
సుమ� శతకం
���ము� దయ�తను

�రూ�గ సకల జనులు��యన�

��ళ�న�తులు

�రూరగ చ�లు�ట�  ను��ద సుమ�!

ఇ� బ��న ర�ం�న సుమ� శతకం�� �ట��ద� పద�ం. శతకం ��, ఏ�� �వ�ం �� ��ట��డు
�ద� ప���� సర���రణం� �� � �దలు�డ�రు. అ�� �ట��ద� పద�ం� �వసు� � ఉంటుం�.
బ��న ��న ఈ శతకం� ప��పద�ం �వరసుమ� అ� మకుటం వసు� ం�. బ��న పద�ం� తన �రును
�టు� �కుం� ��డు ఈ శత���. ‘సుమ�’ అం� ‘మం� బు��కల��!’ అ� అర�ం.

�వం: మం�బు��గల��! �కు ��� �తులు �బు�ను, �నం�. ఈ �తులు �ను �బుతు��నం� అందుకు
� ఇష��వ�న ���ము� అనుగ�హ� �రణం. �ను �ప���వ�� �నున� �లం�నూ ప�����కు���. అ�
ఎవరూ అడు� �ప���ఉత�మ�న�. ఒక� �ం� మ�క� ��ల��ం�� ఉం��. ఎం� ఉప�గకర�న�
కూ�. ఈ �తులు �న��రు ��� ��నం �గుం� అ� ఆశ�ర���రు.

ప��ఒక�రూ తప��స�� సుమ�శతకం�� ��� ప��ల�� కంఠ� ���. అం��కుం� అందు��
మం�� ఆచ�ం��.

�ఱ�� �డుకు���న

�ఱ��� �దు తం�� గుణములు �రచు�

�ఱకు తుద �ను� ���న

�ఱకున ��ల� �రచు �ద�ము సుమ�!

సుమ� శత��� ��న బ��న తన శతకం� అ�క �ష�లను అంద�� అర�మ�� �ష� ��య��డు. ఈ
పద�ం� అప��జకుడ�న కు�రు� గు�ం� �వ�ం�డు.

�వం: ప��జకుడు �� �డుకు ���, అతడు ప��జకుడు �క�వట� �కుం�, తం��� ఉన�
సుగు�లకు �డ��రు �సుకువ�� డు. �రకుగడ �వర కం� ����, ���న �ట �� ఉండదు. అక�డ
�క�వట� �క, గడ� ఉన� ��నంత�� కూ� ఈకం� �డ�డుతుం�. ఇ� ప�పంచమంత� ఉన� సత�ం.

�ఱ�� �డుకు అం� ఏప� �త���డు, �రు��� �డు, ఏ ప� �య��డు అ� అర�ం. ఇ�ం����
అప��జకులు అ� కూ� అం�రు. �ందరు �ల�లు ఏ ప� �యకుం�, బద�కం�, �మ�� ఉం�రు. అం��క
ప����న పనులు అం� �యకూడ�పనులు �సూ� , తం�� �రు �డ�డ�రు. అంద��త ��టు�  �ం�రు.
అటువం� కు�రు�� �రకు� ���న �ను�� ��� ���డు బ��న. ప�పంచం� ఉం� ��లు ����� ��
ఇటువం� ��� ��క �ప��రు.

నడువకు� �రు�క�ట



కుడువకు� శతు� �ంట కూ�� �డ�

ముడువకు� పరధనముల

నుడువకు� �రుల మనసు �వ�గ సుమ�!

�న�లం� ��తం� ఎవ�� ఏ �ధం� ప�వ��ం�� అ� �ష��� బ��న తన సుమ� శతకం�� ఈ
పద�ం� �వ�ం�డు.

�వం: మం�బు��గల��! ఎవ� ఒకరు పక�న �డు �కుం� ఒంట�� ఎక��� �ళ�వదు� . శతు� � ఇం��
���న��డు, �న��� ఏ�� ప��� లను ��హం� ���నప��� ఏ� �నవదు� . ఇతరులకు సంబం�ం�న ఏ
వసు� �నూ �సు�వదు� . ఇతరుల మనసు�ధప��గ ��� డవదు� . �ర�ం ఒక�� ంతం నుం� మ� �� ం���
��� లం� అడ�లు �� �ళ�వల� వ���. అ�� శుభ�ం��న �రులు కూ� తకు�వ� ఉం��. అందువల�
�ములు, కూ� రమృ�లు, ����ంగలు - �� �ధ ఎకు�వ� ఉం��. ప�జలందరూ గుం�లు� ప���లు
���రు. ఒంట�ప��ణం మం�� �దు.

శతు� � ఇం�� �ళ�వల� వ��న��డు, అక�డ �రు ఎంత ��మ� ఏ ప�ర�ం ���� �నకుం� వ ����.
ఎందుకం� శతు� � తన పగ �రు��వ��� ఆ�రం� �షంవం�� క�� అవ�శం ఉంటుం�. అందువల� ఏ�
�నకుం� వ����. ఇతరులమనసులను �ధ���� ��� డటం వలన �� మనసు ����తుం�. ఇంక
ఎప��� మన� స�� ��� డ�రు. ఈ మూడు సూ�� లను ��ంచడం ప��మ��� అవసరమ� బ��న చక��
�వ�ం�డు.

��గల��కం�ను

��ంపగ ��పరుడు బలవంతుం�

�� వంబంత గజంబును

�వ�����నటు�  మ�� సుమ�!

�వం: మం�బు��కల��! శ�ర బలం ఉన��� కం� ����టలు ఉన��డు అంద�కం� బలవంతుడు.
పర�తమంత ఆ�రం� ఉం� ఏనుగును �తం �వ��డు అవ�ల� �ంగ�� ���దకు ఎక�గలడు. కండలు
���, శ�రం దృఢం� ఉం�బలవంతు�న�రు ��మం� ఉం�రు. అ�� �� చదు�కు� ����టలు
సం��ంచుకున� ��మంతులు కూ� ఉం�రు.

అ�� �� శ�రం దృఢం� ఉండక�వచు�. �� ��కున� ����టల� �హబలం ఉన��� కం�
బలవంతులు� ఉం�రు సంఘం�. ఏనుగు �ండంత ఉంటుం�. జంతు�ల����� శ�రబలం ఉన��
ఏనుగు �త��. మ� �� �� అంత బలం �దు. �వ��డు ఏనుగు ప��ణం� ప�వంతు కూ� ఉండడు.
అ�నప��� �ండంత ఉన� ఏనుగును �వ��డు (ఏనుగుల సంర�కుడు) తన దగ�రుం� అంకుశం (�న�
క��వం� ఆయుధం) � �ంగ�సుకు� �� �ద ఎ�� కూ��గలుగుతు��డు. ����రణం అత�� ఉన�
����టలు. ����టలకుం� శ�� గు�ం� బ��న ఈ �ధం� �వ�ం�డు.

బలవంతుడ ��మ�



పలు�ర� �గ��ం� పలుకుట ��

బలవంత�న సర�ము

చ��మల �త��� �వ� సుమ�!

తమకు �� బలం ఉం� అ� గర�ం� �ర����� గు�ం� వ��సూ�  బ��న ఈ ప���� ���డు.

�వం: మం�బు��కల��! తనకు శ�� ఉం� కనుక, తనను ఎవ�రూ ఏ� �య�రనుకు��రు �ందరు ఉం�రు.
�రు ఇతరులంద�� �����నటు�  ��� డ�రు. అందువల� ��� మం� కలుగదు. ఎం�బలం ఉన� �ము
అ���కం� �న��� ణు�న�మలకు �����, �� �లు ��టు� కుంటుం�.

ప�పంచం� ��మం� తమకు �� బలం ఉంద�, తనను ఎవ�రూ ఏ� �య�ర� అహం�రం� ఉం�రు.
ప�����నూ అమ��ద� ప�వ���� రు. ఎవరు పలక�ం�� ��� తకు�వ� చూసూ�  �ళన� ��� డ�రు.
తల�ం� �షం ఉన� �మును �తం అ��న��న �మల�� క �� చం��� �. �ముల� ���� �మలకు
బలం �� శ�� �� �దు. అ�నప��� ఐకమత�ం గల ��� �మలు క�� ఆ �షస���� చం���. ఇ� �క
◌ం� ఉన� �స�వం. అటువం� �స�వం� ���, మనుషుల ప�వర�నను�వ�ం�డు బ��న తన సుమ� శతకం�.

�నదగు�వ�రు ���న

��నంత� �గపడక �వ�ంపదగు�

క�కల� �జము ���న

మను��� ��పరుడు మ��సుమ�!

�వం: మం�బు��కల��! ఎవరు ఏ� ���� ��� శ�ద�� ���. అ�� �న� �ంట� �ందరప� ఒక
�శ���� �కూడదు. �� ఆ��ం� �లుసు��, ఆ ���న �షయం అసత��, సత�� అ� ఎవరు
�లుసుకుం�� �రు �� ���న�రు.

సుమ� శతకం� ఇ� �� ప�����ం�న పద�ం. తరచు� ఈ ప���� అందరూ �డుతుం�రు. ఎ����
ఎవ�� ఏ�� �ష��� ���న��డు ��� శ�ద�� ���. అవత� ���ం ��యదు అను�కూడదు. �న�
తర�త �ందరప� ఆ �షయం �ద ఒక�ర���� �కూడదు. �రు ���న �షయం� ఎంత �జం ఉం�,
ఎంత అబద�ం ఉం� ముందు� �లుసు���. ఎవ�� అ� �లుసు�గలుగు�� ��� ��పరులు� ��� రు.
�ందర�టుతనం ఉండకూడద� బ��న ఈ పద�ం ��� ��� ��ం�డు. �ందరప� �ర�యం �సుకుం�
అ��డు నష��వడ��క, ఆ తర�త కూ� �ధపడవల� ఉంటుం�.

��� వ��న వచు�ను

సరసంబుగ ���ళ స�లము భం��

��� ��న ��ను



క���ం�న �లగపండు కర�� సుమ�!

�వం : ఓ బు��మంతు�!

ఎవ��� స� సంపదలు ఏ �ధం� వ�� � ఎవ��� ��యదు. ఎ�గం� �బ���య�� �య�� �ళ��  ఎక��
నుం� ప����� � ఇప��� ఎవ��� ��యదు. ధనం అ��ధం� వసు� ం�. అ�� �లగపండు� ఉన� గు��
�య��� �య �త�ం చక��ఉంటుం�. బయట నుం� చూ�� అ� గు��  �ం�న �య�� ఉంటుం�.
ఎక�� రంధ�ం �� �చు��� ఉండదు. అ�� అందు�� క� అ� ఒకరక�న �రుగు �� �పల ఉన� గు��
�� � ����తుంద� �ద�లు �బు�రు. క� అ� ఒకరక�న ���వ��న��డు �పల గు��  �తుంద�
మ��ందరు ��� రు. ఏ� ఏ�� �లగపండు� ఉన� గు��  �త�ం ���� �� అ��తుం�. అ��ధం�
ఒకవ��� దగ�ర నుం� ధనం కూ� అ�� ����తుం�. ఇందు� బ��న �కం� ఉన� �స���� �సుకు�
ధనంఎ�వ���తుం� �వ�ం�డు. ���ళమం� �బ���య, స�లమం� �రు, క� అం� ఏనుగు, భం��
అం� �ధం� అ� అర�ం.

అక�ఱకు �� చుట�ము

�� ��న వర�� �లు� �హరమున �

���న �ఱ� గుర�ము

గ�కు�న �డువంగవలయు గద� సుమ�!

అంద�� ఎ��� ఒక��డు ఏ� ఇబ�ందులు, క�� లు వ�� �. అటువం� సమయం� బంధు�లు ���
�త�న స�యం ���. అ� �య��రు బంధు�లు �రు. అటువం���� దూరం� ఉం��... అ�
�బుతూ ఎటువం���� దూరం� ఉం��మ���� ఉ�హరణలు ఈ పద�ం� ఉ���.

�వం: ఓబు��మంతు�! క�� ల� ఉన���డు స�యపడ� బంధు�ను �ందర� దూరం �సు���. అ��
ఆపదలు క��న��డు, �కు�కున�ప��� �వతలు కరు�ంచ��, ఆ �వతను ��ంచటం �ంట� ����.
అ�� యు�� ల�ఉప��ంచటం �సమ� ��ల వం��రు గు�� లను �ంచుకుం�రు. యుద�రంగం� శతు� �
�దకు ��� �ళ�డం�సం ఆ గు�� �� ఎ��న��డు అ� పరు�త�క�� ��� కూ� �ంట� వ������.

‘అక�రకు �వటం’ అం� అవస��� ఉప�గపడడం, �లు� అం� ��డు, గ�కు�న అం� �ంట� అ� అర�ం.
ఇందు� గ�కు�న అ� పదం అ���� సంబం�ం�న�. అవస��� ఉప�గపడ� బంధు�ను, �వతను,
గు�� ��... ఈ మూ��� �ంట� ������ �అ� సుమ� శ తకం ర�ం�న బ��న �వ�ం�డు.

అ��చు��డు �దు�డు

���డు �డ�గక �ఱు �ఱును, ���డు�

�ప��న యూరనుండుము,

�ప�డకున���  యూరు �రకుము సుమ�!

బు��మ�! అవస��� డబు� అ��� ఇ���డు, జబు��యకుం� �� జబు� ��న��డు ��త� ��



�దు�డు, �గ��� అవసరమ�న ����� �వన�, ��� వం� శుభ���ల సంద��ల� �జలు
��ం�ందుకు �� హ�ణుడు... ఈ �క��లు ల�ం�ఊ�� �త�� �వ�ం��. ఇ� �� ఊ���
ప���ంచకూడదు.

�వం: ఒక �� మం� మనుషులు �వ�ం�లం� ��� అం�లు తప��స�. �ద��... అవస��� ఆదుకు�
అ��� డబు� ఇ���డు. క�� లు అను�కుం� వ�� �. ఆ సమయం� డబు� అవసరం ఏర�డుతుం�. �ంట�
ఆదుకు� �డు తప��స�. ఇక�ండవ�... �దు�డు.

�� �ంతక�న అ����లు క��న సమయం� �క�రు �ంట� త�న ��త� ��� ఆ మ�� �� ణం
�లబడుతుం�. �క�రు అందు�టు� �కుం� దూరం� ఉం�, ��� �సుకు ����� �� ణం �వచు�.
అందుక� �క�రు �� అవసరం. మూడవ�... మం��రుగల న�. �రు �కుం� మ�� ��ంచడం కష�ం.
అందువల� �వ�ం� �� ంతం� �రు తప��స�. ఇక �వర�... అ�� ర�ల కర�లు�� �� హ�ణుడు. ఏ ఇం�� ��
మం� �� �డు �� జ��� ��� �వల�న �జలు �య��� �� హ�ణుడు తప��స�... అ�బ��న
�వ�ం�డు.

ఉప��� నుప�రము

�ప�తము �దు �య �వ�ంపం�

నప��� నుప�రము

�ప�న�క �యు�� �ర�� సుమ�!

�వం: బు��మ�! తనకు �లు ��న ��� ఎవ�� ��� �లు��� రు. అ� ప�కృ� � సర���రణం.
అ��యడం� �ద�  ��ష���దు. తనకు �డు ��న��� �లు �యడం, అ� కూ� ఏ త��ను
ఎ��చూపకుం� ���డు �రు� కల�డు.

ఇతరులు ఎవ�� స�యం ��న��డు మనం ��� స�యం �సు� ం�ం. మ�� మనకు అవసరం వ��న��డు
�రు ��� స�యం ��� రు. ఇందు� �ద�  ��ష�� �దు. ఎందుకం� ఇ� అందరూ ���. మనకు స�యం
��న �� రుణం �రు��వడం�సం ఇ� ��� రు. అ��క మనకు ఎవ� ఒకరు అప�రం ��న�రుం�రు.
��� ఎ��� ఒక��డు మన అవసరం వసు� ం�. అటువంట��డు మనం �రు ��న త��ను ఎ��చూ�తూ
��� స�యం �యకుం� ఉండకూడదు. �రు ��యక త����రు� అ� మం�మనసు� ��ం�,
ఆపద� ఉన���డు తప�కుం� స�యం ���. అటువం��� �ర�రుల��ర� బ��న ఈ పద�ం�
�వ�ం�డు.

అ���� �యు �భవము

ము��న �� యం��లు మూరు� � తపము�

దప�రయ� నృ��జ�ము

�ప�ర� �ద �డు �చు�ర సుమ�!

�వం : అ�� �� ఆ�� సం��ంచవచు�. ఔ�ర�ం ప�ద��ం� �నం �యవచు�. అ��ధం� ఉన�త����,



ద���� ప�ద��ంచవచు�. �ను ముస��� ఉం� వయసు� �� �న��న యువ�� ��హం �సు�వచు�.
మూరు� �న �డు మునుల�గ తపసు��యవచు�. త����న ���� త��ను ప�జలను ప���ం�
�లకుడు గమ�ంచక�వచు�. అ�� ముందుముందు అం� తరు�� �లం� ఈ సంపద, �తృత�ం,
పడుచు�ర�, తపసు�, ���� ప�గట�� ��... ఇవ�� �డును �సుకువ�� �.

ప��ప�ర�ం: సుమ� అం� మం�బు��గల��! అ�� + �� అం� ఇతరుల దగ�ర అ�� ��. �యు
�భవము అం� సం��ం�న ఆ��, ఆ ఆ��� ���నం, �� �రణం� అనుభ�ం� ��. ము��న� అం�
ముస�తనం�. �� యము + ఆలు అం��వనం� ఉన� �ర�. మూరు� � తపము� అం� మూరు� �న�డు
(తనకు �చ�, ఇతరులు ��� �న�) �� తపసూ�. త�� + అరయ� అం� త�� ��న వ���� ఉన� ����
గమ�ంచ�. నృ� అం� �� �క�. �జ�ము అం� ప��లన. ఇవ��కూ�... �ద� అం� తరు��
�లం�. �ప�రము + ఐ అం� ఆపద, కష�ం క��ం��� ��. �డు అం� ��శ��� �� �డును. �చు�� + ర
అం� �సుకు� వ�� � �య�!

ఈ పద�ం� ఏ� పనులు �యకూడ� సూ�ం�డు క�. ఈ సూచనలను ��ం�న�రు బు��మంతులు�
�రుప���తులు �చు�కుం�ర�� ఈ పద�ం అంత�ర�ం.

ఆ�న�కూ� యమృతము

��ందక �చు��� �త ధ����

��రు��� మను�డు

�కువ గల�� వంశ�లకుడు సుమ�

�వం : ఈ భూ� �ద �� ఆక���న��డు �న� అన�� అమృతం. అ� �� రు�� ఉంటుం�. ఎవ��
�నం ��� �సు��కుం� �నం ���� �జ�న �తృత�ం క��న�డు. అ�� ఎ���� క�� లు క���
��� ఓరు��గల�� �జ�న�న�డు. �ర�ం ఉన��� వం��� మం� �రు �గలుగు�డు.

ప��ప�ర�ం : ధ���� అం� భూ� �ద. ఆ�న అం� �� ఆక���న��డు ���న. కూడు + ఎ అం�
అన��. అమృతం అం� అమృతం� స�నం. (ఆ అన�ం ఎం� రు�� ఉంటుం�). �కు + ఒందక� అం�
�సుగు�కుం�. ఇచు��డు + ఎ అం� �నం���� . �త అం� �జ�న �న�లుడు. �కు + ఓరు��డు +
ఎ అం� ఇబ�ందులు క��న��డు ��� తటు� �గల��. మను�డు అం� �జ�న మనుషు�డు. �కు అం�
�ర�ం. కల�డు + ఎ అం� ఉన���. వంశ�లకుడు అం� వం��� �రుప���తులు ����డు.

ఈ పద�ం� మ��� ఉండవల�న ��� మం� ల��లను �వ�ం�డు క�. ఆ ల��లను అలవరచుకుం�
�నవ ��తం ఎటువం� ఇబ�ందులూ �కుం� ��� నడుసు� ం�. అందు� ��� ������ �రు��వ���
ప�య��ం��.

ఇము�గ జదువ� �రును

న�� య� ��� యన�మడుగ� �రు�

తము�ల �లువ� �రును



గుమ�� మను ద���న��  గుంటర సుమ�!

�వం: మ�� �� నవంతుడు ��లం� �� చదు����. కన�త��� అ��యం� ‘అ��’ అ� ��� అన�ం
�టు� మ� అడ��. తనకం� �న���న �దరులను ��మ� దగ�రకు రమ�� �ల��. ఈ పనులన����
���� ���. ఈ మూడు పనులనూస�� �య� �రు... కుమ�� కుండలను త�రు�య���
ఉప��ం� మ��  �సం తవ�� ఏర��న ��� వం��.

ప��ప�ర�ం: ఇము�గ� అం� �గు�. చదువ� అం� చదు���. �రును అం� �రు. అ�� + అ� అం� త��
అ� ���. అన�ము అం� అన�ం �ట�మ�. అడుగ� అం� �రనటువం�. �రు� అం� �రు. తము�ల� అం�
తనకం� �న���న �దరులను. �లువ� అం� ��మ� దగ�రకు రమ�నమ�. �రును అం� ���. కుమ�� అం�
కుండలు ����. మను అం� మను�. త���న��  అం� త��న తరు�త ఏర��న. గుంటర అం� �న����
స�నం.

�న�లకు �త�� ��� ��� � శ�� ఉం�. ఆ శ��� మం� పద��� ఉప��ంచు��ల� ఈ పద�ం�
�బుతు��డు క�.

ఉత�మ గుణములు �చున

���రగున గలుగ�రు�? ���డలం �

����� కరగ ��న

�త�� బం�రమగు� �ల� సుమ�!

�వం : �ప���� మం�గు�లు సహజం�� అలవడ��. అలు�లు ఎంత ప�య��ం�� ఆ గు�లు ���
అలవడ�. ఇత�� �ప�ద� ��ం�, �లువ ఏర��� ��ల� తలం�� ��� కర �ం� అచు�� ���
అ� బం�రం ��దు.

ఇల�� అం� ఈ భూ� �ద. �చునకు� అం� దుష�స��వం కల���. ఉత�మగుణములు అం� �ప��
అ�న సుగు�లు. ఎ��రగున అం� ఏ�ధం�. కలుగ�రు�� అం� అల�టు �సు�వడం �ధ�మ�తుం�.
ఎ��డల� అం� ఏ �� ంతం���. ఎ����అం� �ప����. కర� అం� ద�వరూపం�� ��టటు� � ��.
��న� అం� అచు�� ��నప���. ఇత�� అం� ఒ��క �హం. �ను అం� అ�. బం�రము అం� స�ర�ం.
అగు� అం� �గల�.

ఇత��, బం�రం చూడ��� ఒ� �రు� ఉం��. �� బం���కున� �లువ ఇత��� �దు. అ��ధం� మం�
గు�లు కల��� ఉం� సం��రం �డు గు�లు ఉన���� కలుగదు అ� క� �వ�ం�డు.

ఉడుముండ� నూ�ండు� ను

బ�యుండ� ��� �ము ప� నూ�ండు� �

మడు�న ���ర యుండ�

కడు �ల బురు�ర�పరుడు �వ� సుమ�!



�వం : ఈ ప�పంచం� ���న తరు�త మ�� �రు��� �న ధ��ర��మ��లు ��ంచ��� తమ వంతు
కృ� ���. అ� కృ��య��� బతుకు �రర�కం. ఉడుము వంద సంవత��లు, �ము ��� సంవత��లు,
�రు�� �ంగ �� �లంబతుకుతు���. �� ఆ బతుకువల� ��� ఏ� ప��జనం కలుగు�ం�?
�రు��� లను ��ంచ��� ��తం కూ� ఇటువం�� అ�తుం�.

ఉడుము అం� బ�� ఆ�రం� ��కం� ఎ�� �టు�  �ద��� ఉం� జంతు�. నూ�ండు� ను అం� వంద
సంవత��లు. ఉండ � అం� ��ంచ�. �ము అం� సర�ం. ���� అం� ఎం� �ప��. ప� నూ�ండు� � అం�
��� సంవత����. ప� ఉండ� అం��ష���జనం� ��ం� ఉండ�. ���ర అం� �ంగ. మడు�న�
అం� �రు��. ఉండ� అం� ��ం� ఉండ�. �న�డు... ఇల� అం� భూ�కం�. కడు� అం� ����.
�రు�ర�పరుడు అం� �రు��� ల�న ధ��ర� �మ ��ల� ఆస�� కల�డు. �వ�� అం� అ� ఉం��.

ఈ పద�ం� మ�� ధర�బద�ం� ఉంటూ ధ��� సం��ంచు���, ��కలు �ర�రు����, �వరకు ��ం
�ం�ల� �వ�ం�డు క�.

ఎప���య�� ప�సు� త

మప��� �ట�� యను�ల మనము�

���ంపక � �వ�క

త��ంచుక �రుగు�డు ధను�డు సుమ�

ఎప���� + ఏ + అ� అం� ఆ� సంద��లను బ��. ఎయ�� అం� ఏ �ట. ప�సు� తం అం� అనుకూలం�
ఉం� మన�న �ందుతుం�. (ఏ సమయం� ఏ �ట ��� �� అక�డ �రవమ��దలు కలుగు��).
అప���� అం� ఆసమ���.

ఆ �టలు అం� అటువం� పలుకులు. ఆ� అం� ప��. అను�లమనము� అం� ఇతరుల మనసులను.
���ంపక అం� �ధప�టటు�  �యక. �� అం� �ను కూ�. �వ�క అం� �ధపడవల�న ��� క��ంచుకు�
�ధపడకుం�. (తన �టలకు ప��� ఇతరులు తన మనసు కష����� ��� డ�వ�కుం�). త��ంచుక అం�
అటువం� ప���తులను �ల�ంచు��. �రుగు�డు అం� ప�వ��ం� వ���. ధను�డు అం� కృతకృతు�డు.

�జ�తను ప�ద��ం� ఏ సంద���� ఎ� ��� �� అ� త�నద� ప�శం��� �, ఆ సందర�ం� అ� ��� ��.
ఎ��డూ ఇతరుల మనసు�లు కష�ం క��� ��� డకూడదు. మనం ��� � �టల వల� ఎదు�వ���
మనసు�కష�పడకుం� ఉం��. ఇ� ప�వ��ం��డు ��� డటం� కృతకృతు�డ��న��.

ఎ��డు త��లు �ద�డు

న��రుషు� �ల�గూడద� �ట�న��

సర�ంబు పడగ�డను

గప� వ�ం�న �ధంబు గద� సుమ�



�వం : తనను ��ం���� ఎ��డు ఏ త�� �రుకుతుం� అ� �రంతరం అ���ం� స��వం ఉన� వ����
��ంచగూడదు. అటువం� ��� ��ంచటం అం�, �ము పడగ�డ� కప� �వ�ంచటం వం��.

ప��ప�ర�ం : ఎ��డు అం� �రంత�యం�. త��లు అం� తనను ��ం��� త��ల�సం. �ద�డు అం�
అ���ం�. ఆ + �రుషు�� అం� ఆ వ����. �ల�గూడదు అం� ��ంచకూడదు. అ� అం� ఆ ��ంచటం.
ఎట�న�� అం� ఎటువం�� అం�. సర�ంబుఅం� �ము �క�. పడగ�డను అం� పడగ �ంద ఉం��డ�.
కప� అం� కప�. వ�ం�న అం� �వ�ం� ఉన�. �ధంబు గద� అం� పద�� క� �య�.

తన దగ�ర ఉంటూ, తనను ��ం� వ��� �ద నమ���� �ంచు��� ��, సం��ంచకూడదు. అ�
సం��ంచడం వల� ఏ� ఒక�� ��ం� వ��� �ద ��షం బయలు��, ఆ వ���� అంతం �� ��� కలుగుతుం�.
�ము పడగ �డ� ఉన� కప�కు ర�ణ ఉండదు. ఏ �ణం��� �ము ఆ కప�ను �ం�సు� ం�... అ� ఒకరక�న
స��వం ఉన� వ�కు� ల గు�ం� క� �వ�ం�డు.

ఏఱకు� కసు�యలు

దూఱకు� బంధుజనుల �షము సు��

�ఱకు� రణమందున

�ఱకు� గురు��జ� ��� సుమ�!

�వం: �టు�  �ద నుం� �ల �దకు ��న �ం�లను ఒక��క��� ఏ� �సు�వదు� . ఆ�� లు, �తు� లు,
చు�� లు... వం���� �ం�ంచవదు� . యుద�రంగం నుం� ���వదు� . �ద���� గురు�లు, �ద�ల ఆజ�ను
అ�క��ంచవదు� .

ప��ప�ర�ం: ���� అం� భూ� �ద. కసురు + �యలు అం� �త �ం�లను (�ల� ��న���).
ఏఱకు� అం� ఏ� �సు�వదు� . బంధుజనము� అం� చు�� �న���. దూఱకు� అం� �ం�ంచవదు� .
రణము + అందున� అం�యుద�ం�. �ఱకు� అం� ���వదు� . గురు�ల + ఆజ� అం� చదు� గురు�లు,
����నటువం� �� ఆన��. �ఱకు� అం� �టవదు� . �షము సు�� అం� త�� సు�!

�ం� �ల ��ందం� ��� ఏ� ఒక �గులు ఉందన��ట. �దం� అ� �టు� �ద ఉండ�� పండు�
�రుతుం�. అందువల� �ల �ద ��న �యలను �సుకు� �నకూడదు. బంధు�లం� అవస���
ఆదుకు��రు. అటువం���� దూ�ంచడం వల� �రు ఆపద� ఆదు�రు. అ��ధం� యుద�రంగం నుం�
���కూడదు. �రుడు ‘�జయ� �రస�ర��’ అ� యుద�రంగం� �లు���� �� �త�����గ
���� �కూడదు. గురు�ల�టను అ�క��ంచకూడదు. గురు� అం� త��దండు� లు �వచు�,
���బుదు� లు ��� ఉ���యుడు �వచు�. �� �రణం�� ఎవ��� �� నం కలుగుతుం�. అటువం����
ఎ���� అంతవరకు �రు�కున�దం� వృ�అ��తుం� అ� ఈ పద�ం� క� �వ�ం�డు.

కనక� �ం�సనమున

శునకము గూరు�ండ ���  శుభలగ�మునం

�నరగ బట�ము గ��న



�నుక� గుణ�ల �ను �న� సుమ�!

శుభలగ�మునందు అం� మం� సమయం చూ� ���  సుముహ�ర�ం�. కనకము + �ంహ + ఆసనమున� అం�
�ం��రం� ఉన� బం�రు �జ�ఠం �ద. శునకము� అం� కుక�ను. కూరు�ండ���  అం� కూరు�ం�టటు�
��. ఒనర� + క� అం� ఒ��నటు� �. పట�ము + క��న� అం� ��� ప�� ��కం ��నప���. �నుక� అం�
�ం�సనం ఎక���� �ర�ం ఉన�. గుణము అం� స��వం. ఏల అం� ఎందుకు. �ను� అం� �తుం�!
(�టు� క� వ��నల�ణం మధ�� ఎక��� �దు). �న� అం� ���ంచుకు� అర�ం �సు�.

�వం : మం� ముహ�ర�ం చూ� ఒక కుక�ను �సు�� ��� �ం�సనం �ద కూ�����  ��� ప�� ��కం
�యవచు�ను. �� అ� �� స��వ ల���� ����ట�దు. (�నకూడ� ��� �నడం �� ల�ణం). అం�
�� �ర�ల���� అ� �ను��దు. ఈ ��� �గ�త��, శ�ద�� �నవ��. ఎవరు ఏ� ��నప��� �చు��
సహజం� ఉం� �చబు��  ఎక��� �దు.

ప���� � � ఒక సహ జ ల�ణం ఉంటుం�. ��� గుణం అం�రు. �ంద�� మం� గు�లు ఉం��.
మ��ంద�� �డుగు�లు ఉం��. అ� ��� సహజం� వ�� ల��లు. అం� ��� ఎవరూ �ర��రు. ఈ
�ష��� క� �పద�ం� �వ�ం�డు.

�మలు ���న �ట�లు

�ముల�ర�నయటు�  �మరుడు తగ�

�మంబు కూడ���న

భూ�శుల �ల �రు భు�� సుమ�!

�వం: �న��న� �మలు �రంతరం కష�ప� మ��� �ట�లు ����� �. అ�� అందు� �ములు ��
�వ��� �. ���తకు�వ�డు ��ధర�లు� కష�ప� అ��శ� ధనం కూడ�డ�డు. అ�� అ� �వరకు
భూ�శుల�న��ల ఆ��� క���తుం�.

ప��ప�ర�ం: భు��� అం� ఈ భూ� �ద; �మలు అం� అ� �న��� � అ�న �మలు. ���న అం�
���ం�న; �ట�లు అం� �మల �ట�లు. �ములకు� అం� �షస��లకు; ఇర� అం� �వ�ంచ���
అను��; ఐన + అటు� అం� ��న �ధం�. �మరుడు అం� మూరు� డు �� ���తకు�వ�డు; తగ� అం�
అ��శకు తగ�టు� � �� ధన�హం�. �మంబు అం� బం�రం, సంపద; కూడ� + ���న� అం� సం��ం�,
ఖరు��యకుం� అ�� ఉం��; భూ� + ఈశుల అం� భూ�� ప���ం� ��ల; �ల� అం� సంపద�.
�రు� అం� క���తుం�. �న�లు తమకు త�నంత �త�� సం��ంచుకు�, ��� సక�మం� ఖరు�
���. అ� ��నంత�లం ఏ ఇబ�ం� ఉండదు. అ��క �ం� �నుకు� సం��ం�నదం� �చుతూ
ఉం� ఏ� ఒక��� అ� ప�భుత�ం �లు�క తప�దు. అందు� మ�� త�నంత �త�� సం��ం�� ��,
తరత�లకు స�ప� సం��ం� కూడ�ట�డం వల� ఉప�గం �ద�ఈ పద�ం� క� �వ�ం�డు.

కూ�� గల �నముల�

�రము �న�డును గలుగ�ర� మ� �

కూ�� �రసం�నను



�రము� �చుచుండు �క�ము సుమ�!

�వం: ఇద�� మధ� ��హం, అ��నం, ��మ వం�� ఉన� ��ల� ఒక�� ఉన� ��లు, త��లు మ�క��
క��ంచ�. ఏ�� �రణం వల� ఎ���� ఆ ��హం, అ��నం, ��మ ��షం� �ర��, అ��డు
ఎదు����ఉన� ��లు, అప��లు �త�� క���� �. ఇ� �స�వం.

ప��ప�ర�ం: కూ�� అం� ��హం, అ��నం, ��మ. కల �నముల� అం� ఉన� ��ల�. �రములు అం�
త��లు, ��లు, అప��లు. ఏ + �డును అం� ఎ��డూ. కలుగ� + �ర� అం� కం�� క��ంచ�.
మ� అం� ఆతరు�త. ఆ కూ�� అం� అంతవరకు ఉన� ��హం, అ��నం, ��మ. �రసంబు అం�
���షం�. ఐనను అం� ��న ప�ం�. �రములు +ఏ అం� త��లు �త��. �చుచు� + ఉండు� అం�
క��సు� ం��. �క�ము అం��స�వం.

బ��న మనుషుల�� సహజస����� ఇందు� �� చక�� �వ�ం�డు. ఎవ���� ��హం�
ఉన�ంత�లం ���� త���� క��ంచ�. అం� త��లు కూ� ఒ��లు�� క���� �. అ� ఆ వ����
�రం ఏర���, ఒ��లు కూ� త���� క���� య� క� ఈ పద�ం� ��ం�డు.

కమలములు �ట��న

గమ��� � ర�� �� కమ�న భం��

దమ తమ �ల�లు ద��న

దమ �తు� లు శతు� లగుట తథ�ము సుమ�!

�వం : ప��లు ��� ���  ���� �రుగు��. �� ��� ��సం. ఒక�ళ ఆ �� నుం� ప��లు
బయటప�� పద��ంధ�డు� ప�������న సూరు���ం� (ఎండ) �� �����. అ�� �ంత �టును
������న������తు� శతు� �లు� �ర�రు.

ప��ప�ర�ం : కమలములు అం� ప��లు. �ట� + ��న� అం� �� నుం� బయటకు వ��. కమల +
ఆ�� � అం� కమ�లకు బంధు�న సూరు���క�. ర�� అం� �ం� �� ఎండ. �� అం� తగలటం �త.
కమ�న అం�కం���న �� వడ���న. భం�� అం� �ధం�. తమ అం� �� �క� �ంత�న.
�ల�లు అం� �� �లు. త��న� అం� �ల��. తమ �తు� లు అం� తమ ���తు�. శతు� లు +అగుట అం�
శతు� �లు� �రటం. తథ�ము అం� జ�� �రుతుం� (సత�ము).

ఎవ�� స� ��� అ�క��ంచకూడదు. ప���� ప�వ���� ప���లు సంభ��� �. ���� ప�వ��ంచడం వల�
ఎం� చను�� ఉం� ���తులు �తం శతు� �లు� �ర�రు. అందు� ఎ��డూ హదు� �� ప�వ��ంచకూడద�
క� ఈపద�ం� �వ�ం�డు.

తన �ప� తన శతు� �

తన �ంత� తనకు ర� దయ చుట�ం�

తన సం�ష� స�ర�ము



తన దుఃఖ� నరకమండు�  తథ�ము సుమ�!

�వం : తనకు ఉన� �ప� తనకు �� �� శతు� �. తన� ఉన� �ంతగుణ� తనకు ర�� ఉంటుం�. ఇతరుల
దుః��� ��ట���� �ను �� ప� తనకు బంధు�, చుట�ం. తనకు ఉం� సంతృ�� స�ర�ం అం� సం����
క��ం��టు� స�నం. తనకు ఉన� �� దుః�లను, ఇబ�ందులను క��ం� �� నమ� ��� లు �బుతుం�రు.

ప��ప�ర�ం : తన �పము + ఎ అం� తన� ఉన� �ప�. తన శతు� � అం� ఆ �� �� పగ�డు. తన �ంతము +
ఎ అం� తన� ఉన� �మ��తనమ� ల�ణ�. తనకు ర� అం� తనకు ర�ణ�సు� ం�.

దయ అం� ఇతరుల క�� లను ��ట���� ప�యత�ం �యటం. చుట�ంబు + ఔ� అం� బంధు� �� చుట�ం
అ�తుం�. తన సం�షము + ఎ అం� తనకు ఉం� సంతృ��. స�ర�ము అం� క�� లు �కుం� �వలం సుఖం
�త�� ఉం��వ�కం. తన దుఃఖము + ఎ అం� తనకు ఉం� ��. నరకము అం� క�� లకు �ల�న నరకం
(��లు ��న��� ��ప� �టు) � స�నం. అండు�  అం� అం�రు �� �బు�రు తథ�ము అం� ఇ�
�స�వం.

�పం� ఉన� మ�� పశు�� స�నం. ఏం �సు� న�� ��� ��యదు. ఆ �పం� �చ�ణ ��టు� కుం�రు.
�పం త��న తర�త �ము ��న త�� ఏం� �లుసుకుం�రు. అ�� అప��� జరగ�� నష�ం
జ���తుం�. అందువల� ���� అణచుకుం� మం�ద� ఈ పద�ం� క� �వ�సు� ��డు.

తనయూ� తప� తనమును

తన �తు� � �ద� �ం� దన స� రూ��

తన �ర��టు�  మందును

మనసున వ��ంప���  మను�లు సుమ�!

�వం : ఎంత ��కం ఉన� మనుషు�ల�నప��� �ంత ఊ�� �ం�న తపశ��� సంపను���, కన� �డుకు
ప�ద��ం� ����టలను, �ంత �ర� అందచం�లను, ఇం� �రడు� ఉన� �టు� �క� ఔషధగు�లను
మనసు�� కూ��చు��రు.

ప��ప�ర�ం : తన + ఊ� అం� తను �వ�ం� �� ��� �ం�న. తప� అం� తపసు� �� �� �క�.
తపమును అం� తపసు�ను. తన �తు� � అం� తన �ంత కు�రు� �క�. �ద� �ం�� అం� చదు��
గల ����టలను. తన స� అం� తన �ర� �క�. రూ�� అం� �ంద����. తన �ర� అం� తన ఇం�
�రడు� ఉన�. �టు� మందును అం� ఔషధ వృ�లను. ఎ��  అం� ఎంత ��కం ఉన�. మను�లు� అం�
మనుషు�లు అ�నప���. మనసున�అం� �త�ం�. వ��ంపరు అం� ప�శం�ంచరు �� �చు��రు.

�రు�ం� �ల�కూర రు�� ఉంటుం�... అ� ��త ఉండ� ఉం�. తమ కు�రుడు ఎంత
���గల��నప���, ప��ం� అ���� �చు�కుం�రు. తమ �� మం�� ఎం� పం�తుడు ఉన�ప���
అత�� గు��ంచరు. తన �ర� ఎంతఅందం� ఉ�� కూ� ప��ం� �ర� అం��� �గుడు�రు. అ�� తమ
ఇం�� � ఔషధవృ�ం ఉ�� కూ� ��� ఔషధం� అం�క�ంచరు. అందు� �ర��టు�  ����� ప���దు
అ�, దూర��ండలు నును� అ� అం�రు. అందు�బు� ఉన���� �ర���ం �� అంద� �� �ల �సం
ప�య��ంచడం �నవ ల�ణం. ఈ పద�ం� క� ఆ �ష��� �వ�ం�డు.



తలనుండు �షము ఫ���

�లయం� �కనుండు వృ��కమునకు�

తల�క యనక యుండును

ఖలునకు �లు�ల� �షము గద� సుమ�!

�వం: �ము� �� పడగ� �షం ఉంటుం�. �లు� �ం�� ఉంటుం�. �� మ��� �త�ం తల, �క అ�
�దం �కుం� శ�రమం� ఉంటుం�.

ప��ప�ర�ం: �షము అం� గరళం. ఫ��� అం� పడగ ఉం� �ముకు. తల� అం� పడగ� ఉం� �రల�.
ఉండు� అం� ఉంటుం�. వృ��కమునకు� అం� �లుకు. �లయ� + �� అం� స�ష�మ��టటు� �. �క�
అం� �క��త��. ఉండు� అం� ఉంటుం�. ఖలునకు� అం� �డ����. తల �క యనక అం� అక�డ
ఇక�డ అ� �దం �కుం�. �లు� + ఎల�� అం� శ�రమంత� �షం ఉంటుం�. క� అం� కద��!

�ము� �రలు ���� ఇంక �� శ�రం� ఎక�� �షం ఉండదు. అ��ధం� �లు� �క ���� �� శ�రం�నూ
ఇం�క�� �షం ఉండదు. �� మ��� �త�ం అ� �దు. అక�డ ఇక�డ అ� �దం �కుం� దుషు� � శ�రమం�
�షం���ం� ఉంటుం� అ� దురు� �లు ఉన� మనుషుల గు�ం� క� ఈ పద�ం� �వ�ం�డు.

�లను గ��న జలమును

�ల �ధంబున� యుండు బ��ంపం�

�ల చ� �ఱచు ��న

�లసుడగు �� �ందు వలదుర సుమ�!

�వం : �ల� క��న �ళ��  కూ� చూడ��� �ల��� �ల�� ఉం��. �� ఆ �రు �ల�
క��నందువల� �లకు ఉం� సహజ�న రు� �తుం�. దు��రు� డు చూడ��� మం����, ��కం కల���
క���� డు. ��మం���� ఉం� సజ�న గు��� ��డ�డు. కనుక �డ���� ��హం ఎంత �త�ం
ప���దు.

ప��ప�ర�ం : �లను అం� �ల�� రంగు� ఉం� �ల�. క��న అం� క��నటువం�. జలమును అం� �రు
కూ�. ప��ంప� + �� అం� చూడ���. �ల�ధంబున� + ఎ అం� �ల�� �ల���. ఉండు� అం�
ఉం��. �లచ�� అం� �లకు ఉం� సహజ�న రు��. �రచు� అం� �డు��� �. కూ�. ��న�
అం� అందువలన. �లసుడు + అగు�� అం� దు��రు� డు అ�న ���. �ందు అం� ��హం. వలదుర
అం� వద���. �ల��  �ళ�� కలవటం వల� �ళ�కు �ల రంగు వసు� ం�. �� ఆ �ళ��  �ల రు�� �డ�డ��.
అం� ఎం� స�చ��న �లు �� కల�క వల� ఆ స�చ�తను �����. అ��ధ ◌ం� �డ���� ��హం
�యడం వల� మం��డు తప��స������డు. �� అబ�క���, �డ అబు�తుంద� �ట �కం�
ప����� ఉం�. అందువ�� దుషు� �� దూరం� ఉండమ� క� ఈ పద�ం� �వ�ం�డు.

���న �నముల�పల



నట�డ�ల�న వచు� ��ర�ములు�

�ట�� �నముల గనక�

గ����న �� �దు గద� సుమ�!

���న �నముల�పల� అం� ఇతరులకు �నం ��న ��ల�; నడు + అడ�లకు�+ ఐన� అం�
దట��న అడ�ల మధ��గం� ఉన�ప���; �� + అర�ములు� అం� �వల�న ద���ల��; వచు�� అం�
�రుకు��; �ట���నముల� అం� ఇతరులకు �నం �య� ��ల�; కనకము + గటు�  అం� బం�రం�
�ం�న �ండ ను; ఎ��న� అం� అ���ం�నప���; ఏ� అం� అనుభ�ంచద�న��; �దు + కద� అం�
ఉండదు కద��!

�వం : ఇతరులకు �నం ��న ��ల� దట��న అరణ�మధ���ల� ఉన�ప��� అక�డ �వల�న
వసు� �ల�� �రుకు��. అ� ఇతరులకు �నం �య� ��ల� అ�� బం�ర� �ండ �ద ఉన�ప���
అక�డఅనుభ�ంచద�న�� �రకదు క�! కనుక ఉన�ంత� ఇతరులకు �నం ���.

ఇతరులకు �ట��� మనకు �ట�ద� ఒక ��త ప��రం� ఉం�. మనకు ఉన�ంత�� ఇతరులకు స�యం
���. �యమ��రు క� అ� అ�త��నం �యకూడదు. మనం సం��ం�న ��� ఎ��ద వ
వంతు ఇతరులకు�నం ��ల� �స��ం �బు�ం�. కనుక �ల�నంత� అవసరం� ఉన���� �నం
�యవల�ం�� క� ఈ పద�ం ��� ��� ���డు.

�లసున�న �పద

��ంబ� �ర� దగదు సర��� నకు�

�ల�� బడగ బ��న

�� ఱుగు� �టు�క ��� సుమ�!

�లసునకు� అం� �డుస��వం కల���; ఐన + ఆపద� అం� కష�ం �� �పతు�  క��న��డు; ��� +ప�
అం� �� వ�ం�, క�కరం�; �ర�� అం� ఆపదను ��ట�టం; సర��� నకు� అం� అ�� ���న���;
తగదు అం�అం� మం���దు; ���� అం� ఈ భూ� �ద; �లు అం� �క� �షం క�� ఉం�న వృ��కం;
అ��� అం� మంట�; పడ� + క� అం� ప���న��డు; ప��న� అం� ��� ��� పటు� �ం�; �టు� +
�క అం� కుడుతుం���; �లు+ ఎరుగును + ఏ అం� ��న స���� గు��సు� ం�?(గు��ంచదు)

�వం: �డుస��వం కల�డు ఆపదల� �కు�కున���డు, అ�� ���న �� � ��ప�, దుర�ను�� ఆపద
నుం� ర�ంచ��� ప�య��ంచకూడదు. �లు మంట� ప�న��డు ��ప�, ��� ��� �� �� పటు� కుం�,
అ�కుడుతుం� ��, తనను ర�ం�డు క� అ� కుట�కుం� ఉండదు.

‘అ�త��నం’ అ� �ను� �డుక� ఉం�. ఎ���� అవసరం� ఉన���� �నం ��� �� ఫ�తం ఉంటుం�.
అం���, అ��న ��క��  �నం �సూ�  ఉం� ఆ �నం దురుప�గం అ�తుం�. మ����, జంతు���,
ప���... ���� �� సహజస��వం ఉంటుం�. అ� �టు� క� వసు� ం�. �డకల�� �తుం�. అందువల�
�డుస��వం ఉన���� ర�ం�నందువల� ���న��� కూ� �డు జరుగుతుం� �� ��వల� ఎటువం�



ఉప�గం ఉండదు, అ�క� ఈ పద�ం� �వ�ం�డు.

బం�రు కుదువ �ట�కు

సంగరమున ���కు సరసుడ�న�

అంగ� �చ�ము �డకు

�ంగ�� ��� వలదు �న� సుమ�!

�వం: ను�� ఆనందం� ఉం�లనుకుం� �ను ��� ��� శ�ద�� �ను. అవస��� బం�రం �కటు�  �ట�కు.
యుద�రంగం నుం� ���వదు� . ఇం�� �వల�న ���వస�లను దు�ణం� అ�����  �సు�వదు� .
మం�,�డు �చ�ణ����� ��హం �యవదు� .

సరసుడ� + ఐన� అం� ఆనందం� ఉం�లనుకుం�; బం�రు అం� బం����; కుదువ� + �ట�కు అం� �క
టు�  �ట�వదు� ; సంగరమున� అం� యుద�భూ� నుం�; ���కు అం� ప�యనం �యకు. అంగ�� అం�
దు�ణం�; �చ�ములు + ఆడకు అం� ఇం�� �వల�న ���వస�లను అరు� �ద �సు�వదు� .

�ంగ��� అం� �చ�ణ �����; ��� అం� ��హం; వ లదు అం� మం���దు; �న� అం�
�నవ��. ప�


