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eÁjgÄ¸þ¾ñ 

                                                               - kÀn»²¢ g¼¸ÁR»¸c»·. 

c»`¼ðg¼¸¶: తలన ుండు విషము ఫణికిని 

          వెలయుంగా తోకన ుండు వృశ్చికమునకున్ 

          తలతోక యనక యుుండున  

          ఖలునకు నిలువెలల  విషము గదరా స మతీ! 

 

AW¼ç²: పాముకు విషము తలలో ఉుంట ుంది. 
తేలునకు విషము తోకలో ఉుంట ుంది. ద రాార్గు నికి 
తల, తోక అన భేదుం లేకుుండా నిలువెలలల  
విషముుంట ుందని భావము. 
c»`¼ðg¼¸¶: నీళ్ళలోని చేప నెరిమలుంశమలశకు 

           గాలముంద  చికిి కూలినట ల  

           ఆశపుటటి  మన జుడారీతి చెడిపో వు 

           విశవదాభిరామ విన ర్వేమ!  

AW¼ç²:  నీళ్ళలోన నన చేప ఎర్యొకి మలుంసానికి 
ఆశపడి గాలలనికి చికిి, తన పాిణానిన కోలోోత ుంది. 
అలలగే అతాాశవలల  మన ష ాడు కూడా ఆ 
విధముగానే చెడిపో తాడని భావము. 
        *                     *                     * 

పర్సోర్ము వాతిరేకారాా నిన సూచిస ు ననట ల ుండ ె
సామతెలు: 

1. నిదానమే పిధానము! 
2. ఆలసాుం అమృతుం విషుం! 

ఈ సామెతలని సుందరాానినబటటి  అన సరిుంచాలి. 
ఉదాహర్ణకు వాహనము నడిప్ేటపుోడు మొదటట 
సామెతని (పమిలదము జర్గకుుండా), ఏదెైనాపని 
పాిర్ుంభిుంచేటపుోడు ర ుండవ సామెతని (పని 
చేయడానిన వాయిదా వెయాకుుండా) 
అనవయిుంచ కోవచ ి. 

(తద పరి సుంచికలో మరికొనిన) 

 

c»`¼gÌ¸²YÖ TÊc»·ëOÕ²[Ä! 

OÄñ²`¼ C›xb¼ BaÀW¼g¼¸¶jb¼¶c»hÊ¸Á™²› c»`¼gÌ̧ ²YÖ 

TÊc»·ëOÕ²[Ä! 

1. C Ã̀ 4 Aq¼W¼g¼¸¶j జుంత వు cËW¼¶.  

2. gÉ¸¶`¼YÄ ర ుండు Aq¼W¼g¼¸¶j þ¾W¼¶kÀþ¾ 'g¼¸¶' TÍWÃnËæ, 

   పటిణుం కాద . చినన పదిేశము. 
3. ›k¼WÃ WÉ²[¼¶ Aq¼W¼g¼¸¶j¶ ఓ కూూ ర్ మృగానిన 

   þÉªh¾¸VÍà¿æh¸. 

4. మూడవ ఆధార్ములో జుంత వు రాజసానికి చిహనుంగా 
చూప్రసాు ర్గ. 

5. అసలీ జుంత వున  సరగుు లేని దానిగాన , విశ్ావసుం 
కలదిగా కూడా వరిిసాు ర్గ. 

JgÄ¸YÁ c»`¼g¼̧ ¶? 

 (n»g¼¸ÁaÀb¼g¼̧ ¶j¶ k¼TÍx n»²›O¼jÖ) 

జుల ై 2011 n»²›O¼jÖ¤ 'c»`¼gÌ¸²YÖ TÊc»·ëOÕ²[Ä!' 

సామర్లకోట. 
 

à¿gÉ¸þ¾j¶: తాదూర్ సుంద లేద , మెడకో డో లల? 

            కాకి ప్రలల  కాకికి ముద ు . 
ÞÑ[¼¶c»· O¼_¼j¶: 

     నీ లలగే ఉుంటాన . కానీ మనిషరని గాన . 
     దొ రికినటలల  ఉుంటాన . కానీ దొ ర్కన . 
       నీవు కుడి చెయిా చూప్ర వెకిిరిసేు , నేన  

ఎడమచేతితో వెకిిరిసాు న . 
       నీవు ఏడిసేు , నేనూ ఏడుసాు న . 
       నీవు నవివతే, నేనూ నవువతాన . 
       నేనెవరిని? విడుపు చెపోుండి చూదాు ుం! 
 

(n»g¼¸ÁaÀb¼g¼¸¶ k¼TÍx n»²›O¼jÖ) 

కర్ము అనే పదమునకు చెయిా, త ుండము అనే అరా్ములునానయి. ఖర్ము అుంటల గాడిద. 
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నమాకము 
 

(ర్చయిత ఎవరో తెలియద . చకిని సుందేశమునిచిిన అతనికి ధనావాదములు.) 
 

       ఒక వాకిు విమలన పియలణుం చేస ు నానడు. కొదిు సేపటటకి అుందరినీ సీట  బెలుి  (కురీికి నడికట ి ) 
ప్ెట ి కోమని సూచన ఇవవబడిుంది. తర్గవాత కూొ దిు సేపటటకి తినడానికిచేి సవలలోహార్ుం, తాిగడానికిచేి 
శీతల పానియలలు కూడా ఇవవలేకపో త నానమని తెలియజేసార్గ. వాతావర్ణములోని ఒడిద డుకుల 
కార్ణముగా వామనము సాఫీగా సాగడము లేద . బయట ఆకాశములో ఉర్గములు, మెఱపులు అనీన 
తెలుసూు నే ఉనానయి. విమలనుం మోత కనాన ఉర్గముల శబు మే ఎకుివగా ఉుంది. ఉననట ి ుండి విమలనుం 
ప్ెైకి వెళ్తు , అకసాాత ు గా కిూుందికి పడిపో త నన అన భూతి. 
      విమలన పయిలణుం చేస ు నన వాకతు అుందరినీ చూడడుం మొదలుప్ెటాి డు. విమలనములో అుందర్ూ అదే 
పరిసరా తిలో న నానర్గ. పరిసరా తి అయోమయుంగా ఉుంది. కొుందర్గ దెైవ పాిరా్న చేస ు నానర్గ. భవిషాత ు  
అగమాగోచర్ముగా ఉుంది. ఈ పరిసరా తి న ుండి బయటపడతామల లేదా అననది అుందరి వదనములలో 
కనిప్రస ు నన పశి్ానరా్కము! 
      ఈ పరిసరా తిలో ఒక చినన అమలాయి, తనకి ఇవేమి పటినట ల , చకిగా పుసు కుం చద వుకుుంటూ తన 
సీటలల  నిశిలుంగా కూర్గిుంది. ఆమె చినిన పపిుంచములో అనీన సవాుంగా ఉనానయి. ఒకోిసారి కళ్ళళ 
మూస కుని, మళ్ళళ పుసు కుం చద వుతూ, కాళ్ళళ చాపుతూ, ముడుచ కుుంటూ, భయము, బెుంగాలేని 
పపిుంచములో సాగుతోుంది. 
      విమలనుం తీవమైెిన వాతావర్ణములో సాగుత ననపుోడు, ఈద ర్గ గాలికి ర పర పలలడే దీపుంలల, 
విమలనుం కుద పులకు సగుం పాిణుం విడిచిన ప్ెదు వాళ్ళళ, భయుంతో గజగజ వణికినవార్గ ఉనన ఆ 
విమలనుంలోనే కొుంచెుం కూడా చలిుంచని ఆ చినానరి ధైెర్ామునకు అతనికి ఆశిర్ాుం కలిగిుంది. 
      విమలనుం గమాము చేర్గానే అుంతా ఎుంత తవర్గా దిగిపో దామల అని పో టీ పడుత నానర్గ. ఆ 
చినానరిని గమనిస ు నన వాకిు మలతమిు ఆ అమలాయితో మలటాల డాలని అకిడికి వెళ్ళళడు. వాతావర్ణుం 
గురిుంచి, విమలనుం ఒడిద డుకుల గురిుంచి పసిాు విుంచి, “నీకు భయమెయాలేదా?” అని అడిగాడు. 
      ఆ చిననమలాయి నవువతూ “సర్! విమలనుం నడిప్ేది మల నాననగార్గ. నన న యిుంటటకి 
తీస క ళ్ళు నానర్గ!” అననది. 
 

`Æ¤k¼jb¼ bÌW¼¶xO¼¶b¼ê ¥¢ JgÄ¸YÄ? 

ప్ెై కథలో చెప్రోన విధమైెన విశ్ావసమున  మనము భగవుంత ని పైె్న, అతని నిరి్యలలప్ెైన కూడా 
ఏర్ోర్చ కో గలగాలి. మనకు ఏది మేలో మనకనాన ఆయనకే బాగా తెలుసనన విషయలనిన మనము 
దృఢముగా నమాగలగాలి.                                                                     * 

 

 


