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నీతి శాసత్రం
అరధ్ శాసత్రం తరువాత చాణకయ్ రచించిన మరొక అదుభ్త గర్ంధం “నీతి శాసత్రం” 17 అధాయ్యాలునన్ ఈ గర్ంధం
పార్రంభంలో చాణకుయ్డు “నిజం అనిన్టికంటే చేదు అయినది" అని వెళళ్డిసాత్డు. జీవితం లోని వాసత్వికత, పర్జల
బలహీనతలు చాణకుయ్డికి చాలా బాగా తెలుసు. పర్జలకు నిజం తెలిసినా, వారికి నిజం మాటాల్డాలని తెలిసినా
చివరకు అబదాధ్లనే హతుత్కుంటారు. అందువలల్ ఈయన నిజానికి అబదాధ్నికి మధయ్నునన్ దూరం, వివాదం
తగిగ్ంచటానికి పర్యతిన్ంచటం జరిగింది.
చాణకుయ్డికి మానవీయత అనిన్ మాటలకంటే గొపప్ది. మానవులు ధరమ్ంతో ముడివేయబడాడ్రు. ఆయన

దృషిట్లో దేవుడే పర్పంచానిన్ పాలించేవాడయితే ఆయనకు కషాట్లే ఉండవు! దైవారాధన, యాతర్లు, పూజ, పవితర్మైన
సాన్నం మనసుస్ను శుదిధ్పరుసాత్యి.
మానవుడు అనిన్ వేళలా పర్శాంతతో, నిగర్హంతో ఉండాలి. భోజన సమయంలో నిశబధ్ంతో ఉండాలి. ఎవరయితే భోజన వేళలోల్ కనీసం ఒక
సంవతస్రం పాటు మౌనంగా ఉండగలరో వారికి లక్షల సంవతస్ రాలు సవ్రగ్ంలో సాథ్నం ఉంటుంది అని చాణకుయ్డి నమమ్కం!
నీతి శాసత్రం లిఖించే ముందు చాణకయ్ మూడు లోకాలకు అధిపతి అయిన మహా విషణ్వుకు మోకరిలిల్ ఆయనకు పార్రధ్న చేసి “అనేక శాసాత్ర్లనుంచి

సేకరించిన నీతివాకాయ్లను వివరిసాత్ను” అంటూ పార్రంభించటం జరిగింది.
వీటిని వివరించేముందు “ఏ మానవుడు ఈ నీతివాకాయ్లను చదువుతాడో, వాటిని అనుస రించి జీవితానిన్ ధరమ్ మారగ్ంలో నడుపుతాడో, తాను

వేటిని పాటించాలో, పాటించకూడదో తెలిసిన వయ్కిత్ ఉతత్ముడు, కొనియాడ దగినవాడు. అందువలల్ పర్జల మంచి దృషిట్లో పెటుట్కుని నేను నిరవ్చించే
విషయాలు నిరద్వ్ందంగా తెలియజేసాత్ను. వీటిని పర్జలు తగిన విధంగా సీవ్కరించి మంచి వైపుకు పర్భా వితమవుతారని ఆశిసాత్ను” అని చాణకయ్
వెలల్డించాడు.

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2020

McõGS ¥{MLjjÁ

2

పండితుడైన చాణకయ్ పర్తి విషయానీన్ అనేక కోణాలలో పరిశీలిసాత్డు. సుగుణం, దురుగ్ణం ఆయన దృషిట్లో సంబంధిత పదాలే. ఆయన తన
నీతిశాసత్రంలో జీవిత సాఫలయ్త, గమయ్ం, ధరమ్ం, సదుగ్ణం గురించి విపులంగా వార్యటం జరిగింది.
అనేక నీతి వాకాయ్లలో మచుచ్కు కొనిన్టిని ఈ సంచికలో తెలియజేసాత్ను. మరి కొనిన్ తరువాత సంచికలలో పొందుపరుసాత్ను. 2300 ఏళల్ కిర్తం

చాణకయ్ వార్సిన నీతి వాకాయ్లు ఈ రోజుకూ సముచిత మైనవి, అనుసరణీయమైనవి.
భారయ్, భరత్, సంతానానికి, కుటుంబానికి సంబంధించినవి.
1. ఎవరి పుతుర్డు తనకు విధేయుడో, ఎవరి భారయ్ పర్వరత్న తన (భరత్) కోరికలకు, ఆకాంక్షలకు అను గుణంగా పర్వరిత్సుత్ందో, ఎవరి సంపదతో తృపిత్
పొందుతారో వారు అతని జీవితానికి భూమి మీద సవ్రగ్ం చూపించగలరు.
2. తెలివిగల తండుర్లు తమ పుతుర్లను నీతిమారగ్ంలో పెంచాలి; పుతుర్డికి నీతి శాసత్రంలో జాఞ్నం
ఉంటే, మంచి నడవడిక వలల్ అతని కుటుంబ గౌరవం, కీరిత్ ఇనుమడిసాత్యి; తమ పుతుర్లకు విదయ్ను అందించని తలిల్ దండుర్లను వారి
శతుర్వులుగా పరిగణించాలి.
3. తెలివిగల పురుషుడు మరాయ్దగల కుటుంబంలోని కనయ్ను వివాహమాడు; హీన కుల కుటుంబ
కనయ్ను అతయ్ంత అందగతెత్ అయినా వివాహమాడకు; సమాన అంతసుత్ కనయ్తో పరిణయం
అతయ్ంత మేలైనది.
4. సాధారణంగా పురుషుడితో పోలిచ్తే సతరీకి రెండు రెటుల్ ఆకలి, నాలు రెటుల్ సిగుగ్ (బిడియం), ఆరు రెటుల్ ధైరయ్ం, ఎనిమిది రెటుల్ కామం (మొహం)
ఉంటుంది.
5. నీ కుమారెత్ను మంచి కుటుంబానికి చెందిన వయ్కిత్తో వివాహం చేయి; నీ పుతుర్డిని విజాఞ్న వంతుడిని చేయి; నీ శతుర్వును విషాదంతో నింపు; నీ
మితుర్లను ధరమ్ మారగ్ంలో నడిపించు.
6. పుతృడిని 5 సంవతస్రాల వరకు లాలించు, తరవాత 10 సంవతస్రాలు దండించు, కాని 16 సంవతస్రాలు వచిచ్నపప్టినుంచి అతనిని
సేన్హితుడిగా ఆదరించు.
7. ఎవరి పుతుర్డు తనకు విధేయతో ఉంటాడో, ఎవరి భారయ్ పర్వరత్న తన ఆకాంక్షలకు అనుగు ణంగా పర్వరిత్సుత్ందో, ఎవరైతే తన సంపదతో తృపిత్తో
ఉండగలడో అతనికి భూమియే సవ్రగ్ం.
8. కోకిల (పకిష్) అందం దాని సవ్రంలో ఉంటే, సతరీ అందం భరత్ యెడల అమిశర్తమైన భకిత్, పేర్మ లో ఉంటుంది. అలాగే కురూపి అందం అతని
పాండితయ్ం, విదవ్తుత్లోనూ, సనాయ్సి అందం అయన క్షమ లోనూ ఉంటుంది.
9. ఒకక్ సువాసన వెదజలేల్ వృక్షం పూచే పుషాప్ల వలల్ అడవి మొతత్ం అంతా సువాసన మయం అవుతుంది. అలాగే ధరమ్పరులయిన పిలల్ల వలల్ ఒక
కుటుంబం కీరిత్ పొందుతుంది, సంపూరణ్ మవుతుంది.
10. సదుగ్ణాలతో నిండిన ఒక కుమారుడు అవి (సదుగ్ణాలు) లేని నూరుగురు కుమారుల కంటే చాల ఉతత్ముడు. (ఉదాహరణకు దురోయ్ధనాదులు)
11. కషట్కాలాలకు సరిపడా ధనానిన్ నిలువచేసుకోవాలి; ధనానిన్ తాయ్గం చేసి భారయ్ను రకిష్ంచు కోవటం; భారయ్ కొరకు కలిమిని (సంపదను) కూడా
పరితయ్జించాలి; కాని ఆతమ్ (ఆతమ్ శుదిధ్) పరి రక్షణ కొరకు సంపదను, చివరకు భారయ్ను కూడా పరితయ్జించాలి.
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12. విధులు నిరవ్హించే సేవకుడిని, కషాట్లలో ఉనన్ బంధువుని, విపతుత్లో ఉనన్ మితుర్డిని, దురద్శ లో ఉనన్ భారయ్ను నిశితంగా పరిశీలించి, వారు
నీకు దగగ్రగా లేదా దూరంగా ఉండాలో నిరణ్యిం చుకో.
13. తనపుతుర్లకు విదయ్ను అందివవ్ని తలిదండుర్లు వారికి శతుర్వులే! అలాగే హంసల సముదా యంలో ఒక కొంగ, ఒక పర్జా సభలో అజాఞ్న
పుతుర్లు కూడా.
14. జీవిత కాలం (life-span), ఉపాధి పధధ్తి, ఐశవ్రయ్ం, విదయ్ నేరవ్టం, మరణ సమయం శిశువు తలిల్ గరభ్ంలో ఉనన్పుప్డే నిరణ్యించబడతాయి.
15. ఒక సతరీ ఎంత అందగతెత్ అయినా ఆమెలో సదుగ్ణం లోపిసేత్ ఆమె పైరులు పండని బంజరు భూమి మాతర్మే! ఇది పురుషులకు కూడా వరిత్సుత్ంది.
పురుషుడు ఎంత సుందరుడయినా, ఆరోగయ్వంతుడయినా, బలవంతుడయినా అతనిలో సదుగ్ణం లోపించితే అతను నిరరథ్కుడు, నిరుపయోగుడు,
విలువ రహితుడు.
ధనం, రాజు, రాజయ్ం, దైవం, ధరమ్ం, తదితర విషయాలు

1.
2.

భవిషయ్తుత్ ఉపదర్వాలకు ధనానిన్ నిలువ చేయాలి. భగవంతుడి ఆగర్హానిన్ ఏనాడూ తకుక్వ అంచనా వేయవదుద్.

భవిషయ్తుత్లో జరగబోయే ఆపతుత్, విపతుత్లకు తటుట్కోవటానికి అవసరమయిన ధనానిన్ భదర్ పరచుకో. “నేను ధనవంతుడను అయినందువలల్
ఆపతుత్, విపతుత్ లను తటుట్ కోవటం నాకేమి భయం” అని విరర్వీగకూడదు. సంపద వీడటం మొదలిడితే ఉనన్దంతా తవ్రలోనే కరిగి పోతుంది.

3.

నినున్ ఆదరించని రాజయ్ంలోనూ, జీవనోపాధి లేనిచోట, మితుర్లు లేని పర్దేశంలోనూ, జాఞ్నం పొందటానికి అనువుగాని చోట నివసించకూడదు.

4.

అయిదుగురు వయ్కుత్లు లేని చోట, ధనవంతుడు లేని చోట, వేద శాసత్రంలో పార్వీణయ్త లేని బార్హమ్ణుడు ఉనన్ చోట, రాజు, నది, వైదుయ్డు లేని
చోట, నివసించవదుద్. అలాగే సిగుగ్ లేని, ఎవరిని లెకక్జేయని, తెలివిలేని, ధరామ్తుమ్లు, దయాళువులు కాని పర్జల మధయ్ కూడా నివసిం చవదుద్.

5.

అవసరమయినపుప్డు, దురదృషట్ సమయంలో, కరువు కాలంలో, యుదధ్ సమయంలో, రాజయ్ సభలో, చివరకు సమ్శాన వాటికలో కూడా నినున్
విడనాడని వయ్కిత్ నీకు నిజమైన మితుర్డు.

6.

ఎవరు నీముందు తియయ్గా మాటాల్డుతూ, నీవెనుక నీ వినాశనం కొరకు పర్యతిన్సాత్రో వారు పైన పాలతో నిండిన విషపు కుండ లాంటి వారు.

7.

ఒక వయ్కిత్ వంశం ఆతని నడతవలల్, అతని దేశం (రాజయ్ం) అతను ఉచఛ్రించే భాషను బటిట్, సేన్హం అతని ఉతాస్హహానిన్ బటిట్, దేహం అతను
తినే ఆహారానిన్ బటిట్ తెలుసుకోవచుచ్.

8.

దురామ్రుగ్డిని, సరాప్నిన్ పోలిచ్తే, సరప్ం మేలైనది. ఎదుకంటే సరప్ం ఒకక్ సారే, తాను ఆపదలో ఉనన్దని గర్హించినపుప్డే, కాటు వేసుత్ంది. కాని
దురామ్రుగ్డు పర్తి అడుగుకూ కాటు వేసాత్డు. అందువలల్ రాజు (నాయకుడు) మంచి వయ్కుత్లు, మంచి కుటుంబాలనుంచి వచిచ్న వారినే తనకు
దగగ్రగా ఉంచుకోవాలి. అటువంటి వయ్కుత్లను తయ్జించకూడదు.

9.

పర్ళయం వచిచ్నపుప్డు సముదార్లు ఉపొప్ంగి గటుట్లను తెర్ంచుకొని, హదుద్లను భామిమీద పర్వహించి సరవ్ నాశనంచేసూత్ దిశను
మారుచ్కుంటాయి. కాని సాధువు ఏనాడూ తన భవతామ్ రాగ్నిన్ మారచ్డు.

10.

కషట్ పడే వారికి దారిదర్య్ం ఉండదు, దేవుడి నామం జపం చేసేవారికి పాపం అంటదు, దేవుడిని సుత్తిసూత్ మౌనంతో ఉనన్వారికి

ఇతరులతో వివాదం ఉండదు. ఎలల్పుప్డూ మెలకు వగా ఉనన్వారికి (అంటే ఏమరుపాటు లేని వారికి) భయం, అధైరయ్ం ఉండవు.
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11.

ఎవరయితే భయంకరమైన వినాశనం నుంచి, విదేశీ దండయాతర్ నుంచి, దీరఘ్కాల కరువు నుంచి, కుటిల సహచరుడు

(సహాయకుడు) నుంచి దూరంగా పారిపోతాడో అతను కేష్మంగా బర్తుకగలడు.

12.

ఎవరయితే ధరమ్, అరథ్, కామ, మోక్ష పొందడో (సాధించడో) అతను (ఆమె) పదే పదే జనిమ్సూత్నే

(పుడుతూనే) ఉంటాడు

(ఉంటుంది), మృతి చెందుతూనే ఉంటాడు (ఉంటుంది).

13.

మూరుఖ్లను గౌరవించని చోటుకు, ధానయ్ం బాగా నిలువ చేసిన చోటుకు, భారయ్ భరత్ల మధయ్ వైరం లేని చోటుకు లకీష్దేవి తాను తానే

వసుత్ంది.

14.

గొపప్తనం దూరదృషిట్ తో మొదలవుతుంది, వారసతవ్ం (legacy) తో ముగుసుత్ంది. దుషుట్రా లైన భారయ్, దోర్హి అయిన సేన్హితుడు,

అణకువలేని సేవకుడు, సరప్ం ఉనన్ ఇంటోల్ నివాసం మృతుయ్వుని కౌగలించుకునన్టేల్.

15.

నినున్ అనాదరణ చేసిన దేశం (రాజయ్ం)లో నివసించవదుద్. నీకు అవసరమయిన జీవనో పాయం, మంచి మితుర్లు లభించేటటుల్ చూడు.

ఎలల్పుప్డూ జాఞ్నానిన్ పెంచుకుంటూ ఉండు.

16.

అవసరమయినపుప్డు నీ సేవకుడి కారయ్నిరవ్హణను, కషట్ సమయంలో బంధువు పర్వరత్నను, విపతుత్లో సేన్హితుడిని, దురద్శలో భారయ్ను

పరీకిష్ంచు.

17.

అవరమైన సమయంలోనూ, కషట్ కాలంలోనూ, కరువు సమయంలోనూ, యుదాధ్లపుప్డూ, రాజ దరాబ్రులోనూ, శవ కరమ్కాండలోల్నూ,

అకక్రకు రాని మితుర్డిని విడనాడాలి.

18.

ఎవరయితే చెడిపోయే (నశించే) దాని (వసుత్వు) కొరకు చెడిపోని (నశించని) దానిని (వసుత్వుని) విసరిజ్ంచినా; సందేహం లేకుండా

నశించని దానిని విసరిజ్ంచినా, అతను నశించే వాటిననిన్ టినీ పోగొటుట్కుంటాడు.

19.

మూరఖ్తవ్ం బాధాకరమైనది. వాసత్వంగా యౌవనం కూడా. వీటికంటే బాధాకరమైనది ఒకరి ఇంటికి బదుధ్డవటం.

20.

ఒక సరాప్నిన్ ఒక దురామ్రుగ్డు, అవినీతిపరుడుతో పోలిచ్తే, సరప్ం ఒకక్ సారే కాటువేసి ఒక వయ్కిత్ని వెంటనే చంపుతుంది; కాని ఒక

దురామ్రుగ్డు, అవినీతిపరుడు ఆతనిని పర్తి అడుగు లోనూ అడుడ్పడి చివరికి చంపుతాడు.

21.

అగిన్ సంభూతుడైన బార్హమ్ణుడు దేవుని పర్తినిధి. దేవుడు భకుత్ల మదిలో నివసిసాత్డు. సామానయ్ వయ్కిత్ దేవుడిని విగర్హ రూపంలో

చూసాత్డు. విశాల మనఃసృషిట్ ఉనన్ వయ్కిత్ ఆయనను పర్తిచోటా చూడగలడు. ఇది మనకందరికీ అవగతం అవావ్లి.

22.

చందుర్డు ఒకక్డైనా చీకటిని పోగొడుతుంది. కాని నక్షతార్లు కోకొలల్లయినా చీకటిని పారదోర్ల లేవు.

23.

జీవితం దుఃఖంతో మునిగినపుప్డు నాలుగు విషయాలు ఓదారుప్నిసాత్యి. అవి: సంతానం, భారయ్, దైవ భకుత్లు, దైవ భకిత్.
మరి కొనిన్ సునిశిత విషయాలు

1. పర్పంచంలో అనేక వసుత్వులు, పదారాధ్లను నలగకొటిట్ లేదా నూరితే (రుబిబ్తే) గాని సంతోషం కలిగించవు లేదా ఉపయోగపడవు. ఉదాహరణకు
గోరింటాకు (మెహందీ) ఆకులను రుబిబ్తే గాని (చేతికి పెటుట్కునన్ తరువాత) ఎరుపురంగు రాదు.
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2. ఇతరులపై ఆధారపడే వయ్కిత్ జీవితంలో అరుదుగా పురోగతి సాధిసాత్డు. దీనికి చాణకయ్ ‘చందుర్డి’ ని ఉదాహరణగా తీసుకుని ఏవిధంగా
వివరించాడు. చందుర్డు సూరుయ్డు మీద ఆధారపడతాడు. సూరుయ్డు ఆకాశంలో ఎంతో కాంతితో పర్కాశిసేత్, చందుర్డు ఈయన వెనుక దాగుని
ఉంటాడు. అలాగే ఒక మానవుడు ఒకరి ఇంటోల్ ఆశర్యం పొంది తలదాచుకుంటే అతను హీనంగా చూడబడతాడు. అందువలల్ సవ్శకేత్ ఉతత్మం.
జీవితంలో ఏదైనా సాధించా లంటే తన వయ్కిత్తాత్వ్నిన్ తపప్క మెరుగు పరచుకోవాలి.
3. దురదృషట్ం వెంటాడినపుప్డు మానవుడిని తెలివి విసరిజ్సుత్ంది. కాని దురదృషాట్లు ఒకోసారి ముందుగానే నిరణ్యించబడినందువలల్ ఆసమయంలో
మానవుడు హేతుబదధ్తో ఉండే ఆలో చనలను విడిచిపెడతాడు. ఇది ఆతని (ఆమె) వినాశనానికి దారితీసుత్ంది.
4. సరాప్లకు దంతాలలో విషముంటే, తేనెటీగలకు తలలోనూ విషముంటుంది; తేళల్కు తోకలో నూ విషముంటుంది. కాని చాణకయ్ నుడివిన పర్కారం
దుషుట్డికి శరీరమంతా విషముంటుంది. అందువలల్ దుషుట్డు అతయ్ంత విషపూరితమైన వయ్కిత్.
5. సవ్చఛ్మైన మనసు ఉనన్ వయ్కిత్ తీరథ్యాతర్లకు ఎందుకు వెళాళ్లి? ధరమ్ మారగ్ం, సనామ్రగ్ంలో పయనించే వయ్కిత్ ఇతరుల దుషట్ పనులను ఎందుకు
పటిట్ంచుకోవాలి? అనేవి చాణకుయ్డి పర్శన్లు.
6. సరాప్లు దేవదారు వృక్ష తొఱఱ్లలో నివసిసేత్, పదమ్ం బురదలో పెరుగుతుంది. కాని దాని సుకృతం వలల్ పదమ్ం మాతర్మే పూజకు అరహ్త
సంపాదిసుత్ంది. ఈ ఉపమానానిన్ కొంతమంది మానవులకు పోలుచ్తూ వారు ఆచరించిన ధరమ్ం, సనామ్రగ్ం, సదుగ్ణాలు వలల్నే వారికి పూజా రహ్త
లభిసుత్ంది.
7. సమయానిన్ సదివ్నియోగంలో “మహరిష్' గా పేరొందిన చాణకుయ్డు “పర్తి పనికి ఒక సమయానిన్ నిరేద్శించుకుని దానిని పూరిత్ చేయాలి; ఒక
పర్ణాళిక పర్కారం పనునులు నిరవ్హిసేత్ వారు ఉతత్మ వయ్కుత్లుగా పరిగణింపబడతారు” అని సూచించాడు.
8. చీమను ఏనుగుతో పోలచ్లేము కాని, రెండూ ఈ విశవ్ంలో కలిసి మనుగడ సాగిసాత్యి. దీనిని బటిట్ ఒక జంతువు (జీవి) ఏ ఆకారంలో ఉనాన్
దాని శర్మ మాతర్మే ముఖయ్మైనది.
9. ఒక గోవు ఏ ఆహారం తినాన్ పాలు ఇసుత్ంది. ఈ పాలు నుంచి అనేక పదారాధ్లు తయారవు తాయి. అలాగే తెలివిగల వయ్కిత్ ఏది చేసినా అయన
విజాఞ్నం, తెలివి ఇతరులు అనుసరించ వచుచ్. అయన పలుకులు వింటే మనకు విజాఞ్నం పెరుగుతుంది.
10. విధి నిరేద్శించిన పర్కారమే అని జరుగుతాయి. తెలివితో చేసే పనులవలల్నే, శర్మతోనే ఉతత్మ ఫలాలు దకుక్తాయి.
11. మానవుడు తాను చేసే పనులవలల్నే ఉనన్త శిఖరాలను అందుకోగలడు. ఒక మామిడి చెటుట్ కిర్ంద కూరుచ్ని పండిన పండు తన చేతిలోనే
పడుతుందని ఆశించవదుద్. కషట్ం, శర్మ లేకుండా అదృషట్ం, ఫలితం ఎవరిని వరించదు.
12. పర్తి మానవుడు తన జీవితం అంతిమ లక్షయ్ం నిరేద్శించుకోవాలి. అనిన్ పకుష్లు రాతిర్ వేళలోల్ ఒక చెటుట్ కొమమ్ మీద విశర్మించి పర్భాత వేళలోల్
ఎగిరిపోతాయి. అలాగే పర్తి వయ్కిత్కీ ఈ పర్పంచం ఒక విశార్ంతి గది; అది ఎవరి సవ్ంతమూ కాదు.
13. గమయ్ం లేని, తెలియని వయ్కిత్ నిషర్ప్యోజకుడు. సదుగ్ణం జీవితానికి అందానిన్సుత్ంది.
14. మంచి గుణం, పర్వరత్నవలల్ ఆ వయ్కిత్ వంశ పర్తిషట్ పెరుగుతుంది. ఎంత గొపప్ వంశీకుడయినా ఈ సదుగ్ణాలు లేకపోతే ఆతని గౌరవం
తిరిగిపోతుంది.
15. మానవుడికి జాఞ్నం పర్ధానమైనది. విదయ్, పాండితయ్ం సదుగ్ణానికి పర్తీకలు. ఇవి మానవుడిలో ఉంటేనే విజయానిన్ సాధించగలడు.
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16. సంపదను ఇతరులకు వినియోగిసేత్నే సదివ్నియోగం అయినటుల్ భావించాలి. ఒక లోభి సంప దను పోగుచేసుకోవటం విలువరహితమైనది;
నిరుపయోగమైన సంపద అరధ్రహితమైనది.
17. ఒక విషయం ఒకరికి ఒపుప్ అయితే మరొకరికి తపుప్గా కనిపిసుత్ంది. పండితుడు సదా పూజనీ యుడు. ఏ రాజయ్ పౌరుడయినా సతయ్ం విలువ
తెలిసిన వయ్కిత్ని అందరు గౌరవిసాత్రు. ఒక పండి తుడికి విదయ్, జాఞ్నం శకిత్వంతమైన ఆసుత్లు. పండితుడు, విజాఞ్నవంతుడు ఏదైనా సాధించ
గలడు.

మరి కొనిన్ వచేచ్ సంచికలో

……… సశేషం……….
మీ అభిపార్యాలు, సప్ందన తెలియజేసేందుకు నా ఈ మెయిల: dr_vs_rao@yahoo.com
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