
�� ���  ��� క� స�� �� 
సంబ�ల సం్ర�ం� 

                                 అ����� �� ���  ��ష�ం 
ఎ�సన్ నగరం  �� �న్ ఆడమ్�  ��ల్ �� ల్ ఆ���యం� 
��� క� స�� ��  2023 సం��ం� సంబ�ల� జనవ� 22 వ 
��న �జయవంతం� �ర� �ం��. ఉదయం 10 గంటల� ��� 
క� స�� �ర� వర � స�� �  �� � �పజ� లన, �రం��  �సవం� 
���ండ ��ర �� �తం � �ర� �కమం ��రం�ం��. ��� క� 
స��� �ట��ద� ��� 2023 సం��ం� సంబ�ల� 20 మం� 
�వత �ర� �ంచ�, ��� ఆ�ర� �ంచ��� ���  6౦౦ మం�� 
�� స�� �, ������� తర� వ�� �.  

                   ఈ సందర� ం� ��� క� స��  
అధ� ��   � � మ� �చ�ళ�   ��� �� ��� క� స��  
సం��ం� సంబ�� అం� �వజ�త� �� అ�, ఇక� డ ������న 
�ల�ల� సం��ం� పం�గ ���ఖ� త , ����� సంస� ృ� 
సం�ప��ల � �ప��ం�ం� �ధం� ��ం�య �వక���ల� 
��ధ �ర� �క�ల� �ర� ��� మ� ��య���.  ��� క� స�� 
�వత � �యకత�  �ప�భ� �ం�ం�ంచ��� ఈ సంవత� రం 
సం��ం� సంబ�ల� ��� � �వత�� �ర� �ం�ల� �ర� వర � 
స�� లం� �ర ��ం�, ఆ�ధం�� ���� �ర� �ం�ర� 
��య���. 

                               ఆద� ంత� పం�గ ��వరణం, 
అ�గ��� ���తనం ఉ��ప�� జ��న ఈ సం��ం� సంబ���  
అంద�� ఒక� �� ఊళ� ��  జ���� పం�గ  �� ప�ల� 
������ � ��ం�. ���ం� ఆడప��ల సం�ప�య వ�స��రణ, 



�ర� రం� రం�ల ����,  సం��ం� ���ఖ� త ���� 
�ద�� �ల�� �పద�� ం�న ఆట �టల� స� ��ంగణం అచ�  
��� ప�� సంస� ృ��  ��వ�ం�. ��� �ం�ప����  
���� , ��� �� సంస� ృ�ల� సంబం�ం�న �ర� �క�ల� 
ఆ�� ��� ఉ�� సం� గ���.   

   ��� క� స�� సం��ం� సంబ�ల సందర� ం�   � �మ� 
��వ� మ�� � ��, అందం�, క�త� కం� ��ధ ��ల��  ��� 
సంస� ృ�, సం�ప��ల� అద�ం ప�� �ధం� �పద�� ం�న �మ� ల 
��� ��షం� ఆక���ం�. . �గ్ ��� �ంట్ �� అచ� ��� 
వంట�ల�, ష�డ��తమ�న  �ం� �జనం వ��ం��. 

             �ర� ద��   � � ర� కృష� అన� �నం   �త�ం �జన 
ఏ�� �� మ�� �ర� �కమ �ర� హణ �ధ� తల�  పర� ��ం��. . 
ఆ� �క వ� వ�ర�ల పర� ��ణ � మ�� మ�ళల� వంటల 
��ల� �����  � �  � ���స్ ��� �ర� �ం��. �వజన 
�ర� ద��   � �మ� �� ��లప�� �� ఈ సం��ం� సంబ�ల 
�ంస� ృ�క �ర� �క�ల �పకల� న ��, �వత �త 
�ర� �ంప���. ఈ సందర� ం� �ల��కల� ���ల ��ల� 
మ��  ��క �న అలంకరణ �ష�ల� ఉ�ధ� ���   � �మ� 
అ��ధ �స� �ర� �ం��. ��� పద� ,వచన పఠనం, ��� 
��� ట ��ల� క�� �� �ర� ద��    � � �ంకట సత�  �� 
�ర� �ం��. ��త�ఖనం ��ల� ఉ�ధ� ���   � �మ� �ం� 
యలమం�� �ర� �ం��. క�� �� �ర� ద��  �ంకట సత�  �� 
�ండర్�  �ర� హణ మ�� �లం��� �ష�ల� పర� ��ం��. 
�ంబర్ �ప్ �ర� ద��   � �మ� �� � �మర� ఈ సం��ం� �ర� �క�ల 
����ం �ట్ త���యటం, ��క �ద �వత� సమన� య 
పరచటం మ�� �ర� హణ �ధ� తల� �ర� �ం��. ఇ� �ర� ద��  



 � � �గ మ�ందర్ ���ల ��� మ�� ఇ��ల్ �ప�రం వం� 
�ధ� తల� �ర� �ం��.   

                   ��� క� స�� 2023 సం��ం� సంబ�ల� 
�ర� �ం�న �వత : ��త �మర�, �య� �ం�, హ���య  
��� ర్,�� ���ళ� , �సవం� ���ండ,   � �య  ��, అజయ్ 
�చ�ళ� , త��   �రవ, అ�� �ట�,  � �ష్ వర �న్ �ల�, ��న్� 
���,���త్ �టం,��ష్ �ం�, అ�జ్ ��� ర్,సమ�� త  మ�ధర, 
చ�కధర్  �త�,మన��  ��,  ��వ�   ���,ఆ�క  �ంతప� �.  

ఈ సం��ం� సంబ�ల� �త్  సబ్ క��  �ంబర్�  � 
 � �మ� �ం� �స�� ,  � �మ�  � ��ద�  ���ండ,  � �మ� ల��  ��త 
�ం�,  � �మ� �ప�భ ఇ�కప�� వ� వహ�ం��. ��ంట్  �లం�ర్�  
�  � �మ� స�� ��� ర్,  � �మ� రం�త ���,   � �మ� అ�� త ��, 
 � �మ� జలజ �ల�,  � �మ� ఉ� ���ళ�  వ� వహ�ం��. 

��� క� స�� అ�� జర్�   � � హ� ఎప� �ప�� ��,  � � 
���� బం�� ��  �ర� � అధ� ��  � � �� �దల 
��, � �మ� మం� �ర�వ ��,   � �  � ���స్ గం� ��,  � � ��కర్ 
ఉప� ల �� మ�� �ర� � �ర� వర � స�� �  � �మ� ��� ��� � 
��,  � � సత�  ��� ��,  � � మ� అ��  ��,  � � వం� �ప� ��� 
��,  � �   � ���స్ భర �వర� �� ,  � �మ� �� � గం� �� త�త�� 
ఈ సంబ�ల� �ర� �ం�న �వత � ఆ�ర� �ం��. �రంద� 
��� క� స�� �ర� వర � స�� ల� క�� ��ల� ��త�� 
���న �ల��కల� బ�మ�� అంద���. 

ఈ �ర� �క�ల� అ���� ��� �న �ప���  � �  � ���స్ 
�మ� ల ��, � � గం�ధర్ �� ��,  � �  � �ధర్ అప� �� ��,  � �మ� 
అ�ణ గం� ��, � � �ర� ��చర� ��,  � � హ� �ంగ��ల ��,  � � 



ఓం మ�� ��, � � �ప�ణ్ ��� ��,  � � సత� ��యణ ���  

త�� �� ��, ఎ�సన్ ఎ�� �షన్ ��� �ంబర్  � � �రల్ ప�ల్ 
మ�� �ప�ఖ �ద పం���   � � ర� శంకరమం� ��� 
��� ��, సం��ం� సంబ�ల �ంస� ృ�క �ర� �క�ల� �� 
పం��వడం మ�ంత ఆనందం � ఉంద�, మన�న సంస� ృ��, 
సం�ప����  �ల�ల� అం�ంచ��� ఇ�వం� ��క� అవసరం 
అ� ��� �.    

ఈ సం��ం� సంబ�ల� �పణవం �� ల్ అఫ్ �న్� , క�ంజ� 
�� ల్ అఫ్ �న్� ,  � � �� �� �క్ అ�డ�, సరస� � క���త, 
�నస సం�త్ �� �క్ �� ల్, ���నంద్ ��� లయం, �న� � 
నృ�� లయ, స� �లయ అఫ్ �� ��� , మహ� �� �క్ అ�డ�, 
మ� �లప��, స�� త�� , అ�� త ��� త�త�� 
�ంస� ృ�క �ర� �క�ల� �పద�� ం��. క�� ���న్ 
ఇంట�� షనల్, అ��� ��� ��� క�� ��� �� �ప�� క ఆకర �ణ� 
����. ��� అ�� షన్�  �  � �మ� �� ఇ�� న ఉప�� సం �� 
ఉప�గకరం� ఉన� ద� �ల మం� త��తం��� ��య ���. 
�ప�ఖ �� �క్ ��క �ర్  � � �ర�� ��� ���న్   ��బ్ అ��� వ�� న 
సందర� ం�  ��� ��క్ ��వ�� � ��న్ ��� ��� ��� ర్ � 
�తృత� ం� ‘�� ��‘ �ట� ��న �న్�  అంద�� 
అల�ం�ం�. � ఎన్ ఎన్ �� అ��� �ం�న �రం��  � � ��ల్ 
తమ� న �� �ర� �ం�న � ���ల్ �� ట� ��ం� �వ�ం��. 
ఈ �రం��  � � ��ల్ తమ� న � ��� క� స�� �ర� వర � 
స�� � సత� �ం��.            

    



                  ఈ �ంస� ృ�క �ర�  �క�ల� �ండ్ �స�మ్ 
ఏ�� � ��న  � � �� ఆనంద్ ���, ఈ సం��ం� ��కల� చక� � 
���క�ం�న ����ఫర్ ఆనంద్ ��� మ�� ��కర�న �జనం 
అం�ం�న �గ్ ��� �ం� ���, ఈ �ర� �క�ల� �ప�రం ��న  � � 

జగ�ష్ యలమం�� ��� ,  � �  � �ధర్ �ల�ర ���,  � �మ� �� � న�� � 
���,  � � కృష� ��� మ�� ఇతర ��� ���ల�   ��� క� 
స��  �ర� వర �ం �ప�� కం� ధన� �ద�� ��య��ం�.  ఈ 
�ర� �క���  �జయవంతం ��ం�� ��ధ ���ల� కష� ప�న 
�లం�ర్�   � � సత�  చ��� ��,  � � హర� �ల� ��,  � � ��కర్ 
���ళ�  ��,  � � ర� �రవ ��,  � � ర� మ�ధర ��,  � � ���ం 
�ం� ��,   � � �ప�ద్ ���ండ ��,  � � ర� ��� ��,  � � 
అ�� ��� వడ��� ��,  � � ర� �మర� ��,  � �మ� వరల��  
అన� �నం ��,    � �మ� ల��  �చ�ళ�  ��,  � �మ� ��శ� � 
��� ��,  � �  సత�  అల�� ��,  � � మ�ం�ద ��� ర్  ��,  � � 
��కృష� ��� ��,  � �మ� �� ���� ��,   � � జయ్ మంద 
��,  � � ���మ ��� నం�� ల దంప��,  � �మ� �గమ� �గం� 
��,  � �మ� చం�ద త�� �� ��,  � �మ� ��ష ���ల ��,  � � �జ్ 
��ర్ �� �� త�తర �రంద�� �ర� ద��   � � ర� కృష� అన� �నం  
�� ��� ధన� ��� ��� జనగణమన ��య �తం� 
�ర� �క���  ��ం��. 

 



 

 



 

 



 

 


