు మంచ గుణప్ాఠాన్న నేర్పుతతనానయ. 

“మానవులకు మంచ నాలుకను మించన మితతిడు,, చెడు నాలుకను మించన 

శ్తతివు ఉండదు” అనన సంద్ేశాన్న ఇచాాయ అనానర్ప. 

”చెడ్డనాలుక”  



     స్ాామి చాలా సందరాాలలో నాలుక నాలుగు విధ్ముల ైన    

     తప్ుులు చేసుూ ంద్ర అన్ అంటటర్ప. 

     అసతయం ప్లకటం  

      దురభాష్లాడ్టం. 

      ఇతరులప ై తప్పపలు ఎంచటం 

      అతిగభ వభగటం 

 

  ఇట వంటి తప్ుులు చయేటం వలన సమాజంలో ఎననన 

ఇబబందులను ఎదురోకవలసి వసుూ ంద్ర.  

నాలుకపెై” మాయ” అనే” నర్ూకి” నాటయం చేసూూ  ఉంట ంద్ర. ఈ మాయను 

అదుప్ులో ఉంచుకోవాలంటే మానవుడు” నర్ూకి”న్ తిర్గేస,ి అద్ే నాలుకతో” కీర్ూన” 

చేయాలి. ఎకకడ భగవంతతన్ కీర్ూన జర్పగుతతంద్ో , అకకడ “మాయ” నశిసుూ ంద్ర అన్  

 స్ాామి చెప్ాూ ర్ప. 

    నాలుకకు వయతిరేకంగభ ఇందరియముల సమ్మె: 

     ఒకస్ారి  శ్రీర్ంలోన్ ఇంద్రయిములన్నననాలుకకు వయతిరేకంగా సమ మ చేయాలన్ 

న్ర్ణయంచుకునానయ. కళ్ళీ, చెవులు, ముకుక, చేతతలు, కాళ్ళా  ఇవన్నన కష్టప్డి 

ప్న్చేసి ఆహ్లర్ం సంప్ాద్రసుూ ంట,ే నాలుక ఒకకటే ఆ మధ్ుర్మ ైన ర్పచన్ 

ఆస్ాాద్రస్్ూ ంద్ర కద్ా.  అందుక ై అవి ఇలా మాటటా డుకునానయ. మనకు నాలుక ఏ 

విధ్ంగా సహ్లయం చేయడం లేదు. 



. కష్టం మనద్ర, ఫలితం అనుభవించేద్ర నాలుక. కనుక 

మనం నాలుకకు ఎట వంటి ఆహ్లరాన్న 

అంద్రవాకూడదు. అన్ సమ మ మొదలుపటెటట య.  

న్జాన్కి నాలుక ర్పచచూసుూ ంద్ే కాన్న, ఆహ్లరాన్న 

అనుభవించదు. అద్ర ననటిలో ఉనన ఆహ్లరాన్న కడుప్ు లోన్కి ప్ంపిసుూ ంద్ర. అద్ర అకకడి 

నుండి ర్కూంగామారి, గుండెకుచేరి, అకకడ ప్రిశుదధమ ై మిగిలిన ఇంద్రయిాలన్నటికీ, శ్కిూ 

ప్సి్ార్ం జర్పగుట వలన ఇంద్రయిములన్నన చకకగా ప్న్చేసుూ నానయ. కాన్న ఆ 

ఇంద్రయిాలన్నన సమ మ చేసి ఆహ్లరాన్న నాలుకకు అంద్రవాకప్్ తే నష్టప్్ యేద్ర ఎవర్ప? 

కనున ముకుక, చెవి, చేతతలు, కాళ్ళా  అన్ననశ్కిూ అందక న్నర్సించ ప్్ తాయ. ద్ీంతో 

ఇంద్రయిములన్నటికీ బుద్రధ  వచా తమ తెలివి తకుకవతనం వలా, స్ాార్థం వలా తమకే 

హ్లన్ జరిగిందన్ తెలుసుకున్, ఇకపెై ఎప్ుుడు ఇలా చయేరాదన్ తీరామన్ంచుకునానయ. 

మరి అట వంటి నాలుకను మనము కేవలం ర్పచ కోసమే కాకుండా, భగవనానమాన్న 

కీరిూంచుటకు మరియు తేన  వంటి ప్లుకులు ప్లుకుటకు కూడా ఉప్యోగించు 

క నవల ను. ఎందుకనగా “ చలాన్ ప్లుకులే స్ాధ్కునకు హితతలు -గతతలు” 

అంతేకాకుండా ”నాలుకను వశ్ము చేసుక న్న, లోకమే వశ్మగును” అనన స్ాామి 

సూకిూన్ గుర్పూ ంచుకున్, సతయమ ైన, పిియమ ైన, హితమ ైన, మితమ ైన మాటలను  

ప్లుకుతూ అందరి మనననలను ప్ ందుద్ాము. 

సమసూ  లోకాాః సుఖినన భవంతత 

 

 


