


��ౖభవల��్మవవ్ర  

మ�రదు�ామకలశమ���ౖమ����నలలమ రం�మ �మ��ౖభవల��్మమ �మ�క�మ్క సమవవ్మ�ు�ా�, ��ర��మ

వవ్మ�ు�ా�మలలమ�మ మ��ౖ�మవవ్ుస ్మ�మమల మల�మలలమవ��నమ��ల మ��ుమ�ా�మ�మ� � �ధమ�రదులలమ

వ�రమవల��ు.  

�వా లమవవ్ర� ష  

ఓరమ�్య �మ�వా లమవవ్్ా� వ�మమపమర వ్్యమ వ్ప్మ�ర్స మమమ శక�ామ ర��  గయ్�ాామ మ���ాకల� 

మరమ��ధమ�వా ల�మశశ�స, వ�ామ వ��, ప�రమ�జర, మ��రమశశ�సమ, శ�� రమశ�లకర,  �మ��భౖవల��్మ�వా లమవవ్్ా� వ�్మ

���గ�,  

�రగ��య్మ�ష  

ప�రమ�రగ�్ా� ట�యరమ�మ�  

మ��రమ్ జ�ట�యరమ�మ� 

హ�� రమమధయమ ట�యరమ�మ�  

మ��� రమ����శాట�యరమ�మ� 

హౌ� ర క��ధ�శాట�యరమ�మ�  

హ��మక ్లక మవృ్ా� ట�యరమ�మ� 

హృద���య్రష  

ప�రమహృద� �మ�మ�  

మ��రమ� ��మ�మ�  

హ�� రమ�ఖ ���మవరట  

మ��� రమకవ���హ�ర 

హౌ� ర �్ వ్ వ్� �మ� రట  

హ��మ��ాస ్ �యట  

ఓరమభ� �భవ్ుావ�వ�్మమ�గభరద�  
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ఓరమఆరమమ��రమశ�� రమ�రమ రమలరమవరమశరమరరమ్రమహరమళరమకరమ �మ��ౖభవల��్ మ�వా లమ్హ�వా ల, ఓరమఆరమమ��రమ

శ�� రమ �మ��ౖభవల��్మ్��కరమ�వ�మ�ాజ్�శ్మ ��� వ్రహక్ ఘ ల, క మ ల�మ��మ్మ���ా�ామ్. 

ఓరమ�్ు�� మవ�� �ా్్ుమమ వ���మ�వా లమ�హ��మమ మ�ట�గరమ| జ�కప��యమమ్  యమ���్ ర��మ

మ�ుమ� మమ�ఘ డ� �్క�ధస| �మృ్ర��ౖమ�వా ల�మ�మృ్మ వ�మ�వా ల��్వ�మ�మ�ా� �మమ�వపక�� , 

�ారగరమ�ా��ధరమ్�ాహ�రమ్శశ�సమవపనవ� వ్మవ���ా మ్ర ్రమ �మ��ౖభవల��్�మఆ�ాహ� �, 

�ా� వ� �, వ�జ� �. 

��య�రష  

��్ షమవమ�్ర�ంమవద్జ్మవమ�్మవమ ్�ధమవద్�ా�ధ�, 

వద్�ా వ్మ��ాల ��మ�ా్్మ రమ �మ�ామ మ్మ�. 

ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ�మ��య�రమ్మ ప� �. 

ఆ�ాహ�రష 

��్ షమ్ కమరగళమమ రగంగయ �ర్స వక స్ల ల�లమ, 

ఆ�ాహ� �మమ ���కరమ్ు��వ��భవమ్ కమ�. 

ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ�మఆ�ాహ� �. 

ఆ్�రష 

��్ ష  మ�మమ �మగృపల�దరమ ్న�ధరప్�రమ�భర, 

మరదవశార్మమల� �్ రభ ��వ సరమ్ క్ురద ర. 

ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ�మ ్నమ�ధరప్�రమ్మ ప� �. 

�ాదయరష  

��్ ష ఈ�ామ�మమ వమ్ర���్యమభ�మ్�ాదయరమ�భవవమ , 

గర�ామ�మ్�����్రమ్రగృపలమ్ు��శక�ం. 

ఓరమ �మ��భౖవల��్మమ ��యౖమ�మ�మ�ాద�మ�ాదయరమ్మ ప� �. 
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� ్ఘరష 

��్ ష �ాల�రమ�వ ల�మమ�ఖ ���య్మమ వమ �్శమవరమ�� , 

గృపల� ్ఘరమమ� ద స్రమ�ర్స మవపనమ�న్ుస � . 

ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ�మహ స్�మ� ్ఘరమ్మ ప� �.  

ఆమమ��రష 

��్ ష  �మమ���స��్మరమ���మ్ కట�శాస �మవరమ�� , 

గృపలమఆమమ��రమమ �మమ� మద స్రమమమ శక��. 

ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ�మ�ద మఆమమ��రమ్మ ప� �. 

వర��మృ్మ�ాన�రష 

ఓరమఆ�ాయ�్కమ్ర ్్� మ�శక్మ�త ామవ�్ రస ఘమమభ, భ�ామ�ాజ్యమ్రగగ . (�ాల�) 

ఓరమద��మశ�ా ��స మ�శా��మరరమర త్స  మశకమ్యమ�ార�� ్ు �మ��మమ�ఖ మక ్��మలమఆ�గ్మ�ధమ����మర .మ్�� �గ�) 

ఓరమ�క�మ�ధ, జ�య్ �ధ, ��జ��ధమమ ��వ�ధక��్్ప��, ్కం్మ వ��మవ�� వ��మవ�త మ్  య్యమ �్�. (���య) 

ఓరమమధు�ా��మ ���� మమధుకమ �స మ�ధవ�వ�మమ మ క నమ్ా��స  మర� �, 

మధు�కసమమ���మమధుమ��ప���మవగ్మ జ�మమధుమౌయమ �ుస మ��మ�ధ�� 

మధుమ ��నమవ�మ్ప్ ్ధుమ రమ�్ుస మ్  య�మమ ��కమ�ా్ ��మభవ్ుస మవ�. (� �్) 

ఓరమ�ాకదువవ్కమమ��ాయ�మజ�్�్మ�ాకదు��రమ�వ �మ్ుప�్్్��ర న, 

�ాకదు���వ �మవ ����మ�ా��,్ ్ృహ్ప్�లమమధుమ గ�రమ�మ�భయ� (వరమమ� ) 

ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ�మవర��మృ్మ�ాన�రమ్మ ప� �. 

�మో� దకమ�ాన�రష 

��్ ష హ��యమ�మ�ావశమ�్మహ��ద�ాకమ�మవరమ�� , 

్ువ సమకల �ా��   ��ౖమ�ానమ�మ�ట�ౖమ జల�ౖ. 

ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ�మ�మో� దకమ�ాన�రమ్మ ప� �. 
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వ స్ ్రష 

��్ ష ్శా�ా ��ధమ్��క మ్ కహ�స ్మ, ్��్�, 

��వ�ాస మలమ్ర��కసరమవ స్ ్��గ్రమమమ�� �. 

ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ�వ స్ ్��గ్రమ్మ ప� �. 

ఆభ ల�మ�కరష 

��్ ష కశా�ాఖ�యమకమల ఖ�యమశా���  మవవమ���, 

భ�రల��మ��కక� �రకమమ� ద��� �మమ�మ ర . 

ఓరమ �మ��భౖవల��్మమ ��యౖమ�మ�మ్మ స్ మమ��ాయభ ల�� ్మ ప� �. 

గరధరష 

��్ ష క �ప�ాగ �మ్ర��కసర, క్ స ��మ�వమ���క్ర. 

గరధరమమ��ాయమయహరమమ �మ��వ్య  రమవవ్మగృపయ��ర. 

ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ�మ �మగరధరమ్మ ప� �. 

శ��ం�రష 

��్ ష �ర్స వ్నమ�శక�ార�మల��ధస్్యమ�భ�శ్క�� 

్ువ�ాస మ�క��్మమ �మగృపలమక �ల�క��. 

ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ� �వ ్నమఖం్మశ��ం��మ�శా్మ్మ ప� �. 

�క��్ష  

��్ ష �క��్మదవల ్మమ��ాయ్మ�ా్� ్మ్రడ�ల ్మ�ట�్ 

హ��మ�వ మక�రక�న����్మగృపయ��మమ�� మవ�్వశ�. 

ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ�మ�క��్మ్మ ప� �.  

వ�రపమ్మ పలష 

��్ ష �� మ�ాగ మ్రభ�్రమ్రమ��ామ�రదు�త ద��, 
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క�రదమరమ� మవ�్ాపమ ్ మగృపలమజగమ శక��. 

ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ�మవ�్ాపరజ్రమ్మ ప� �. 

���రగమవ�జష 

ఓరమమరమల ���మ�మ� - �ామౌమవ�జ� � 

ఓరమమవల ���మ�మ� - జ్�ు�మవ�జ� � 

ఓరమ����ర్ ధ�ా��� �మ� - ఊ �రమవ�జ� � 

ఓర కమల�ా�ధ��యౖమ�మ� - క��రమవ�జ� �  

ఓరమవమ�్ల� ���మ�మ� - ���రమవ�జ� � 

ఓరమమద�మ � వమ�మ� - స్ � మవ�జ� � 

ఓరమల్�����మ�మ� - భ�జ్్మవ�జ� � 

ఓరమకరభ�కర���� ఘమ�మ� - క���రమవ�జ� �  

ఓరమ్ుమ�ఖ ���మ�మ� - మ�ఖరమవ�జ� � 

ఓరమ�����మ�మ� - ఓ్�� మవ�జ� � 

ఓరమ్ు���ధశా���మ�మ� - ���ధశారమవ�జ� � 

ఓరమ్ు�్��్ౖఘమ�మ�మ- �్� వమవ�జ� � 

ఓరమ మ ���మ�మ�మ-మక��స మవ�జ� � 

ఓరమకమల ల� ���మ�మ�మ- � �మవ�జ� �  

ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ� - ్�ాకలయర�ా�మవ�జ� �. 

 �మ��ౖభవల��్మ��మ� త్ �� స్  మశ్��మ వ�  

ఓరమవవకృ��ౖయమ�మ� 

ఓరమ�కృ��యౖమ�మ� 

ఓరమ�మ�య���మ�మ� 

ఓరమ్ కభ�్మ�్మవవమ����మ�మ� 

ఓరమశ�మ� ���మ�మ� 
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ఓరమ�భ���యౖమ�మ� 

ఓరమ్ు ట�ౖయమ�మ� 

ఓరమవ మ ్్శా���మ�మ�  

ఓరమవమ�్���మ�మ� 

ఓరమ్ు��ౖయమ�మ� 

ఓరమ�ాకప���మ�మ� 

ఓరమ్క�����మ�మ�  

ఓరమ్ు�����మ�మ� 

ఓరమధ��య���మ�మ� 

ఓరమమ� ల్���మ�మ� 

ఓరమల���్ఘమ�మ� 

ఓరమ�్యవ�్ా� ���మ�మ� 

ఓరమ�ట�వ���సఘమ�మ�  

ఓరమఆమ���యౖమ�మ� 

ఓరమమ���యౖమమ�మ�మ� 

ఓరమమ �ాస ���మ�మ� 

ఓరమవ్ు�����మ�మ� 

ఓరమవ్ు����ల ౖయమ�మ� 

ఓరమకమల ���మ�మ� 

ఓరమశార�����మ�మ� 

ఓరమశామ ���యమ�మ� 

ఓరమశ�� ధ్రభ�ా���మ�మ� 

ఓరమ��ుగ�హవవమ����మ�మ�  

ఓరమ్�మ��� ఘమ�మ� 

ఓరమ��్ ���మ�మ� 

6



ఓరమహ��వల్ట����మ�మ� 

ఓరమ���ఖ ���మ�మ� 

ఓరమ�మృ�����మ�మ� 

ఓరమమ �ాస ���మ�మ� 

ఓరమలలక��కమ������యౖమ�మ� 

ఓరమధ ్�ల � ���మ�మ� 

ఓరమక �ల����మ�మ� 

ఓరమలలకమ � వమ�మ�  

ఓరమవద్�ధవ� ���మ�మ� 

ఓరమవద్హ�ాస ���మ�మ� 

ఓరమవద్���యమ�మ� 

ఓరమవద్మ్ురద���యమ�మ� 

ఓరమవమో్దభ�ా���మ�మ� 

ఓరమవద్మ�ఖ��యమ�మ� 

ఓరమవద్��భమ�ధవ� ���మ�మ� 

ఓరమ మ ���మ�మ� 

ఓరమవద్మ లధ�ా���మ�మ�  

ఓరమమ ��యౖమ�మ�  

ఓరమవమ�్��ౖయమ�మ� 

ఓరమవద్గర����ౖయమ�మ� 

ఓరమవ�లయగర�����మ�మ� 

ఓరమ్ువవ్��న���మ�మ�  

ఓరమవవ�ామ��మ�ఖ��యమ�మ� 

ఓరమవవట����మ�మ� 

ఓరమమరదవవద�����మ�మ� 
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ఓరమమరమ�వ ���మ�మ� 

ఓరమమరదవ్హహ ద���యమ�మ� 

ఓరమమ్్ �భజ్���మ�మ�  

ఓరమమరదవ ��ా���మ�మ� 

ఓరమ్రమ��ా���మ�మ� 

ఓరమ్రదు ్ల ���మ�మ� 

ఓరమఆప్దజ���ౖయమ�మ� 

ఓరమవ����� ఘమ�మ� 

ఓరమ��ా���మ�మ� 

ఓరమ�ధవక���సఘమ�మ� 

ఓరమ్��యౖమ�మ� 

ఓరమ�మల ���మ�మ� 

ఓరమ�శకజ���యౖమ�మ�  

ఓరమవ����� ఘమ�మ� 

ఓరమమ���దవఘ�����యౖమ�మ� 

ఓరమ��వ్వ�ర���ల ౖయమ�మ� 

ఓరమ�ార�����మ�మ� 

ఓరమ�క్మ ల యర్�ా���మ�మ� 

ఓరమ�����మ�మ� 

ఓరమట�్����యమ�మ� 

ఓరమ�లక�ల� ���మ�మ� 

ఓరమవ�ా�వప���మ�మ� 

ఓరమ�శ�ధక��ౖయమ�మ�  

ఓరమవ్ురధ�ా�మ�మ� 

ఓరమ మ��ార�ా���మ�మ� 
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ఓరమహ��ల ౖయమ�మ� 

ఓరమమ మమ ్��యౖమ�మ� 

ఓరమధ����యక���సఘమ�మ� 

ఓరమ�ధమ��� ఘమ�మ� 

ఓరమ���స ్ఘలమ��మ య���మ�మ� 

ఓరమ్ుభవవమ����మ�మ� 

ఓరమ�ృవ�్శయగ���రమ����మ�మ� 

ఓరమవ ల���్ఘమ�మ�  

ఓర �్ువవమ����మ�మ� 

ఓరమ�ట����మ�మ� 

ఓరమమ� లయ�వా శా�ా���మ�మ� 

ఓరమ్మ�దవ్�� ���మ�మ� 

ఓరమజ� ���మ�మ� 

ఓరమమరగల మ ��యౖమ�మ� 

ఓరమ�ర్స వక �్ల�ధ������మ�మ� 

ఓరమ�ర్స వ��ౖనఘమ�మ� 

ఓరమవవ్��న���యమ�మ� 

ఓరమ���ా�లమ్మ �������మ�మ�  

ఓరమమ���దవఘదకర�ధ��ౖయమ�మ� 

ఓరమమ ��యౖమ�మ� 

ఓరమ్�వకవదవవ�ా��ల ౖయమ�మ� 

ఓరమ�వదు�ా్ ���మ�మ� 

ఓరమమపశాం��యమ�మ� 

ఓరమ వ్హ్�ర్స మ��ా్్శా���మ�మ� 

ఓరమ్వశాలజ్� �మ్రవ��న���మ�మ� 
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ఓరమభ�వ�్శక���య �మ�  

 �మ��ౖభవల��్మ���ౖయమ�మ�  

 
ధ వరష  

��్ షమ���వ్్స ర�ామ్ రగజ�మ �మ�ర్స మవక �్లమ�ధ��   

ధ వరమగృపలమకమలలమ�ావరమ��శ�మ�ామ�మ ర. 

ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ�మద వమ ్ ఘ వ� �. 

 

మ వరష  

��్ షమ్ కలలకమ�వా ల �వమజగమ�ౖకమవవశా�క  

మ వరమగృపలమమ �్�మభశాస ఘమవవజక్్రమమ� . 

ఓరమ �మ��భౖవల��్మమ ��యౖమ�మ�మమ వరమద ద� �. 

 

��ౖ�్దయరష 

��్ ; ్�ాక్ర�మ్�ాకరగమ��రద�ాయమల �్ మ�భవర   

శాలలక్ప్మ���్ౖదయరమ్కరమగృపలమమ� ��ప్ర. 

ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ� ��ౖ�్దయరమ్మ ప� �. 

 

��ర్�లరష 

��్ షమ�ా���మ�ాగకృ్్ �ా���ధమ�ా�ాలలల��� 

్కరగ�� పల మపమ �మ��ర్�లరమవకస ్�ా��ల�  
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ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ� ��ర్�లరమ్మ ప� �. 

 

��ాజ�రష 

��్ ష �ద మజ�య్మనకజ�య్మవ రజ�యపమవ�ా్్శ�మవ రమజ�యప  

��ాజ�రమగృపల�దరమవ రజ�య్మ�భవవదర. 

ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ�మ��ాజ�రమ్మ ప� �. 

 

మర వ్వ�రపరష 

��్ ష ్ కమర వ్వవమ మమ �మ్ కమమర��వ �స �ా్్శ� 

వర వ్వ�శపరమగృపల�దరమ్ కమర వ్మ�మర్వలరమ. 

ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ�మవర వ్వ�శపరమ్మ ప� �. 

 

వవద��లరష  

��్ ష శామ ��ధమశామమ��మ్ కలలశ��కమశామ�్, 

వ��ట�వ �్మ్�ాకరమ మ��కక� �రకమవవద��ల�్. 

ఓరమ �మ��ౖభవల��్మమ ��యౖమ�మ� వవద��లమ�మ�ా��ా్మ్మ ప� �. 

 

��్��మ్మ� కృ్మ త్ డ��వ�� మవ�జ్�్�మభగవపమ్�ాక్్శామ �మ��ౖభవల��్మమ వ��మ్ు��వ��మ

్ువవ్�నమవ మ�మభవ్్.  
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 �మ��ౖభవల��్మ�ా��మ��మ�ష 

్� ్�ా � : ్రమ��ామవవ్గృపస ్్  

వ�ము్క��్�ా � : ్రమ��ా��ౖమదమ�్మ  

్ద� � : ్రమ��ా�� శ�ట�ట�యమ్రమ��ా���మ�న�మ�  

్� ్�ా � : ్�ధస�మ్�ా�లర  

వ�ము్క��్�ా � : వ�ము్క��స�మ్మ�ా��ర  

�ా���ం్��ా �, వ�ము్క��న�ా��శ�మ�మ్���ర��్. 

 

 �మ��ౖభవల��్మవవ్మక   

వ� కనకవ�పడ�మశ��ల ్రలలమ�ా కపమ �, వ ర శక ��మమ �ధ, "ఓమ�వా ���మ��మభ�లలకరలలమ

మ �వ�లరద �మధ�� జ�శ�్రమ డ�� �ధమలల�మశ�మల�ుమట��్ స �్మవ���న �. ����మ�ా��లలమ

�్శ�మ��మరమ�మమ వ్రరమ�శక యమవర్్ల��ామశావ���శ�, �్య��కమ్రఖ యక�ల�మద��దువ ల��ా�్మ రడ���శ�మ

శా లర ���?" ��, �డ�గ�ా, ్��కశక �డ�మం ��వ�కమ��కమ-మ"మ ��మ్ కమ�మ��ౖభవల��్మ��మ

ద��ు్��� మవ�ర�టరమ�. �ా స్ మ్రవదలక�, ధ�����యదులక�మఆ�� మ���మ వ్, శా్��� ,  వ �� మఈమ

్��య�నమగ�� ్రంమ-మఆమ��ౖభవల��్��ు� , భశ�సమక్��మ్మ�మఆరర�ుమఆ�ామ�్ ుస ర���వమఆ��భౖవల��్మ�క�మ

వవ���నమఆమ��్ స  ర���వమ�ా��వ�్మమ వ్రరమఆమ్్్మ�క�మకృ�ామక����ల�మవవ్��మప్డ���.  

 

�ల మఆరరమద�క�మ�ా్్వ ల��ౖమ�ాళళ్ మ వ్ర మ్మమకృ�ధలలమ�జ��ల�ౖమ�ఖరడమ��ౖట��ాల� మ

�ా��రమగల�గ��� �.  వ���� మఆరర�ుమ్ృల�క��రంమఆరరమ��ుగ�ప�నమ�్్��రం, �ర�మ్మమ్క�రమ

కృ����మ� ��గ����వ,  వ���� మ �మ��భౖవల��్మ్క �వరర��మధ���నమ�్్��రము���వ �ాళళ్మ ����శ�మ

ధ�వర్్ల�మశాలల �. �ా��మకర�మర��మవృ��మ�గ�మురమ�. శా్��� ,  వ���� మధ�వర్్ల�మ

శా�ాల�ుక�ర�ట��న�వమ�ాళళ్మ�వశయరమఆమ��ౖభవల��్మవవ���నమఆమ����్ల�. �వ�ప� మఆరరమక �లక�మ
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�ా్్వ ల�ౖమ�ఖరడమ�ధ��్రవదల��, �ాజ��ౖట��ాల��మ్్ల్�గ��� �." ��మ���ాపడ�. �వ�పడ�మ

�ా కపమ �మఓమవవభ��మఆమ��ౖభవల��్మ వ �? ఆరరమమ��్ వమ ���? ఆమవవ్మమప్యర ���? ��క�మవ���స�ామ

��ల�వకర��. ��మ�్డ�ా, ఆమవ ర శక �డ�మమ లమఈ�ధమ��ామ��వప�ా�ాడ�. ఓమమ �� �్యర్మ

వ��యమ��కరర��మ �మ��భౖవల��్మవవ్మ��ుమ����పద�ుమశ�ద��ామ��ుమ�మ��మఈమ�ధమ��ామ��వప�ా���ు. 

 

వ� కమ�మ కవ�పడ�మ్ృగ�మహ���మఆమవ�ాశశ�సమశ� శ�� ్వ్ుా� ���ు. �రదుక� ఆమ�మ్మ్ర్�ధరంమఆమ

మ��శ�మవవ్యకమమ�యమ �మవ మ�శా�ాలలమశ��వ�మ�్�ు. �వ�పడ�మ్ృగ�మహ���మఆరరక�మ�మ్���రంమ

"ఓమ్్్మఈమవవవరమమ�మ� స్మ�మమ�డ�మమ�ఖయమ�వ్ మ�ల� శశ�స, ��శ�స, భ�శ�సమ��ుమ�ా�� 

��ౖ��్మ�డ��తస రమ�. మపమ�����మ�మశశ�సమకళమ�ా క్���మవ ర శక ��శ�మ��ా ర���ామ���మప్డ���రమ�. 

�మ�మ�యకళ ్ ్క్మ���మ వ్హ్��మమ్ల�్్రమ�. ్కమ�ధ�్మశా కరర��మ��క�మ��భౖవమకళ��మ��మ

క�మ ��స�ామజ�్రముమ"మ��మశ����ు. ఆమ్్్మ�్�శ�����ుమమ�నర���ు. ్్్లమ��ా�్మవ�ా�ాశ�స�క�మ

్రవ్�లమ్�వ గ�వ�క�మ��ౖభవల��్�ామ�వ్��రం�మ�. ్ృగ�వ�మఆరర�ుమ�ర్స వ�క�మ్ం్మ��్ాహమ�మ

జ���ధరం��డ�.  �మహ��మశ���క��ౖమఆమట� ్�మ �మమ వ్లరద��శ�మ���లల�మ్రవదల�ు, ��ౖభ�ాల�ుమ

్ర్��రంమ్క ్ల��్�ామ�ా�ధశ�శ��రమ�. శా�మ�శక యమమ స్్��మ్రదువ డ�మ� �ధ�మ శా��క�వ�మమో�ా�శ��ా�ుమ

ద �ాక్ుడ�మ్ం్�మ�ావరశా లర�ామ-మఆమ��ౖభవల��్మ�ాగ్మ�� �త ��మ�మ.  

 

్రదువ డ�మద��దవ��డ�్్��ౖమ�ర్స వ��ుమఆశ��రం��డ�. ట��ాయమ� హమ్వ�స ��ౖ�మ��నవ�క���, 

ఆలలంరంమ-మల��్ మ�రర��మ�� �ాగ�ా�నమమమ���్డరవల్�్మవ���మకల�గ�్్రద�మ���ాపడ�. ఆమ

శా లర�ామమ �ా్ు �ల�మ-మమరద �����మకవకర�ా�ు, '�ా్ుశ�' ��్మమపమ్�ాప�నమకవకవ���వ ్�ా�ుమ

�మ��్ మ-మ�� �ాగ�ా�నమమ��రమ�ామ-మ��ౖభవల��్మవ���మఆమ్మ�దవర�ురంమఆ�� భ��్మలలశాల�ుమ

క �ల�రంరమ�. ఆమ్మ�మ�లలమ్రమ�వ మ�మమ వ్ల�మ� �ధ�మ�వా   �ల�ుమమ�నరంమఆమ్్్మ ��మ�మ

మ� �స ల��ామట��ధరంరమ�. ఆమ ��మ�మమ� �స లలమఆమ�ల��్, ���యల��్, ��ౖ యల��్, �ాజయల��్, ్ర���మ

ల��్ , �జ�ల��్, �మ�యల��్, ధ�ల��్. ఈమ ��మ�మమ� �స లలలమ్ క���ర�రర��మ మధ�ల��్మ��. ఆరర�్మ

�శక యమల��్, ��ౖభవల��్ మ��మ�ధల��ాస  �.  
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్ కమ�శక యమవవమ����గ�మఈమ్్్మమప�మ �, ఆరర�రదుమశ�ర� మ�క���మ�వ�� మ�మజ�����మ

మ�నర��డ�. �రదుక�మ మ�హ లమ��్ ����ుమ��ు, వ� కరమ్వమ� �స లలలమ వ �మ�ా్కక�లలమ

వ�ం��ర� రదుక�మ ర్ల�మ�రద �మక్�ధమల��్మ��మ్ర��వమ���మ్�వ గ�వ��ుమ�����రం�� �. 

్��� లర�ామభ�వ గ�వ�మమ�రదు�ామ్్యలలశా�శ�మ���్మ�మభ�వ గ�వ�శ�, �క�డమ�వమ �మ�మ దు��్్రమ�. 

్��ాక�ుమవ��� రముశ��రదుక�మఆమమహ���మ వ్హ్మమ వ��మశ�ధరంమశ��ల �ా�శ�మ�్ల�్ ��డ�. �క�డక���మ

�ా కపమవ ర శక �ల�మ�్�మ�ాక�ుమగమ�రమక�ర��మ �  ��ా��ా��మవల���్మ్ ్మ్ల ్ వమ�లలలమ

మ����మవ�ర����, �మ�మమ �ధ�మభ�వ గ�వ�మవ���ా�శ�వమ���మ�క�డ�ుర��మ��ౖక���మ��క�మ� �ాడ�. ్క�డమ

ల��్మ���ా�లల�మ్ద� �మ�ాంకల �లలమ ర��మ�త �మభ�వ గ�వ��ుమగమ�రమలలదు. �రదుక�మఆమమహ���మ

వ���ా�శ�వమ���మ�ర్స వ��క�మవక స్లమ����ౖమ్��నడ�. ����మ�ర్స వ�మశ��ధరమక�ర��మ�్మ

�ార్మ��ామభ�వ గ�వ��ుమఆ�ా��రం, ఆ���ుమ�ార్వ ంమవర�ధ�్�ాడ�. శా�మ��ు్ �� స్రర�మఆమల��్మ��మ

�్���మ�. ్�మ��ా్మ�ా� �రర��మ�ర్స మవక స్ల �నమ్�న�మభ�వ గ�వ��ుమ���రమక�ర��మవమ�్�మ �హ���దమ

క���మ�్��మ��ౖక�ర���నమవమ�్ ����� మ���్రమ�. ఆ�ధర�ామ��ౖక���మ��ుమవమ�్మభక�స ల�దమ��వమ��మ

భ�లలకమ��క�మ�� ్�ధమశ�ల � వ� మ�మ�రదుమ ర���ు.  

 

ఓమ�వా  కప�మభకసమ్ులభ, �్యర్మక �ల�మ�్మ���మఆమ్్్మ్లల�మ �నమ���ధప��మ్��మప వ�. 

 మ�హ లక�మ కమక మ��్ ����ుమ��ుమ�. 

��ల శాలరమశ��్ రమవవ్్ా� �వ� రలలమ ల, ్ు ల, గ�ల ల, ��ాలమ��్మ�ల�గ� �మ�శా�మ��ల�్ ళళ్ 

వ�ర� �ా �.  �మ��ౖభవల��్మభక�స ల��ౖమఆమ�ల�గ� �మక�యలక�మ �నమఊ��లల�్మవ��న్వరశమ్రజ్్్ల��ౖమ

�ల�గ� �మ��వక�ల��మ��ాపల�మజ������. ఆమ�ధల్లమ�దృర�వ�ా్్స మ�ా��మభ సల�మ�ల�గ� �మ��ధమ

వృ్్స లమ�క�ామమక��మ్ర�ాద�ల�మక్��మఆ�ధసవ �ల�ౖమఆ�వగయవర్్ల�ౖమ��ారల�్ �ా �. శా�, �ా�ు�ా�ుమ

�ా��లలమ�హరశా మ�మ్ల� స్ రమ�. మ�ౖవంర్�మ్��్రమ�,  �మ��ౖభవల��్మమ �మ��ుగ�ప�నమ�్్��రంమ�ర��మ

్మమవవ�జక్కర మ��ుక���న �. 
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మపవర��్్��ౖ�మ లమభ సక�మ్�మ�ార��్యరమవల్�్మవవవరమరమ్��మ�� ��తస రద�్మట�వ�మక్��రమ�. 

"్రదులలమ��ౖభవల��్మద� మ�రమ�" ������్ మ�దయమ రమ�,  ర్�వవప�ాల్���మ��క�మడ్�బ్ం్మ

్రమ �రమకమ రమ� �ాస  �? ��మట��ర��డ�.  ర్��మధ�వర్్ల��ౖమ్�మ�దయమమ�రదుమ్ల ద ూమ

��ుక���నడ�. �రదుక�మఆమ��ౖభవల��్మమ �మశ�వ��రంమ�్�శ�మ్���మగ�ల�ా�రమ��వపదలరంరమ�. 

�ర్����మ�్�మ్ర�ాద�మవ���స�ామ�త �రమ�. �్�మ�ార����య�శ�మ�ల�వలలక�ర��మ�త �రమ�. 

్ర�ామ�రం�మధ�రమ�ర్��మఖ �్మ�����రమ�. ంవ క�మక�ట� ్��ల��మ���ల డ�. �్�మ

మ���మ�వ ఘ�నమమ �ధమ్మ జరమ�్��మద  ర�ామ����� రమ�. �్�మక��టర్రమ� స్రమఆక్దవ�పల��మ

�లమ్��్�ా�ా �. 

 

�ాజ్�ా� �రలల  వదం్మ�వ్ వ�ర� మ్ు లమభ స,  శా��కమ��ద�రలలమ�వ� కమ�జ�రమ�ా��రంమ�ా్మ� ్మ

�� �రమ్��, �హరశా మ���మ్�్లర మ�రదుమవవవరమమర్��మమ��త హర మ��మ� ���ాడ�. ్�మ

ధ�� జ�శ�మ్�మ్లర మశా లరమ��మభవ�ర��డ�. �రదుక�మధ�మల��్మవవర �మ�మ���ల�దు��మ

��ుక���నడ�. �రదుక�మఆమ�మ్�ా �మఆగ�మ�రంరమ�. �ర్����మ�్��లలమ్దుబమ� మ��రంరమ�. ��ుశ��మ

��ౖ మ���మ కమ��వపమధ�వర్్����మ��డవక�మమ�గ���డ�. �్��మ్�ుమ������మధ�మ�మ్వకక�త � మ

��శ�రమ� �ాస ���నడ�. �రదుక�మభ�వ���మఆమధ�వర్్డ�మమప�ా్�మఆ�శ���్మ్ు ల భ సమ�దమ

మ���నమలల��త �మ�ర� ల�మక���మ� ���త �ధ, ్��ుమశా�ాడమ�మ�ా్�మ�్డ�క�ర��డ�. ��ర��్మ�ా్మ

్�మ���్నమవర�ధమ్ు లమభ స�ుమ్ర��రంమ��మ్ర��డ�. ఆమ�ాజభ�టల�మ�్���మ్ర��రంమ�ా్మమ�రదుమ

�్�ా �. ��య��ా� �మ�లలమ�ా్మ�్���మ�����రంమ�్�మఆ�ధస�ా్ుస ల�నర���మ�ాక� �రమ� ్ ుశ��మ

�్���మ�� �ాలలలమ్ర��ర��డ�. ఈమ�ధర�ామ్ు లమశావ� రమక్ా� లమ�ాల�ౖరమ�. 

 

�ాయ�ా ్ుస ���ౖమగ�ల లమభ సమమ�ౖ�ా�ుగ�హమ�క�నమ్�మ��్ �� �లలమ�ాయ�ా మ�లలమమ�ఖయమ�మ్�మ

���ట� ్����మమ �శా��మ్�ర�� మ వ్రరమ్ర�ామ���్�ా్�ా�ు. �ర� �ా�మ్ర�ామ�రం�మదర��మ

మ�ౖ�ా�ుగ�హమ�వల��్మ��ుశ�వడరమమ� ్్కమ�మట��ర��డ�. ఆ��ుమమ��ౖా�ాధ�ల�మ��న��మ

మ ��్�ాడ�. �్�మ్ల�త �ా �వల� �ా్�ాయ�ా �ల�మ�్��శ�మ్హక��ర��దమ�మమ ��్�ా �. �్�మ
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�ాయ�ా మల �ామ �ల�మ్�న��్ ్ మ�్��మ�ా్��మ్గ�్ ్్రమ�. �ర్����మ�్�మక��టర్మ�మమ���దవఘమ�లలమ

మ��ుగ�్్రమ�.  

 

్కమంవ��మ��ౖమ��ాలమభ సమమరం�ామ �ా�, ���కమ్ర�ాద�మవల�మ��డ�మ��నపల�మ�����ా�. కర�వ��మ

్ర�ామ�రం�మమ����మ్ుఖవ��లల�ా�మవ�జల�మవవ��ల�మ�ర�టమవృ��మఖ �్మ� �డమ�మమ �శ�మ

��ుక���నడ�. �రదువల్మ��డ��్్వ లవల్మదు కఘ్��లమ�ాల� యడ�. మదయ�ా�ర, వయ��� ర, �దరమ

�దలగ�మ��డ�మవయ్��లక�మ్��్� యడ�. ఆమశా లరమ� ్మ�్�మ్ర�ాద���మప ్మక �ప రవల�మ

క�����త �రమ�. ంవ క�మ�్డ�మద��దువ ��ౖమ�త � డ�.  లమ�్లమ����, ��ద��కవ�మ్�ధ, వదుల�శ�లల�మ

వయ్��ల��మ�్డ�మదు�ా్ �్ డ��ామమ  ��డ�. ్ మ మ��ాల�ుమమ�ర�ధ్  స మ ర� �ాడ�.  

 

����మఆమ�ల�గ� �మ�క�మ��ల�్ ళళ్మమ వ్రమ మోక����శ�మఆమజగ��్్మ���మ �మ��ౖభవల��్ మమ �మ్మ�ుమ

��ుగ�మ�్ుస రద�మ్మమభ సల�ుమమరంమమ���లలమ����� మ్మక�మవ� కమ��ౖభవమ��ుమక్��్ుస రద�మ

�ర ్�ా �. ��మ�మవ్ుస ల�మవ�ర����మయ�ాకలలదు. ్మమ�డ్లక���మ వకర్మఆప�ా�నమ

వవ�ామ�రమమ�మవమ వమ మఆమల��్మ���మ�వా �� ర� �ా �. �రదుక�మఆమ�మ్�ా��శ�మ�ా����ౖమ

ద��ాల�గ�్్రమ�.  క��డ�మఆమ�ల�గ� �మ�త ద�ంమల�ల� క్�ధమ్��ుమ�వా �� ్ుస �నమ�భమ్రద భమ�లలమ

ఆమ��ౖభవల��్మమ �మ కమవృద� మ��స ్మ �వరలలమవం్మ�ా���మవల�క��రంమ్ల మ���ాపమ�ా��రమ�. 

 

"�ధల్ల�� �మభశ�సమవవవ�స �్ నమమ ్ుస ర�ుమ��క�మ��ల మఆ�రదర�ామ రమ�.  మ��ౖభవల��్మ��ుగ�ప�శ�మ���ర్మ

�వ�ం్ర�ామఆ�్ద�మవడ�్్��న�వమఆమ��భౖవల��్ మవవ�ాదరమ�్్క��్ర�ామ�ధమ�� �్్ 

మ  ్రమ��్ ����ు, ్కలర మ�మ�శా���ల�్ ళళ్ మ�ల�గ� �మ�మ�మ్ళ్లల్ మ �మ��ౖభవల��్మవవ్రమ���యర��.  
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�వకమ���ధపరదర��మ��నమ�శా���ల�్ ళళ్ , �్యర్మ్ర్్ర� మహృద��ల�ౖమఓమ��ాకమ్ర్క�మఈమవవ���నమ

 �ధర�ామ��� య్. వవ్ుస ్మ�మర మ�మమ���దవఘమ�లలమవ���నమ�గమ��మఆమవవ���శ�మ��ర్మఖ �్మ

�వ�్్రమ�? ��మవవ�రం�� �. �రదుశామవృద� మమ ్మం �మమరదప్రమ� ్ స మ్ల మ���ధపరమ�.  

 

ఓమ�మ ్�ల��మ్మ �మఖ �్��మక����మవ�శాదు.  వ�ప��ౖ��మ్��మ��ల�గ�మలలకమఆ �మలలకమ ��మ�మ

�ర్క�మ�రంమవదశ�రడ�మలలమ�మ్ ��ౖమ క�మగ� ��ా మ�ల��ా�, �క��ా మ�ల��ా�మఆమ��ర��్. ఈమ

వవ���నమగ� ��ా�ాల�మ� ��మ�ాళళ్, ��మ�మనఘ క��క��నమ�ా�ాల�మ� �ధమఆఖ��మగ� ��ా మ�����మ

మ ���డ�మవ� ్మ�క��ా మ���డ�మ మ�యవ�మ� � ్. �క��ా మ�ల�మ� ్ుశ��్మ�ా �మఆఖ��మ

�క��ా మ���� మ మ�యవ�మ� ్ ుశ��ా్.  

 

మ�రదు�ామ�క�మ��ం�మగ� ��ా మ�మలలమ�మ�క��ా మ���డ�మ�ా�మ ద�ర మలలంమశాలకృ్యమ�ల�మ

ప �్శ��మ్ర���మ�లరక��రముశ��మ్ల�ుస �త ్ుశ��మ"�మ్మ��భౖవల��్మమ �మఈమ�వ్మ�దల�మ్�నమ

గ� ��ా మ�ల�మలలమ�మ�క��ా మ�ల�మ�మవవ���నమఆమ�������ుమ��క�మ్���మశశ�స�మవవ�ామ�రము, �్�ుమ� ��మ

ఈమవవ్ర��మ్ర్్వ వ�స �ాల���ౖమ��మశ���కల�ుమ�� �్ �్" ��మనఘ క��శ��ా్. ఆమ�వజర��మవ��ా్మ�రమ�మఆమ

�ా�ర వ్రమ్ �ాయ స్మ�రమ్ ��ా్మవ�జమ�వా  ర�ర��్. ఈమవవ���శ�మఖ �్మక��నమ�్మ� వ్్ల�మ

్మ��� మ�ాల�మ�మమ�ఖయమ�.  

 

 మ్ర��లలమ�ా �� మ�్��మ�ట�యగ్్లక�మమ�్ులవలలమ రమ�, �ా��మ�ాదమ�ల�ుమక����, ఆమప  రమ

� ్ుా�మమల�్ శ��, ్మక��నమమ�రదు�ామ�ా��మట�జ��దుల�మ  ప ం, ���ాదుల�మ� ్ ుస ర���వ,  మ్ర�మ

���యరమమ��రమజ �గ�్్రమో ,  మ�ర్మ�ధ్్వ మ వ్ల�మమ వ్ల�మ్మ�మఆమ��మప్డ�్�మ ర���వ,  మ

్ర��మ�ా �మవ �లవ�్మశ్్వ ట�వరమలలక�ర��మ ర���వ,  మ్ర��మ్ల ్ ల�మ��ాడర్�����, �్యమ్ర����ామ

వ�ర�టరమో మఆమ్ర��లలమ �మ��ౖభవల��్మమ �మ�ధ� ర�ామవ�ర�టరమ�. 

 

వ�జ్మ����మ�ష  
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వ�జమ�వా  ర�రమవల�ధ�మ�ా�ర వ్రమ్ �ాయ స్మ�రమ్ ��ా్మ్� �పమలలమ�మఈ�ా�యమగమ�లలమ� వ్ర�ామ

�్శ�మవర��వ నమ�ల��మ�ా�మలలమ�మ��యవ��ధర���� �ా�మ�ర�దలమవమ�్ల�మ�దల�ౖ�మమ�గ�్ ల�ుమ్���� మ

మ��మ�దమ� ్�మవ స్ ్రమమ్్ శ�ర�ామవ ం, ఆమవ స్ ్రమ�దమ్����నమ��యరమ�త �ధ, మ���దమ్ర�ా �, 

��ర��, �ా��మ��ర్��ుమకలరర�ామ�మ��్మ�రదులలమ��ల�గ�మ��ౖవ�ల మ��ల�గ�మ్మల�ాక�ల�మలలమ�మ

మ �మ�ఆక�ల��ా�మవ�రంమ�ా���దమశ�్బ��శా��ు, మ���దమ కమ�ా�కలగ�ద��ుమ����� , ఆమ�దు�మ

 కమ�� ��మవ�వ�క�ుమ�ా వ్లలమవ�రం, �రదులలమ కమ్ర�ా �, ��ర��మ�గ�ుమ ర��్. �రదుక�మక���మశశ�సమ

లల��ాళళ్మఆమ్మ� �శ�మమల మల�లలమవ��నమ��ల మ��ుమ ర��్. �్����మమ �ా�నమ��్��రం, 

�గ �వ్్స ల��మధ వరమ��� య్.  

 

�మ ్�ల�� �మ్�ా��శ�మల��్గలవ్ ���నమ �మమక�మ��నమ��ల మ్ర�మ�. శా్��� , మ�రదు�ామ

ల��్గలవ్�మ,  �మమశ�ా �నమవ�రరం, ��ర్ ర మ��ౖభవల��్�మ���్ర��్. వ�జలలమప�ధమవమ��ా �నమ

��్ద�మ��� య్. ఈమవ�జలలమ��ర��మ్ర�ా రమలల�మవకరలలమవ్ువ�శ�మ�్ల�ుమవ�రంమవ�రర��్. ఈమ

వ�జలలమప�ధమవమ�  మ�మ���యలల��ా �మ్�ల్రమవ��క్�ల్ర, వరమమ� మ����మ��మ్�రమవము్.  మ�ౖ��మ

�ల�గ���శ�మవరమగల�ా్. వ�జ్�ర్ మ�మ్ర�ా �, ��ర��మ��ల��నమభదవవ ��్. కలశరలలమ�ళ్�ుమ

్ర�����నమశ� �శ��్�ా �మమ ������ట� మ�ద��్ �ు, ��ట��ాయ�నమశ� �శ��్�ా �మ్్ల�ధమ���ట� మ

�దల�లల�ు, ��ుక�లమమ�రవ��య�నమశ� �శ��్�ా �మమల�్ మ�దల��ౖమవ�వ�కలమ���్మ�ద�మవ�� ్. 

శ�వలరమధ��శారమల��ౖమ�ా �మఆమ����మ��మ�మమ వ్రరమ��కక��ర��్. మరడవరమ�మ�మ�� య�నమ

వమలక�మ��� య్. ్ల మవవ���నమఆమ����్దమ�మ�క�ామ� �మో యగ�ల�మవ�మో య�ావర్్లవ��� �, 

���ామ�్్లక�మ��ాహమ�మజ �గ�్్రమ�, ద��దువ ల�మధ�వర్్లవ��� �.  �లమశ���కల�ర�ుమఆమఆమ

శ���కల�మ�� �్ ����. ��మమ���రంర��మవృద� మమ ్. 

 

్కలర మఆమ�శా���ల�్ ళళ్ మ�ల�గ� �మ�ా��మ�ా��మ��హ్్�ుమ్��� మ4, 8, 11, 21 �ా మ�ల�ా�టమఆమ

వవ���నమనఘ క��క���న �. మ �్��మ�క��ా ర మవవ్రమఆ ర�ర�� �. �ల�గ� �మకడ���దమ�ాళ్�మ

వ���్మ�� ్మ�ల�గ� �మక���మ�ా��మకలశమ��ుమ�ా�� �. �రద��క��నమ���కమద��దువ �ాల�ౖ�మ లమ
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కలశరలలమ�ా��మ��ల��నమవ�రంమవ�రరంరమ�. ్ు లమ ��ా�మ�����్నమవ�రంమవ�రరంరమ�. గ�ల లమ

్�మ్ర�మవ��నమ��ర��మ��ల��నమవ�రంమవ�రరంరమ�. ంవ��మ�మ���మ��ాలమ్�మమ�శ�� �ుమవ�రం 

ధ�ల��్�ామఆ�ా��రంరమ�.  వ �మ �లమ ��ాలలలమఆ�ామ��్�� మ�ా��మహృద�రగ్మభశ�సమట��ాల�్మ

వవమ������మ��కక��ర� మ్్్మఆమ��భౖవల��్మమ �.  

 

�ా �మవవ్మ�మ�వా  ర�రం�మ�్శ�మ�� మ్మ�మ�లల�్మ లమభ సమ�క�మ�ార��్యమ�మ�వా ము యమ�మ�� రమ�మ

�రద��� మ�� �రమ్��, ్����మ�్�శ�మ్ర్రలలమ�� వమమ�ాయదల�మల�ర���. ్మ�క�ామ�ా �మ

వ��న్్ల� య �. ్ు లమఆమ��రం�మవవ్మయ్్మ��ామ�ా��మ�ాజ్య�శ�కమ��ద రమ  ప��రమ�. ఆమ��ద� మ

�� స్రమ�ర్క�మవ� కర మల  ్ మవవ్ర్� ���ౖ, ్ు లమభ స�ుమ�డ�దలమ� �ధ, �్��్మదలవ���ామ����శ�రంమ

��మ�� �శ�మవరవకమ్వపలలదు. ఆమ��ద�రలలమ�మ్�ా��మద�మవల�మ్ు లమభ సమ�జ�రమ�ా��రమడర��మ

�్��మగ్మ�్�ాల�నమమ�నమప్��, దలవ���ామ�ధ�  వ��్ డ�. �ర్����మ్ు లమక��టర్రమ్�గ�వ��రమ�.  

 

ఆక�ధ్కర�ామ  ప���మ�ాయ�ా మమ  �పలవల�మశ��నమవవ� యకరర��మమ��ు్ులమ గ�మ్మమ�గ�మ్మ

�ర�మ�లలమగ�ల లమభ సమ��ల�గ�లలశ�మవ��్డ�. ్్ మ�ాయ�ా ్ుస లరద �మ�్��్మఆశ��ర�� �. 

్హజర�ా�్మ��్�గలమగ�ల లమభ సమఆమ�వశా�ా�నమ�����రముక���నడ�. ్మ�క�ామ�ా��మక��టర్మ�మ

వ� కమ��భౖ�ా�నమ�� రమ�రమ�.  

 

్కమంవ��మ��ౖమ��ాలమవవ�� రభరమమ��ా�్మ�మ్�ా��మద�వల�మఆరరమభ సమక�మమ��ామ��డ�మ

వయ్�మ�ల�న��మ కమ��మ్ ��ా్మ క���ామ��నర���మవమ�్మ�్�ధ��డ�. ్�మక��టర్మ�మవ�్మ

 ర��మశ�ద మక�్ ం��డ�. �ా��మక��టర్మ�మక���మవ� కమ��ా�్మ్ుఖ్ర���ామ�ల��మ

��రమ�ా��రమ�. 

 

శా్��� మ��స ్ల��ా�, వ� �ర్ల��ా�, ఆ్�ల�వ�ాలర �ా �మ్��ుమవ�రరం��మ్��, ్కలర మఆమ�మ్మ

క �ల�రంమ�ా��మశ����ల�ుమ�్ �్ �్�ు.  
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 �మ��ౖభవమల��్మవవ్మక మ్మ వస ర. 
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