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పచచకమరుల అయనవడక లకము పచచగ కనపసుతంద అన వైదయశసతరం చబుతుంద,
దనగురంచ మనష తరచు తలచుకంటడ, దనసంపరకముల ఉంటడ ఆ వయకతక అనన
అలగ కనపసుతంద అన మనశసతరం చబుతుంద, కకక తకవంకర అనన సమతను బటట ఒక
మూరుఖడ ఎంత చపపన, అరధం చపంచన తన వపరత మరగనన మరుచకడ, తన తపపన
సరదదుదకడ. పైన చపపన ఉదహరణలు సమతలు

సరగగ జన వజఞనవదక సదసుయలక

అనవయసుతంద.
జన వజఞనవదక సదసుయడ రవ టవ9 చనల ల మంగళగర నరసంహ సవమ
సననధనము గురంచ జగుపసకరంగ ఉటటంకంచన వషయము చలమందక వదతమ,
మనశసతరనక అనుగుణంగ ఎలలపపడ టయలట సంపరకముల ఉండటటువంట వయకతక
నరుగ భగవంతుడ సకతకరంచన, అ దవయమంగళసవరూపము ఒకనచమైన టయలట
లగన కనపసుతంద

అద ఆ మూరుఖడ మనదరబలయం, అదపరకరంగ అటువంట

మనరగముత పడతుడైన రవగరు సరయైన చకతసను చసుకంట మంచద అన సలహ!
రండవ

వషయము

అనవసరమైన

అకపంచనద

ఉపకంచకడదు

అన

అభపరయముత సమధననన చబుతుననను, ఏమటంట రవ పలచన పరకరంగ చూసన
ఆ ఉదహరణయ తపప, టయలట ల వసన నరు సగం మగులుతుంద అద ఒక ససటమ , అద
ససటమ సవమవర సననధల ఉంద అన చపపడ కన అలచంచ చూసత టయలట ల ఎంత
నళుళ వసత అంత నళళల సగము మగులుతుంద అనడమ తపప, వసన నళళల కదదగ
మగులుతుంద కన సరగగ సగము మగలదు, అంతకక ఏవైన గటటపదరథలు వసత అద
అందులన మగులుతుంద కన మంగళగర నరసంహసవమవర నటల

పటకబలలము

లద బలలము వసన అద సరగగ సగభగము సవకరంచ సగము మనక పరసదంగ ఇసతరు,
ఇద మనము తలుసుకవలసన తడ.
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మూడవ వషయము ఏమనగ సట భరతయుల తట మనుషుల మనభవనన
లఖకచయక దబబతస కృంగతసన రవలంటవళళను, వళళక అవకశము ఇచచన టవ
చనల వరన ఇటువంట దురలచనలు రకండ ఇటువంట దుషపచరలు చయకండ
కరుటవరు

కఠనంగ

దండంచ,

సజజన

సముదయమును

నయయదవతను

సంతషపరచవలసనదగ పరరధన.
నలుగవ వషయము రవగరు మరయు ఇటువంట నసతక భవనలను పరచరము
చసవళుళ తలుసుకన తమ ఆలచనలను సరదదుదకవల, సమగరమైన సదధంతలు ,
వవధమైన సంసకృత సంపరదయమువళుళ ఏకగరవంగ ఒపపకన, నమమ నడచుకనద,
ఆరధంచద భగవంతుడన. ఇటువంట సరవసమమతుడైన భగవంతుడ సృషటంచన జగతుతల
ఉంటు ఆ దైవనన తరసకరంచడము అవమనంచడము కనన గపపఅపరధము దరహము
మరకట లదు. దైవనన నమమకండ లజజరహతులై సగుగలకండ ఆ దైవము సృషటంచన
జగతుతల ఎలఉంటుననరు? “ తనన ఇంట వసలు లకక పటటడమంట ఇద”.
చవరగ మన భరతయ సంసకృతన (సనతన హందుధరమనన) తరసకరంచడమ ఒక
పనగ పటుటకన ఉననవళళ ఎకకవ. అనయ ధరమలవళళన తరసకరంచడము అంట
భయపడతరు. ఈ వైషమయము ఎందుక. ఒక రకంగ మన చతకన తనము అన చపపవచుచ.
ఈ చతకనతనమ పవల, చతనైత ఇటువంట ధరమ వరుదధమైన దురలచనలు ఖండంచల
లద కనసపకము ఇటువంట మూరుఖలు, ఇలంట ధరమ వరుదధమైన వషయలన తమ
సవరధముకసము వడ చయనల వళళన సరవనశనము చయయ సవమ అన మంగళగర
నరసంహసవమవరన, మనము నతయము ఆరధంచ ఇషటదైవనన , దవతలన పరరథంచల.
కనసము ఇదైన మనము చయవచుచకద!
“యద భవం తద భవత” అన చపపనపరకరంగ పరమతుమడన ఏ భవనత మనము
తలుసుకంటమ అవ పరసథతులు మనక వటలులతయ ఇల ఉననపపడ భగవంతుడ
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వషయముల జగుపసకరంగ మన భవన ఉంట అద జగుపసతమైన టయలట గత
కలుగుతుంద కబటట భగవంతుడ యందు మన భవన పవతరంగ ఉంట మనము
పవతురలమవతము.
నరసంహచరయ సుళభవ
శర కృషణరపణమసుత

