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ప్రార్థన :
వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః

చంద్రచూడామణిః కాంతః పాపహారీ సమాహితః

అగ్నిగర్వచ్ఛిదింద్రశ్రీప్రదో వాణీప్రదోవ్యయః

శాంతః కైవల్యసుఖదస్సచ్చిదానందవిగ్రహః

సర్వాత్మకః సృష్టికర్తా దేవోనేకార్చితశ్శివః

ప్రమత్తదైత్యభయదః శ్రీకంఠో విబుధేశ్వరః

ద్వైమాత్రేయో మునిస్తుత్యో భక్తవిఘ్నవినాశనః

స్థూలకంఠః స్వయంకర్తా సామఘోషప్రియః పరః

లంబోదరశ్శూర్పకర్ణో హరర్బ్రహ్మ విదుత్తమః

దూర్వాబిల్వప్రియోవ్యక్తమూర్తిరద్భుతమూర్తిమాన్ |

పాశాంకుశధరశ్చండో గుణాతీతో నిరంజనః

స్వలావణ్యసుధాసారో జితమన్మథవిగ్రహః

బీజపూరఫలాసక్తో వరదశ్శాశ్వతః కృతీ

హృష్టస్తుష్టః ప్రసన్నాత్మా సర్వసిద్ధిప్రదాయకః

శ్రీదోజ ఉత్పలకరః శ్రీపతిః స్తుతిహర్షితః

తుష్టావ శంకరః పుత్రం త్రిపురం హంతుముత్యతః

స్కందాగ్రజోవ్యయః పూతో దక్షో ధ్యక్షో ద్విజప్రియః

సర్వసిద్ధిప్రదశ్శర్వతనయః శర్వరీప్రియః

అశ్రితశ్రీకరస్సౌమ్యో భక్తవాంఛితదాయకః

ఙ్ఞానీ దయాయుతో దాంతో బ్రహ్మద్వేషవివర్జితః

శుద్ధో బుద్ధిప్రియశ్శాంతో బ్రహ్మచారీ గజాననః

రమార్చితోవిధిర్నాగరాజయఙ్ఞోపవీతవాన్

ఏకదంతశ్చతుర్బాహుశ్చతురశ్శక్తిసంయుతః

స్థూలతుండోగ్రణీర్ధీరో వాగీశస్సిద్ధిదాయకః

కాలో గ్రహపతిః కామీ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః

శైలేంద్రతనుజోత్సంగఖేలనోత్సుకమానసః

అకల్మషస్స్వయంసిద్ధస్సిద్ధార్చితపదాంబుజః

సమస్తజగదాధారో మాయీ మూషకవాహనః

ద్విజప్రియో వీతభయో గదీ చక్రీక్షుచాపధృత్

అష్టోత్తరశతేనైవం నామ్నాం విఘ్నేశ్వరం విభుమ్

కులాద్రిభేత్తా జటిలః కలికల్మషనాశనః

యః పూజయేదనేనైవ భక్త్యా సిద్ధివినాయకమ్
దూర్వాదళైర్బిల్వపత్రైః పుష్పైర్వా చందనాక్షతైః

సర్వాన్కామానవాప్నోతి సర్వవిఘ్నైః ప్రముచ్యతే
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అధ్యక్షుని పలుకులు

ప్రియాతి ప్రియమైన తెలుగు మిత్రులకు,

వాషింగ్టన్ నగరంలో నివసిస్తున్న ప్రతి ఒక్క తెలుగు సోదర

సోదరి మనులకు ముందుగా పేరు పేరున హృదయ పూర్వక

నమస్కారం తెలుపుతూ....ఎక్కడో దేశం కానీ దేశం లో కూడా మన
దేశ సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను గురించి మనకి తెలియచేస్తూ..మన
అందరినీ ఒకే చోటకు చేరుస్తూ... మన సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను
గురించి తెల్సుకోవటానికి, పరిరక్షించుకోవటానికి వాషింగ్టన్ తెలుగు
సమితి సరైన వేదిక.

	ముందుగా నా పై పూర్తి నమ్మకంతో మరొకసారి అధ్యక్షుడిగా

షకీల్ బాషా పొగాకు
అధ్యక్షులు

అవకాశం ఇచ్చిన వాషింగ్టన్ తెలుగు సమితి సభ్యులకి , నా శ్రేయోభిలాషులకు వాట్స్ తరుపున ప్రతి ఒక్కరికీ
శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

2020 సంవత్సరం ద్వారా చాలామంది చాలా తెలుసుకోవాల్సి వచ్చింది, అలాగే చాలా నేర్చుకోవాల్సి

వచ్చింది అని చెప్పడం లో ఏ మాత్రం అతిశయోక్తి లేదు....అలాగే 2020 క్యాలండర్ కరోనాతో మొదలై
ప్రపంచానికి చేసిన నష్టం మాటల్లో చెప్పలేనిది... అలాగే సృష్టిలో జరిగే ప్రతి మంచి విషయం కానీ ,
చెడు విషయం కానీ మనకి ఏదోకటి నేర్పుతునే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని సందర్బాల్లో ఎంత చెడు

జరిగిన అందులో కొంత మంచి ఉండకనే ఉంటుంది అని నా అభిప్రాయం.. 2020 కరోనా సమయంలో
అందరూ ఒక తాటిపైకి రావడం ఒకరికి మరొకరు తోడుగా ఉంటూ ఎప్పుడు లేని విధంగా చిన్న, పెద్ద
అలా ప్రతి ఒక్కరూ ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ అందరికీ సహాయపడటం చాలా సంతోషం.
అలాగే నా ప్రయాణంలో ఎన్నో రకాల ఆర్గనైజేషన్ లో వాలంటీర్ ఉంటూ నా వంతు సర్వీస్ చేయడం ఆ

దేవుడు నాకి ఇచ్చిన అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. అలాగే ముఖ్యంగా వాషింగ్టన్ తెలుగు సమితి లో గడిచిన
కొన్ని సంవత్సరాలుగా నా ప్రయాణంలో నేను ఎన్నో విషయాలను తెలుసుకోవడం , ఎంతో మందికి

సేవచేయడంలో నన్ను భాగస్వామిని చేసిన వాషింగ్టన్ తెలుగు సమితి కి, నా ప్రయాణంలో నాతో పాటు
నడుస్తూ , నన్ను నడిపిస్తూ ఉన్న వాట్స్ సభ్యులకు నా ప్రత్యేక ధన్యవాదములు తెలుపుతూ అలాగే ఈ
సంవత్సరం కూడా నాపై నమ్మకం ఉంచి తిరిగి మళ్ళీ నన్ను అధ్యక్షుడిగా ఎనుకొన్న వాషింగ్టన్ తెలుగు

సమితి బోర్డ్ సభ్యులకు , నా ఆప్తులకి ప్రత్యేక ధన్యవాదములు తెలుపుతూ ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ

సంవత్సరం కూడా వాట్స్ ద్వారా ఇంకా ఎన్నో మరెన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని తెలియజేస్తూ ప్రతి
ఒక్కరికీ తెలుగుసంవత్సర శుభాకాంక్షలు!!
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ఉపాద్యక్షుల పలుకులు

ఉ:

“ఉ”రకలు వేసే ఉత్సాహంతో సంపూర్ణంగా నిర్వర్తించిన

ధ్య:

నూతన పదవి బాధ్య”త చేపట్టే ముందే

పా:
క్షు:

లు:

“పా”త పదవికి వినయంగా వీడ్కోలు తెలుపుతూ

“క్షు”ణ్ణంగా ప్రతి విషయాన్ని అవగాహన చేసుకునే
ఉపాధ్యక్షులు మన శ్రీనివాసు”లు”

చీకటిని పేరులోనే దాచుకొని నూతన వెలుగులు నింపటానికి విచ్చేస్తున్న మన తెలుగు
సంవత్సరం “శార్వరీ నామ సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ మన వాషింగ్టన్ తెలుగు

శ్రీనివాస్ అబ్బూరి
ఉపాధ్యక్షులు

సమితి సభ్యులకు, బంధుమిత్రులకు అభినందనలు తెలుపుతూ నూతన ఉపాధ్యక్షులుగా
బాధ్యతను సంతోషంగా స్వీకరిస్తూ మీకందరికీ సేవ చేసే అవకాశాన్ని ఆనందంగా

అందుకుంటున్నాను. ప్రస్తుత ప్రపంచ సమస్యగా మారిన “కరోన” (కోవిడ్) ప్రభావం వల్ల తెలుగు నూతన సంవత్సరాది వేడుకలు,
బ్యాడ్మింటన్ మరియు ఎన్నో సాంస్కృతిక కార్యకలాపాలను ఆరోగ్య భద్రత దృష్ట్యా విరమించుకోవటం జరిగినది. కోవిడ్-19 పట్ల
ప్రజలలో అవగాహన కల్పించటానికి మేము అనేక సమాచారాలను సందేశాలను అందించటం జరిగినది. అవన్నీ కార్యాచరణ
రూపం దాల్చి పరిస్థితులన్నీ చక్కబడాలని, ఆ తరువాత వాషింగ్టన్ తెలుగు సమితి పూర్వ వైభవాన్ని సంతరించుకుని మీముందుకు
రావాలని ఆశిస్తూ...... కోవిడ్ - 19 బాధితులకు అవసరమైన సహాయ సహకారాలను మా వంతు అందించటానికి కృషి చేస్తామని
మనవి చేస్తూ...
ఉప్పెనలా ముంచుకువస్తున్న ఉపద్రవాన్ని ఉపసంహరించే ఉపాయంతో ఈ ఉగాది
సూర్యుడు ఉదయించాలని నా హృదయపూర్వక ఆకాంక్ష.

సెక్రటరీ పలుకులు

అందరికీ నమస్సుమాంజలులు, తెలుగు బంధుమిత్రులకు, నాతోటి

ప్రవాస భారతీయులకు ముందుగా శార్వరీ నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు

తెలుపుతూ తెలుగు వారందరికీ సుపరిచితమైన వాషింగ్టన్ తెలుగు
సమితి 2020 సంవత్సరానికి గాను సహాయ కార్యదర్శిగా నా సేవలను
అందిస్తున్నానని తెలియజేస్తూ, ఖాళీ సమయములో సేవా తత్పరతతో

చేయగలిగిన సహాయం చేస్తూ వాషింగ్టన్ తెలుగు సమితిలో 2010

నుండి వాలంటీర్ గా సేవలు అందిస్తూ గత 2 సంవత్సరములుగా బోర్డు
సభ్యుడిగా ఉంటూ ప్రతి తెలుగు బంధుమిత్రులకు సేవలందిస్తూ ఈ

సంవత్సరం నాకు అవకాశమిచ్చిన తెలుగు వారందరికీ నా
ధన్యవాదములు.
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ట్రెజరర్ పలుకులు
నా తెలుగు బంధువులందరికి హృదయ పూర్వక ప్లవ నామ

సంవత్సర శుభాకాంక్షలు! హిందూ పురాణాల ప్రకారం బ్రహ్మ దేవుడు
తన సృష్టిని బ్రహ్మకల్పం ఆరంభమయ్యే మొదటి సంవత్సరమైన

ప్రభవలో, మొదటిమాసమైన చైత్రమాసంలో, ఋతువులలో మొదటి

ఋతువైన వసంత ఋతువులో, మొదటి తిథి అయిన పాడ్యమి
రోజు, మొదటి వారం అయిన ఆదివారం, మొదటి నక్షత్రం అయిన
అశ్విని నక్షత్రంలో ప్రభావిమ్పజేశాడు. అదే యుగానికి ఆది.........

ఉగాది. ఈ మొదలు మన అందరి సంతోష సౌభాగ్యాలకు,
ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలకు అవ్వాలని ఆ సర్వేశ్వరున్నీ ప్రార్థిస్తూ ...

రఘు ప్రసాద్
ట్రెజరర్

సమితి కోశమ్మును కాంచెడి (రఘు) రామ నామ ధేయుడను...

పరి పరి పద్దుల, వడి వడి సరి జేయు పవన (సుత) భక్తుడను...

సర్వుల క్షేమమును కాంక్షించెడి రఘు (వర) ప్రసాద సార్థకుడను.
|| సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, సర్వే సుజనా సుఖినో భవంతు,
సమస్త సన్మంగళానిభవంతు. ||

సాంస్కృతిక కార్యదర్శి పలుకులు
సాహిత్య

సౌరభాలు వెదజల్లుతూ,

సాంస్కృతిక కార్య

దక్షతతో మన తెలుగు లోగిళ్లలో సంగీత, నాట్య, నృత్య, నాటక

సుమాలు విరజిమ్ము నేను ఈ సంవత్సర సాంస్కృతిక కార్యదర్శి
సునీత.

శర్వారి నామ చీకట్లను పారద్రోలి, మీ ఇంట ధన, ధాన్య,

సుఖ సంతోష ఆరోగ్యాలు పొంగి పొర్లాలని, ప్లవ నామ సంవత్సర
ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను.

కొత్తపల్లి సునీత
సాంస్కృతిక కార్యదర్శి
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లిటరరీ పలుకులు
ప్రతి ఒక్కరికీ శ్రీ ప్లవ నామ ఉగాది సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

తెలియజేస్తూ...ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం అందరూ

సంతోషంగా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆ దేవ దేవుని కృపతో

అందరికీ అష్ట ఐశ్వర్యాలు కలిగించాలి అని ప్రార్థిస్తూ వాషింగ్టన్ తెలుగు

సమితి లో గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాలుగా నా వంతు నా బాధ్యతను

నెరవేరుస్తూ అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా లిటరరీ సెక్రటరీ గా ఉన్న నేను
వాషింగ్టన్ తెలుగు సమితి నిర్వహించే ప్రతి కార్యక్రమానికి నా వంతు కృషి

చేస్తూ , ఇందులో నన్ను భాగస్వామిని చేసినందుకు వాషింగ్టన్ తెలుగు
సమితి సభ్యులకు ధన్యవాదములు తెలియజేస్తున్నాను.....

మధు రెడ్డి
లిటరరీ సెక్రటరీ

వెబ్ మాస్ట ర్ పలుకులు
వారానికో, నెలకో సారి మన సంస్థ చేస్తున్న కార్యక్రమముల

వివరాలను

అందరికి

పంపించడం,

కార్యక్రమములకు

విశేషాధారణ

తీసుకుని రావడం నా విధి.నేను అంతర్జాలంలో

సంభవించే పనిని పరిపూర్ణంగా పూర్తి చేయడం మరియు గొప్ప
అందుబాటులో

ఉన్న

సమాచారంతో

ఉన్న

అంశాల

జాబితా కి అధిపతి గా ఈ సంవత్సరానికి పని చేస్తున్నాను.

ఆత్మీయ అనుబంధాన్నిగుర్తు చేస్తున్న పండుగ ఇది , గుండెల్లో

ఆనంద క్షణాలు నింపే సంప్రదాయం మనది. షడ్రుచుల ఉగాదిపచ్చడి
సేవనం తెలియచెప్పే నిజం ఇది....తెలుగు వాడు జై అని కొట్టే పండుగ ఇది.

ప్రకాశ్ కొండూరు
వెబ్ మాస్టర్

మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యలకు ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు!!!!
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DIAMOND SPONSORS
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శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరానికి ( 2021 - 22 ) ఆహ్వానం

కాలానికి కొలమానం సంవత్సరం.

కా : అనగా శుభములను
ల : అందించునది.

తెలుగు సంవత్సరాలు అరవై (60)

ప్రభవ : మొదటిది, అక్షయ : చివరిది రాబోయేది ‘ప్లవ’ నామ సంవత్సరమ్.

“శార్వరీ’ (గత ఉగాది) 34వ సంవత్సరము.
“శార్వరీ’ అంటే రాత్రి.

లక్ష్మీదేవి నామాల్లో ఒకటి ‘శార్వరీ’.

గా(గం)

‘ఆది యందు గలది, ఉగాది.

మన ఆయుర్దాయము వంద (100)

సంవత్సరాలు.

“అందుకే శతమానం భవతి” అంటారు.
సంవత్సరంలో ఋతువులు ఆరు (6)
1. వసంతము (Spring),
2 గ్రీష్మము,

సరైన జీవన విధానానికి (Life Style)

ఉపకరించే విద్యను నేర్చుకోవడానికి ప్రారంభమైన
దినమే ఉగాది.

	శాస్త్ర ప్రకారం చైత్రశుద్ధ పూర్ణిమ మరుసటి

రోజు - తిథి (పాడ్యమి) రోజు ఉగాది ఉత్సవాలు
(పండుగ) జరుపుకోవాలి.వసంత ఋతువు

3. వర్ష (Rain),

ప్రాశస్త్యమైంది.

4. శరత్,

“ఋతునామ్

5. హేమంతం,

కుసుమాకర”-

అన్ని

ఋతువులలో నేను వసంత ఋతువును (శ్రేష్ఠ

6. శిశిరం

ఋతువును!) అంటాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు

తెలుగు మాసాలు (నెలలు) 12. మొదటిది

భగవద్గీతలో. పంచ భూతమైన ప్రకృతి వసంత

చైత్రం. పౌర్ణమి (Full Moon), చిత్తా నక్షత్రముతో

ఋతువులో పులకరిస్తుంది. మోడువారిన చెట్లు

కూడిన మాసం చైత్రం.

చిగురిస్తాయి. కోయిలలు తమ మధురగానాన్ని

సూర్యుడు మేషరాశిలా ఉంటాడు.

స్వరాన్ని

వసంత ఋతువు, చైత్రమాసం (Month)

ఉంటుంది.

శుక్లపక్షం, పాడ్యమీ తిథిరోజు వచ్చేది ఉగాది.

: ఉత్తమమైన

మన

ఆకాశం

జీవితాలు

నిర్మలంగా

ప్రకృతిలో

ఉగాది పచ్చడి సేవనం

మంగళవారం రోజున ‘ప్లవ’ నామ

సంవత్సరం ప్రారంభం అవుతుంది.

వినిపిస్తాయి.

ముడివడినటువంటివి.

ఈ సంవత్సరం (2021)లో 13 ఏప్రిల్

ఉ		

: జ్ఞానం (Knowledge)

మానవ జీవనంలోని సుఖ సంతోషాలు,

దుఃఖాలు, కష్టాలు, అన్నీ ఉగాది పచ్చడికి ప్రతీకలు.
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పచ్చడిలో

1. వేపపువ్వు (చేదు), 2. మామిడి (వగరు),

3. కొత్తచింతపండు (పులుపు), 4. మిరియాలపొడి
(కారం), 5. మిరప, 6. సైంధవ లవణం (ఉప్పు)ఉండాలి.
ఆయుర్వేద రీత్యా వీటికి కఫ, వాత, పిత్త దోషాలను

తొలగించే లక్షణములున్నాయి. అందువల్ల మన తెలుగు
ఉగాది రోజు ఉగాది పచ్చడి సేవనం ముఖ్యమైనది.

జీవితాల్లో భాగాలైన ‘ఉగాది’ లాంటి పండుగల

విశిష్టతను మన యువతకు తెలుపుదాం. తద్వారా
‘వసుధైవ కుటుంబకమ్’.

‘సర్వేజనాః సుఖినో భవంతు” అన్న మన

ధర్మాన్ని ప్రపంచం నలు దిక్కులా చాటుదాం.

పంచాంగ శ్రవణం

మన సనాతన హైందవ ధర్మంలో కాలానికి

కొలమానం సంవత్సరం. అయితే మానవ జీవనంపై
నవగ్రహాల

చెబుతున్నాయి.

ప్రభావం

ఉంటుండని

శాస్త్రాలు

పంచాంగం

పంచ - అయిదు, అంగాలు భాగాలు అవి.
1. అధి, 2. వారము, 3. నక్షత్రము, 4.

యోగము, 5. కరణము.

పంచాంగ శ్రవణం ద్వారా ‘ప్లవ’ నామ

సంవత్సరంలో రాబోయే పరిస్థితులను, భవిష్యత్ వాణి

..............

ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ సంవత్సరంలో మనము

‘మంచి కార్యాచరణ, నడవడి ద్వారా మన కర్తవ్యాన్ని
ధర్మాన్ని నెరవేర్చాలని సనాతన ధర్మ ప్రబోధం.
ఈనాడు

మన

హిందూ

యువతరం

తెలుగుపండుగలకు దూరమయినట్లుగా కనిపిస్తుంది.

(మన దేశంలో, విదేశాల్లోనూ) అయితే మూలం (Roots)
బలంగా ఉంటేనే చెట్టు బలంగా ఉంటుంది. మన
ధర్మంలో ఒక్కో పండుగకు ప్రత్యేకత, విశిష్ఠత ఉంది.

విదేశాల్లో ఉంటున్న మనవారికి మన సంస్కృతీ,

సాంప్రదాయాలను, కట్టుబాట్లను సనాతన
ధర్మ ప్రాశస్త్యాన్ని తద్వారా మన
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మేషరాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021

మేషరాశి ఫలాలు 2021 ప్రకారం, మేషం స్థానికుల పదవ ఇంట్లో శని కూర్చుంటారు. సంవత్సరం

మధ్యనుండి చివరి వరకు, మీ రాశిచక్రం యొక్క పదకొండవ ఇంట్లో

బృహస్పతి సంచారం కూడా జరుగుతుంది. అలాగే, నీడ గ్రహం రాహు
మీ రెండవ ఇంట్లో ఉంది, కేతు మీ రాశిచక్రం నుండి ఎనిమిదవ ఇంటిని

ప్రభావితం చేస్తుంది. కుజుడు సంవత్సరం ప్రారంభంలో మీ రాశిచక్రం
లోకి ప్రవేశిస్తుంది, ఇది మీ లగ్నాన్ని సక్రియం చేస్తుంది. తత్ఫలితంగా,

మీరు మీ కెరీర్ లో ఒక వైపు కావాల్సిన ఫలాలను భరిస్తారు, మీరు

మరోవైపు ఆర్థిక సవాళ్లను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మీ కార్యస్థలంలో

ప్రారంభ రోజుల్లో మీకు ప్రతికూల ఫలితాలు వస్తాయి. ఏదేమైనా, ఉద్యోగార్ధులు జనవరి మధ్య నుండి
ఫిబ్రవరి మధ్య మధ్య అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది, ఎందుకంటే మీ ఇంటి కర్మ యొక్క శని
కుండ్లిలో దహన స్థితిలో ఉంటారు. దీనికి విరుద్ధంగా, వ్యాపారం చేసే వ్యక్తులకు సమయం మంచిది.

వారు తమ ఆదాయాన్ని పెంచడానికి అనేక అవకాశాలను పొందుతారు. అలాగే, విదేశాల నుండి డబ్బు
సంపాదించడంలో మీకు అపారమైన విజయం లభిస్తుంది. వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ఆధారంగా రాశి ఫలాలు

2021 ప్రకారం, మీ తల్లిదండ్రులు ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సమస్యలను పదవ ఇంట్లో శని మరియు

మీ కుండ్లి యొక్క మొదటి ఇంట్లో అంగారక గ్రహం వల్ల ఎదుర్కొంటారు, ఇది మీకు గణనీయమైన
డబ్బును కూడా ఖర్చు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ మరియు నవంబర్ మధ్య, మీరు ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని
ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం విద్యార్థులకు మిశ్రమ ఫలితాలను తెస్తుంది, ఎందుకంటే జనవరి,

మార్చి, మే, జూలై మరియు నవంబర్ నెలలు వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయని, ఫిబ్రవరి, ఏప్రిల్,

జూన్, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ మరియు డిసెంబర్ నెలలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని రుజువు చేస్తుంది. శని మరియు
కుజుడు కుటుంబ జీవితంలో కొన్ని సవాళ్లకు దారితీస్తాయి, దీనివల్ల మీరు కుటుంబ మద్దతు పొందడంలో
ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. అయితే, సెప్టెంబర్ నుండి నవంబర్ వరకు ఉన్న కాలం కుటుంబ జీవితానికి

మంచిది. మీరు వివాహం చేసుకుంటే, శనియొక్క అంశం మీకు ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది, తద్వారా
మీకు మరియు మీ జీవిత భాగస్వామికి మధ్య వివాదాలకు దారితీస్తుంది.ఈ సమయం పిల్లలకు మంచిది,

మరియు ఏప్రిల్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు అదృష్టం వారి వైపు ఉంటుంది, మరియు వారు గణనీయమైన
పురోగతి సాధించడంలో విజయం సాధిస్తారు. మీరు ఒకరిని ప్రేమిస్తే, 2021 మీకు చాలా మంచిది

సంవత్సరానికి సంబంధించిన వార్షిక అంచనాల . మీ ప్రేమికుడితో ముడి కట్టే అవకాశాలు
ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మీ ఆరోగ్య జీవితం గురించి మాట్లాడుతూ, పరిస్థితులు మెరుగ్గా

ఉంటాయి. అయితే, అలసట మరియు చిన్న సమస్యలు కొనసాగుతాయి.
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వృషభరాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021
వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, వృషభ రాశి ఫలాలు 2021ఈ సంవత్సరం అంతా శని మీ తొమ్మిదవ
ఇంట్లోనే ఉంటుందని వెల్లడించింది. దీనితో, రాహు-కేతు వరుసగా మీ
మొదటి మరియు ఏడవ ఇంట్లో ఉంటారు. అదే సమయంలో, ఎర్ర గ్రహం
కుజుడు కూడా ప్రారంభంలో మీ పన్నెండవ ఇంట్లో ఉంటుంది మరియు
జూన్ 2 మరియు సెప్టెంబర్ 6 వరకు మధ్య సంచారం చేస్తుంది మరియు
మీ మూడవ మరియు నాల్గవ ఇంటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఏప్రిల్ మొదటి
వారం మరియు మధ్య మధ్యలో బృహస్పతి రవాణా కారణంగా -సెప్టెంబర్
లో, బృహస్పతి మీ నాల్గవ ఇంటిని చూస్తుంది. దీనితో, శుక్రుని యొక్క
సంచారం మే 4 నుండి మే 28 వరకు మీ స్వంతఉంటుంది, ఇది మీ సంకేతంలో కుండ్లి యొక్క ఆరోహణ
లేదా మొదటి ఇంటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. దీనితో పాటు, సూర్యుడు మరియు బుధుడు మీ పరివర్తన
ప్రక్రియలో ఉన్నప్పుడు ఈ సంవత్సరం మీ రాశిచక్రం యొక్క వివిధ గృహాలను కూడా సక్రియం చేస్తారు.
దీనితో, మీరు మీ కెరీర్లో అదృష్టం యొక్క మద్దతును పొందుతారు. మీరు హోదాలో ప్రమోషన్ మరియు
జీవితంలో పురోగతి పొందుతారు.
వ్యాపారులు మరియు వ్యాపారవేత్తలు వారి కృషి ప్రకారం ఆర్థిక ఫలాలు కూడా పొందుతారు.
ఏదేమైనా, ఆర్థిక జీవితంలో ఫలితాలు కొంచెం తక్కువ అదృష్టం కలిగి ఉంటాయి, ఎందుకంటే
మీరు ఈ కాలంలో ఆర్థిక సంక్షోభానికి లోనవుతారు. ఏదేమైనా, డబ్బు సంపాదించడానికి
బహుళ అవకాశాలు ఈ మధ్య తలెత్తుతాయి మరియు ఈ అవకాశాలను ఉపయోగించడం
మీ ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని అధిగమించడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. గ్రహాల నియామకాలు
మరియు కదలికల ద్వారా సూచించిన విధంగా విద్యార్థులకు సమయం కొద్దిగా కష్టమవుతుంది.
సంవత్సరం ప్రారంభంలో, వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021 ప్రకారం, విద్యా జీవితంలో మంచి ఫలితాలను
పొందటానికి కష్టపడాల్సి ఉంటుంది, అయితే క్రమంగా పరిస్థితులు మారుతాయి. దీంతో విద్యార్థులకు
విదేశాల్లో చదువుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం తగ్గుతుంది, కానీ కుటుంబంలో
ఏదైనా శుభ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతున్నందున వాతావరణం ఉల్లాసంగా మారుతుంది.
జీవితభాగస్వామితో కొన్ని సమస్యలు వైవాహిక జీవితంలో తలెత్తవచ్చు జ్యోతిషశాస్త్ర
అంచనాలు 2021 ప్రకారం, సమయం మీకు మంచిది. ఇది మీ మానసిక ఒత్తిడిని పెంచుతుంది.
మీరు ఒకరిని ప్రేమిస్తే, మీ ప్రియమైన వారి మద్దతు కారణంగా, మీరు మీ
\
కార్యాలయంలో మెరుగైన ప్రదర్శన ఇవ్వగలుగుతారు. ఆరోగ్యం విషయంలో సమయం కొంచెం
ఆందోళన కలిగిస్తుంది, ఎందుకంటే రాహు-కేతు ఉనికి మీ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది.
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మిథునరాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021
మీ రాశిచక్రం ప్రకారం, పదవ ఇంటి అధిపతి అయిన బృహస్పతి 2021 సంవత్సరం మొదటి
నెలలో మీ ఎనిమిదవ ఇంట్లో ఉంటారు. తద్వారా మీ తొమ్మిదవ ఇంటిని
ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ సంవత్సరం మొత్తం శని మీ ఎనిమిదవ ఇంట్లోనే
ఉండబోతోంది. నీడ గ్రహాలు కేతు మరియు రాహు మీ ఆరవ మరియు
రెండవ ఇంట్లో వరుసగా ఏడాది పొడవునా ఉంటాయి. ఎర్ర గ్రహం
కుజుడు మీ నాల్గవ మరియు ఐదవ ఇంటిని సక్రమం చేస్తుంది. సెప్టెంబర్
6 మరియు డిసెంబర్ 5 నీడ గ్రహాలు కేతు మరియు రాహు మీ ఆరవ
మరియు రెండవ ఇంట్లో వరుసగా ఏడాది పొడవునా ఉంటాయి. ఎర్ర
గ్రహం కుజుడు మీ నాల్గవ మరియు ఐదవ ఇంటిని సక్రమం చేస్తుంది
సెప్టెంబర్ 6 మరియు డిసెంబర్ 5 మధ్య జరుగుతుంది. మరోవైపు, సూర్యుడు మరియు బుధుడు
మీ ఏడవ ఇంటి ద్వారా వెళుతున్న సమయంలో ఏడాది పొడవునా మీ వివిధ ఇళ్ళు సక్రియం
సంవత్సరం ప్రారంభంలోచేస్తుంది.
ఈ గ్రహ స్థానాల కారణంగా, మీరు మీ కెరీర్లో చాలా హెచ్చు తగ్గులు ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.
ఈ సమయంలో, ఉద్యోగార్ధులు తమ సహోద్యోగుల నుండి ఎటువంటి మద్దతు లేకపోవడంతో
ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు. ఇది వారి ప్రమోషన్ ఆలస్యం అవుతుంది. వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021
ప్రకారం, వ్యాపారవేత్తలు మరియు వ్యాపారులకు సమయం మంచిది. ఏదైనా పెద్ద లావాదేవీలు
చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి.
ఈ సంవత్సరం ప్రారంభం ఆర్థిక జీవితంలో అనుకూలంగా మారుతుంది, అయితే ద్రవ్య నష్టానికి
అవకాశం ఉన్నందున మీరు నిరంతరం నిరాశను ఎదుర్కొంటారు. ఈ సంవత్సరం కష్టపడి, కృషి
చేసిన తర్వాతే విద్యార్థులు విజయం సాధిస్తారు. అందువల్ల, విద్యార్థులు కష్టపడి పనిచేయాలి మరియు
వారి లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టాలి. జీవిత అంచనాల ప్రకారం 2021, మీకు కుటుంబ సభ్యులందరి మద్దతు
లభిస్తుంది. వివాహం చేసుకుంటే, మీ విషయాల గురించి మీకు మరియు మీ జీవిత భాగస్వామికి మధ్య
అహం ఘర్షణలు జరుగుతాయి.
పిల్లలు మిశ్రమ ఫలితాలను పొందుతారు, కాని ఈ సంవత్సరం ప్రేమికుల జీవితంలో చాలా
ముఖ్యమైన మార్పులను చూస్తారు. ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఈ సంవత్సరంలో
ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంలో, మీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి
మరియు మీ ఆహారపు అలవాట్లను మెరుగుపరచండి.
14
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కర్కాటకరాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021
కర్కాటకరాశి ఫలాలు 2021 ప్రకారం, కుజుడు మీ పదవ ఇంట్లో సంవత్సరం ప్రారంభంలో
ఉంటుందని చెప్పారు. దీని తరువాత, మీ పదకొండవ మరియు పన్నెండవ ఇంటి గుండా
వెళుతున్నప్పుడు ఇది మీ స్వంత రాశిచక్రంలో ఉంటుంది. దీనితో,
న్యాయం అందించే శని, మీ నాలుగవ ఇంటిని చూసేటప్పుడు ఏడాది
పొడవునా మీ ఏడవ ఇంట్లో ఉంటుంది. మరోవైపు, రాహు మరియు
కేతు మీ ఐదవ మరియు కూడా సక్రియం చేస్తారు. పదకొండవ
ఈ సంవత్సరంలో ఇంటిని. అదనంగా, మీ ఏడవ ఇంట్లో సూర్యుడు
మరియు బుధుని సంచారం మీ గుర్తు యొక్క వివిధ గృహాలను

ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇంతలో, శుక్ర యొక్క తాత్కాలిక స్థితి కూడా ఈ సంవత్సరం మీ రాశిచక్ర

చిహ్నాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీ కెరీర్లో ఊపందుకునే అవకాశం మీకు
లభిస్తుంది, దీని ద్వా రా మీ పురోగతి మరియు ప్రమోషన్కు దారి తీస్తుంది.

2021

నాటి
జాతకం
అంచనాల ప్రకారం, ఈ సంవత్సరం డబ్బు పెట్టుబడి విషయానికి వస్తే
వ్యాపారంలో స్థానికులకు అపారమైన విజయాన్ని తెస్తుంది. ఆర్థిక జీవితంలో కొన్ని సమస్యలు
పెరుగుతాయి, కానీ మీరు మీ కృషితో వాటిని సులభంగా పరిష్కరిస్తారు.
ఈ సమయం విద్యార్థులకు మంచిది, మరియు వారు ఈ కాలంలో ప్రతి విషయాన్ని

ఎటువంటి సందేహం లేదా ఆలస్యం లేకుండా విజయవంతంగా అర్థం చేసుకుంటారు. కుటుంబ
జీవితంలో మిశ్రమ ఫలితాలు వస్తాయి, దీని ప్రకారం, ఒక వైపు, మీకు కుటుంబం యొక్క మద్దతు
లభిస్తుంది, మరోవైపు, మీ ఒక నిర్ణయం మీ కుటుంబాన్ని మీకు వ్యతిరేకంగా చేస్తుంది.

	 వివాహితులు స్థానికులు కొన్ని కారణాల వల్ల తమ జీవిత భాగస్వామితో గొడవకు దిగవచ్చు.

ఈ సమయంలో, మీ జీవిత భాగస్వామి మతపరమైన కార్యకలాపాలకు ఎక్కువ సమయం గడపడం
కనిపిస్తుంది. మరోవైపు మీరు ఒకరిని ప్రేమిస్తే, ఈ సంవత్సరం మీకు చాలా మంచిది. ఆరోగ్య
విషయాలలో, మీరు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
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సింహరాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021
	సింహరాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021 ప్రకారం, నీడ గ్రహం రాహు-కేతు ఈ సంవత్సరం
మీ పదవ మరియు నాల్గవ ఇంటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. దీనితో

పాటు, శని కూడా ఏడాది పొడవునా మీ ఆరవ ఇంట్లో ఉంటారు.

ప్రారంభంలో, శని దేవుడు మీ ఆరవ ఇంట్లో బృహస్పతితో ఒక

ప్రత్యేకమైన కూటమిని సృష్టిస్తాడు. ఈ సమయంలో, కుజుడు మీ
తొమ్మిదవ ఇంటి గుండా వెళుతుంది మరియు మీ అదృష్టానికి
మద్దతు ఇస్తుంది, ఆపై ఏప్రిల్ మరియు మధ్య జూలై

మీ పదకొండవ మరియు పన్నెండవ ఇళ్లలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ సమయంలో, మీరు మీ కెరీర్లో

శత్రువుల నుండి అవగాహనతో పాటు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అయితే, మీరు వారిపై ఆధిపత్యం చేస్తారు

మరియు అన్ని పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయడంలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక జీవితంలో ఖర్చులు
పెరుగుతాయి, ఇది పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.

	సింహరాశి ఫలాలు 2021విద్యార్థులు పరీక్షలలో విజయం సాధించడానికిగతంలో కంటే
కషప
్ట డాల్సి ఉంటుందని సూచిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థులు కావాల్సిన
ఫలితాలను సాధించడానికి మరింత కషప
్ట డాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబ జీవితం అననుకూలంగా ఉంటుంది,

ఇది మీ కుటుంబంలో ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. వివాహితలు వారి జీవిత భాగస్వామికి మద్దతు ఇస్తారు మరియు
వారి వృత్తి జీవితంలో మెరుగ్గా చేయగలుగుతారు. పిల్లల బలహీనమైన ఆరోగ్యం వివాహిత స్థానికులకు
సమస్యలను కలిగిస్తుంది. ప్రేమికులు అనాగరికతను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.

మీరు ఇంకా ఒంటరిగా ఉంటే, మీరు ప్రత్యేకమైన వారిని కలవవచ్చు. మీరు ఈ సంవత్సరం
మీ ఆరోగ్యం గురించి జాగ్రత్తగా ఉండాలి, లేకపోతే మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన ఏదైనా వ్యాధి
మీకు ఇబ్బందులను కలిగిస్తుంది.
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కన్యారాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021
కన్యారాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021 ప్రకారం, ఈ సంవత్సరం అంతా మీ రాశిచక్ర చిహ్నం యొక్క

ఐదవ ఇంట్లో శని ఉంటుంది. దీనితో, సంవత్సరం ప్రారంభంలో మీ ఎనిమిదవ ఇంటి గుండా వెళ్ళేటప్పుడు
కుజుడు మీ తొమ్మిదవ మరియు పదవ ఇంటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. అలాగే, రాహు,
కేతు వరుసగా తొమ్మిదవ ఇంట్లో, మూడవ ఇంట్లో ఉంటారు. గురు బృహస్పతి మీ

ఐదవ ఇంటి గుండా వెళ్లి సంచారం చేస్తుంది మరియు మీపై ఆరవ ఇంట్లో పెద్ద

ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీరు మీ కెరీర్లో చాలా హెచ్చు
తగ్గులు ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.

ఈ కాలంలో, పనిచేసే స్థానికులకు ఉద్యోగ బదిలీ సాధ్యమే. వ్యాపారం చేసేవారికి సమయం మంచిది

2021 వార్షిక అంచనాల ప్రకారం, ఏదేమైనా, ద్రవ్య లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు భాగస్వామ్యంతో వ్యాపారం
చేసే వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గ్రహాలు మరియు నక్షత్రాల కలయిక వల్ల ఆర్థిక జీవితంలో సమస్యలు ఉండవచ్చు,
కాని రాహు యొక్క ప్రయోజన అంశం శుభ ఫలితాలను ఇస్తూ డబ్బు సంపాదించడానికి అనేక అవకాశాలకు

దారి తీస్తుంది. విద్యార్థులు వారి విద్యా జీవితంలో మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది, అప్పుడే వారు విజయం
సాధించగలుగుతారు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం కుటుంబ ఒత్తిడి మరియు ఉద్రిక్తతలకు దారితీస్తుంది.

వాహితులైన స్థానికులు తమ జీవిత భాగస్వామి సహాయంతో ప్రయోజనాలను పొందుతారు, పిల్లలకు

ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.మీరు ఇంకా ఒంటరిగా ఉంటే, ఇది మీకు మంచి సమయం.
అయితే, ప్రేమలో ఉన్నవారు వారి జీవితంలో అనేక పెద్ద మార్పులకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం
విషయంలో ఈ సంవత్సరం బాగుంటుంది. మీ ధైర్యం మరియు శక్తి పెరగడం వల్ల మీరు ఆరోగ్య సంబంధిత
సమస్యలను అనుభవించరు.

తులారాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021
తులారాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021 అంచనాలు, మీయొక్క

ఎనిమిదవ మరియు రెండవ ఇంట్లో నీడ గ్రహాలు రాహు మరియు కేతువు
ఉంటాయని వెల్లడించింది కుండ్లి ఈ సంవత్సరం. దీనితో పాటు, పదవ
		

ఇంటిని చూసేటప్పుడు శని మీ నాల్గవ ఇంట్లో కూడా 		
కనిపిస్తుంది.కుజుడు ప్రారంభంలో మీ ఏడవ ఇంట్లో
ఉంటుంది
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మరియు పరివర్తనలో ఉన్నప్పుడు మీ ఎనిమిదవ, తొమ్మిదవ మరియు పదవ ఇంటిని ఎక్కువగా

ప్రభావితం చేస్తుంది. దీనితో పాటు, శుక్రుడు, బృహస్పతి, సూర్యుడు మరియు బుధుడు యొక్క

సంచారం కూడా ఈ సంవత్సరం మీ రాశిచక్రం యొక్క వివిధ ఇళ్లలో జరగబోతోంది, ఈ కారణంగా మీ
కెరీర్ అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది.

మీరు పురోగతి సాధిస్తారు మరియు వ్యాపారం చేస్తున్న స్థానికులు నుండి ద్రవ్య ప్రయోజనాలను

పొందుతారు.ఆర్థిక జీవితంలో సంపద సాధించబడుతుంది వార్షిక అంచనాలు 2021 సూచించిన
విధంగా, ఈ కారణంగా మీరు మీ డబ్బును మతపరమైన పనులలో ఖర్చు చేయడం కనిపిస్తుంది. సంవత్సరం

మధ్యలో విద్యార్థులకు అనుకూలంగా ఉంటుందని రుజువు చేస్తుంది. ఈ సమయంలో, విద్యార్థులు వారి
ఉత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వడంలో విజయవంతమవుతారు. కుటుంబ జీవితంలో కొన్ని కారణాల వల్ల మీరు
ఇంటి నుండి దూరంగా వెళ్ళవలసి ఉంటుంది.

అటువంటి పరిస్థితిలో, మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులను కోల్పోతారు. వివాహం చేసుకుంటే, మీకు

మరియు మీ జీవిత భాగస్వామికి మధ్య ప్రేమ లేకపోవడం మిమ్మల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. సమయం
పిల్లలకు మంచిది. మీ పిల్లల శ్రేయస్సు కోసం మీరు మరియు మీ జీవిత భాగస్వామి పెద్ద నిర్ణయం
తీసుకుంటారు.

మీరు నిజంగా ఒకరిని ప్రేమిస్తే, ఈ సంవత్సరం మీకు మంచిది. మీరు మీ ప్రియమైనవారితో ముడి

కట్టే అవకాశం ఉంది. అయితే, మీరు ఆరోగ్యం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి, లేకపోతే రాహు
మరియు కేతు గ్రహాల కొన్ని పెద్ద వ్యాధులకు దారితీస్తుంది.

వృశ్చికరాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు 2021 ప్రకారం, శని మీ మూడవ ఇంట్లో ఏడాది

పొడవునా కూర్చుంటుంది. అలాగే, రాహు - కేతు మీ కుండ్లిని యొక్క ఏడవ
మరియు మొట్టమొదటి ఇల్లు వరుసగా ఏడాది ద్వారా ప్రభావితం చేస్తుంది.
దీనితో పాటు, కుజుడు, బుధుడు, శుక్రుడు బృహస్పతి మరియు సూర్యుడు
కూడా మీ జీవితంలోని అనేక ఇతర అంశాలను 2021 సంవత్సరంలో

వివిధ మార్గాల్లో ప్రభావితం చేస్తాయి. దీని కారణంగా, మీరు కెరీర్ వారీగా

చాలా సవాళ్లను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.
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ఈ సమయంలో, మీరు మీ కార్యాలయంలో మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. అలాగే, వ్యాపారం చేస్తున్న
స్థానికులు ఒక యాత్ర నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగానే ఉంటుంది, కానీ

మీ ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరగడం వల్ల మీరు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు. పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న

విద్యార్థులకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఈ సందర్భంలో, అంకితభావంతో కష్టపడి పనిచేయడం
కొనసాగించండి.

వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ఆధారంగా రాశి ఫలాలు 2021 ప్రకారం, ఈ సంవత్సరం కుటుంబ

జీవితంలో ఆనందాన్ని పొందుతారని, అదే సమయంలో, వివాహిత స్థానికులు తమ జీవిత భాగస్వామి
నుండి తీవ్ర వ్యతిరేకతను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.మీ పిల్లలు సంతోషంగా ఉంటారు మరియు పురోగతి

సాధిస్తారు మరియు వారితో మీ సంబంధం మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమలో ఉన్న స్థానికులు ఒకరినొకరు
ఎక్కువగా విశ్వసించాల్సిన అవసరం ఉంది, లేకపోతే కార్డులపై విడిపోయే అవకాశం ఉంది. మీరు ఈ

సంవత్సరం మీ ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడితే, మీ ఆరోగ్య స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా క్షీణించడం సమస్యలకు
దారితీస్తుంది.

ధనస్సురాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు 2021 ప్రకారం, వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం,

ఈ సంవత్సరం, శని మీ రెండవ ఇంట్లో కూర్చుని, మీ నాలుగవ ఇంటిని
ఆశ్రయిస్తుంది. దీనితో పాటు, నీడ గ్రహం కేతు మీ పన్నెండవ ఇంటిని,
మీ ఆరవ ఇల్లు రాహువును ప్రభావితం చేస్తుంది.ప్రారంభంలో, బృహస్పతి

మీ రాశిచక్రం యొక్క రెండవ ఇంటిలో ఉన్నప్పుడు శనితో కూటమిని
ఏర్పరుస్తుంది. మీ కుండ్లి యొక్క ఐదవ మరియు ఆరవ ఇంటికదులుతుంది
మరియు ఏప్రిల్ నెలలో ఏడవ ఇంట్లో సంచారం అవుతుంది.

అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ ప్రధాన గ్రహాలన్నింటి కారణంగా, మీరు సహోద్యోగుల సహాయంతో

మీ కెరీర్లో అనుకూలమైన ఫలితాలను పొందుతారు. వ్యాపారం చేస్తున్న స్థానికులకు ఈ సంవత్సరం

ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని రుజువు చేస్తుంది, ఎందుకంటే వారు వ్యాపారంలో అపారమైన విజయాన్ని
సాధిస్తారు, ఇది వారి ఆర్థిక స్థితిని బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ సంవత్సరం విద్యార్థులకు విద్యలో విజయం

లభిస్తుంది.2021 జ్యోతిషశాస్త్ర భవిష్య సూచనలు సూచిస్తున్న ప్రకారం, మీకు విదేశాలలో

చదువుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో ఆనందం పెరుగుతుంది, మరియు చిన్న
తోబుట్టువులు మీకు మద్దతు ఇస్తారు.జీవిత భాగస్వాముల ఆరోగ్యం సరిగా
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లేకపోవడం వల్ల, వివాహితులైన స్థానికులు వారి జీవితంలో తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటారు. కానీ ఈ

సంవత్సరం, మీరు మీ పిల్లల పట్ల మరింత అప్రమత్తంగా ఉంటారు. ప్రేమికులకు చాలా ఉద్వేగభరితంగా
ఉంటుందని రుజువు అవుతుంది వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021 ప్రకారం సంవత్సరం, కానీ మీ

ప్రియురాలితో విహార యాత్రకు వెళ్ళే అవకాశాన్ని మీరు పొందుతారు. అయినప్పటికీ, మీ ఆరోగ్యానికి

సంబంధించిన ఫలితాలు ఊహించిన విధంగా ఉండవు, అందుకే జ్వరం వంటి చిన్న ఆరోగ్య సమస్యల
నుండి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

మకరరాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021

వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, మీ రాశిచక్ర అధిపతి శని, ఈ సంవత్సరం అంతా మీ రాశిచక్రంలో

కూర్చుని ఉంటాడు. అలాగే, బృహస్పతి సంవత్సరం ప్రారంభంలో మీ గుర్తులో

కూర్చుని, ఆపై శనితో కలిసిపోయి, మీ రెండవ ఇంటికి వెళతారు.రాహు
మీ ఐదవ ఇంట్లో, కేతు మీ పదకొండవ ఇంట్లో సంచారం చేస్తారు. ఈ

సంవత్సరం, మీ నాలుగవ ఇంటి గుండా వెళ్ళేటప్పుడు అంగారక గ్రహం మీ

వేర్వేరు ఇళ్లను ప్రభావితం చేస్తుంది. జనవరి చివరిలో, శుక్రుడు మీ స్వంత
రాశిచక్రంలో కూడా స్థానం పొందుతాడు.

ఈ గ్రహాల నియామకం కారణంగా, మీరు ఈ సంవత్సరంలో పెట్టిన

ప్రయత్నాలు మరియు కృషికి అనుగుణంగా మీ కెరీర్లో మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. ఈ
సంవత్సరం వ్యాపారులు మరియు వ్యాపారవేత్తలకు కూడా శుభం కలుగుతుంది. మీ ఆర్థిక జీవితంలో

ప్రారంభ కొన్ని నెలల్లో సమస్యలు పెరుగుతాయి, కాని తరువాత ఆదాయాలు సజావుగా సాగడం మీ
ఆర్థిక సంక్షోభానికి ముగింపు పలికింది.

విద్యార్థులు మంచి ఫలితాలను పొందుతారు, మరియు వారు తమ విషయాలను బాగా అర్థం

చేసుకోగలుగుతారు.రాశి ఫలాలు 2021 సూచిస్తుంది ఏమనగా, మీ తల్లి ఆరోగ్య సమస్యలతో

బాధపడుతుందని ఈ సమయంలో, కుటుంబంలో ఆనందం లేకపోవడం కనిపిస్తుంది. మీరు వివాహం
చేసుకున్న

స్థానికుల గురించి మాట్లాడితే, వారి వైవాహిక జీవితంలో వారు నీరసం మరియు మార్పులేని అనుభూతిని
పొందుతారు. అయితే, తరువాత మీ జీవిత భాగస్వామితో కలిసి యాత్ర లేదా తేదీకి వెళ్ళే అవకాశం
మీకు లభిస్తుంది. ప్రేమికులకు ఈ సంవత్సరం ఊహించని బహుమతులు లభించే అవకాశం ఉంది.
అలాగే, ఆరోగ్యం పరంగా కూడా, ఈ సంవత్సరం మీకు మంచిగా ఉంటుంది.
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కుంభరాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021

కుంభరాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021 ప్రకారం, ఈ సంవత్సరం మీ సంకేతం
యొక్క పన్నెండవ ఇంట్లో శని ఉంటుంది. దీనితో పాటు, గురు బృహస్పతి

కూడా ఏప్రిల్ వరకు మీ రాశిచక్రంలోనే ఉంటుంది, ఆ తర్వాత మీ పన్నెండవ

ఇంట్లో ప్రయాణించేటప్పుడు శనితో కలిసి ఉంటుంది. రాహువు మీ నాలుగవ
ఇంటిని, మీ పదవ ఇల్లు కేతుడిని ప్రభావితం చేస్తాడు. ఈ సంవత్సరం 2021

ప్రారంభంలో వీనస్ గ్రహం మీ రాశిచక్రం యొక్క కుండ్లి యొక్క పదకొండవ
ఇంట్లో ఉంటుంది, ఈ కారణంగా మీ కోరికలు నెరవేరుతాయి. అటువంటి
పరిస్థితిలో, ఈ సంవత్సరమంతా ఈ ప్రధాన గ్రహాల ప్రభావానికి అనుగుణంగా

మీరు ఫలాలు పొందుతారు. ఈ సంవత్సరం మీ కెరీర్కు అంత మంచిది కాదు. సమయం, ముఖ్యంగా
సంవత్సరం మధ్య తర్వాత, మీ కోసం తీవ్రంగా శత్రుత్వం ఉన్నట్లు రుజువు అవుతుంది.వ్యాపారం చేసే

స్థానికులకు వ్యాపార సంబంధిత ప్రయాణంలో వెళ్ళే అవకాశం లభిస్తుంది.వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021
ఊహించిన మీ ఆర్థిక జీవితంలో, మీ ఖర్చులలో అకస్మాత్తుగా పెరుగుదల ఉంటుంది, దీని కారణంగాఆర్థిక

సంక్షోభం అవకాశం ఉంది. ఈ సమయం విద్యార్థులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది, మరియు వారి కృషికి

అనుగుణంగా వారు ఫలాలను పొందుతారు. గ్రహాల సంచారం కారణంగా మరియు మీరు మీ పనిలో

చాలా బిజీగా ఉండటం వల్ల, మీ కుటుంబ సభ్యులు ప్రేమ మరియు సాన్నిహిత్యం లేకపోవచ్చు. మీరు
వివాహం చేసుకుంటే, మీ జీవిత భాగస్వామి ద్వారా మీకు ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం మీ

పిల్లలకు కూడా సానుకూలంగా ఉంది. మీరు ఒకరిని ప్రేమిస్తే, మీ ప్రియురాలు మీతో ప్రేమగా ప్రవర్తిస్తుంది.

అయితే, ఈ సంవత్సరం ఆరోగ్యం కొంత బలహీనంగా ఉండవచ్చు. అటువంటప్పుడు, మీరు గ్యాస్,
అసిడిటీ, కీళ్ల నొప్పులు, జలుబు వంటి సమస్యల నుండి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవాలి.

మీనరాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2021
మీనరాశి వార్షిక ఫలాలు 2021 ప్రకారం, శని మీ ఐదవ ఇంటిని ఆశ్రయిస్తుంది.

దీనితో పాటు, కుజుడు కూడా సంవత్సరం ప్రారంభంలో మీ రెండవ ఇంట్లో
ఉంటుంది మరియు తరువాత మీ మూడవ మరియు నాల్గవ ఇంట్లో సంచారం
అవుతుంది. అదే సమయంలో, బృహస్పతి యొక్క కుండ్లి యొక్క పదకొండవ
ఇంట్లో ఉంచబడుతుంది మీ రాశిచక్రంమరియు శని వలె ఐదవ ఇంటిని కలిగి

ఉంటుంది. నీడ గ్రహం రాహు మీ మూడవ ఇంటిని సక్రమం చేస్తుంది,
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అయితే కేతు మీ తొమ్మిదవ ఇంటిని సక్రియం చేస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీరు
వృత్తిపరముగా మంచి ఫలాలను పొందుతారు. ఈ సమయంలో మీ కెరీర్ గ్రాఫ్ ఊపందుకుంటున్నట్లు
కనిపిస్తుంది. అలాగే, వ్యాపారవేత్తలకు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించే అవకాశం లభిస్తుంది. ఆర్థిక
జీవితంలో డబ్బు సంపాదించడానికి మీకు అనేక అవకాశాలు వస్తాయి, కానీ దానితో పాటు, మీ ఖర్చులు
కూడా పెరుగుతాయి. ఈ సంవత్సరం, విద్యార్థులు తమ విషయాలను అర్థం చేసుకోవడంలో ఇబ్బందులు
ఎదుర్కొంటారు.2021 నాటి జ్యోతిషశాస్త్ర అంచనాల ప్రకారం, మీ కుటుంబ జీవితం బాగుంటుంది.
మీ పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి మీరు ప్రయోజనం పొందుతారు. వివాహితులైన స్థానికులు తమ జీవిత
భాగస్వామితో మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారు, మరియు ప్రేమ మరియు సాన్నిహిత్యం పెరుగుతాయి.
మీ పిల్లలు వారి చదువులో మెరుగ్గా రాణించే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది. మీరు ఎవరితోనైనా ప్రేమలో
ఉంటే, మీరు ఈ సంవత్సరం మీ ప్రేమికుడితో పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. మీరు మీ ప్రియురాలిని
వివాహం చేసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరం మీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.

ఒక కోతీ, రెండు పిల్లులు

అనగనగా రెండు పిల్లులు ఒక రొట్టె ముక్క కోసం దెబ్బలాడుకుంటున్నాయి. నాదంటే
నాదని హోరా హోరీ గా గొడవపడుతున్న ఆ పిల్లులను ఒక కోతి చూసింది.
ఎంత సేపటికి వాటి గొడవ తీరట్లేదు, ఈ సమస్యకు పరిష్కారం వాటికి తోచలేదు.
మొత్తానికి కోతి వాటిని విడతీసి, “ఇంతోటి దానికి ఎందుకు దేబ్బలాడుతున్నారు?
మీ సమస్యకి ఒకటే పరిష్కారం. ఈ రొట్టె ముక్కని మీరు చెరి సగం పంచుకోండి.
కావాలంటే మీ ఇద్దరికీ సమానంగా నేను పంచి పెడతాను” అని చెప్పింది.
కోతి మాట ఆ పిల్లులకు నచ్చింది. ఆ
రొట్టి ముక్క ను కోతికి అంద చేసారు.
కోతి ఆ ముక్కను రెండు గా
చేసింది. “అయ్యో! ఒక ముక్క
పెద్దగా వుందే!” అని కోతి ఆ ముక్క
ను కొంచం కొరికి తినేసింది.
“అరెరే! ఇప్పుడు ఈ ముక్క పెద్దగా
అయిపొయింది!” అని రెండో
ముక్కలో కొంచం తినేసింది.
“ఛ! ఇప్పుడు ఇది పెద్దగా అయిపొయింది!” అని మళ్ళి మొదటి ముక్కలో కొంచం తినేసింది. ఇలా కొంచం కొంచం చేసి
మొత్తం రొట్టె ముక్క కోతి తిని, తుర్రున చెట్టెక్కి పడుక్కుంది.
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పిల్లులు రెండూ నోరు వెలేసి చూస్తూ వుండి పోయాయి. నిరాశగా వాటి
దారిన అవి వెళ్లి పోయాయి. అందుకే, పెద్దలు మనకి ఎప్పుడు చెపుతూ వుంటారు.
ఇద్దరి మధ్య గోడవయినప్పు డు లాభం ఎప్పు డు మూడో వారికి చడుతుందని.
నానమ్మ దీవెనలు
అది 2019’వ సంవత్సరం, అప్పుడు నాకు ఏడు

ఏళ్ళు. నానమ్మ మమ్మల్ని సందర్శించడానికి సియాటిల్ కి
బయలుదేరింది. నాన్న మరియు నేను విమానాశ్రయానికి

వెళ్ళి రిసీవ్ చేసుకున్నాము. నానమ్మ నన్ను చూసి
గట్టిగా కౌగిలించుకొని “రిషిక్ బాబు, నువ్వు చాలా
పెద్ద వాడివి అయ్యావు” అని ముద్దు పెట్టుకొని తన

పర్స్ లో నుండి చాక్లెట్ ఇచ్చింది. నాకు నానమ్మ బావం
అర్ధం అయ్యింది కాని బాష అర్ధం కాలేదు. నానమ్మకి

ఆంగ్లం రాదు నాకేమో తెలుగురాదు, ఇద్దరికీ నాన్న
అనువాదం చేసేవారు. నానమ్మ భారతదేశం నుండి
తాను వండిన జంతికెలు, సున్నుండలు, చెగోడీలు,

గుమ్మడి వొడియాలుమరియు పచ్చళ్ళు తెచ్చింది. అవి

చూసి నాన్న కళ్ళ లో ఆనందం కనిపించింది, నాకు మాత్రం అంత ఉత్తేజం అనిపించలేదు. కాని అవి
తింటున్నప్పుడు ఇంకా తినాలి అనిపించేది. వాటిని సాంప్రదాయ పిండి వంటలు అంటారని నాన్నచెప్పారు.
నానమ్మ వచ్చిన మరుసటి రోజు పొద్దున్న లేచాను, ఇల్లంతా నిశ్శబ్దంగా అగరబత్తి సువాసన తో నిండి వుంది.
అదే సమయం లో దేవుని గది లో నుండి హారతి గంట మ్రోగింది, పక్కనే వున్న నాన్న వైపు చూశాను.

నానమ్మ ప్రార్ధనచేసుకుంటుందని, అది ఆమె దినచర్య అని చెప్పారు. తాను సియాటిల్ లొ వున్న ప్రతీ రోజు
ఉదయం నా చేత ప్రార్ధనచెయ్యించి, బొట్టు పెట్టి మరియు దీవించి బడి కి పంపించేది. తన దీవెనలు నాకు

అర్ధం అయ్యేవి కాదు, నేను ఒకె ఒకె అని అనేవాడిని. ఇప్పుడు నేను కొంచం తెలుగు నేర్చుకున్నాను.

భారతదేశంలొ వున్న నానమ్మ తో వారానికి రెండు సార్లుమట్లాడతాను. ఫోన్ సంభాషణ చివరిలొ నానమ్మ
		
		

నన్ను ఎప్పుడూ “ఆ దేవుడు నీకు మార్ఖండేయ ఆయుషు, హనుమంతు ని భక్తి, బలం,
బుద్ధి మరియు ఆయువు ఆరోగ్యం ఇవ్వాలి” అని దీవిస్తుంది.
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తరువాత
వున్న

మొదట్లో
నాకు

ప్రేమ

నాకు

చాలా

సంతోషం

కనిపించింది.

అర్ధం

అది

అయ్యేది

అనిపించింది.

విన్నప్పుడల్లా

కాదు,

దీవెనలు

నాకు

వెనుక

అర్ధం తెలుసుకున్న

నామీద

ధైర్యము,

నానమ్మకు

ఉత్సాహము

మరియు ప్రోత్సాహము పెరుగుతాయి. నన్ను చాలా ప్రేమించే వారు వున్నారని మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తుచేస్తాయి.

రచన: రిషిక్ కొర్ల

సరదా కథలు
మొండి గాడిద

ఒక

యజమాని

గాడిదను

జాగ్రత్తగా

తన దిగిపోతాము కదా!” అనుకుంది. మీంచి దొల్లుకుంటూ కింద పడి
ఒక

అంచున నుంచుని దుంక ప్రాణాలు కోలిపోయింది.

కొండ మీంచి కిందికి తోల్తుంటే, పోతుంటే యజమాని వెనక్కి

ఆ మొండి గాడిద హఠాత్తుగా లాగాడు, కానీ మొండి గాడిద

యజమాని మాట వినకుండా, వినే మూడ్ లో లేదు. యజమాని
తన దారిని తను వెళ్లాలని యెంత
నిశ్చయించుకుంది.

వెనక్కి

లాగుతుంటే

అంత బలంగా గాడిద ముందరికి

	కొండ కింద వున్న ఇల్లు లాగింది.

కనిపిస్తోంది.“యజమానికి ఏమీ 	చివరికి తప్పక యజమాని శ్రేయోభిలాషుల మాట
తెలీదు – ఇంత సేపటినుంచి గాడిదని వదిలేయాల్సి వచ్చింది. వినకుండా, వారి

తోల్తున్నాడు కాని ఇంటి వైపుకి “నిన్ను వెనక్కి లాగబోయి నేను సలహాలను నిరాకరించి,

కాకుండా ఈ కొండా చుట్టూరా పడిపోతాను! పొ! నీ ఖర్మ!” అని మొండిగా ముందుకు వెళ్ళే
నడుస్తున్నాము.

యజమాని

యెంత

తిట్టుకున్నాడు.

యజమాని వదల గానే

మూర్ఖుడు!” అనుకుంది గాడిద. గాడిద ఒక గెంతు వేసింది.

“ఒక్క గెంతు వేస్తె ఆ కొండ ఇంకేముంది? కొండ అంచు
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DIAMOND SPONSORS
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DIAMOND SPONSORS
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GOLD SPONSORS
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సరదా కథలు
బిల్డప్ బాబాయి

శీను ఒక ధనవంతుడి ఇంట్లో పనివాడిగా

కూర్చుని మాట్లాడుతుంటే హాల్ లో వున్న పులిచ-

ఆ ధనవంతుడికి గొప్పలు చెప్పుకోవడం బాగా

ధనవంతుడికి అలవాటే కదా, బడాయిలు చె-

తుడని, ప్రపంచమంతా చూసాడని తెలియాలని

చంపిన పులి!” అంటూ, శీనుని పిలిచి, “మా

జేరాడు.

అలవాటు. అందరికి అతను యెంతో ధనవంబాగా తపన పడేవాడు.

ఒక రోజు అతని ఇంట్లో ఒక విందు జరిగింది.

ర్మం చూసి అది ఎక్కడిదో అడిగాడు.

ప్పుకుంటూ, “ఇది మా నాన్న గారు వేట కి వెళ్లి
నాన్నగారి ఫోటో వుండాలి తీసుకుని రా!”
అన్నాడు.

వచ్చిన అతిథులకు గొప్పలు చెప్పుకుంటూ శీను

వెంటనే అమాయకపు శీను, “యే నాన్నగారు

అన్నాడు. దుర్భిణి అంటే బైనాక్యులర్స్. శీను

రా?” అని అడిగాడు!

ని పిలిచి, “శీను, వెళ్లి దుర్భిణి పట్టుకురా!”

లోపలి వెళ్లి అడిగినట్లే దుర్భిణి తెచ్చి ఇచ్చాడు.

సారూ, లండన్ నాన్నగారా, అమెరికా నాన్నగా-

వచ్చిన వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయాక, ఆ ధనవంతుడు

శీనూను పిలిచి తిట్టాడు. “దుర్భిణి తెమ్మంటే తెచ్చేయడం కాదు! యే దుర్భిణి, లండన్ దా అమెరికా
దా అని అడగాలి. అప్పుడే కదా నేనెంత ధనవంతుదినో అందరికి తెలిసేది?” అన్నాడు.

శీను తలవంచుకుని, “ఇకపైన అలాగే చేస్తాను
సారూ” అన్నాడు.

కొన్ని రోజుల తరవాత ధనవంతుడి స్నేహితుడు
ఒకడు ఇంటికి వచ్చాడు.
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ప్రయత్నం

అనగనగా జయచంద్ర మహారాజు పాలనలో రామసాగరం అనే కుగ్రామం ఉండేది. ఆ గ్రామంలోని

ప్రజలందరూ రాజుగారి చల్లని పాలనలో సుఖంగా ఉండేవారు. ఆ గ్రామంలో సోమశేఖరుడనే మోతుబరి

రైతు ఉండేవాడు. ఆ రైతుకి కీర్తిశ్రీ అనే ముద్దుల మనుమరాలు ఉండేది. కీర్తి శ్రీకి కథలు రాయడమన్నా,

పుస్తకాలు చదవడమన్నా మహా ఇష్టం. ఒక రోజు గ్రంధాలయంలోని పాత పుస్తకమొకటి తిరగేస్తుండగా
ఒకఆసక్తికరమైన బొమ్మ తన కళ్ళబడింది. అదేమిటని నిశితంగా పరిశీలిస్తే “లేగదూడ-చందమామ”అనే
శీర్షికతో ఒక పిట్టకథ ఉంది. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఆ కథని చదవనారంభించింది.

అనగనగా ఒక ఊరిలో లక్ష్మి అనే ఆవుకి ఒక అందమైన చిన్నారి లేగదూడ పుట్టింది.ఆ

లేగదూడ ఎంతో చలాకీగా తన స్నేహితులతో వెన్నెల్లో ఆడుకుంటూ ఉండేది. అలా ఒక పౌర్ణమి
రోజున ఆడుకుంటుండగా చంద్రుడు చాలా అందంగా కనిపించాడు. ఆరే చంద్రుడు కిందనుంచే ఇంత

అందంగా ఉంటే ఇక దగ్గరికెళ్తే ఇంకెంత అందంగా ఉంటాడో అనుకుంది. ఇక ఎలాగైనా చంద్రుడి
మీదకు ఎగరాలని ఆ చిన్నారి లేగదూడ ద్రుడంగా నిశ్చయించుకుంది.

ఆ మరుసటి రోజు నుంచే లేగదూడ చంద్రుని పైకెగరడానికి ప్రయత్నాలు మొదలుబెట్టింది.

దగ్గరిలోని చిన్న గుట్టమీదికెళ్ళి పైకెగరసాగింది. కానీ ఎంతో పైకి ఎగరలేక అన్నిసార్లు కిందబడింది.

అది చూసి తనతోటి స్నేహితులంతా నవ్వసాగారు. లేగదూడ చాలా దుఖఃపడింది. అప్పుడు అమ్మ
దగ్గరికి తీసుకుని ఓదార్చి ఇలా అంది.” నా చిట్టితల్లీ! నువ్వు అనుకునేది సాదించే వరకు పట్టువదలకు.

భయపడకు. ఎదుటివారు ఏమనుకుంటారేమోనని సిగ్గుబడకు. ప్రయత్నిస్తూనే ఉండు అని చెప్పింది”.

అమ్మ మాటలతో లేగదూడకి కొండంత బలం వచ్చింది. రెట్టించిన ఉత్సాహంతో లేగదూడ మళ్ళీ
ఎగరడం ప్రారంభించింది. అయినప్పటికీ తను ఎగరలేక పోయింది. ఆ తర్వాత కూడా అమ్మ లేగదూడని
ప్రయత్నం ఆపద్దని ఉత్సాహపరుస్తూనే ఉంది.

ఈ తతంగాన్నంతా పైనుంచి చందమామ మెదటినుండి ఆలకిస్తూనే ఉన్నాడు. ఆలా ఒకరోజు

లేగదూడ పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలాగా ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఆ చందమామే తన దివ్యశక్తితో

లేగదూడకి రెక్కలు ప్రసాదించాడు. మిల మిలా మెరిసే ఆ రెక్కలని చూసుకుని లేగదూడ సంబ్రమాశ్చర్యాలకి
లోనయి, మరింత ఉత్సాహంతో ఎగరడం ప్రారంభించింది. ఈసారి కిందపడలేదు. అలా కొంచెం
కొంచెం పైకి ఎగురుకుంటూ, చల్లని మేగాలని దాటుకుంటూ, ఆ ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రాల్ని మరింత
దగ్గరగా చుసుకుంటూ, ఆ పాలపుంతల అందాల్ని ఆశ్వాదిస్తూ, లేగదూడ చంద్రుని చెంతకు చేరుకుంది.
		

పట్టరాని సంతోషంతో చంద్రుడ్ని ఆలింగనం చేసుకుంది. అప్పుడు చంద్రుడు లేగదూడని
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ప్రేమతో తల పైన నిమిరి ఇలా అన్నాడు. నా చిట్టితల్లీ నీ ద్రుడనిశ్చయానికీ, అలుపెరగని ప్రయత్నానికి

ముగ్ధుడనయ్యాను. అలనాడు వేమన చెప్పినట్లు “సాదనమున పనులు సమకూరు ధరలోన”అనే సూక్తిని
మరొక్కసారి లోకానికి చాటిచెప్పావు అని ఆశీర్వదించి లేగదూడను తన తల్లి దగ్గరకి పంపించాడు.
అప్పుడు ఆ తల్లి తన బిడ్డను మిక్కిలి గర్వముతో, ప్రేమతో ముద్దాడింది.

****************** ****************** ****************** ****************** ****************** ****************** *****************
చమర్చిన కళ్ళతోటి, ఉద్వేగబరితంగా కీర్తిశ్రీ ఆ కథని చదవడం పూర్తి చేసింది. తన పాఠశాల

దగ్గర ఉన్న చెట్టు గుర్తుకు వచ్చింది. చాలా రోజుల్నించ్చి దాన్ని ఎక్కే తన ప్రయత్నం గుర్తొచ్చింది.

గణిత పాఠంలో సాదించలేని సమస్యలు గుర్తొచ్చాయి. ఇక వీటన్నింటినీ సాదించగలననే కొండంత
ఆత్మవిశ్వాశంతో, పలు ప్రణాలికలు వేసుకుంటూ గ్రంధాలయము నుంచి కీర్తిశ్రీ బయలుదేరింది.

గమనిక: ఈ కథ రాయడానికి ప్రోత్సహించిన వాషింగ్టన్ తెలుగు సమితికి మరియు
ఎడిటింగ్ చేసిన మంజరి గారికి ప్ర త్యేక ధన్యవాదాలు.

రచన
కీర్తిశ్రీ శాఖమూరి, అనువాదం - జయచంద్ర శాఖమూరి
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సష్మిత్ ఆర్యా

హేమంత్ ఇల్
లూరి
రిషిమా
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ఉగాది పండుగ

సాధారనంగా, మా ఇంట్లో ఉగాది స్నేహితులతో

జరుపుకుంటాము కానీ, ఈ కోవిడ్ వల్ల మేము చాలా మంది
లాగ కుటుంబంతో జరుపుకుంటున్నాము. ఈ ఉగాది,

నేను, నా తమ్ముడు, ఇంకా మా అమ్మ మరియు నాన్న కలిసి

జరుపుకుంటాము. ఉదయాన్నే లేచి మేము తల స్నానం చేసి
కొత్త బట్టలు వేసుకుంటాము. తరువాత మేము పూజ చేస్తాము
మరియు ఉగాది పచ్చడి తింటాము. ఉగాది పచ్చడిని షడ్రుచుల
తో తయారు చేస్తారు. ఆ రుచులు ఏంటంటే కారం, ఉప్పు,

తీపి, వగరు, చేదు మరియు పులుపు సంవత్సరం పొడుగునా
ఎదురయ్యే మంచి చెడులను, కష్ట సుఖాలను సంయమనంతో

స్వీకరంచాలన్న సందేశాన్ని ఈ పచ్చడి ఇస్తుంది. ఈ పచ్చడి లో మిరపకాయ -

కారం, బెలం - తీపి, మామిడి కాయ - వగరు, వేప పువ్వు - చేదు, చింతపండు

నియతి వెంట్రాప్రగడ

- పులుపు, మరియు ఉప్పు. ద్వారమునకు మామిడి ఆకుల తోరణము కడతాము ఇంకా పువ్వులు తో

అలంకరిస్తారు మరియు పిండి వంటలు చేసుకుంటాము. తరువాత పంచాంగ శ్రవణం వింటాము. అలాగే
మేము ఉగాది జరుపుకుంటాము మా ఇంట్లో..

బుద్దిమంతుడైన పాట్
పాట్ అనే పిల్లవాడు ఒక ఇంట్లో నివసించాడు. ఒక రోజు పాట్ పిల్లలతో పాటు ఆడుకోవడం కోసం

పార్కుకు వెళ్లి బుద్ధిమంతులు ఐన ఐదుగురు పిల్లలను చూసాడు. పాట్ ఆ ఐదుగురు పిల్లలు వలే బట్టలు

ధరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు, కాని అతనికి ఆ బట్టలు సరిపోలేదు అందువల్ల పాట్ వాళ్ళ లాగా
ఉండ లేక పోయాడు. పాట్ బాస్కెట్ బాల్ ఆడుతున్నప్పుడు అతని కాలికి గాయమైంది, అప్పుడు పిల్లలలో

ఒకరు వచ్చి పాట్ నొప్పిని తగ్గించడానికి సహాయపడ్డాడు. పాట్ తన భోజనాన్ని చేజార్చుకున్నాడు,
అప్పుడు పిల్లలలో మరోకరు వచ్చి శుభ్రం చేయడానికి సహాయం చేశాడు. పాట్ పాఠశాలలో ఉన్నప్పుడు

ఉపాధ్యాయుడు తనకు ఏమి చెబుతున్నాడో అర్థం కాలేదు, అప్పుడు మరొక పిల్లవాడు వచ్చి టీచర్ 32
వ అధ్యాయానికి వెళ్ళమని చెప్పాడు. అప్పుడు పాట్ కి ఆ పిల్లవాడు ఏమి చెప్పాడో అర్థమైనది. అప్పుడు

పాట్ అందరికి సహాయం చేయాలి అని నేర్చుకున్నాడు. అప్పటి నుండి పాట్ కూడా అందరికి సహాయం
చేస్తున్నాడు. బుద్ధిమంతులు ఐన ఐదుగురు పిల్లలు పాట్ ని మెచ్చుకున్నారు.

నీతీ: అందరికి సహాయం చేయాలి.
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రంతి దేవుని కథ (భాగవతం లోనిది)

పూర్వ కాలం లో రంతి దేవుడు అనే ఒక రాజు ఉండే వాడు. అతడు
ఒక మహా దాత. ఇతడొక సారి యాగము చేయ నిర్ణయిన్చుకోనేను. అప్పుడొక
గోవుల మంద అతని వద్దకు వచ్చి, ఓ రాజా నీ యజ్ఞము నందు మమ్ములను
వధించి వ్రేల్చుమని మానవ భాష లో కోరగా అతడు సంకోచించు చుండెను.
అప్పుడు ఆ గోవులు జ్ఞానులు మమ్ములను ఈ కార్యమునకు నియోగించిరని
చెప్పగా అతడు అంగీకరించి ఒక షరతు పెట్టెను. అది ఏమనగా మీ గోవులలో
ఏ ఒక్కటి ఐననూ వధింపబడుటకు వెరచెనేనీ యజ్ఞమును అంతటితో ఆపి

వేయుతుననియెను. అవియును అందులకు అంగీకరించినవి. ఈ యాగమున వధింపబడిన గోవులన్నియూ గోలోకమునకు
చేరినవి. ఈ గోవుల రక్తము నదిగా ప్రవహించి “చర్మణ్వతి” అను పేర విలసిల్లినది. ఒక గోవు వధింపబడు సమయమున తన
దూడను చూచి దుఃఖించెను. దానితో రంతిదేవుడు యాగమును పరిసమాప్తి చేసెను. ఇతను దానములు చేసి చేసి తుదకు
తిండికి గూడ కట కట లాడెను. నలుబది రొజులకు పైగా ఉపవసించిన పిదప కొంత ఆహారము దొరికెను. తినబోవు చుండ
ఒక అతిధి వచ్చెను. అతనికి సగము ఆహారము పెట్టెను. మిగిలినది తనబోగా, మరొక ఇద్దరు, ఒక కుక్క వచ్చిరి. ఇతడు మిగిలిన
ఆహారామంతయు వారికి పెట్టెను. అపుడు బ్రహ్మాది దేవతలు తామే ఆ రూపములలో వచ్చితి మని తెలపి అతని దాన గుణమును
ప్రశంసించి వరము కోరుకొమ్మనిరీ. అతడు తనకు సదా విష్ణువు నందు భక్తి గలిగి యుండునట్లు కోరెను. దేవతలు తధాస్తు అనిరి.

కొబ్బరి లౌజు / కొబ్బరి స్వీట్ / కొబ్బరుండలు ఎలా చేయాలి..

పెట్టాలి.. బెల్లం / పంచదార వేసాక బాణలి అడుగంటకుండా

కావలిసిన పదార్ధాలు..

కలియ పెడుతూ ఉండాలి.. పాకం తయారై గట్టి పడుతున్నట్లుగా

కొబ్బరి తురుము 4 కప్స్

అనిపించినపుడు నెయ్యి వేసి కలియ

బెల్లం 2 కప్స్ ( తురమాలి )

తిప్పాలి..

పంచదార 2 కప్స్

యాలకుల పొడి వేసుకోవాలి.. ఈ

నెయ్యి 10 టేబుల్ స్పూన్స్

మిశ్రమాన్ని నెయ్యి రాసిన ట్రే లో వేసి

యాలకుల పొడి.. 1 టీ

సమంగా పరచాలి.. వేడిగా ఉన్నపుడే

స్పూన్ ( ఇష్టపడని వారు

బిళ్ళల మాదిరి కట్ చేస్తే చల్లారాక

వేసుకోనున్న పర్లేదు)

విరిగిపోకుండా తీయవచ్చు.. ఇదే

తయారు చేసే విధానం..

మిశ్రమాన్ని కావాలనుకున్న ఉండల

ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాణలిలో 4 టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి

కావాలనుకున్న

వారు

రూపం లో చేసుకోవచ్చు.. చలికాలంలో కొబ్బరి తీసుకోవటం

వేసి కొబ్బరి తురుము పచ్చి స్మెల్ పోయే దాక

చాల మంచిది.. చర్మం పగలకుండా తోడ్పడుతుంది..

కలియ పెడుతూ తిప్పుతూ ఉండాలి.. తరువాత

వీలైన్నతవరకు బెల్లంతో చేసుకోండి.. దాని వాళ్ళ ఐరన్

బెల్లం తురుము 2 కప్స్ లేదా పంచదార 2 కప్స్ కలిపి కలియ

లోపం సమస్య తగ్గుతుంది.
36

వాషింగ్టన్ తెలుగు సమితి వారి తెలుగువాణి సంచిక 2021

కరోనా వైరస్సోకిన వారిలో కనిపించే లక్షణాలు ఏంటి.. ఈ లక్షణాలు
కనిపిస్తే ఏం చేయాలి..

ఆ లక్షణాలేంటి?

ఆగకుండా దగ్గురావడం, గంటల తరబడి దగ్గు కొనసాగడం, 24 గంటల్లో అలాంటి
పరిస్థితులు రెండు మూడుసార్లు ఏర్పడటం
		

జ్వరం విపరీతంగా ఉండటం, శరీర ఉష్ణోగ్రత 100 డిగ్రీల ఫారన్హీట్దాటడం

		

వాసన గుర్తించలేకపోవడం.

		

ఇవీ ఈ వైరస్సోకిన వారిలో కనిపించే ప్రధానమైన లక్షణాలు.

మరోవైపు కొన్ని దేశాల్లో ఈ వైరస్ కొత్త వేరియంట్లు కూడా వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి. కొత్త
వేరియంట్ సోకిన వారిలో ఎక్కువగా దగ్గు, గొంతు నొప్పి, ఒళ్లు నొప్పులు కనిపిస్తున్నట్లు తాజా
సర్వేలో తేలింది.
ఈ లక్షణాలున్న వారు మీకు తెలిసిన వారిలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే వెంటనే వారిని దూరంగా
ఉండమని సలహా ఇవ్వాలి. అంతేకాదు వీలైనంత త్వరగా కోవిడ్-19 పరీక్ష చేయించుకోవాలని
సూచించాలి.చలిగా ఉండటం, తరచూ వణికడం, ఒళ్లు నొప్పులు కూడా ఈ వైరస్సోకినవారిలో
కనిపించే లక్షణాలుగా గుర్తించారు నిపుణులు. వైరస్శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఈ లక్షణాలు
కనిపించడానికి కనీసం ఐదు రోజుల సమయం పడుతుంది. మరికొందరికి ఎక్కువ రోజులు కూడా
పట్టొచ్చు. ఈ వైరస్14 రోజులవరకు శరీరంలో ఉంటుందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వెల్లడించింది.

చిన్నారుల్లో కనిపించే లక్షణాలు ఏమిటి?

పిల్లల్లో వాంతులు, విరేచనాలు, పొట్ట నొప్పి లాంటివి కరోనా లక్షణాలు కావచ్చని బ్రిటన్
పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ‘’మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న కరోనా లక్షణాలలో వీటిని కూడా
చేర్చాల్సిన అవసరం ఉంది’’ అని పిల్లలపై పరిశోధనలు చేస్తున్న క్వీన్స్ యూనివర్సిటీ బెల్ఫాస్ట్
పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం కరోనావైరస్కు మూడు అధికారిక లక్షణాలు ఉన్నాయి.
జ్వరం, దగ్గు, రుచి లేదా వాసన తెలీకపోవడం. వీటిలో ఏ లక్షణాలు ఉన్నా వారు ఐసొలేషన్లో
ఉండాలో సూచిస్తున్నారు. వారికి పరీక్షలు కూడా చేస్తున్నారు. కానీ, పిల్లలపై బ్రిటన్ పరిశోధకులు
చేసిన ఈ అధ్యయనం ఫలితంగా.. ఈ జాబితాలోని లక్షణాల సంఖ్య పెరగవచ్చని భావిస్తున్నారు.
దాదాపు వెయ్యి మంది పిల్లల మీద ఈ అధ్యయనం నిర్వహించారు. మెడ్రెక్సిలో ప్రచురించిన ఆ
అధ్యయనంలో 992 మంది పిల్లల్లో 68 మంది శరీరంలో వైరస్ యాంటీబాడీస్ కనిపించినట్లు
పరిశోధకులు తెలిపారు. యాంటీబాడీస్ ఉన్న పిల్లల్లో సగం మందికి కోవిడ్-19 నిర్ధారిత లక్షణాలు
కూడా కనిపించాయని చెప్పారు. అయితే ఈ పిల్లల్లో ఎవరినీ ఆస్పత్రుల్లో చేర్చాల్సిన అవసరం
రాలేదు. ‘’పిల్లలు వైరస్ వల్ల అనారోగ్యానికి గురికాకపోవడం ఉపశమనం కలిగించే విషయం. కానీ
వారి నుంచి ఎంత మంది పిల్లలకు ఆ వైరస్ వ్యాపించిందో మాకు తెలీడం లేదు. మా అధ్యయనంలో
పిల్లల్లో వాంతులు, విరేచనాలు లక్షణాలుగా ఉండడం చూశాం.
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మేం వీటిని అధికారిక కరోనా లక్షణాల్లో చేర్చడం గురించి ఆలోచిస్తున్నాం’’ అని ఈ అధ్యయన
బృందం చీఫ్ డాక్టర్ టామ్ వాట్ఫీల్డ్ చెప్పారు. అమెరికా సెంటర్స్ ఫర్ ద సీజ్ కంట్రోల్ సైతం..
కోవిడ్-19 వైరస్ లక్షణాల జాబితాలో వికారం, వాంతులు, విరేచనాలను కూడా చేర్చింది.
అంతకుముందు బ్రిటన్ నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్ మూడు కరోనావైరస్ లక్షణాలను గుర్తించింది. ఈ
లక్షణాలు కనిపించగానే, మనం అప్రమత్తం కావాల్సి ఉంటుంది. అన్నిరకాల ముందు జాగ్రత్తలు
తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వీటిలో వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడం ఒకటి.

వాసన చూసే శక్తి కోల్పోవటం ప్రధానమైనది

కోవిడ్-19 లక్షణాలలో దగ్గు, జ్వరం
కన్నా గానీ.. వాసన చూసే శక్తి కోల్పోవటమనేది
మరింత స్పష్టమైన లక్షణంగా పరిగణించవచ్చునని
ఓ పరిశోధనలో తేలింది. దీనికి సంబంధించి
యూనివర్సిటీ కాలేజ్ లండన్ 590 మందిపై
అధ్యయనం నిర్వహించింది. వీరందరూ ఈ
ఏడాది ఆరంభంలో వాసన శక్తి కానీ, రుచి శక్తిని
కానీ కాల్పోయామని చెప్పారు. వీరిలో 80 శాతం
మందిలో కరోనావైరస్ యాంటీబాడీస్ ఉన్నట్లు
గుర్తించారు. ఈ యాంటీబాడీస్ ఉన్న వారిలో
40 శాతం మందిలో మరే ఇతర లక్షణాలూ లేవు.
వాసన, రుచి శక్తులు కోల్పోవటం.. కరోనావైరస్
లక్షణాలు కావచ్చు అనేందుకు ఏప్రిల్ నెల నుంచి
ఆధారాలు వెలుగు చూడటం మొదలయింది. మే
నెల మధ్యలో.. కరోనా లక్షణాల అధికారిక జాబితాలో ఈ రెండిటినీ చేర్చారు. ఎవరైనా వాసన,
రుచి కోల్పోవటం కానీ, అందులో మార్పులు కానీ కనిపిస్తే.. సెల్ఫ్-ఐసొలేట్ అయి కోవిడ్ టెస్ట్
చేయించుకోవాలని ప్రస్తుత మార్గదర్శకాలు చెప్తున్నాయి. అయితే.. ఇప్పటికీ కోవిడ్ ప్రధాన
లక్షణాలుగా చాలా మంది దగ్గు, జ్వరాలనే పరిగణిస్తున్నారని యూసీఎల్ అధ్యయన సారధి ప్రొఫెసర్
రాచెల్ బాటర్హామ్ పేర్కొన్నారు. కంటి సమస్యలు కూడా.. కోవిడ్-19 మహమ్మారి నుంచి
కోలుకున్న కొందరిలో కంటి సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని హైదరాబాద్లోని ఎల్వీ ప్రసాద్ కంటి
ఆసుపత్రి వైద్యులు అంటున్నారు. కరోనావైరస్ నుంచి కోలుకున్న తర్వాత రెటీనా వ్యాస్కులర్ బ్లాక్
అంటే కంటి రక్త నాళాల్లో అడ్డంకి ఏర్పడటం వంటి సమస్య ఎదురవుతోందని ఎల్వీ ప్రసాద్ కంటి
ఆసుపత్రిలోని సువెన్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రాజా నారాయణ అన్నారు. “కరోనా
సోకిన వారిలో వెంటనే ఈ రోగ లక్షణాలు ఉండవని అంటున్నారు. కానీ, రోగి కోలుకున్న నెల
రోజుల తర్వాత కంటి చూపు మసక బారడం వంటి ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి” అని
ఆయన చెప్పారు. “అందరికీ ఈ సమస్య వస్తుందని లేదు. నేను చూసిన వారిలో ప్రతి 100
మందిలో ఒకరికి ఈ ఇబ్బంది వస్తోంది. దీనికి చికిత్స ఉంది” అని రాజా నారాయణ అంటున్నారు.
కొద్దిపాటి లక్షణాలు కనిపిస్తే ఏం చేయాలి? కరోనా లక్షణాలు కనిపించినంత మాత్రాన కంగారు
పడి ఆసుపత్రికి రావాల్సిన అవసరం లేదని ఇంట్లోనే ఉంటూ క్వారంటైన్కావడం ప్రధానమైన
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చర్యగా చెబుతోంది ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (ఐసీఎంఆర్). ఐసీఎంఆర్ విడుదల
చేసిన సూచనల ఆధారంగా వివిధ రాష్ట్రాల వైద్య ఆరోగ్యశాఖలు ఆసుపత్రులకు వస్తున్న పేషెంట్లకు
సూచనలు చేస్తున్నాయి. కరోనా లక్షణాలుగా కనిపించిన వెంటనే ఇంట్లో తగినంత స్థలం ఉన్నవారు
హోమ్ క్వారంటైన్ కావాలని ఐసీఎంఆర్ సూచించింది. కొద్దిపాటి జ్వరం, ఒళ్లు, నొప్పులు లాంటి
లక్షణాలున్నవారు నొప్పులను, జ్వరాన్ని తగ్గించే పారాసెటమాల్వంటి మాత్రలు వాడి ఉపశమనం
పొందవచ్చని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

ఆసుపత్రికి ఎప్పుడు వెళ్లాలి?

తట్టుకోలేని జ్వరం, దగ్గుతో ప్రధానంగా శ్వాస పీల్చుకోవడంలో ఇబ్బంది పడేవారు మాత్రమే
ఆసుపత్రికి రావాలని సూచించింది ఐసీఎంఆర్ ఊపిరితిత్తులు ఏ స్థాయిలో దెబ్బతిన్నాయో
పరిశీలించి ఆక్సిజన్ లేదా వెంటిలేటర్ సాయంతో డాక్టర్లు వైద్యం అందిస్తారు. వైరస్ వల్ల ఏర్పడ్డ
ఆరోగ్య సమస్యలు రోజువారి పనులు చేసుకోలేనంత ఇబ్బందిగా మారినప్పుడు కేంద్రం, వివిధ రాష్ట్ర
ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేసిన హెల్ప్లైన్నంబర్లు (కరోనావైరస్ హెల్ప్లైన్ నంబర్లు: కేంద్ర ప్రభుత్వం
- 01123978046, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ - 104)కు కాల్ చేయాలి. లేదంటే సమీపంలోని
ఆరోగ్యకార్యకర్తలకు పరిస్థితి వివరించి తక్షణం చికిత్స పొందాలి.

ఇంటెన్సివ్ కేర్లో ఏం జరుగుతుంది?

తీవ్రంగా జబ్బుపడిన వారికి చికిత్స అందించే ప్రత్యేక వార్డు ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్. ఈ
వార్డుల్లో కరోనావైరస్ పేషెంట్లకు ఫేస్ మాస్కు ద్వారా కానీ, ముక్కు ద్వారా గొట్టం వేసి కానీ ఆక్సిజన్
అందిస్తారు. ఇంకా తీవ్రంగా జబ్బుపడిన పేషెంట్లకు వెంటిలేటర్ ద్వారా నేరుగా ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లేలా
గొంతులో గొట్టం వేసి ఆక్సిజన్ అందిస్తారు. అవసరాన్ని బట్టి గొంతుకు రంధ్రం కూడా చేయాల్సి
ఉంటుంది. వృద్ధులు, ఇప్పటికే పలు రకాల జబ్బుల (ఆస్తమా, డయాబెటిస్, హృద్రోగాలు, బీసీ) బారిన
పడిన వారిపై కరోనా ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. మహిళలకంటే ఎక్కువగా పురుషులు ఈ వైరస్
వల్ల చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

మీలో ఆ లక్షణాలుంటే మీరేం చేయాలి?

కరోనావైరస్ మిగిలిన ప్రమాదకరమైన వైరస్ల మాదిరిగా గాలిలో ప్రయాణించలేదు. కానీ,
వైరస్ బారినపడ్డ వ్యక్తితో నేరుగా కాంటాక్ట్ పెట్టుకుంటే మాత్రం వైరస్ సోకే ప్రమాదం ఎక్కువగా
ఉంటుంది. ఈ వైరస్ బారిన పడిన వ్యక్తి దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు వెలువడే తుంపరల ద్వారా
కోవిడ్-19 వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ తుంపర్లలో కరోనావైరస్ కణాలు
ఉంటాయి. ఈ వైరస్ ఏదైనా వస్తువుకు అంటిపెట్టుకుని సజీవంగా చాలా కాలంపాటు ఉంటుంది.
చల్లని ప్రదేశాల్లో కొన్ని రోజులపాటు ఇది బతికుండే అవకాశం ఉందని వైద్యులు అంటున్నారు.
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ఆ వైరస్ ఉన్న వస్తువులపై చేతులు వేసిన వాళ్లకూ అది సోకే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే, మెట్రో
స్టేషన్లలో ఎస్కలేటర్ల హ్యాండ్ రెయిల్స్, మెట్రో రైళ్లలో నిలబడేటప్పుడు పట్టుకునే హ్యాండిళ్లు,
బస్సుల్లో సీట్ల వెనుక ఉండే హ్యాండిళ్లు వంటి వాటిపై చేతులు వేయకుండా ఉంటే మంచిది. ఆ
వస్తువులను పట్టుకుని, తర్వాత ఆ చేతితో ముఖాన్ని, నోటిని, ముక్కు, కళ్లను తాకితే వైరస్ నేరుగా
శరీరంలోకి వెళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వైరస్ సోకినట్లు అనుమానం
వస్తే వెంటనే హోమ్ క్వారంటైన్ కావాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖలు చెబుతున్నాయి. మనకు వైరస్
సోకినట్లు తెలియగానే, అది ఇతరలకు సోకకుండా జాగ్రత్త పడాలి. సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్లోకి
వెళ్లిపోవడం, ఇతరకు కనీసం ఒకటి నుంచి మూడు మీటర్ల దూరం పాటించడం, ముఖానికి మాస్క్
తగిలించుకోవడం ముఖ్యమైన చర్యలు. దగ్గు, తుమ్ము వచ్చినప్పుడు నోటి నుంచి తుంపరాలు గాల్లోకి
లేదా ఇతరుల మీదికి వెళ్లకుండా మాస్క్, కర్ఛీఫ్, టిష్యూపేపర్లను అడ్డంగా పెట్టుకోవాలి. గతంలో
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మాస్కుల వల్ల ఉపయోగంలేదన్నా, తర్వాత అవి వాడటం వల్ల వ్యాధి
వ్యాప్తిని అరికట్టవచ్చని, అందరూ వాడేలా చూడాలని వివిధ దేశాలకు సూచించింది. వైరస్ సోకిన
లక్షణాలు కనిపించగానే ఆసుపత్రులు, మెడికల్ షాపులకు పరుగెత్తకూడదు. అందరికీ దూరంగా
ఉంటూ ప్రభుత్వ హెల్ప్లైన్కు, ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు ఫోన్చేసి సూచనలు, సలహాలు తీసుకోవాలి.
మనం వివిధ వస్తువులను, ప్రదేశాలను తాకినప్పుడు అక్కడున్న వైరస్ మనల్ని అంటుకుంటే
చేతులను శుభ్రం చేసుకోవడం ద్వారా వాటిని మన శరీరంలోకి వెళ్లకుండా కాపాడుకోవచ్చు. 20
సెకండ్ల నుంచి ఒక నిమిషంపాటు సబ్బుతో గట్టిగా రుద్దుతూ చేతులు కడుక్కోవాలని, చేతులు
పైకెత్తి గాలిలో ఆరబెట్టుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మనలో వైరస్ఉన్నప్పుడు మన నుంచి
మరొకరికి వైరస్ప్రసారం కాకుండా నోటికి చేతిని, రుమాలను లేదా మాస్కును అడ్డుపెట్టుకోవాలి.
తుమ్ము, దగ్గు వల్ల ఏర్పడే తుంపరల్లో వైరస్ ఉంటుందని, ఆ తుంపరలు మరొకరి ముక్కు, నోరు,
కళ్లలోకి వెళ్లినప్పుడు వారికి వైరస్ వ్యాపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చేతులు ముఖానికి
తాకుండా జాగ్రత్త పడటం కూడా వైరస్ను నిరోధించడంలో ప్రధానపాత్ర పోషిస్తుంది. ఒకవేళ
చేతికి వైరస్అంటుకున్నా అది శరీరంలోకి వెళ్లకుండా ఉండాలంటే ముఖానికి, ముఖ్యంగా నోరు,
కళ్లు, ముక్కులకు చేతులు తగలకుండా జాగ్రత్తపడాలి.
ముఖానికి మాస్కు ధరించాలి.
కరోనావైరస్కు కళ్లెం వేయడమే లక్ష్యంగా ఇప్పటికే చాలా సంస్థలు మార్కెట్లోకి టీకాలను
అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాయి. భారత ప్రభుత్వం కూడా 2020 జనవరి 16 నుంచి టీకాలు
ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టింది. వ్యాక్సీన్ల కోసం ప్రజలు రిజిస్టర్ చేయించుకునేందుకు కోవిన్
పేరుతో ప్రత్యేక యాప్ను కూడా సిద్ధంచేసింది.
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సంక్రాంతి మరియు గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు
చిత్ర మాలిక - 2020
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దీపావళి వేడుకలు ఆన్లైన్ ఈవెంట్ - 2020

వాషింగ్టన్ తెలుగు సమితి ఆద్వర్యంలో నిర్వహించిన పలు సేవా కార్యక్రమాల
చిత్ర మాళిక - 2020
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సంక్రాంతి మరియు గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఆన్లైన్
ఈవెంట్ - 2021

మాతృ దినోత్సవం ఆన్లైన్ ఈవెంట్ - 2021
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ఉగాది వేడుకలు ఆన్లైన్ ఈవెంట్ - 2021
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అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఆన్లైన్ ఈవెంట్ - 2021
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సురభి నాటక ప్రదర్శన మాయాబజార్ ఆన్లైన్ ఈవెంట్ - 2021
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పడమటిసంధ్యారాగం
అమెరికా భారత స్వాతంత్రదినోత్సవ కవితామహోత్సవం
ఆన్లైన్ ఈవెంట్ - 2021
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వాషింగ్టన్ తెలుగు సమితి ఆద్వర్యంలో అనంతపురంలోని అంధుల పాఠశాలలో
నిర్వహించిన సేవా కార్యక్రమాల చిత్ర మాళిక - 2021
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వాషింగ్టన్ తెలుగు సమితి ఆద్వర్యంలో కరోనాతో మరణించిన వారి అంతిమ
సంస్కరాలకి అనంతపురం, కడప, కర్నూలు జిల్లాలో పలు స్వచ్చంధ సేవా సంస్థలకి
PPE కిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది - 2021
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వాషింగ్టన్ తెలుగు సమితి ఆద్వర్యంలో కరోనాతో ఇబ్బంది పడుతున్న
ఎంతోమంది అభాగ్యులకి అన్నదానం చేయడం జరిగింది - 2021
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వాషింగ్టన్ తెలుగు సమితి ఆద్వర్యంలో జరిగిన పలుసేవా కార్యక్రమాల గురుంచి
న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చిన సమాచారం - 2021
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పదవినోదం - 1

అడ్డం:

నిలువు:

4. మరుగు పరచిన (3)

2. సప్త ద్వీపాలలో ఒకటి (2)

6. Tour (3)

3. చెదిరిన గాలి (3)

9. అటు నుంచి రెక్క (3)

4.______మూతలు, ఒక క్రీడ (3)

10. అటు నుంచి అమ్మాయి (2)

5. శ్రీశైలం చుట్టి ఉండే అడవి (4)

11. మన్మధ సతి (2)

7. కర్పూరం వెలిగించి ఇచ్చేది (3)

12. కృష్ణుని పెంచిన తండ్రి (3)

8.________దేవుడు, ఒక మహా దాత (2)

14. న్యాయం జంట పదం (2)

13. జింక జాతి జంతువు (2)

15. మిట్ట (2)

14. ఛాయ (2)

17. తాటి బెల్లం (4)

16. ఒక కూర గాయ (3)

20. Goat (2)

17. స్వప్నం (2)

22. Nail (2) గోడకు కొట్టేది.

18. మంచము (3)

1. కొత్త సంవత్సరం (3)

1. ఉత్తరమే (జాబు) (4)

23. అటు నుంచి నది (2)

19. నవీనం (4)

24. ‘ట’లు (3)

21. ఇవి రెండయతే ఇబ్బంది (2)

25. తోట, ఇండ్ల వరుస, తిరగ బడింది (3)

22. రాత్రి, పగలు ఇవి ఉంటాయి (7)
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27. Palm Tree (4)

24. ఇలా అంటే పోయాడనే (4)

29. తెలివి (3)

25. కింద నుంచి జననం (3)

31. జగడం (3)

26. బంధుత్వం లో ఒకరికొకరు ఏమౌతరో

33. భయం (3)

చెప్పేవి (6)

34. తొందర (2)

28. కారాగారం (2)

35. శిరములు (3)

30. కాక (2)

36. జలము (2)

32. చంపిన వాడు (4)

38. అబద్దం (2)

37. వీటి చప్పుళ్ళకు కుందేళ్ళు బెదరవు (3)

39. రోజా (3)

38. పాత బట్టలతో కుట్టే పరుపు (2)

41. ఒక పండు (3)

40. ముష్టి (2)

42. మహేష్ బాబు నటించిన ఒక సినిమా (3)

పదవినోదం - -2
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అడ్డం:

నిలువు:

3. ఇది కదులుతూనే ఉంటుంది (5)

2. ఆనందం (2)

1.________జయం (3)

1. లక్ష్మీ హస్తం (3)

8. Jar లు (3)

3. పాదం, మండు (2)

10. చివర లేని వాంతి (3)

4. చీప్ (3)

11. ఉల్లాసం (2)

5. మొదలు తుది లేని సక్రమము (2)

13. పక్షి రెక్క లోది (2)

6. ఈ కాయతో సాంబారు భలే రుచి (3)

14. చిన్న కుండ (3)

7. గజం (3)

16. దండ లో వేసుకునేది (3)

9. Dash కొట్టు తేలికగా (3)

18. తు తో మొదలైతే కిరీటం (2)

12. ఆవారా (3)

19. సినిమా రిలీజ్ (4)

13. ఈ రోజున (4)

21. నన్ను కాదు (2)

15.

23. అటు నుంచి ఫలం (2)

రాత్రి (3)

25. చివర కోల్పోయిన తార (2)

17. విజిల్ (2)

27. శివుని వాయిద్యం (5)

18. ఆగమనం (3)

30. పదమూడో తిధి (4)

20. రా వత్తుతో దక్షత (3)

32. సుగ్రీవ సతి (2)

22. కింద నుంచి నిన్ను కాదు (2)

33. చివర లేని గత సంవత్సరం (2)

23. మన్మధుడు వెనుకనుంచి వచ్చాడు (3)

36. రాజు (2)

జము, తామర పువ్వు (2)

38. నమస్కారం (2)

26. తిరగబడ్డ మసీదు (2)

40. వసంతం (3)

28. 23 లో వాడే (3)

41.__________జీర్ణం (3)

24.

43. ఈలార్వా కాదు అటునుంచి (3)

29. రుషి (2)

45. తిరగబడ్డ తక్కెడ (3)

31. అపూర్వ వస్తు ప్రాప్తి (2)

34. వెనుకనుంచి Speed (2)
35. స్త్రీ (3)

36. చంద్రుడు (3)

37. కిందనుంచి తండ్రికి తండ్రి (2)
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DIAMOND SPONSORS
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DIAMOND SPONSORS
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DIAMOND SPONSORS
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పదవినోదం జవాబులు
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