
�మన శతకం
�మన అంద�� ��క� అర�మ�� ప�ల� ప��లు ��న�డు �మన. �మనను ప��క� అం�రు. ఆయన
స�జం� ఉం� మం�మం� �ష�లను గ��ం�, ��� �న��ల�లు �తం అర�ం �సుకు� �ధం� �న��న�
ప�ల� శతకం ��డు. ప��ప���� �వర �క�ం (��� మకుటం అం�రు) ‘�శ����మ �నుర�మ’ అ�
వసు� ం�.

�మన� ఆశుక�. ఆయన ప��లు ఆయన ���ం� ఆయన అ��నుల �� �షు�ల ���� �, ��
హృద��� ం� ��కు�� � ప�వ�ం��.

అల�����క��ర���న

�డ����ల� �లగ�టు�

��� ��డు కుక� �రకు ��రుగు�?

�శ����మ! �నుర�మ!

పద� అర�ం: �డ���� అ��రం ఇ�� మం��రంద�� (�డ����ల�...) � ళ��డ�డు. ���లను ఎం� ఇష�ం�
�� కుక�కు, ��� రు� కం� �రుకు రు� �� �య�� ఉంటుం� క� అ� ���, ��� ఆ �రుకు��
�య�దనం ��యదు. �� ������ల రు� �య�� ఉంటుం�. అ� �� �� ల�ణం. అ�� దుషుె� �� న
��� �డు�ట� �� నచు���. �డ���� ఇష�పడ�డు. తను �� �డుపనులకు �డ��రు �త��
స�యం అం��� రు. అందు� అల������ (దుషు� �న ���) �లనఅ��రం ఇ��న �ంట� ముందు�
మం���� (�డ����ల�) ఆ� పనుల�ం� ����� డు. స�జం� ఉం� మనుషుల ప�వర�నను జంతు�ల
స��వం� ���, �న��న� ప�ల� ఉం� పద�ం� చక�� �వ�ం�డు �మన.

�ం� ఎవ� �ము� ��ంప పలు�రు

�� ణ�వ� �ము� భ�� �య

ధనము ఎవ� �ము� ధర�� తన �ము�

�శ����మ �నుర�మ

ప�సు� తం �� అనుకుంటున��� �� �దు. అం� ఎప��� �� ఉం�� �దు అ� ��� ��� పద�ం� �మన.
శ�రం పట�  అంత శ�ద�  �సుకుంటు���ందుకు? అ� ఎ��డూ ఇ�� ఉంటుం�? జ� దుఃఖం ఉండ� ఉం� క�!
�� ణమూ అం�! ఊ�� ఎ��డుఆ��తుం� ��యదు.

భ��� క�� ఉండట� �లనుకుంటు���? అ� �ల�పన క�! �� న �గం ముఖ�ం. ను�� ఇ��డు
ఆచ�సు� న��� �శ�తం �దు. ధనమూ అం�! అ� ����త��? అ� � ��� ఎంత �లముంటుందం��.
ధర��క�� ను�� ��� ���ఉం�� �లుసు�మ�ంటు��డు �మన.

�ం� అం� �హం. ��� �ల�ం, �వనం, వృ�� ప�ం. �వ�� మరణం అ� ప��మముం�. �బ��  ను��
��� �� �షణ ����క�. �ం�� ��సం ��� రం�రు. అం� సశ�ర ము��. అ� �కు �ధ�మ��
ప��? �ం� ��య పదం. కన�డం� కూ��ం�. త�ళం� �ం�.



�� ణం అం� ఆత� నుం� ఉద��ం�న �వశ��. అ� మ�� ఆత��� ����తుం�. భ�� �య అం� భ��� చూపడం,
ఆచ�ంచడం. భ�� అం� అం�త�వం. ధనం కల�లం ఉంటుందను�వడం�� � అ�� నం ఇ�� ఉం�. ���
�నధ��లకు ���ంచడ� ��కం.

ధ���� గు�ం� గతం� అ�క�రు�  ప��� �ంచడం జ��ం�.

‘తను� ఎవ� �ము� ధర�� తన �ము�’ అ�� ��ంతరం.

ఆశ�త మను��యు� గల�ళ��

�రుగుచుందురు భ�మ ����క

ము�� �ండమందు ముసురు �గల భం�

�శ����మ �నుర�మ

ము�� కుండ�న ఈగలు ముసురునటు� � మ�� ��క సు�ల చుటూ�  ���ంతం �రుగుతూ� ఉం�డు.
ఎ��ళ��  �రుగు�డు? ఎ��ళ�ం� భ�మ ����క. భ�మ ���� �దు ఆశ చ��� �దు అ� ��ంశం.

బతక��� ఆశ అవసర� �� ఇ� �రంతర అ��శ. అందు� ఆ��శం, ఆ�బంధం అ� �టలు ��� �.
ఆశ� �కు�బ��� అం� సంగతులు అంటు��డు �మన. ఆశను వదులుకుం�మ�� భ�మ వదల�వ�దు.

ఆశ అం� ���. ��య� సు�ల�న ఆస�� ఆశ. భ�మ అం� ఉన�� �నటు� , ��� ఉన�టు� � ��ంప���.
‘ఆయు� గల�ళ�� ’ అం� బ�� ఉన�ంతవరకు. ఆయు� అం� వయసు�, ����� �ం�ద� కూడ. ఆయుష�ం
అం� సు�ర� ��తం. భ�మప�భ���� �తు�. భ�మ వల�� ఆశకు అంత� ఆ�టం. ఉన���� స�ష�ం�
చూడగ��� తప� భ�మ �లగదు.

భ�మను �ల�ంచు��ల�� సం�శం. ము�� �ండమం� ము�� కుండ. శుభ�పరచ� వంట�త� ��చు�.
వ�వ�య కుటుం��� �� కు�� �త� ��చు�. ��� అంటు�� ఉన� ము�� ప�ర�ం �సం ఈగలు
ముసురుకుం��. �ండం అం� కుండ, ము��అం� ��న�ం.

�� � flies settle on wine అ� అను�దం ��డు. ���త� స���శం� అ� �� అనుభవం. ��� �మన
ప��లను ఆం��యులను���ం� అనువ�సు� ��న� ���కు��డు. �లుగు �� ఇం��షు�రు �మన ప��ల
��� �లుగు �రు��వడంసులభ�తుంద� ��� అ��� యం. ‘�రుగుచుందురు భ�మ �ప��క’ అ��
��ంతరం.

�� వ��న�డు సన��ం��టు�

కడకు �ద� కులము ��నయటు�

�ప�క� గలదు ఫల�� �ద�!

�శ����మ �నుర�మ!



అవ�న దశకు �రుకున���డు స��సం ��క�సు� ���? అం� ���శ�మం� ��నవ�� త��లన����.
గతం� జ��న �పం ఎటూ �దు. �� ఫ�తం అనుభ�ంచక తప�దు. సన���� మం� ఫ�తం
వసు� ందనుకుంటు���? అదం� ����అంటు��డు �మన.

‘సం�� �� స���� �� న� న� ర�� డుకృ� కర�’ అ��డు శంక��రు�లు ‘భజ ��ందం’ �� త�ం�.
మృతు�� �ను� స��ం�న��డు ��క�న ��కరణ సూ�� లు వ��ం� �భం �దు. �వ ��నం �సు�!
అం� ��ందు�� భ�ంచు అ�సూ�సు� ��డు. �తు �ఠం� డుకృ� కర� అం� �యుట అ�.

ఈ సూ�� �� ప� ప� అనటం �దు ఆ����క �� నం ముఖ�ం అ� ��ంశం. ‘భజ ��ందం’ �� �� �� �న��ల
సుబ�ల�� ఆల�సు� ం� క�� ��గ� సూ��� అం� ఇం� �దు.

ఇక�డ �మన� ��� న� స���శం ��� ఇ�� ం��. ‘‘సన��ం��టు� ?’’ అంటు��డు. ఇంతకూ స��సమం�
ఏ��? స��సమం� ��గ�ర�క�న �� న ���� అవలం�ంచడం. ��కలకు సంబం�ం�న పనులను
వ��య�టం. ఏ� �ర�ల వల�సన��ంచడం �కుం� ఆ����క �� నం �సం ��క��� అ� �జ�న
స��సమ�తుం�.

�� భయం� �� స��సం వల� ప��జనం �దు. ��వల� గత ��లు ��. �పమం� ఏ��? �పమం�
అధర� కృతం. �� నుం� ����కం� త��ంచు�వచు��� �� �వరక� ��ంచక �నదంటు��డు �మన.
�బ��  �పం ��ముందు �స��గ�త�� ఉండటం �లు అ�� �మన� సం�శం.

ఉత��త�ముండు తత��� �ల �ద

మ�మ ���డు మధ�ముండు

�ష�� యుదర �షకుండధముండు

�శ����మ �నుర�మ

�రత���� బ��  �కం� మూడు ర�ల గురు�లుం�రు. �ద��డు పర�త� సంబంధ�న �� �. ఇతడు
�షు�లకు తత���� నం ���� డు. ఉత�మ ���� �ం�న గురువం� ఇత�. �ం��డు మధ� రకం �డు. ఇతడు
జనులను ఆకటు� ���� మ�మలు�� చూ��� డు. ఇక మూ�రకం �డు��� ఇతడు �ట�  కూ��సం గురు�
�షం �సు�� ప�జలను �సం ��� డు. ఇత�� అ� తకు�వ �� �. ఇటువం���� నమ�కూడదంటు��డు
�మన.

ఉత��త�ముడు అం� ఉత�ము��  ఉత�ముడు. బహ� ��షు� డన��ట. ఈయన ఆత��� �. ��కలు ���డు.
����ర ���� �రుకున��డు. సదు� రు� అ� �ట ఇత�� స��తుం�. తత���� డ� �ట �ద��.

మధ�ముడం� ��� కం� తకు�వ�డు. ఇతడు జను��  ���సం క��ంచ��� మ�మలు �� చూ��� డు.
�గ �ధన� సమకూ� చమ���లు ఇత� �తు� . మ�మ అం� �ప�తనం. అం��క అ�మ, మ�మ,
గ�మ అంటూ అష�  �దు� �� � మ�మకూ� ��చు�. ఇత�� ��� ప��ష�ల�న, �గ ���ల�న దృ��  ఉంటుం�.
ఇటువం��� వల� స���� నష�ం ఉండక�వచు� �� ����క �� కం� �ం� �� �.

ఇక మన మూ��డు మ�ను��డు! పరమ ��కుడు. ���� గురు�. ��ం�వ�� కల�లు. ఉదరం అం�



కడు�. కు�ంభరుడన��ట. ఇటువం� �� వల� ���� నష�ం ఉం�. �బ��  ఓ కంట క����  ఉం�ల� �మన�
�చ��క.

ఆనుకూల�ము గల అంగన క��న

స�� ప�� పరమ �ఖ�మమరు

�� �కూల��న ప�హ�ంప సుఖంబు

�శ����మ �నుర�మ!

ఒ��క క��న �ర� ఉన�ట��� ఆ�కూ ఆ� భర�కూ సుఖ సం��లు సమకూ� ఆ ��రం ఒ�దుడుకులు
�కుం� నడుసు� ం�. �రుద��� �త�ం ఆ �ంపత�ం �లువదు. అ�� ంట��డు ఆ�ను వ��య�టం తప�
గత�ంతరం �దు అంటు��డు �మన.

ఇ� 17వ శ�బ�ం� ���న పద�ం. మూడున�ర శ��� లు గడ����.

���భర��ద��� అస� పడక�� ఇద�రూ ���వడం ఇద��� మం��. ఇక�డ ఇద�రూ ఒక��కరు వ���� రన�
�ట. �� ఈ పద�ం� అతడు ఆ�ను వ����ల� ఉం�. అం� ఇక�డ �రు��పత�ం ఉం�. ఇ� ఒక�
�మన� పద�� �దు వ���  ప���కతకూసమ��  ప��జ��� సంఘర�ణ ఈ��� �దు. ఒకప�� �ర��స� ����,
�� చదు�కున� మ�ళకూ ప����� �రు� వ��ం�.

అప�� ఉమ�� కుటుం�లు కూ� �డు �మ�త�మ���. �� ���వడం ఆ�డూ ఈ�డూ అంత
సులభం �దు. సంఘ వ�వస�ల�� �� చు��  �రుగుతు���. ��ం�ల�� �� గు�ం� �ంతన �సు� ���.
అ�� �.�.�� � "But if she be disagreeable, the only happiness is in quitting her'’ అన��� �వలం
���త� ��ఖ�� �����య��ం.

ఆ�ప���� ��� పక�న ��� ఇద�� మధ� ఇష�ం బలం� ఉం� కష�ం ప�స�� �క�వచు�. ఇ� స���లకు
సంబం�ం�న సమస� కూ�. ఎవ�� ఇష�ము�� �కు�� �ర�య స�జం�, �ర�య స�జం��
�దు ప�పంచ ��ప�ం� ఇతర స���� కూ� అ�క ప���లు �టు �సుకుంటు���. �బ��  ఇటువం�
�మన ప��లు మం� చర�కు ���� మ�ంత అర�వంత�న �నవ సంబం�లను, ముఖ�ం� ��� �రుష
సంబం�లను ��� �సు�వ��� �లు క��ంచవచు�.

ఆనుకూల�ం అం� అనుకూల�న �వం. �త�న, ఆ�గ�కర�న ప�వర�న. అనుగుణ�న ఆ�చన. ప��కూలం
��� అనుకూలం. ��� �� ఇష�ం� ఉం�ద�. అనుకూలుడు అ�� ఒక �యక �దం కూ�. అనుకూలుడు
అం� ఒ� ���యందు అను�గం గల�యకుడు, సహచరుడు, �తు� డు అ� అ�� లు కూ� ఉ���.

ప�కృ�� కూ� స��నుకూల వర�ం, స���నుకూలం అ� అ�వ�కు� లు���. అనుకూల �యు�లు
స�స�. ‘‘అనుకూల పవన �హనము�� ఈ �నము�లు?’’ అ� �య�� లు �� తృణ కంకణం� ఓ ప��గం.
ఆనుకూ���� వ���క�ం� �� �కూల�ం. �ఖ�ము+అమరు. అమరు అం� కుదరటం, ఒప�డం.

ఆ �లం� ఎదురు ��� �ర�ను భర� ప�హ�ం�ల��డు �మన. మ� ఈ�డు భర� �ర�ను ప�హ��� �?
�ర� భర�ను ప�హ�సు� ం�, �క ఇద�రూ ఒక��కరు ప�హ��� � అ�� ఇప���� గడ�న �� ��తం
�ర��సు� ం�. ��� క�� ఉం� బలం ������� �క�� ��� క�� ఉం� శ�� ఏ �హ� శకు� లకూ



ఉండద�� �క సత�ం.

కడు��ల మనస! కళవళ ప��దు

కడు��ల తృ�� కలుగుచుండు

కడు� ���� కప�కు గలుగ�?

�శ����మ �నుర�మ!

ఓ �డు మన�! ���ంబవళ��  ఈ �ట�  �సం ఇంత� కలవరప����ందుకు? ఈ ��� కడు�కు ఎ���
ఒక��డు ఎక�� ఒక�ట �స� �ం� �రక��దు. ��� ఉన� కప�ను ఎవరు ��డుతు��రు? ��� కడు�
�� అ� ఆ��ంచమంటు��డు�మన.

���� కప�ను �వం ఏ �ధం� బ��ంచుకుంటూ ��సు� ��� అ�� � ��ల��ం�� ఆయ�
చూసుకుంటు��డు. �గులు వదు�  �రు��న �రు �య��! ముందు ను�� �య�వల�న ప� చూడు అ��
��ంశం.

కళవళం అం� కలత, కళవళ �టు అం� �టు� �టు. �ం� �దు �ం� �దు అంటూ ఊ�� �భ పడనక�ర�దు.
���సం ఏ�� ���, �� భగవంతు��న �రం ���. కడు� �సం ఏం ���� �చ� బల�న
మనసు��� ఆ���� ఏ� ఒక �ర�ంసు��ంచక�ద� �మన� సూచన. ఎటువం� ప��కూల ప���తు�� �� బ��
అవ�శముం� అ� ఆ�ప��ధం.

ఉ�హరణకు ��� కప� ఉం� అం�రు. ��� �ందరు ���సమ�, �ందరు సృ���� చమ��రమ�
���� రు. ద�వ ప�ర�ం ఘ�భ�ం� క� �ళ��  ఏర��� �. ��� �ళ�� �ళ��  ఇం� ��� ఉం��. ���
కప��ం� జలచ�లు ఉం� ఉం�చు�. ��� �వల�న �వ వసు� �లను భగవంతు� ఏ��టు ��డు. ��
ప��న��డు ఆ కప� బయ�� వ��సు� ం�.

అం�ందుకు? �మలు భూ�� ఎం� �తు �� ��� �. ��� �� ణ�యు�ను ఎవరు అం�సు� ��రు?
�శు�కు కూ� త�� గర�ం� ఎం� �ప� ఏ��టు ఉం�. �బ��  వ��� �చనలు �� ��డు చూ�న �ర�ం�
�నవ ప�యత�ం ���, �మ��తు� �ధప�� �భం �దు అ� �మన� సం�శం.

ఎ��న �వ�జ ఎన�డు ���దు

�దల పటు� బ��  వదల�దు

�దలు ��� �డ తు� �ట�  గలు� �

�శ����మ �నుర�మ

��నం �లుసు�� ����క �� �� �� �వ�జ �ష�లం �దు. �దలు���న ఏ ప� అ�� పటు� బ��
��ంచుకు� �� వ���ట�గూడదు. అ�� � �డ క�� లం� అడుగు దగ�ర నుం� కటు� కుంటూ ��� ��
�నుం� కట�డం �� రం��� అ� కూ��తుం�. �బ��  ఏ �ర��� పద��� ���ల� �మన� ��ంశం.



ఒక రకం� �వ ������� ��� పద���. ���థు� హర��సం�� ��� పంకు� లు గురు� �సు� ���.
‘పంచబ�హ� షడంగ �జ స�త ప��ద పం���/ చంచన�ంత� �� �ద పరం ప� స�త...’ పంచబ���లం� పంచ
బ�హ� మం�� లు. షడం�లు అం�శ�రం�� ఆరు అవయ�లు (�ండు �తులు, �ండు �ళ�� , తల, నడుము).

�� సమయం� మం����రణ �ర�కం� ��� స����� రు. �జం అం� మం�� �� మూ��రం. అం�
ఓం�రం. �� �ద పం��� అం� ఓం, ��ం ఇ��దుల� క�� జ�ం� నమ���య. ‘ఎ��న �వ�జ’ అం�
ఇంత ఉం�. ���� చంచల�న మనసు�ను�లపడం �స� �వ�జ.

భ�� అం� అం�త �వం. ��� ముందు ఉండవల�ం� ఏ�గ�త. ఏ�గ�త అ� ����న ఉం� భ�� మం�
ఫ����సు� ం�. �మ�� ‘�త�శు��  �� �వ�జ�ల�!’ అ��డు మ��ట. �త�శు��  అం� �న�క ప�త�త. అ�
ఏ�గ�త వల�� �ధ��తుం�. భ���గం నుం� �� న �గం �� ��లం� �లుత� ఉం���ం� ఏ�గ��.
‘�త�ం ��� �ద భ�� ���ల �ద’ అ� ఓ ��త ఉం�. ఇక�డ �త�ం అం� శు��  �� �త�మ�. ఏ�గ�త
�న��డు అ� ��� �న �లవదు, ���ల దగ�� ఆ��తుం�.

���దు అం� వ�ర�ం �ద�. �ం� �దం� ‘పటు�  పట�డం’ అం� ఏ�గ�త �సం �రంతరం ప�య��ం�ల�.
ఇక�డ ‘�దల’ అం� �లుత, �� రంభం అ�. �దలు అం� అడుగు. అడుగు నుం� ఒ��క� ���
�రు�కుంటూ వ�� �డ ఏర�డుతుం�.

అ� క��నుగత ��� అ�న��డు కూ��వ��� ఆ��రముండదు. �డను �ం� నుం� కటు� కుంటూ ���
�� �న కట�డం �� రం��� అ� అ��క�తుం�. గహన�న ��ంత �ష�లకు �త���తం�� ���న
��కలు �డటం �మన� ప���కత.

కడక న�లమునకు న� �ళమందున�

�గుచుక� వం� �లుగు �కు�

�లు�  కన� �కు� ��వ�రు��రు

�శ����మ �నుర�మ

�� �త�� ��నుభవం� �ప�గ��న పద���. �మన �గ ���  �ం�డం��? అ� �ందరు
అడుగుతుం�రు. అ� �ం� ఉం�డ� �ప���� ఉ�హరణ� ఉన� ప��లు �ల�లు. ‘�మన �� న �ర�
ప��లు’ �� వరకు అ�� ం��.

ఆయన సమస� ప�పం��� ఆ�ర�న బ�హ� ��� అంటు�� ఉ��డు. �ల��రు�మున ��� న�త�ం�
�లుగుతు��డు. ఆ �లు� మనకు �కు�. ఎంత ఆ��ం�� ఆ �లుగు కన� �కు� మన�వ�రూ �రు. కడక అం�
��క, ప�యత�ం, ��క అ�అ�� లు�� ఇక�డ �ధన. అ�లం అం� ప�పంచం �త�ం.

ఇ� ‘న��ళం’. న��ళం అం� ���ముక�� ఇడ-�ంగళ అ� �డులకు మధ�నుం� ��. సుషుమ� అ� ��
�రు. ఇ� మూ��రం నుం� సహ�� రం వరకు ���ముక� ���ం� ఉంటుం�. ��� బ�హ��� అ� కూ�
అం�రు.

ఇడ అ�� మనస�ంబంధ�న ��. ఇ� ఎడమ �� నుం� ప�స�సు� ం�. �ంగళ కూడ ��. ఇ� ఎడమ ��కు
ప�వ�సు� ం�.



ఇక మూ��రం. మూ��రమం� అ���� ఆ�ర�ం�. షట��� ��  �ద��. షట��� లు శ�రం�� ప��న
శ�� �ం�� లు. ఇ� సూ� ల దృ��� క��ంచ�. సుఘమ� ��� ఆ�హణ క�మం� మూ��రం, ����� నం,
మ��రం, అ�హతం, �శుద�ం, ఆజ�అ� ఆరు చ�� లుం��. ��� షట��� లం�రు.

మూ��రం కుండ�� శ�� �� నం, సుఘమ���రం, సృ��� మూలం �వటం వల� మూ��రం అం�రు. ఇ�
���ముక �వర, �సర��వయ��� స�పం� ఉం� �లుగు ద�ల ��క పద�ం. సహ�� రం అం� ���
ఆకులు గల చక�ం. అరములు అం�ఆకులు.

�ధన వల� మూ��రం నుం� ���న కుండ�� శ�� సుఘమ� ��� ఎగ��, చ�� ల� గ�ంథులను ��
సహ�� ��� �రుతుం�. సహ�� రమం� ��కం� �దడు. �� �లుగు �� రూపం� �గు చుక��గ �� ���
సూ�సు� న�ద� ��ంశం. ఇ� �గులఅనుభవం. కుండ�� అం� మూ��రం� ఉం� �ందు రూప�న
�తన� శ��. ఇ� �� ��ర�న ��రూపం. �ందు� అం� �భజనకంద� సూ��� సూ���న గురు�  (చుక�,
��ం�).

�� న �గం� పరబ����� అర�ం �సు�వ��� అనుస�ంచదగ�  ��నం ఈ పద�ం� �వ�ంచబ�ం�.
ఆత�������� ��ం� �ర�మన��ట. �� నమం� య��� �� �లుసు�వ��� �గృత�న �తన�ం.
ఇ� స�యం ప��శకం. �మన ��� న� �లుగుఇ�. ��� �గుచుక�� �లుసు� ��డు. �గుచుక� అం� �గు
�మున వ�� న�త�ం. శుకగ�హం.

�� ��� ���, అనుభవం అ�� ����� లు. �లుగు అ�� ���ర�ం.

�నములను �య ధర�తు�డక

బహ� ధనంబు గూ�� �����

తుదను దండుగ�� �దలు �డు నరుడు

�శ����మ �నుర�మ

ఈ మ�� ఉ��� అ�ర ధన �సులను సం���� డు. �� �త���టం� �న ధ��ల రూపం� ఒక�
�� అ�� �దల�డు. �� ��� భూ�� �� �డ�డు. ఇ� ఎవ� �సం? �� గు�ం� �మన�
ఏమంటు��డం� ఇతడు ��లు �య�క అప�ధం��డు. అప��� ద�వ� �� తప�దు. అత� మర�నంతరం
అ� అ��రుల ��, ��ల �� అ�తుం�. అ� అతడు ���ం�న దండుగ. అం��దు �ణ�ం �గల�
అత� ��తం �రూ�ల���ం�. �బ��  సం��ం�న ��� �ం�� నలుగు� �������ంచడం మం��
అ� �మన� సం�శం.

�తు�డక అం� మన�ప�క అ�. ఇ� మం� ను��రం. దండుగ అం� వృ�. �� ఇక�డ జ���. �రం
��న ��� ���ం�ల� ��ం� �ము�. అప�� నుం� అప�ధ ప��రం� అ��� �సుకు� దండుగ
గు�ం� హనుమ�ండ �సనం (��.శ. 1079)�ఉం�. ఈ దండుగను ��లు ధనవంతుల నుం� బ���రం�
�సుకు��రు. ఎవ��� ���� దండుగ ఈ�ం అ� కూ� ఇ���రు. అం� అనవసరం� ��ం�నందుకు
ప��ఫలం� ఇ�� భూ�. ‘కల��గ� దండుగలు ���  నృ�డు’ అ� ప��గం.

�����న ధనం� తనకూ సుఖం �దు. మర��� గుప�ం� వ�ర�ం� భూ��� ఉం��తుం�. ఈ రకం� కూ�



ఇ� దండు�.

తుదను అం� అవ�న �ళ. ‘�దలు �డు’ అం� �ళ��  �మ�లూ �� �టు� � �మ రూ�లు �కుం�
��డ�.

కడ� వ��  �స కడ�ర�వ�దు

�డుములందు ���  �డు���

�డ� జనుల భ�� �డమంగ�య�దు

�శ����మ �నుర�మ

అ�శ�ం�న ఆశ వల� ఎటువం� ప��జనం �దు. �� అ� నువ�నుకున� ��� �ర�ర�వ�దు. అం��దు
�ను� క�� ల�లు �సు� ం�. అ��  క�� ��  ఉన���డు �ను� అటు �� ఇటు �� ఎటూ �కుం� �సు� ం�. �బ��
��వల� గ��ంచవల�ం��టం�ఆశ అ�� ��� �దు �కం�� జను��  కూ� భ�� �ట���� ఆటంకం�
ప�ణ�సు� ం� అంటు��డు �మన.

�హ� సు�ల �సం అ�� ఆశపడకు. కర�బదు� ����, దుః�ల �ల���, జన���  �కు�కు���. ఆశ
�ను� భ�� �� ��వ�దు. భ�� �ర�ం �క�� �కు ము�� గమ�ం అందదు అ� ��ంశం.

కడ� అం� ఉద��ంచడం. ఇక�డ ఇ� �ద�రణ శబ� ం �దు. వ��  అం� ఉత� అ� అర�ం. ��� అ�క �యలు.
వ��  ఆ� అం� ��ం�న ఆ� అ�, వ���డు అం� ప�����డ�, వ��  �ళ��  అం� ���లు �కుం� అ�.
వ���� అం� �న పడ� �� అ�, ఇం���! ఆశ అం� ��క. కడ అం� ద�, ఒడు� . కడ�రు అం� ���ంచు.
ఇడుము అం� ��శం, ఆ�సం.

�డ� అం� భూ�, పృ��, భూ�కమన��ట. �డముట అం� జ�ంచడం, ఉద�ంచడం. ‘��/షణుడు�
�క� గర���� �డ�� సం�ర� చం�� కృ��’ అ�� ప��గం.

ఒక� ఆశ తప� కడ�, కడ, ఇడుము, �డ�, �డము వం�వ�� ��య ప�� �వడం గమ�ర�ం.

�వ�ంచు �ట తగనల����

�ఖ�ము గల భూ� జరుగవలయు

�లకు�ం��� �ంగలందుండు�?

�శ����మ �నుర�మ

మడుగు��  �ళ��  ఇం��� ఆ�రం �రక��� �ంగలు ఏం ��� �? �ళ�� న� మ���� వలస ���.
అ�� � ఎవ�� �ను ఉన� ఊ�� ఆపదలు, �ధలు ఎదు�� ప��ంతత గల మ� ఊ�� తర��వడం మం��
అ�సూ�సు� ��డు �మన.

�మన ప��లు �వలం �య��క అనుభ�లు �దు. అ� �� వరకు �� ప���తులను ప���ం�ం��.



�జయ నగర ��� జ�ం ���లం �న ఊ���� �టు� ��� �ం�. ���ండు�  �ం�� ����� �గ�వ��దు.
���ళ�మూకుమ�� �డుల� �� �లు తల���� �. �ం� కరు�న ప��ల నుం� వలసలు �ద���.
బహ�� అ�� ం� సంద���� ఈ పద�ం ప���ం�సు� న�దను���.

�జ�యం� ��, �ం�కం� ��, ఆ��కం� �� �ం� �క�� ఎక��� �వ��� కరు�తుం�. భద�తకు
ము�� ఏర�డుతుం�. అటువంట��డు మ���� వలస ����న అగత�ం ఏర�డుతుం�.

� అం� �ను, వ���, వ�ంచు �టు అం� �వ�ం� ఊరు. అలజ� (అల��) అం� అ�ం�, ఆపద, �ధ అ�
అ�� లు. ఇ� ��య పదం. కన�డం� అల�� అం�రు. అం� అలసట. త�ళం� అలచ�, అ�చ� అం�
�సుగు. మల�ళం� అలస�, అలశ� అం� కలత. ఇంచు�ంచు అర��క��, ఇవ�� ����లు.

‘నృప�� �వలజళ��  భయ�క �లల యందు�’ అ� ప��గం. �ఖ�ం అం� �సులు�టు, ��. ఈ ఇం��
�కు �ఖ�ం� �దు అం� �కర�ం� �ద�. భూ� అం� ఇక�డ మ��ట. ‘జరుగవలయు’ అం� �����ల�.
�టు �రు�అన��ట. ఇ� ను��రం. ‘అతడు జ�����డు’ అం� చ���డ�. ‘ఇక�డ జరుగు�టు
�దు’ అం� గడవటం �ద�.

�లకు అం� అడ�� ఉం� �� మడుగు. �లను. �లకులు అ�� �లనుకు బహ�వచనం. జనవ�, �బ�వ� �ల��
ర���� ���� నుం� మన ���రుకు �ంగలు వలస వ�� �. ���� �ంగల� �రు ���. ఆ సమయం�
ఇక���న� �పలు, తుంగ గ�� , �లు� గ��  �గుళ��  ��� ఆ�రం. ����� ��� ఈ సమయం ప��కూలం
��చు�. ��� �ళ��  ఎగురూ�  �వడం ��షం.

ఒక��� అ� వ��ట��డు అ� రమ�య దృశ�మ� అ�రం� �ల�� ��లు క��నటు� ంద� అక���రు
��� రు. అ�� అప��వరకు ���� ప�స���  ఉం� �ట�లు �� ��� �� ��యం�రు. ఈ�� మన
కలు�తప�క���� �ంగలు కూ� ముఖం ��సు� ��యంటు��రు.�ద� �దం�� ‘తగ’ తరచు� �ద
�రణ�. స���నటు� � అ� అర�ం. తగుట నుం� వ��ం� తగ.

మనసు�న నున� మమతల��యు ��

దృఢము �� మనసు �టపర�

ఘటము �లు� �డు ఘనతర ���

�శ����మ �నుర�మ

మనసు�� అహం���� �ల�ంచు���. మనసును ��రపరచు���, శుభ�పరుచు���. అ��  మనసును
ఉంచు�� ���� అదు� �సు�గ��న�� �జ�న �� అ��డు అంటు��డు �మన.

మనసు అం� �త�ం, హృదయం అ� అ�� లు�� ���కం� ���లం� ఇ� ��త� కం� �న��న �� న జనక
ద�వ�ం. ��� మనన ధర�ం ఉంటుం�. ��� రూపం ఉండదు �బ��  ఇం���ల ���� వ�క��తుం�. �కం�
���కులు మనసును��సుకు��మం�రు. ఇ� క��త�కం� �ప�డం. ���� ��సుకు�� తల�ల� ��
మనసు� �దు.

మమత అం� �� అ� అ��నం. ��� ��� �ణ�ం� ��సు���. �� అ� �ట ��డు �మన. దృఢం
�� అం� ప�ష�  పరచు��. �ట అం� స�చ�త, �ర�లత�ం. �ట అం� ఒక ప�ర�ం�� �రం. ద�వ ప��� ల�న



�� ���� �ట అం�రు. అ�� ప�శుభ��న మనసు�� శ���� �ర��ంచు���. ఇక ఘటం. ఘటం
అం� కుండ. ఇ� ���� సం�తం. ఘటం అ�� శ���� ��ంత ప��ష. ఘటం అం� కుంభకం అ� ఒక
�� ��మ �దం కూడ.

ఘనం అం� దృఢత�ం, �ట� అ� అ�� లు. గ���న అ�. �డు�న� �రుగు� �� �ంద� �క న�� గ��
���� ఘనం అం�రు. ఘనతరం అం� మ�ంత గ��ద�. �గ �ధనకు ముందు� �వ��న� �ర�మమత�ం,
�న�క �ర�లత�ం. ఇ� �జకుముందు ఇలు�  అలకటం �ం��. ‘మనసు�న నున� మర��ల� �ల�, �ట�పర�
మనసు �ట�� (�.1773-5- 2068)’ అ�� ��ంత�లు.

అ�� �డలు�� ఆనంద�ము�

�ను� నమ��లు �ష��డ

�ను� నమ� ము�� �క�ంబు ��న!

�శ����మ �నుర�మ

అ�� ��� లనూ న�ంప�సు�� �వలం ఆనం��� �త�� �ం��� డు. అ��� ధ��చరణం� � �ద �రం
�� ���� �రుకుం�డు. �జం� ��� ��ను �ను� ���� �శ��ం�న��� ము�� �శ�యం� ల�సు� ం�
అ�ప���సు� ��డు �మన.

అ�� �డలు అం� ��� లు, అం� అ�క సంప���లు, షణ��లు ��చు�. ఇం� ����త� పలు
పం�లు ��చు�. �ట��ం�� తల బద�లు �టు� �కుం� ఆనంద �ర�ం� �ళ�మంటు��డు �మన. ఇంతకూ
ఆనందమం�ఏ��? అ�శయ సుఖ స�రూప�న ��మకు �ల�ం� ఆనందం అ� �ద�లు ��� ��రు. ఇం��షు�
��� bliss అం�రు.

��� అం� పరమ సుఖం, బ���నందమ� అ�� లు. ఆనం��� అ�క సూ�� ��లు���. ��� బ���నందం,
�ష�నం�లు ప�సు� ��� �లుసు�దగ��. బ���నందమం� సుషు��యందు అనుభ�ంచబ� ఆనందం.
��� స�యంప��శం ఉంటుం�. �ష�నం�లు అం� ఇ� అంతఃకరణ వృ�� ���లు. అం� ఇష�  �� �� వల�
అంతరు�ఖ�న మనసు�� ప��ఫ�ం�� �ష�నం�లు.

ఆనంద�ముడు అం� ఆనం��� �రుకు��డు. ఇక�డ ఆనందమం� పరబ�హ��.

�ష�  అం� �యమ �లన. బ�హ�మును తప� ఇత�లను ఉ��ంచ�ద� �యమం. �డ అం� ��, ��,
�ధం, ��, గ�, వృ�� ంతం అ� అ�� లు. ఇక�డ �ర�ం. �క�ం అం� �జం, �శ�యం, �స�వం, �శ�తత�ం అ�
అ�� లు.

ఆన అం� ఒటు� , �డు, ఆజ�, ప��ణం అ� అ�� లు. ‘� �న’ అ�� చక�� �లుగు ను��రం. బహ�� ‘అనుట’
నుం� వ�� ఉంటుం�. �క���త��� �డు�రు. ‘��న’ అం� � �ద ఒటు�  అ�. ‘� �న’ అం� ��
ఒటు�  అ�. ఇం��షు� ’upon my word upon my honor' అం�రు. �లుగు� '� ధర�ం�' అ�� ఇ�� ం��.

అ�� ధ��లను వ��� నను� శరణు���ల� ���క�ం ఇ�� ం��. ఉడుగు అం� న�ంచు అ�. ‘��పమృతు�
��� గంధ �డ�ను �ర��దుల �రు ను��’ అ� ప��గం.



�కు� శు��  ���డు చం�లుడు

��మ శు��  �క �టు�  �టు� ?

�సలు భకు� �న �రు ��ల�!

�శ����మ �నుర�మ

చం�లుడం� ఎవరు? �టు� క�� అస��శు�డ� ముద� �� దూరం� �ట�బ�న�డు �దు. చం�లుడం�
�ట� స�చ�త ���డు. ��హం� ప�త�త ���డు. ఈ �ండూ �క ఎంత �నం ��� ��వల� ప��జనం
�దు. ఇ�� ం��� �సట భ�� ���లు ఉం� ఉం�చు� �� ��� �త�ం కూ� రమృ�ల ల��� ఉం��
అంటు��డు �మన. ���� ��కరణ శు��  ముఖ�ం అ� ��ంశం.

�కు� అం� పలుకు, �ట. ��మయం� ఉం�� అ� �జ�న �కు�. అ� మనసు��ం� ���. వ��న
త��త అ� ఆచరణ� ���. ‘�ర �తంబులు పలు�కు �టలకు �కు�చు నంచల బట�  �రుచు�’ అ�
ప��గం. శు��అం� �ర�లత�ం, ప�శుభ�త, ఇ� ఎ�� అ�� లు. ‘ఆత�శు��  �� ఆ�ర �ల�’ అ��డు �మన�
మ��ట. అ�� �వశు�� . అం� తల�త��  �ల ఉండకూడదు. ��క కర�లు �య���� �గ�తను
సం��ంచ��� ��సం����� కూ� శు��  అం�రు. హస� శు��  అం� �� కళల ��ణ�ం.

ఇక �హశు��  సంగ� అంద�� ���ం�. �కు���  ����� �హశు��  మం� బహ�మ�.

చం�లుడు అ� �టకు కూ� ర కరు�డు అ� అర�ం. �� ఒక వ�� �� ��� ఆ��ంచడం వలన అ� ఒక
�ర�న �ం�క అ����� గురవటం �ల �ండ�  చ�త�. �మన� �టు� క� చం�లుడనటం త��
అబ��కు��చం�లుడ�లంటు��డు. జన� చం�లు�� �లంతరం� ��మ�� ఉంటుం�� �� కర�
చం�లు�� �త�ం ఎప��� ��ం ల�ంచదు అ� �కం� �డుక.

ఇక ��మ. ఈ �టకు ఈ ����  ఎకు�వ� ��� �రుషుల మధ� వల�� అను�గం� �డుతు��రు �� ఇ�
�� �ద��. �త�ల�ం, దయ �ం�� కూ� ���� వ�� �.

‘�సలు భకు� �న’ అం� నుదు��న ��లు ధ����, బూ�ద �సుకుం��, �లకం �టు� కుం�� అంత
��� �� భకు� డ���? అ� �హ� �షం. �పల కూ� ��మ, దయ ఉన���� అ� �జ�న భ��. ��లు నక�
�ం�జంతు�. అడ�కుక� అ� కూ� అం�రు. కూ� ర�ం�. సంస��తం� వృకము, ఈ� మృగము అం�రు.

ఆప�� �ంట అడ�ల �ంటను

�ండ�ళ� �ంట �డవ �ల

ఉల�మం� ��డటుండుట ��యరు

�శ����మ �నుర�మ

�ణ� ��� లంటూ ��� లంటూ న� ��లకు తర� �ళ�డ�ందుకు? అర����  సంచ�ంచడ�ందుకు? �ండ��
ఆ�స పడడ�ందుకు? ��డు � శ�రం �� హృదయం�� ఉ��డు క�! బయట ��� గందర����
గు��వట�ందుకు అ� ప���సు� ��డు �మన. ఒక ����క �� �� �ర� �త�లను �రు��హపరుసూ�  �మన



అ�క ప��లు ���డు. ��� ఇ� మ�క మం� రత�ం.

ఆప�� అం� (ఆపగ+ఆ�) నదుల సమూహం అం� �� సంగమం. ఆ� (ఆ�) అం� వరుస �� సమూహం.
ఆపగ అం� న� ��చు�, �రు ��చు�. అ� అం� �రు. ఆపగ అం� ��� గ�ం��, అం� ���� అ� అర�ం,
ప��హమన��ట! ఆప�� అ� స�సం �కు ���నంతవరకు ఎవరూ ��నటు�  �దు.

�త� స��లు కూర�టం మ�క�ల ల�ణం. uninvolved constructions అం�రు ఇ�� ం� ���.
‘�డవ�ల’ అంటు��డు �మన. �డవ అం� మనకు ���ం�. ఇబ�ం�, అలజ� అంటూ ఇం� సంద���� బ��
ఎ�� �యలు. కన�డం� ‘�డ�’ అం� గందర�ళం.

‘�� చ��ంతు వనుచు న��యును ���

�చ��త�ంగ �దు� �ల తప�

కడవ �డకు �లు � �డవ�ల

��� దన�ల య� మ� లజ��డ�’ అ�� ప��గం.

ఉల�మం� హృదయం.

��� లు ��రణం� నదుల, �రుల దగ�ర �ల� ఉం��. ���� సంగమం, ఏడు �యల దుర�  ఇ�� ం��.
�ండల�న అర����  �ల�న ���లం, �రుమల, �ం�చలం, అ��లం �ం�� ��� లు. �పల భ�� �న��డు
�� సందర�నం వల� అంత ప��జనం �దంటు��డు �మన. ‘�త�శు��  �� �వ�జ �ల�!’ అ��డు గతం�.
ఈ పద�ం� ��డం� ��� �నక�ర�దు. ��డు, పర�శ�రుడన��ట! అం� ��� ఉం�, బయట ����
స�ల�ం. అం� ��� మ�� ను�� ��� �క తప�దు అ� ��ంశం.

బం��ళ� ��� బం�ం� కట�ంగ

�ంగ�� �ం��ం���

ఆత��ంగ�ల న��ం� చూడ�

�శ����మ �నుర�మ

�ం��� కటు� కు����? అ�! కటు� �ళ�� గు�� �ంగ�గ బం�ం� �డ� కటు� కు����? �ంగడు (అం�
��డు) ఏం �ంగతనం ��డ�! �హ� �ం��� పటు� �వడం �� �వ�ం��� ఆ��ంచడం మం�� క�!
అ� ఆ�� ఆ�ధ� ��లను����సు� ��డు �మన. ��రణ ���ంగ�� ఎ��� ఒక��డు ���వచు�.
ఆత��ంగ�� ఎడ�యకుం� తన�� ఉంటుంద� �త�ర�ం.

�ర�వం �వం నుం� వ��న ఒక �ఖ. పం���ధు�డు �� �ం�న ఆ�ధ� సంప��యం �ర�వం�� మ�
అ�ంతర �ఖ. ఆ�ధు�లు �డ� �ంగ�య ధ�ం�� �ర����  వ�� శ�మ ధ���� ��క�ంచరు. �ర��లు
దర�నపరం� �వ ���� ��తులు. అ�������� అం�క�ంచరు.

�ర�వం� స�లం, �ంగం, అంగం అ�� ముఖ��న �టలు. �ంగం అం� ��ల పట�  ��� �ంగరూపం



ధ�ం�న ఉ�స� �వత. అంగం అం� ��డు. �ంగం కూ� మూడు ర�లు. 1. �� ణ�ంగం. ��� రూపం
ఉంటుం�. 2. ఇష��ంగం. ఇ� అ��ంచుకు� �క����క��సు� ం�. 3. ఇక �వ�ంగం అంతర దృ��� �త��
క��సు� ం�. �మన� ��� డుతున�� �� గు�ం�!

�ర�వం� �నవ శ�రం� �ం��� అ���� క��ం�రు. అం� అం��� �ం��� అ��తం
సూ�ంచబ�ం�. ��డు తన అవధుల��ం�� �ల�ంచు��, తన�� ఒక �రవ�క మ�త����
��త��ంప�సు��లంటు��డు �మన.

�� �ధములమర �మన పద�ము�

అర��చు��� నర� చూడ

చూడ చూడ బుటు�  �ద�� �� నంబు

�శ����మ �నుర�మ

ఈ పద�ం �మన� ప����  ఉ�� �మన� ప��ల గు�ం� ఇ� �కం�� �డుక అ� ఉంటుం�. ��� కూ�
‘�� �ధములను’ Thousand interpretations అ��డు.'చూడ చూడ బుటు�  �ద�� �� నంబు'ను If thou
think on these, this shall produce refined wisdom in thee అ� �����ం�డు. ఈ ల�ణం వల� �మన
�ల�ణ�న మ�క��, ��ష��న ప����� �ల�లు� తు��డ� ��ంచవచు�.

‘�డ�� అల�� �మ�/ �డ� �లక��’ అ��డు �వ�సు� ��క�. ��� ఆ ����  �గు�తు
వ��� వ��� �పన� ��ం��రు. �ందరు ��ం��� �� కూ� ����రు. తరు�త ఎ��� ��య�
సము�� ల ఎక�� ��� డుతూ ‘�డ�న అల���మ�’ అం� �ర�� అ�, ‘�డ� �లక��’ అం� చంద�ము�
అ� క�పరం� గుటు�  ���డు. అ�ంతర సందర�ం� ఈ ప�స��� ఇక�డ �సు���డు.

ఇక �మన పద�ం� ‘�డ’ ఏ��? �నవ శ�ర�? అ�� ‘�చు�ల పడుచు’ �లుక ���. �లుక
పలుకునకు ప��క గ�! మం� �కు���  మం� �వ� ఉంటుం�. ఆ �వ� ���� �ధనమ�తుం�.

�� �డ ఆ�శం ��చు�. ఆ���� శబ�  గుణముంటుం�. �ఘధ�� శబ��. �� గు�ం� ����  కూ�
వర�న ఉం�. ���� � �రు� �చు�ల పడుచు. �� �ఙ�య� �వం. ఆ �వం నుం� పర��నుభవం
కలుగుతుం�. ఇ� ఒక� �ండుప�య��లు. అప��వరకు �� గు�ం� అసలు ��ంశం �ప�గ�� �� � �సం
ఎదురుచూ�� ం.

ప��ద �క� వృ�ము ���ను

వృ�ము పదమూడు �తు� ల��

�తు� లందు నుండు వృ���ంచు�!

�శ����మ �నుర�మ

ప� �రణం� ఒక �టు�  ���  �ద�  వృ�మ��ం�. ఆ వృ��� అ�క�న �తు� లు ఏర��� �. గమ���, ఇక
ఆ �తు� లు ప����� ఒ�� వృ�ం సు�� వస�� ఉంటుం�. ఏ�� అర�మ��ం�? ఒక రకం� ఇ� �డు�



కథ�ం� పద�ం. ���ర�ం� ��� �ప�డం కష��. �క�లు గల ��� ప� అం�రు అం� స��దు. ఒక
������� �� ప�, వృ�ం, �తు�  అ�� ప��కలనుకుం� �ంత ప�య��ంచవచు�.

ప� అం� సృ��. వృ�ం అం� శ�రం. పదమూడు �తు� �� శ�రం�� త��దశ త�� �లు. సృ��  మూలక�న
�నవ �హం� పదమూడు ర�ల అం�లు��యంటు��డు �మన. అ� �కు�, మనసు�, సంకల�ం, �త�ం,
��నం, ��� నం, అన�ం, జలం, �జసు�, అ��, ఆ�శం, మన�థుడు, ఆశ. �ట��ం�� మూలం �� ణం.

�కు� వ���క�సు� ం�. మనసు� ఆ��సు� ం�. సంకల�ం ��రం� ఉంచుతుం�. �త�ం చపలం� ఉంటుం�.
��నం ఏ�గ�తను ప���సు� ం�. ��� నం �త� �ంతలు �కు�తుం�. అన�ం, జలం శ���� ���� �. �జసు�
అం� అ��, జఠ��� �ం��. ఆ�శం శబ�  స��వం గల�, మన�థుడు ��కలు క���� డు. ఆశ చూ�ం���
��లంటుం�. ఇంక అ�క ర�లు� ��� అ�� లు ����వచు�. గహన�న ��ంత �ష�లు కూ� �మన�
��� ��డ�గ���� � అ� �� వల� ��ంచవచు�.

కూళ కూళ �చు� గుణవంతు �డ��

ఎ���రు �తు�  ర����

�� ను దూలములకు �� నంబు �లు��

�శ����మ �నుర�మ

ఒక �డ��డూ మం��డూ ఉ��రను�ం�. ��ద��� ఒక�� ఎంచు�మ�ం�, �డ��డు �డ����
ఎంచుకుం�డు. మం���� వ���� డు. అం� ఎటువం� ��� తమ�ం� ��� ఇష�పడ�రు. ��
�చు�కుం�రు. ఇ��� ఉంటుందం� �టు�  తన�� �గ�న దూ��� తన గు��� ఇసు� ం� ��, అదనం�
�� ��� ప���ంచ�దు క�! అంటు��డు �మన.

‘స��� దుర�క�మః’ అం�రు. అం� ఎవరూ తమ సహజ గు��� �రుద�ం� ప�వ��ంచరు అ�. కూళ అం�
�చుడు, మూఢుడు, అ���, దుర�నుడు అ� అ�� లు. ఇ� ��య పదం. కన�డం� కూడ కూళ, త�ళం� కూ�.
�మ��మ��ట..

.

తలకు �రలు వ�� తను�ంత వడ�న

కూళ �టుడు యువ� కూడు�ల�

పండు�  వడ�  కుక� పసరము �క�! అ��డు.

దూలం అం� ఇలు�  క��ట��డు ఇం� �డల� అడ�ం� �� క�� . �� ఇం�� క�� ��ట��డు ��లకు
ఆ�రం� �� �డు� క��ను దూలమం�రు. �టు� కు ��, దూ��� �� క��తనం స�నం. అంతవర� ��కను
�సుకుం� ఈదృ�� ంతం కుదురుతుం�.

ను�� సజ�ను�� ఎదు� సజ�ను�� ఆద�ంచటం మం�� అ


