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1.సనవతన ధర్మం.
……….భరత్వరేే భరత్ఖిండే…… …. వేలవేల త్రాలుగా, న్నత్ామూ స్ింకలాింలో
భలరతీయులు చెప్పాకునే మలటలు. భరత్వరేమింటి? భరత్ ఖిండమమన్న అనుమలనిం

వస్ుతింది. ప్రస్త ుత్ిం ఇరాన్, ఇరాక్ లనుించి ఆసటేలి
ే యల దాకా ఉనన భూభలగమ భరత్ వరేిం,
అిందులో మూడు స్ముదారలూ హమలలయలలూ హదుులుగా ఉననదే భరత్ ఖిండిం. ఇిందులో
న్నవసిించేవారింతా భలరతీయులు. మత్ిం అింటే ఆలోచనా విధానమనీ అరధముింది.

ప్రప్ించింలోన్న మతాలనీన భరత్దేశిం చుటట
ే నత, భరత్దేశింలోనత మలత్రమ ప్పటలేయి. ఈ
ఆలోచనా విధానిం ఏమిటీ? అదే భగవింత్ున్న చేరుకునేిందుకు ఒకరు, మరొకరు, వేరు వేరుగా
చెపిానవే మతాలు. ఒక మతాన్నకి, ఒక ప్రవకత , ఒక మత్గీింధిం, వార ఆలోచనలు

ప్రతిబింబస్త
త ఉింటలయి. ఇది అన్నన మలతాలకూ ఉింది, మర హిందత మతాన్నకో? ఇటటవింటి
ప్రవకాతలేడు, ఒక ప్రతాే కిించిన మత్గీింధమూ లేదు. స్ుమలరు రిండు వేల స్ింవత్ారాల
పెైబ్డిన కాలింలో ప్రప్ించింలో ఉననది, ఎకుకవమింది ఆచరించినది స్నాత్న ధరమిం.
అప్ాటినుించీ భరత్ దేశిం మీద, స్నాత్న ధరమిం మీద, కొింత్మింది తిరుగుబ్లటట చేసి

స్ృష్ిేించుకుననవే నేటి మతాలు. అన్నన మతాలూ భరత్ ఖిండిం మీద అిందులోన్న ప్రజ్లపెన
ై ,
వారనుస్రస్త
త వచిిన స్నాత్న ధరమిం మీద దిండయలత్ర చేసి వార మతాలిన కతిత తో

స్ాాపిించారు. ఇదింతా చరతేర. ఇలల కొత్త గా వచిిన మతాలవారు మన స్నాత్న ధరామన్నన
కూడా వార మత్ింతో ప్ాటట స్మలనిం చేసి మనదీ హిందుమత్మనీ, మనమింతా

హిందువపలమనీ పటరు పెటే రు. ఈ హిందు శబ్ు ిం కూడా సిింధు శబ్ు అప్భరింశమ.. మనదేశాన్నకి
హిందత దేశిం, హిందతస్ాాన్ అన్న పటరుపెటే ి పిలవడిం ప్ారరింభిించారు. ఆ త్రవాత్
వచిినవాళ్ళు ఈ దేశాన్నన ఇిండియల అనానరు. ఇప్పాడు మన దేశిం పటరు ‘ఇిండియల దటీజ్
భలరత్’ అన్న భలరత్రాజ్ఞాింగింలో మొదటిలో రాస్ుింటటింది. ఇప్పాడు మనిం అనుస్రస్ుతననది
హిందత మత్మన్న అనకూడదు, దీన్నన్న స్నాత్న ధరమిం లేదా స్నాత్న జీవన విధానమనే
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7.ఉభయ్ భరష్టతాం ఉపర్ సనవయసం.
ఉభయ భరషేత్ాిం ఉప్ార స్నాాస్ిం, అింటలరు గాన్న, అస్లు మలట ఉభయ భరషేత్ాిం ఉప్ర
స్నాాస్మ. ఒక చినన కథ చెప్పాకుిందాిం, దీన్న గురించి….
ఒక ప్లలాలో ఒక బ్రహమచార, చదువప స్ింధా అింటలేదు. త్లిా త్ిండురలు ప్ో రనా వీడు
మలరలేదు. త్ిండిర ఉననింత్కాలిం ప్ో ష్ిించాడు, కాలిం చేశాడు. ఆ త్రవాత్ త్ల్తా , ’కననిందుకు
కరమ’ అనుకున్న కషే ప్డి వీడిన్న ప్ో ష్ిించిింది. వయస్ుపెరగింది, ఒళ్ళు పెరగిందికాన్న బ్ుదిధ

పెరగలేదు. ఏదెైనా ప్న్న చేసి ప్ొ టే ప్ో స్ుకోవాలనే ఆలోచనేలేదు. త్ల్తా కాలిం చేసిింది.అప్ాటికి
బ్ుదిధ రాలేదు. ఇప్ాటికి వీడికి పిలాన్నచేివాడే కనప్డలేదు. వీణిు చతసటత నే ఆడపిలాలు
జ్డుస్ుకునే ప్న్న అయిప్ో యిింది. త్లిా ప్ో యిన త్రవాత్ తిిండి గడవడమ కషే మూ

అయిప్ో యి, ఏమి చేయలలో తెలియన్న సిాతిలో ఉిండగా, ఒక రోజు ఒక స్ాాములవారు ఆ
ఊరురావడిం జ్రగింది.

స్ాాములవారన్న శిషుాలు ప్లా కి పెై తీస్ుకు వచాిరు. స్ాామి మౌనింగా ఉనానరు,

ఊరవారింతా స్ాామికి శిషుాలకు ఆదర గౌరవాలు నరప్పత్ునానరు. ప్ాద ప్ూజ్లు

జ్రుగుత్ునానయి, విిందులూ జ్రుగుత్ునానయి. స్ాామీజీ శిషుాలకు కూడా ఊరవారు
గౌరవిం ఇస్ుతనానరు. ఇది చతసిన బ్రహమచారకి తానుకూడా స్నాాస్ిం తీస్ుకుింటే ఇలల
జ్రుగుత్ుింది కదా! స్ాామీజీ మలటలడిింది లేదు, మౌనింగా ఉనానరు కదా! స్నాాస్ిం
బ్లగుననటేే ఉిందనుకున్న,స్ింనాాస్ిం అింటే ఇింతే అనుకున్న, స్ాామీజీ దగగ రకు చేర ”స్ాామి,
నేను బ్రహమచారన్న,త్లిా త్ిండురలు గతిించారు, వార మరణిం చతసి నాకు విరకిత కలిగిందన్న,
స్నాాస్ిం ఇపిాించ”మన్న కోరేడు. ఇది వినన స్ాామి ”స్నాాస్ిం అింత్ తేలికైనది కాద”న్న
చెబ్ుత్ూనే కొింత్ కాలిం శిషుాన్నగా ఉిండమనానరు. ఇదే బ్లగుిందనుకున్న, ఆకలి బ్లధ
పీత్వా పీత్వా పునః పీత్వా..
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27.భట్టటవార్ రావిచెట్ట ట.

పెదు ాప్పరిం స్ింస్ాానాన్నన శ్రీశ్రీశ్రీ శ్రీవత్ావాయి తిమమ జ్గప్తి ప్రభువపగా ప్రప్ాలిస్ుతననకాలిం.
శ్రీవార స్ింస్ాానిం లో నవరతానలుగా కవపలు ఉిండేవారట, కళ్లకు కాణాచి పెదు ాప్పరిం. ఆ
నవరతానలలో అప్ాటికే వృదుధలలన
ై శ్రీ షణుమఖి వీరరాఘవ కవిగారొకరు, వీరన్న ప్రభువప
తాత్గారు అన్న స్ింబ్ో ధిించేవారట,ఇత్రులు భటటేవారనేవారు.. రాజ్ాిం స్ుభిక్షిం కాన్న

ప్రభువపలకొకటే చిింత్, స్ింతాన భలగాిం లేకప్ో వడిం. రాజ్దింప్త్ులను పీడిస్త ునన బ్లధ, ఇది
గమన్నించిన రామ మింతోరప్ాస్కులలైన కవిగారు మిండల కాలిం దీక్షవహించి, త్దుప్ర
రాజ్దింప్త్ులను ప్పత్ురడు కలిగేలల ఆశ్రరాదిించేరు. రాజ్దింప్త్ులకు మగబడా కలిగేడు, ఆ
శుభ స్ిందరుిం లో రాజ్దింప్త్ులు కవిగారకి నతరు ఎకరముల భూమిన్న బ్హుమతిగా,

కవిగార స్ాగాీమిం అనప్రత లో, ఊరకి ప్శిిమింగా ఒక కిలో మీటర్ దతరింలో,ప్టలే ఇచాిరు.
ఈ ప్ొ లిం మధాలో కవిగారొక రావి మొకక నాటలరు, రాక్షస్ నామ స్ింవత్ారింలో, 17వ
శతాబ్ు ింలో. కవిగారు గతిించారు కాన్న రావిచెటే ట పెరుగుతోింది. కాలిం గడిచిింది.
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ఇదిప్పాడెిందుకొచిిిందీ? మొనన ఈ రావిచెటే ట గురించి ఒక కరప్త్రిం వేశారు, అది నాదృష్ిేకి
వచిిింది. వత్ుకుకింటట భటటేవారింటికి చేరాను. వారు ఆదరింతో ఆహాాన్నించారు, రావి చెటే ట
వివరమూ చెప్ాారు. అనుమలనిం అడిగతే, ”భటటేవారు= కవిగారు,కవిరాజు( కాలింలో,
ప్రజ్లనోట భటటేరాజు కాస్ాత భటలరజు అయిింది ) భటటేరాజు అింటే కవిరాజు అన్న అరధిం కదా!”
అనానరు. రాక్షస్నామ స్ింవత్ారిం, 17వ శతాబ్ు ిం, తిమమ జ్గప్తి మహారాజును
ప్ో లుికుింటట, చెటే ట వయస్ుప్ో లుికుిందామనుకునాన.

రాక్షస్నామ స్ింవత్ారిం కీీస్త ు శకింలో వచిిన స్ింవత్ారాలు.
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27
30.ఇంట్ి పేర్ు ల

ప్ింత్ులుగారూ మీ ఇింటిపటరు చిత్రింగా ఉింటటిందిండీ అనానడయ రోజు మల స్తిత బ్లబ్ు.
మన్నష్ిన్న గురత ించడాన్నకే పటరు. ఒకే పటరుననవాళ్ళు ఎకుకవమింది ఉింటే, పటరుకి చినన, పెదు;
నలుప్ప,ఎరుప్ప కలప్డిం ఇలల చాలల ప్రకయ
ిీ లు చేశారు మనవారు. వాకితన్న గురత ించడాన్నకి
పటరయితే కుటటింబ్లన్నన గురత ించడాన్నకి ఇింటిపటరు చేరాిరు. అిందులో భలగమ ఈ
ఇింటిపటరా ుకూడా, మన తెనుగునాట. మల ఇింటిపటరుగురించి చెబ్ుతా విను.
”ఒజ్ా ” అింటే గురువప అన్న అరధిం. మల ప్ూరీాకులింతా గురువపలు. నేటవ
ి ారు మనదగగ ర

చదువపలేమునానయిండీ, అింతా తెలా ోడి చదువపత్పిాించీ అింటటనానరు విజుాలు. అింతెిందుకు
మన గుళ్ళు కూడా మనిం కటటేకోలేదు, మనకేిం చేత్కాదు, అకకడెకకడయ ఒక గుడి
కనప్డిిందిటల మన గుడిలలగా, అిందుకు మనిం ఆ గుడి నమూనా కాపీ కొటేేశాిం, అన్న
రాసటశాడయ తెలా ోడు. అదిగో అదిప్టటేకునానిం, గుడికూడా మనదికాదనన ప్రసిాతికి మన

బ్ురీలలదిగప్ో యలయి.కలూ
ా రు కాలిప్ో యినా విలూ
ా రు విరగప్ో యినా మనిం మలరిం, అననటటే
ఈ కలూ
ా రు, విలూ
ా రు ఇింటిపటరా ు. ఆ రోజులోా చదువింటే, వేదిం, త్రకిం, నాాయిం, మీమలింస్,
ఆరధక శాస్త ింీ , ఆయురేాదిం, వాస్ుత కింగారు ప్డిప్ో కు, వాస్ుత అింటే నేటి సివిల్ ఇింజ్నీరింగ్,
దీన్నన్న చిండాలిం చేసప్
ి ారేసి ఇలల త్యలరు చేశారు. ఇలల చాలల విదాలుిండేవి, అనీన ప్రజ్ఞ

జీవితాన్నకి అవస్రమైనవే. ఈ విదాలు చెపటావారనే ఒజ్ా లు అనేవారు. వీరు స్ింఖా రాను రాను
పెరగింది, మర వీరన్న గురత ించడమలల? మొదటగా ఒజ్ా ల అనేది ఆ త్రవాత్

ఇింకాకావలసివచిి మించనఒజ్ా ల,అనింత్ ఒజ్ా ల, కాశ్రఒజ్ా ల, మలచనఒజ్ా ల,రుదారఒజ్ా ల,
సిింఘలఒజ్ా ల,గోవిిందఒజ్ా ల,మలలాఒజ్ా ల, ఇలల ఒజ్ా లకి ముిందు మరొక విశేషణిం

అదిపటరుకావచుి మరొకటికావచుి త్గలిించేరు. ఇలల మల ఇింటిపటరు మలచనఒజ్ా ల కాన్న కాల
కీమణ మలరుాలొచాియి, అిందుకు ఇది కాస్ాత ”మలచనవఝుల” అయి కూచుింది, ”ఒజ్ా ల”
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36.కల్తర బాబూ, కల్తర ,కల్తర

శ్రీ విననకోట నరసిింహారావపగారొక మయిలిస్త
త కల్తత లన్న గురత ించడమలల అన్న తెలిప్ారు, దాన్న
స్తురత తో ఈ టప్ా. ప్ాత్రోజులోానత కల్తత ఉిందిగాన్న ఇింత్ దారుణింగా లేదన్నపిస్త ుింది.నేటి
రోజులోా కల్తత దారుణమైన సిాతికి చేరప్ో యి ఆరోగాాలు చెడి కేనారా కి కారణిం అవపతోింది.
ఘనత్వహించిన ప్రభుతాాలు న్నమమకి నీరతిత నటటేనానయి. వాాప్ారస్ుాలదే రాజ్ాిం.

ప్ాత్రోజులోా బయాింలో రాళ్ళు,బ్డా లు కల్తత చేసవ
ట ారు, నేడు బయాింలో ప్ాాసిేక్ బయాిం కల్తత
చేసటస్త ునానరు, వీటిన్న చెన
ై ా నుించి దిగుమతి చేస్ుకుింటటనానరట. చతడటలన్నకి ఇవి
మలమూలు బయాిం లలగానే ఉింటలయట, ఉడుకుతాయట కూడా, తిింటే మలత్రిం
కేనారొాస్ాతయట.

కిందిప్ప్పలో కేస్రప్ప్పా, మిగలిన ప్ప్పాలన్ననటిలోనత ఏదయ ఒక ప్ప్పా కల్తత చేస్త తనే
ఉనానరు.

ప్ించదారలో నతక కల్తత , టీప్ొ డిలో రింప్ప్పప్ొ టటే, కాఫీలో చిింత్గింజ్లప్ొ డి, కారింలో గురీప్ప
లదెు ఎిండబ్టిే కలిపటస్త ునానరట, కాదేదీ కల్తత కనరుిం?
నతనలో జ్రగే కల్తత ఇక మరేదాన్నలోనత జ్రగదింటటనానరు, ఇిందులో చన్నప్ో యిన
జ్ింత్ువపలనుించి తీసిన కొవపాను కూడా నతనగా కల్తత చేస్త ునానరు. నేతిలో,వననలో కల్తత .
వీటి స్ింగతెలలగూ ఇింతే అనుకుింటే ప్చిి కాయగూరలలో కల్తత , ఆనప్,ప్ొ టా , ప్పచి, దయ స్ లలటి
కాయలు బ్లగా పెరగడాన్నకి ఇింజ్ింక్షను
ా చేస్త ునానరు.అన్నన కాయగూరలమీదా ప్పరుగు
మిందుల అవశేషాలే.
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Posted on నవింబ్ర్ 24, 2015
17
43.చవదసర ం

”మీదింతా చాదస్త ిం ప్ింత్ులుగారూ! చెపిాన మలటెవరు విింటలరీరోజులోా” అనానడు మల స్తిత
బ్లబ్ు.

”అవపనా నా మలటలనీన చాదస్త మనింటలవా! ఏింటోనయలా!! ఒకప్పాడు నేనత ఇలలగే
అనుకునాన పెదువాళ్ళు చెపిానప్పాడు, అప్పాడు అరధిం కాలేదనుకో!!! కాలింరావాలి దేన్నకైనా,

అరధిం చేస్ుకోడాన్నకి కూడా స్ుమల” అన్న ముగించి ఉయలాలలో కూచునాన. అనననాన! ”ఎింత్
మలటనానడత! నాది చాదస్త మల, అననటట
ే ఈ చాదస్త ిం” అనన మలటెలలప్పటిేిందబ్లా
అనుకుింటే ఇలల అన్నపిించిింది.

అక్షరిం అింటే నాశనిం లేన్నదన్న అరధిం. ఇటటవింటి ఒక ప్ొ టిే అక్షరాన్నన ప్లకడాన్నకి ప్టేే

స్మయలన్నన ఒక మలత్ర అనానరు. ఒక ప్ొ డుగు అక్షరాన్నన ప్లికే స్మయలన్నకి దిామలత్ర
అనగా రిండు మలత్రల స్మయిం అనానరు. వీటినే లఘువప, గురువప అనానరు. వీటికి
స్ింకేతాలు కూడా ఉనానయి లఘువప I గురువప U గురుతతోనత స్తచిస్ాతరు. ఇటటవింటి

లఘువపలు గురువపలు మూడు కాన్న ఐదు కాన్న చేరన ప్దాన్నన ఒక గణిం అనానరు. వీటికి
పటరా ూ పెటే రు. అవే, న,జ్,భ,జ్,ర ఇలల. కొన్నన గణాల తో కలిసి చెపిానదాన్నన ప్దాప్ాదిం
అనానరు. అటటవింటి నాలుగుప్ాదాలుననదాన్నన్న ఒక వృత్త ిం అనానరు. ఈ ప్దాాలకీ

పటరా ునానయి. అవీ చిత్రింగానే ఉింటలయి. మతేత భిం అింటే ఏనుగు, శారూ
ు లిం అింటే పెదుప్పలి,
ఆటవలది అింటే భొగసీత ీ ఇలల కొన్నన ప్దాాల పటరా ు. వీటిమీద కొన్నన లోకోకుతలూ ఉనానయి.

‘కిందిం కటిేనవాడే కవి ప్ిందిన్నప్ొ డిచినవాడే బ్ింటట’ అనీ, ‘సీస్ిం కవికి కించరకీ తేలికే’ అన్న
ఇలల కొన్నన.
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Posted on ఫిబ్రవర 10, 2016
4
56.కాటికి కాళ్ళు జ్ఞప్డిం.
ఎవర కాళ్ళు వాళ్ళు కాటికేసి జ్ఞపి ప్డుకోరు, చచేిటప్పడు, మరొకరు జ్ఞప్పతారు
జీవి శరీరింలో ఉననింత్ సటప్ప శివిం,చిలక ఎగరప్ో యిన త్రవాత్, అదే హింస్ మింత్రిం ఆగన
త్రవాత్, ఇది శవిం. జీవపడు శరీరింలోన్న త మిమది రింధారలలో ఒక దాన్న గుిండా గుిండా

బ్యటికిప్ో యి అనింత్ింలో కలుస్ాతడు. అవి శరీరింలో ఊరధవభలగింలో ఏడు అధయ భలగింలో రిండు
రింధారలు. ఇవి కాక మరో రింధరమూ ఉింది, కాన్న అది మూస్ుకుప్ో యి ఉింటటింది, అదే బ్రహమ
రింధరిం. అదేమన్న అనుమలనిం కదత! చినన పిలాలన్న అనగా నలల పిలాలిన చతడిండి,

ప్రశ్రలిించి. త్లమీద మధాలో ఒక చినన గుింటలల ఉింటటింది. అకకడ చెయిా వేసి చతడిండి
హృదయ స్ాిందన విన్నపిస్త ుింది. దీన్ననే ”మలడు” అనీ అింటలరు, అదే బ్రహమ రింధరిం.

కొింత్మింది పిలాలలో ఆ హృదయ స్ాిందన బ్యటికే కనప్డుత్ుింది కూడా, బ్రహమ రింధరిం
మీది చరమిం గుిండెతో ప్ాటటగా స్ాిందిస్త త. ఇది వయస్ుతో ప్ాటట గటిేబ్డి

మూస్ుకుప్ో త్ుింది. ఈ మలరాగన్నన ఛేదిించుకున్న ఊరధవింగా జీవపడు శరీరిం వదలడమననది,
చాలల అరుదు, ఎవరో మహానుభలవపలకుగాన్న స్ామలనుాలకు జ్రుగదు, వారే జ్ఞానులు.
స్ామలనుాలిందరకి శరీరాన్నన త్గలబ్టేేటప్పాడు ఇది విచుికుింటటింది, దాన్ననే ’కప్ాల
మోక్షిం’ అింటలరు. దార త్పటాిం కదత!

ఇప్పాడింటే అిందరన్న చివరకాలమొసటత హాసిాటల్ లో ప్ారేస్త ునానరు,ఒింటరగా దికుకలేన్న
చావప చావమన్న గాన్న , ప్ూరాిం బ్ింధువపలు, మిత్ురలు అిందరూ చతస్ుతిండగానే హింస్
లేచిప్ో యిే స్మయిం వచిినప్పడు, మించిం మీించి భూమి మీదకి దిింపటవారు. అలల
దిింపినవారన్న దక్షణాన్నకి అగాీలుిండేలల వేసన
ి దరుల మీద దక్షణింగా త్ల ఉించి ప్డుకోబ్టిే,
కొడుకులు త్ులసి తీరాిం ప్ో సటవారు, ఇింకా ఏమన
ై ా ఆశ ఉిండి బ్త్ుకుతారేమోనన్న, త్ల
దక్షణాన్నకి పెటే రు కదా అిందుచేత్ కాళ్ళు ఉత్త రాన్నకే చాచుతారు.
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57.ఒతిర డి. (ట్ెనషన్)
ఒతిత డి అనేక రూప్ాలోా ఉింటోింది, నేటి కాలలన్నకి. నేటి కాలింలో ఒతిత డే ప్ారధానమైనదీ
అయిిందేమో, anxiety neurosis కూడా ఇిందులో భలగమననుకుింటల.
జీవిత్ింలో ఒతిత డి కొింత్ వరకు అవస్రమ, అదెలలగింటే ఒక ప్న్న చెయలాలనుకుింటే,

కొింత్మింది రేప్ప, రేప్ప అన్న వాయిదాలేస్త త ఎప్ాటికి మొదలే పెటేలేరు. ఇటటవింటి వారకి
విరుగుడుగా కొింత్ కాలలన్నన కూడ న్నయమిించుకుింటే అదే ఒతిత డి అవపత్ుింది. ఇది

స్ాయింగా న్నయమిించుకుననదీ కావచుి, మరొకరు న్నయింతిరించేదీ కావచుి. కొింత్ మింది
మీద ఈ ఒతిత డి చాలల అదుుత్మైన ఫలితాలూ ఇస్ుతింది, మర కొిందర పెై భయింకర

ప్రణామలలకీ దార తీస్ుతింది. నేటి కాలింలో ఉదయ ాగులిందరకి ఈ రోజువారీ ఒతిత డి అధికమ
అయిప్ో త్ూ ఉిండి, మలనసిక స్మస్ాలలకుకవై పిచిి డాకేరా స్ింఖా, ప్ొ రబ్లటట మలనసిక

న్నప్పణుల స్ింఖా, మర వీరన్న అిందరూ పిచిి డాకేరా ే అింటటనానరు మర, ఎకుకవైప్ో యిింది.
ప్రతివారకి మలనసిక స్ింత్ులనిం త్ప్పాతో ఉింది
యలజ్మలనాిం లో ఉననవారు న్నప్పణులలై ఉిండి, ఉదయ ాగుల ప్న్న తాహత్ును బ్టిే వారకి ప్న్న
అప్ాగించి, స్మయమూ ఇచిి, వనరులూ స్మకూరసటత , చేసట ప్న్నలో స్ాాత్ింత్రయమిసటత కొదిు

ప్ాటి ఒతిత డితో ప్నులు బ్లగానే జ్రుగుతాయి. కొన్ననకొన్నన యలజ్మలనాాలు కిిందివారకి ప్న్న
అప్ాజ్ప్ాడమ త్పిాించి మిగలిన వనరుల గురించి ఆలోచిించవప. నాకీ ప్న్న కావాలి అింతే.
ప్న్న అప్ాగించిన మరునాటి నుించే ఒతిత డి ప్ారరింభిస్ాతరు, ఏమయిింది? ఏిం చేసటరు అింటట.
ఇది ఒతిత డిన్న పెించడమ. మరో చినన మలట కూడా, ఇలల ప్న్నన్న అప్ాగించుకుననవారు మత్క
మనుషులలైతే వార బ్లధ వరునాతీత్ిం. ఈ ఒతిత డి కొదిు మోతాదులో అవస్రమ కాన్న ఎకుకవైతే

మలత్రిం భయింకరమైన ఫలితాలిస్ుతింది. వాకుతల మధా స్ింబ్ింధాలు కూడా చెడిప్ో తాయనడిం
లో స్ిందేహిం, అనుమలనిం లేదు. ఒతిత డి పెించితే కొింత్మింది మొిండివాళ్ుయిప్ో తారు.
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