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deత7u అల౦క�౦� �ం�. మం]ర9ల1 ఆ� వం¦sంú  ª~§  �~§  �న� �గవ� sం� 
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-]sI మ�ïభÛ·త/న Dందర భవGs� ఇ|�². �వ� Nవx Nహ7µ -]² ఇంF�uల� 
అ�భOంచ Uu². 
-]s సJరK Xhశ7µ ఆ అప%రస అVxనం]s� *౦�ం�. -]² ఆ�� �å{� తనs x� 
మర4��². ఇద �� ఒకi  కృతÙగ75 సగ7 /ల7 గ�b�. ఆయన �డs XNశ7 �8, 
అ�భOంచs Dఖ7 �8. -]² సJరK �uలన�భOå{ సమయ గ)s మర4��². �ణ�/ల7 
స9ప{మవu� ఆ అప%రసµ స� ´VÚ �� పú 9². 
మధర పరJత `హ5 భF పర4న -]s శ�E7 /ల k�� Ügల/ ��ం�. u>� �z� `+ కj §M 
అ���ం�. అ�p అ� ఆéమ ప�t5 �ండబ¦§ ప- ప!1 ఆ శ�ర7� 7~§m]sI UహZంచ �8 
aÙhusI ఆ శ�ర7 µయబ� భృ` ఆéమస¬ప7 ��ం�. �s�hల సంవత%ర7ల త�aత 
భృ`మహ�l స9t 5�ం4 బయట  వ4� �²  mస7 న1� �M కలయ �ü². �వ� మ,హర 
�ప7µ �²  కనపడ�8. ఒక�ట �²  శ�ర7 కనప�ం�. u>I, kzI మ¦§�~§  �� 
Ügల/న �²  శ�ర7 �Z sWlంత ��². త� ఎంత/ల7 త� స9t5 ఉG�� `�{ంచ �8. 

తన �²  చs�� |M/ల/ం], అ��G�². తన�² s య7² సమ�sI 7ంN 
�D z!��డ��s య7sÚ mపn౦|².  పట§�s mప7µ య7s శgంచi�². 

భృ`s ఉN �శ�7 ఎ�nన యమ ధరQWy ఖడK7, యమbశ7µ ఆయన ఎ8ట Xత�0 మ��². ఆయన 
భృ` మహ�lI అంజ> ఘ¦ం4  
“మహ�l, sయ)G ధరQ7. ఆ సంగ) ¬  e1D. ¬� త�ధ�1. ¬ తపD%� mరO౦చటsI ఇక�డ  

వ|�� /S ¬ übsI భయప� 9+7 /8 .ఈOశJ aస{వ7 e>Zన a�, ´త భOష�, 
వర{9న71 e>Zన a�, nందరప� ఏ పS �య�. ¬� మ� తపZJ. /రణ7 e>య ంú G  
üపV4� ¬ తపD%� ఎం8  వృh �D ం©�? మ� Xళ�n� ú న��¬ ªయ��న��² ¬� 
ఏV �యగల�? /ల ప�V) �రu� K�ల�  �D  ళ!డ7 G ధరQ7. గత కరQల� K�1 �nU{�. 

ðం�ల� సత�7u .Oం4 a¦I ఆక�l�� a¦s *ందúsI  ధరQ O�దþ/న ప�1 �U{�. కరQ1 
అ�నoOD{G� తమ త��1 `�{ంచ�. 
sయ)s mరOంచడ7 ఉత{మ ల0ణ7. å«ల శ�ర7� 9నZక శ�ర7 X.Oత7 �D{ం�. p)క 

శ�ర7 ఇం#య X5.sI 5� అG54త/న ప�1 �D{ం�. ¬mbn�µ ¬� ఎవ�s 
Üè]�మ��ం~G��? ¬� న�qర�వం�1, మ���s. ¬ ��rనమ౦x ఎ/౦�? ఏV జ�nంö 

e1Dm ంú ఎం8  nందర ప²�G��?  



¬� తప స%9t5 �న���² ¬ �-s మనD% �ర �Wల   ��ం�. తన s¦s వద> zdన పèవ� S 
�²  ఒక అప%రస a�Þ�sI 5� తన శ�ర7� మందర పరJత `హల5 భF పర4 ఇంF5/sI 
rd². S �²  ఆ�µ |M/ల7 గ�b². తన �ణ�/ల7 అంతమవu� ´VÚ ��  పú9².తన 
�వ� శ�Ws� సJరK75 వద> ´VÚ జsQం|².  Xదట tహQUsu జsQం|². త�aత mసల 
Nü�Wyu, త�aత ఒక iయasu,  త�aత �Zన కరQల న�స�ం4 u�దu, 8� �గu, ��u, 
సర�7u జsQ౦|². ఇh /క అ�క Sచ జనQల 
x{². త�aత గంuన�5 హంసu, మరల åర� వంశ� 
Wyu, �ణ� కరQలవలన O]�ధ�su జనQ 
x{². ఎ౦µ అ౦ద/న శ�Ws� *ం]². ఆ జనQ5 

Oద�ధ�లంద�� ఆWtంప బ�G². త�aత వ4�న మ� Xళయ75 ]Jదü���ల h�I భసQమ� 
��². ఇ��² కృతÙగ75 )�n tహQUsu జsQం@ aDN�డ� °�µ �G�². hద 
bరంగ�Z మ� తపD%5 సమంu న} �Wన�G�². S �-s మ, ð౦�ల� S �వ� దృ> §µ ప�Iం4 
జ�nందంx e1Dmం�” అG�². 
భృ`� జ�nందంx తన మ, �+7µ  �Z అG�².“ఓ యమధరQW�, ¬  ´త, భOష��{ లS� 

e1D.  9 �v1 అ��Gంధ/ర7µ మసక?� ���. ఈ Vh� Xపంచ7 ఎంత¦ aళdS తన 
9య5I M`�ం�. G �²  KOత7� /ల ప�V)I 7ంN ¬� హ�ం|రs ðం)5 పú 9� .ఆ 

ðం) ùక�1 O���s Oజృ౦eం4 G5 mbn�s Egం�. ¬ Ú అG54త7u mపn౦4 V7Qల� 
శgంప తల4నం8  �� Ü(�oడ�. ¬� ఏ Ü0hZG �� Zదþ�. మ, శ�ర� 9న�s అస�న శ�రం. 
అs� అనWþల  అN Tల7” అG�².  

య7², “ఓ మహ�l , S� ªg�న� sజ�. మన¯% ఈ శ�ర సృ> §I, ]s OG�స7ల  Tల7. మ, 
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గగన మWKన పయన మ��². 
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అ��G�². “ఆ శ�ర75 �న�� తన �² ” అన� .వ7 భృ`� మనD%5 Z«ర7u G~  
��ం�. శ�ర7న�ంత /లT బంధ7ం~ం�. అ� శ�ర సJ.వ7. అVత/ల ఎడ?~ త�aత, 
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-]s మ, శ�ర71 భృ`మహ�l ఆéమ75 ఉన�ంతవర పO+7u �ం�, ఆయన మనD%5 
ఎ��Zp m�క జs౦4ంö అ��� 9నZక పO+తÚ అపO+ Sడ ప�ం�. అ� �న�న Xవరþ9న/ 9� 
ÞRత/ ఆకరlణల  ?s���౦�. మనD% x�V /aల�  ం~ంö అ���౦�. మనD% �Zన 
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రh�å{ సx��Jషణ �¯{ Kవన�+ 
సఫల��ం�. సత�� Kవన పర9రþ7. సత�� zహQ. అ~/ ంú mù�ల  ?s� 0sకనం]s� ఆÜ¯{ 

�నరg జనన7, �నరg మరణ7 తప��. ]sI -కృ� KOత� ఉ]హరణ. 
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G  �� ప²m ij 7ందర jö �ంత చ8�mవటం అలa~. ప� �ట1 )ర[య� ంú� 
s�వస« 7ం��D{ం�. ఆ�y .గవతం దశమస�ంధం5 ?లకృìCs �ష§1 �నWవర{ం �D ం¤ 

ఉం�  ����Zం�. కల5 యdదమQ ఇం�! .......  

నం8²: అ��ల a� X��sI సమయ/న�. 7�ర{ం Vంచ ంú WమకృìCల� nందర �యం�. 

యd], gల!ల� వ�> ·డxa? కంస మ�Wy u� ఆజ� ¬ర W8. కన�య� T¬ కష§ంW8. �య వలZన 
పs �D � వU{², Shంభయపడ ! అంx Ot వశం. అక�డ వDN�ల a�G��, a� దశ 9�ంNÞ? 
/లం క>Z వ¯{ a� కష§ం ú ���.  

(5పల�ం�) యdద: ¬కS� nందE. W7��, Iష§య��,� !I ఒక 7ద � ళd sవJW? ఐG వDN�ల 
a� 9ట ఎం8�4�ం�? మ�Wyల a� ?వu�I f4�నకష§�V¦? ¬Eం9టM²�G�� అర«ం 
/వటM!. ¬  9+ం �`1 �NV¦, మaర5 j అనర«ం క1`�ంö, కన�² j ఆగడం �U{�నs? 

ఇక�Zp 2జ´VI ¬� Gయ 1 /బ¦§S�, ô·మQల  కృìCడం� 78 � /బ¦§ ��ం ఆ��త�ం �ZG 

ª1!µం�. G  భయం ప~§ ందం� (అం¤ 7ం8 వUW5I బలWమ కృìC1 ª��� ప~§�s 

Wu వD{ం�) 

అ��²: తL!, ¬ అ?��లT¬ భయం�8. /zయ మర ��², ôవరþన n�%�- �sIభయ�మ9Q! 
S�4ం)ంచ వ8 �. �² �దమ Zంగ7ల త>!వ9Q, ధ��W>O. Sఆ�WJదం, X�ణ 7�ర{బలం 
Oజయåచకం �D{G��. అs�శ G� -భం ప1 �G��. }న>4� పం� యdద9Q, ఇం/ 

ఆలస�ంవ8 �.  

యdద (క��ల S� sండ, కంఠం గదKగ/): 4¦§ తం�, న�� కన� aú =షC��, �వ8 �W అ��, ఆ 8ష§ 
కంD² s��V �య దల4 అ��ల a�s పం·,నs G  �`1W. మ@d Gfద � WhÞనs ....... 
(8ఖంµ అac �� వUW5 ��ం� ��ం�) 

(బయట X�ణ Zదþ/న రథం, అ��² `�ల  క¦§న ప©§1, కrd1 ఒక U� ప�èం4, రథం ఇ�Dల5 కం¨న 
h�ం4 Uరg U«నం5 ఎక�©sI Zదþంu ఉG�². ô·మQ1 చల!  ండ�, చ� � అG��, పGd, bయస b+� 
రథం �క� ఉన� ·j §ల5 అమ�D{G��)  



యdద (p� s Wమ ]ìCల� రథం ]/ �D s వ4�ం�, �t5 ��న ô·మQల�, ôgకల� p�?ర 
�å{): ఏమ�, Wధ ఏ}, ఎ8� రమQనం�, -భం.  

(Wధ ú �షT, 8ఖT కలగ1Úన 7ఖకవzకలµ వ4� యdద� �గ>ం��s ?�మం¤j�� 
��ం� ��ం� - 8ఖంఆ�m�క మరM Tర���న యdద తల తనవ�5 ·~§ s Wధ ఆ�  ¯ద }ర�u) 

యdద: �డ9Q S� వ4�G Iష§య� �)�n �డ²! అ8ô రథం బయ1N��న��, తJరu..... ..   

(రథం �tమ1� ]¦��ం�; యdద Wధ Xగం5Xగం ·¦§�డu ఆ�  అ�ల�j /నబడu)  
Wధ: అ9Q, S� �`1ªంద , |ల ·ద �మQ�. 'త7Q² మ�� )�నs బలW7² |�1 ªప�u 4s� 
కృìCs ,� e�gం4 �4)O గ], సకల z�Qండ7 �4)O 5న, మర4)a? 

యdద (అపUQరక Z«) �ం� >వ�న~!µపu): అ�� D9! ంట� అంx మర4)s. 9య kVQన~!! 

Wధ: అ�న9Q, అN ïషCవ 9య! ప8G1` �వన71 5�న� asI ఈ ´VÚ �V భయ7?  

యdద: అ�న9Q, S  e>యsa as Lల1? S�న� �ట నG�వ�ం4న 9య sడ 9య9¶! 

కంDడన� asI భయ�ల! Oషయ7 e>Zన �� ఆ W0Ds చంg Ùం8� గ]! 

కM�ంత7న వటప+ü� Ý స>ల7న LలN1 ఆ� ��ì² �� యs � అథ7న  e>యక a² 
x� బలవం�డవs O	�`�G�². a� /లVక ��న�. ఓ4, అ] సంగ)! వDN�ల a� దశ 

9రటమం� jÞ అ��ం¦s, 8ష§ Ü0ణ, Üష§ ర0ణ I�j Gం� ప>cG �²! Oజ�D{! 

G�us ùండ²`1 hయ�s ఈ  	² W)�1 S²��s ùం² ªట!� >� �Nవతల üప 
OÞచన�~! ��నs అª��fం�). ùండ²`1 hZ ´VÙG/శ7 �>�న aమననంA 
�sIయUథ���?                    Wవ�D�s యవLల వtం4న G W7న���/D��క �క��! 

Vషü�I /@య OషG`s దర�మడం�ట Gట� OMస� కద, Oషయ7 e>యక �
ంత వ�థ ªం�), 

W% STమsª��8న9Q! చk%� Ý చk మండM/రమ` సకల�వన7ల �క� h>�సన ���ass 
Û�9స��V�యగ� K!    ´.ండ7Q�కmల
){న G కన� తం_I ôవర«న7 �కTల
�{ట¶క Tz u¨! 

ప8�8 వరl71 GÚ క�ణ uక G�²�Ùం²G? a² ఈ జనQ5మర>వ4� G  �+ ప�షJంగ 
�.గ� V��నs�Gశపడ�. W%, S� అs�Ùగ7ల 9Gయనµ²ం²]నh. వ�«ల!వమQ.  

-భం ´�î! (దè�� ఆrJర! b-Wల5 యdద భ {W1 ��s, జ�nం� జరగij� e>Zన మ� ఇM!1. < 

OìC4x{rJ�ల మaర భI{ ��లÚ సJ: �ట§ప�{ a� a�ఖ�ల� అ�స�ం4 �Zన�) 



 
 
 
 
 
 
 

 
జరగi� /ర�k91: 

1. 7th జనవ� (శsaరం) 2017 – సV) a�lmత%వ h²క1:  X)సంవత%రం సV) sరJRం� 

అత�ంత X)ø§తQక/న a�êmత%వ h²కల5 �స�/Uం�క Gట/ల� X��êం|లs 
á� G�7.  

ఈ a�lmత%aల5 - < మహ) =jషß% , ��?8 a� సమ��ం� Uంస�ృ)క /ర�kమం 
�� �Х ��, 	
�� � ������ -> ��� � (��К
)  

రచన: < �.ఎ. DzహQణ�శరQ   /   దరêకతJం: < Ù. Dబ�Wయ శరQ (X7ఖ ZS, ¦O, రంగస«ల 
న~1, దరê 1); b+1 - b+%�1: DSత: <మ) ఎ.c. <NO; åర�ం: < మంyGH ; త1�1: 
< sట§ల <WTQ�{; D 9� : < స�� ; జగG�ధం: < Dసర! /�శJరశరQ; �జ�  V+/ంî : < 

D?�W�; చkధ� : < �ండ�� ; s పW�: < Wమü¡; n�ధ� : < �న�GH ; UంT)క సహ/రం: 
�పధ� సంqతం: < O. <GH ; ఆ�ర�ం: < మM!� ôbల=షC; రంగస«ల sరJహణ: < వGరస ఉ9శంక� , 
< Dరe 4రంKO. 

��
��� ( !", #�$ #�$ %&'" ( అ�*
� �	+ ,	-К� .
) 
< ¢s� /  < sట§ల <WTQ�{ / < రమణT�{ / <మ) రజs 

సOనయ Oన�పం: 
|M వ�య X�సలµ �ప� § ఈ ఉత%aల  ¬ అంద� ‘sponsors’ ]JW sä1 సమW�లs Xp�క 
మనO. Limited number of seats are allocated for Donor Passes. ఈ bD ల �ర� సV) 
/ర�వరK సభ�ల� సంX)ంచగల�. (Narayana Rao: 9757388800; Nataraju: 9757112517; 

GMuraleeKrishna-9969380648; OR P. Kiran:9029508404 / 8080153012)  

���� ����к 
 MATRIMONY 

GROOM WANTED� Bride's Name:
 Chitra Singaraju 

DOB: 21-April 1993, POB: Palakol (West Godavari Dt), TOB: 8.20 am, Height: 5'.3" 

Caste: Brahmin �Aaruvela Niyogulu; Gotham: Kashyapasa; Star: Revati,    Rasi: Meena;   

Education qualifications: BMS, PGDM(MBA), Working: at MNC in Mumbai 

Parents: Working as Professors at a renowned Management Institute, Mumbai 

Sibling: younger brother studying 

Requirements: Sect- no bar. Groom working in Govt/ PSU/ bank/ Corporate in Mumbai 

Contact details: 09819533266   /   ashasivakumar@gmail.com 

 



2. 2017 సం(ం) h²క1 : 14th, శsaరం 
h�క : అ©V� ఎన�ç �ం©â å�â No.1, అUశI{నగ�,  
సమయం : U. 6.00 గం. �ం�. 

• ఈ సం(ం) Uయం+ం ��{Vì1 <మ) Wచర! మ�ల� u� °�ట Nల  పD�  ం మల Oతరణ. 

• <మ) మ�Ù < Üø§ª ü�ంDంద� u� ఆధJర�ం5 Xద�êంij ఈ Xp�కత Uంస�ృ)క /ర�k9ల 

7ఖ� OVషం: 4న� gల!లI �n ప�d; 15-20 మం� మన ?ల కr/�ల� ల>త qx1, bట1, 
ప]�1, G¦క1. ¬రంద� O��Z మన 4G��ల� ఆ�రJ�ంచగలరs 9 Oన�పం....  

x�గWజ ఆWధన, రక{]న ÜAరం,  ఉu� త�తర /ర�(9ల `�ం4న OవWల� 7ం8 X��ంపij 
e1U/ �)X�ల ]JW us  e>య÷U{7. 

*** మన సV) sరJRం� /ర�k9లకj� వ�యం ·�`�ండటం వలన, ఔx%R �న 

స��1 తమ  µ4న ధనస�యం �Z, సV) భOత� /búలs Oన�ప7. *** 
 

సంxపం:    
1. Nüs� /b².  /�Q�!  7ష��ల ]�5 £ణx�u1 �Zన �sక �ద�ల  U�´) 

Xక¦D{G�7. 

2. కWCటక సంqతం5 అపర x�గWyu °oం�న పదQO´ష¬, ú. �������� ?ల7ర@కృషC u� 
మరణం సంqత జగ�{  మ�Ù సంqత Ùల  అbర నø§s� Vn>�ం�. a� అతQ  üం) 

కలuలs మనUW భగవం�s £�«D{G�7. 
< మంగళంప>! a� ��పక mరaర«ం సV) ఒక Xp�క ’URత� ô>§’ sరJRం4, ùం² sVøల 
�నం b¦ం4, స��లంద� తర�న sa�1 సమ��ం4ం�. వ4�న స��లంద� ú. ?ల7ర@ 
u�µ తమ అ�భaల� పం��s, a� ఉన�త/న వ�I{xJs� హ�lå{ స�ందనల� e>య�U�. 
ఆ మ��.�s సQరణµ ఒక Xp�క సంqత /ర�(9s� sరJRం|లs ఏ/e£యs� 
వ�క{ప�|�.  

 

ఈ సందర^ంu వ�క{ప��న .a1 a¦ స�ందనల�  Wij X)5 ¬µ b1 పం��ం©7. 
 
 



జ�nన /ర�kమం: Nov, 13th 2016 at RCF Colony, Chembur 
ఆనa��u sరJRం� /�{క వన స9Wధన ఈ సంవత%రం ú స��లంద� స�య సహ/Wలµ á�{ 
h²క axవరణం5 ±)b+/న Oం8 �జనం, O,దభ�త/న ఆటbటల �ళOం�µ జయXదంu 
�నUnం|7. ,ట!ర8� /రణంu ఏ Oధ/న ఇబ�ం81 పడ ంú స��లంద� సహక�ం4నం8  
సV) Xp�క కృతజ�త1 e>య÷� {ం�. 
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