
 

  
 

సమ�ా�ప�రణంసమ�ా�ప�రణంసమ�ా�ప�రణంసమ�ా�ప�రణం:  

ఈ ��ం�� "సమస��" అంట� ఆ �ా�క��� య��తధం�ా ఒక 
పద�ంల"� ఇ$%&' �ాడ)క*ంట+ ,ాయ-.. ఒక�/ళ పద�ం 
ాక1234� ఒక క5త ,ా6ి4� క8%� �ాట9� :;మ< స�=రవం�ా 
6ీ@క,A�ాB మ<.  

C జ�ాబ<ల* ఈ :F3G(rao@infoyogi.com) ��@,ా ా� 

మ<ందుమ-ట: ఈ I,AJకKL Kెల*గ< పద�ంల" ఉన� 
అం����, �QపRత4��� ప��మం��S అం��ంT, �ా,AU ఈ 
పV��యక* ద�AWర Xే6,ి ప����క*ండవ.Zన మ,ా�ద� 
గ<ర[B Xేయడ:; మ- సంకలRం. మర[గ< ప%&న ప����� 
మ\] :Fర[గ< పరT, ^_షను సర\కృతం Xే6bB , 
ప���లంట� ఉన� భయం Kdల*గ<తeం��. �ాడ)క ^_షల" 
ప���ల* �Vా 6bB , అటf పద�మg �లబడ)తeం��, ఇటf 
పVజలక8 అరhమవiతeం��. అందుXేత �ాడ)క^_jా 
పVk�ాలక* :;మ< 1Vా మ<ఖ�త ఇవ@ద.X�మ<. 
మ<ందు మ<ందు ఈ I,AJకను 1ాఠక*లందరn 1ాల*W 4/ 
5ధం�ా రn1oం���ాB మ<. అల-�p మంT ప���లక* 
^_ష�ం, K�తR,ా�ల*, క8%� పVచు,A�ాB మ<. అందరn 
ఆనం��ంX�., ఆ�ా@��ంX�., ఆద,AంX�., అ�ే మ-క* 
ప���/ల* (%�లర[r )!!!! 

 
 



sాtZ ��@,ా ాU : 408-516-8945 మ-క* జనవ,A 20వ 
K�,uఖు ల"పల పంvించం%&. ఉతBమ ప�రణలను తర[�ా3 
సంTకల" పVచు,A�ాB మ<.  
 

ఈ మ-సం సమస� (పiలwr ల xా�మసుందy �ార[ ఇT'న పVశ�)  

"ఆఆఆఆ.�{�{�{�{// Xెటf| 4{}~ 4/$ Xేయల�కXెటf| 4{}~ 4/$ Xేయల�కXెటf| 4{}~ 4/$ Xేయల�కXెటf| 4{}~ 4/$ Xేయల�క" 

�� తB  సంవతZరంల", సమస�ల� C,AXే' ప�రణలKL1ాట+, 
Cర[ �Vా 6ిన �/,p అంద:F�న ప���లనూక8%� పంపం%&. ఏ 
ఛందసుZల" ఉ4�� ఫర�ాల�దు. అందరn C ప���లను చద�ాల� 
�ర[క*ంటf4��ర[. అల-�p ఈ I,AJకను మ,Aంత జనరంజకం�ా 
Xేయట_�� C సల�లను క8%� పంపం%&.  
 

��త మ-సం సమస� “పiట9|న,�జ�� తనద� పiట�|డ)పiట9|న,�జ�� తనద� పiట�|డ)పiట9|న,�జ�� తనద� పiట�|డ)పiట9|న,�జ�� తనద� పiట�|డ) ఏ%�' ఏ%�' ఏ%�' ఏ%�'!”  
 

ఈ సమస�క* వT'న ప�రణల* మ-క* అం��న�ా,A�ా ఇల- 
వi4��3.  
 
ప�రణ - ^�గ పప�  

 
 
ప�రణ - మ-జpట9 సుమలత  

 
ప�రణ - పiలwr ల xా�మసుందy, xా� �6b 

 
 
ప�రణ - పiలwr ల xా�మసుందy, xా� �6b 

కం:// వట9|గ X��,A Xేయ<చు 
పట�|డ) :Fతeక*ల* �ొరక� బడ)గ<ల ను తల� 
v�ట�|డ) ��తల* ల�ర� 
పiట9|న,�జ�� తనద� పiట�|డ) ఏ%�' 

కం://వట9|గ మ-టల* ఆడ)చు 
గట9|గ ఏ��య< తలచక గడ)పiచు నుంట� 
ఇటf| ల పరయమ< �ం%ెను 
పiట9|న ,Qజ�� తనద� పiట�|దు ఎ��' 

కం.// 4{ట_| . ,��.క, 6ిగ 
,}టf|  వ��లwదన� మ-రW,}టf| క* Xె1ాR,  
పiట9|న ,��క* �A�|�!  
పiట9|న ,�జ�� తనద� పiట�|డ) ఏ%�' 

1oట|�� v�,A�}ను తలv�ౖ 
�ట|�� ,ాలwను �గమ<న 
�oట|ల* వXె'� 
�ట+| ,A' అర[వ�ొకట�వ 



 
 
ప�రణ - తల-r పVగడ, xా� �6b 

 
 
ప�రణ - ^_స~ర శర�, 6ి%&�, ఆ6b| �.య- 

 
 
ప�రణ - �,u� క8మ-y, హ��రబ_� 

భకB హనుమభకB హనుమభకB హనుమభకB హనుమ 

పiట9|న ,�జ�� తనద� 
పiట�|డ) ఏ%ె'� 

కం:// �Aట|దు 4��ఖమ-:Fక*!  
�ట|� �టf| ను వదలక �టf| చు, ఇంా 
పiట9|న ,���� 1oమ�4{! 
పiట9|న,�జ�� తనద� పiట�|డ) ఏ%�'! 

క5త:// �నల�ను Up$ 4/ vbద�ా%&� 
ఎనల�� 4� vbVమ 5ల*వ Kెల*�ా? 
vbV$ంచడంతపR 4�p$ Kెల*సు! 
4� ఆ6ిB  4� vbVమ, 4� �ారసత@ం! 
ఆ vbVమ U�6�B  �{లకట| చూ�ాB  ! 
Kె.6ిం�� �{లచూ6ి నువi మ-టల-%�B  ! 
నువi పiట9|U,�� Up$ ఇ�ాB ? 
పiట9|న,�జ�� తనద� పiట�|డ) ఏ%�'! 

కం://పiట9|న ,��న అన�క* 
చుట|మ<.చు' బహ¡మతeల ¢T మ<,A6ి K� 
పట|పi ,ాజ}ౖ �{లగగ 
పiట9|న,�జ�� తనద� పiట�|డ) ఏ%�'! 

సందర£ం: అx¤కవనంల" హనుమతeడ) XేసుB న� 
అలr ,A� ఆపట_�� ,ావణ<డ) తన 6bనలను 
పంపవల6ి వT'ం��. �ా,A అవ¥ల�ా ¦§�� 
ఓ%&ంచగల �ామర©ªం ఉన��ా%ై4�, ,ావణ<%&� 
ఒక సం�ేశం ఇ�ా@ల4/ ఉ�ే«శంKL హనుమతeడ) 
�ా,A� �ొ,A� 1oK�డ). 
 

6ీ:// రవరవ ధ@నుల రయమ< వనమ<��ట, 
,ావణ�సు� మ�� రగల �ా�}! 
రవణ ,ావణ వ%& ,ావడ) పడ)చుండ, రడ)¬ న 
ర�«ల* రదు«  Xేయ< 
,ాయసంబ�� K�4{ ఆయసంబగ<చుండ, 
�ాయ<నందుడ పట9|  ాయ మనుచు, 



 
 

పV�ప®�ర©ం: 
 

రవరవ = �పమ< KెvిRంXె%& ¯త 
ధ@నుల = ధ@నులక* సంబం°�ంTన 

రయమ< = �/గమ< 
వనమ<��ట = అడ5��ట�ా 

,ావణ�సు� మ�� = ,ావణ�సు,A%& మనసుZ 
రగల �ా�}!= ర�A.123ం��! 

రవణ = అంద:F�న 
,ావణ వ%& = ,ావణ�సుర[%& �/గం ల�క ±²తVమ< 

,ావడ) పడ)చుండ= సBం³ంT12తeంట� 
రడ)¬ న = ,ాజ�ంల" 
ర�«ల* = అలrర[లను 

రదు«  Xేయ<= ఆపగ.�Aనటfవంట9 
,ాయసంబ�� = ,ాజసమ< 

K�4{ ఆయసంబగ<చుండ= క8%� K�4/ ఆయసపడ)త´ ఉండ�ా, 
�ాయ<నందుడ పట9|  = పవనపiతeV డ) హనుమంతeడను పటf| �� 

ాయ మనుచు= ఆపమ� అనుచూ, 
,ాల*�ాయతనంబ< = తeంట,Aత4��� (హనుమంతe%& �� Xేష|లను) 

,ా.' రమ�� = అదుపiల"� µసు�� రమ�� 
తన ,ాణ<వనంv�ను = తన 6bనను పంv�ను (,ావణ<డ)) 
రదమ< �,A�= పను� �,A� (�పంKL పను� �,A�) 

 

6bనల"%&ంప = (ఆ ,ావణ<%&) 6bనల� ఓ%&ంచ%��� 
కను4{ర� = కనునందు ఎర�ట9 

6�రల* X�ల*= కళ]ల"� ¶రల* X�ల* (అంట� కనులwర� Xే6bB  X�ల*, �ార[ 
ఓ%&12K�ర[) 

6��}W�కట9 = ఒక అప�ాదు ల�క �ంద 
ావలwనయ� = ా�ా. (పటf| పడట_��) 

6ిగ<W  3·ల?= (ావల� �ొర[� 12తeంట�) 6ిగ<W  ఎందులక*? 
6b�A12వi4{లr� = (Xే6ినదంK�) అంK� వ�రh:F�12తeంద� (పటf| బడక 

12Kే) 
K�4/ 6ి�~ 123¸,= తనక* K�4/ T�~12య-డ) 

,ాయబ_ర ^_రంబ<న! = ,ాయ^_రపi ^_ధ�తనందు (తనక*K�4/ అ�� 
�/సుక*న� హనుమ) 

,ామచందV!= ,ామచందుV %�! 
 

,ాల*�ాయతనంబ< ,ా.' రమ�� తన 
,ాణ<వనంv�ను రదమ< �,A�! 
 
Kే.�u.// 6bనల"%&ంప కను4{ర� 6�రల* X�ల*! 
6��}W�కట9 ావలwనయ� 6ిగ<W  3·ల? 
6b�A12వi4{లr� K�4/ 6ి�~ 123¸, 
,ాయబ_ర ^_రంబ<న! ,ామచందV! 
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సర@ హక*~ల8 6ి.ా4�ంధV సంసhక* మ,Aయ< ఆయ- రచ3తలక* 
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ఇంతవరక* 1ాఠక*ల µర[R: Cమ-ట ఒక~ మ-టల"....


