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1111 ఆ��యందు �ేవ�డ� భ�మ���ాశమ	లను సృ�ం�ెను. 2222 భ�!
"#ా�ారమ	%ాను &న�మ	%ాను ఉం(ెను; *కట- అ%ాధ జలమ	 12ౖన
క!4య	ం(ెను; �ేవ�" ఆత4 జలమ	ల12ౖన అల�6 డ�చుం(ెను. 3333 �ేవ�డ�
9:ల;గ	 కమ4" పల;క%ా 9:ల;గ	 క>%?ను. 4444 9:ల;గ	 మంA�ైనటBC
�ేవ�డ�చూ�ెను; �ేవ�డ� 9:ల;గ	ను *కట-" 9EరFపర�ెను. 5555 �ేవ�డ�
9:ల;గ	నక; పగల"య	, *కట-�I #ాJK అ"య	 1LరF 12టMCను. అసNమయమ	ను
ఉదయమ	ను కల;గ%ా ఒక ��నమ�PQను. 6666 మ#Sయ	 �ేవ�డ�జలమ	ల మధ�
TUక VWాలమ	 క>%S ఆ జలమ	లను ఈ జలమ	లను 9EరFపరచును %ాక"
ప>�?ను. 7777 �ేవ�డ� ఆ VWాలమ	 �ేZి VWాలమ	 �I\ం�� జలమ	లను VWాలమ	
]�� జలమ	లను 9EరFపరప%ా ఆ పK�ారమ�PQను. 8888 �ేవ�డ� ఆ VWాలమ	నక;
ఆ�ాశమ" 1LరF 12టMCను. అసNమయమ	ను ఉదయమ	ను కల;గ%ా #?ండవ
��నమ�PQను. 9999 �ేవ�డ�ఆ�ాశమ	 �I\ందనున` జలమ	 లaక�bటTE కcరdబ(f
ఆ#Sన TEల కనబడ�ను %ాక" పల;క%ా ఆ పK�ారమ�PQను. 10101010 �ేవ�డ� ఆ#Sన
TEలక; భ�! అ" 1LరF 12టMCను, జల#ాh�I ఆయన సమ	దKమ	ల" 1LరF 12టMCను,
అ�� మంAద" �ేవ�డ� చూ�ెను. 11111111 �ేవ�డ�గ(fi" VతNనమ	>చుd �ెట6 ను
భ�!]ద తమ తమ జjJ పK�ారమ	 తమలk VతNనమ	ల;గల ఫల!చుd
ఫలవృmమ	లను భ�! n>1ించు%ాక" పల;క%ా ఆ పK�ార మ�PQను. 12121212
భ�! గ(fi" తమ తమ జjJ పK�ారమ	 VతNనమ	>చుd �ెట6 ను, తమ తమ
జjJ పK�ారమ	 తమలk VతNనమ	ల;గల ఫలవృmమ	లను n>1ింప%ా అ��



మంAద" �ేవ�డ� చూ�ెను 13131313 అసNమయమ	ను ఉదయమ	ను కల;గ%ా
మ�డవ ��నమ�PQను. 14141414 �ేవ�డ�పగట-" #ాJK" 9EరFపరచునటB6  ఆ�ాశVWాల
మందు జo�తpల; కల;గ	ను %ాక"య	, అV సూచనలను �ాలమ	లను ��న
సంవతqరమ	లను సూAంచుట�?r య	ండ� %ాక"య	, 15151515 భ�!]ద
9:ల;%Sచుdటక; అV ఆ�ాశ VWాలమందు జo�తpలsౖ య	ండ� %ాక"య	 ప>�?ను;
ఆ పK�ారమ�PQను. 16161616 �ేవ�డ� ఆ #?ండ� %tపu జo�తpలను, అన%ా పగట-"
ఏల;టక; 12దw  జo�J" #ాJK" ఏల;టక; Aన` జo�J" నmతKమ	లను �ేZ2ను. 17171717
భ�!]ద 9:ల; %Sచుdటక;ను 18181818 పగట-" #ాJK" ఏల;టక;ను 9:ల;గ	ను *క
ట-" 9EరFపరచుటక;ను �ేవ�డ� ఆ�ాశ VWాలమందు 9ాట- నుం�ెను; అ��
మంAద" �ేవ�డ� చూ�ెను. 19191919 అసNమయ మ	ను ఉదయమ	ను కల;గ%ా
Txల;గవ ��నమ�PQను. 20202020 �ేవ�డ�yవమ	క>%S చ>ంచు9ాట-" జలమ	ల;
సమృ ��z %ా ప�ట-C ంచును %ాక"య	, ప{ల; భ�!12ౖ" ఆ�ాశ VWాలమ	లk
ఎగ	రFను %ాక"య	 ప>�?ను. 21212121 �ేవ�డ� జల మ	లలk 9ాట- 9ాట- జjJ
పK�ారమ	 జలమ	ల; సమృ��z %ా ప�ట-C ంAన మ} మతq~మ	లను, yవమ	క>%S
చ>ంచు 9ాట-న"`ట-", �x" �x" జjJ పK�ారమ	 #?క�ల;గల పKJ ప�f"
సృ�ం�ెను. అ�� మంAద" �ేవ�డ� చూ�ెను. 22222222 �ేవ�డ� ]రF ఫ>ంA
అ�వృ��z��ం�� సమ	దK జలమ	లలk "ం(f య	ండ�డ"య	, ప{ల;
భ�!]ద VసN #Sంచును %ాక"య	, 9ాట-" ఆ�ర� ��ం�ెను. 23232323
అసNమయమ	ను ఉదయమ	ను కల;గ%ా అP దవ ��నమ�PQను. 24242424 �ేవ�డ�
9ాట- 9ాట- జjJ పK�ారమ	 yవమ	గల 9ాట-", అన%ా 9ాట- 9ాట- జjJ పK�ారమ	
ప�వ�లను ప�రFగ	లను అడV జంతpవ�లను భ�! ప�ట-C ంచు%ాక" ప>



�?ను; ఆపK�ారమ�PQను. 25252525 �ేవ�డ� ఆ య� జjతpల పK�ారమ	 అడV
జంతpవ�లను, ఆ య� జjతpల పK�ారమ	 ప�వ�లను, ఆ య� జjతpల
పK�ారమ	 TEలను �Kా క; పKJ ప�రFగ	ను �ేZ2ను. అ��మంAద" �ేవ�డ�
చూ�ెను. 26262626 �ేవ�డ� మన స�ర�పమందు మన ��>�? ��ప�న నరFలను
�ేయ	దమ	; 9ారFసమ	దKప� �ేపలను ఆ�ాశ ప{లను ప�వ�లను సమసN
భ�!" భ�!]ద �Kా క; పKJ జంతpవ�ను ఏల;దురF%ాక"య	 ప>�?ను. 27272727
�ేవ�డ� తన స�ర�పమందు నరF" సృ�ం�ెను; �ేవ�" స�ర�పమందు 9ా"
సృ�ం�ెను; ZీN �"%ాను ప�రF షp"%ాను 9ా#S" సృ�ం�ెను. 28282828 �ేవ�డ� 9ా#S"
ఆ�ర� ��ం�ెను; ఎట6 న%ా]రF ఫ>ంA అ�వృ��z��ం�� VసN #SంA భ�!"
"ం(fంA �x"" లkపరచు��ను(f; సమ	దKప� �ేపలను ఆ�ాశ ప{లను
భ�!]ద �Kా క; పKJ yV" ఏల;డ" �ేవ�డ� 9ా#S�� �ె12uను. 29292929 �ేవ�డ�
ఇ��%� భ�!]దనున` VతNనమ	>చుd పKJ �ెటBC ను VతNనమ	>చుd
వృmఫలమ	గల పKJ వృm మ	ను ] �IAd య	Tx`ను; అV ] �ా}రమగ	ను.
30303030 భ�!]దనుండ� జంతpవ�ల"`ట-�I" ఆ�ాశ ప{ల"`ట-�I" భ�!]ద
�Kా క; సమసN  yవ�లక;ను పచd" �ెట6 "`య	 ఆ}రమగ	న" ప>�?ను. ఆ
పK�ారమ�PQను. 31313131 �ేవ�డ� �xను �ేZిన�� య�వతpN ను చూAనప�డ� అ��
�xలమంA��గ నుం(ెను. అసNమయమ	ను ఉదయమ	ను కల;గ%ా ఆరవ
��నమ�PQను.
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1111 ఆ�ాశమ	ను భ�!య	 9ాట-లkనున` సమసN  సమ� హమ	ను సంప�#SN



�ేయబ(ెను. 2222 �ేవ�డ� �xను �ేZిన తనప" P�డవ��నమ	లk%ా సంప�#SN�ేZి,
�xను �ేZిన తన ప" యంతట-నుం(f P�డవ ��నమ	న Vశ\!ం�ెను. 3333 �ాబట-C
�ేవ�డ� ఆ P�డవ ��నమ	ను ఆ�ర���ంA ప#S�దzపర�ెను; ఏలయన%ా
�x"లk �ేవ�డ� �xను �ేZినట-Cయ	, సృ�ంA నట-Cయ	 తన ప" అంతట-నుం(f
Vశ\!ం�ెను. 4444 �ేవ�(ైన PQ�9ా భ�!" ఆ�ాశమ	ను �ేZిన ��నమందు
భ�మ���ాశమ	ల; సృ�ంచబ(fనప�డ� 9ాట- 9ాట- ఉతuJN క\మమ	 ఇ�ే. 5555
అ��వరక; ��లమంద>P� ��దయ	 భ�!]ద నుండల�దు. ��లమంద> P�
�ెటBC ను nలవల�దు; ఏలయన%ా �ేవ�(ైన PQ�9ా భ�!]ద 9ాన
క;#S1ించల�దు, TEలను ZLద�పరచుటక 6666 అP�ే ఆV#S భ�!నుం(f ల�A TEల
అంత ట-" త(f12ను. 7777 �ేవ�(ైన PQ�9ా TEలమంట-�� నరF" "#S4ంA 9ా"
TxZి�ా రంధKమ	లలk yవ9ాయ	వ�ను ఊద%ా నరFడ� y9ాత4 ఆPQను. 8888
�ేవ�(ైన PQ�9ా త�రFuన ఏ�ెనులk ఒక ��ట9EZి �xను "#S4ంAన నరF"
�x"లk ఉం�ెను. 9999 మ#Sయ	 �ేవ�(ైన PQ�9ా చూప� నక; రమ����న��య	
ఆ}రమ	నక; మంA��య	T:ౖన పKJ వృmమ	ను, ఆ ��టమధ�ను
yవవృmమ	ను, మంA �ెడiల �ె>V"చుd వృmమ	ను TEలనుం(f n>1ిం�ెను.
10101010 మ#Sయ	 ఆ ��టను తడ�ప�టక; ఏ�ెనులkనుం(f ఒక న�� బయల; �ే#S
అక�డనుం(f *>��P Txల;గ	 Wాఖల�PQను. 11111111 nదట-�x" 1LరF 1ీ��ను;
అ�� హ�ల� �ేశమంతట- చుటBC  �ారFచున`��; అక�డ బం%ారమ	న`��. 12121212 ఆ
�ేశప� బం%ారమ	 W \ష¡ ���న��; అక�డ బ¢ళమ	ను %��¤¥�కమ	 ల;ను �ొరFక;ను.
13131313 #?ండవ న�� 1LరF %§�ను; అ�� కcషp �ేశమంతట- చుటBC  �ారFచున`��. 14141414
మ�డవ న�� 1LరF ©̈�ెw �?ల;; అ�� అష�ª రF త�రFu 9:ౖప�న �ారFచున`��.



Txల;గవ న�� య�ఫKట«సు 15151515 మ#Sయ	 �ేవ�(ైన PQ�9ా నరF" ¬Zి��"
ఏ�ెను ��టను ZLద�పరచుటక;ను �x" �ాచుటక;ను �x"లk ఉం�ెను. 16161616
మ#Sయ	 �ేవ�(ైన PQ�9ాఈ ��టలkనున` పKJ వృm ఫలమ	లను వ�
"రభ�ంతరమ	%ా Jనవచుdను; 17171717 అP�ే మంA �ెడiల �ె>V"చుd వృm
ఫలమ	లను Jనకcడదు; వ� 9ాట-" Jను ��నమ	న "శdయమ	%ా
చ�ెdదవ" నరF" �ాజj® 1ిం�ెను. 18181818 మ#Sయ	 �ేవ�(ైన PQ�9ానరFడ�
ఒంట#S%ా నుండ�ట మంA�� �ాదు; 9ా"�I ¯ాట-PQ�న స}య మ	ను 9ా"��రక;
�ేయ	దునను��T:ను. 19191919 �ేవ�(ైన PQ�9ా పKJ భ�జంతpవ�ను పKJ
ఆ�ాశప�f" TEలనుం(f "#S4ంA, ఆ�xమ	 9ాట-�I ఏ 1LరF 12టBC T° చూచుటక;
అత" ±దwక; 9ాట-" ర1ిuం�ెను. yవమ	గల పKJ�x"�I ఆ�xమ	 ఏ 1LరF
12టMCT° ఆ 1LరF �x"�I క>%?ను. 20202020 అప�డ� ఆ�xమ	 సమసN  ప�వ�లక;ను
ఆ�ాశ ప{లక;ను సమసN  భ�జంతpవ�లక;ను 1LరFల; 12టMCను. అPనను
ఆ�xమ	నక; ¯ాట-PQ�న స}యమ	 అత"�I ల�క ��PQను. 21212121 అప�డ�
�ేవ�(ైన PQ�9ా ఆ�xమ	నక; %ాఢ"దK కల;గజ³Zి అతడ� "��KంAనప�డ�
అత" పKక� టమ	కలలk ఒక �x"" ¬Zి ఆ �bటBను మ�ంసమ	�� ప�(fd
9EZ2ను. 22222222 తరF9ాత �ేవ�(ైన PQ�9ా �xను ఆ�xమ	 నుం(f ¬Zిన
పKక�టMమ	కను ZీN �"%ా "#S4ంA ఆ��ను ఆ�xమ	 TUదwక; ¬Zి��"వ�ెdను. 23232323
అప�డ� ఆ�xమ	 ఇట6 T:ను Tx PQమ	కలలk ఒక PQమ	క Tx మ�ంసమ	లk
మ�ంసమ	 ఇ�� నరF"లkనుం(f ¬యబ(ెను గనుక Tx#S అన బడ�ను. 24242424
�ాబట-C  ప�రFషpడ� తన తం(fK" తన త>6" V(fA తన ´µర�ను హతpN ��నును;
9ారF ఏక శ#§ర���య	ందురF. 25252525 అప�డ� ఆ�xమ	ను అత" ´µర�య	



9ా#SదwరF ��గం బరFల;%ా నుం(f#S; అP�ే 9ారF Zిగ	¶  ఎరFగక య	ం(f#S.
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1111 �ేవ�(ైన PQ�9ా �ేZిన సమసN  భ�జంతp వ�లలk సరuమ	 య	�INగల�ై
య	ం(ెను. అ�� ఆ ZీN ���ఇ�� "జమ�? ఈ ��ట �ెట6 లk �ే" ఫలమ	ల T:ౖనను
]రF Jనకcడద" �ేవ�డ� �ె12uTx? అ" అ(f %?ను. 2222 అందుక; ZీN �ఈ ��ట �ెట6
ఫలమ	లను �¤మ	 Jనవచుdను; 3333 అP�ే ��ట మధ�వ�న` �ెటBC  ఫలమ	
లనుగ�#Sd �ేవ�డ�]రF �xవక;ండ�నటB6  9ాట-" Jన కcడద"య	, 9ాట-"
మ	టCకcడద"య	 �ె12uన" సరu మ	�� అT:ను. 4444 అందుక; సరuమ	]రF
�xవTE �xవరF; 5555 ఏలయన%ా ]రF 9ాట-" Jను ��నమ	న ] కను`ల;
�ెరవబడ�న"య	, ]రF మంA �ెడiలను ఎ#S%Sన 9ా#?r �ేవతలవలs
ఉందుర"య	 �ేవ�"�I �ె>య	న" ZీN ��� �ెపu%ా 6666 ZీN � ఆ వృmమ	
ఆ}రమ	నక; మంA ��య	, కను`లక; అంద���న��య	, V9Eక!చుd రమ����
న��య	T:ౖ య	ండ�ట చూAనప�డ� ఆ�� �x" ఫలమ	 లలk ��"` ¬Zి��"
J" తన���ాటB తన భరNక;ను ఇ�ెdను, అతడ�కcడ JT:ను; 7777 అప�డ� 9ా#Sదw#S
కను`ల; �ెరవబ(ెను; 9ారF �xమ	 ��గంబరFలమ" �ె>Zి��" అం¸రప�
ఆక;ల; క;ట-C  తమక; కచdడమ	లను �ేZి��"#S. 8888 చల6 ప�టను ఆ�xమ	ను
అత" ´µర�య	 ��టలk సంచ #Sంచుచున` �ేవ�(ైన PQ�9ా స�రమ	ను
V", �ేవ�(ైన PQ�9ా ఎదుట-�I #ాక;ండ ��ట�ెట6  మధ�ను �xగ	 ��న%ా 9999
�ేవ�(ైన PQ�9ా ఆ�xమ	ను 1ి>Aవ� ఎక�డ ఉTx`వT:ను. 10101010 అందు
కతడ�TEను ��టలk  స�రమ	 V"నప�డ� ��గంబ#S"%ా నుంట-"గనుక భయ



ప(f �xగ	��ంట-నT:ను. 11111111 అందు�ాయనవ� ��గంబ#Sవ" క;
�ె>1ిన9ా(ెవడ�? వ� Jనకcడద" TEను  �ాజj®  1ింAన వృmఫలమ	ల;
Jంట-9ా? అ" అ(f%?ను. 12121212 అందుక; ఆ�xమ	Tx�� నుండ�టక; వ� Tx�IAdన
ఈ ZీN �P� ఆ వృmఫలమ	ల; ��"` Tx �Iయ�%ా TEను Jంట-నT:ను. 13131313 అప�డ�
�ేవ�(ైన PQ�9ా ZీN ���వ� �ేZిన�� P�!ట" అడ�గ%ా ZీN �సరuమ	 నను`
¹సప�Ad నందున Jంట-నT:ను. 14141414 అందుక; �ేవ�(ైన PQ�9ా సరuమ	��
వ� �º" �ేZినందున ప�వ�ల"`ట-లkను భ�జంతpవ� ల"`ట-లkను వ�
శ1ించ బ(fన�x"9:ౖ  కడ�ప��� �Kా క;చు వ� బKదుక; ��నమ	ల"` 15151515
మ#Sయ	 క;ను ZీN ��I"  సం�xన మ	నక;ను ఆ�� సం�xనమ	నక;ను 9:ౖరమ	
కల;గజ³Z2దను. అ�� "ను` తల]ద ��టBC ను; వ� �x"" మ(f�� ]ద
��టBC దువ" �ె12uను. 16161616 ఆయన ZీN ���  పKయ�సమ	ను  గర»9Eదనను TEను
!�I�> ¼̈Adం�ె దను; 9Eదన�� 1ిల6 లను కందువ�;  భరNPQడల క; 9ాంఛ
కల;గ	ను; అతడ� "ను` ఏల;న" �ె12uను. 17171717 ఆయన ఆ�xమ	��వ� 
´µర�మ�ట V"Jనవదw" TEను  �ాజj® 1ింAన వృmఫలమ	ల; Jంట-V గనుక 
"!తNమ	 TEల శ1ింపబ(fయ	న`��; పKయ�సమ	��TE వ� బKదుక;
��నమ	ల"`య	 �x" పంట Jందువ�; 18181818 అ�� మ	ండ6  తpపuలను
గచd��దలను క; n>1ించును; ��లమ	లk" పంట Jందువ�; 19191919 వ�
TEలక; J#S%S �ేరFవరక;  మ	ఖప� �ెమట �ా#Sd ఆ}రమ	 Jందువ�; ఏల
యన%ా TEలనుం(f వ� ¬యబ(fJV; వ� మTE` గనుక J#S%S మT:ౖ`��దువ"
�ె12uను. 20202020 ఆ�xమ	 తన ´µర�క; హవ� అ" 1LరF 12టMCను. ఏలయన%ా ఆ��
yవమ	గల పKJ9ా"�I" త>6 . 21212121 �ేవ�(ైన PQ�9ా ఆ�xమ	నక;ను అత"



´µర�క;ను చర4ప� ���ా�Pలను �ేPంA 9ా#S�I �¾(f%Sం�ెను. 22222222 అప�డ�
�ేవ�(ైన PQ�9ాఇ��%� మంA �ెడi  లను ఎరFగ	నటB6 , ఆ�xమ	 మనలk
ఒక"వంట-9ా(xPQను. �ాబట-C  అతడ� ఒక 9Eళ తన �ెP� �xA yవ
వృmఫలమ	ను కcడ ¬Zి��" J" "రంతం 23232323 �ేవ�(ైన PQ�9ా అతడ� ఏ
TEలనుం(f ¬యబ(ెT° �x" ZLద�పరచుటక; ఏ�ెను ��టలkనుం(f అత"
పం1ి9EZ2ను. 24242424 అప�(xయన ఆ�xమ	ను 9:ళ6%tట-C  ఏ�ెను ��టక;
త�రFu��క;�న �?ర�బ	లను, yవవృmమ	నక; ��వ� మ�ర¶మ	ను �ాచుటక;
ఇటB అటB JరFగ	చున` ఖడ¶ జj�లను "ల;వబ¿టMCను.
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1111 ఆ�xమ	 తన ´µర�PQ�న హవ�ను కc(fనప�డ� ఆ�� గర»వJPQ� కPÀనును
క"PQ�9ా దయవలన TETUక మనుషp�" సం�ా��ంచు��Tx`నT:ను. 2222
తరF9ాత ఆ�� అత" తమ	4డగ	 Á̈బ¿ల;ను కT:ను. Á̈బ¿ల; %tఱÃల �ాప#S;
కPÀను భ�!" ZLద�పరచు9ాడ�. 3333 ��ంత�ాల���న తరF9ాత కPÀను
��లమ	పంటలk ��ంత PQ�9ాక; అరuణ%ా �ె�ెdను. 4444 Á̈బ¿ల; కcడ తన
మందలk �¾ల;చూల;న ప�ట-Cన 9ాట-లk ��\ V�న 9ాట-" ��"` �ె�ెdను.
PQ�9ా Á̈బ¿ల;ను అత" యరuణను లm� 12టMCను; 5555 కPÀనును అత"
యరuణను ఆయన లm�12టCల�దు. �ాబట-C  కPÀనుక; !�I�> �Åపమ	 వAd
అతడ� తన మ	ఖమ	 Aన`బ	చుd��న%ా 6666 PQ�9ా కPÀను��క;
�Åప�¤ల? మ	ఖమ	 Aన`బ	చుd ��" య	Tx`9E!? 7777 వ� సJÆయ �ేZిన
PQడల తలT:తpN ��న9ా? సJÆయ �ేయ"PQడల 9ా�Iట �ాపమ	



��ంAయ	ండ�ను;  PQడల �x"�I 9ాంఛ కల;గ	ను వ� �x""
ఏల;దువT:ను. 8888 కPÀను తన తమ	4(ైన Á̈బ¿ల;�� మ�టల�(ెను. 9ారF
��లమ	లk ఉన`ప�డ� కPÀను తన తమ	4(ైన Á̈బ¿ల; ]ద ప(f అత""
చం12ను. 9999 PQ�9ా తమ	4(ైన Á̈బ¿ల; ఎక�డ�Tx`డ" కPÀను నడ�గ%ా
అతడ�TE T:రFగను; Tx తమ	4"�I TEను �ావ>9ాడTx అT:ను. 10101010
అప�(xయనవ� �ేZినప" P�!ట-?  తమ	4" రకNమ	 ±క� స�రమ	
TEలలkనుం(f Txక; nర12టBC చున`��. 11111111 �ావ�న  తమ	4" రకNమ	ను 
�ేJలkనుం(f ప�చుd��నుటక; T°రF �ెరAన PÀ TEల]ద ఉండక;ండ, వ�
శ1ింప బ(fన9ాడవ�; 12121212 వ� TEలను ZLద�పరFచునప�డ� అ�� తన ¯ారమ	ను
ఇక ]దట �Iయ�దు; వ� భ�!]ద ��గ	ల; పడ�చు �ేశ��మ4#S9:ౖ
య	ందువT:ను. 13131313 అందుక; కPÀనుTx �ోషhm TEను భ#Sంపల�నంత %tపu��.
14141414 TEడ� ఈ పK�ేశమ	నుం(f నను` 9:ళ6%tట-CJV;  స"`¥��I #ాక;ండ
9:>9Eయబ(f ��గ	ల;పడ�చు భ�!]ద �ేశ��మ4#ST:ౖ య	ందును. �ావ�న
నను` కను%tను9ా(ెవ(ో 9ాడ� నను` చంప�న" PQ�9ా�� అT:ను. 15151515
అందుక; PQ�9ా అత"���ాబట-C  PQవ(ైనను కPÀనును చం1ినPQడల
9ా"�I పKJదండన P�డంతల; కల;గ	నT:ను. మ#Sయ	 ఎవ(ైనను కPÀనును
కను%t" అత"" చంపక య	ండ�న 16161616 అప�డ� కPÀను PQ�9ా
స"`¥�లkనుం(f బయల;�ే#S9:È6  ఏ�ెనుక; త�రFu��క;�న T°దు �ేశమ	లk
�ాప�రమ	ం(ెను. 17171717 కPÀను తన ´µర�ను కc(fనప�డ� ఆ�� గర»వJPQ�
హT°క;ను కT:ను. అప�డతడ� ఒక ఊరF కట-C ంA ఆ ఊ#S�I తన క;మ�రF"
1LరFనుబట-C  హT°కను 1LరF 12టMCను. 18181818 హT°క;క; ఈ#ాదు ప�టMCను. ఈ#ాదు



మహÉయ�P�ల;ను కT:ను. మహÉయ�P�ల; మత��ా P�ల;ను కT:ను.
మత��ాP�ల; లs��క;ను కT:ను. 19191919 లs��క; ఇదwరF ZీN �లను 12ం(f6  �ేZి��T:ను;
9ా#Sలk ఒక �x" 1LరF ఆ�x #?ండవ�x"1LరF Zిల�6 . 20202020 ఆ�x య� బµల;ను
కT:ను. అతడ� ప�వ�ల; గల9ా(ై గ	(xరమ	లలk "వZించు9ా#S�I
మ�లప�రFషpడ�. 21212121 అత" స�దరF" 1LరF య�బµల;. ఇతడ� Zి�x#ాను
¯ా"కను 9ాడ�క �ేయ	9ా#Sకంద#S�I" మ�లప�రFషpడ�. 22222222 మ#Sయ	 Zిల�6
త�బల�PÀనును కT:ను. అతడ� పదునుగల #ా%S ప" మ	ట6 "`ట-" ఇనుప
ప"మ	ట6 "`ట-" �ేయ	9ాడ�. త�బల�PÀను స�ద#S 1LరF నయమ�. 23232323
లs��క; తన ´µర�ల�� ఓ ఆ�x ఓ Zిల�6 , Tx పల;క; Vను(f లs��క; ´µర�ల�#ా,
Tx మ�ట ఆల�Iంచు(f నను` %ాయపరAనందు�?r ఒక మనుషp�" చం1ిJ"
నను` �ెబË ��ట-Cనందు�?r ఒక పడ�చు9ా" చం1ిJ" 24242424 ఏడంతల; పKJ దండన
కPÀను �Åసమ	, వAdన PQడల లs��క; �Åసమ	 (ెబË�� P�డంతల;
వచుdనT:ను. 25252525 ఆ�xమ	 మరల తన ´µర�ను కc(fనప�డ� ఆ�� క;మ�రF"
క"కPÀను చం1ిన Á̈బ¿ల;నక; పKJ%ా �ేవ�డ� Txక; మ#S±క
సం�xనమ	ను "య!ం�ెనను ��" అత"�I ÌLతp అను 1LరF 12టMCను. 26262626
మ#Sయ	 ÌLతpనక;కcడ క;మ�రFడ� ప�టMCను; అత"�I ఎT°షను 1LరF 12టMCను.
అప�డ� PQ�9ా Txమమ	న �Kా రÍన �ేయ	ట ఆరంభ���న��.
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1111 ఆ�xమ	 వంWావÈ గ\ంథమ	 ఇ�ే. �ేవ�డ� ఆ�xమ	ను సృ�ంAన ��నమ	న
�ేవ�" ��>�?%ా అత" �ేZ2ను; 2222 మగ9ా"%ాను ఆడ��x"%ాను 9ా#S" సృ�ంA



9ారF సృ�ంచబ(fన ��నమ	న 9ా#S" ఆ�ర���ంA 9ా#S�I నరFల" 1LరF 12టMCను.
3333 ఆ�xమ	 నూట మ	పu�� P�ండ�6  బK���I తన ��>�?%ా తన స�ర�పమ	న
క;మ�రF" క" అత"�I ÌLతp అను 1LరF 12టMCను. 4444 ÌLతpను క"న తరF9ాత
ఆ�xమ	 బK���Iన ��నమ	ల; ఎ"!��వందల ఏండ�6 ; అతడ� క;మ�రFలను
క;మ�#?Nలను కT:ను. 5555 ఆ�xమ	 బK���Iన ��న మ	ల"`య	 �¾!్మ��వందల
మ	పu�� P�ండ�6 ; అప�డతడ� మృJబÐం�ెను. 6666 ÌLతp నూట అP�ేండ�6  బK���I
ఎT°షpను కT:ను. 7777 ఎT°షpను క"న తరF9ాత ÌLతp ఎ"!��వందల ఏ(ేండ�6
బK���I క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను కT:ను. 8888 ÌLతp బK���Iన ��న మ	ల"`య	
�¾!్మ��వందల పం(ెKం(ేండ�6 ; అప�డతడ� మృJబÐం�ెను. 9999 ఎT°షp �¾ంబ��
సంవతqరమ	ల; బK���I, �³PTxనును కT:ను. 10101010 �³PTxనును క"న తరF9ాత
ఎT°షp ఎ"!�� వందల పదుT:ౖ�ేండ�6  బK���I క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను కT:ను.
11111111 ఎT°షp ��నమ	ల"`య	 �¾!్మ��వందల అP �ేండ�6 ; అప�డతడ�
మృJబÐం�ెను. 12121212 �³PTxను (ెబË�� P�ండ�6  బK���I మహలల�ల;ను కT:ను. 13131313
మహలల�ల;ను క"నతరF9ాత �³PTxను ఎ"!�� వందల నల;వ�� P�ండ�6
బK���I క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను కT:ను. 14141414 �³PTxను ��నమ	ల"`య	
�¾!్మ��వందల ప�� P�ండ�6 ; అప�డతడ� మృJబÐం�ెను. 15151515 మహలల�ల;
అరFవ�� PQ��ేండ�6  బK���I PQ#?దును కT:ను. 16161616 PQ#?దును క"నతరF9ాత
మహలల�ల; ఎ"!�� వందల మ	పu��P�ండ�6  బK���I క;మ�రFలను
క;మ�#?Nలను కT:ను. 17171717 మహలల�ల; ��నమ	ల"`య	 ఎ"!��వందల
�¾ంబ��PQ��ేండ�6 ; అప�డతడ� మృJబÐం�ెను. 18181818 PQ#?దు నూట అరFవ��
#?ం(ేండ�6  బK���I హT°క;ను కT:ను. 19191919 హT°క;ను క"న తరF9ాత PQ#?దు



ఎ"!�� వందలP�ండ�6  బK���I క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను కT:ను. 20202020 PQ#?దు
��నమ	ల"`య	 �¾!్మ��వందల అరFవ��#?ం(ేండ�6 ; అప�డతడ�
మృJబÐం�ెను. 21212121 హT°క; అరFవ�� PQ��ేండ�6  బK���I ��త�Ì2లను కT:ను. 22222222
హT°క; ��త�Ì2లను క"న తరF9ాత మ�డ� వందలP�ండ�6  �ేవ�"��
నడ�చుచు క;మ�రFలను క;మ�#?N లను కT:ను. 23232323 హT°క; ��నమ	ల"`య	
మ�డ�వందల అరFవ��PQ��ేండ�6 . 24242424 హT°క; �ేవ�"�� న(fAన తరF9ాత
�ేవ�డత" ¬Zి��"��PQను గనుక అతడ� ల�క��PQను. 25252525 ��త�Ì2ల నూట
ఎనుబ��P�(ేండ�6  బK���I లs��క;ను కT:ను. 26262626 ��త�Ì2ల లs��క;ను క"న
తరF9ాత ఏడ� వందల ఎనుబ�� #?ం(ేండ�6  బK���I క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను
కT:ను. 27272727 ��త�Ì2ల ��నమ	ల"`య	 �¾!్మ��వందల అరFవ��
�¾!్మ��P�ండ�6 ; అప�డతడ� మృJబÐం�ెను. 28282828 లs��క; నూట ఎనుబ��
#?ం(ేండ�6  బK���I ఒక క;మ� రF" క" 29292929 భ�!" PQ�9ా శ1ింAనందువలన
క>%Sన మన �ేతpల కషCమ	 Vషయమ	లkను మన ప" Vషయమ	 లkను
ఇతడ� మనక; T:మ4�� కల;గజ³య	నను��" అత"�I T°వహÑ అ" 1LరF 30303030
లs��క; T°వహÑను క"న తరF9ాత ఏనూట �¾ంబ��PQ��ేండ�6  బK���I
క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను కT:ను. 31313131 లs��క; ��నమ	ల"`య	 ఏడ�వందల
(ెబË�� P�(ేండ�6 ; అప�డతడ� మృJబÐం�ెను. 32323232 T°వహÑ ఐదువందల P�ండ�6
గల9ా(ై ÌLమ	ను }మ	ను య�12తpను కT:ను.
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1111 నరFల; భ�!]ద VసN #Sంప Txరం�ంAన తరF9ాత క;మ�#?Nల; 9ా#S�I



ప�ట-Cనప�డ� 2222 �ేవ�" క;మ�రFల; నరFల క;మ�#?Nల; చక�"9ార" చూA
9ారంద#Sలk తమక; మనసుqవAdన ZీN �లను V9ాహమ	 �ేZి��"#S. 3333 అప�డ�
PQ�9ాTx ఆత4 నరFల�� ఎల6 ప�డ�ను 9ా��ంచదు; 9ారF తమ అక\మ
Vషయమ	లk నరమ�తpK లsౖ య	Tx`రF; అPనను 9ా#S ��నమ	ల; నూట
ఇరFవ�� P�ండ6 గ	నT:ను. 4444 ఆ ��నమ	లలk T:Óీల;లను 9ారF భ�!
]దనుం(f#S; తరF9ాతను ఉం(f#S. �ేవ�" క;మ�రFల; నరFల క;మ�#?Nల��
��Pనప�డ� 9ా#S�I 1ిల6 లను క"#S. ప�ర� �ాలమందు 1LరF ��ం��న &రFల;
�#³. 5555 నరFల �ెడ� తనమ	 భ�!]ద %tపuద"య	, 9ా#S హృదయమ	
±క� తలంప�లలk" ఊహ అంతయ	 ఎల6 ప�డ� �³వలమ	 �ెడiద"య	
PQ�9ా చూA 6666 �xను భ�!]ద నరFలను �ేZినందుక; PQ�9ా
సం�xపమ	 TUం�� తన హృద యమ	లk TUచుd��T:ను. 7777 అప�డ� PQ�9ా
TEను సృ�ంAన నరFల;ను నరFల��కcడ జంతpవ�ల;ను ప�రFగ	ల;ను ఆ�ాశ
ప�Ô�దుల;ను భ�!]ద నుండక;ండ తp(fA9Eయ	దును; ఏలయన%ా TEను
9ా#S" సృÌిC ంA 8888 అP�ే T°వహÑ PQ�9ా దృÌిCయందు కృప
��ం��న9ా(xPQను. 9999 T°వహÑ వంWావÈ P�ే. T°వహÑ JపరFడ�ను తన
తరమ	లk "ం�xర ©̈తpడ�T:ౖ య	ం(ెను. T°వహÑ �ేవ�"�� కcడ నడAన9ాడ�.
10101010 ÌLమ	, }మ	, య�12తను మ	గ	¶ రF క;మ�రFలను T°వహÑ కT:ను. 11111111
భ�లkకమ	 �ేవ�" స"`¥�" �ె(f��Pయ	ం(ెను; భ�లkకమ	
బల��x�రమ	�� "ం(fయ	ం(ెను. 12121212 �ేవ�డ� భ�లkకమ	ను చూAనప�డ� అ��
�ె(f��P య	ం(ెను; భ�!]ద సమసN  శ#§రFల; తమ మ�ర¶మ	ను
�ె#S1ి9Eసు��" య	ం(f#S. 13131313 �ేవ�డ� T°వహÑఱÕసమసN  శ#§రFల మ�లమ	%ా



భ�! బల��x�రమ	�� "ం(fయ	న`�� గనుక Tx స"`¥�" 9ా#S అంతమ	
వAdయ	న`��; ఇ��%� 9ా#S" భ�!��కcడ Txశనమ	 �ేయ	దును. 14141414
AJ¯ారకప� మ�Ö ను�� ��రక; ఓడను �ేZి��నుమ	. అరల; 12ట-C  ఆ ఓడను �ేZి
లkపటను 9:ల;పటను �x"�I �×ల; ప�య వలsను. 15151515 వ� �x" �ేయవలZిన
Vధ!��; ఆ ఓడ మ�డ�వందల మ�రల ��డ�గ	ను ఏబ�� మ�రల 9:డల;uను
మ	పu�� మ�రల PQతpN ను గల�ై య	ండ వలsను. 16161616 ఆ ఓడక; �Iట-�× �ేZి
12ౖనుం(f మ�#?డ� �I\ం���I �x" మ	%Sంచవలsను; ఓడ తల;ప� �x" పKక�ను
ఉంచవలsను; �I\ం�� అంతసుÍ  #?ండవ అంతసుÍ  మ�డవ అంతసుÍ  గల��%ా �x"
�ేయవలsను. 17171717 ఇ��%� TETE yవ 9ాయ	వ�గల సమసN  శ#§రFలను ఆ�ాశమ	
�I\ంద నుండ క;ండ Txశమ	 �ేయ	టక; భ�!]���I జలపK9ాహమ	
ర1ిuంచుచుTx`ను. లkకమందున` సమసNమ	ను చ" ��వ�ను; 18181818 అP�ే ��
Tx "బంధన ZిÍ రపరచుదును; వ�ను ��కcడ  క;మ�రFల;ను  ´µర�య	
 �Åడండ�K ను ఆ ఓడలk పK9Ehంపవలsను. 19191919 మ#Sయ	 ��కcడ 9ాట-" బK���IంA
య	ంచు��నుటక; సమసN  yవ�లలk, అన%ా సమసN  శ#§రFల±క� పKJ జjJలk
"V #?ం(ేZి ��ప�న వ� ఓడలk"�I �ేవలsను; 9ాట-లk మగ��య	 ఆడ���య	
నుండవలsను. 20202020 వ� 9ాట-" బK�� �IంA య	ంచు��నుట�?r 9ాట- 9ాట- జjతpల
పK�ారమ	 ప{లలkను, 9ాట- 9ాట- జjతpల పK�ారమ	 జంతpవ�ల లkను, 9ాట-
9ాట- జjతpల పK�ారమ	 TEలను �Kా క; 9ాట"`ట-లkను, పKJ జjJలk #?ం(ేZి
��ప�న  ±దwక; అV వచుdను. 21212121 మ#Sయ	 Jనుటక; TxTxVధమ	లsౖన
ఆ}రప�xరÍమ	లను కcరFd��" దగ¶ర ఉంచు ��నుమ	; అV క;ను 9ాట-�I"
ఆ}రమగ	న" �ె12uను. 22222222 T°వహÑ అటB6  �ేZ2ను; �ేవ�డ� అత" �ాజj® 1ింAన



పK�ారమ	 య�వతpN  �ేZ2ను.
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1111 PQ�9ాఈ తరమ	9ా#Sలk 9E Tx PQదుట J మంతpడ9:ౖ య	ండ�ట
చూAJ" గనుక వ�ను  Pంట- 9ారFను ఓడలk పK9Ehంచు(f. 2222 పVతK
జంతpవ�లలk పKJ జjJ ��తpల; ఏడ�ను 12ంటBల; ఏడ�ను, పVతKమ	ల; �ా"
జంతpవ�లలk పKJ జjJ ��తpను 12ంట-య	 #?ండ�ను 3333 ఆ�ాశ ప{లలk పKJ
జjJ మగV P�డ�ను ఆడ�V P�డ�ను, వ� భ�! అంతట-]ద సంతJ" yవ
మ	�� �ా�ాడ�నటB6  ±దw ఉంచు��నుమ	; 4444 ఎందుకన%ా ఇంకను ఏడ�
��నమ	లక; TEను నల;బ�� పగళØ6 ను నల;బ�� #ాతpK ల;ను భ�!]ద వరªమ	
క;#S1ింA, TEను �ేZిన సమసN  yవ#ాసులను భ�!]ద ఉండక;ండ
తp(fA9Eయ	దున" T°వహÑ�� �ె12uను. 5555 తనక; PQ�9ా ఆజj® 1ింAన
పK�ారమ	 T°వహÑ య�వతpN  �ేZ2ను. 6666 ఆ జలపK9ాహమ	 భ�!]���I
వAdనప�డ� T°వహÑ ఆరFవందల P�ండ6 9ాడ�. 7777 అప�డ� T°వహÑను
అత"��కcడ అత" క;మ�రFల;ను అత" ´µర�య	 అత" �Åడండ�K ను ఆ
పK9ాహజలమ	లను త1ిuంచు��నుట�?r ఆ ఓడలk పK9EhంA#S. 8888 �ేవ�డ� T°వహÑ
నక; ఆజj® 1ింAన పK�ారమ	 పVతK జంతpవ�లలkను అపVతK జంతpవ�లలkను,
ప{లలkను TEలను �Kా క; 9ాట"`ట-లkను, 9999 మగ�� ఆడ��� జతజతల;%ా
ఓడలkనున` T°వహÑ TUదwక; �ే#?ను. 10101010 ఏడ� ��నమ	లsౖన తరF9ాత ఆ
పK9ాహజలమ	ల; భ�!]���I వ�ెdను. 11111111 T°వహÑ వయసు±క�
ఆరFవందల సంవతqరమ	 #?ండవ T:ల ప��P�డవ ��నమ	న



మ}%ాధజలమ	ల ఊటల"`య	 ఆ ��నమం�ే Vడబ(ెను, ఆ�ాశప�
త�మ	ల; Vపuబ(ెను. 12121212 నల;బ�� పగళØ6 ను నల;బ�� #ాతpK ల;ను పKచండ
వరªమ	 భ�!]ద క;#SZ2ను. 13131313 ఆ ��నమం�ే T°వహÑను T°వహÑ
క;మ�రFలగ	 ÌLమ	ను }మ	ను య�12తpను T°వహÑ ´µర�య	 9ా#S��కcడ
అత" మ	గ	¶ రF �Åడండ�K ను ఆ ఓడలk పK9EhంA#S. 14141414 �#³ �ాదు; ఆ య� జjతpల
పK�ారమ	 పKJ మృగమ	ను, ఆ య� జjతpల పK�ారమ	 పKJ ప�వ�ను, ఆ య�
జjతpల పK�ారమ	 TEల]ద �Kా క; పKJ ప�రFగ	ను, ఆ య� జjతpల పK�ారమ	
పKJ ప�fయ	, TxTxVధమ	లsౖన #?క�ల;గల పKJ 1ిటCయ	 పK9Ehం�ెను. 15151515
y9ాత4గల సమసN  శ#§రFలలk #?ం(ేZి #?ం(ేZి ఓడలkనున` T°వహÑ TUదw
పK9Ehం�ెను. 16161616 పK9EhంAనవ"`య	 �ేవ�డ� అత" �ాజj® 1ింAన పK�ారమ	
సమసN  శ#§రFలలk మగ��య	 ఆడ���య	 పK9Ehం�ెను; అప�డ� PQ�9ా
ఓడలk అత" మ�Zి9EZ2ను. 17171717 ఆ జలపK9ాహమ	 నల;బ�� ��నమ	ల;
భ�!]ద నుండ%ా, జలమ	ల; VసN #SంA ఓడను �ేల�ేZినందున అ��
భ�!]దనుం(f 12ౖ�I ల��ెను. 18181818 జలమ	ల; భ�!]ద పKచండమ	%ా పKబ>
!�I�> VసN #SంAనప�డ� ఓడ ళ6]ద న(f�ెను. 19191919 ఆ పKచండ జలమ	ల;
భ�!]ద అత�¥�కమ	%ా పKబ>నందున ఆ�ాశమంతట- �I\ందనున` %tపu
పర�తమ	ల"`య	 మ	"%S��PQను. 20202020 ప�� Á̈ను మ�రల PQతpN న ళØ6
పKచండమ	%ా పKబలsను గనుక పర�తమ	ల;ను మ	"%S ��PQను. 21212121 అప�డ�
ప{ల�! ప�వ�ల�! మృగమ	ల�! భ�!]ద �Kా క; ప�రFగ	ల�!
భ�!]ద సంచ#Sంచు సమసN  శ#§రFల�! సమసN  నరFల�! చAd��P#S. 22222222
��(f TEల]దనున` 9ాట"`ట-లkను TxZి�ారంధKమ	లలk y9ాత4 సంబంధ���న



ఊ1ి#Sగలవ"`య	 చ" ��PQను. 23232323 నరFల�� కcడ ప�వ�ల;ను
ప�రFగ	ల;ను ఆ�ాశప{ల;ను TEల]దనున` yవ#ాసుల"`య	
తp(fA9Eయబ(ెను. అV భ�!]ద నుండక;ండ తp(fA9Eయబ(ెను.
T°వహÑను అత"�� కcడ ఆ ఓడలk నున`Vయ	 మ�తKమ	 !%S>య	ం(ెను.
24242424 నూట ఏబ�� ��నమ	ల వరక; ళØ6  భ�!]ద పKచండమ	%ా పKబలsను.
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1111 �ేవ�డ� T°వహÑను అత"��కcడ ఓడలkనున` సమసN  జంతpవ�లను సమసN
ప�వ�లను జj® పకమ	 �ేZి��T:ను. �ేవ�డ� భ�!]ద 9ాయ	వ� VసరFనటB6
�ేయ	టవలన ళØ6  త%S¶��PQను. 2222 అ%ాధ జలమ	ల ఊటల;ను ఆ�ాశప�
త�మ	ల;ను మ�యబ(ెను; ఆ�ా శమ	నుం(f క;#Sయ	చున` పKచండ వరªమ	
">A ��PQను. 3333 అప�డ� ళØ6  భ�!]దనుం(f క\మ క\మ మ	%ా ¬Zి
��వ�చుం(ెను; నూట ఏబ�� ��నమ	 లsౖనతరF 9ాత ళØ6  త%S¶��%ా 4444 ఏడవ T:ల
ప��P�డవ ��నమ	న ఓడ అ#ా#ాతp ��ండల]ద ">�ెను. 5555 ళØ6  ప��యవ
T:లవరక; క\మమ	%ా తగ	¶ చువ�ెdను. ప��యవ T:ల nదట- ��నమ	న ��ండల
hఖరమ	ల; కనబ(ెను. 6666 నల;బ�� ��నమ	లsౖన తరF9ాత T°వహÑ �xను �ేZిన
ఓడ�Iట-�× ¬Zి 7777 ఒక �ా�I" 9:ల;ప>�I ��V(f�ెను. అ�� బయట-�I 9:È6
భ�!]దనుం(f ళØ6  ఇం�I��వ�వరక; ఇటB అటB JరFగ	చుం(ెను. 8888
మ#Sయ	 ళØ6  TEల]దనుం(f త%S¶న9Ù ల��ో చూచుటక; అతడ� తన
±దwనుం(f నల6 �ావ�ర nకట- 9:ల;ప>�I ��V(f�ెను. 9999 ళØ6  భ�! అంతట-
]ద నున`ందున తన అర�ాల; "ల;ప�టక; �x"�I సÍలమ	 �ొరకల�దు గనుక



ఓడలkనున` అత"±దwక; J#S%S వ�ెdను. అప�డతడ� �ెP� �x1ి �x"
పటBC ��" ఓడలk"�I ¬Zి��T:ను. 10101010 అతడ� మ#S P�డ���నమ	ల; �xÈ మరల ఆ
నల6  �ావ�రమ	ను ఓడలkనుం(f 9:ల;ప>�I V(f�ెను. 11111111 ¯ాయం�ాలమ	న అ��
అత"±దwక; వAd నప�డ� తpK ంచబ(fన ఓÚవ�ెటBC  ఆక; �x" T°టనుం(ెను
గనుక ళØ6  భ�!]దనుం(f త%S¶��PQన" T°వహÑనక; �ె>Z2ను. 12121212 అత(fంక
మ#S P�డ� ��నమ	ల; �xÈ ఆ �ావ�రమ	ను 9:ల;ప>�I V(f�ెను. ఆ తరF9ాత
అ�� అత" ±దwక; J#S%S #ాల�దు. 13131313 మ#Sయ	 ఆరFవందల ఒకటవ
సంవతqరమ	 nదట-T:ల �¾>��నమ	న ళØ6  భ�!]దనుం(f
Pం�I��PQను. T°వహÑ ఓడ కప� ¬Zి చూAనప�డ� TEల ఆ#Sయ	ం(ెను. 14141414
#?ండవ T:ల PరFవ�� P�డవ ��నమ	న భ�!PQం(f య	ం(ెను. 15151515 అప�డ�
�ేవ�డ� 16161616 వ�ను ��కcడ  ´µర�య	  క;మ�రFల;ను  �Åడండ�K ను
ఓడలkనుం(f బయట-�I రం(f. 17171717 ప{ల; ప�వ�ల; భ�!]ద �Kా క; పKJ జjJ
ప�రFగ	ల; nదలsౖన సమసN శ#§రFలలk ��కcడ నున` పKJజంతpవ�ను
9:ంటబ¿టBC ��" 9:ల;ప>�I #ావలsను. అV భ�!]ద బహÑ%ా VసN #SంA
భ�!]ద ఫ>ంA అ�వృ��z  ��ందవలsన" T°వహÑ�� �ె12uను. 18181818 �ాబట-C
T°వహÑను అత"�� కcడ అత" క;మ�రFల;ను అత" ´µర�య	 అత"
�Åడండ�K ను బయట-�I వAd#S. 19191919 పKJ జంతpవ�ను �Kా క; పKJ ప�రFగ	ను పKJ
1ిటCయ	 భ�!]ద సంచ#Sంచునవ"`య	 9ాట- 9ాట- జjతpల ��ప�న ఆ
ఓడలkనుం(f బయట-�I వ�ెdను. 20202020 అప�డ� T°వహÑ PQ�9ాక; బ>1ీఠమ	
కట-C , పVతK ప�వ� ల"`ట-లkను పVతK ప{ల"`ట-లkను ��"` ¬Zి��" ఆ
1ీఠమ	]ద దహనబ> అ#Suం�ెను. 21212121 అప�డ� PQ�9ా ఇంపPన సు9ాసన



Txఘ�Ö ణÝంAఇక ]దట నరFలనుబట-C  భ�!" మరల శ1ించను. ఎందు కన%ా
నరFల హృదయ�లkచన 9ా#S బµల�మ	నుం(f �ెడi��. TE"ప�డ� �ేZిన 22222222 భ�!
">Aయ	న`ంతవరక; 9:ద�ాలమ	ను �Åత�ాలమ	ను ���షÞమ	ల;ను 9EసV
�త �ాలమ	ల;ను #ాJKంబగళØ6 ను ఉండక మ�నవ" తన హృద యమ	లk
అను��T:ను.

ఆ���ాండమ	 9ఆ���ాండమ	 9ఆ���ాండమ	 9ఆ���ాండమ	 9

1111 మ#Sయ	 �ేవ�డ� T°వహÑను అత" క;మ�రFలను ఆ�ర���ంA]రF ఫ>ంA
అ�వృ��z  ��ం�� భ�!" "ంప�(f. 2222 ] భయమ	ను ] బ¿దురFను అడV
జంతpవ� ల"`ట-�I" ఆ�ాశప{ల"`ట-�I" TEల]ద �Kా క; పKJ ప�రFగ	క;ను
సమ	దKప� �ేపల"`ట-�I" కల;గ	ను; అV ] �ేJ కపu%Sంపబ(f య	న`V. 3333
�Kా ణమ	గల సమసN  చరమ	ల; ]క; ఆ}రమగ	ను; పచd" కcర nక�ల
"AdనటB6  9ాట-" ]�IAdయ	Tx`ను. 4444 అPనను మ�ంస మ	ను �x"
రకNమ	�� ]రF Jనకcడదు; రకN�¤ �x" �Kా ణమ	. 5555 మ#Sయ	 ]క; �Kా ణ���న
] రకNమ	ను గ�#Sd V�xరణ �ేయ	దును; �x"గ�#Sd పKJజంతpవ�ను
నరFలను V�xరణ �ేయ	దును; పKJ నరF" �Kా ణమ	ను గ�#Sd 9ా"
స�దరF" V�xరణ �ేయ	దును. 6666 నరF" రకNమ	ను Aం��ంచు 9ా" రకNమ	
నరF"వలనTE Aం��ంప బడ�ను; ఏలయన%ా �ేవ�డ� తన స�ర�పమందు
నరF" �ేZ2ను. 7777 ]రF ఫ>ంA అ�వృ��z  TUందు(f; ]రF భ�!]ద సమృ��z %ా
సం�xనమ	 క" VసN #Sంచుడ" 9ా#S�� �ె12uను. 8888 మ#Sయ	 �ేవ�డ� T°వహÑ
అత" క;మ�రFల�� 9999 ఇ��%� TEను ]��ను ] తదనంతరమ	 ] సం�xన



మ	��ను ]��కcడనున` పKJ yV��ను, 10101010 ప{ల�! ప�వ�ల�! ]��కcడ
సమసN���న భ�జంతpవ�ల�! ఓడలkనుం(f బయట-�I వAdన సమసN
భ�జంతpవ�ల��ను Tx "బంధన ZిÍ రపరచుచుTx`ను. 11111111 TEను ]�� Tx
"బంధన ZిÍ రపరచుదును; సమసN  శ#§రFల; పK9ాహ జలమ	లవలన ఇకను
లయపరచబడరF; భ�!" Txశనమ	 �ేయ	టక; ఇకను జలపK9ాహమ	
కల;గద" ప>�?ను. 12121212 మ#Sయ	 �ేవ�డ�Txక;ను ]క;ను ]��కcడనున`
సమసN  yవ#ాసులక;ను మధ� TEను తరతరమ	లక; ఏరu రచుచున`
"బంధనక; గ	రFతp ఇ�ే. 13131313 �¤ఘమ	లk Tx ధనుసుqను ఉంAJ"; అ��
Txక;ను భ�!�I" మధ� "బంధ నక; గ	రFతp%ా నుండ�ను. 14141414 భ�!12ౖ�I
TEను �¤ఘమ	ను ర1ిuంచునప�డ� ఆ ధనుసుq �¤ఘమ	లk కనబడ�ను. 15151515
అప�డ� Txక;ను ]క;ను సమసN  yవ#ాసులక;ను మధ�నున` Tx "బంధనను
జj® పకమ	 �ేZి��ందును గనుక సమసN  శ#§రFలను Txశనమ	 �ేయ	టక; ఆల�గ	
పK9ాహమ	%ా ళØ6  #ావ� 16161616 ఆ ధనుసుq �¤ఘమ	లk నుండ�ను. TEను �x"
చూA �ేవ�"�I" భ�!]దనున` సమసN  శ#§రFలలk �Kా ణమ	గల పKJ �x"�I"
మధ�నున` "త� "బంధనను జj® పకమ	 �ేZి��ందునT:ను. 17171717 మ#Sయ	 �ేవ�డ�
Txక;ను భ�!]దనున` సమసN శ#§రFలక;ను మధ� TEను ZిÍ రపరAన
"బంధనక; గ	రFతp ఇ�ే అ" T°వహÑ�� �ె12uను. 18181818 ఓడలkనుం(f వAdన
T°వహÑ క;మ�రFల; ÌLమ	 }మ	 య�12తను9ారF; }మ	 కTxనుక; తం(fK. 19191919
ఈ మ	గ	¶ రF T°వహÑ క;మ�రFల;; �#S సం�xనమ	 భ�!యందంతట
9ా�1ిం�ెను. 20202020 T°వహÑ వ�వ¯ాయమ	 �ేయTxరం�ంA, �xK m��ట 9EZ2ను. 21212121
1ిమ4ట �xK �Ôరసమ	 �xK %S మతpN (ై తన గ	(xరమ	లk వసN � ß̈నుడ�%ా నుం(ెను.



22222222 అప�డ� కTxనుక; తం(fKPQ�న }మ	 తన తం(fK వసN � ß̈ను(ై య	ండ�ట
చూA బయటనున` తన PదwరF స�దరFలక; ఆ సంగJ �ె>12ను. 23232323
అప�డ� ÌLమ	ను య�12తpను వసN �nకట- ¬Zి��" తమ Pదw#S
భ	జమ	ల]ద 9EZి��" 9:నుకక; న(fA 9:È6  తమ తం(fK ��సnలను క1ిu#S;
9ా#S మ	ఖమ	ల; 9:నుకతటBC  ఉండ�ట 24242424 అప�డ� T°వహÑ మతpN నుం(f
�¤ల;��" తన Aన`క;మ�రFడ� �ేZిన�x"" �ె>Zి��" 25252525 కTxను
శ1ింపబ(fన9ా(ై తన స�దరFలక; �x¯ాను �xసుడగ	ను అT:ను. 26262626
మ#Sయ	 అతడ� ÌLమ	 �ేవ�(ైన PQ�9ా సుN Jంపబడ�ను%ాక కTxను
అత"�I �xసుడగ	ను. 27272727 �ేవ�డ� య�12తpను VWాలపరచును అతడ� ÌLమ	
గ	(xరమ	లలk "వZించును అత"�I కTxను �xసుడగ	ను అT:ను. 28282828 ఆ
జలపK9ాహమ	 గJంAన తరF9ాత T°వహÑ మ�డ�వందల ఏబ�� P�ండ�6
బK���?ను. 29292929 T°వహÑ బK���Iన ��నమ	ల"`య	 �¾!్మ��వందల ఏబ��
P�ండ�6 ; అప� డతడ� మృJబÐం�ెను.

ఆ���ాండమ	 10ఆ���ాండమ	 10ఆ���ాండమ	 10ఆ���ాండమ	 10

1111 ఇ�� T°వహÑ క;మ�రFడగ	 ÌLమ	 }మ	 య�12 తను 9ా#S వంWావÈ.
జలపKళయమ	 తరF9ాత 9ా#S�I క;మ�రFల; ప�ట-C #S. 2222 య�12తp క;మ�రFల;
%���రF మ�%�గ	 మ�దP య�9ాను తpబµల; ��Ì2క; ¬రసు అను9ారF. 3333
%���రF క;మ�రFల; అష�నà #§ఫతp ��గ#ా4 అను9ారF. 4444 య�9ాను
క;మ�రFల; ఏÚ�ా త#§ªషp �I¬Nమ	 �x�ోమ	 అను9ారF. 5555 �#Sనుం(f సమ	దK
¬రమందుం(fన జనమ	ల; 9ా�1ిం�ెను. 9ా#S9ా#S జjతpల పK�ారమ	, 9ా#S9ా#S



´µషలపK�ారమ	, 9ా#S9ా#S వంశమ	ల పK�ారమ	, ఆ య� �ేశమ	లలk 9ారF
9E#?r��P#S. 6666 }మ	 క;మ�రFల; కcషp !¯Kా Pమ	 ప�తp కTxను
అను9ారF. 7777 కcషp క;మ�రFల; Z2బµ హ�ల� సబµN  #ాయమ� సబN �ా అను9ారF.
#ాయమ� క;మ�రFల; ÌLబ ద�xను అను9ారF. 8888 కcషp "¹Ö దును కT:ను.
అతడ� భ�!]ద ప#ాక\మWా>PQ� య	ండ�టక; ఆరం�ం�ెను. 9999 అతడ�
PQ�9ాPQదుట ప#ాక\మమ	గల 9Eట%ాడ�. �ాబట-CPQ�9ా PQదుట ప#ా
క\మమ	గల 9Eట%ా(ైన "¹Ö దువలs అను లk�Å�INకలదు. 10101010 ÌీTxరF �ేశమ	లk"
బµబ¿ల; ఎ#?క; అక�దు కల�` అను పటCణమ	ల; అత" #ాజ�మ	నక; nదల;.
11111111 ఆ �ేశమ	లkనుం(f అష�ª రFక; బయల;�ే#S 9:È6  T:9:ను ర�బ¢¬రFను
�ాలహÑను 12121212 T:9:క;ను �ాలహÑక;ను మధ�నున` #?Z2నును కట-C ం�ెను; ఇ�ే
ఆ మ} పటC  ణమ	. 13131313 !¯Kా Pమ	 లc�ºయ	లను అTx]య	లను
లs}áయ	లను నప�N ß̈య	లను 14141414 పతpK Zీయ	లను కసూ6  ß̈య	లను
కâ�N #§య	లను కT:ను. Óి>ÌీNయ	ల; కసూ6  ß̈య	లలkనుం(f వAdన 9ారF. 15151515
కTxను తన పKథమ క;మ�రFడగ	 Zీ�ోనును Á̈తpను PQబ�Zీయ	లను
అ¹#§య	లను %S#ా¶ Ìీయ	లను 16161616 ©̈��య	లను అ#§�య	లను Zియ	లను
17171717 అ#ా��ºయ	 లను Z2మ�#§య	లను హమ�¬య	లను కT:ను. 18181818 తరF9ాత
కTxయ	ల వంశమ	ల; 9ా�1ిం�ెను. 19191919 కTxయ	ల స#Sహదుw  Zీ�ోనునుం(f
%?#ారFక; 9:ళØ6  మ�ర¶మ	లk %ాజj వరక;ను, ¯��ొమ %tnఱాÃ  అ�x4 Z2బ¢Pమ	
లక; 9:ళØ6  మ�ర¶మ	లk ల��ావరక;ను ఉన`��. 20202020 �రF తమతమ వంశమ	ల
పK�ారమ	 తమతమ ´µషల పK�ారమ	 తమతమ �ేశమ	లనుబట-Cయ	
జjతpలను బట-Cయ	 }మ	 క;మ�రFల;. 21212121 మ#Sయ	 ఏబ¿రF±క�



క;మ�రFలంద#S�I 1ితరFడ�ను, 12దw9ాడPన య�12తp స�దరFడ�నగ	
ÌLమ	క; కcడ సం�xనమ	 ప�టMCను. 22222222 ÌLమ	 క;మ�రFల; ఏల�మ	 అష�ª రF
అరumదు లcదు అ#ామను 9ారF. 23232323 అ#ామ	 క;మ�రFల; ఊà హÉల; %?�ెరF
మ�షను9ారF. 24242424 అరumదు ÌLలహÑను కT:ను. ÌLలహÑ ఏబ¿రFను కT:ను. 25252525
ఏబ¿రFక; ఇదwరF క;మ�రFల; ప�ట-C #S. 9ా#Sలk ఒక"1LరF 12లsగ	, ఏలయన%ా
అత" ��నమ	లలk భ�! �ేశమ	ల;%ా V´µ%Sంపబ(ెను. అత" స�దరF"
1LరF ±�ాN ను. 26262626 ±�ాN ను అలk4�xదును Ì2లప�ను హస#ా4 9:తpను
PQరహÑను 27272727 హ�ోరమ	ను ఊజjల;ను ���ా6 ను 28282828 ఓబµల;ను
అáమ�PQల;ను ÌLబను 29292929 ఓÓీరFను హ�ల�ను ãబµబ	ను కT:ను. �రందరF
±�ాN ను క;మ�రFల;. 30303030 �¤�ానుం(f స�ా#ాక; 9:ళØ6  మ�ర¶మ	లk" త�రFu
��ండల; 9ా#S "9ాససÍలమ	. 31313131 �రF తమతమ వంశమ	ల పK�ారమ	 తమతమ
´µషలపK�ారమ	 తమతమ �ేశ మ	లనుబట-Cయ	 తమతమ జjతpలనుబట-Cయ	
ÌLమ	 క;మ�రFల;. 32323232 9ా#S9ా#S జనమ	లలk 9ా#S9ా#S సంతతpల పK�ారమ	,
T°వహÑ క;మ�రFల వంశమ	ల; ఇ9E. జలపK9ాహమ	 గJంAన తరF9ాత
�#Sలkనుం(f జనమ	ల; భ�!]ద 9ా�1ిం�ెను.
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1111 భ�!యందంతట ఒక� ´µషయ	 ఒక� పల;క;ను ఉం(ెను. 2222 9ారF త�రFuన
పKయ�ణ��� ��వ�చుండ%ా ÌీTxరF �ేశమం�ొక ����xనమ	 9ా#S�I కనబ(ెను.
అక�డ 9ారF "వZింA 3333 మనమ	 ఇట-కల; �ేZి బµగ	%ా �ాల;dదమ	 రండ"
ఒక"�� ఒకడ� మ�టల�డ���"#S. #ాళ6క; పKJ%ా ఇట-కల;ను, అడ�సునక; పKJ%ా



మట-C�×ల;ను 9ా#Sక;ం(ెను. 4444 మ#Sయ	 9ారFమనమ	 భ�!యందంతట
�ె��#S��క;ండ ఒక పటCణమ	ను ఆ�ాశమ	నంటB hఖరమ	 గల ఒక %�ప�రమ	ను
కటBC ��", 1LరF సం�ా��ంచు��ందమ	 రండ" మ�టల�డ���న%ా 5555 PQ�9ా
నరFల క;మ�రFల; కట-Cన పటCణమ	ను %�ప�రమ	ను చూడ ��%S వ�ెdను. 6666
అప�డ� PQ�9ాఇ��%� జనమ	 ఒక�టä; 9ా#Sకంద#S�I ´µష ఒక�టä; 9ారF ఈ
ప" ఆరం�ంA య	Tx`రF. ఇక]దట 9ారF �ేయ దలచు ఏప" PQ�నను
�ేయక;ండ 9ా#S�I ఆటంక�¤!య	 నుండద 7777 గనుక మనమ	 ��%S��P
9ా#Sలk ఒక" మ�ట ఒక"�I �ె>యక;ండ అక�డ 9ా#S ´µషను �xరFమ�రF
�ేయ	దమ	 రండ" అను��T:ను. 8888 ఆల�గ	 PQ�9ా అక�డ నుం(f
భ�!యందంతట 9ా#S" �ెదర%tటMCను గనుక 9ారF ఆ పటCణమ	ను కటBC ట
మ�"#S. 9999 �x"�I బµబ¿ల; అను 1LరF 12ట-C #S; ఎందు కన%ా అక�డ PQ�9ా
భ�జనులంద#S ´µషను �xరFమ�రF�ేZ2ను. అక�డ నుం(f PQ�9ా
భ�!యందంతట 9ా#S" �ెదర%tటMCను. 10101010 ÌLమ	 వంWావÈ ఇ��. ÌLమ	
నూ#³ండ�6 గల9ా(ై జలపK9ాహమ	 గJంAన #?ం(ేండ6 క; అరumదును కT:ను. 11111111
ÌLమ	 అరumదును క"నతరF9ాత ఐదువందలP�ండ�6  బK���I క;మ�రFలను
క;మ�#?Nలను కT:ను. 12121212 అరumదు మ	పu�� PQ��ేండ�6  బK���I ÌLలహÑను కT:ను.
13131313 అరumదు ÌLలహÑను క"నతరF9ాత Txల;గ	 వందలమ�(ేండ�6  బK���I
క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను కT:ను. 14141414 ÌLలహÑ మ	పu�� P�ండ�6  బK���I
ఏబ¿రFను కT:ను. 15151515 ÌLలహÑ ఏబ¿రFను క"నతరF9ాత Txల;గ	 వందల
మ�(ేండ�6  బK���I క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను కT:ను. 16161616 ఏబ¿రF మ	పu��
Txల;%³ండ�6  బK���I 12లsగ	ను కT:ను. 17171717 ఏబ¿రF 12లsగ	ను క"నతరF9ాత



Txల;గ	వందల మ	పu�� P�ండ�6  బK���I క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను కT:ను. 18181818
12లsగ	 మ	పu�� P�ండ�6  బK���I రయ�ను కT:ను. 19191919 12లsగ	 రయ�ను
క"నతరF9ాత #?ండ�వందల �¾!్మ�� P�ండ�6  బK���I క;మ�రFలను
క;మ�#?Nలను కT:ను. 20202020 రయ� మ	పu�� #?ం(ేండ�6  బK���I Z2ర�గ	ను కT:ను. 21212121
రయ� Z2ర�గ	ను క"నతరF9ాత #?ండ� వందల ఏ(ేండ�6  బK���I క;మ�రFలను
క;మ�#?Nలను కT:ను. 22222222 Z2ర�గ	 మ	పu�� P�ండ�6  బK���I Tx�రFను కT:ను.
23232323 Z2ర�గ	 Tx�రFను క"నతరF9ాత #?ండ�వందల P�ండ�6  బK���I
క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను కT:ను. 24242424 Tx�రF ఇరFవ�� �¾!్మ�� P�ండ�6
బK���I �ెరహÑను కT:ను. 25252525 Tx�రF �ెరహÑను క"నతరF 9ాత నూటపం
�ొ!్మ�� P�ండ�6  బK���I క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను కT:ను. 26262626 �ెరహÑ (ెబË��
P�ండ�6  బK���I అబµK మ	ను Tx� రFను }#ానును కT:ను. 27272727 �ెరహÑ
వంWావÈ ఇ��; �ెరహÑ అబµK మ	ను Tx� రFను }#ానును కT:ను. }#ాను
లkతpను కT:ను. 28282828 }#ాను �xను ప�ట-Cన �ేశమంద> కÚwయ	ల ఊరను పటCణ
మ	లk తన తం(fKPQ�న �ెరహÑ కంటM మ	ందు%ా మృJ బÐం�ెను. 29292929 అబµK మ	ను
Tx�రFను V9ాహమ	 �ేZి ��"#S. అబµK మ	 ´µర� 1LరF WారP; Tx�రF
´µర� 1LరF !ల��, ఆ�� !ల��క;ను ఇ¯ా�క;ను తం(fKPQ�న }#ాను క;మ�#?N .
30303030 WారP %t(xK లsౖ య	ం(ెను. ఆ��క; సం�xనమ	ల�దు. 31313131 �ెరహÑ తన
క;మ�రFడగ	 అబµK మ	ను, తన క;మ�రF" క;మ�రFడ�, అన%ా }#ాను
క;మ�రFడగ	 లkతpను, తన క;మ�రFడగ	 అబµK మ	 ´µర�యPన WారP అను
తన �Åడ>" ¬Zి��" కTxనుక; 9:ళØåటక; కÚwయ	ల ఊరను పటCణమ	లk నుం(f
9ా#S��కcడ బయల;�ే#S }#ాను మటBC క; వAd అక�డ "వZింA#S. 32323232 �ెరహÑ



బK���Iన ��నమ	ల; #?ండ�వందల PQ��ేండ�6 . �ెరహÑ }#ానులk మృJ బÐం�ెను.
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1111 PQ�9ావ� ల�A  �ేశమ	నుం(fయ	  బంధువ�ల ±దwనుం(fయ	 
తం(fK Pంట- నుం(fయ	 బయల;�ే#S TEను క; చూ1ించు �ేశమ	నక;
9:ళØ6 మ	. 2222 "ను` %tపu జనమ	%ా �ేZి "ను` ఆ�ర���ంA  Txమ మ	ను
%tపu �ేయ	దును, వ� ఆ�#ా�దమ	%ా నుందువ�. 3333 "ను` ఆ�ర���ంచు9ా#S"
ఆ�ర���ం�ెదను; "ను` దూÌించు9ా" శ1ిం�ెదను; భ�!±క� సమసNవంశ
మ	ల; యందు ఆ�ర���ంచబడ�న" అబµK మ	�� అన%ా 4444 PQ�9ా అత"��
�ె1ిuనపK�ారమ	 అబµK మ	 9:æç6 ను. లkతp అత"�� కcడ 9:æç6 ను. అబµK మ	
}#ానునుం(f బయల;�ే#Sనప�డ� (ెబË��PQ��ేండ6  PÀడ� గల9ాడ�. 5555
అబµK మ	 తన ´µర�యPన WారP" తన స�దరF" క;మ�రFడPన
లkతpను, }#ానులk �xనును 9ారFను ఆ#SèంAన య�వ�xZిN " 9ారF సం�ా
��ంAన సమసN���న9ా#S" ¬Zి��" కTxనను �ె 6666 అప�డ� అబµK మ	
Ì2�?మ	నంద> ±క సÍలమ	�xక ఆ �ేశ సం�xరమ	�ేZి ¹#³దగ¶రనున`
Zింధూరవృmమ	 TUదwక; �ే#?ను. అప�డ� కTxయ	ల; ఆ �ేశమ	లk
"వZింA#S. 7777 PQ�9ా అబµK  మ	నక; పKత�mమP సం�xనమ	నక; ఈ �ేశ
!�ెdదన" �ెపu%ా అతడ� తనక; పKత�m���న PQ�9ాక; ఒక బ>1ీఠమ	ను
కటMCను. 8888 అక�డనుం(f అతడ� బయల;�ే#S బé�ేల;క; త�రFuననున` ��ండక;
�ే#S పడమటనున` బé�ేల;నక;ను త�రFuననున` }P�I" మధ�ను
గ	(xరమ	 9EZి అక�డ PQ�9ాక; బ>1ీఠవ 9999 అబµK మ	 ఇం�ా పKయ�ణమ	



�ేయ	చు ద�fణ ��క;�క; 9:æç6 ను. 10101010 అప�డ� ఆ �ేశమ	లk కరవ� వ�ెdను. ఆ
�ేశమ	లk కరవ� ´µరమ	%ా నున`ందున అబµK మ	 ఐగ	ప�N  �ేశ మ	లk
"వZించుటక; అక�(f�I 9:æç6 ను. 11111111 అతడ� ఐగ	ప�N లk పK9Ehంచుటక;
స]1ింAనప�డ� అతడ� తన ´µర�యPన WారP��ఇ��%� వ�
చక�"�x"వ" PQరFగ	దును. 12121212 ఐగ	1ీNయ	ల; "ను` చూA PÀ�� అత"
´µర� అ" �ె1ిu నను` చం1ి "ను` బKదుక "�ెdదరF. 13131313 వలన Txక;
�¤ల;కల;గ	 నటB6 ను "ను`బట-C  TEను బKదుక; నటB6 ను వ� Tx స�ద#Sవ"
దయ�ేZి �ెప�మT:ను. 14141414 అబµK మ	 ఐగ	ప�N లk �ే#Sనప�డ� ఐగ	1ీNయ	ల; ఆ ZీN �
!�I�> ¯êందర�వJయP య	ండ�ట చూA#S 15151515 ఫ#�±క� అ¥�పతpల;
ఆ��ను చూA ఫ#�PQదుట ఆ��ను ��గ(f#S గనుక ఆ ZీN � ఫ#� Pంట-�I �ేబ(ెను.
16161616 అత(x��నుబట-C  అబµK మ	నక; �¤ల;�ేZ2ను; అందువలన అత"�I %tఱÃల;
%tడ�6  మగ %ా(fదల; �xసుల; ప"క�ెN ల; ఆడ�%ా(fదల; ఒంటMల; ఇయ�బ(ెను.
17171717 అP�ే PQ�9ా అబµK మ	 ´µర�యPన WారP"బట-C  ఫ#�ను అత"
Pంట-9ా#S" మ}9Eద నల�ేత బµ¥�ం�ెను. 18181818 అప�డ� ఫ#� అబµK మ	ను
1ి>1ింAవ� Txక; �ేZిన�� P�!ట-? ఈ��  ´µర� అ" Tx�?ందుక;
�ెల;పల�దు? 19191919 ఈ�� Tx స�ద#S అ" P�ల �ె1ిuJV? TETx��ను Tx
´µర�%ా �ేZి��ందుTE¹ అP�ే TE!, ఇ��%�  ´µర�; ఈ��ను ¬Zి��"��మ4"
�ె12uను. 20202020 మ#Sయ	 ఫ#� అత" Vషయ��� తన జనుల �ాజj® 1ింAనందున
9ారF అత"" అత" ´µర�ను అత"�I క>%Sన సమసNమ	ను పం1ి9EZి#S.
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1111 అబµK మ	 తనక; క>%Sన సమసNమ	ను తన ´µర�ను తన��కcడనున`
లkతpను 9:ంటబ¿టBC  ��" ఐగ	ప�N లk నుం(f T:%?బ	నక; 9:æç6 ను. 2222 అబµK మ	 9:ం(f
బం%ారమ	 ప�వ�ల; క>%S బహÑ ధనవంతp(ై య	ం(ెను. 3333 అతడ�
పKయ�ణమ	 �ేయ	చు ద�fణమ	నుం(f బé�ేల;వరక;, అన%ా బé�ేల;క;ను
}P�I" మధ� తన గ	(xరమ	 nదట ఉం(fన సÍలమ	వరక; 9:È6  4444 �xను
nదట బ> 1ీఠమ	ను కట-Cన�bట �ే#?ను. అక�డ అబµK మ	 PQ�9ా
Txమమ	న �Kా రÍన �ేZ2ను. 5555 అబµK మ	�� కcడ 9:È6న లkతpక;ను %tఱÃల; %tడ�6
గ	(xరమ	ల; ఉం(ెను గనుక 6666 9ారF క>Zి "వZించుటక; ఆ పK�ేశమ	 �xలక
��PQను; ఎందు కన%ా 9ా#S ఆZిN  9ారF క>Zి "వ Zించల�నంత
V¯ాN ర���య	ం(ెను. 7777 అప�డ� అబµK మ	 ప�వ�ల �ాపరFలక;ను లkతp
ప�వ�ల �ాపరFలక;ను కలహమ	 ప�టMCను. ఆ �ాలమందు కTxయ	ల; 12#Syè
య	ల; ఆ �ేశమ	లk �ాప�రమ	ం(f#S. 8888 �ాబట-C  అబµK మ	మనమ	
బంధువ�లమ	 గనుక Txక; క;ను, Tx ప�వ�ల �ాపరFలక;  ప�వ�ల
�ాపరFలక;ను కలహ మ	ండకcడదు. 9999 ఈ �ేశమంతయ	  PQదుట
నున`��గ�x, దయ�ేZి నను` V(fA 9EరF%ానుండ�మ	. వ� ఎడమతటBC నక;
9:È6న PQడల TEను క;(fతటBC క;ను, వ� క;(fతటBC నక; 9:È6నPQడల TEను
PQడ మతటBC నక;ను 9:ళØ6 దున" లkతp�� �ెపu%ా 10101010 లkతp తన కను`లsJN
±#ాw ను �Kా ంతమంతట-" చూ�ెను. PQ�9ా ¯��ొమ %tnఱాÃ  అను
పటCణమ	లను Txశనమ	 �ేయకమ	నుప� ¯�యరFక; వచుdవరక; అదంతయ	
PQ�9ా ��టవలsను ఐగ	ప�N  �ేశమ	వలsను ళØ6  �ారF �ేశ���య	ం(ెను. 11111111
�ాబట-C  లkతp తనక; ±#ాw ను �Kా ంతమంతట-" ఏరuరచు��" త�రFu%ా



పKయ�ణమ	�ేZ2ను. అటB6  9ారF ఒక#S ��కరF 9E#?r ��P#S. 12121212 అబµK మ	 కTxనులk
"వZిం�ెను. లkతp ఆ ����xనమందున` పటCణమ	ల పK�ేశమ	లలk �ాప�ర
మ	ం(f ¯��ొమదగ¶ర తన గ	(xరమ	 9EZి��T:ను. 13131313 ¯��ొమ మనుషp�ల;
దుషpC ల;ను, PQ�9ా దృÌిC �I బహÑ �ాప�ల;T:ౖ య	ం(f#S. 14141414 లkతp
అబµK మ	ను V(fA ��PనతరF9ాత PQ�9ాఇ��%�  కను`లsJN  వ�
ఉన`�bటనుం(f ఉతN రప�తటBC  ద�fణప�తటBC  త�రFu తటBC  పడమరతటBC ను
చూడ�మ	; 15151515 ఎందుకన%ా వ� చూచుచున` PÀ �ేశమంతట-" క;ను 
సం�xనమ	నక;ను స�x�ాలమ	 ఇ�ెdదను. 16161616 మ#Sయ	  సం�xనమ	ను
భ�!]దనుండ� #³ణ	 వ�లవలs VసN #Sంప �ేZ2దను; ఎట6 న%ా ఒకడ�
భ�!]దనుండ� #³ణ	వ�లను లs�I�ంప గ>%SనPQడల  సం�xనమ	నుకcడ
లs�I�ంపవచుdను. 17171717 వ� ల�A PÀ �ేశమ	±క� ��డ�గ	న 9:డల;uన
�x"లk సంచ#Sంచుమ	; అ�� �I�ెdదన" అబµK మ	�� �ె12uను. 18181818 అప�డ�
అబµK మ	 తన గ	(xరమ	 ¬Zి ¼̈బ¢K ను లk" మ�¤Ö దగ¶రనున` Zింధూరవృmవన
మ	లk��%S అక�డ PQ�9ాక; బ>1ీఠమ	ను కటMCను.

ఆ���ాండమ	 14ఆ���ాండమ	 14ఆ���ాండమ	 14ఆ���ాండమ	 14

1111 ÌీTxరF #ాజ?ౖన అమ�Ö 1Lల;, ఎల�6 సరF #ాజ?ౖన అ#��క;, ఏల�మ	 #ాజ?ౖన
క�ొ#ా6 ã��రF, %�PÀ య	ల #ాజ?ౖన J�xల; అను9ా#S ��నమ	లలk 2222 9ారF
¯��ొమ #ాజ?ౖన బ¿#ా��ను, %tnఱాÃ  #ాజ?ౖన ë#ాª ��ను, అ�x4 #ాజ?ౖన ÌిTxబ	��ను,
Z2బ¢PÀయ	ల #ాజ?ౖన Ì2�¤బ¿రF��ను, ¯�యరను బ¿ల#ాà��ను య	దzమ	
�ేZి#S. 3333 �రందరF ఉప� సమ	దK���న Zి�ºwమ	లkయలk ఏకమ	%ా కc(f 4444



పం(ెKండ� సంవతqరమ	ల; క�ొ#ా6  ã��రFక; లkబ(f పదమ�డవ
సంవతqరమ	న JరFగ	 బµటB �ేZి#S. 5555 పదుTxల;గవ సంవతqరమ	న క�ొ#ా6
ã��రFను అత"�� కcడనున` #ాàల;ను వAd అ�ాN  #�ì  క#ా`Pమ	లk
#?âాPÀయ	లను }మ	లk ¸yయ	లను �ా9E �Iర��xPమ	 ����xనమ	లk 6666
ఏ]య	లను ��ట-C #S. మ#Sయ	 �#§య	లను అరణ�మ	 దగ¶రనున`
ఏల�u#ాను వరక; త#S! W PÀరF పర�త పK�ేశమ	లk 9ా#S" ��ట-Cన తరF9ాత 7777
J#S%S �ా�ేషను ఏ"4షuతpక;వAd అమ�ల��×య	ల �ేశమంతట-" హస¯�í 
�xమ�రFలk �ాప�రమ	న` అ¹#§య	లనుకcడ ��ట-C #S. 8888 అప�డ� ¯��ొమ
#ాàను %tnఱాÃ  #ాàను అ�x4 #ాàను Z2బ¢PÀమ	 #ాàను ¯�యరను బ¿ల
#ాàను బయల;�ే#S Zి�ºwమ	 లkయలk 9ా#S��, 9999 అన%ా ఏల�మ	 #ాజ?ౖన
క�ొ#ా6 ã��రF %�PÀయ	ల #ాజ?ౖన J�xల;, ÌీTxరF #ాజ?ౖన అమ�Ö 1Lల;,
ఎల�6 సరF #ాజ?ౖన అ#��క; అను నల;గ	#S�� ఆ PQ�దుగ	రF #ాàల; య	దzమ	
�ేZి#S. 10101010 ఆ Zి�ºwమ	 లkయలk V¯ాN ర���న మట-C�×ల; గ	ంటల; ఉం(ెను. ¯��ొమ
%tnఱాÃ ల #ాàల; �ా#S��P 9ాట-లk ప(f#S. W ÌింAన 9ారF ��ండక;
�ా#S��P#S. 11111111 అప�డ� 9ారF ¯��ొమ %tnఱాÃ ల ఆZిN  య�వతpN ను 9ా#S ´¢జన
ప�xరÍమ	ల"`య	 పటBC ��" ��P#S. 12121212 మ#Sయ	 అబµK మ	 స�దరF"
క;మ�రF(ైన లkతp ¯��ొమలk �ాప�ర మ	ం(ెను గనుక అత"" అత" ఆZిN "
పటBC ��"��%ా 13131313 త1ిuంచు��"న ±కడ� వAd ¼̈áKయ	(ైన అబµK  మ	నక; ఆ
సంగJ �ె>12ను. అప�డతడ� ఎ���ల; స�దరFడ�ను ఆTEరF
స�దరFడ�T:ౖన మ�¤Ö అను అ¹#§య	" ఏలkను వనమ	లk
�ాప�రమ	ం(ెను. �రF అబµK మ	�� "బంధన �ేZి��"న9ారF. 14141414 అబµK మ	 తన



తమ	4డ� �ెరపటCబ(ెన" V" తన Pంట ప�ట-C  అలవరచబ(fన మ�డ�వందల
పదుT:నమండ�గ	#S" 9:ంటబ¿టBC ��" �xనుమటBC క; ఆ #ాàలను త#S��ను. 15151515
#ాJK9Eళ అతడ�ను అత" �xసుల;ను 9ా#S�?దురF%ా nనల; ¬#Sd 9ా#S" ��ట-C
దమసు�నక; ఎడమతటBC న` �బµ మటBC క; త#S! 16161616 ఆZిN  య�వతpN  J#S%S
�ెAd తన తమ	4(ైన లkతpను అత" ఆZిN " ZీN �లను పKజలను J#S%S ¬Zి��"
వ�ెdను. 17171717 అతడ� క�ొ#ా6 ã��రFను అత"�� కcడనున` #ాàలను ఓ(fంA
J#S%S వAdనప�డ� ¯��ొమ #ాà అత"" ఎదు#t�నుటక;, #ాàలkయ అను
�ా9E లkయ మటBC క; బయల;�ే#S వ�ెdను. 18181818 మ#Sయ	 �ాల�మ	 #ాజ?ౖన
��Ú�Z2�ెక; #tటMCను �xK �Ôరసమ	ను ¬Zి��"వ�ెdను. అతడ� స#��న`తpడగ	
�ేవ�"�I య�జక;డ�. 19191919 అప� డతడ� అబµK మ	ను ఆ�ర���ంAఆ�ాశమ	నక;
భ�! �I" సృÌిC కరNయ	ను స#��న`తpడ�T:ౖన �ేవ�"వలన అబµK మ	 ఆ�ర�
��ంపబడ�ను%ాక అ"య	, 20202020  శతpK  వ�లను  �ేJ కపu%SంAన
స#��న`తpడగ	 �ేవ�డ� సుN Jంపబడ�ను %ాక అ"య	 �ె12uను. అప�డతడ�
అ"` ట-లk ఇత"�I ప��యవవంతp ఇ�ెdను. 21212121 ¯��ొమ #ాàమనుషp�లను
Tx�IAd ఆZిN " 9E ¬Zి��నుమ" అబµK మ	�� �ెపu%ా 22222222 అబµK మ	 TETE
అబµK మ	ను ధనవంతp"%ా �ేZిJన" వ� �ెపuక;ండ�నటB6  ఒక నూల;
��%?rనను �ెప�ల 9ా#?rనను 9ాట-లk ఏ�ైనను ¬Zి��న 23232323 న" ఆ�ాశమ	నక;
భ�!�I" సృÌిC కరNయ	ను స#��న`తp డ�ను �ేవ�డ�T:ౖన PQ�9ాPQదుట
Tx �ెP�PQJN  పKమ�ణమ	 �ేZియ	Tx`ను. 24242424 అP�ే ఈ పడ�చు9ారF
భ	�ంAన�� తపu Tx��కcడ వAdన ఆTEరF ఎ���ల; మ�¤Ö అను 9ా#S�I ఏP�
´µగమ	ల; #ావలsT° ఆయ� ´µగమ	ల; మ�తKమ	 9ా#S" ¬Zి��న"మ4"



¯��ొమ #ాà�� �ె12uను.

ఆ���ాండమ	 15ఆ���ాండమ	 15ఆ���ాండమ	 15ఆ���ాండమ	 15

1111 ఇV జ#S%SనతరF9ాత PQ�9ా 9ాక�మ	 అబµK మ	నక; దరîనమందు వAd
అబµK మ�, భయపడక;మ	; TEను క; �³(ెమ	,  బహÑమ�నమ	
అత�¥�కమగ	న" �ె12uను. 2222 అందుక; అబµK మ	పKభ	9:ౖన PQ�9ా Tx�³!
PAdనTE!? TEను సం�xనమ	 ల�"9ాడT:ౖ ��వ�చుTx`TE; దమసు�
ఎÚPQజ?#³ TxPంట- ఆZిN  కరNయగ	ను గ�x 3333 మ#Sయ	 అబµK మ	ఇ��%� వ�
Txక; సం�xన!య�ల�దు గనుక Tx ప#S9ారమ	లk ఒకడ� Txక;
9ారసుడగ	న" �ెపu%ా 4444 PQ�9ా 9ాక�మ	 అత" ±దwక; వAd ఇతడ�
క; 9ారసుడ� �ాడ�;  గర»9ాసమ	న ప�టCబ¢వ�చున`9ాడ� క;
9ారసుడగ	న" �ె12uను. 5555 మ#Sయ	 ఆయన 9:ల;ప>�I అత" ¬Zి��"
వAdవ� ఆ�ాశమ	9:ౖప� �ే#SచూA నmతKమ	లను లs�I�ంచుటక;  �ేతT:ౖ�ే
లs�I�ంచుమ" �ె1ిu సం�xనమ	 ఆల�గవ�న" �ె12uను. 6666 అతడ�
PQ�9ాను న��4ను; ఆయన అ�� అత"�I J%ా ఎం�ెను. 7777 మ#Sయ	
ఆయనవ� ఈ �ేశమ	ను స�తం JKంచు ��నునటB6  �x" �Iచుdటక; కÚwయ	ల
ఊరను పటCణమ	లkనుం(f "ను` ఇవతలక; ¬Zి��" వAdన PQ�9ాను TETE
అ" �ె1ిuనప�డ� 8888 అతడ� పKభ	9:ౖన PQ�9ా, TEను �º" స�తంJKంచు
��T:దన" Tx�?టB6  �ె>య	నన%ా 9999 ఆయన మ�(ేండ6  12య�ను మ�(ేండ6
�¤కను మ�(ేండ6  ��టäCల;ను ఒక �ెల6  గ	వ�ను ఒక �ావ�రప� 1ిల6 ను Tx
±దwక; �ెమ4" అత"�� �ె12uను. 10101010 అతడ� అవ"`య	 ¬Zి��" 9ాట-"



నడ�మక; ఖం(fంA �ే" ఖండమ	ను �x" ఖండమ	నక; ఎదురF%ా నుం�ెను;
ప{లను అతడ� ఖం(fంపల�దు 11111111 గదwల; ఆ కæïబరమ	ల ]ద 9ా>నప�డ�
అబµK మ	 9ాట-" ��>9EZ2ను. 12121212 ��K దుw గ	\ ంక బ¢Pనప�డ� అబµK మ	నక;
%ాఢ"దKపటMCను. భయంకర���న కట-క*కట- అత" కమ4%ా 13131313 ఆయన
సంతJ9ారF తమ�� �ా" పర�ేశమందు "వZింA ఆ �ేశప�9ా#S�I �xసుల;%ా
నుందురF. 14141414 9ారF Txల;గ	 వందల P�ండ�6  �#S" శ\మ 12టBC దురF; �రF ఎవ#S�I
�xసులవ�దు#� ఆ జనమ	నక; TETE ¬రFu ¬రFdదును. తరF9ాత 9ారF !�I�>
ఆZిN �� బయల;�ే#S వ�ెdదరF. 15151515 వ� �³మమ	%ా  1ితరFల ±దwక; ��PQ
దవ�; మంA వృ�xz ప�మందు �ాJ12టCబడ�దువ�. 16161616 అ¹#§య	ల అక\మమ	
ఇంకను సంప�రÞమ	 �ాల�దు గనుక  Txల;గవ తరమ	9ారF ఇక�(f�I మరల
వ�ెdదర" "శdయమ	%ా �ె>Zి��నుమ" అబµK మ	�� �ె12uను. 17171717 మ#Sయ	
��K దుw  గ	\ ం�I కట-క *కట- ప(fనప�డ� #ాàచున`��P�య	 అ%S`జj�లయ	ను
కనబ(f ఆ ఖండమ	ల మధ� న(fA��PQను. 18181818 ఆ ��నమం�ే PQ�9ాఐగ	ప�N
న�� nదల;��" %tపu న��PQ�న య�ఫKట«సు న��వరక; ఈ �ేశమ	ను, అన%ా
19191919 �³య	 లను క"yèయ	లను క�ో4య	లను 20202020 ©̈¬Nయ	లను 12#S
yèయ	లను #?âాPÀయ	లను 21212121 అ¹#§య	లను కTx య	లను
%S#ా¶ Ìీయ	లను PQబ�Zీయ	లను  సం�xన మ	న �IAdయ	Tx`న"
అబµK మ	�� "బంధన �ేZ2ను.
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1111 అబµK మ	 ´µర�PQ�న WారP అత"�I 1ిల6 ల; కనల�దు. ఆ��క; }గరF అను



ఐగ	1ీNయ	#ాలsౖన �xZి య	ం(ెను. 2222 �ా%ా WారPఇ��%� TEను 1ిల6 ల; కనక;ండ
PQ�9ా �ేZి య	Tx`డ�. వ� దయ�ేZి Tx �xZి�� ��మ	4; ఒక9Eళ
ఆ��వలన Txక; సం�xనమ	 కల;గవచుdన" అబµK మ	�� �ె12uను; అబµK మ	
WారP మ�ట VT:ను. 3333 �ాబట-C  అబµK మ	 కTxను �ేశమ	లk ప��P�ండ�6
�ాప�రమ	న` తరF9ాత అబµK మ	 ´µర�PQ�న WారP తన �xZిPQ�న }గరను
ఐగ	1ీNయ	 #ా>" ¬Zి��" తన 12"!ట-PQ�న అబµK మ	నక; ´µర�%ా ఉండ�నటB6
అత"�I�ెdను. 4444 అతడ� }గరF�� ��Pనప�డ� అ�� గర»వJ ఆPQను. అ��
�xను గర»వJ T:ౖJన" �ె>Zి��"నప�డ� �x" యజమ�ను#ాల; �x"దృÌిC �I
చ���న�xPQను. 5555 అప�డ� WారPTx ఉసురF క; తగ	ల;ను; TETE Tx �xZి"
 �ð%Sట- �IAdన తరF9ాత �xను గర»వJT:ౖJన" �ె>Zి��"నప�డ� TEను
�x"దృÌిC �I చ���న�xనT:ౖJ"; Txక;ను క;ను PQహ 6666 అందుక;
అబµK మ	ఇ��%�  �xZి  �ేJలk ఉన`��;  మనసుq వAdనటB6  �x"
�ేయ	మ" WారP�� �ె12uను. WారP �x" శ\మ 12ట-Cనందున ఆ��
±దwనుం(f అ�� �ా#S��%ా 7777 PQ�9ా దూత అరణ� మ	లk ట-బ	గ¶±దw ,
అన%ా ష�రF మ�ర¶మ	లk బ	గ¶ ±దw , ఆ��ను కను%t" 8888 WారP �xZి9:ౖన
}గర�, ఎక�డనుం(f వAdJV, ఎక�(f�I 9:ళØåచుTx`వ" అ(f%S నందుక;
అ��Tx యజమ�ను#ాలsౖన WారP±దwనుం(f �ా#S��వ�చుTx`నT:ను. 9999
అప�డ� PQ�9ా దూత యజమ�ను#ా> ±దwక; J#S%S 9:È6  ఆ�� �ేJ
�I\ంద అణÝ%Sయ	ండ�మ" �x"�� �ె12uను. 10101010 మ#Sయ	 PQ�9ా దూత
సం�xనమ	ను "శdయమ	%ా VసN  #Sంపజ³Z2దను; అ�� లs�I�ంప �ల;ల�నంత%ా
V¯ాN రమవ�న" �x"�� �ె12uను. 11111111 మ#Sయ	 PQ�9ా దూతఇ��%�



PQ�9ా  nరను VT:ను. వ� గర»వJ9:ౖ య	Tx`వ�; వ� క;మ�రF"
క" అత"�I ఇ�ా4P�ల; అను 1LరF 12టBC దువ�; 12121212 అతడ� అడV%ా(fదవంట-
మనుషp�డ�. అత" �ెP� అంద#S�I" అంద#S �ేతpల; అత"�I" V#�ధమ	%ా
ఉండ�ను. అతడ� తన స�దరFలంద#S PQదుట "వZించున" �x"�� �ెపu%ా
13131313 అ��చూచుచున` �ేవ�డవ� 9E అను 1LరF తన�� మ�టల�(fన PQ�9ాక;
12టMCను ఏలయన%ా నను` చూAన9ా" TE"క�డ చూAJ" గ�x అ"
అను��T:ను. 14141414 అందు�ేత ఆ ట-బ	గ¶క; బ¿P�ñ  ల}P#�P అను 1LరF
12టCబ(ెను. అ�� �ా�ేషpక;ను బ¿#?దుక;ను మధ� నున`��. 15151515 తరF9ాత }గరF
అబµK మ	నక; క;మ�రF" కT:ను. అబµK మ	 }గరF క"న తన క;మ�రF"�I ఇ�ా4
P�లను 1LరF 12టMCను. 16161616 }గరF అబµK మ	నక; ఇ�ా4 P�ల;ను క"నప�డ�
అబµK మ	 ఎనుబ��య�రF ఏండ6  9ాడ�.
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1111 అబµK మ	 �¾ంబ���¾!్మ�� P�ండ6 9ా(ైనప�డ� PQ�9ా అత"�I
పKత�m���TEను సర�శ�INగల �ేవ�డను; Tx స"`¥�లk నడ�చుచు "ం�xర¨©తpడ9:ౖ
య	ండ�మ	. 2222 Txక;ను క;ను మధ� Tx "బంధనను "య!ంA "ను`
అత�¥�కమ	%ా అ�వృ��z  ��ం��ం�ెద న" అత"�� �ె12uను. 3333 అబµK మ	
¯ా%Sలప(fయ	ండ%ా �ేవ�డత"�� మ�టల�(f ఇ��%� TEను "య!ంAన Tx
"బంధన �� �ేZియ	Tx`ను; 4444 వ� అTEక జనమ	లక; తం(fKవగ	దువ�. 5555
మ#Sయ	 ఇక]దట  1LరF అబµK మ	 అనబడదు; "ను` అTEక జనమ	లక;
తం(fK"%ా "య!ంAJ" గనుక  1LరF అబµK }మ	 అన బడ�ను. 6666 క;



అత�¥�కమ	%ా సం�xనవృ��z  కల;గజ³Zి లkనుం(f జనమ	ల; వచుdనటB6
"య!ంచుదును, #ాà ల;ను లkనుం(f వ�ెdదరF. 7777 TEను క;ను 
తరF9ాత  సం�xనమ	నక;ను �ేవ�డT:ౖ య	ండ�నటB6 , Txక;ను క;ను, 
తరF9ాత 9ా#S తరమ	లలk  సంతJ�I" మధ� Tx "బంధనను "త�"బంధన%ా
ZిÍ రపర�ెదను. 8888 క;ను తరF 9ాత  సంతJ�I" వ� పర�ేh9:ౖయ	న`
�ేశమ	ను, అన%ా కTxనను �ేశమంతట-" "త�¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇAd 9ా#S�I
�ేవ�డT:ౖ య	ందున" అత"�� �ె12uను. 9999 మ#Sయ	 �ేవ�డ�వ�ను, వ�
మ�తK�¤ %ాక  తరF9ాత 9ా#S తరమ	లలk  సంతJయ	 Tx "బంధనను
%?r��న వలsను. 10101010 Txక;ను క;ను  తరF9ాత  సంతJ�I" మధ� ]రF
%?r��నవలZిన Tx "బంధన P�దన%ా]లk పKJ మగ9ాడ�ను సున`J ��ంద
వలsను. 11111111 ]రF ] %��ా�ంగచర4మ	న సున`J ��ందవలsను. అ�� Txక; క;
మధ�నున` "బంధనక; సూచన%ా ఉండ�ను. 12121212 ఎ"!�� ��నమ	ల
వయసుqగల9ాడ�, అన%ా  Pంట ప�ట-Cన9ా(ైనను,  సం�xనమ	 �ా"
అను�"±దw 9:ం(f�� ��నబ(fన9ా(ైనను, ] తరమ	లలk పKJ మగ9ాడ�
]లk సున`J ��ందవలsను. 13131313  Pంట ప�ట-Cన9ాడ�ను  9:ం(f��
��నబ(fన9ాడ�ను, తపuక సున`J ��ందవలsను. అప�డ� Tx "బంధన ] శ#§ర
మందు "త� "బంధన%ా ఉండ�ను. 14141414 సున`J ��ంద" మగ9ాడ�, అన%ా ఎవ"
%��ా�ంగచర4మ	న సున`J �ేయబడ�ో అట-C9ాడ� తన జనులలkనుం(f ��ట-C
9Eయ బడ�ను. 9ాడ� Tx "బంధనను ]#Sయ	Tx`డ" అబµK }మ	�� �ె12uను.
15151515 మ#Sయ	 �ేవ�డ� ´µర�PQ�న WారP 1LరF WారP అనవదుw ; ఏలయన%ా
ఆ�� 1LరF Wా#ా 16161616 TETx��ను ఆ�ర���ంA ఆ��వలన క; క;మ�రF"



కల;గజ³Z2దను; TETx��ను ఆ�ర���ం�ెదను; ఆ�� జనమ	లక; త>6PQ�
య	ండ�ను; జనమ	ల #ాàల; ఆ��వలన కల; గ	దుర" అబµK }మ	��
�ె12uను. 17171717 అప�డ� అబµK }మ	 ¯ా%Sలప(f నV్వనూ#³ండ6  9ా"�I సం�xనమ	
కల;గ	Tx? �¾ంబ��P�ండ6  Wా#ా కనుTx? అ" మనసుqలk అను ��T:ను. 18181818
అబµK }మ	ఇ�ా4P�ల;  స"`¥�" బKదుక ననుగ\ ©̈ంచుమ	 అ" �ేవ�"��
�ెపu%ా 19191919 �ేవ�డ� ´µర�PQ�న Wా#ా "శdయమ	%ా క; క;మ�రF" కనును;
వత"�I ఇ¯ాqక; అను 1LరF 12టBC దువ�; అత" తరF9ాత అత"
సం�xనమ	��రక; "త�"బంధన%ా Tx "బంధనను అత"�� ZిÍ రపర �ెదను. 20202020
ఇ�ా4P�ల;నుగ�#Sd వ� �ేZిన మనV TEను Vంట-". ఇ��%� TEనత""
ఆ�ర���ంA అత"�I సం�xTx�వృ��z  కల;గజ³Zి అత�¥�క మ	%ా అత"
VసN #Sంపజ³Z2దను; అతడ� పం(ెKండ� మం�� #ాàలను కనును; అత"" %tపu
జనమ	%ా �ేZ2దను; 21212121 అP�ే వచుd సంవతqరమ	 ఈ �ాల మందు Wా#ా క;
కనబ¢వ� ఇ¯ాqక;�� Tx "బంధనను ZిÍ రపర�ెదన" �ె12uను. 22222222 �ేవ�డ�
అబµK }మ	�� మ�టల�డ�ట �x>ంAన తరF9ాత అత" ±దwనుం(f పరమ	నక;
9:æç6 ను. 23232323 అప�డ� అబµK  }మ	 తన క;మ�రF(ైన ఇ�ా4P�ల;ను, తన Pంట
ప�ట-Cన 9ా#Sనంద#S", తన 9:ం(f�� ��నబ(fన 9ా#Sనంద#S", అబµK }మ	 ఇంట-
మనుషp�లలk పKJ9ా"" పటBC ��" �ేవ�డ� తన 24242424 అబµK }మ	 %��ా�ంగ
చర4మ	 సున`J �ేయబ(fనప�డ� అతడ� �¾ంబ�� �¾!్మ�� P�ండ6 9ాడ�. 25252525
అత" క;మ�రF(ైన ఇ�ా4P�ల; %��ా�ంగచర4మ	 సున`J �ేయబ(fనప�డ�
అతడ� పదుమ�(ేండ6 9ాడ�. 26262626 ఒక���నమం�ే అబµK  }మ	ను అత"
క;మ�రF(ైన ఇ�ా4P�ల;ను సున`J ��ం��#S. 27272727 అత" Pంట ప�ట-Cన9ారFను



అను�"±దw 9:ం(f�� ��నబ(fన9ారFను అత" Pంట-లk" ప�రFషp లందరFను
అత"�� కcడ సున`J ��ం��#S.
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1111 మ#Sయ	 మ�¤Öదగ¶రనున` Zింధూరవనమ	లk అబµK }మ	 ఎండ9Eళ గ	(xరప�
�x�రమందు కcరFd" య	న`ప�డ� PQ�9ా అత"�I కన బ(ెను. 2222 అతడ�
కను`లsJN  చూAనప�డ� మ	గ	¶ రF మనుషp�ల; అత" PQదుట "ల;వబ(f
య	ం(f#S. అతడ� 9ా#S" చూA గ	(xరప� 9ా�Iటనుం(f 9ా#S" ఎదు#t�నుటక;
పరF%?JN , TEలమటBC క; వం%S 3333 పKభ	9ా,  కటµmమ	 Tx]ద నున` PQడల
ఇప�డ�  �xసు" �xట- ��వదుw . 4444 TEను ��ం�ెమ	 ళØ6  �ె1ిuం�ెదను;
దయ�ేZి �ాళØ6  కడ�గ	 ��" ఈ �ెటBC  �I\ంద అలసట ¬రFd��ను(f. 5555 ��ం�ెమ	
ఆ}రమ	 �ె�ెdదను; ] �Kా ణమ	లను బలపరచు ��ను(f; తరF9ాత ]రF
9:ళ6వచుdను; ఇందు "!తNమ	 గ�x ] �xసు" ±దwక; వAdJరT:ను.
9ారFవ� �ె1ిu నటB6  �ేయ	మన%ా 6666 అబµK }మ	 గ	(xరమ	లk నున`
Wా#ా±దwక; త�ర%ా 9:È6వ� త�రప(f మ�డ� మ�"కల ��తN"1ిం(f �ెAd
1ిZి�I #tటMCల; �ేయ	మ" �ె12uను. 7777 మ#Sయ	 అబµK }మ	 ప�వ�ల మందక;
పరF%?JN  ఒక మంA ల�త దూడను �ెAd ఒక ప"9ా" కపu %Sం�ెను. 9ాడ� �x"
త�ర%ా Zిదzపర�ెను. 8888 తరF9ాత అతడ� 9:న`ను �ాలను �xను Zిదzమ	
�ేPంAన దూడను �ెAd 9ా#SPQదుట 12ట-C  9ారF ´¢జనమ	 �ేయ	 చుండ%ా
9ా#S±దw ఆ �ెటBC �I\ంద "ల;చుం(ెను. 9999 9ారత"��  ´µర�PQ�న Wా#ా ఎక�డ
నున`ద" అడ�గ%ా అతడ� అ��%� గ	(xరమ	లk నున`ద" �ె12uను. 10101010



అందు�ాయన]దట-�I ఈ �ాలమ	న ±దwక; "శd యమ	%ా మరల
వ�ెdదను. అపuడ�  ´µర�PQ�న Wా#ాక; ఒక క;మ�రFడ� కల;గ	న" �ె12uను.
Wా#ా ఆయన 9:నుక నుం(fన గ	(xరప� �x�ం 11111111 అబµK }మ	ను Wా#ాయ	ను
బహÑ�ాలమ	 గడAన వృదుz లsౖ య	ం(f#S. ZీN � ధర4మ	 Wా#ాక; ">A ��PQను
గనుక 12121212 Wా#ాTEను బలమ	 ఉ(f%Sన �xనT:ౖన తరF9ాత Txక; సుఖమ	
కల;గ	Tx? Tx యజమ�ను డ�ను వృదుz (ై య	Tx`డ� గ�x అ" తనలk
నవ����T:ను. 13131313 అంతట PQ�9ా అబµK }మ	��వృదుz #ాలT:ౖన TEను
"శdయమ	%ా పKసVం�ెదTx అ" Wా#ా నవ�TEల? 14141414 PQ�9ాక;
అ¯ాధ����న�� ఏ�ైన నున`�x? ]దట-�I ఈ �ాలమ	న "రÞయ�ాలమందు 
±దwక; J#S%S వ�ెdదను. అప�డ� Wా#ాక; క;మ�రFడ� కల;గ	నT:ను. 15151515 Wా#ా
భయప(fTEను నవ�ల�ద" �ెపu%ా ఆయన అవ�ను వ� నV్వJవT:ను. 16161616
అప�(x మనుషp�ల; అక�డనుం(f ల�A ¯��ొమ తటBC  చూA#S. అబµK }మ	
9ా#S" ¯ాగనంప�టక; 9ా#S��కcడ 9:æç6 ను. 17171717 అప�డ� PQ�9ాTEను
�ేయబ¢వ� �ార�మ	 అబµK }మ	నక; �x�ెదTx? 18181818 అబµK }మ	 "శdయమ	%ా
బలమ	గల %tపu జనమగ	ను. అత" మ�లమ	%ా భ�!లk" సమసN
జనమ	ల;ను ఆ�ర���ంపబడ�ను. 19191919 ఎట6 న%ా PQ�9ా అబµK }మ	ను గ�#Sd
�ె1ిuన�� అత"�I కల;గ జ³య	నటB6  తన తరF9ాత తన 1ిల6 ల;ను తన Pంట-
9ారFను J Tx�యమ	ల; జ#S %Sంచుచు, PQ�9ా మ�ర¶మ	ను %?r��నుటక;
అతడ� 9ా#S �ాజj® 1ింAనటB6  TEనత" T:#S%Sయ	Tx`నT:ను. 20202020 మ#Sయ	
PQ�9ా¯��ొమ %tnఱాÃ లను గ�#Sdన nర %tపu�� గనుకను 9ాట- �ాపమ	
బహÑ ´µర���న�� గనుకను 21212121 TEను ��%S��P Tx±దwక; వAdన ఆ nర



��ప�నTE 9ారF సంప�రÞమ	%ా �ేZి#� ల��ో చూ�ెదను; �ేయ"PQడల TEను
�ె>Zి��ందునT:ను. 22222222 ఆ మనుషp�ల; అక�డనుం(f J#S%S ¯��ొమ 9:ౖప�%ా
9:È6#S. అబµK }మ	 ఇంక PQ�9ా స"`¥�" "ల;చుం(ెను. 23232323 అపuడ�
అబµK }మ	 స]1ింA Pట6 T:నుదుషpC ల��కcడ J మంతpలను Txశనమ	
�ేయ	దు9ా? 24242424 ఆ పటCణమ	లk ఒక9Eళ ఏబ��మం�� Jమంతpల;ం(fనPQడల
�x"లkనున` P�బ��మం�� J మంతpల "!తNమ	 ఆ సÍలమ	ను Txశనమ	
�ేయక �ాయ9ా? 25252525 ఆ ��ప�న �ేZి దుషpC ల�� కcడ J మంతpలను చంప�ట
క; దూరమవ�ను%ాక. Jమంతp" దుషpC  "�� సమమ	%ా ఎంచుట క;
దూరమవ� %ాక. సర�లkకమ	నక; ¬రFu ¬రFd9ాడ� Tx�యమ	 �ేయ(x అ"
�ె1ిuనప�డ� 26262626 PQ�9ా¯��ొమ పటCణమ	లk ఏబ��మం�� Jమంతpల;
Txక; కనబ(fనPQడల 9ా#S"బట-C  ఆ సÍలమంతట-" �ాయ	దునT:ను 27272727
అందుక; అబµK }మ	ఇ��%� ధూÈయ	 బ�(f�ెయ	T:ౖన TEను పKభ	వ���
మ�టల�డ �ె%SంచుచుTx`ను. 28282828 ఏబ��మం�� Jమంతpలలk ఒక9Eళ ఐదుగ	రF
తక;�9:ౖ�ే ఐదుగ	రF తక;�9:ౖ నందున ఆ పటCణమంతయ	 Txశనమ	
�ేయ	దు9ా అ" మరల అ(f%?ను. అందు�ాయన అక�డ నల;బ�� PQ�దు గ	రF
Txక; కనబ(fనPQడల Txశనమ	 �ేయనT:ను; 29292929 అత(fంక ఆయన��
మ�టల�డ�చుఒక9Eళ అక�డ నల;బ��మం��P� కనబడ�దు#³¹ అ"నప�డ�
ఆయనఆ నల;బ��మం��" బట-C  Txశనమ	�ేయక య	ందున" �ెపu%ా 30303030
అతడ� పKభ	వ� �Åపపడ"PQడల TEను మ�టల�(ెదను; ఒక9Eళ అక�డ
మ	పu��మం��P� కన బడ�దు#³¹ అ"నప�డ� ఆయన అక�డ
మ	పu��మం�� Txక; కనబ(fనPQడల Txశనమ	 �ె 31313131 అందు కతడ�ఇ��%�



పKభ	వ��� మ�టల�డ �ె%SంAJ"; ఒక9Eళ అక�డ ఇరFవ��మం��
కనబడ�దు#³¹ అ" నప�డ� ఆయన ఆ PరFవ��మం��"బట-C  Txశనమ	 �ేయ
క;ందునన%ా 32323232 అతడ� పKభ	వ� �Åపపడ"PQడల TE "ం��కమ�#³
మ�టల�(ెదను; ఒక9Eళ అక�డ ప��మం�� కనబడ�దు#³¹ అ"నప�డ� ఆయన
ఆ ప��మం��"బట-C  Txశనమ	 �ేయక య	ందునT:ను. 33333333 PQ�9ా అబµK
}మ	�� మ�టల�డ�ట �x>ంA 9:È6��PQను. అబµK }మ	 తన Pంట-�I J#S%S
9:æç6 ను.

ఆ���ాండమ	 19ఆ���ాండమ	 19ఆ���ాండమ	 19ఆ���ాండమ	 19

1111 ఆ ¯ాయం�ాలమందు ఆ ఇదwరF �ేవదూతల; ¯��ొమ �ేరFనపuట-�I లkతp
¯��ొమ గV"±దw కcరFdం(fయ	ం(ెను. లkతp 9ా#S" చూA 9ా#S" ఎదు
#t�నుటక; ల�A ¯ా�ాC ంగ నమ¯ా�రమ	�ేZి 2222 Tx పKభ	వ�ల�#ా, దయ�ేZి ]
�xసు" Pంట-�I వAd #ాJK 9:ళ6బ	Ad �ాళØ6  కడ�గ	��ను(f, ]రF 12ందలకడ
ల�A ] ��K వను 9:ళåవచుdనT:ను. అందుక; 9ారFఆల�గ	 �ాదు, న(f�¥�లk #ాJK
3333 అPనను అతడ� !�I�> బలవంతమ	 �ేZినప�డ� 9ారF అత" తటBC  J#S%S
అత" Pంట పK9E hంA#S. అతడ� 9ా#S�I Vందు�ేZి ��ంగ" #tటMCల; �ాలd%ా
9ారF ´¢జనమ	 �ేZి#S. 4444 9ారF పండ���నక మ	ందు ఆ పటCణసుÍ ల;, అన%ా
¯��ొమ మనుషp�ల;, బµల;రFను వృదుz ల;ను పKజలందరFను నల;��క;�లనుం(f
కc(fవAd ఆ Pల;6  చుటC9EZి 5555 లkతpను 1ి>Aఈ #ాJK  ±దwక; వAdన
మనుషp�ల; ఎక�డ ? �¤మ	 9ా#S" కcడ�నటB6  మ� ±దwక; 9ా#S" 9:ల;ప>�I
¬Zి��" రమ4" అత"�� �ెపu%ా 6666 లkతp 9:ల;పల �x�రమ	 TUదwనున` 9ా#S



దగ¶రక; 9:È6  తన 9:నుక తల;ప�9EZి 7777 అన`ల�#ా, ఇంత �ాతకమ	
కటBC ��నక;(f; 8888 ఇ��%� ప�రFషp" కcడ" PదwరF క;మ�#?Nల; Txక;Tx`రF. Z2ల
9:ౖ�ే 9ా#S" ] ±దwక; 9:ల;ప>�I ¬Zి��" వ�ెdదను, 9ా#S" ] మనసుq
వAdనటB6  �ేయ	(f. 9999 ఈ మనుషp�ల; Tx Pంట-డక; వAdయ	Tx`రF గనుక
9ా#S" ]#³! �ేయకcడద" �ె1ిuనప�డ� 9ారFవ� అవ త>�I ��మ4"#S.
మ#Sయ	 9ారF�(ెవ(ో మనలk"�I పర�ేh%ావAd ¬రu#S%ానుండ
చూచుచుTx`డ�; �ా%ా 9ా#SకంటM క; ఎక;�వ �×డ� �ేZ2దమ" �ె1ిu లkతp
అను ఆ మనుషp�"]ద �ొ!్మ%ాప(f తల;ప� పగ	ల%tటBC  టక; స]1ింA#S.
10101010 అP�ే ఆ మనుషp�ల; తమ �ేతpల; �x1ి లkతpను ఇంట-లkప>�I తమ
±దwక; ¬Zి��" తల;ప� 9EZి#S. 11111111 అప�డ� 9ారF 1ిన`ల; nదల;��"
12దwలవరక; ఆ ఇంట- �x�రమ	 దగ¶రనున` 9ా#S�I కనుమబ	Ë కల;గజ³య%ా
9ారF �x�రమ	 కను%tనల�క VZి�I#S. 12121212 అప�(xమనుషp�ల; లkతp��ఇక�డ
క; మ#SPQవ రFTx`రF?  అల;6 "  క;మ�రFలను  క;మ�#?Nలను ఈ ఊ#Sలk
క; క>%Sన9ా#Sనంద#S" 9:ల;ప>�I ¬Zి��"రమ	4; 13131313 �¤మ	 ఈ �bటB
Txశనమ	 �ేయవAdJVు; 9ా#S"గ�#Sdన nర PQ�9ా స"`¥�లk
%tపu�xPQను గనుక �x" Txశనమ	 �ేయ	టక; PQ�9ా మమ	4ను
పం12న" �ెపu%ా 14141414 లkతp బయట-�I 9:È6  తన క;మ�#?Nలను 12ం(x6 డ T:ౖయ	న`
తన అల;6 ళ6�� మ�టల�(fలsం(f, ఈ �bటB V(fA12ట-C  రం(f; PQ�9ా ఈ
పటCణమ	ను Txశనమ	 �ేయబ¢వ� చుTx`డ" �ె12uను. అP�ే అతడ� తన
అల;6 ళ6దృÌిC �I ఎగ�xÈ �ేయ	9ా"వలs నుం(ెను. 15151515 �ెల6 9ా#Sనప�డ� ఆ దూతల;
లkతpను త�ర12ట-Cలsమ	4; ఈ ఊ#S �ోషhmలk నhంA��క;ండ  ´µర�ను



ఇక�డనున`  PదwరF క;మ�#?Nలను ¬Zి��" రమ4" �ె1ిu#S. 16161616 అతడ�
తడవ� �ేZ2ను. అప�డ� అత"]ద PQ�9ా క"కరపడ�టవలన ఆ
మనుషp�ల; అత"�ేJ" అత" ´µర��ేJ" అత" PదwరF క;మ�#?Nల �ేతpలను
పటBC ��" 9:ల;ప>�I ¬Zి��" వAd ఆ ఊం 17171717 ఆ దూతల; 9ా#S" 9:ల; ప>�I
¬Zి��" వAdన తరF9ాత ఆయన �Kా ణమ	ను ద�I�ంచు��నునటB6
�ా#S��మ	4,  9:నుక చూడక;మ	, ఈ ����xనమ	లk ఎక�డను "ల;వక వ�
నhంA ��క;ండ ఆ పర�తమ	నక; �ా#S��మ4" �ెపu%ా 18181818 లkతp పKభ	9ా
ఆల�గ	 �ాదు. 19191919 ఇ��%�  కటµmమ	  �xసు"]ద వAdన��; Tx �Kా ణమ	
ర�fంచుటవలన వ� TxPQడల కనుపరAన  కృపను ఘనపర AJV; TEను ఆ
పర�తమ	నక; త1ిuంచు��" ��ల�ను; ఈ �×డ� Txక; సంభVంA చAd��వ�దు
TE¹ 20202020 ఇ��%� �ా#S��వ�టక; ఈ ఊరF స]పమ	లk ఉన`��, అ�� Aన`��,
నన`క�(f�I త1ిuంచు��" ��"మ	4 అ�� Aన`�� గ�x, TEను బKదుక;దున"
�ె1ిuనప�డ� 21212121 ఆయన ఇ��%� వ� �ె1ిuన ఈ ఊరF Txశనమ	 �ేయను. ఈ
Vషయమ	లk  మనV అం%§క#SంAJ"; 22222222 వ� త�రప(f అక�(f�I
త1ిuంచు��" ��మ	4;  వక�డ �ేరFవరక; TETE!య	 �ేయల�నT:ను.
అందు�ేత ఆ ఊ#S�I ¯�యరF అను 1LరF 12టCబ(ెను. 23232323 లkతp ¯�యరFక;
వAdనప�డ� ఆ �ేశమ	న సూరF�డ� ఉదPం�ెను. 24242424 అప�డ� PQ�9ా
¯��ొమ]దను %tnఱాÃ ]దను PQ�9ా±దw నుం(f గంధకమ	ను అ%S`"
ఆ�ాశమ	నుం(f క;#S1ింA 25252525 ఆ పటCణమ	లను ఆ ����xనమంతట-" ఆ
పటCణమ	లలk "వZింAన9ా#Sనంద#S" TEల nలకలను Txశనమ	 �ేZ2ను. 26262626
అP�ే లkతp ´µర� అత" 9:నుకనుం(f J#S%S చూA ఉప�సÍంభమ�PQను. 27272727



�ెల6 9ా#Sనప�డ� అబµK }మ	 ల�A �xను PQ�9ా స"`¥�" ">Aన �bట-�I
వAd 28282828 ¯��ొమ %tnఱాÃ ల తటBC ను ఆ ����xనప� పK�ేశమ	 య�వతpN ను
చూడ%ా అ��%� ఆ పK�ేశప� ��గ ఆవమ	 ��గవలs ల�చుచుం(ెను. 29292929 �ేవ�డ� ఆ
����xనప� పటCణమ	లను �ాడ��ేZినప�డ� �ేవ�డ� అబµK }మ	ను జj® పకమ	
�ేZి��", లkతp �ాప�రమ	న` పటCణమ	లను Txశనమ	 �ేZినప�డ� ఆ
Txశనమ	మధ�న లkతp నhంచక;ండ అత" త1ిuం�ెను. 30303030 లkతp ¯�యరFలk
"వZించుటక; భయప(f, తన PదwరF క;మ�#?Nల�� కcడ ¯�యరFనుం(f ��P
ఆ పర�తమందు "వZిం�ెను. అతడ�ను అత" PదwరF క;మ�#?Nల;ను ఒక
గ	హలk "వZింA#S. 31313131 అటB6 ండ%ా అక� తన �ెలs6 >��మన తం(fK మ	స> 9ాడ�;
సర� లkకమ#ా�ద ��ప�న మన�� ��వ�టక; లkకమ	లk ఏ ప�రFషpడ�ను ల�డ�.
32323232 మన తం(fK�I �xK �Ôరసమ	 �xK %SంA అత"�� శయ"ంA మన తం(fKవలన
సం�xనమ	 కల;గ�ేZి��ందమ	 రమ4" �ె12uను. 33333333 ఆ #ాJK 9ారF తమ తం(fK�I
�xK �Ôరసమ	 �xK %SంAన తరF9ాత అత" 12దwక;మ�#?N లkప>�I 9:È6  తన తం(fK��
శయ"ం�ెను. �ా" ఆ�� ఎప�డ� శయ"ం�ెT° PQప�డ� ల�A��PQT° అత"�I
�ె>యల�దు. 34343434 మరFTxడ� అక� తన �ెలs6 >" చూA"న`ట- #ాJK Tx తం(fK��
TEను శయ "ంAJ"; ఈ #ాJK అత"�I �xK �Ôరసమ	 �xK %SంAన తరF9ాత వ�
లkప>�I 9:È6  అత"�� శయ"ంచుమ	; ఆల� గ	న మన తం(fKవలన సం�xనమ	
కల;గజ³Zి��ందమ" �ె12uను. 35353535 ఆ #ాJKయ	 9ారF తమ తం(fK�I �xK �Ô రసమ	
�xK %SంA#S. అప�(x Aన`�� ల�A అత"�� శయ"ం�ెను. ఆ�� PQప�డ�
శయ"ం�ెT° PQప�డ� ల�A��PQT° అత"�I �ె>యల�దు. 36363636 ఆల�గ	న లkతp
±క� PదwరF క;మ�#?Nల; తమ తం(fKవలన గర»వతpలsౖ#S. 37373737 9ా#Sలk 12దw��



క;మ�రF" క" 9ా"�I ¹య�బను 1LరF 12టMCను. అతడ� TEట-వరక;
¹య�áయ	లక; మ�లప�రFషpడ�%ా ఎంచబడ�ను. 38383838 Aన`��కcడ
క;మ�రF" క" 9ా"�I బ¿న`!్మ అను 1LరF 12టMCను. అతడ� TEట-వరక;
అ¹4య	లక; మ�లప�రFషpడ�%ా ఎంచబడ�ను.

ఆ���ాండమ	 20ఆ���ాండమ	 20ఆ���ాండమ	 20ఆ���ాండమ	 20

1111 అక�డనుం(f అబµK }మ	 ద�fణ �ేశమ	నక; త#S6��P �ా�ేషpక;ను
ష�రFక;ను మధ� పK�ేశమ	లk "వZింA %?#ారFలk ��Tx`ళØ6  ఉం(ెను. 2222
అప�డ� అబµK }మ	 తన ´µర�PQ�న Wా#ానుగ�#Sd ఈ�� Tx �ెలs6 ల" �ె12uను
గనుక %?#ారF #ాజ?ౖన అá��లsక; Wా#ాను 1ి>1ింA తన Pంట �ేరFd��T:ను. 3333
అPనను #ాJK9Eళ �ేవ�డ� స�ప`మందు అá��లsక; TUదwక; వAdవ� 
Pంట �ేరFd��"న ZీN � ఒక ప�రFషp"�I ´µర� గనుక ఆ�� "!తNమ	 వ�
చAdన9ాడవ� సుమ� అ" �ె12uను. 4444 అP�ే అá��లsక; ఆ���� ��ల�దు
గనుక అతడ�పKభ	9ా ఇట-C  Jగల జన మ	ను హతమ	 �ేయ	దు9ా? 5555 ఈ��
Tx �ెలs6 ల" అతడ� Tx�� �ెపuల��x? మ#Sయ	 ఆ�� కcడ అతడ� Tx అన`
అT:ను. TEను �ేతpల�� ఏ �ోషమ	 �ేయక య¥xరÍ హృదయమ	�� ఈ ప"
�ేZిJనT:ను. 6666 అందుక; �ేవ�డ� అవ�ను, య¥xరÍహృదయమ	�� �º"
�ేZిJవ" TET:రFగ	దును; మ#Sయ	 వ� Txక; V#�ధమ	%ా �ాపమ	
�ేయక;ండ TEను "ను` అడi%SంAJ"; అందు�³ TEను "ను` ఆ 7777 �ాబట-C  ఆ
మనుషp�" ´µర�ను J#S%S అత" కపu%Sంచుమ	; అతడ� పKవకN, అతడ�  ��రక;
�Kా రÍన�ేయ	ను, వ� బKదుక; దువ�. వ� ఆ��ను అత" కపu%Sంచ" PQడల



వ�ను 9ారందరFను "శdయమ	%ా చ�ెdదర" �ె>Zి��నుమ"
స�ప`మందు అత"�� �ె12uను. 8888 �ెల6 9ా#Sనప�డ� అá��లsక; ల�A తన
ZLవక;లంద#S" 1ి>1ింA ఈ సంగతp ల"`య	 9ా#S�I V"1ింAనప�డ� ఆ
మనుషp�ల; !గ	ల భయ ప(f#S. 9999 అá��లsక; అబµK }మ	ను 1ి>1ింAవ�
మ�క; �ేZిన ప" P�!ట-? వ� Tx ]���I" Tx #ాజ�మ	 ]���I"
మ}�ాతకమ	 �ె1ిuంచునటB6  TEను PQడల �ేZిన �ాప�¤!ట-? �ేయ#ా" క
10101010 మ#Sయ	 అá��లsక;9E! చూA ఈ �ార�మ	 �ేZిJవ" అబµK }మ	
నడ�గ%ా 11111111 అబµK }మ	ఈ సÍలమందు �ేవ�" భయమ	 ఏమ�తKమ	ను ల�దు
గనుక Tx ´µర� "!తNమ	 నను` చంప�దు రను��" �ేZిJ". 12121212 అం�ే�ాకఆ��
Tx �ెలs6 లనుమ�ట "జ�¤; ఆ�� Tx తం(fK క;మ�#?N%ా" Tx త>6  క;మ�#?N �ాదు;
ఆ�� Txక; ´µర�PQ�న��. 13131313 �ేవ�డ� నను` Tx తం(fKPల;6  V(fA �ేWాంతరమ	
��వ�నటB6  �ేZినప�డ� TEను ఆ��ను చూAమనమ	 ��వ� పKJ
సÍలమందుఇతడ� Tx స�దరFడ" నను` గ�#Sd �ెప�మ	; వ� Txక;
�ేయవలZిన ఉప�ార!�ేయ" �ె1ిuJనT:ను. 14141414 అá��లsక; %tఱÃలను %tడ6 ను
�xస�xZీ జనులను ర1ిuంA, అబµK }మ	�IAd అత" ´µర�PQ�న Wా#ాను అత"�I
J#S%S అపu%Sం�ెను. 15151515 అప�డ� అá��లsక;ఇ��%� Tx �ేశమ	  PQదుట
నున`��. �IషC���న సÍలమందు �ాప�రమ	ండ�మ T:ను. 16161616 మ#Sయ	 అతడ�
Wా#ా��ఇ��%�  అన`క; TEను 9:P� ర��ాయ>Adయ	Tx`ను. ఇ��  ±దw
నున` 9ారంద#S దృÌిC �I �Kా యhdతNమ	%ా నుండ�ట�?r P��  పmమ	%ా
ఇAdయ	Tx`ను. ఈ Vషయ మంతట-లk క; Tx�యమ	 ¬#S��PనదT:ను. 17171717
అబµK }మ	 �ేవ�" �Kా #SÍంప%ా�ేవ�డ� అá��లsక;ను అత" ´µర�ను అత"



�xZీలను బµగ	�ేZ2ను; 9ారF 1ిల6 ల;క"#S. 18181818 ఏలయన%ా అబµK }మ	 ´µర�PQ�న
Wా#ానుబట-C  �ేవ�డ� అá��లsక; ఇంట-లk పKJ గర»మ	ను మ�Zియ	ం(ెను.
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1111 PQ�9ా �xను �ె1ిuన పK�ారమ	 Wా#ాను ద#Sîం�ెను. PQ�9ా �x"Adన
మ�ట��ప�న Wా#ానుగ�#Sd �ేZ2ను. 2222 ఎట6 న%ా �ేవ�డ� అబµK } మ	�� �ె1ిuన
"రÞయ �ాలమ	లk Wా#ా గర»వJPQ� అత" మ	స>తనమందు అత"�I
క;మ�రF" కT:ను. 3333 అప�డ� అబµK }మ	 తనక; ప�ట-Cన9ాడ�ను తనక; Wా#ా
క"న9ాడ�T:ౖన తన క;మ�రF"�I ఇ¯ాqక; అను 1LరF12టMCను. 4444 మ#Sయ	 �ేవ�డ�
అబµK }మ	 �ాజj® 1ింAన పK�ారమ	 అతడ� ఎ"!�� ��నమ	ల 9ా(ైన ఇ¯ాqక;
అను తన క;మ�రF"�I సున`J �ేZ2ను. 5555 అబµK }మ	 క;మ�రF(ైన ఇ¯ాqక;
అత"�I ప�ట-C  నప�డ� అతడ� నూ#³ండ6 9ాడ�. 6666 అప�డ� Wా#ా �ేవ�డ� Txక;
నవ�� కల;గజ³Z2ను. Vను9ా#?ల6  Tx Vషయ��� నవ��దురT:ను. 7777 మ#Sయ	 Wా#ా
1ిల6 లక; సNన�!చుdన" PQవరF అబµK }మ	�� �ెప�ను TEను అత"
మ	స>తనమందు క;మ�రF" కంట-" గ�x? అT:ను. 8888 ఆ 1ిల6 9ాడ� 12#S%S �ాల;
V(f�ెను. ఇ¯ాqక; �ాల; V(fAన ��నమందు అబµK }మ	 %tపu Vందు �ేZ2ను. 9999
అప�డ� అబµK }మ	నక; ఐగ	1ీNయ	#ాలsౖన }గరF క"న క;మ�రFడ�
ప#SహZించుట Wా#ా చూA 10101010 ఈ �xZి" �º" క;మ�రF" 9:ళ6%tటBC మ	; ఈ �xZి
క;మ�రFడ� Tx క;మ�రF(ైన ఇ¯ాqక;�� 9ారసు(ై య	ండడ" అబµK  }మ	��
అT:ను. 11111111 అత" క;మ�రF"బట-C  ఆ మ�ట అబµK }మ	నక; !�I�> దుఃఖమ	
కల;గజ³Z2ను. 12121212 అP�ే �ేవ�డ� ఈ Aన` 9ా"బట-Cయ	  �xZి"బట-Cయ	 వ�



దుఃఖపడవదుw . Wా#ా �� �ెప� పKJ Vషయమ	లk ఆ�� మ�ట Vనుమ	;
ఇ¯ాqక;వలన అPన��P�  సం�xనమనబడ�ను. 13131313 అPనను ఈ �xZి
క;మ�రFడ�ను  సం�x న�¤ గనుక అత"కcడ ఒక జనమ	%ా �ేZ2దన"
అబµK }మ	�� �ె12uను. 14141414 �ాబట-C  �ెల6 9ా#Sనప�డ� అబµK }మ	 ల�A
ఆ}రమ	ను ళ6  JJN" ¬Zి��" ఆ 1ిల6 9ా"��కcడ }గరFనక; అపu%SంA
ఆ�� భ	జమ	 ]ద 9ాట-" 12ట-C  ఆ��ను పం1ి9EZ2ను. ఆ�� 9:È6  బ¿P�#?ªబµ
అరణ�మ	లk ఇటB అటB JరFగ	చుం(ెను. 15151515 ఆ JJNలk" ళØ6  అP��Pన
తరF9ాత ఆ�� ఒక ��ద�I\ంద ఆ Aన`9ా" పడ9EZి 16161616 PÀ 1ిల6 9ా" �xవ�
TEను చూడల�న" అను��", Vంట- 9Eతదూరమ	 9:È6 అత" �?దురF%ా
కcరFdం(ెను. ఆ�� PQదురF%ా కcరFdం(f PQల;%?JN  P�(ెdను. 17171717 �ేవ�డ� ఆ
Aన`9ా" nరను VT:ను. అప�డ� �ేవ�" దూత ఆ�ాశమ	నుం(f }గరFను
1ి>A}గర� �³!వAdన��? భయపడక;మ	; ఆ Aన`9ాడ�న` �bట �ేవ�డ�
9ా" స�రమ	 V" య	Tx`డ�; 18181818 వ� ల�A ఆ Aన`9ా" ల�వT:JN   �ేత
పటBC ��నుమ	; 9ా"" %tపu జనమ	%ా �ేZ2దన" ఆ���� అT:ను. 19191919 మ#Sయ	
�ేవ�డ� ఆ�� కను`ల; �ెరAనందున ఆ�� ళ6  ఊట చూA 9:È6 ఆ JJN" ళ6��
"ం1ి Aన`9ా"�I �xK గ"�ెdను. 20202020 �ేవ�డ� ఆ Aన`9ా"�I ��(ైయ	ం(ెను.
అతడ� 12#S%S 12దw9ా(ై ఆ అరణ�మ	లk �ాప�రమ	ం(f Vల;�ా(xPQను. 21212121
అతడ� �ా#ాను అరణ�మ	లk నున`ప�డ� అత" త>6  ఐగ	ప�N �ేశమ	నుం(f ఒక
ZీN �" �ెAd అత"�I 12ం(f6 �ేZ2ను. 22222222 ఆ �ాలమందు అá��లsక;ను అత"
ZLTx¥�పJPQ�న Óీ�Åల;ను అబµK }మ	�� మ�టల�(fవ� �ేయ	
పనుల"`ట-లkను �ేవ�డ� క; ��(ైయ	Tx`డ� గనుక. 23232323 వ� నT:ౖ`నను Tx



ప�తK �ê�xK దులT:ౖనను వంAంపక, TEను క; �ేZిన ఉప�ారమ	 ��ప�న
Txక;ను వ� పర�ేh9:ౖయ	న` PÀ �ేశమ	నక; �ేZ2దన" �ేవ�" 1Lరట
ఇక�డ Tx�� పKమ�ణమ	 �ేయ	మ" �ె12uను. 24242424 అందుక;
అబµK }మ	పKమ�ణమ	 �ేZ2దనT:ను. 25252525 అá��లsక; �xసుల; బల��x�రమ	%ా
¬Zి��"న ళ6  బµVVషయ��� అబµK }మ	 అá��లsక;ను ఆ�³1ింప%ా
అá��లsక;ఈ ప" PQవరF �ేZి#� TET:రFగను; 26262626 వ�ను Tx�� �ెపuల�దు;
TEను TE(ే %ా" PÀ సంగJ Vనల�ద" �ెపu%ా. 27272727 అబµK }మ	 %tఱÃలను %tడ6 ను
�ె1ిuంA అá��లsక;�I�ెdను. 9ా#SదwరF ఇటB6  ఒక "బంధన �ేZి��"#S. 28282828
తరF9ాత అబµK }మ	 తన %tఱÃల మందలk నుం(f P�డ� 12ంట-1ిల6 లను 9EరF%ా
నుం�ెను గనుక 29292929 అá��లsక; అబµK }మ	��వ� 9EరF%ా ఉంAన PÀ P�డ�
%tఱÃ1ిల6 ల; ఎందుక" య(f%?ను. అందు కతడ� 30303030 TETE PÀ బµV"
తKV�ంAనందుక; Tx ¯ా�Ô�రÍమ	%ా ఈ P�డ� %tఱÃ  1ిల6 లను వ� Tx�ేత
ప�చుd��నవలsన" �ె12uను. 31313131 అక�డ 9ా#SదwరF అటB6  పKమ�ణమ	
�ేZి��"నందున ఆ �bటB బ¿P�#?ªబµ అనబ(ెను. 32323232 బ¿P�#?ªబµలk 9ారF ఆల�గ	
ఒక "బంధన �ేZి��"న తరF9ాత అá��లsక; ల�A తన ZLTx¥�పJPQ�న
Óీ�Åల;�� Óి>ÌీNయ	ల �ేశమ	నక; J#S%S 9:æç6 ను. 33333333 అబµK }మ	 బ¿P�#?ªబµలk
ఒక 1ిచుల వృmమ	Txట- అక�డ "త��ేవ�(ైన PQ�9ా 1Lరట �Kా రÍన�ేZ2ను.
34343434 అబµK }మ	 Óి>ÌీNయ	ల �ేశమ	లk అTEక ��నమ	ల; పర�ేh%ా నుం(ెను.
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1111 ఆఆ సంగతpల; జ#S%SనతరF9ాత �ేవ�డ� అబµK  }మ	ను ప#SWó¥�ం�ెను.



ఎట6 న%ా ఆయన అబµK  }మ�, అ" 1ిల;వ%ా అతడ�AతNమ	 పKభ	9ా అT:ను. 2222
అప�(xయనక; ఒక�(ైయ	న`  క;మ�రF", అన%ా వ� 1LK!ంచు
ఇ¯ాqక;ను ¬Zి��" ¹#§య� �ేశమ	నక; 9:È6  అక�డ TEను �� �ెపuబ¢వ�
పర�తమ	లలk ఒక�x"]ద దహనబ>%ా అత 3333 �ెల6 9ా#Sనప�డ� అబµK }మ	
ల�A తన %ా(fదక; గంత కట-C  తన ప"9ా#Sలk ఇదw#S" తన క;మ�రFడగ	
ఇ¯ాqక;ను 9:ంటబ¿టBC ��" దహనబ>��రక; కటMCల; *>d, ల�A �ేవ�డ� తన��
�ె1ిuన �bట-�I 9:æç6 ను. 4444 మ�డవ Txడ� అబµK }మ	 కను`లsJN  దూరమ	నుం(f
ఆ �bటB చూA 5555 తన ప" 9ా#S��]రF %ా(fద�� ఇక�డTE ఉండ�(f; TEనును ఈ
Aన`9ాడ�ను అక�(f�I 9:È6  (�ేవ�"�I) nÖ �I� మరల ]±దwక; వ�ెdదమ"
�ె1ిu 6666 దహనబ>�I కటMCల; ¬Zి��" తన క;మ�రFడగ	 ఇ¯ాqక;]ద 12ట-C
తన�ేJ�� "ప�ను కJN" పటBC ��" ��PQను. 9ా#SదwరF కc(f 9:ళØ6 చుండ%ా 7777
ఇ¯ాqక; తన తం(fKPQ�న అబµK }మ	�� Tx తం(öK అ" 1ి>�ెను; అందుకతడ�
ఏ! Tx క;మ�రF(x అT:ను. అప�డతడ� "ప�ను కటMCల;ను ఉన`V%ా"
దహనబ>�I %tఱÃ1ిల6  ఏ�� అ" అడ�గ%ా 8888 అబµK }మ	 Txక;మ� రF(x, �ేవ�(ే
దహనబ>�I %tఱÃ1ిల6 ను చూచు��నున" �ె12uను. 9999 ఆల�గ	 9ా#SదwరF కc(f 9:È6
�ేవ�డ� అత"�� �ె1ిuన�bట-�I వAdనప�డ� అబµK }మ	 అక�డ బ> 1ీఠమ	ను
కట-C  కటMCల; చక�%ా 1L#Sd తన క;మ�రFడగ	 ఇ¯ాqక;ను బం¥�ంA ఆ
1ీఠమ	12ౖనున` కటMCల]ద ఉం�ెను. 10101010 అప�డ� అబµK }మ	 తన క;మ�రF"
వ¥�ంచు టక; తన �ెP� �x1ి కJN  పటBC ��న%ా 11111111 PQ�9ా దూత
పరలkకమ	నుం(f అబµK }మ� అబµK }మ� అ" అత" 1ి> �ెను;
అందుకతడ�AతNమ	 పKభ	9ా అT:ను. 12121212 అప�డ� ఆయన ఆ Aన`9ా"]ద



�ెP� 9Eయక;మ	; అత" TE!య	 �ేయక;మ	; క; ఒక�(ైయ	న` 
క;మ�రF" Tx�Iయ� 9:ను¬య ల�దుగనుక వ� �ేవ�"�I భయపడ�9ాడవ"
Pంద 13131313 అప�డ� అబµK }మ	 కను` లsJN  చూడ%ా ��దలk
��మ	4ల;తగ	ల;��"య	న` ఒక ��టäCల; 9:నుక తటBC న కనబ(ెను. అబµK }మ	
9:È6  ఆ ��టäCల;ను పటBC ��" తన క;మ�రF"�I మ�రF%ా 12ట-C  దహన 14141414
అబµK }మ	 ఆ �bట-�I PQ�9ా PÀ#³ అను 1LరF 12టMCను. అందు�ేతPQ�9ా
పర�తమ	 ]ద చూచు��నును అ" TEట- వరక; �ెపuబడ�ను. 15151515 PQ�9ా
దూత #?ండవ మ�రF పరలkకమ	నుం(f అబµK }మ	ను 1ి>A Pట6 T:ను 16161616 వ�
క; ఒక�(ే అయ	�న`  క;మ�రF" ఇయ� 9:నుక¬యక PÀ �ార�మ	
�ేZినందున 17171717 TEను "ను` ఆ�ర���ంA ఆ�ాశ నmతKమ	లవలsను
సమ	దK¬రమంద> Pసుకవలsను  సం�xనమ	ను "శdయమ	%ా VసN #Sంప
�ేZ2దను;  సంతJ 9ారF తమ శతpK వ�ల గV" ¯ా�¥ºనపరచు��ందురF. 18181818
మ#Sయ	 వ� Tx మ�ట V"నందున భ�లkకమ	లk" జనమ	ల"`య	 
సం�xనమ	వలన ఆ�ర���ంచబడ�ను Tx��డ" పKమ�ణమ	 �ేZియ	Tx`న"
PQ�9ా Z2లV�ెdన T:ను. 19191919 తరF9ాత అబµK }మ	 తన ప"9ా#S ±దwక;
J#S%S #ా%ా 9ారF ల�A అందరFను క>Zి బ¿P�#?ªబµక; 9:È6#S. అబµK }మ	
బ¿P�#?ªబµలk "వZిం�ెను. 20202020 ఆ సంగతpల; జ#S%Sన తరF9ాత అబµK }మ	నక;
�ెల;ప బ(fన�ేమన%ా!ల�� అను ఆ��య	  స�దరFడగ	 Tx�రFనక;
1ిల6 లను కT:ను. 21212121 9ారF ఎవ#?వరన%ా అత" జ³�షCక;మ�రF(ైన ఊà, ఇత"
తమ	4(ైన బ�à, అ#ామ	 తం(fKPQ�న �?మ�P�ల;, 22222222 �?Z2దు, హజo, Ìిల�w షp,
P�x6 ప�, బ¿త� P�ల;. బ¿త�P�ల; #Sబµ�ను కT:ను. 23232323 ఆ PQ"!��మం��"



!ల�� అబµK }మ	 స�దరFడగ	 Tx�రFనక; కT:ను. 24242424 మ#Sయ	
రయ�మ� అను అత", ఉపపJ`య	 �ెబహÑను, గహమ	ను తహషpను
మయ�ాను కT:ను.
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1111 Wా#ా yVంAన �ాలమ	, అన%ా Wా#ా బK���IనP�ండ�6  నూట ఇరFవ�� P�డ�. 2222
Wా#ా కTxను �ేశమంద> ¼̈బ¢K నను �Iర�త#ాËలk మృJబÐం�ెను; అప�డ�
అబµK }మ	 Wా#ా "!తNమ	 అంగల�రFd టక;ను ఆ��ను గ�#Sd P�డ�dటక;ను
వ�ెdను. 3333 తరF9ాత అబµK }మ	 మృJబÐం��న తన ´µర� PQదుటనుం(f ల�A

Á̈తp క;మ�రFలను చూA 4444 ] మధ� TEను పర�ేh"%ాను పర9ాZి"%ాను
ఉTx`ను. మృJబÐం��న Tx ´µర� Tx కను`లPQదుట ఉండక;ండ, ఆ��ను �ాJ
12టBC టక; ] �xవ�న Tx ��క శ4Wానభ�!" ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇయ	�డ" అడ�గ 5555

Á̈తp క;మ�రFల; అయ�� మ� మ�ట Vనుమ	. వ� మ� మధ�ను మ}#ాజ9:ౖ
య	Tx`వ�; 6666 మ� శ4Wాన భ�మ	లలk అJ W \షC���న �x"యందు మృJబÐం��న
 ´µర�ను �ాJ12టBC మ	; వ� మృJబÐం��న  ´µర�ను �ాJ 12టBC నటB6  మ�లk
తన శ4Wానభ�! ఇయ�TUల6 "9ాడ� ఎవడ�ను ల�డ" అబµK }మ	
క;తN ర!Ad#S. 7777 అప�డ� అబµK }మ	 ల�A ఆ �ేశప� పKజలsౖన Á̈తp
క;మ�రFలక; ¯ా%Sలప(f 8888 మృJబÐం��న Tx ´µర�ను Tx PQదుట ఉండక;ండ
TEను �ాJ 12టBC ట ]�IషC����ే Tx మ�ట Vను(f. 9999 ¯�హరF క;మ�రF(ైన ఎâ�K ను
తన ��లమ	 Aవరను తనక; క>%Sయ	న` మ�³uల� గ	హను Tx�IచుdనటB6  Tx
పmమ	%ా అత"�� మనV�ేయ	(f. ] మధ�ను శ4Wాన భ�!%ా నుండ�టక;



"ండ� 9:లక; అతడ� �x"" Txక; ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇయ�వలsన" 9ా#S�� �ె12uను.
10101010 అప�డ� ఎâ�K ను Á̈తp క;మ�రFల మధ�ను కcరFdం(f య	ం(ెను.

©̈¬Nయ	(ైన ఎâ�K ను తన ఊ#S గV" పK9Ehంచు9ారంద#S PQదుట Á̈తp
క;మ�రFలక; Vనబడ� నటB6  అబµK }మ	�� �ె 11111111 అయ�� అటB6  �ాదు Tx మనV
Txల�Iంచుమ	, ఆ ��లమ	ను �IచుdచుTx`ను; �x"లkనున` గ	హను �Iచుd
చుTx`ను; Tx పKజల PQదుట అ�� �IచుdచుTx`ను; మృJబÐం��న  ´µర�ను
�ాJ 12టBC  మT:న 12121212 అప�డ� అబµK }మ	 ఆ �ేశప� పKజల PQదుట ¯ా%Sలప(f
13131313 స#³�ా" Tx మనV ఆల�Iంచుమ	. ఆ ��లమ	నక; 9:ల P�ెdదను; అ��
Tx±దw  ప�చుd ��"నPQడల మృJబÐం��న Tx ´µర�ను �ాJ 12టMCదన" ఆ �ేశ
పKజలక; Vనబడ� నటB6  ఎâ�K ను�� �ె12uను. 14141414 అందుక; ఎâ�K ను అయ�� Tx
మ�ట Vనుమ	; ఆ భ�! Txల;గ	 వందల తpలమ	ల 9:ం(f �ేయ	ను; 15151515 Txక;
క; అ�� PQంత? మృJబÐం��న  ´µర�ను �ాJ12టBC మ" అబµK }మ	న
క;తN ర!�ెdను; 16161616 అబµK }మ	 ఎâ�K ను మ�ట VT:ను. �ాబట-C  Á̈తp
క;మ�రFలక; Vనబడ�నటB6  ఎâ�K ను �ె1ిuన 9:ల అన%ా వరNక;లలk �ెల;6
Txల;గ	 వందల తpలమ	ల 9:ం(f అబµK }మ	 త�A అత" �I�ెdను. 17171717
ఆల�గ	న మ�¤Ö PQదుటనున` మ�³uల� యంద> ఎâ�K ను ��లమ	, అన%ా ఆ
��లమ	ను �x"యంద> గ	హయ	 �x" ��>�¤ర అంతట- లkనున` ఆ ��లమ	
�ెట6 "`య	, 18181818 అత" ఊ#S గV" పK9Ehంచు 9ారంద#Sలk Á̈తp క;మ�రFల
PQదుట అబµK }మ	నక; ¯ా�సÍ ~మ	%ా ZిÍ రపరచబ(ెను. 19191919 ఆ తరF9ాత
అబµK }మ	 కTxను �ేశమ	లk ¼̈బ¢K నను మ�¤ÖPQదుట నున` మ�³uల�
��లమ	 గ	హలk తన ´µర�PQ�న Wా#ాను �ాJ12టMCను. 20202020 ఆ ��లమ	ను



�x"లkనున` గ	హయ	 Á̈తp క;మ�రFలవలన శ4Wానమ	��రక; అబµK
}మ	నక; ¯ా�సÍ ~మ	%ా ZిÍ రపరచబ(ెను.
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1111 అబµK }మ	 బహÑ �ాలమ	 గ(fAన వృదుz (ై య	ం(ెను. అ"`
Vషయమ	లలkను PQ�9ా అబµK  }మ	ను ఆ�ర���ం�ెను. 2222 అప�డ�
అబµK }మ	 తనక; క>%Sన సమసNమ	ను ఏల;చుం(fన తన Pంట-
12దw�xసు"��  �ెP� Tx �¾డ�I\ంద 12టBC మ	; 3333 TEను ఎవ#S మధ�
�ాప�రమ	Tx`T° ఆ కTxయ	ల క;మ�#?Nలలk ఒక �x"" Tx క;మ�రF"�I
12ం(f6 �ేయక 4444 Tx స��ేశమందున` Tx బంధువ�ల±దwక; 9:È6  ఇ¯ాqకను Tx
క;మ�రF"�I ´µర�ను �ెచుdనటB6  ఆ�ాశమ	±క� �ేవ�డ�ను భ�!±క�
�ేవ�డ� T:ౖన PQ�9ా ��డ"  �ేత పKమ�ణమ	 �ేPం �ెదనT:ను. 5555 ఆ
�xసుడ�ఈ �ేశమ	నక; Tx 9:ంట వచుdటక; ఒక9Eళ ఆ ZీN � ఇషCపడ" PQడల
వ� బయల;�ే#S వAdన ఆ �ేశమ	నక; TEను  క;మ�రF" ¬Zి��" ��వలsTx
అ" అడ�గ%ా 6666 అబµK }మ	 అక�(f�I Tx క;మ�రF" ¬Zి��" ��కcడదు సు].
7777 Tx తం(fK Pంటనుం(fయ	 TEను ప�ట-Cన �ేశమ	 నుం(fయ	 నను` �ెAd
Tx�� మ�టల�(f సం�xనమ	నక; ఈ �ేశమ	 "�ెdదన" పKమ�ణమ	 �ేZి
Tx�� �ె1ిuన పరలkకప� �ేవ�డగ	 PQ�9ా తన దూతను క; మ	ందు%ా
పంప�ను; అక�డనుం(f వ� Tx క;మ�రF"�I ´µర�ను ¬Zి��"వ�ెdదవ�. 8888
అP�ే  9:ంట వచుdటక; ఆ ZీN � ఇషCపడ" PQడల ఈ పKమ�ణమ	 నుం(f
Vడ�దల ��ం�ెదవ� %ా" వ� Tx క;మ�రF" అక�(f�I ¬Zి��" ��కcడద"



అత"�� �ె12uను. 9999 ఆ �xసుడ� తన యజమ�నుడగ	 అబµK }మ	 �¾డ�I\ంద తన
�ెP� 12ట-C  PÀ సంగJ Vషయ��� పKమ�ణమ	 �ేZ2ను. 10101010 అతడ� తన
యజమ�ను" ఒంటMలలk ప�� ఒంటMలను తన యజమ� ను" ఆZిN లk W \షC���న
TxTx Vధమ	లగ	 వసుN వ�లను ¬Zి��" ��PQను. అతడ� ల�A
అ#ామ`హ#ాPమ	 లkనున` Tx�రF పటCణ 11111111 ¯ాయం�ాలమందు ZీN �ల;
ళØ6  �ేదు��నవచుd 9Eళక; ఆ ఊ#S బయటనున` ళ6బµV±దw  తన ఒంటMలను
¹క #Sంప�ేZి Pట6 T:ను 12121212 Tx యజమ�నుడగ	 అబµK }మ	 �ేవ�డ9:ౖన
PQ�9ా, TEనువAdన �ార�మ	ను త�రలk సఫలమ	�ేZి Tx యజమ�నుడగ	
అబµK }మ	 ]ద అనుగ\హమ	 చూప�మ	. 13131313 AతN  %Sంచుమ	, TEను ఈ ళ6
ఊట±దw "ల;చు చుTx`ను; ఈ ఊ#S9ా#S 1ిల6 ల; ళØ6  �ేదు��నుటక;
వచుdచుTx`రF. 14141414 �ాబట-C  TEను �xK గ	నటB6  వ� దయ�ేZి  కడవను
వంచుమ" TEను �ెపu%ావ� �xK గ	మ	  ఒంటMలక;ను ళØ6  12టMCదన" P�
Aన`�� �ెప�T° ఆ��P�  ZLవక;(ైన ఇ¯ాqక;��రక; వ� "య!ంAన�ై
య	ండ�ను %ాక, అందువలన వ� Tx యజమ�ను"]ద అనుగ\హమ	
చూ1ిJవ" �ె>Zి��ందు నT:ను. 15151515 అతడ� మ�టల�డ�ట �x>ంపకమ	ం�ే
అబµK }మ	 స�దరF(ైన Tx�రF ´µర�యగ	 !ల�� క;మ�రF(ైన
బ¿త�P�ల;క; ప�ట-Cన #Sబµ� కడవ భ	జమ	 ]ద 12టBC ��"వ�ెdను. 16161616 ఆ
Aన`�� !�I�> చక�"��; ఆ�� కన�క, ఏ ప�రFషpడ�ను ఆ��ను కcడల�దు;
ఆ�� ఆ బµVలk"�I ��%S��P కడవను ళ6�� "ంప���"PQ�I� #ా%ా 17171717 ఆ
ZLవక;డ� ఆ��ను ఎదు#t�నుటక; పరF%?JN   కడవలk ళØ6  ��ం�ెమ	 దయ�ేZి
నను` �xK గ "మ4" అ(f%?ను. 18181818 అందు�ా�� అయ�� �xK గ	 మ" �ె1ిu త�ర%ా



తన కడవను �ేJ]���I ��ంచు��" అత"�I �xహ!�ెdను. 19191919 మ#Sయ	 ఆ��
అత"�I �xహ !Adన తరF9ాత ఒంటMల; �xK గ	మటBC క; 9ాట-�I" ళØ6
�ే����య	దున" �ె1ిu 20202020 త�ర%ా %ా(fలk తన కడవ క;మ4#SంA J#S%S
�ేదుటక; ఆ బµV�I పరF%?తpN  ��" ��P అత" ఒంటMల"`ట-�I ళØ6  �ే����Z2ను.
21212121 ఆ మనుషp�డ� ఆ��ను �ే#S చూA తన పKయ�ణమ	ను PQ�9ా
సఫలమ	�ేZ2T° ల��ో �ె>Zి��నవ లsన" ఊర క;ం(ెను. 22222222 ఒంటMల; �xK గ	టPQ�న
తరF9ాత ఆ మనుషp�డ� అరతpలమ	 ఎతpN గల బం%ారప� మ	క;� క!4",
ఆ�� �ేతpలక; ప�� తpలమ	ల ఎతpN  గల #?ండ� బం%ారF క(fయమ	లను ¬Zి
23232323 వ� ఎవ#S క;మ�#?Nవ�? దయ�ేZి Tx�� �ెప�మ	;  తం(fK Pంట �¤మ	 ఈ
#ాJK బస�ేయ	టక; సÍలమ	న`�x అ" అ(f%?ను. 24242424 అందు�ా�� TEను
Tx�రFక; !ల��క"న క;మ�రFడగ	 బ¿త�P�ల; క;మ�#?NనT:ను. 25252525
మ#Sయ	 ఆ��మ� ±దw  �xల� గ(fiయ	 �¤తయ	 #ాJK బస�ేయ	టక;
సÍలమ	ను ఉన` వన%ా 26262626 ఆ మనుషp�డ� తన తలవంA PQ�9ాక; nÖ �I�
27272727 అబµK }మను Tx య�జమ�ను" �ేవ�(ైన PQ�9ా సుN Jంపబడ�ను%ాక;
ఆయన Tx యజమ�ను"�I తన కృపను తన సత�మ	ను చూప�ట మ�నల�దు;
TEను ��K వలk నుండ%ాTE PQ�9ా Tx యజవ 28282828 అంతట ఆ Aన`��
పరF%?JN ��"��P PÀ మ�టల; తన త>6  Pంట- 9ా#S�I �ె>12ను. 29292929 #Sబµ�క;
ల�బµనను TUక స�దరF డ�ం(ెను. అప�డ� ల�బµను ఆ బµVదగ¶ర 9:ల;
పటనున` ఆ మనుషp�" ±దwక; పరF%?JN ��" ��PQను. 30303030 అతడ� ఆ
మ	క;� క!4" తన స�ద#S �ేతpలనున` ఆ క(fయమ	లను చూAఆ
మనుషp�డ� ఈల�గ	 Tx�� మ�టల�(ెన" తన స�ద#SPQ�న #Sబµ� �ె1ిuన



మ�టల; V" ఆ మనుషp�" ±దwక; వ�ె 31313131 ల�బµను PQ�9ావలన
ఆ�ర���ంపబ(fన 9ా(x, లkప>�I రమ	4; వ� బయట "ల;వTEల? ఇల;6 ను
ఒంటMలక; సÍలమ	ను TEను Zిదzమ	 �ేPంAJనT:ను. 32323232 ఆ మనుషp�డ�
ఇంట-�I వAd నప�డ� ల�బµను ఒంటMల గంతల; V1ిu ఒంటMలక; గ(fiయ	
�¤తయ	 �ాళØ6  కడ�గ	 ��నుటక; అత"�I" అత"�� కcడ నున`9ా#S�I" ళØ6
ఇAd 33333333 అత"�I ´¢జనమ	 12ట-C ం�ెను %ా" అతడ�TEను వAdన ప"�ెపuక
మ	నుప� ´¢జనమ	 �ేయనన%ా ల�బµను �ెప�మT:ను. 34343434 అంతట
అత(fట6 T:నుTEను అబµK }మ	 �xసుడను, 35353535 PQ�9ా Tx యజమ�ను"
బహÑ%ా ఆ�ర���ం�ెను గనుక అతడ� %tపu9ా(xPQను; అత"�I %tఱÃలను
%tడ6 ను 9:ం(f బం%ారమ	లను �xస �xZీ జనమ	ను ఒంటMలను %ా(fదలను
దయ�ేZ2ను. 36363636 Tx యజ మ�ను" ´µర�PQ�న Wా#ా వృ�xz ప�మ	లk Tx యజ
మ�ను"�I క;మ�రF" కT:ను; Tx యజమ�నుడ� తనక; క>%Sన�� య�వతpN ను
అత"�IAd య	Tx`డ�; 37373737 మ#Sయ	 Tx యజమ�నుడ� Tx��TEను ఎవ#S
�ేశమందు "వ ZించుచుTx`T° ఆ కTxయ	ల 1ిల6 లలk ఒక 1ిల6 ను Tx
క;మ�రF"�I 12ం(f6 �ేయవదుw . 38383838 అP�ే Tx తం(fK Pంట-�I" Tx వంశసుÍ ల
±దwక;ను 9:È6  Tx క;మ�రF"�I 12ం(f6  �ేయ	టక; ఒక 1ిల6 ను ¬Zి ��"
#ావలsన" Tx�ేత పKమ� ణమ	 �ేPం�ెను. 39393939 అప�డ� TEను Tx
యజమ�ను"�� ఆ ZీN � Tx9:ంట #ా�ే¹ అ" �ె1ిuనందుక; 40404040 అతడ� ఎవ"
స"`¥�లk TEను yVంచుచుTx`T° ఆ PQ�9ా �� కcడ తన దూతను పం1ి
 పKయ�ణమ	 సఫలమ	 �ేయ	ను గనుక వ� Tx వంశసుÍ లలk Tx తం(fK
Pంటనుం(f Tx క;మ�రF 41414141 వ� Tx వంశసుÍ ల±దwక; 9:È6J9ా PÀ



పKమ�ణమ	 Vషయమ	లk ఇక క; బµధ�త ఉండదు, 9ారF ఆ��ను
ఇయ�"PQడలకcడ ఈ పKమ�ణమ	 Vషయమ	లk క; బµధ�త ఉండద"
�ె12uను. 42424242 TEను TEడ� ఆ బµV ±దwక; వAd అబµK }మను Tx యజమ�ను"
�ేవ�డ9:ౖన PQ�9ా, Tx పKయ�ణ మ	ను వ� సఫలమ	 �ేZిన PQడల 43434343
TEను ఈ ళ6  బµV±దw  ">Aయ	ండ%ా ళØ6  �ేదు��నుటక; వAdన
Aన`�x"�� TEనువ� దయ�ేZి  కడవలk ళØ6  ��ం�ెమ	 నను` �xK గ"మ4"
�ెప� నప�డ� 44444444 వ� �xK గ	మ	  ఒంటMలక;ను �ే�� ��య	దున" PQవ�ె
�ెప�T° ఆ��P� Tx యజమ�ను" క;మ�రF"�I PQ�9ా "య!ంAన
1ిల6 PQ� య	ండ�ను %ాక" మనV�ేZి��ంట-". 45454545 TEను Tx హృదయమ	లk అటB6
అను��నుట �x>ంపక మ	ం�ే #Sబµ� భ	జమ	]ద తన కడవను 12టBC ��"వAd
ఆ బµVలk"�I ��%S��P ళØ6  �ేదు��" వ�ెdను; అప�డ�Txక; �xహ!మ4"
TETx��ను అడ�గ%ా 46464646 ఆ�� త�ర%ా తన కడవను ��ంA�xK గ	మ	, 
ఒంటMలక;ను ళØ6  12టMCదన" �ె12uను గనుక TEను �xK %SJ"; ఆ�� ఒంటMలక;ను
ళØ6  12టMCను. 47474747 అప�డ� TEను వ� ఎవ#Sక;మ�#?Nవ" య(f%Sనందుక; ఆ��
!ల�� Tx�రFనక; క"న క;మ�రFడగ	 బ¿త�P�ల; క;మ�#?Nన"
�ె1ిuనప�డ�, TE Tx�� మ	క;�క; క!4య	ను ఆ�� �ేతpల 48484848 Tx తలవంA
PQ�9ాక; nÖ �I�, అబµK }మను Tx యజమ�ను" �ేవ�(ైన PQ�9ాను
¯�N తKమ	 �ేZిJ"; ఏలయన%ా ఆయన Tx యజమ�ను" ±క� స�దరF"
క;మ�#?Nను అత" క;మ�రF"�I ¬Zి��నునటB6  స#SPQ�న మ�ర¶మందు నను` న(f
1ిం�ెను. 49494949 �ాబట-C  Tx యజమ�ను"PQడల ]రF దయను నమ4కమ	ను
కనుపరAనPQడల అ��PQ�నను Txక; �ె>య�ెప�(f, ల�"PQడల అ��PQ�నను



�ె>య �ెప�(f; అప�డ� TET:టB ��వలsT° అటB ��PQదనన%ా 50505050 ల�బµనును
బ¿త�P�ల;నుఇ�� PQ�9ావలన క>%Sన �ార�మ	; �¤����ే అవ�న" %ా"
�ాద"%ా" �ెపu జjలమ	; 51515151 ఇ��%� #Sబµ�  PQదుట నున`��, ఆ��ను ¬Zి��"
��మ	4; PQ�9ా Z2లVAdన పK�ారమ	 ఈ��  యజ మ�ను" క;మ�రF"�I
´µర� అగ	ను%ాక" ఉతN ర !Ad#S. 52525252 అబµK }మ	 ZLవక;డ� 9ా#S మ�టల; V"
PQ�9ాక; ¯ా�ాC ంగ నమ¯ా�రమ	 �ేZ2ను. 53535353 తరF9ాత ఆ ZLవక;డ� 9:ం(f
నగలను బం%ారF నగలను, వసN � మ	లను ¬Zి #Sబµ�క; ఇ�ెdను; మ#Sయ	
అతడ� ఆ�� స�దరF"�I త>6�I" Vల;వగల వసుN వ�ల; ఇ�ెdను. 54545454
అతడ�ను అత"��కcడనున` మనుషp�ల;ను అన`�ాన మ	ల; ప�చుd��"
అక�డ ఆ #ాJKయంతయ	 నుం(f#S. ఉదయమ	న 9ారF ల�A నప�డ� అతడ�Tx
యజమ�ను" ±దwక; నను` పం1ించుడ" 55555555 ఆ�� స� దరFడ�ను ఆ��
త>6య	ఈ Aన`�x" ప����నమ	లsౖనను మ�±దw  ఉండ "మ	4, ఆ తరF9ాత
ఆ�� 9:ళ6వచుd న"#S. 56565656 అప�డతడ� PQ�9ా Tx పKయ�ణమ	ను సఫలమ	
�ేZ2ను గనుక Txక; తడవ� �ాయక నను` పం1ించు(f, Tx యజమ�ను"
±దwక; 9:æç6 దన" �ె1ిu నప�డ� 57575757 9ారF ఆ Aన` �x"" 1ి>A, ఆ��
P�మనుT° �ె>Zి��ందమ" �ెప���" 58585858 #Sబµ�ను 1ి>Aఈ మనుషp�"��కcడ
9:æç6 ద9ా అ" ఆ�� న(f%Sనప�డ�9:æç6 దనT:ను. 59595959 �ాబట-C  9ారF తమ
స�ద#SPQ�న #Sబµ�ను ఆ�� �x��" అబµK }మ	 ZLవక;" అత"�� వAdన
మనుషp�లను ¯ాగనం1ినప�డ� 60606060 9ారF #Sబµ��� మ� స�ద#§, వ� 9Eల
9Eలక; త>6  వగ	దువ� %ాక,  సంతJ9ారF తమ పగ9ా#S గV""
¯ా�¥ºనపరచు��ందురF %ాక అ" ఆ��ను �ºVంప%ా 61616161 #Sబµ�య	 ఆ�� ప"



క�ెN ల;ను ల�A ఒంటMల T:�I� ఆ మనుషp�" 9:ంబ(f9:È6#S. అటB6  ఆ ZLవక;డ�
#Sబµ�ను ��డ���" ��PQను. 62626262 ఇ¯ాqక; బ¿P�ñ  ల}P#�P మ�ర¶మ	న
వAd ద�fణ �ేశమందు �ాప�రమ	ం(ెను. 63636363 ¯ాయం�ాలమ	న ఇ¯ాqక;
��లమ	లk ¥x�"ంప బయల;9:È6 కను`లsJN  చూAనప�డ� ఒంటMల;
వచుdచుం(ెను, 64646464 #Sబµ� కను` లsJN  ఇ¯ాqక;ను చూA ఒంటM]దనుం(f ��%S 65656565
మనల T:దు#t�నుటక; ��లమ	లk నడ�చుచున` ఆ మనుషp� (ెవర" �xసు"
నడ�గ%ా అతడ�ఇతడ� Tx యజమ�ను డ" �ె12uను గనుక ఆ�� మ	సుక;
9EZి��T:ను. 66666666 అప�(x �xసుడ� �xను �ేZిన �ార�మ	ల"`య	 ఇ¯ాqక;��
Vవ#SంA �ె12uను. 67676767 ఇ¯ాqక; త>6PQ�న Wా#ా గ	(xరమ	లk"�I ఆ��ను ¬Zి��"
��PQను. అటB6  అతడ� #Sబµ�ను ప#Sగ\ ©̈ంప%ా ఆ�� అత"�I ´µర� ఆPQను;
అతడ� ఆ��ను 1LK!ం�ెను. అప�డ� ఇ¯ాqక; తన త>6  Vషయ���
దుఃఖ"9ారణ��ం�ెను.

ఆ���ాండమ	 25ఆ���ాండమ	 25ఆ���ాండమ	 25ఆ���ాండమ	 25

1111 అబµK }మ	 మరల ఒక ZీN �" V9ాహమ	 �ేZి��T:ను, ఆ�� 1LరF �?త�#ా. 2222
ఆ�� అత"�I �మ�Ö ను, ±�Ôను, ���xను, !�x�ను, ఇ�ాËక;, ష�వహÑ
అను9ా#S" కT:ను. 3333 ±�Ôను ÌLబను �ె�xనును కT:ను. అష�ª #§య	ల;
లsత�Ìీయ	ల; లsయ	]య	ల; అను9ారF ఆ �ె�xను సంతJ9ారF. 4444 ఏPâా
ఏÓ2రF హT°క; అá�x ఎల�w య� అను9ారF ఆ !�x�ను సంతJ9ారF. 5555
�రందరF �?త�#ా సంతJ9ారF. అబµK }మ	 తనక; క>%Sన�� య�వతpN  ఇ¯ాqక;
�I�ెdను. 6666 అబµK }మ	 తన ఉపపతp`ల క;మ�రFలక; బహÑమ�నమ	 >Ad,



�xను సyవ�(ై య	ండ%ాTE తన క;మ�రFడగ	 ఇ¯ాqక; TUదwనుం(f
త�రFuతటBC %ా త�రFu �ేశమ	నక; 9ా#S" పం1ి9EZ2ను. 7777 అబµK }మ	 బK���Iన
సంవతqరమ	ల; నూట (ెబË��PQ�దు. 8888 అబµK }మ	 "ండ� వృ�xz ప� మ	నక;
వAdన9ా(ై మంA మ	స>తనమ	న �Kా ణమ	V(fA మృJబÐం�� తన
1ితరFల±దwక; �ేరdబ(ెను. 9999 ©̈¬Nయ	(ైన ¯�హరF క;మ�రFడగ	 ఎâ�K ను
��లమంద> మ�³uల� గ	హలk అత" క;మ�రFలగ	 ఇ¯ాqక;ను ఇ�ా4P�ల;ను
అత"" �ాJ12ట-C #S; అ�� మ�¤Ö PQదుట నున`��. 10101010 అబµK }మ	 Á̈తp
క;మ�రFల±దw ��"న ��లమ	లkTE అబµK }మ	ను అత" ´µర�PQ�న
Wా#ాయ	ను �ాJ 12టCబ(f#S. 11111111 అబµK }మ	 మృJబÐం��న తరF9ాత �ేవ�డ�
అత" క;మ�రFడగ	 ఇ¯ాqక;ను ఆ�ర� ��ం�ెను; అప�డ� ఇ¯ాqక; బéP�ñ 
ల}P#�P దగ¶ర �ాప�రమ	ం(ెను. 12121212 ఐగ	1ీNయ	#ాల;ను Wా#ా �xZియ	T:ౖన
}గరF అబµK }మ	నక; క"న అబµK }మ	 క;మ�రFడగ	 ఇ�ా4 P�ల; వంWావÈ
P�ే. 13131313 ఇ�ా4P�ల; జ³�ష¡ క;మ�రF(ైన TEబµãతp �³�xరF అదËP�ల;
!బµîమ	 14141414 !�ా4 దూమ�నమWాî 15151515 హదరF �ేమ� PQత�రF Tx1ీషp
�?�ెమ� 16161616 ఇV 9ా#S 9ా#S వంWావళØల పK�ారమ	 9ా#S 9ా#S 1LరFల ��ప�న
ఇ�ా4P�ల; క;మ�రFల±క� 1LరFల; 9ా#S 9ా#S %ా\ మమ	లలkను 9ా#S 9ా#S
�Åటలలkను ఇ�ా4P�ల; క;మ�రFల; �#³, 9ా#S 1LరFల; ఇ9E, 9ా#S9ా#S జనమ	ల
పK�ారమ	 9ారF పం(ెKండ�గ	రF #ాàల;. 17171717 ఇ�ా4P�ల; బK���Iన
సంవతqరమ	ల; నూట మ	పu�� P�డ�. అప�డతడ� �Kా ణమ	V(fA మృJబÐం��
తన 1ితరFల ±దwక; �ేరdబ(ెను. 18181818 9ారF అష�ª రFనక; 9:ళØ6  మ�ర¶మ	న
హ�ల� nదల;��" ఐగ	ప�N  ఎదుటనున` ష�రFవరక; "వ Zించు9ారF అతడ�



తన స�దరFలంద#S PQదుట "9ాస �¤రuరచు��T:ను. 19191919 అబµK }మ	
క;మ�రFడగ	 ఇ¯ాqక; వంWావÈP�ే. అబµK }మ	 ఇ¯ాqక;ను కT:ను. 20202020
ఇ¯ాqక; పదwన#ామ	లk "వZించు Zి#Sయ�9ా(ైన బ¿త�P�ల; క;మ�#?Nయ	ను
Zి#Sయ�9ా(ైన ల�బµను స�ద#S య	T:ౖన #Sబµ�ను 12ం(f6 �ేZి��న`ప�డ�
నల;బ�� సంవతqరమ	ల9ాడ�. 21212121 ఇ¯ాqక; ´µర� %t(xK ల; గనుక అతడ� ఆ��
Vషయ��� PQ�9ాను 9Eడ���T:ను. PQ�9ా అత" �Kా రÍన VT:ను గనుక
అత" ´µర� PQ�న #Sబµ� గర»వJ ఆPQను. 22222222 ఆ�� గర»మ	లk h�వ�ల;
ఒక"�� TUకడ� 12నుగ	ల�(f#S గనుక ఆ��ఈల�%?r�ే TEను బKదుక;ట PQందుక"
అను��" PÀ Vషయ��� PQ�9ాను అడ�గ 9:æç6 ను. అప�డ� PQ�9ా
ఆ���� "ట6 T:ను 23232323 #?ండ� జనమ	ల;  గర»మ	లk కలవ�.#?ండ�
జనపదమ	ల;  కడ�ప�లkనుం(f పK�ే�కమ	%ా వచుdను. ఒక జనపదమ	కంటM
ఒక జనపదమ	 బ>షC��� య	ండ�ను. 12దw9ాడ� Aన`9ా"�I �xసుడగ	ను
అT:ను. 24242424 ఆ�� పKసూJ �ావలZిన ��నమ	ల; "ం(fనప�డ� ఆ�� గర»మందు
కవల9ారF ఉం(f#S. 25252525 nదట-9ాడ� ఎఱÃ"9ాడ�%ా బయట-�Iవ�ెdను. అత"
ఒళ6ంతయ	 #�మ వసN �మ	వలs నుం(ెను గనుక అత"�I ఏWావ� అను 1LరF 12ట-C #S.
26262626 తరF9ాత అత" స�దరFడ� బయట-�I వAd నప�డ� అత" �ెP� ఏWావ�
మ(f��ను పటBC ��" య	ం(ెను గనుక అత"�I య��Åబ	 అను 1LరF 12టC  బ(ెను.
ఆ�� 9ా#S" క"నప�డ� ఇ¯ాqక; అరFవ��P�ండ6 9ాడ�. 27272727 ఆ Aన`9ారF
ఎ��%Sనప�డ� ఏWావ� 9Eటµడ�టయందు TEరu#SPQ� అరణ�9ాZి%ా నుం(ెను;
య��Åబ	 ¯ాధు9:ౖ గ	(xరమ	లలk "వZించుచుం(ెను. 28282828 ఇ¯ాqక; ఏWావ�
�ెAdన 9Eటమ�ంసమ	ను Jనుచుం(ెను గనుక అత" 1LK!ం�ెను; #Sబµ�



య��Åబ	ను 1LK!ం �ెను. 29292929 ఒకTxడ� య��Åబ	 కలగ�రవంటకమ	 వండ���ను
చుండ%ా ఏWావ� అలZిన9ా(ై ��లమ	లkనుం(f వAd 30303030 TEను
అలZియ	Tx`ను; ఆ PQఱÃPQఱÃ%ా నున` �x"లk ��ం�ెమ	 దయ�ేZి Txక;
12టBC మ" అ(f%?ను; అందు�ేత అత" 1LరF ఎ�ోమ	 అనబ(ెను. 31313131 అందుక;
య��Åబ	 జ³�ష¡ త�మ	 TEడ� Tx�Iమ4" అడ�గ%ా 32323232 ఏWావ� TEను
�xవబ¢వ�చుTx`ను గ�x జ³�ష¡ త�మ	 Tx�?ందుకT:ను 33333333 య��Åబ	 TEడ� Tx��
పKమ�ణమ	 �ేయ	మT:ను. అతడ� య��Åబ	�� పKమ�ణమ	�ేZి అత"�I
జ³�ష¡ త�మ	ను అ!్మ9Eయ%ా 34343434 య��Åబ	 ఆ}ర మ	ను Aక;�డ��ాయల
వంటకమ	ను ఏWావ� �I�ెdను; అతడ� J" �xK %S ల�A��PQను. అటB6  ఏWావ� తన
జ³�ష¡ త�మ	ను తృణ÷క#Sం�ెను.
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1111 అబµK }మ	 ��నమ	లలk వAdన nదట- కరవ� %ాక మ#S±క కరవ� ఆ
�ేశమ	లk వ�ెdను. అపuడ� ఇ¯ాqక; %?#ారFలkనున` Óి>ÌీNయ	ల #ాజ?ౖన
అá��లsక; TUదwక; 9:æç6 ను. 2222 అక�డ PQ�9ా అత"�I పKత�m���వ�
ఐగ	ప�N లk"�I 9:ళ6క TEను �� �ెప� �ేశమందు "వZించుమ	. 3333 ఈ �ేశమందు
పర9ాZి9:ౖ య	ండ�మ	. TEను క; ��(ైయ	ం(f "ను` ఆ�ర� ��ం�ెదను; 4444
ఏలయన%ా క;ను  సం�xనమ	నక;ను ఈ �ేశమ	ల"`య	 ఇAd, 
తం(fKPQ�న అబµK }మ	�� TEను �ేZిన పKమ�ణమ	 T:ర9E#Sd, ఆ�ాశ
నmతKమ	లవలs  సం�xనమ	ను VసN #Sంప�ేZి ఈ �ేశమ	ల"`య	 
సం�xనమ	నక; ఇ�ెdదను.  సం�xనమ	వలన సమసN  భ�లkకమ	లk"



సమసN  జనుల; ఆ�ర���ంపబడ�దురF. 5555 ఏలయన%ా అబµK }మ	 Tx మ�ట V"
TEను V¥�ంAన �x" Tx ఆజ® లను Tx కటCడలను Tx "యమమ	లను %?r��T:న"
�ె12uను. 6666 ఇ¯ాqక; %?#ారFలk "వZిం�ెను. 7777 ఆ �bట- మనుషp�ల; అత"
´µర�ను చూAఆ�� PQవర" అ(f%Sనప�డ� అతడ�ఆ�� Tx స�ద#S అ"
�ె12uను; ఎందుకన%ా #Sబµ� చక�"�� గనుక ఈ �bట- మనుషp�ల; ఆ��
"!తNమ	 నను` చంప�దు#³¹ అను��" తన ´µర� అ" �ెప�టక;
భయప(ెను. 8888 అక�డ అతడ� �xల� ��నమ	 ల;ం(fన తరF9ాత Óి>ÌీNయ	ల
#ాజ?ౖన అá��లsక; �Iట-�×లk నుం(f చూAనప�డ� ఇ¯ాqక; తన ´µర�PQ�న
#Sబµ��� సరసమ�డ�ట కనబ(ెను. 9999 అప�డ� అá��లsక; ఇ¯ాqక;ను
1ి>1ింAఇ��%� ఆ��  ´µర�P�ఆ�� Tx స�ద#S అ" P�ల �ె1ిuJవ"
అడ�గ%ా ఇ¯ాqక;ఆ��ను బట-C  TEను చ"��వ�దు TE¹ అను��ంట-న" అత"��
�ె12uను. 10101010 అందుక; అá��లsక;వ� మ�క; �ేZిన PÀ ప" P�!? ఈ
జనులలk ఎవ(ైన ఆ���� "ర»యమ	%ా శయ "ంచవచుdTE. అప�డ� వ�
మ�]���I �ాతకమ	 �ెAd12టBC  9ాడవ�గ�x అT:ను. 11111111 అá��లsక;ఈ
మనుషp�" జo>�?rనను ఇత" ´µర� జo>�?rనను 9:ళØ6  9ాడ� "శdయమ	%ా
మరణhm ��ందున" తన పKజల కంద#S�I ఆజj® 1ింప%ా 12121212 ఇ¯ాqక; ఆ
�ేశమందున`9ా(ై VతNనమ	 9EZి ఆ సంవతqరమ	 నూరంతల; ఫలమ	
��ం�ెను. PQ�9ా అత"" ఆ�ర���ం�ెను గనుక ఆ మనుషp�డ�
%tపu9ా(xPQను. 13131313 అతడ� !�I�> %tపu9ాడగ	వరక; క\మ క\మమ	%ా
అ�వృ��z  ��ందుచు వ�ెdను. 14141414 అత"�I %tఱÃల ఆZిNయ	 %tడ6  ఆZిNయ	 �xసుల;
%tపu సమ�హ మ	ను క>%Sనందున Óి>ÌీNయ	ల; అత"యందు అసూయ



ప(f#S. 15151515 అత" తం(fKPQ�న అబµK }మ	 ��నమ	లలk అత" తం(fK �xసుల;
తKV�న బµవ�ల"`ట-" Óి>ÌీNయ	ల; మను` ��Zి ప�(fd9EZి#S. 16161616
అá��లsక;వ� మ�కంటM బహÑ బలమ	 గల9ాడవ� గనుక మ�±దwనుం(f
9:È6��మ4" ఇ¯ాq క;�� �ెపu%ా 17171717 ఇ¯ాqక; అక�డనుం(f 9:È6  %?#ారF లkయలk
గ	(xరమ	 9EZి��" అక�డ "వZిం�ెను. 18181818 అప�డ� తన తం(fKPQ�న అబµK }మ	
��నమ	లలk తKV�న ళ6  బµవ�ల; ఇ¯ాqక; J#S%S తKV�ం�ెను; ఏలయన%ా అబµK
}మ	 మృJబÐం��న తరF9ాత Óి>ÌీNయ	ల; 9ాట-" ప�(fd9EZి#S. అతడ� తన 19191919
మ#Sయ	 ఇ¯ాqక; �xసుల; ఆ లkయలk తKవ�%ా జ?లల;గల ళ6బµV �ొ#S�?ను.
20202020 అప�డ� %?#ారF �ాపరFల; ఇ¯ాqక; �ాపరFల�� జగడమ�(fఈ రF మ��ే
అ" �ె1ిu#S గనుక 9ారF తన�� కల ©̈ంAనందున అతడ� ఆ బµV�I ఏWøక; అను
1LరF 12టMCను. 21212121 9ారF మ#S±క బµV తKV�నప�డ� �x"��రక;ను జగడమ�(f#S
గనుక �x"�I h�x` అను 1LరF 12టMCను. 22222222 అతడ� అక�డనుం(f 9:È6  మ#S±క
బµV తKV�ం�ెను. �x" Vషయ��� 9ారF జగడ మ�డల�దు గనుక అతడ�ఇప�డ�
PQ�9ా మనక; ఎడమ	 కల;గజ³Zియ	Tx`డ� గనుక PÀ �ేశ మంద 23232323
అక�డనుం(f అతడ� బ¿P�#?ªబµక; 9:æç6 ను. 24242424 ఆ #ాJKP� PQ�9ా అత"�I
పKత�m���TEను  తం(fKPQ�న అబµK }మ	 �ేవ�డను, TEను క; ��(ైయ	Tx`ను
గనుక భయపడక;మ	; Tx �xసు(ైన అబµK }మ	ను బట-C  "ను` ఆ�ర���ంA 
సం�xనమ	ను VసN #Sంప�ేZ2దన" �ె12uను. 25252525 అక�డ అత(ొక బ>1ీఠమ	
కట-C ంA PQ�9ా Txమమ	న �Kా రÍన�ేZి అక�డ తన గ	(xరమ	 9EZ2ను.
అప�డ� ఇ¯ాqక; �xసుల; అక�డ బµV తKV�#S. 26262626 అంతట అá��లsక;ను అత"
ZL` ©̈తp(ైన అహÑజతpను అత" ZLTx¥�పJPQ�న Óీ�Åల;ను %?#ారFనుం(f



అత"±దwక; వAd#S. 27272727 ఇ¯ాqక;]రF Tx]ద పగపట-C  ]±దwనుం(f నను`
పం1ి9EZిన తరF9ాత ఎందు"!తNమ	 Tx ±దwక; వAdయ	Tx`ర"
9ా#Sనడ�గ%ా 28282828 9ారF "శd యమ	%ా PQ�9ా క; ��(ైయ	ండ�ట
చూAJVు గనుక మనక;, అన%ా మ�క;ను క;ను మధ� TUక
పKమ�ణమ	ండవలs న"య	 29292929 �¤మ	 "ను` మ	టCక క; �¤ల� తపu
మ#³!య	 �ేయక "ను` సమ�¥xనమ	%ా పం1ి 9EZిJVు గనుక వ�ను
మ�క; �×డ��ేయక;ండ�నటB6  �� "బంధన�ేZి��ందుమ"య	 అను��ంట-!;
ఇప�డ� వ� PQ�9ా ఆ�#ా�దమ	 ��ం��న 9ాడవ"#S. 30303030 అతడ� 9ా#S�I
Vందు�ేయ%ా 9ారF అన`�ానమ	ల; ప�చుd ��"#S. 31313131 �ెల6 9ా#Sనప�డ� 9ారF
ల�A ఒక"�� ఒకడ� పKమ�ణమ	 �ేZి��"#S; తరF9ాత ఇ¯ాqక; 9ా#S" ¯ాగ
నంప%ా 9ారF అత" ±దwనుం(f సమ�¥xనమ	%ా 9:È6#S. 32323232 ఆ ��నమం�ే
ఇ¯ాqక; �xసుల; వAd �xమ	 తKV�న బµV"గ�#Sd అత"�I �ె>య�ేZిమ�క;
ళØ6  కనబ(fనవ" �ె1ిu#S గనుక 33333333 �x"�I ÌLబ అను 1LరF 12టMCను. �ాబట-C
TEట-వరక; ఆ ఊ#S 1LరF బ¿P�#?ªబµ. 34343434 ఏWావ� నల;వ��
సంవతqరమ	ల9ా(ైనప�డ� ©̈¬Nయ	 (ైన బéP�#§ క;మ�#?Nయగ	
యహÉ�ºతpను ©̈¬Nయ	 (ైన ఏలkను క;మ�#?Nయగ	 బµWøమతpను 12ం(f6 �ేZి
��T:ను. 35353535 �రF ఇ¯ాqక;నక;ను #Sబµ�క;ను మT°9Eదన కల;గజ³Zి#S.
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1111 ఇ¯ాqక; వృదుz (ై అత" కను`లక; మందదృÌిC  క>%Sనప�డ� అతడ� తన 12దw
క;మ�రF(ైన ఏWావ��� Tx క;మ�రF(x, అ" అత" 1ిల;వ%ా అతడ�AతNమ	



TxయTx అ" అత"�� నT:ను. 2222 అప�డ� ఇ¯ాqక;ఇ��%� TEను వృదుz డను, Tx
మరణ��నమ	 Txక; �ె> యదు. 3333 �ాబట-C  వ� దయ�ేZి  ఆయ	ధమ	లsౖన 
అంబ	ల ����"  Vల;6 ను ¬Zి��" అడV�I ��P Tx��రక; 9Eటµ(f మ�ంసమ	
�ెమ	4. 4444 TEను �xవక మ	నుప� "ను` TEను ఆ�ర���ంచునటB6  Tx�IషC���న
రFAగల ´¢జ�మ	లను ZిదzపరA TEను Jనుట�?r Tx±దwక; �ెమ4" �ె12uను. 5555
ఇ¯ాqక; తన క;మ� రFడగ	 ఏWావ��� ఇటB6  �ెప�చుండ%ా #Sబµ� Vనుచుం(ెను.
ఏWావ� 9Eటµ(f మ�ంసమ	 �ెచుdటక; అడV�I 9:æç6 ను. 6666 అప�డ� #Sబµ� తన
క;మ�రFడగ	 య��Åబ	ను చూAఇ��%�  తం(fK  అన`PQ�న ఏWావ��� 7777 మృJ
బÐందకమ	నుప� TEను J" PQ�9ా స"`¥�" "ను` ఆ�ర���ంచునటB6
Tx��రక; మ�ంసమ	 �ెAd Txక; రFAగల ´¢జ�మ	లను Zిదz  పరచుమ"
�ెపu%ా Vంట-". 8888 �ాబట-C  Tx క;మ�రF(x, Tx మ�ట V" TEను క; ఆజj®
1ింAనటBC  �ేయ	మ	. 9999 వ� మందక; 9:È6  #?ండ� మంA �¤క 1ిల6 లను
అక�డనుం(f Tx±దwక; �ెమ	4. 9ాట-��  తం(fK �IషC���న రFAగల
´¢జ�మ	లను అత"�I �ేZ2 దను. 10101010  తం(fK మృJబÐందక మ	ందు అతడ�
9ాట-" J" "ను` ఆ�ర���ంచునటB6  వ� 9ాట-"  తం(fK ±దwక;
¬Zి��"��వలsనT:ను. 11111111 అందుక; య��Åబ	Tx స� దరF(ైన ఏWావ� #�మమ	
గల9ాడ�, TEను నున`"9ాడను గ�x. 12121212 ఒక9Eళ Txతం(fK నను` తడVచూచును,
అప�డ� TEను అత" దృÌిC �I వంచక;డను%ా ��AనPQడల Tx ]���I Wాప�¤
%ా" ఆ�#ా�దమ	 �ెచుd ��నన" �ె12uను. 13131313 అPనను అత" త>6Tx
క;మ�రF(x, ఆ Wాపమ	 Tx ]���I వచుdను%ాక. వ� Tx మ�టమ�తKమ	 V",
��P 9ాట-" Tx±దwక; ¬Zి��" రమ4" �ెపu%ా 14141414 అతడ� 9:È6  9ాట-" తన



త>6±దwక; ¬Zి��"వ�ెdను. అత" త>6  అత" తం(fK �IషC���న రFAగల
´¢జ�మ	లను Zిదzపఱ�ెను. 15151515 మ#Sయ	 తన జ³�ష¡  క;మ�రFడగ	 ఏWావ�నక;
¯�గZ2ౖన వసN �మ	ల; ఇంట తన ±దw  నుం(ెను గనుక 16161616 #Sబµ� 9ాట-" ¬Zి తన
Aన` క;మ�రFడగ	 య��Åబ	నక; �¾(f%SంA ఆ �¤క1ిల6 ల చర4మ	ల�� అత"
�ేతpలను అత" ��డ]ద నునుప� ´µగమ	ను క1ిu 17171717 �xను ZిదzపరAన
రFAగల ´¢జ�మ	లను #tటMCను తన క;మ�రFడగ	 య��Åబ	 �ేJ �Iయ�%ా 18181818
అతడ� తన తం(fK±దwక; వAdTx తం(öK, అ" 1ిల;వ%ా అతడ�ఏ! Tx
క;మ�రF(x,  9:వరవ" అ(f%?ను 19191919 అందుక; య��Åబ	TEను ఏWావ� అను 
జ³�ష¡ క;మ�రFడను, వ� Tx�� �ె1ిuనపK�ారమ	 �ేZియ	Tx`ను. వ� నను`
�ºVంచుట�?r దయ�ేZి ల�AకcరFdం(f, TEను 9Eటµ(f �ెAdన�x"" Jనువ 20202020
అప�డ� ఇ¯ాqక; Tx క;మ�రF(x, ఇంత �ఘÖమ	%ా అ��  �?టB6  �ొ#S�?న"
అడ�గ%ా అతడ� �ేవ�(ైనPQ�9ా Tx PQదుట-�I �x" ర1ిuంచుట�ేతTE అ"
�ె12uను. 21212121 అప�డ� ఇ¯ాqక; Tx క;మ�రF(x, వ� ఏWా వను Tx క;మ�రFడ9Ù
�ా9Ù TEను "ను` తడV చూ�ె దను దగ¶రక; రమ4" �ె12uను. 22222222 య��Åబ	
తనతం(fKPQ�న ఇ¯ాqక; దగ¶రక; వAdనప�డ� అతడ� అత"
తడVచూAస�రమ	 య��Åబ	 స�రమ	 %ా" �ేతpల; ఏWావ� �ేతpల� అT:ను.
23232323 య��Åబ	 �ేతpల; అత" అన`PQ�న ఏWావ� �ేతpలవలs #�మమ	
గల9:ౖనందున ఇ¯ాqక; అత"" గ	రFతp పటCల�క అత"" �ºVంA 24242424 ఏWావ�
అను Tx క;మ�రFడవ� 9ETx అ" అడ�గ%ా య��Åబ	TETE అT:ను. 25252525 అంతట
అతడ� అ�� Tx±దwక; �ెమ	4; TEను "ను` �ºVంచునటB6  Tx క;మ�రFడ�
9Eటµ(f �ెAdన�� Jందు నT:ను; అతడ� �ెAdనప�డ� అతడ� JT:ను;



�xK �Ôరసమ	 �ే%ా అతడ� �xK %?ను. 26262626 తరF9ాత అత" తం(fKPQ�న ఇ¯ాqక; Tx
క;మ�రF(x, దగ¶రక;వAd నను` మ	దుw  12టBC  ��మ4" అత"�� �ె12uను. 27272727
అతడ� దగ¶రక; వAd అత" మ	దుw 12టBC ��T:ను. అప�డతడ� అత" వసN �మ	లను
9ాసనచూA అత" �ºVంA Pట6 T:ను. ఇ��%� Tx క;మ�రF" సు9ాసన
PQ�9ా �ºVంAన �ే" సు9ాసనవలs నున 28282828 ఆ�ాశప�మంచును
భ�¯ారమ	ను V¯ాN ర���న ¥xన�మ	ను �xK �Ôరసమ	ను �ేవ�డ� 
కనుగ\ ©̈ంచు%ాక 29292929 జనమ	ల; క; �xసులగ	దురF జనమ	ల; క;
¯ా%Sలపడ�దురF  బంధుజనులక; వ� ఏ>క9:ౖ య	ండ�మ	  త>6  ప�తpK ల;
క; ¯ా%Sలపడ�దురF "ను` శ1ించు9ారF శ1ింపబడ�దురF "ను`
�ºVంచు9ారF �ºVంపబడ�దురF%ాక 30303030 ఇ¯ాqక; య��Åబ	ను �ºVంచుటPQ�న
తరF9ాత య��Åబ	 తన తం(fKPQ�న ఇ¯ాqక; ఎదుటనుం(f బయల; �ే#S 9:È6న
తmణ�¤ అత" స�దరF(ైన ఏWావ� 9Eటµ(f వ�ెdను. 31313131 అతడ�ను రFAగల
´¢జ�మ	లను ZిదzపరA తన తం(fK±దwక; �ెAdTx తం(öK నను` �ºVంచునటB6
ల�A  క;మ�రFడ� 9Eటµ(f �ెAdన�x" Jనుమ" తన తం(fK��నT:ను. 32323232 అత"
తం(fKPQ�న ఇ¯ాqక; 9:వర వ" అత" న(f%S నప�డ� అతడ�TEను 
క;మ�రFడను ఏWావ� అను  జ³�ష¡ క;మ�రFడనన%ా 33333333 ఇ¯ాqక; !క;�
టమ	%ా గడగడ వణక;చు అట6 P�ే 9Eటµ(fన ´¢జ� మ	ను Tx±దwక;
�ెAdన9ా#?వరF? వ� #ాకమ	నుప� TEను 9ాట"`ట-లk J" అత"" "జమ	%ా
�ºVంAJ", అతడ� �ºVంపబ(fన9ా(ే యT:ను. 34343434 ఏWావ� తన తం(fK మ�టల;
V"నప�డ� దుఃఖ��\ా ంతp(ై 12దw�³క 9EZిఓ Tx తం(öK, నను`ను �ºVంచుమ" తన
తం(fK�� �ె12uను. 35353535 అతడ� స�దరFడ� కపటù�ాయ మ	�� వAd క;



#ావలZిన �º9:న ¬Zి��"��PQను. 36363636 ఏWావ� య��Åబ	 అను 1LరF అత"�I
స#S%ాTE �ె>6న��; అతడ� నను` ఈ #?ండ� మ�రFల; ¹స ప��ెdను. Tx
జ³�ష¡ త�మ	 ¬Zి��T:ను, ఇ��%� ఇప�డ� వAd Txక; #ావలZిన �º9:నను
¬Zి��T:న" �ె1ిuTx��రక; మ#S P� �º9:నయ	 !%S>d య	ంచల��x అ"
అ(f%?ను. 37373737 అందుక; ఇ¯ాqక; ఇ��%� అత" క; ఏ>కను%ా "య!ంA అత"
బంధుజను లంద#S" అత"�I �xసుల;%ా ఇAdJ"; ¥xన�మ	ను �xK �Ôరస మ	ను

ఇAd అత" ��ÌింAJ" గనుక Tx క;మ�రF(x, �³! �ే̧  38383838 ఏWావ� Tx తం(öK,
±దw  ఒక �º9:నP� ఉన`�x? Tx తం(öK, నను`, నను` కcడ �ºVంచుమ"
తన తం(fK�� �ె1ిu ఏWావ� ఎల;%?JN  P�డ�%ా అత" తం(fKPQ�న ఇ¯ాqక; 39393939 
"9ాసమ	 భ�¯ారమ	 ల�కయ	 12ౖనుం(fపడ� ఆ�ాశప� మంచు ల�కయ	
నుండ�ను. 40404040 వ� కJN�ేత బKదుక;దువ�  స�దరF"�I �xసుడవగ	దువ�
వ� JరFగ	ల�డ� చుండ%ా  ��డ]దనుం(f అత"�ా(f V#SA9Eయ	దువ�
అ" అత" క;తN ర!�ెdను. 41414141 తన తం(fK య��Åబ	�IAdన �º9:న "!తNమ	
ఏWావ� అత"]ద పగపటMCను. మ#Sయ	 ఏWావ�Tx తం(fK" గ�#Sdన
దుఃఖ��నమ	ల; స]పమ	%ా నున`V; అప�డ� Tx తమ	4(ైన య��Åబ	ను
చం12దనను��T:ను. 42424242 #Sబµ� తన 12దwక;మ�రF(ైన ఏWావ� మ�టలనుగ�#Sd
V"నప�డ� ఆ�� తన Aన` క;మ�రF(ైన య��Åబ	ను 1ిల;వనం1ి అత"��
ఇట6 T:నుఇ��%�  అన`PQ�న ఏWావ� "ను` చం12 దన" �ె1ిu "ను` గ�#Sd
తను`�xను ఓ�xరFd��ను చుTx`డ�. 43434343 �ాబట-C  Tx క;మ�రF(x, వ� Tx మ�ట
V" ల�A }#ానులkనున` Tx స�దరFడగ	 ల�బµను TUదwక; �ా#S��P 
అన`�Åపమ	 చల�6 రFవరక; 44444444  అన` �Åపమ	 ]దనుం(f �¾ల%S వ�



అత"�I �ేZిన 9ాట-" అతడ� మరచువరక; ల�బµనుTUదw  ��Tx`ళØ6  ఉండ�మ	;
45454545 అప�డ� TEను అక�డనుం(f "ను` 1ి>1ిం�ె దను. ఒక�Tx(ే ] Pదw#S"
TEను ��%tటBC ��న TEల అT:ను. 46464646 మ#Sయ	 #Sబµ� ఇ¯ాqక;�� Á̈తp
క;మ�#?Nలవలన Tx �Kా ణమ	 VZి�Iన��. ఈ �ేశసుÍ #ాండKPన Á̈తp క;మ�#?Nలలk
�#Sవంట- ఒక�x"" య��Åబ	 12ం(f6  �ేZి ��"నPQడల Tx బKదుక;వలన Tx�³!
పKãజనమT:ను.

ఆ���ాండమ	 28ఆ���ాండమ	 28ఆ���ాండమ	 28ఆ���ాండమ	 28

1111 ఇ¯ాqక; య��Åబ	ను 1ి>1ింAవ� కTxను క;మ�#?Nలలk ఎవ�ెను V9ాహమ	
�ేZి��నకcడదు. 2222 వ� ల�A పదwన#ామ	లkనున`  త>6�I తం(fKPQ�న
బ¿త�P�ల; ఇంట-�I 9:È6  అక�డ  త>6  స�దరFడగ	 ల�బµను క;మ�#?Nలలk
ఒక�x"" V9ాహమ	 �ేZి��నుమ" యత"�I ఆజj® 1ింA 3333 సర�శ�INగల �ేవ�డ�
"ను` ఆ�ర���ంA వ� అTEక జనమ	లగ	నటB6  క; సం�xTx� వృ��z
కల;గజ³Zి "ను` VసN #Sంపజ³Zి వ� పర9ాZి9:ౖన �ేశ మ	ను, అన%ా �ేవ�డ�
అబµK }మ 4444 ఆయన క;, అన%ా క;ను �� కcడ  సం�xనమ	నక;ను
అబµK }మ	నక; అనుగ\ ©̈ంAన ఆ�#ా�దమ	ను దయ�ేయ	ను%ాక అ" అత"
�ºVంA 5555 య��Åబ	ను పం1ి9EZ2ను. అతడ� పదwన #ామ	లkనున`
Zి#Sయ�9ాడగ	 బ¿త�P�ల; క;మ�రFడ�ను, య��Åబ	 ఏWావ�ల త>6యగ	 #Sబµ�
స�దరFడ�T:ౖన ల�బµనుTUదwక; 9:æç6 ను. 6666 ఇ¯ాqక; య��Åబ	ను �ºVంA,
పదwన#ామ	లk 12ం(f6 �ేZి��" వచుdట�?r అత" నక�(f�I పం12న"య	, అత"
�ºVంAనప�డ�వ� కTxను �ేశప� క;మ�#?Nలలk ఎవ#S" 12ం(f6  �ేZి��నవదw"



అత"�I ఆజj® 1ిం�ెన"య	 7777 య��Åబ	 తన త>6దండ�K ల మ�ట V"
పదwన#ామ	నక; 9:È6  ��PQన"య	 ఏWావ� �ె>Zి��" నప�డ�, 8888 ఇ��%ాక
కTxను క;మ�#?Nల; తన తం(fKPQ�న ఇ¯ాqక;నక; ఇషpC #ాండ�K  �ార" ఏWావ�నక;
�ె>Zి నప�డ� 9999 ఏWావ� ఇ�ా4P�ల; TUదwక; 9:È6 , తనక;న` ´µర�ల;%ాక
అబµK }మ	 క;మ�రF(ైన ఇ�ా4P�ల; క;మ� #?Nయ	 T:బµãతp
స�ద#Sయ	T:ౖన మహలతpను కcడ 12ం(f6  �ేZి��T:ను. 10101010 య��Åబ	
బ¿P�#?ªబµనుం(f బయల;�ే#S }#ాను 9:ౖప� 9:ళØ6 చు 11111111 ఒక�bట �ే#S ��K దుw
గ	\ ం�Iనందున అక�డ ఆ #ాJK ">A��P, ఆ �bట- #ాళ6లk ఒకట- ¬Zి��" తనక;
తలగడ%ా �ేZి��", అక�డ పండ� ��T:ను. 12121212 అప�డతడ� ఒక కల కT:ను.
అందులk ఒక "�ెdన భ�!]ద "ల;పబ(fయ	ం(ెను; �x" ��న
ఆ�ాశమ	నంటMను; �x"]ద �ేవ�" దూతల; ఎక;�చు ��గ	చునుం(f#S. 13131313
మ#Sయ	 PQ�9ా �x"�I 12ౖ%ా ">ATEను  తం(fKPQ�న అబµK }మ	
�ేవ�డను ఇ¯ాqక; �ేవ�(ైన PQ�9ాను; వ� పండ���"య	న` PÀ
భ�!" క;ను  సం�xనమ	నక;ను ఇ�ెdదను. 14141414  సం�xనమ	
భ�!]ద లsక�క; ఇసుక #³ణ	వ�లవలsనగ	ను; వ� పడమట- తటBC ను
త�రFuతటBC ను ఉతN రప� తటBC ను ద�fణప� తటBC ను 9ా�1ిం�ెదవ�,
భ�!±క� వంశమ	ల"`య	  మ�లమ	%ాను  సం�xనమ	
మ�లమ	%ాను ఆ�ర���ంపబడ�ను. 15151515 ఇ��%� TEను క; ��(ై య	ం(f, వ�
9:ళØ6  పKJ సÍలమందు "ను` �ా�ాడ�చు ఈ �ేశమ	నక; "ను` మరల
ర1ిuం�ెదను; TEను �� �ె1ిuన�� T:ర9EరFdవరక; "ను` Vడ�వన" �ెపu%ా 16161616
య��Åబ	 "దK �ె>Zి"శdయమ	%ా PQ�9ా ఈ సÍలమందుTx`డ�; అ�� Txక;



�ె>యక ��PQనను��" 17171717 భయప(fఈ సÍలమ	 ఎం�� భయంకరమ	. ఇ��
�ేవ�" మం��ర�¤ %ా" 9E#tకట-�ాదు; 18181818 పరలkకప� గV" ఇ�ే అను��T:ను.
�ెల6 9ా#Sనప�డ� య��Åబ	 ల�A �xను తలగడ%ా �ేZి��"న #ాP¬Zి �x""
సN ంభమ	%ా ">1ి �x" ��న]ద నూT: ��Z2ను. 19191919 మ#Sయ	 అతడ� ఆ
సÍలమ	నక; బé�ేలను 1LరF 12టMCను. అP�ే nదట ఆ ఊ#S 1LరF లcà. 20202020
అప�డ� య��Åబ	TEను J#S%S Tx తం(fK Pంట-�I �³మమ	%ా వచుdనటB6  �ేవ�డ�
Txక; ��(ైయ	ం(f, TEను 9:ళØ6 చున` PÀ మ�ర¶మ	లk నను` �ా�ా(f, 21212121
Jనుటక; ఆ}రమ	ను ధ#Sంచు��నుటక; వసN �మ	లను Txక; దయ�ేZిన PQడల
PQ�9ా Txక; �ేవ�(ై య	ండ�ను. 22222222 మ#Sయ	 సN ంభమ	%ా TEను ">1ిన
PÀ #ాP �ేవ�" మం��రమగ	ను; మ#Sయ	 వ� Tx �Iచుd య�వతpN లk
ప��యవవంతp "శdయమ	%ా క; �ె>6 ం�ెదన" nÖ క;� ��T:ను.

ఆ���ాండమ	 29ఆ���ాండమ	 29ఆ���ాండమ	 29ఆ���ాండమ	 29

1111 య��Åబ	 బయల;�ే#S త�రFu జనుల �ేశమ	నక; 9:æç6 ను. 2222 అతడ�
చూAనప�డ� ��లమ	లk ఒక బµV కనబ(ెను. అక�డ �x"±దw %tఱÃల
మందల; మ�డ� పండ���" య	ం(ెను; �ాపరFల; మందలక; ఆ బµV ళØ6
12టBC దురF; ఒక 12దw  #ాP ఆ బµV]ద మ�త 3333 అక�(f�I మందల"`య	
కc(f వచుd నప�డ� బµV]దనుం(f ఆ #ాJ" ��#S6ంA, %tఱÃలక; ళØ6  12ట-C
J#S%S బµV]�� #ాJ" �x" �bటనుంచు దురF. 4444 య��Åబ	 9ా#S" చూA
అన`ల�#ా, ] #?క�(f9ార" అడ�గ%ా 9ారF�¤మ	 }#ాను9ార మ"#S. 5555
అతడ�Tx�రF క;మ�రFడగ	 ల�బµనును ] #?రFగ	దు#ా అ" 9ా#Sనడ�గ%ా



9ారF ఎరFగ	దుమ"#S. 6666 మ#Sయ	 అతడ� అతడ� �³మమ	%ా ఉTx`(x అ"
అడ�గ%ా 9ారF�³మమ	%ాTE ఉTx`డ�; ఇ��%� అత" క;మ�#?NPQ�న #ా Á̈ల;
%tఱÃల9:ంట వచుdచున`ద" �ె1ిu#S. 7777 అతడ� ఇ��%� ఇంక �xల� ��K దుw  ఉన`��,
ప�వ� లను ��గ	�ేయ	 9Eళ�ాల�దు, %tఱÃలక; ళØ6  12ట-C , ��P 9ాట-"
�¤ప�డ" �ెపu%ా 8888 9ారFమంద ల"`య	 ��గ	�ాకమ	నుప� అ�� మ�వలన
�ాదు, తరF9ాత బµV]దనుం(f #ాP ��#S6ంచుదురF; అప�(ే �¤మ	 %tఱÃలక;
ళØ6  12టBC దుమ"#S. 9999 అతడ� 9ా#S�� ఇంక మ�టల�డ�చుండ%ా #ా Á̈ల; తన
తం(fK %tఱÃల మందను ��ల;��" వ�ెdను; ఆ�� 9ాట-" �¤ప�న��. 10101010 య��Åబ	
తన త>6  స�దరF(ైన ల�బµను క;మ�#?Nయగ	 #ా Á̈ల;ను, తన త>6
స�దరFడగ	 ల�బµను %tఱÃలను చూAనప�డ� అతడ� దగ¶రక; 9:È6
బµV]దనుం(f #ాJ" ��#S6ంA తన త>6  స�దరFడగ	 ల�బµను %tఱÃలక; ళØ6
12టMCను. య��Åబ	 #ా Á̈ల;ను మ	దుw 12టBC ��" PQల;%?JN  P�(ెdను. 11111111 మ#Sయ	
య��Åబ	 �xను ఆ�� తం(fK బంధువ�డ"య	, 12121212 #Sబµ� క;మ�రFడ"య	
#ా Á̈ల;�� �ె1ిuనప�డ� ఆ�� పరF%?JN ��P తన తం(fK�� �ె12uను. 13131313 ల�బµను
తన స�ద#S క;మ�రF(ైన య��Åబ	 సమ��xరమ	 V"నప�డ� అత"" ఎదు
#t�నుటక; పరF%?JN ��" వAd అత" �ðగ>ంA మ	దుw  12టBC ��" తన Pంట-�I
��డ���" ��PQను. అతడ� ఈ సంగతpల"`య	 ల�బµను�� �ె12uను. 14141414
అప�డ� ల�బµను"జమ	%ా వ� Tx ఎమ	కయ	 Tx మ�ంసమ	T:ౖ య	Tx`వ�
అT:ను. అతడ� T:ల ��నమ	ల; అత"±దw "వZింAన తరF9ాత 15151515
ల�బµనువ� Tx బంధువ�డ9:ౖనం దున ఊరకP� Txక; ��ల;వ� �ేZ2ద9ా?
�³! yతమ	 �ావలsT° �ెప�మ" య��Åబ	 న(f%?ను. 16161616 ల�బµను �IదwరF



క;మ�#?Nల;ం(f#S. 9ా#Sలk 12దw�x" 1LరF ల�య�; Aన`�x" 1LరF #ా Á̈ల;. 17171717
ల�య� జబ	Ë కండ�6  గల��; #ా Á̈ల; ర�పవJయ	 సుంద#Sయ	T:ౖ య	ం(ెను. 18181818
య��Åబ	 #ా Á̈ల;ను 1LK!ంA Aన` క;మ�#?NPQ�న #ా Á̈ల; �Åసమ	 క; ఏడ�
సంవతqరమ	ల; ��ల;వ� �ేZ2దనT:ను. 19191919 అందుక; ల�బµనుఆ��ను
అను�"�IచుdటకంటM �Iచుdట �¤ల;; Tx±దw  ఉండ�మ" �ెపu%ా 20202020
య��Åబ	 #ా Á̈ల; �Åసమ	 ఏడ� సంవతqరమ	ల; ��ల;వ� �ేZ2ను. అPనను
అతడ� ఆ��ను 1LK!ంచుటవలన అV అత"�I ����w  ��నమ	ల;%ా ���ెను. 21212121
తరF9ాత య��Åబ	Tx ��నమ	ల; సంప�రÞ���నV గనుక TEను Tx ´µర�±దwక;
��వ�నటB6  ఆ��ను Tx�Iమ4" ల�బµను నడ�గ%ా 22222222 ల�బµను ఆ
సÍలమ	లkనున` మనుషp�ల నంద#S" ��గ	�ేZి Vందు �ేPంA 23232323 #ాJK 9Eళ
తన క;మ�#?NPQ�న ల�య�ను అత"±దwక; ¬Zి��" ��%ా య��Åబ	 ఆ��ను
కc(ెను. 24242424 మ#Sయ	 ల�బµను తన �xZిPQ�న �ల�uను తన క;మ�#?NPQ�న
ల�య�క; �xZి%ా ఇ�ెdను. 25252525 ఉదయమందు ఆ��ను ల�య� అ" PQ#S%S అతడ�
ల�బµను�� వ� Txక; �ేZిన ప" P�!ట-? #ా Á̈ల; �Åస�¤గ�x క; ��ల;వ�
�ేZిJ"? ఎందుక; నను` ¹సప�AdJవT:ను. 26262626 అందుక; ల�బµను12దw
�x"కంటM మ	ందు%ా Aన` �x" "చుdట మ��ేశ మ#ా�ద�ాదు. 27272727 ఈ��
±క� 9ారమ	 సంప�రÞమ	 �ేయ	మ	; Vక P�డ� సంవతqరమ	ల; Txక;
��ల;వ� �ేZినPQడల అందు�?r ఆ��ను కcడ �I�ెdదమ" �ెపu%ా 28282828
య��Åబ	 అల�గ	 �ేZి ఆ�� 9ారమ	 సంప�#SNPQ�న తరF 9ాత అతడ� తన
క;మ�#?NPQ�న #ా Á̈ల;ను అత"�I ´µర�%ా ఇ�ెdను. 29292929 మ#Sయ	 ల�బµను తన
�xZియగ	 ëల�ú ను తన క;మ�#?NPQ�న #ా Á̈ల;క; �xZి%ా ఇ�ెdను. 30303030 య��Åబ	



#ా Á̈ల;ను కc(ెను, మ#Sయ	 అతడ� ల�య�కంటM #ా Á̈ల;ను బహÑ%ా 1LK!ంA
అత"�I మ#SP�(ేండ�6  ��ల;వ� �ేZ2ను. 31313131 ల�య� �ే�Ìింపబడ�ట PQ�9ా
చూA ఆ�� గర»మ	 �ె#S�ెను, #ా Á̈ల; %t(xK లsౖ య	ం(ెను. 32323232 ల�య�
గర»వJPQ� క;మ�రF" క", PQ�9ా Tx శ\మను చూAయ	 Tx`డ� గనుక
Tx 12"!ట- నను` 1LK!ంచును గ�x అను��" అత"�I ర�బéను అను 1LరF
12టMCను. 33333333 ఆ�� మరల గర»వJPQ� క;మ�రF" క"TEను �ే�Ìింపబ(fJనన`
సంగJ PQ�9ా VTx`డ� గనుక ఇత"కcడ Txక; దయ�ేZ2 నను��"
అత"�I Ìి¹�ను అను 1LరF 12టMCను. 34343434 ఆ�� మరల గర»వJPQ� క;మ�రF"
క"తpదక; ఈ ¯ా#S Tx 12"!ట- Tx�� హతpN ��" య	ండ�ను; అత"�I మ	గ	¶ రF
క;మ�రFలను కంట-నను ��T:ను. అందు�ేత అత"�I ల�V అను 1LరF 12టMCను 35353535
ఆ�� మరల గర»వJPQ� క;మ�రF" క"ఈ ¯ా#S PQ�9ాను
సుN Jం�ెదనను��" య��x అను 1LరF 12టMCను. అప�(x��క; �ానుప� ఉ(f%?ను.

ఆ���ాండమ	 30ఆ���ాండమ	 30ఆ���ాండమ	 30ఆ���ాండమ	 30

1111 #ా Á̈ల; �xను య��Åబ	నక; 1ిల6 ల; కనక ��వ�ట చూA తన అక�యందు
అసూయప(f య��Åబ	��Txక; గర»ఫలమ	 "మ	4; ల�"PQడల TEను
చ�ెdదనT:ను. 2222 య��Åబ	 �Åపమ	 #ా Á̈ల;]ద రగ	ల;��న%ా అతడ�TEను క;
గర»ఫలమ	ను ఇయ�క ��Pన �ేవ�"�I పKJ%ా నుTx`Tx అT:ను. 3333 అందు
�ా��Tx �xZిPQ�న ëల�ú  ఉన`�� గ�x; ఆ���� ��మ	4; ఆ�� Tx ��రక; 1ిల6 లను
కనును; ఆల�గ	న ఆ�� వలన Txక;ను 1ిల6 ల; కల;గ	దుర" �ె1ిu 4444 తన
�xZిPQ�న ëల�ú ను అత"�I ´µర�%ా ఇ�ెdను. య��Åబ	 ఆ���� ��%ా 5555 ëల�ú



గర»వJPQ� య��Åబ	నక; క;మ�రF" కT:ను. 6666 అప�డ� #ా Á̈ల; �ేవ�డ� Txక;
¬రFu¬#?dను; ఆయన Tx nరను V" Txక; క;మ�రF" దయ �ేZ2నను��"
అత"�I �xను అ" 1LరF 12టMCను. 7777 #ా Á̈ల; �xZిPQ�న ëల�ú  J#S%S గర»వJPQ�
య��Åబ	క; #?ండవ క;మ�రF" కT:ను. 8888 అప�డ� #ా Á̈ల;�ేవ�" కృప
Vషయ��� Tx అక��� ��#ా(f %?>AJనను��" అత"�I నâాN > అను 1LరF 12టMCను.
9999 ల�య� తనక; �ానుప� ఉడ�గ	ట చూA తన �xZిPQ�న �ల�uను ¬Zి��"
య��Åబ	నక; ఆ��ను ´µర�%ా ఇ�ెdను. 10101010 ల�య� �xZిPQ�న �ల�u
య��Åబ	నక; క;మ�రF" కన%ా 11111111 ల�య�ఇ�� అదృషC�¤గ�x అను��" అత"�I
%ాదు అను 1LరF12టMCను. 12121212 ల�య� �xZిPQ�న �ల�u య��Åబ	నక; #?ండవ
క;మ�రF" కన%ా 13131313 ల�య� TEను ´µగ�వంతp#ా లనుZీN �ల; నను` ´µగ�వJ
అందురF గ�x అ" అత"�I ఆÌLరF అను 1LరF 12టMCను. 14141414 %�ధుమల
�Åత�ాలమ	లk ర�బéను 9:È6  ��లమ	లk ప�తK�xత వృmప� పండ�6  చూA తన
త>6PQ�న ల�య�క; �ెAd P�ెdను. అప�డ� #ా Á̈ల; క;మ�రF" ప�తK
�xతవృmప� పండ6 లk ��"` Txక; దయ�ేయ	మ" ల�య��� అన%ా 15151515 ఆ��Tx
భరNను ¬Zి��ంట-9E అ�� �xల�x? ఇప�డ� Tx క;మ�రF" ప�తK�xత వృmప�
పండ6 ను ¬Zి��ందు9ా అ" �ె12uను. అందుక; #ా Á̈ల;�ాబట-C   క;మ�రF"
ప�తK�xతవృmప� పండ6  "!తNమ	 అతడ� ఈ #ాJK �� శయ"ంచున" �ె12uను.
16161616 ¯ాయం�ాలమందు య��Åబ	 ��లమ	 నుం(f వచుdనప�డ� ల�య� అత""
ఎదు#t�న బ¢Pవ� Tx ±దwక; #ావలsను, Tx క;మ�రF" ప�తK�xతవృmప�
పండ6 �� "ను` ��ంట-న" �ె12uను. �ాబట-C  అతడ� ఆ #ాJK ఆ���� శయ"ం�ెను.
17171717 �ేవ�డ� ల�య� మనV VT:ను గనుక ఆ�� గర» వJPQ� య��Åబ	నక;



అPదవ క;మ�రF" కT:ను. 18181818 ల�య� TEను Tx 12"!ట-�I Tx �xZి
"Adనందున �ేవ�డ� Txక; పKJఫలమ	 దయ�ేZ2నను��" అత"�I ఇWాî ఖ�రF
అను 1LరF 12టMCను. 19191919 ల�య� మరల గర»వJPQ� య��Åబ	నక; ఆరవ క;మ�రF"
కT:ను. 20202020 అప�డ� ల�య��ేవ�డ� మంA బహÑమJ Txక; దయ�ేZ2ను; Tx
12"!ట-�I ఆరFగ	రF క;మ�రFలను క"య	Tx`ను గనుక అత(fకను Tx��
�ాప�రమ	 �ేయ	నను��" అత"�I జ?బ�లcను అను 1Lం 21212121 ఆ తరF9ాత ఆ��
��మ�#?Nను క" ఆ��క; �ºTx అను 1LరF 12టMCను. 22222222 �ేవ�డ� #ా Á̈ల;ను
జj® పకమ	 �ేZి��" ఆ�� మనV V" ఆ�� గర»మ	 �ె#S�ెను. 23232323 అప�(x��
గర»వJPQ� క;మ� రF" క"�ేవ�డ� Tx "ంద �¾ల%Sం�ెనను��T:ను. 24242424

మ#Sయ	 ఆ��--PQ�9ా మ#S±క క;మ�రF" Txక; దయ�ేయ	ను%ాక
అను��" అత"�I ãZLప� అను 1LరF 12టMCను. 25252525 #ా Á̈ల; ãZLప�ను క"న
తరF9ాత య��Åబ	 ల�బµను��నను` పం1ి9Eయ	మ	; Tx �bట-�I" Tx
�ేశమ	నక;ను 9:æç6 దను. 26262626 Tx ´µర�లను Tx 1ిల6 లను Tx కపu%Sంచుమ	;
అప�డ� TEను 9:æç6 దను; 9ా#S �Åసమ	 క; ��ల;వ��ేZిJ"; TEను క; ��ల;వ�
�ేZిన Vధమ	ను  9:రFగ	దువ�గ�x అ" �ె12uను. 27272727 అందుక; ల�బµను
అత"�� కటµmమ	 Tx ]దనున` PQడల Tx మ�ట Vనుమ	; "ను` బట-C
PQ�9ా నను` ఆ�ర���ం�ెన" శక;నమ	 చూA �ె>Zి��ంట-న" �ె12uను. 28282828
మ#Sయ	 అతడ� yత !ంతయ" Tx�� సuషCమ	%ా �ెప�మ	 అ��
P�ెdదనT:ను. 29292929 అందుక; య��Åబ	 అత" చూATEను �?టB6  ��ల;వ�
�ేZిJT°  మందల; Tx±దw ఎటB6 ం(ెT° అ�� క; �ె>య	ను; 30303030 TEను
#ాకమ	నుప� క;ం(fన�� ��ం�ె�¤; అP�ే అ�� బహÑ%ా అ� వృ��z  ��ం�ెను;



TEను �ాదమ	12ట-Cన �bటMల6  PQ�9ా "ను` ఆ�ర���ం�ెను; TEను Tx Pంట-
9ా#S��రక; ఎప�డ� సం�ాద�మ	 �ేZి��ందు నT:ను. 31313131 అప�డ తడ�TEను �³!
ఇయ�వలsన" య(f%S నందుక; య��Åబ	వ� Tx�³!య	 ఇయ�వదుw ; వ�
Tx��రక; ఈ Vధమ	%ా �ేZినPQడల TEను J#S%S  మందను �¤1ి �ా�ెదను. 32323232
TEడ� TEను  మంద అంత ట-లk నడA చూA ��డలsౖనను మచdలsౖనను గల పKJ
%tఱÃను, %tఱÃ1ిల6 లలk నల6 " పKJ�x"", �¤కలలk మచdలsౖనను ��డలsౖనను
గల9ాట-" 9EరFపర�ెదను; అట-CV Txక; yతమగ	ను. 33333333 ఇక]దట Txక;
#ావలZిన yతమ	ను గ�#Sd వ� చూడవAd నప�డ� Tx Tx�యపKవరNనP�
Txక; ¯ాm�మగ	ను; �¤కలలk ��డలsౖనను మచdలsౖనను ల�"వ"`య	,
%tఱÃ1ిల6 లలk నల;ప� ల�"వ"`య	 Tx ±దwనున`PQడల TEను �ొం%S>Jన"
�ెపuవచుdనT:ను. 34343434 అందుక; ల�బµను మంA��,  మ�ట��ప�నTE �ా"
మ4T:ను. 35353535 ఆ ��నమ	న ల�బµను �xరPQ�నను మచd PQ�నను గల
�¤క��తpలను, ��డలsౖనను మచdలsౖనను గల 12ంట-�¤కల"`ట-" ��ం�ెమ	
�ెల;ప�గల పKJ�x"" %tఱÃ1ిల6 లలk నల6 9ాట- న"`ట-" 9EరF�ేZి తన క;మ�రFల
�ేJ కపu%SంA 36363636 తనక;ను య��Åబ	నక;ను మధ� మ�డ� ��నమ	ల
పKయ�ణమంత దూరమ	 12టMCను; ల�బµను±క� !%S>న మందను య��Åబ	
�¤ప� చుం(ెను. 37373737 య��Åబ	 ATxరF జం%S ¯ాల; అను �ెట6  చువ�లను ¬Zి��"
ఆ చువ�లలk �ెల6 �xరల; కనబడ�నటB6  అక�డక�డ 9ాట- �¾క�ల; ఒ>A 38383838
మందల; ళØ6  �xK గ వAdనప�డ� అV చూల; కటBC టక; అతడ� �xను ఒ>Aన
చువ�లను మందల; �xK గ	టక; వచుd �ాల;వలలkను ళ6%ాళ6లkను
9ాట-PQదుట 12టC%ా 39393939 మందల; ఆ చువ�ల PQదుట చూల; కట-C  �xరలsౖనను



��డలsౖనను మచdలsౖనను గల 1ిల6 లను ఈT:ను. 40404040 య��Åబ	 ఆ %tఱÃ1ిల6 లను
9EరF�ేZి, �xరల;గల 9ాట- తటBC ను ల�బµను మందలలk నల6 " 9ాట- తటBC ను
మందల మ	ఖమ	ల; JK1ిu తన మందలను ల�బµను మందల�� నుంచక 9ాట-"
9EరF%ా ఉం�ెను. 41414141 మందలk బల���నV చూల; కట-Cనప�(ెల6 ను అV ఆ చువ�ల
PQదుట చూల; కటBC నటB6  య��Åబ	 మంద కను`ల PQదుట �ాల;వలలk ఆ
చువ�ల; 12టMCను. 42424242 మంద బల ß̈న���నప�డ� 12టCల�దు. అటB6  బల ß̈న���నV
ల�బµనుక;ను బల ���నV య��Åబ	 నక;ను వ�ెdను. 43434343 ఆ పK�ారమ	 ఆ
మనుషp�డ� అత�¥� కమ	%ా అ�వృ��z��ం�� V¯ాN ర ���న మందల; �xZీల;
�xసుల; ఒంటMల; %ా(fదల; గల9ా(xPQను.

ఆ���ాండమ	 31ఆ���ాండమ	 31ఆ���ాండమ	 31ఆ���ాండమ	 31

1111 ల�బµను క;మ�రFల;మన తం(fK�I క>%Sన�� య�వతpN ను య��Åబ	 ¬Zి��",
మన తం(fK�I క>%Sన �x"వలన ఈ య�వ�xZిN  సం�ా��ం�ెన" �ెప���"న
మ�టల; య��Åబ	 VT:ను. 2222 మ#Sయ	 అతడ� ల�బµను మ	ఖమ	 చూAనప�డ�
అ�� "న` nన` ఉం(fనటB6  అత"PQడల ఉండల�దు. 3333 అప�డ� PQ�9ా
1ిత రFల �ేశమ	నక;  బంధువ�ల ±దwక; J#S%S 9:ళØ6 మ	; TEను క;
��(ైయ	ం(ెదన" య��Åబ	�� �ెపu%ా 4444 య��Åబ	 ��లమ	లk తన
మంద±దwక; #ా Á̈ల;ను ల�య�ను 1ిల;వనం1ి 9ా#S�� Pట6 T:ను. 5555 ] తం(fK
కటµmమ	 "న` nన` Tx]ద ఉం(fనటB6  ఇప�డ� Tx]ద నుండల�ద" Txక;
కనబడ�చున`��; అP�ే Tx తం(fK±క� �ేవ�డ� Txక; ��(ై య	Tx`డ�; 6666 ]
తం(fK�I Tx య�వచû �IN�� ��ల;వ� �ేZిJన" ]క; �ె>ZL య	న`��. 7777 ] తం(fK



నను` ¹సప�Ad ప��మ�రF6  Tx yతమ	 మ�#?dను; అPనను�ేవ�డ� అత"
Txక; }"�ేయ "య�ల�దు. 8888 అతడ���డల; గలV  yతమగ	న"
�ె1ిuనPQడల అప�డ� మందల"`య	 ��డల;గల 1ిల6 లT:ను. �xరల;గలV
 yతమగ	న" �ె1ిuనPQడల అప�డ� మందల"`య	 �xరల;గల 1ిల6 ల
T:న 9999 అటB6  �ేవ�డ� ] తం(fK ప�వ�లను ¬Zి Tx�I�ెdను. 10101010 మందల;
చూల;కటBC  �ాలమ	న TEను స�ప` మందు కను`లsJN  చూడ%ా %tఱÃలను �xటB
��టäC ళØ6  �xరలsౖనను ��డలsౖనను మచdలsౖనను గల9:ౖ య	ం(ెను. 11111111 మ#Sయ	 ఆ
స�ప`మందు �ేవ�" దూత య��Åబ� అ" నను` 1ిల;వ%ాAతNమ	 పKభ	9ా
అ" �ె1ిuJ". 12121212 అప�డ� ఆయన కను`లsJN  చూడ�మ	; %tఱÃలను �xటB
చున` ��టäCళ6"`య	 �xరలsౖనను ��డలsౖనను మచdలsౖనను గలV; ఏలయన%ా
ల�బµను క; �ేయ	చున`�� య�వతpN ను చూAJ" 13131313  9:క�డ సN ంభమ	]ద
నూT: ��ZిJ9Ù, PQక�డ Txక; nÖ క;�బ(f �ేZిJ9Ù ఆ బé�ేల; �ేవ�డను TETE.
ఇప�డ� వ� ల�A PÀ �ేశ మ	లkనుం(f బయల;�ే#S వ� ప�ట-Cన �ేశమ	నక;
J#S%S 9:ళØ6 మ" Tx�� �ె12uనT:ను. 14141414 అందుక; #ా Á̈ల;ను ల�య�య	Pంక
మ� తం(fK Pంట మ�క; �ాల; పంప� లsక�(fV? అతడ� మమ	4ను అను�ల;%ా
చూచుటల��x? 15151515 అతడ� మమ	4ను అ!్మ9EZి, మ�క; #ావలZిన దKవ�మ	ను
బÐతpN %ా J"9EZ2ను. 16161616 �ేవ�డ� మ� తం(fK ±దwనుం(f ¬Zి9EZిన ధనమంతయ	
మ���య	 మ� 1ిల6 ల��య	T:ౖయ	న`�� గ�x? �ాబట-C  �ేవ�డ� �� �ె1ిuనటM6 ల6
�ేయ	మ" అత"క;తN ర !య�%ా 17171717 య��Åబ	 ల�A తన క;మ�రFలను తన
´µర�లను ఒంటMల]ద T:�I�ంA 18181818 కTxను�ేశమ	నక; తన తం(fKPQ�న ఇ¯ాqక;
TUదwక; 9:ళØ6 టక; తన ప�వ� ల"`ట-", �xను సం�ా��ంAన సంపద



య�వతpN ను, పదwన #ామ	లk �xను సం�ా��ంAన ఆZిN  య�వతpN ను ¬Zి��"
��PQను. 19191919 ల�బµను తన %tఱÃలబÐచుd కJN #Sంచుటక; 9:È6య	ండ%ా #ా Á̈ల;
తన తం(fK Pంటనున` గృహ �ేవతలను �ొం%Sలsను. 20202020 య��Åబ	 �xను
�ా#S��వ� చుTx`న" Zి#Sయ�9ా(ైన ల�బµనుక; �ె>య�ేయక ��వ�టవలన
అత" ¹సప�Adన9ా(xPQను. 21212121 అతడ� తనక; క>%Sన దంతయ	 ¬Zి��"
�ా#S��PQను. అతడ� ల�A న�� �xట- %Sల�దను ��ండతటBC  అ�మ	ఖు(ై 9:æç6 ను.
22222222 య��Åబ	 �ా#S��PQన" మ�డవ ��నమ	న ల�బµనుక; �ెల;పబ(ెను. 23232323
అతడ� తన బంధువ�లను 9:ంటబ¿టBC ��", P�డ� ��నమ	ల పKయ�ణమంత
దూరమ	 అత" తరFమ	��" ��P, %Sల�దు��ండ ]ద అత" క>Zి��T:ను. 24242424
ఆ #ాJK స�ప`మందు �ేవ�డ� Zి#Sయ�9ా(ైన ల�బµను TUదwక; వAdవ�
య��Åబ	�� మంA%ా" �ెడi%ా" పల;కక;మ	 జjగ\తN  సు] అ" అత"��
�ె12uను. 25252525 ల�బµను య��Åబ	ను క>Zి��T:ను. య��Åబ	 తన గ	(xరమ	 ఆ
��ండ]ద 9EZి��"య	ం(ెను; ల�బµనును తన బంధువ�ల�� %Sల�దు ��ండ]ద
గ	(xరమ	 9EZి ��T:ను. 26262626 అప�డ� ల�బµను య��Åబ	��9E! �ేZిJV?
నను` ¹సప�Ad, కJN�� �ెరపటCబ(fన 9ా#S" వలs Tx క;మ�#?Nలను
��"��వTEల? 27272727 వ� Txక; �ెపuక రహస�మ	%ా �ా#S��P నను`
¹సప�AdJ9Eల? సంభKమమ	��ను �ాటల��ను మ�ెwల��ను Zి�x#ాల��ను
"ను` ¯ాగనంప�దుTE. 28282828 అP�ే వ� Tx క;మ�రFలను Tx క;మ�#?Nలను
నను` మ	దుw  12టBC  ��న"య�క 1ిAdపట-C  PటB6  �ేZిJV. 29292929 ]క; }"
�ేయ	టక; Tx �ేతనవ�ను; అP�ే ��Pన #ాJK ] తం(fK±క� �ేవ�డ�వ�
య��Åబ	�� మంA %ా" �ెడi%ా" పల;క క;మ	 జjగ\తN  సు] అ" Tx�� �ె12uను.



30303030  తం(fK Pంట-]ద బహÑ 9ాంఛగల 9ాడ9:ౖ 9:ళ6%�#SనPQడల 9:ళØ6 మ	, Tx
�ేవతల TEల �ొం%S>Jవన%ా 31313131 య��Åబ	 వ� బలవంతమ	%ా Tx ±దwనుం(f
 క;మ�#?Nలను ¬Zి��ందు9E¹ అను��" భయప(fJ" 32323232 ఎవ#S±దw  
�ేవతల; కనబడ�T° 9ారF బKదుకకcడదు. వ� Tx ±దwనున` 9ాట-" మన
బంధువ�ల PQదుట 9:ద�I  �x"" ¬Zి��నుమ" ల�బµను�� �ె12uను. #ా Á̈ల;
9ాట-" �ొం%Sలsన" య��Åబ	నక; �ె>యల�దు. 33333333 ల�బµను య��Åబ	
గ	(xరమ	లk"�I ల�య� గ	(xరమ	 లk"�I ఇదw#S �xZీల గ	(xరమ	లలk"�I
9:æç6 ను %ా" అత" �³!య	 �ొరకల�దు. తరF9ాత అతడ� ల�య�
గ	(xరమ	లkనుం(f బయల;�ే#S #ా Á̈ల; గ	(xరమ	లk"�I 9:æç6 ను. 34343434 #ా Á̈ల;
ఆ Vగ\హమ	లను ¬Zి��" ఒంటM ¯ామ%S\లk 12ట-C  9ాట-]ద కcరFdం(ెను. �ా%ా
ల�బµను ఆ గ	(xరమందంతటను తడV చూA నపuట-�I" అV �ొరకల�దు. 35353535
ఆ�� తన తం(fK��తమ యదుట TEను ల�వల�నందున �xమ	 �Åపపడకcడదు;
TEను కడ%ానుTx`న" �ె12uను. అత (ెంత 9:ద�Iనను ఆ Vగ\హమ	ల;
�ొరకల�దు. 36363636 య��Åబ	 �Åపప(f ల�బµ ను�� 9ా��ంA అత"��VటB6  మం(fప(f
నను` తరFమ TEల? TEను �ేZిన �ోKహ�¤!? �ాప�¤!? 37373737 వ� Tx సమసN
¯ామ%S\ త(fV చూAన తరF9ాత  Pంట- వసుN వ�ల"`ట-లk ఏ�� �ొ#S�?ను? Tx
9ా#S PQదుటను  9ా#SPQదు టను అ�� PటB6  �ెAd12టBC మ	; 9ారF మన
ఉభయ	ల మధ� ¬రFu ¬రFdదురF. 38383838 ఈ PరFవ�� P�ండ�6  TEను
±దwనుంట-".  %tఱÃలsౖనను �¤క లsౖనను ఈచు ��" ��ల�దు,  మంద
��టäC ళ6ను TEను Jనల�దు. 39393939 దుషC  మృగమ	ల�ేత *లdబ(fన�x""  ±దwక;
�ేక ఆ నషCమ	 TETE 12టBC ��ంట-". పగట-యందు �ొం%S>ంపబ(fన �x" TE!



#ాJKయందు �ొం%S >ంపబ(fన�x" TE! Tx±దw  ప�చుd��ంట-V; TEను
ఈల�గ	ంట-". 40404040 పగట- PQండక;ను #ాJK మంచుక;ను TEను �öణÝంA��J"; "దK
Tx కను`లక; దూర మ�PQను. 41414141 ఇ��వరక;  Pంట-లk ఇరFవ�� P�ండ�6
ఉంట-".  Pదw#S క;మ�#?Nల "!తNమ	 పదుTxల; %³ండ�6 ను,  మంద
"!తNమ	 ఆ#³ండ�6 ను క; ��ల;వ� �ేZిJ". అPనను వ� Tx yతమ	
ప��మ�రFల; మ�#SdJV. 42424242 Tx తం(fK �ేవ�డ�, అబµK }మ	 �ేవ�డ�, ఇ¯ాqక;
భయప(fన �ేవ�డ� Txక; ��(ైయ	ండ"PQడల "శdయమ	%ా వ� నను` వట-C
�ేతpల��TE పం1ి9EZి య	ందువ�. �ేవ�డ� Tx పKయ�సమ	ను Tx �ేతpల
కషCమ	ను చూA, ��Pన #ాJK "ను` గ��w ం�ెన" ల�బµను�� �ె12uను. 43434343
అందుక; ల�బµను ఈ క;మ�#?Nల; Tx క;మ�#?Nల;, ఈ క;మ�రFల; Tx క;మ�రFల;,
ఈ మంద Tx మంద, క; కనబడ�చున`�� అంతయ	 Tx��, ఈ Tx
క;మ�#?NలT:ౖనను �రF క"న క;మ�రFల T:ౖనను TE 44444444 �ావ�న TEనును వ�ను
"బంధన �ేZి��ందమ	 రమ	4, అ�� Txక;ను క;ను మధ� ¯ా�f%ా ఉండ�న"
య��Åబ	�� ఉతN ర!య�%ా 45454545 య��Åబ	 ఒక #ాP ¬Zి��" �x"" సN ంభమ	%ా
"ల;వబ¿టMCను. 46464646 మ#Sయ	 య��Åబ	 #ాళØ6  కcరFdడ" తన బంధువ�ల��
�ె12uను. 9ారF #ాళØ6  �ెAd క;పu 9EZి#S; అక�డ 9ారF ఆ క;పu ±దw
´¢జనమ	 �ేZి#S. 47474747 ల�బµను �x"�I యగñ  Wాహదూ�x అను 1LరF 12టMCను.
అP�ే య��Åబ	 �x"�I గల�దు అను 1LరF 12టMCను. 48484848 ల�బµను TEడ� ఈ క;పu
Txక;ను క;ను మధ� ¯ా�f%ా ఉండ�న" �ె12uను. �ాబట-C  �x"�I గల�దను
1LరF12టMCను. మ#Sయ	మనమ	 ఒక#S��కరమ	 దూరమ	%ా నుండ%ా PQ�9ా
Txక;ను క;ను మధ� జరFగ	న�� క"12టBC న" �ె12uను గనుక �x"�I !¯ాu



అను 1LరF 12టCబ(ెను. 49494949 అంతట ల�బµనువ� Tx క;మ�#?Nలను బµధ 12ట-Cనను,
Tx క;మ�#?Nలను %ాక Pతర ZీN �లను12ం(f6  �ేZి��"నను, 50505050 చూడ�మ	,
మన±దw ఎవరFను ల�రF గ�x, Txక;ను క;ను �ేవ�(ే ¯ా�f అ" �ె12uను. 51515151
మ#Sయ	 ల�బµనుTxక;ను క;ను మధ� TEను ">1ిన PÀ సN ంభమ	ను
చూడ�మ	 ఈ క;పu చూడ�మ	. 52525252 }"�ేయవలsన" TEను ఈ క;పu �xట- 
±దwక; #ాకను, వ� ఈ క;పuను ఈ సN ంభమ	ను �xట- Tx ±దwక; #ాకను
ఉండ�టక; ఈ క;పu ¯ా�f PÀ సN ంభమ	ను ¯ా�f. 53535353 అబµK }మ	 �ేవ�డ�
Tx�రF �ేవ�డ� 9ా#S తం(fK �ేవ�డ� మన మధ� Tx�యమ	 ¬రFdన"
�ె12uను. అప�డ� య��Åబ	 తన తం(fKPQ�న ఇ¯ాqక; భయప(fన �ేవ�"��డ"
పKమ�ణమ	 �ేZ2 54545454 య��Åబ	 ఆ ��ండ]ద బ> య#SuంA ´¢జనమ	
�ేయ	టక; తన బంధువ�లను 1ిల;వ%ా 9ారF ´¢జ నమ	�ేZి ��ండ]ద ఆ #ాJK
9:ళ6బ	Ad#S. 55555555 �ెల6 9ా#Sనప�డ� ల�బµను ల�A తన క;మ�రFలను తన
క;మ�#?Nలను మ	దుw  12టBC ��" 9ా#S" �ºVంA బయల; �ే#S తన ఊ#S�I 9:È6
��PQను.
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1111 య��Åబ	 తన ��K వను 9:ళØ6 చుండ%ా �ేవదూతల; అత"" ఎదు#t�"#S. 2222
య��Åబ	 9ా#S" చూAఇ�� �ేవ�" ZLన అ" �ె1ిu ఆ �bట-�I మహనPÀమ	
అను 1LరF 12టMCను. 3333 య��Åబ	 ఎ�ోమ	 �ేశమ	న, అన%ా W PÀరF
�ేశమ	ననున` తన స�దరF(ైన ఏWావ�TUదwక; దూతలను తనక; మ	ందు%ా
పం1ి 4444 ]రF Tx పKభ	9:ౖన ఏWావ��� ఇంతవరక; TEను ల�బµనుTUదw  "వZింA



య	ంట-"; 5555 Txక; ప�వ�ల; %ా(fదల; మందల; �xస�xZీజనమ	ను కలరF; 
కటµmమ	 Txయందు కల;గ	నటB6 %ా Tx పKభ	వ�న�I�� �ె>య�ేయనం1ిJన"
 ZLవక;(ైన య��Åబ	 అT:న" �ెప�డ" 9ా#S �ాజj® 1ిం�ెను. 6666 ఆ దూతల;
య��Åబ	TUదwక; J#S%SవAd�¤మ	  స�దరF(ైన ఏWావ�TUదwక; 9:È6JVు;
అతడ� Txల;గ	వందలమం���� "ను` ఎదు#t�న వచుdచుTx`డ" �ెపu%ా 7777
య��Åబ	 !�I�> భయప(f �¾ందరప(f 8888 ఏWావ� ఒక గ	ంప� ]���I వAd �x"
హతమ	 �ేZినPQడల !%S>న గ	ంప� త1ిuంచు��"��వ�నను��",
తన��నున` జనులను మందలను ప�వ�లను ఒంటMలను #?ండ� గ	ంప�ల;%ా
V´µ%Sం 9999 అప�డ� య��Åబ	Tx తం(fKPQ�న అబµK }మ	 �ే9ా, Tx తం(fKPQ�న
ఇ¯ాqక; �ే9ా,  �ేశమ	నక;  బంధు వ�ల±దwక; J#S%S 9:ళØ6 మ	, క;
�¤ల; �ేZ2దన" Tx�� �ె1ిuన PQ�9ా, 10101010 వ�  ZLవక;"�I �ేZిన
సమసN���న ఉప�ారమ	లక;ను సమసN  సత�మ	నక;ను అ�ాతpK డను, ఎట6 న%ా
Tx �ేJ కఱÃ�� మ�తK�¤ PÀ ±#ాw ను�xట-J"; ఇప�డ� TEను #?ండ�
గ	ంప�లsౖJ". 11111111 Tx స� దరF(ైన ఏWావ� �ేJనుం(f దయ�ేZి నను`
త1ిuంచుమ	; అతడ� వAd 1ిల6 ల�� త>6", నను` చంప�TE¹ అ" అత"�I
భయపడ�చుTx`ను. 12121212 వ� TEను క; ��(ై "శdయమ	%ా �¤ల; �ేయ	చు,
V¯ాN రమగ	టవలన లs�I�ంపల�" సమ	దKప� ఇసుకవలs  సం�xనమ	 VసN
#Sంపజ³య	దున" Z2లVAdJ9E అT:ను. 13131313 అతడ� అక�డ ఆ #ాJK గ(f1ి �xను
సం�ా��ంAన �x"లk తన అన`PQ�న ఏWావ� ��రక; ఒక �ానుకను 14141414 అన%ా
#?ండ�వందల �¤కలను ఇరFవ�� �¤క ��తpలను #?ండ�వందల %tఱÃలను ఇరFవ��
��టäC ళ6ను 15151515 మ	పu�� �ా(f ఒంటMలను 9ాట- 1ిల6 లను నల;బ�� ఆవ�లను ప��



ఆబ¢తpలను ఇరFవ�� ఆడ�%ా(fదలను ప�� %ా(fద 1ిల6 లను ¬Zి��"
మందమందను 9EరF 9EరF%ా 16161616 తన �xసుల�ేJ కపu%SంA]రF మంద మందక;
నడ�మ ఎడమ	ంA TxకంటM మ	ందు%ా ¯ా%S��ండ" తన �xసుల�� �ె12uను. 17171717
మ#Sయ	 9ా#Sలk nదట-9ా"��Tx స�దరF(ైన ఏWావ� "ను`
ఎదు#t�"9:వ#S9ాడవ�? ఎక�(f�I 9:ళØ6 చుTx`వ�?  మ	ందరనున`V
PQవ#Sవ" "ను` అ(f%SనPQడల 18181818 వ� ఇV  ZLవక;(ైన య��Å బ	V, ఇ��
Tx పKభ	9:ౖన ఏWావ���రక; పంపబ(fన �ానుక; అ��%� అతడ� మ� 9:నుక
వచుdచుTx`డ" �ెప�మ" ఆజj® 1ిం�ెను. 19191919 అట6 తడ� TEను మ	ందు%ా
పంప�చున` �ానుకవలన అత" సమ�¥xనపరAన తరF9ాత TEను అత"
మ	ఖమ	 చూ�ెదను; అప�డతడ� ఒక9Eళ నను` కటµ �fంచునను��"]రF
ఏWావ�ను చూA 20202020 ]రF ఇ��%�  ZLవక;(ైన య��Åబ	 మ� 9:నుక
వచుdచుTx`డ" �ెపu వలsన"య	 #?ండవ9ా"�I" మ�డవ9ా"�I" మందల
9:ంబ(f 9:È6న 9ా#Sకంద#S�I" ఆజj® 1ిం�ెను. 21212121 అతడ� �ానుకను తనక;
మ	ందు%ా పం1ింA �xను గ	ంప�లk ఆ #ాJK ">�ెను. 22222222 ఆ #ాJK అతడ� ల�A
తన PదwరF ´µర�లను తన PదwరF �xZీలను తన పద��ండ�మం�� 1ిల6 లను
¬Zి��" యబ¢Ëక; #³వ� �xట-��PQను. 23232323 య��Åబ	 9ా#S" ¬Zి ��" ఆ P�రF
�xట-ంA తనక; క>%Sనదంతయ	 పం1ి 9EZ2ను. 24242424 య��Åబ	 ఒక�డ� !%S>
��PQను; ఒక నరFడ� �ెల6 9ారF వరక; అత"�� 12నుగ	ల�(ెను. 25252525 �xను అత"
%?ల;వక;ండ�ట చూA �¾డగ�ట-]ద అత"" ��టMCను. అప�డతడ� ఆయన��
12నుగ	ల�డ�టవలన య��Åబ	 �¾డ గ�డ�వZిలsను. 26262626 ఆయన�ెల6 9ారF
చున`�� గనుక నను` ��"మ4న%ా అతడ�వ� నను` ఆ�ర� ��ంA�ేTE %ా"



"ను` ��"య�నT:ను. 27272727 ఆయన 1L#³మ" యడ�గ%ా అతడ�య��Åబ	 అ"
�ె12uను. 28282828 అప�డ� ఆయనవ� �ేవ�"��ను మనుషp�ల��ను ��#ా(f
%?>AJV గనుక ఇక]దట  1LరF ఇW\ా P�ల� %ా" య��Åబ	 అనబడద"
�ె12uను. 29292929 అప�డ� య��Åబ	 1LరF దయ�ేZి �ెల;ప�మT:ను. అందు
�ాయనవ� ఎందు"!తNమ	 Tx 1LరF అ(f%SJవ" �ె1ిu అక�డ అత"
Tx�ర���ం�ెను. 30303030 య��Åబ	TEను మ	ఖ� మ	ü%ా �ేవ�" చూAJ" అPనను
Tx �Kా ణమ	 ద�I�నద" ఆ సÍలమ	నక; 12నూP�ల; అను 1LరF 12టMCను. 31313131
అతడ� 12నూP�ల;నుం(f ¯ా%S��Pనప�డ� సూ#��దయమ�PQను; అప�డతడ�
�¾డక;ంటBచు న(f �ెను. 32323232 అందు�ేత ఆయన య��Åబ	 �¾డగ�ట-]��
తpంట-నరమ	 ��ట-Cనందున TEట-వరక; ఇW\ా P�Úయ	ల; �¾డ గ�ట-]దనున`
తpంట-నరమ	 JనరF.
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1111 య��Åబ	 కను`లsJN  చూAనప�డ� ఏWావ�ను . అత"�� Txల;గ	వందలమం��
మనుషp�ల;ను వచుd చుం(f#S. 2222 అప�డతడ� తన 1ిల6 లను ల�య� #ా Á̈ల;ల
క;ను ఇదwరF �xZీలక;ను పంA అపu%Sం�ెను. అతడ� మ	ందర �xZీలను, 9ా#S

1ిల6 లను 9ా#S 9:నుక ల�య�ను ఆ�� 1ిల6 లను ఆ 9:నుక #ా Á̈ల;ను ¸ 3333 �xను
9ా#S మ	ందర 9:ళØ6 చు తన స�దరF" స]1ించు వరక; ఏడ�మ�రF6  TEలను
¯ా%Sలప(ెను. 4444 అప�డ� ఏWావ� అత"" ఎదు#t�న పరF%?JN  అత""
�ðగ>ంచు��" అత" ��డ]ద ప(f మ	దుw 12టBC ��T:ను; 9ా#SదwరF క`రF
V(fA#S. 5555 ఏWావ� కను`లsJN  ఆ ZీN �లను 1ిల6 లను చూA�రF �³! �ావలsన"



అ(f%Sనందుక; అతడ� �రF �ేవ�డ�  ZLవక;"�I దయ�ేZిన 1ిల6 ల� అ"
�ె12uను. 6666 అప�డ� ఆ �xZీల;ను 9ా#S 1ిల6 ల;ను దగ¶రక;వAd ¯ా%Sలప(f#S. 7777
ల�య�య	 ఆ�� 1ిల6 ల;ను దగ¶రక;వAd ¯ా%Sలప(f#S. ఆ తరF9ాత ãZLప�ను
#ా Á̈ల;ను దగ¶రక; వAd ¯ా%Sల ప(f#S. 8888 ఏWావ�Txక; ఎదురF%ావAdన ఆ
గ	ంపంతయ	 ఎందుక" అడ�గ%ా అతడ�Tx పKభ	వ� కటµmమ	 Tx ]ద
వచుdట�³ అ" �ె12uను. 9999 అప�డ� ఏWావ�స�దరF(x, Txక; �ావలZినంత
ఉన`��, �� 9E ఉంచు��మ4" �ె12uను. 10101010 అప�డ� య��Åబ	 అటB6  �ాదు; 
కటµmమ	 Tx]ద నున`PQడల AతN %SంA Tx�ేత ఈ �ానుక ప�చుd��నుమ	,
�ేవ�" మ	ఖమ	 చూAనటB6   మ	ఖమ	 చూAJ";  కటµmమ	 Tx]ద
వAdన�� గద 11111111 TEను ±దwక; �ెAdన �ానుకను AతN  %SంA ప�చుd��నుమ	;
�ేవ�డ� నను` క"క#Sం�ెను; మ#Sయ	 Txక; �ావలZినంత ఉన`ద" �ె1ిu
అత" బల వంతమ	 �ేZ2ను గనుక అతడ� �x" ప�చుd��" 12121212 మనమ	
9:ళØ6 దమ	; TEను క; మ	ందు%ా ¯ా%S��వ�దు న" �ెపu%ా 13131313 అతడ�Tx±దw
నున` 1ిల6 ల; పZి1ిల6  ల"య	, %tఱÃల; �¤కల; ప�వ�ల; �ా>చుdనV
అ"య	 Tx పKభ	వ�క; �ె>య	ను. ఒక���న�¤ 9ాట-" వ(f%ా ��>నPQడల ఈ
మంద అంతయ	 చచుdను. 14141414 Tx పKభ	వ� దయ�ేZి తన �xసు"�I మ	ందు%ా
9:ళ6వలsను. TEను Tx పKభ	వ�TUదwక; W PÀరFనక; వచుdవరక;, Tx మ	ందర
నున` మందల; నడ�వగ>%Sన ��ల��" ఈ 1ిల6 ల; నడ�వగ>%Sన��ల��" 9ాట-"
��ల6 %ా న(f1ించు��" వ�ెdద న" అత"�� �ె12uను. 15151515 అప�డ� ఏWావ�
�IషC���న PQడల Tx±దwనున` PÀ జనులలk ��ంద#S"  ±దw
V(fA12టBC దున" �ెపu%ా అతడ� అ��P�ల? Tx పKభ	వ� కటµmమ	 Tx]ద



నుండ"మ4T:ను. 16161616 ఆ ��నమ	న ఏWావ� తన ��K వను W PÀరFనక;
J#S%S��PQను. 17171717 అప�డ� య��Åబ	 సు�Å�తpక; పKయ�ణ��� ��P
తన��కPల;6  కట-C ంచు��" తన ప�వ�లక; �ాకల; 9EPం�ెను. అందు�ేత ఆ
�bట-�I సు�Å�తp అను 1LరF 12టCబ(ెను. 18181818 అటB6  య��Åబ	 పదwన#ామ	లk నుం(f
వAdన తరF9ాత కTxను �ేశమ	లkనున` Ì2�?మను ఊ#S�I సుర�fతమ	%ా వAd
ఆ ఊ#Sమ	ందర తన గ	(xరమ	ల; 9EZ2ను. 19191919 మ#Sయ	 అతడ� తన
గ	(xరమ	ల; 9EZిన ��లమ	±క� ´µగమ	ను Ì2�?మ	 తం(fKPQ�న హ¹రF
క;మ�రFల±దw నూరF వర}లక; ��" 20202020 అక�డ ఒక బ>1ీఠమ	 కట-C ంA
�x"�I ఏý  ఎలk Á̈P ఇW\ా P�ల; అను 1LరF 12టMCను.

ఆ���ాండమ	 34ఆ���ాండమ	 34ఆ���ాండమ	 34ఆ���ాండమ	 34

1111 ల�య� య��Åబ	నక; క"న క;మ�#?NPQ�న �ºTx.ఆ �ేశప� క;మ�#?Nలను చూడ
9:æç6 ను. 2222 ఆ �ేశమ	 TE>న ©̈��య	(ైన హ¹రF క;మ�రFడగ	 Ì2�?మ	
ఆ��ను చూA ఆ��ను పటBC ��" ఆ���� శయ"ంA ఆ��ను అవమ�న పర�ెను.
3333 అత" మనసుq య��Åబ	 క;మ�#?NPQ�న �ºTx ]దTE ఉం(ెను; అతడ� ఆ
Aన`�x" 1LK!ంA ఆ���� 1ీKJ%ా మ�టల�(f 4444 ఈ Aన`�x" Txక;
12ం(f6 �ేయ	మ" తన తం(fKPQ�న హ¹రFను అ(f%?ను. 5555 తన క;మ�#?Nను అతడ�
�ె#S12న" య��Åబ	 V", తన క;మ�రFల; ప�వ� ల�� ��లమ	లలk
నుం(fనందున 9ారF వచుdవరక; ఊరక;ం(ెను. 6666 Ì2�?మ	 తం(fKయగ	 హ¹రF
య��Åబ	�� మ�టల�డ�టక; అత"±దwక; వ�ెdను. 7777 య��Åబ	 క;మ�రFల; ఆ
సంగJ V" ��లమ	లkనుం(f వAd#S. అతడ� య��Åబ	 క;మ�#?N�� శయ"ంA



ఇW\ా P�ల; జనమ	లk అవమ�నకర���న �ార�మ	 �ేZ2ను; అ�� �ేయ#ా" ప"
గనుక ఆ మనుషp�ల; సం�x పమ	 ��ం��#S, 9ా#S�I !గ	ల �Åపమ	వ�ెdను. 8888
అప�డ� హ¹రF 9ా#S�� Ì2�?మ	 అను Tx క;మ�రF" మనసుq ] క;మ�#?N
]దTE ఉన`��; దయ�ేZి ఆ��ను అత" �IAd 12ం(f6 �ేయ	(f. 9999 ] 1ిల6 లను
మ��IAd మ� 1ిల6 లను ]రF ప�చుd��" మ��� Vయ�మం�� మ� మధ� "వ
Zించు(f. 10101010 ఈ �ేశమ	 ] PQదుట ఉన`��; ఇందులk ]రF "వZింA
9ా��ారమ	�ేZి ఆZిN  సం�ా��ంచు��ను డ" �ె12uను. 11111111 మ#Sయ	 Ì2�?మ	]
కటµmమ	 Tx ]ద #ాయ	(f; ]#³! అడ�గ	దు#� అ�� P�ెd దను. 12121212
ఓ>య	 కట`మ	ను ఎం�ై నను అడ�గ	(f; ]రF అ(f%Sనంత P�ెdదను; ]రF
ఆ Aన`�x" Txక; ఇయ	� డ" ఆ�� తం(fK��ను ఆ�� స�దరFల��ను
�ె12uను. 13131313 అP�ే తమ స� ద#SPQ�న �ºTxను అతడ� �ె#S1ినందున
య��Åబ	 క;మ�రFల; Ì2�?మ	��ను అత" తం(fKPQ�న హ¹రF��ను
కపటమ	%ా ఉతN ర!Ad అ"న�ేమన%ా 14141414 �¤మ	 ఈ �ార�మ	 �ేయల�మ	,
సున`J �ేPంచు ��న"9ా"�I మ� స�ద#S" ఇయ�ల�మ	, అ�� మ�క; అవ
మ�న మగ	ను. 15151515 ]లk పKJ ప�రFషpడ� సున`J ��ం�� మ�వలs
నుం(fనPQడల స#S; 16161616 ఆ పmమందు ] మ�ట ��ప���", మ� 1ిల6 లను ]
�IAd ] 1ిల6 లను �¤మ	 ప�చుd��", ] మధ� "వZిం�ెదమ	, అప�డ�
మనమ	 ఏకజనమగ	దుమ	. 17171717 ]రF మ� మ�ట V" సున`J ��ంద" PQడల
మ� 1ిల6 ను ¬Zి��" ��వ�దుమ" �ెపu%ా 18181818 9ా#S మ�టల; హ¹రFక;ను
హ¹రF క;మ�రF(ైన Ì2�?మ	క;ను ఇషCమ	%ా నుం(ెను. 19191919 ఆ Aన`9ాడ�
య��Åబ	 క;మ�#?N యందు 1ీKJగల9ాడ� గనుక అతడ� ఆ �ార�మ	 �ేయ	 టక;



తడవ��ేయల�దు. అతడ� తన తం(fK Pంట- 9ారంద#Sలk ఘనుడ� 20202020
హ¹రFను అత" క;మ�రF(ైన Ì2�?మ	ను తమ ఊ#SగV" ±దwక; వAd తమ
ఊ#S జను ల�� మ�టల�డ�చు 21212121 ఈ మనుషp�ల; మన�� సమ� ¥xనమ	%ా
నుTx`రF గనుక 9ా#S" ఈ �ేశమందు ఉండ "Ad Pందులk 9ా��ారమ	
�ేయ"య	�(f; ఈ భ�! 9ా#S�I" �x>నంత VWాల���య	న`��గ�x, మనమ	
9ా#S 1ిల 22222222 అP�ే ఒకట-, ఆ మనుషp�ల; సున`J ��ందునటB6  మనలk పKJ
ప�రFషpడ� సున`J ��ం��నPQడలTE మన మ�టక; 9ారF ఒప���" మనలk
"వZింA P�క జనమ	%ా నుందురF. 23232323 9ా#S మందల; 9ా#SఆZిN  9ా#S ప�వ�
ల"`య	 మనవగ	నుగ�x; ఎట6 Pనను మనమ	 9ా#S మ�టక; ఒప���ందమ	,
అప�డ� 9ారF మనలk "వ Zిం�ెదరన%ా 24242424 హ¹రFను అత" క;మ�రFడగ	
Ì2�?మ	ను �ె1ిuన మ�ట అత" ఊ#SగV"�x�#ా 9:ళØ6 9ారందరF V"#S.
అప�డత" ఊ#S గV"�x�#ా 9:ళØ6  9ా#Sలk పKJ ప�రFషpడ� సున`J ��ం�ెను.
25252525 మ�డవ ��నమ	న 9ారF బµధపడ�చుండ%ా య��Åబ	 క;మ�రFలలk "దwరF,
అన%ా �ºTx స�దరFలsౖన Ìి¹�నును ల�Vయ	, తమ కతpN ల; �ేతపటBC ��"
PQవ#S�I �ె>యక;ండ ఆ ఊ#S]ద ప(f పKJ ప�రF షp" చం1ి#S. 26262626 9ారF
హ¹ రFను అత" క;మ�రF(ైన Ì2�?మ	ను కJN9ాత చం1ి Ì2�?మ	 ఇంటనుం(f
�ºTxను ¬Zి��" 9:È6��P#S 27272727 తమ స�ద#S" �ె#S1ినందున య��Åబ	
క;మ�రFల; చంపబ(fన9ారF ఉన`�bట-�I వAd ఆ ఊరF �ోచు��" 28282828 9ా#S
%tఱÃలను ప�వ�లను %ా(fదలను ఊ#Sలk" �ే! ��లమ	లk" �ే! 29292929 9ా#S
ధనమ	 య�వతpN ను ¬Zి��", 9ా#S 1ిల6 లనంద#S" 9ా#S ZీN �లను �ెరపట-C ,
Pండ6 లkనున` దంతయ	 �ోచు��"#S. 30303030 అప�డ� య��Åబ	 Ìి¹�నును ల��"



చూA ]రF నను` బµధ12ట-C  PÀ �ేశ "9ాసులsౖన కTxయ	లలkను
12#Syèయ	లలkను అసహÑ�"%ా �ేZిJ#S; Tx జనసంఖ� ��ం�ె�¤; 9ారF Tx]���I
గ	ంప 31313131 అందుక; 9ారF9Eశ�PQడల జ#S%SంAనటB6  మ� స�ద#SPQడల
పKవ#SNంపవచుdTx అ"#S.

ఆ���ాండమ	 35ఆ���ాండమ	 35ఆ���ాండమ	 35ఆ���ాండమ	 35

1111 �ేవ�డ� య��Åబ	��వ� ల�A బé�ేల;నక; 9:È6  అక�డ "వZింA, 
స�దరF(ైన ఏWావ� ఎదుట నుం(f వ� �ా#S��Pనప�డ� క; కనబ(fన
�ేవ�"�I అక�డ బ>1ీఠమ	ను కటBC మ" �ెపu%ా 2222 య��Åబ	 తన
Pంట-9ా#S��ను తన±దw నున` 9ారంద#S ��ను] ±దwనున`
అన��ేవతలను �ార9EZి !మ	4ను ]రF �Aపరచు��" ] వసN �మ	లను
మ�రFd��ను(f. 3333 మనమ	 ల�A బé�ేల;నక; 9:ళØ6 దమ	; Txశ\మ ��నమ	న
Txక;తN ర !Ad TEను 9:È6న మ�ర¶మ	న Txక; ��(ైయ	ం(fన �ేవ�"�I
బ>1ీఠమ	ను అక�డ కటMCదన" �ె12uను. 4444 9ారF తమ±దwనున`
అన��ేవతల"`ట-" తమ �ెవ� లనున` ��గ	లను య��Åబ	నక; అపu%Sంప%ా
య��Åబ	 Ì2�?మ	 దగ¶రనున` మసN �I వృmమ	 �I\ంద 9ాట-" �xA12టMCను. 5555 9ారF
పKయ�ణ��� ��Pనప�డ�, �ేవ�"భయమ	 9ా#S చుటBC న` పటCణమ	ల]ద
నుం(ెను గనుక 9ారF య��Åబ	 క;మ�రFలను తరFమల�దు. 6666 య��Åబ	ను అత
"�� నున` జనులందరFను కTxనులk లcàక;, అన%ా బé�ేల;నక; వAd#S. 7777
అతడ� తన స�దరF" PQదుట నుం(f �ా#S��Pనప�డ� �ేవ�డక�డ
అత"�I పKత�m మ�PQను గనుక అక�డ బ>1ీఠమ	ను కట-C  ఆ �bట-�I ఏý 



బé�ేలను 1LరF12ట-C #S. 8888 #Sబµ� �x��PQ�న �ెబ¢#ా చ"��P బé�ేల;నక;
��గ	వనున` Zింధూరవృmమ	 �I\ంద �ాJ12టCబ(ెను, �x"�I అలk6 ను బµకcì 
అను 1LరF 12టCబ(ెను. 9999 య��Åబ	 పదwన#ామ	నుం(f వచుdచుండ%ా �ేవ�డ�
J#S%S అత"�I పKత�m��� అత" Tx�ర� ��ం�ెను. 10101010 అప�డ� �ేవ�డ� అత"��
1LరF య��Åబ	; ఇక]దట  1LరF య��Åబ	 అనబడదు;  1LరF ఇW\ా P�ల; అ"
�ె1ిu అత"�I ఇW\ా P�ల; అను 1LరF12టMCను. 11111111 మ#Sయ	 �ేవ�డ�TEను సర�శ�INగల
�ేవ�డను; వ� ఫ>ంA అ�వృ��z  ��ందుమ	. జనమ	ను జనమ	ల సమ�హ
మ	ను వలన కల;గ	ను; #ాàల;ను  గర»9ాసమ	న ప�టMCదరF. 12121212 TEను
అబµK }మ	నక;ను ఇ¯ాqక;నక;ను ఇAdన �ేశమ	 �I�ెdదను;  తరF9ాత 
సం�xనమ	నక; ఈ �ేశమ	 "�ెdదన" అత"�� �ె12uను. 13131313 �ేవ�డ� అత"��
మ�టల�(fన సÍలమ	నుం(f పరమ	నక; 9:æç6 ను. 14141414 ఆయనతన��
మ�టల�(fన�bట య��Åబ	 ఒక సN ంభమ	, అన%ా #ాJసN ంభమ	 కట-C ంA �x"]ద
�ాTxరuణమ	 �ేZి నూT:య	 �x"]ద ��Z2ను. 15151515 తన�� �ేవ�డ�
మ�టల�(fన�bట-�I య��Åబ	 బé�ేలను 1LరF 12టMCను. 9ారF బé�ేల;నుం(f
పKయ�ణ��� ��P#S. 16161616 ఎâKా �xక; 9:ళØ6  మ�ర¶మ	లk మ#S��ంత దూరమ	
ఉన`ప�డ� #ా Á̈ల; పKసVంచుచు పKసవ9Eదన�� పKయ�సప(ెను. 17171717 ఆ��
పKసవమ	వలన పKయ�సపడ�చున`ప�డ� మంతK¯ా" ఆ����భయపడక;మ	;
ఇ��య	 క; క;మ�రFడగ	న" �ె12uను. 18181818 ఆ�� మృJబÐం�ెను; �Kా ణమ	
��వ�చుండ%ా ఆ�� అత" 1LరF బ¿T°" అT:ను; అత" తం(fK అత"�I బ¿Tx�]ను
అను 1LరF 12టMCను. 19191919 అటB6  #ా Á̈ల; మృJబÐం�� బé�ె6 Á̈మను ఎâKా �x
మ�ర¶మ	న �ాJ 12టCబ(ెను. 20202020 య��Åబ	 ఆ�� సమ�¥�]ద ఒక సN ంభమ	



కట-C ం�ెను. అ�� TEట- వరక; #ా Á̈ల; సమ�¥� సN ంభమ	. 21212121 ఇW\ా P�ల; పKయ�ణ���
��P !గwý  ఏ�ెరF కవతల తన గ	(xరమ	 9EZ2ను. 22222222 ఇW\ా P�ల; ఆ
�ేశమ	లk "వZించుచున`ప�డ� ర�బéను 9:È6  తన తం(fK ఉప పJ`PQ�న
ëల�ú �� శయ"ం�ెను; ఆ సంగJ ఇW\ా P�ల;నక; Vనబ(ెను. 23232323 య��Åబ	
క;మ�రFల; పం(ెKండ�గ	రF, య��Åబ	 జ³�ష¡ క;మ�రFడగ	 ర�బéను, Ìి¹�ను,
ల�V, య��x, ఇWాîఖ�రF, జ?బ�లcను; �రF ల�య� క;మ�రFల;. 24242424 #ా Á̈ల;
క;మ�రFల; ãZLప�, బ¿Tx�]ను. 25252525 #ా Á̈ల; �xZిPQ�న ëల�ú  క;మ�రFల;
�xను, నâాN >. 26262626 ల�య� �xZిPQ�న �ల�u క;మ�రFల; %ాదు, ఆÌLరF �రF
పదwన#ామ	లk య��Åబ	నక; ప�ట-Cన క;మ�రFల;. 27272727 అబµK }మ	ను ఇ¯ాqక;ను
పర�ే�లsౖయ	ం(fన మ�¤Öలk �Iర� త#ాËక; తన తం(fKPQ�న ఇ¯ాqక;TUదwక;
య��Åబ	 వ�ెdను. అ�ే ¼̈బ¢K ను. 28282828 ఇ¯ాqక; బK���Iన ��నమ	ల; నూట ఎనుబ��
సంవతqర మ	ల;. 29292929 ఇ¯ాqక; �ాలమ	 "ం(fన వృదుz (ై �Kా ణమ	 V(fA
మృJబÐం�� తన 1ితరFల ±దwక; �ేరdబ(ెను. అత" క;మ�రFలsౖన ఏWావ�
య��Åబ	ల; అత" �ాJ12ట-C #S.
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1111 ఎ�ోమను ఏWావ� వంWావÈ ఇ�ే, 2222 ఏWావ� కTxను క;మ�#?Nలలk ©̈¬Nయ	(ైన
ఏలkను క;మ�#?Nయగ	 ఆ�xను, ©̈��య	(ైన Zిబ¢�ను క;మ�#?NPQ�న అTx
క;మ�#?Nయగ	 అ�Úబµమ�ను, 3333 ఇ�ా4P�ల; క;మ�#?Nయ	 T:బµãతp
స�ద#Sయ	 T:ౖన బµWøమతpను 12ం(f6 య�(ెను. 4444 ఆ�x ఏWావ�నక; ఎÚఫàను
కT:ను. బµWøమతp రగ�P�ల;ను కT:ను. 5555 అ�Úబµమ� య�షpను



య�ల�మ	ను �ÅరహÑను కT:ను. కTxను �ేశమ	లk ఏWావ�నక; ప�ట-Cన
క;మ�రFల; �#³. 6666 ఏWావ� తన ´µర�లను తన క;మ�రFలను తన క;మ�#?N లను
తన Pంట-9ా#Sనంద#S" తన మంద లను తన సమసN  ప�వ�లను �xను
కTxను �ేశమ	లk సం�ా��ంAన ఆZిN  య�వతpN ను ¬Zి��" తన తమ	4(ైన
య��Åబ	 ఎదుటనుం(f మ#S±క �ేశమ	నక; 9:È6��PQను; 7777 9ారF
V¯ాN రమPన సంపదగల9ారF గనుక 9ారF క>Zి "వZింపల�క ��P#S. 9ా#S
ప�వ�ల; VW ష���య	న`ందున 9ారF పర�ే�లsౖ య	ం(fన భ�! 9ా#S"
భ#Sంపల�క ��PQను. 8888 అప�డ� ఏWావ� W PÀరF మన�మ	లk "వZిం�ెను.
ఏWావ� అన%ా ఎ�ోమ	. 9999 W PÀరF మన�మ	లk "వZింAన ఎ�ో]య	ల
తం(fKPQ�న ఏWావ� వంWావÈ ఇ�ే, 10101010 ఏWావ� క;మ� రFల 1LరFల; ఇ9E. ఏWావ�
´µర�PQ�న ఆ�x క;మ�రFడగ	 ఎÚఫàను ఏWావ� ´µర�PQ�న బµWøమతp
క;మ�రFడగ	 రగ�P�ల;ను. 11111111 ఎÚఫà క;మ�రFల; �ేమ�ను ఓమ�రF Z2��
%ా�xమ	 కనà. Jమ�` ఏWావ� క;మ�రF(ైన ఎÚఫàనక; ఉపపJ`. 12121212 ఆ��
ఎÚఫàక; అమ�ల�క;ను కT:ను. �రF ఏWావ� ´µర�PQ�న ఆ�x క;మ�రFల;. 13131313
రగ�P�ల; క;మ�రFల; నహతp జ?రహÑ షమ�4 !జè ; �రF ఏWావ� ´µర�PQ�న
బµWøమతp క;మ�రFల;. 14141414 ఏWావ� ´µర�య	 Zిబ¢�ను క;మ�#?Nయగ	 అTx
క;మ�#?Nయ	T:ౖన అహþÚబµమ� క;మ�రFల; ఎవరన%ా ఆ�� ఏWావ�నక; క"న
య�షp య�ల�మ	 �ÅరహÑ. 15151515 ఏWావ� క;మ�రFలలk �రF Txయక;ల;; ఏWావ�
పKథమ క;మ�రF(ైన ఎÚఫà క;మ�రFల;, �ేమ�ను Txయక;డ�, ఓమ�రF
Txయక;డ�, Z2�� Txయక;డ�, కనà Txయక;డ�, 16161616 �ÅరహÑ Txయక;డ�,
%ా�xమ	 Txయక;డ�, అమ�ల�క; Txయక;డ�. �రF ఎ�ోమ	 �ేశమందు ఎÚఫà



Txయ క;ల;. �రF ఆ�x క;మ�రFల;. 17171717 �రF ఏWావ� క;మ�రF(ైన రగ�P�ల;
క;మ�రFల;, నహతp Txయక;డ� జ?రహÑ Txయక;డ� షమ�4 Txయక;డ� !జè
Txయక;డ�; �రF ఎ�ోమ	 �ేశమందు రగ�P�ల; సం�xనప� Txయక;ల;. �రF
ఏWావ� ´µర�PQ�న బµWøమతp క;మ�రFల;. 18181818 �రF ఏWావ� ´µర�PQ�న
అహþÚబµమ� క;మ�రFల;, య�షp Txయక;డ� య%ా6 మ	 Txయక;డ� �ÅరహÑ
Txయక;డ�; �రF అTx క;మ�#?Nయ	 ఏWావ� ´µర�య	T:ౖన అహþÚ బµమ�
ప�తKసం�xనప� Txయక;ల;. 19191919 ఎ�ోమను ఏWావ� క;మ�రFల; �రF. 9ా#S 9ా#S
సం�xనప� Txయక;ల; �రF. 20202020 ఆ �ేశ "9ాసులsౖన �#§య	(ైన W PÀరF
క;మ� రFల;, లk�xను Wóబµల; Zిబ¢�ను అTx 21212121 ����ను ఏZ2రF �º�ాను. �రF
ఎ�ోమ	 �ేశమందు W PÀరF ప�తpK లsౖన �#§య	ల Txయక;ల;. 22222222 లk�xను
క;మ�రFల; �#§ Á̈]మ	; లk�xను స�ద#S Jమ�` 23232323 Wóబµల;
క;మ�రFల; అల��ను మ�నహదు ఏబµల; ష�� ఓTxమ	. 24242424 Zిబ¢�ను
క;మ�రFల; అయ�� అTx; ఆ అTx తన తం(fKPQ�న Zిబ¢�ను %ా(fదలను
�¤ప�చుం(f అరణ� మ	లk ఉషÞ¥xరల; కను%t"న 9ాడ�. 25252525 అTx సం�xనమ	
����ను అTx క;మ�#?NPQ�న అహþÚబµమ�. 26262626 ����ను క;మ�రFల; ¼̈వ�w ను
ఎ�ాËను ఇ�xK ను �?#ాను 27272727 ఏZ2రF క;మ�రFల; ëల�ú ను జ9ాను అ�ాను. 28282828
�º�ాను క;మ�రFల; ఊà అ#ాను. 29292929 �#§య	ల Txయక;ల;, లk�xను
Txయక;డ� Wóబµల; Txయక;డ� Zిబ¢�ను Txయక;డ� అTx Txయక;డ� 30303030
����ను Txయక;డ� ఏZ2రF Txయక;డ� �º�ాను Txయక;డ�. W PÀరF
�ేశమంద> 9ా#S Txయక;ల ��ప�న �రF �#§య	ల Txయక;ల;. 31313131 మ#Sయ	
ఏ #ాజ?ౖనను ఇW\ా P�Úయ	ల ]ద #ాజ� ప#S�ాలన �ేయకమ	నుప�, ఎ�ోమ	



�ేశమ	లk #ాజ�ప#S �ాలన �ేZిన#ాà లsవరన%ా 32323232 బ¿య�రF క;మ�రF(ైన బ¿ల
ఎ�ోమ	లk #ాజ�ప#S�ాలన �ేZ2ను. అత" ఊ#S 1LరF ��Txú బµ 33333333 బ¿ల చ"��Pన
తరF9ాత బÐ¯Kా  9ా(ైన జ?రహÑ క;మ�రFడగ	 ãబµబ	 అత "�I పKJ%ా
#ాజjPQను. 34343434 ãబµబ	 చ"��Pన తరF9ాత �ేమయ	ల �ేశసుÍ (ైన
హÑ�ామ	 అత"�I పKJ%ా #ాజjPQను. 35353535 హÑ�ామ	 చ"��Pన తరF9ాత
¹య�బ	 �ేశమందు !�x�నును ��ట-C9EZిన బదదు క;మ�రF(ైన హదదు
అత"�I పKJ%ా #ాజjPQను. అత" ఊ#S 1LరF అ�తp. 36363636 హదదు చ"��Pన
తరF9ాత మW \�ా9ా(ైన శవ�6  అత"�I పKJ%ా #ాజjPQను. 37373737 శవ�6  చ"��Pన
తరF9ాత న�º¬ర మంద> ర ¼̈బ¢తp9ా(ైన �ావ�ల; అత"�I పKJ%ా
#ాజjPQను. 38383838 �ావ�ల; చ"��Pన తరF9ాత అ�ÅËరF క;మ�రF(ైన బయý 
}Txను అత"�I పKJ%ా #ాజjPQను. 39393939 అ�ÅËరF క;మ�రF(ైన బయý  }Txను
చ"��PనతరF9ాత హదరF అత"�I పKJ%ా #ాజjPQను. అత" ఊ#S 1LరF
�ాయ	. అత" ´µర� 1LరF మ Á̈తబéల;. ఆ�� �¤జj}బ	 క;మ�#?NPQ�న మ�ేKదు
క 40404040 మ#Sయ	 9ా#S9ా#S వంశమ	ల పK�ారమ	 9ా#S9ా#S సÍలమ	లలk 9ా#S9ా#S
1LరFల ��ప�న ఏWావ� సం�xనప� Txయక;ల 1LరF ల�వన%ా Jమ�` Txయక;డ�
అల�� Txయక;డ� య�ేతp Txయక;డ� 41414141 అహþÚబµమ� Txయక;డ� ఏల�
Txయక;డ� 1ీT°ను Txయక;డ� 42424242 కనà Txయక;డ� �ేమ�ను Txయక;డ�
!బµqరF Txయక;డ� 43434343 మ%§wP�ల; Txయక;డ� ఈ#ామ	 Txయక;డ�. �రF
తమ తమ ¯ా�సÍ ~���న �ేశమందు తమతమ "9ాస సÍలమ	ల పK�ారమ	
ఎ�ోమ	 Txయక;ల;. ఏWావ� ఎ�ో]య	లక; మ�ల ప�రFషpడ�.
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1111 య��Åబ	 తన తం(fK పర�ేశ9ాZిగ ఉం(fన కTxను �ేశమ	లk "వZిం�ెను. 2222
య��Åబ	వంWావÈ P��. ãZLప� పదుTE(ేండ6 9ా(ై తన స� దరFల�� కcడ
మందను �¤ప�చుం(ెను. అతడ� Aన`9ా(ై తన తం(fK ´µర�లsౖన ëల�ú
క;మ�రFల ±దwను �ల�u క;మ�రFల ±దwను ఉం(ెను. అప�డ� ãZLప�
9ా#S �ెడ�తనమ	ను గ�#Sdన సమ��xరమ	 9ా#S తం(fK±దwక; �ెచుdచుండ�
9ాడ�. 3333 మ#Sయ	 ãZLప� ఇW\ా P�ల; వృ�xz ప�మందు ప�ట-Cన క;మ�రFడ�
గనుక తన క;మ�రFలంద#SకంటM ఎక;� వ%ా అత" 1LK!ంA అత"��రక;
VAతK���న "ల;వ� టం%§ క;ట-C ం�ెను. 4444 అత" స�దరFల; తమ తం(fK అత""
తమ అంద#SకంటM ఎక;�వ%ా 1LK!ంచుట చూAనప�డ� 9ారF అత" ]ద
పగపట-C , అత"" �³మ సమ��xర���నను అడ�గల�క ��P#S. 5555 ãZLప� ఒక కల
క" తన స�దరFల�� అ�� �ె>య�ెపu%ా 9ారF అత"]ద మ#S పగపట-C #S. 6666
అతడ� 9ా#S"చూATEను క"న PÀ కలను ]రF దయ�ేZి Vను(f. 7777
అ�ేమన%ా మనమ	 �ే"లk పనల; కటBC చుంట-!; Tx పన ల�A"ల;చుండ%ా ]
పనల; Tx పనను చుటBC ��" Tx పనక; ¯ా�ాC ంగప(ెన" �ె12uను. 8888 అందుకత"
స�దరFల; వ� "శdయమ	%ా మమ	4 TEలsద9ా? మ�]ద వ� అ¥� �ా#S
వగ	దు9ా అ" అత"�� �ె1ిu, అత" కలలనుబట-Cయ	 అత" మ�టలనుబట-Cయ	
అత"]ద మ#Sంత పగపటC  9999 అత(fం��క కల క" తన స�దరFలక;
�ె>య�ేZిఇ��%� TEను మ#S±క కలకంట-"; అందులk సూర� చందుK ల;ను
పద��ండ� నmతKమ	ల;ను Txక; ¯ా�ాC ంగ ప(ెన" �ె12uను. 10101010 అతడ� తన



తం(fK��ను తన స�దరFల ��ను అ�� �ె>య�ె1ిuనప�డ� అత" తం(fK అత
"�� వ� క"న PÀ కల P�!ట-? TEను  త>6య	  స�దరFల;ను
"శdయమ	%ా వAd క; స 11111111 అత" స�దరFల; అత" యందు
అసూయప(f#S. అP�ే అత" తం(fK ఆ మ�ట జj® పకమ	ంచు��T:ను. 12121212 అత"
స�దరFల; Ì2�?మ	లk తమ తం(fK మందను �¤ప�టక; 9:È6#S. 13131313 అప�డ�
ఇW\ా P�ల; ãZLప�ను చూA స�దరFల; Ì2�?మ	లk మంద
�¤ప�చుTx`రF. "ను` 9ా#S±దwక; పం12దను రమ4న`ప�డ�
అతడ�మంAద" అత"�� �ె12uను. 14141414 అప�డతడ�వ� 9:Èå  స�దరFల
�³మమ	ను మంద �³మమ	ను �ె>Zి��" Txక; వరNమ�నమ	 �ెమ4" అJ"��
�ె1ిu ¼̈బ¢K ను లkయలkనుం(f అత" పం12ను. అతడ� Ì2�?మ	నక; వ 15151515 అతడ�
��లమ	లk ఇటB అటB JరFగ	 చుండ%ా ఒక మనుషp�డ� అత"" చూA9E!
9:దక;చుTx`వ" అత" న(f%?ను. 16161616 అందుకతడ�TEను Tx స�దరFలను
9:దుక;చుTx`ను, 9ారF ఎక�డ మందను �¤ప�చుTx`#� అ�� దయ�ేZి Txక;
�ెల;ప� మ" అ(f%?ను. 17171717 అందుక; ఆ మనుషp�డ�ఇక�డనుం(f 9ారF ¯ా%S
9:È6#S. 9ారF�ో�xనుక; 9:ళØ6 దమ	 రండ" �ెప���నుట Vంట-న" �ె12uను.
అప�డ� ãZLప� తన స�దరFల �Åసమ	 9:È6  �ో�xనులk 9ా#S" క 18181818 అతడ�
దగ¶రక; #ాకమ	నుప� 9ారF దూరమ	 నుం(f అత" చూA అత" చంప�టక;
దు#ాలkచన �ేZి#S. 19191919 9ారFఇ��%� ఈ కలల; కను9ాడ� వచుd చుTx`డ�; 20202020
�" చం1ి Pక�డనున` ఒక గ	ంటలk �ార9EZి, దుషCమృగమ	 �" J"9EZ2న"
�ెప�దమ	, అప�డ� �" కలల�మగ	T° చూతమ	 రండ" ఒక"�� ఒకడ�
మ�టల�డ���"#S. 21212121 ర�బéను ఆ మ�ట V"మనమ	 9ా"" చంప#ాద" �ె1ిu



9ా#S �ేతpలలk పడక;ండ అత" V(f1ిం�ెను. 22222222 ఎట6 న%ా ర�బéను అత" తం(fK�I
అత" నపu%Sంచుట�?r 9ా#S �ేతpలలk పడక;ండ అత" V(f1ింప దలAరకNమ	
Aం��ంపక;(f; అత"�I }" ఏ!య	 �ేయక అడVలkనున` PÀ గ	ంటలk
అత" పడ�ోKయ	డ" 9ా#S�� �ె12uను. 23232323 ãZLప� తన స�దరFల ±దwక;
వAdనప�డ� 9ారF ãZLప� అం%§" అతడ� �¾డ�గ	��" య	ం(fన ఆ
VAతK���న "ల;వ�టం%§" ¬Zి9EZి, 24242424 అత" పటBC ��" ఆ గ	ంటలk పడ�ోKZి#S. ఆ
గ	ంట వట-C�� అందులk ళØ6 ల�వ�. 25252525 9ారF ´¢జనమ	�ేయ కcరFdం(f,
కను`లsJN  చూడ%ా ఐగ	ప�N నక; ¬Zి��" ��వ�టక; గ	%S¶లమ	 మసN �Iయ	 బ¢ళ
మ	ను ¹య	చున` ఒంటMల�� ఇ�ా4P�Úయ	లsౖన మ�ర¶సుÍ ల; %Sల�దునుం(f
వచుdచుం(f#S. 26262626 అప�డ� య��x మనమ	 మన స�దరF" చం1ి 9ా"
మరణ మ	ను �xA 12ట-Cనందువలన ఏ! పKã జనమ	? 27272727 ఈ
ఇ�ా4P�Úయ	లక; 9ా"" అ!్మ 9Eయ	దమ	 రం(f; 9ాడ� మన
స�దరFడ� మన రకN సంబం¥�గ�x? 9ా"�I }" P�!య	 �ేయ#ాద" తన
స�దరFల�� �ె12uను. అందుకత" స�ద రFల; సమ4JంA#S. 28282828
!�x�య	 లsౖన వరNక;ల; ఆ ]దు%ా 9:ళØ6 చుండ%ా, 9ారF ఆ గ	ంటలkనుం(f
ãZLప�ను 12ౖ�I ¬Zి ఆ ఇ�ా4P�Ú య	లక; ఇరFవ�� తpలమ	ల 9:ం(f�I
అత"" అ!్మ9EZి#S. 9ారF ãZLప�ను ఐగ	ప�N నక; ¬Zి��"��P#S. 29292929
ర�బéను ఆ గ	ంటక; J#S%SవAdనప�డ� ãZLప� గ	ంటలk ల�క ��%ా అతడ� తన
బటCల; Aంప���" 30303030 తన స�దరFల ±దwక; J#S%S9:È6Aన`9ాడ� ల�(ే;
అã� TET:క� (f�I ��దునన%ా 31313131 9ారF ãZLప� అం%§" ¬Zి��",
ఒక�¤క1ిల6 ను చం1ి, �x" రకNమ	లk ఆ అం%§మ	ంA 32323232 ఆ VAతK���న "ల;వ�



టం%§" పంప%ా 9ారF తం(fK±దwక; �x"" �ెAdఇ�� మ�క; �ొ#S�?ను, ఇ�� 
క;మ�రF" అం%§ అవ�T° �ా�ో గ	రFతpపటBC మ" �ె1ిu#S 33333333 అతడ� �x""
గ	రFతpపట-C  ఈ అం%§ Tx క;మ�రF"�ే; దుషC  మృగమ	 9ా"" J"9EZ2ను;
ãZLప� "శdయమ	%ా *లdబ(ెనT:ను. 34343434 య��Åబ	 తన బటCల; Aంప���"
తన నడ�మ	న %�T:పటC  కటBC ��" అTEక ��నమ	ల; తన క;మ�రF" "!తNమ	
అంగల�రFd చుండ%ా 35353535 అత" క;మ�రF లందరFను అత" క;మ�#?N లందరFను
అత"" ఓ�xరFdటక; యత`మ	 �ేZి#S; అP�ే అతడ� ఓ�xరFu
��ందTUల6 కTEను అంగల�రFdచు మృతpల లkకమ	నక; Tx క;మ�రF" ±దwక;
36363636 !�x�య	ల; ఐగ	ప�N నక; అత" ¬Zి��"��P, ఫ#�±క�
ఉ�ో�గసుÍ డ�ను #ాజ సంరmక ZLTx¥�పJయ	T:ౖన ��¬ఫరFనక; అత"" అ!్మ
9EZి#S.
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1111 ఆ �ాలమందు య��x తన స�దరFలను V(fA ß̈#ా అను ఒక
అదుల�6 ]య	"±దw ఉండ�టక; 9:æç6 ను. 2222 అక�డ ష�య అను ఒక
కTxయ	" క;మ�#?Nను య��x చూA ఆ��ను ¬Zి��" ఆ���� ��PQను. 3333
ఆ�� గర»వJPQ� క;మ�రF" కన%ా అతడ� 9ా"�I ఏరF అను 1LరF 12టMCను. 4444
ఆ�� మరల గర»వJPQ� క;మ�రF" క" 9ా"�I ఓTxను అను 1LరF 12టMCను. 5555
ఆ�� మరల గర»వJPQ� క;మ�రF" క" 9ా"�I ÌLల� అను 1LరF 12టMCను. ఆ��
�" క"నప�డ� అతడ� కy బ	లkనుం(ెను. 6666 య��x తన జ³�ష¡ క;మ�రF(ైన
ఏరFనక; �xమ�రF అను �x"" 12ం(f6  �ేZ2ను. 7777 య��x జ³�ష¡  క;మ�రF(ైన ఏరF



PQ�9ా దృÌిC �I �ెడi9ాడ� గనుక PQ�9ా అత" చం12ను. 8888 అప�డ�
య��x ఓTxను�� అన`´µర�±దwక; 9:È6  మ#S�� ధర4మ	 జ#S%SంA 
అన`క; సం�xనమ	 కల;గ జ³య	మ" �ె12uను. 9999 ఓTxను ఆ సం�x నమ	
తన�� �ాTEరద" PQ#S%S ఆ���� ��Pనప�డ� తన అన`క; సం�xనమ	
కల;గజ³యక;ండ�నటB6  తన #³తసుqను TEలను V(f�ెను. 10101010 అతడ� �ేZిన��
PQ�9ా దృÌిC �I �ెడi�� గనుక ఆయన అత"కcడ చం12ను. 11111111 అప�డ�
య��xఇతడ� కcడ ఇత" అన`లవలs చ" ��వ� TE¹ అను��"Tx
క;మ�రF(ైన ÌLల� 12దw9ాడగ	వరక;  తం(fKPంట Vధవ#ాల;%ా నుండ�మ"
తన �Åడలsౖన �xమ�రF�� �ె12uను. �ాబట 12121212 �xల� ��నమ	లsౖన తరF9ాత
ష�య క;మ�#?NPQ�న య��x ´µర� చ" ��PQను. తరF9ాత య��x
దుఃఖ"9ారణ ��ం��, అదుల�6 ]య	(ైన ß̈#ా అను తన ZL` ©̈తp"��
Jమ�`తpనక; తన %tఱÃల బÐచుd కJN #Sంచు 9ా#S±దwక; 9:æç6 ను 13131313 �x"
మ�మ తన %tఱÃల బÐచుd కJN �#Sంచుటక; Jమ�`తpనక; 9:ళØ6 చుTx`డ"
�xమ�రFనక; �ెల;పబ(ెను. 14141414 అప�డ� ÌLల� 12దw9ా(ై నపuట-�I" �xను
అత"�Iయ�బడక;ండ�ట చూA తన 9:ౖధవ�వసN �మ	లను ¬Zి9EZి,
మ	సుక;9EZి��" శ#§రమంతయ	 కప���", Jమ�`తpనక; ��వ� మ�ర¶మ	లkన
15151515 య��x ఆ��ను చూA, ఆ�� తన మ	ఖమ	 కప���"నందున 9Eశ� అను��"
16161616 ఆ మ�ర¶మ	న ఆ�� దగ¶రక; బ¢P, ఆ�� తన �Åడల" �ె>యక��
��PQదను రమ4" �ె12uను. అందు �ా��వ� Tx�� వAdనPQడల Tx �³!
P�ెdదవ" అ(f%?ను. 17171717 అందుకతడ�TEను మందలkనుం(f �¤క 1ిల6 ను
పం12దన" �ె1ిuనప�డ� ఆ�� అ�� పంప�వరక; ఏ���న క;దువ 12ట-CనPQడల



స#³ అ" �ె12uను. 18181818 అతడ�TEను ±దw ఏ! క;దువ 12టCవలsన"
అ(f%Sనప�డ� ఆ�� మ	దKయ	 �x" �xరమ	ను  �ేJకఱÃయ	న" �ె12uను.
అతడ� 9ాట-" ఆ���IAd ఆ���� ��PQను; ఆ�� అత"వలన గర»వJ 19191919
అప�(x�� ల�A��P తన మ	సుక; ¬Zి9EZి తన 9:ౖధవ�వసN �మ	లను
9EZి��T:ను. 20202020 తరF9ాత య��x ఆ ZీN � ±దwనుం(f ఆ క;దువను
ప�చుd��నుటక; తన ZL` ©̈తpడగ	 అదుల�6  ]య	"�ేత �¤క1ిల6 ను
పం1ినప�డ� ఆ�� అత"�I కన బడల�దు. 21212121 �ాబట-C  అతడ�మ�ర¶మందు
ఏTxPమ	 TUదw  నుం(fన ఆ 9Eశ� PQక�డనున`ద" ఆ �bట- మనుషp�లను
అడ�గ%ా 9ారFఇక�డ 9Eశ� PQవ�ెయ	 ల�ద" �ె1ిu#S. 22222222 �ాబట-C  అతడ�
య��x ±దwక; J#S%S 9:È6ఆ�� Txక; కనబడల�దు; మ#Sయ	 ఆ �bట-
మనుషp�ల;ఇక�(f�I 9Eశ� PQవ�ెయ	 #ాల�ద" �ె1ిuర" అ" నప�డ� 23232323
య��xమనలను అప}స�మ	 �ేZ2ద#³¹; ఆ�� 9ాట-" ఉంచు ��న"మ	4;
ఇ��%� TEను ఈ �¤క 1ిల6 ను పం1ిJ", ఆ�� క; కనబడల�దు అT:ను. 24242424
రమ�ర! మ�డ� T:లలsౖన తరF9ాత �Åడలగ	 �xమ�రF జjరత�మ	 �ేZ2ను;
అం�ే�ాక ఆ�� జjరత�మ	వలన గర»వJPQ�నద" య��xక; �ెల;పబ(ెను.
అప�డ� య��xఆ��ను బయట-�I ¬Zి��"రం(f, ఆ��ను �ా>d 9Eయవలsన"
�ె12uను. 25252525 ఆ��ను బయట-�I ¬Zి��" వAd నప�డ� ఆ�� తన మ�మ±దwక;
ఆ వసుN వ�లను పం1ిఇV PQవ#S9Ù ఆ మనుషp�"వలన TEను గర»వJT:ౖJ". ఈ
మ	దK PÀ �xరమ	 ఈ కఱÃ  PQవ#S9Ù దయ�ేZి గ	రFతp పటBC మ" �ె1ిuం�ెను.
26262626 య��x 9ాట-" గ	రFతp పట-CTEను Tx క;మ�రF(ైన ÌLల�ను ఆ��క;
ఇయ�ల�దు గనుక ఆ�� TxకంటM Jమంతp#ాల" �ె1ిu మ#S PQప� డ�ను



ఆ��ను కcడల�దు. 27272727 ఆ�� పKసవ�ాలమందు కవల 9ారF ఆ��
గర»మందుం(f#S. 28282828 ఆ�� పKసVంచుచున`ప�డ� ఒకడ� తన �ెP� బయట-�I
�x�ెను గనుక మంతK¯ా" ఎఱÃనూల; ¬Zి 9ా" �ేJ�I కట-Cఇతడ� nదట
బయట-�I వ�ెdన" �ె12uను. 29292929 అతడ� తన �ెP� 9:నుకక; ¬Zినప�డ� అత"
స�దరFడ� బయట-�I వ�ెdను. అప�(x��9Eల ´é��ంచు��" వAdJవT:ను.
అందు �ేత అత"�I 12#?సు అను 1LరF 12టCబ(ెను. 30303030 తరF9ాత తన �ేJ"
�¾గరFగల అత" స�దరFడ� బయట-�Iవ�ెdను. అత"�I జ?రహÑ అను 1LరF
12టCబ(ెను.
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1111 య�ZLప�ను ఐగ	ప�N నక; ¬Zి��" వAdనప�డ� ఫ#� ±క� ఉ�ో�గసుÍ డ�ను
#ాజసంరmక ZLTx¥�పJయ	 T:ౖన ��¬ఫరను TUక ఐగ	1ీNయ	డ�, అక�(f�I అత"
¬Zి��" వAdన ఇ�ా4P�Úయ	ల±దw నత" ��T:ను. 2222 PQ�9ా
ãZLప�నక; ��(ైయ	ం(ెను గనుక అతడ� వ#Szల;6 చు తన యజమ�నుడగ	 ఆ
ఐగ	1ీNయ	" Pంట నుం(ెను. 3333 PQ�9ా అత"�I ��(ై య	ం(ెన"య	,
అతడ� �ేZినదంతయ	 అత" �ేJలk PQ�9ా సఫలమ	 �ేZ2న"య	 అత"
యజమ�నుడ� చూAనప�డ� 4444 ãZLప�]ద అత"�I కటµmమ	 క>%?ను
గనుక అత" ±దw ప#Sచర� �ేయ	9ా(xPQను. మ#Sయ	 అతడ� తన
Pంట-]ద V�xరణకరN%ా అత" "య!ంA తనక; క>%Sనదంతయ	 అత"�ేJ
కపu%Sం�ెను. 5555 అతడ� తన Pంట-]దను తనక; క>%Sనదంతట-]దను అత"
V�xరణ కరN%ా "య!ంAన�ాలమ	 nదల;��" PQ�9ా ãZLప�



"!తNమ	 ఆ ఐగ	1ీNయ	" Pంట-" ఆ�ర���ం �ెను. PQ�9ా 6666 అతడ�
తనక; క>%Sన దంతయ	 ãZLప� �ేJ కపu%SంA, �xను ఆ}రమ	 Jనుట తపu
తన�³! ఉన`�ో ఏ! ల��ో V�x#SంAన9ాడ� �ాడ�. ãZLప� ర�పవంతpడ�ను
సుందరFడ�T:ౖ య	ం(ెన 7777 అటBతరF9ాత అత" యజ మ�ను" ´µర�
ãZLప�]ద కను`9EZితన�� శయ "ంచుమ" �ె12uను 8888 అP�ే అతడ�
ఒపuకTx యజ మ�నుడ� తనక; క>%Sనదంతయ	 Tx �ేJకపu%Sం�ెనుగ�x, Tx
వశమ	న తన Pంట-లk ఏ! ఉన`�ో అత(ెరFగడ�; ఈ Pంట-లk TxకంటM
12ౖ9ాడ� ఎవడ�ను ల�డ�. 9999 వ� అత" ´µర�9:ౖనందున "ను` తపu మ#S �ే""
Tx కపu %Sంపక య	ండల�దు. �ాబట-C  TET:టB6  ఇంత �ర���న దు�ా�ర�మ	 �ేZి
�ేవ�"�I V#�ధమ	%ా �ాపమ	 కటBC  ��ందున" తన యజమ�ను" ´µర���
అT:ను. 10101010 ��న ��నమ	 ఆ�� ãZLప��� మ�టల�డ�చుం(ెను %ా" అతడ�
ఆ���� శయ"ంచుట�?rనను ఆ���� నుండ�ట�?rనను ఆ�� మ�ట
Vన`9ాడ��ాడ�. 11111111 అటB6 ండ%ా ఒక Txడ� అతడ� తన ప"]ద ఇంట-లkప>�I
9:È6నప�డ� ఇంట- మనుషp�లలk ఎవరFను అక�డ ల�రF. 12121212 అప�(x�� ఆత"
వసN �మ	 పటBC ��" తన�� శయ"ంప�మ" �ెపu%ా అతడ� తన వసN �మ	ను ఆ��
�ేJలk V(fA 12ట-C  త1ిuంచు��" బయట-�I �ా#S��PQను. 13131313 అతడ� తన
వసN �మ	ను ఆ�� �ేJలk V(fA త1ిuంచు ��"��వ�ట ఆ�� చూAనప�డ� 14141414 తన
Pంట- మను షp�లను 1ి>Aచూడ�(f, అతడ� మనలను ఎగ�xÈ �ేయ	టక;
ఒక ¼̈áKయ	" మన±దwక; �ెAd య	Tx`డ�. Tx�� శయ"ంపవలsన" �డ�
Tx ±దwక;#ా%ా TEను 12దw�³క 9EZిJ". 15151515 TEను ëగ¶ర%ా �³క9Eయ	ట 9ాడ� V"
Tx దగ¶ర తన వసN �మ	ను V(fA12ట-C  త1ిuంచు��" బయట-�I �ా#S��PQన"



9ా#S�� �ె1ిu 16161616 అత" యజమ�నుడ� ఇంట-�I వచుdవరక; అత" వసN �మ	
తనదగ¶ర ఉంచు��T:ను. 17171717 అప�(x�� తన భరN�� ఈ మ�టల ��ప�న �ె12uను
వ� మన±దwక; �ెAdన ఆ ¼̈áK�xసుడ� నను` ఎగ�xÈ �ేయ	టక;
Tx±దwక; వ�ెdను. 18181818 TEను ëగ¶ర%ా �³క 9EZినప�డ� 9ాడ� తన వసN �మ	 Tx
దగ¶ర V(fA12ట-C  త1ిuంచు��" బయట-�I �ా#S ��PQనT:ను 19191919 �ాబట-C  అత"
యజమ�నుడ�ఇటB6   �xసుడ� నను` �ేZ2న" తన ´µర� తన�� �ె1ిuన
మ�టల; Vన`ప�డ� �Åపమ	�� మం(fప(f 20202020 అత"" పటBC ��" #ాà ఖ?��ºల;
బం¥�ంపబడ� �ెర¯ాలలk 9EPం�ెను. అతడక�డ �ెర ¯ాలలk ఉం(ెను. 21212121
అP�ే PQ�9ా ãZLప�నక; ��(ైయ	ం(f, అత" యందు క"కరప(f
అత"]ద ఆ �ెర¯ాల±క� అ¥�పJ�I కటµmమ	 కల;గ	నటB6 �ేZ2ను. 22222222
�ెర¯ాల అ¥�పJ ఆ �ెర¯ాలలkనున` ఖ? ��ºల నంద#S" ãZLప� �ేJ
కపu%Sం�ెను. 9ారక�డ ఏ! �ేZి#� అదంతయ	 అత(ే �ేPంచు9ాడ�. 23232323
PQ�9ా అత"�I ��(ైయ	ం(ెను గనుక ఆ �ెర¯ాల అ¥�పJ అత" �ేJ�I
అపu%Sంపబ(fన �ే"గ�#Sdయ	 V�xరణ �ేయక య	ం(ెను. అతడ� �ేయ	న��
య�వతpN  PQ�9ా సఫలమగ	నటB6  �ేZ2ను.

ఆ���ాండమ	 40ఆ���ాండమ	 40ఆ���ాండమ	 40ఆ���ాండమ	 40

1111 అటB1ిమ4ట ఐగ	ప�N #ాà±క� �ాన�xయక;డ�ను భm��ారFడ�ను తమ
పKభ	9:ౖన ఐగ	ప�N #ాà ఎడల తప��ేZి#S 2222 గనుక ఫ#� �ాన�xయక;ల
అ¥�పJయ	 భm��ారFల అ¥�పJయ	T:ౖన తన PదwరF ఉ�ో�గసుÍ ల ]ద
�Åపప(f 3333 9ా#S" �ెర¯ాలలk నుంచుట�?r #ాజసంరmక ZLTx¥�పJ�I అపu%Sం�ెను.



అ�� ãZLప� బం¥�ంపబ(fన సÍలమ	. 4444 ఆ ZLTx¥�పJ 9ా#S" ãZLప� వశమ	
�ేయ%ా అతడ� 9ా#S�I ఉప�xరమ	 �ేZ2ను. 9ారF ��"`��నమ	ల; �ావ>లk
నుం(fనతరF9ాత 5555 9ా#SదwరF, అన%ా �ెర¯ాలలk బం¥�ంపబ(fన ఐగ	ప�N #ాà
±క� �ాన�xయక;డ�ను, భm��ారFడ�ను ఒక�టä #ాJKయందు కలల; క"#S;
ఒ���క�డ� 9EరF 9EరF ´µవమ	ల కల కT:ను. 6666 �ెల6 9ా#Sనప�డ� ãZLప� 9ా#S
±దwక; వAd 9ా#S" చూడ%ా 9ారF Aం�x �\ా ంతpలsౖ య	ం(f#S. 7777
అతడ�ఎందు�ేత TEడ� ] మ	ఖమ	ల; Aన`బ¢P య	న`వ" తన
యజమ�ను" Pంట తన�� �ావ> యందున` ఫ#� ఉ�ో�గసుÍ ల న(f%?ను. 8888
అందుక; 9ారF�¤మ	 కలల; కంట-!; 9ాట- ´µవమ	 �ెపuగల9ా#?వరFను ల�ర"
అత"�� నన%ా ãZLప� 9ా#S" చూA´µవమ	ల; �ెప�ట �ేవ�" అ¥ºన�¤ గ�x;
]రF దయ�ేZి ఆ కలల; Txక; 9999 అప�డ� �ాన�xయక;ల అ¥�పJ ãZL
ప�ను చూATx కలలk ఒక �xK �Ôవ>6  Tx PQదుట ఉం(ెను; 10101010 ఆ �xK �Ôవ>6�I
మ�డ� ¬%?ల;ం(ెను, అ�� A%S#SంAనటBC  ఉం(ెను; �x" ప�వ��ల; VకZిం�ెను;
�x" %?లల; పం(f �xK mఫలమ	ల�PQను. 11111111 మ#Sయ	 ఫ#� %ST:` Tx �ేJలk
ఉం(ెను; ఆ �xK mఫలమ	ల; TEను పటBC ��" ఫ#� %ST:`లk 9ాట-" 1ిం(f ఆ %ST:`
ఫ#� �ేJ�IAdJన" తన కలను అత"�� Vవ#SంA �ె12uను. 12121212 అప�డ�
ãZLప��x" ´µవ !�ే; ఆ మ�డ� ¬%?ల; మ�డ� ��నమ	ల;; 13131313 ఇంక
మ�డ� ��నమ	లలk%ా ఫ#�  తలను 12ౖ�?JN   ఉ�ో�గమ	 క; మరల
ఇ1ిuంచును. వ� అత"�I �ాన �xయక;డ9:ౖ య	న`Txట- మ#ా�ద ��ప�న ఫ#�
%ST:`ను అత" �ేJకపu%Sం�ెదవ� 14141414 �ాబట-C  క; �³మమ	 క>%Sనప�డ� నను`
జj® పకమ	 �ేZి��" Txయందు కరF ణÝంA ఫ#��� నను`గ�#Sd మ�టల�(f PÀ



Pంట-లkనుం(f నను` బయట-�I ర1ిuంచుమ	. 15151515 ఏలయన%ా TEను ¼̈áKయ	ల
�ేశమ	లkనుం(f �ొం%Sలబ(fJ", అ�� "శd యమ	. మ#Sయ	 ఈ �ెర¯ాలలk
నను` 9Eయ	టక; ఇక�డ స} TETE!య	 �ేయల�ద" అత"�� �ె12uను. 16161616
అతడ� �ె>1ిన ´µవమ	 మంAద" భm��ారFల అ¥�పJ చూA అత"��
"ట6 T:నుTEనును కల కంట-"; ఇ��%� �ెల6 " 1ిం(fవంటల; గల మ�డ� గంపల; Tx
తల]ద ఉం(ెను. 17171717 ]��గంపలk ఫ#� "!తNమ	 సమసNVధమ	 లsౖన
1ిం(fవంటల; ఉం(ెను. ప{ల; Tx తల]దనున` ఆ గంపలkనుం(f 9ాట-"
¬Zి��" Jనుచుం(ెను. 18181818 అందుక; ãZLప��x" ´µవ!�ే; ఆ మ�డ� గంపల;
మ�డ� ��నమ	ల; 19191919 ఇంక మ�డ� ��నమ	ల లk%ా ఫ#�  ]దనుం(f 
తలను 12ౖ�?JN  మ�Ö ను]ద "ను` 9EKల�డ�ºPంచును. అప�డ� ప{ల;  ]ద
నుం(f  మ�ంసమ	ను J"9Eయ	న" ఉతN ర !�ెdను. 20202020 మ�డవ ��నమందు
జ#S%Sన�ేమన%ా, ఆ ��నమ	 ఫ#� జన4��నమ	 గనుక అతడ� తన
ZLవక;లకంద#S�I Vందు �ేPంA 9ా#S నడ�మ �ాన�xయక;ల అ¥�పJ తలను
భm��ారFల అ¥�పJ తలను 12ౖ�?JN  21212121 �ాన�xయక;ల అ¥�పJ ఉ�ో�గమ	 మరల
అత"�I�ెdను గనుక అతడ� ఫ#��ేJ�I %ST:` "�ెdను. 22222222 మ#Sయ	 ãZLప�
9ా#S�I �ె>1ిన ´µవమ	��ప�న భm��ారFల అ¥�పJ" 9EKల�డ�ºPం�ెను. 23232323
అP�ే �ాన�xయక;ల అ¥�పJ ãZLప�ను జj® పకమ	 �ేZి��నక అత"
మరA��PQను.
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1111 #?ం(ేండ�6  గ(fAన తరF9ాత ఫ#� ఒక కల కT:ను. అందులk అతడ� ఏట-దగ¶ర



">Aయ	ండ%ా 2222 చూప�నక; అంద���నVయ	 బ>ZినVయ	T:ౖన P�డ�
ఆవ�ల; P�ట-లk నుం(f 12ౖ�I వచుdచు జమ	4లk �¤య	చుం(ెను. 3333 9ాట-
తరF9ాత చూప�నక; V�ార��� A�I� ��Pన మ#S P�డ� ఆవ�ల; ఏట-లkనుం(f
12ౖ�I వచుdచు ఏట- ±డ�i న ఆ ఆవ�లదగ¶ర "ల;చుం(ెను. 4444 అప�డ�
చూప�నక; V�ా ర��� A�I���Pన ఆ ఆవ�ల; చూప�నక; అంద��� బ>Zిన
ఆవ�లను J"9Eయ	చుం(ెను. అంతలk ఫ#� �¤ల;��T:ను. 5555 అతడ� "��KంA
#?ండవ¯ా#S కల కT:ను. అందులk మంA ప�ÌిC గల P�డ� 9:ను`ల; ఒక� దంటBన
ప�టBC చుం(ెను. 6666 మ#Sయ	 త�రFu %ా>�ేత �ె(f ��Pన P�డ� 1ీల 9:ను`ల;
9ాట- తరF9ాత n> �ెను. 7777 అప�డ� "ం(ైన ప�ÌిC గల ఆ P�డ� 9:ను`లను ఆ
1ీల9:ను`ల; !ం%S9EZ2ను. అంతలk ఫ#� �¤ల;��" అ�� కల అ" గ\ ©̈ం�ెను. 8888
�ెల6 9ా#Sనప�డ� అత" మనసుq కలవరప(ెను గనుక అతడ� ఐగ	ప�N  శక;న
%ాండK నంద#S" అక�(f V�x�ంసులనంద#S" 1ిల;వనం1ి ఫ#� తన కలలను
Vవ#SంA 9ా#S�� �ె12uను %ా" ఫ#�క; 9ాట- ´µవమ	 �ెల;పగల 9ా(ెవడ�ను ల�క
��PQను. 9999 అప�డ� �ాన�xయక;ల అ¥�పJTEడ� Tx త1ిuదమ	లను జj® పకమ	
�ేZి��నుచుTx`ను. 10101010 ఫ#� తన �xసుల]ద �Åప%SంA నను`ను భm��ారFల
అ¥�పJ" మ� ఉభయ	లను #ాజసంరmక ZLTx¥�పJPంట �ావ>లk ఉం�ెను. 11111111
ఒక #ాJK TEను అతడ� �¤!దwరమ	 కలల; కంట-!. ఒ���కడ� 9EరF9EరF
´µవమ	ల; గల కలల; �ె#S ±కట- కంట-!. 12121212 అక�డ #ాజ సంరmక
ZLTx¥�పJ�I �xసు(ైయ	ం(fన ±క ¼̈áK పడ�చు9ాడ� మ��� కcడ ఉం(ెను.
అత"�� మ� కలలను �¤మ	 Vవ#SంA �ె1ిuనప�డ� అతడ� 9ాట- ´µవమ	ను
మ�క; �ె>12 13131313 అతడ� మ�క; ఏ P� ´µవమ	 �ె>12T° ఆయ� ´µవమ	ల



��ప�న జ#S%?ను. Tx ఉ�ో�గమ	 Txక; మరల ఇ1ిuంA భm��ారF"
9EKల�డ�ºPం�ెన" ఫ#��� �ెపu%ా 14141414 ఫ#� ãZLప�ను 1ిల;వనం12ను. �ాబట-C
�ెర¯ాలలkనుం(f అత" త�ర%ా ర1ిuంA#S. అతడ� �ðరమ	 �ేPంచు��" మంA
బటCల; కటBC ��" ఫ#�±దwక; వ�ెdను. 15151515 ఫ#� ãZLప��� TETUక కల కంట-",
�x" ´µవమ	ను �ెల;పగల9ా#?వరFను ల�రF. వ� కలను Vన`PQడల �x"
´µవమ	ను �ెల;పగలవ" "ను`గ�#Sd Vంట-న" అత"�� �ె1ిuనందుక; 16161616
ãZLప�Txవలన �ాదు, �ేవ�(ే ఫ#�క; �³మకర���న ఉతN ర!చుdన" ఫ#���
�ె12uను. 17171717 అందుక; ఫ#�Tx కలలk TEను ఏట-±డ�i న "ల;చుంట-". 18181818
బ>ZినVయ	, చూప�న కంద ���నVయ	T:ౖన, P�డ� ఆవ�ల; ఏట-లkనుం(f
12ౖ�IవAd జమ	4లk �¤య	చుం(ెను. 19191919 మ#Sయ	 రస��� బహÑ V�ార
ర�పమ	 క>%S A�I� ��Pన మ#S P�డ� ఆవ�ల; 9ాట- తరF9ాత 12ౖ�I వ�ెdను.
�ట- అంత V�ార���నV ఐగ	ప�N  �ేశమందు ఎక�డను Txక; కనబడల�దు. 20202020
A�I���P V�ారమ	%ానున` ఆవ�ల; బ>Zిన nదట- P�డ� ఆవ�లను
J"9EZ2ను. 21212121 అV 9ాట- కడ�ప�లk ప(ెను %ా" అV కడ�ప�లk ప(fనటBC
కనబడల�దు, nదట ఉం(fనటä6  అV చూప� నక; V�ారమ	%ా నుం(ెను. అంతలk
TEను �¤ల;��ంట-". 22222222 మ#Sయ	 Tx కలలk TEను చూడ%ా ప�ÌిC గల P�డ� మంA
9:ను`ల; ఒక�దంటBన ప�టMCను. 23232323 మ#Sయ	 త�రFu %ా>�ేత �ె(f ��P
PQం(fన P�డ� 1ీల9:ను`ల; 9ాట- తరF9ాత n>�ెను. 24242424 ఈ 1ీల9:ను`ల; ఆ
మంA 9:ను`లను !ం%S9EZ2ను. ఈ కలను జj® నులక; �ె>య �ె1ిuJ" %ా"
�x" ´µవమ	ను �ెల;పగల9ా#?వరFను ల�ర" అత"�� �ె12uను. 25252525 అందుక;
ãZLప�ఫ#� క"న కల ఒక�టä. �ేవ�డ� �xను �ేయబ¢వ�చున`�� ఫ#�క;



�ె>య�ేZ2ను. ఆ P�డ� మంA ఆవ�ల; ఏడ� సంవతqరమ	ల; 26262626 ఆ P�డ�
మంA 9:ను`ల;ను ఏడ� సంవతq రమ	ల;. 27272727 కల ఒక�టä. 9ాట- తరF9ాత,
A�I���P V�ార��� 12ౖ�IవAdన P�డ� ఆవ�ల;ను ఏడ� సంవతqర మ	ల;;
త�రFu %ా>�ేత �ె(f��Pన P�డ� 1ీల9:ను`ల; కరవ�గల P�డ� సంవతqర
మ	ల;. 28282828 TEను ఫ#��� �ెప� మ�ట P�ే. �ేవ�డ� �xను �ేయబ¢వ�చున`��
ఫ#�క; చూ1ిం�ెను. 29292929 ఇ��%� ఐగ	ప�N  �ేశమందంతటను బహÑ సమృ��z %ా
పంటపండ� ఏడ� సంవతqరమ	ల; వచుdచున`V. 30303030 మ#Sయ	 కరవ� గల
P�డ� సంవతqరమ	ల; 9ాట- తరF9ాత వచుdను; అప�డ� ఐగ	ప�N  �ేశమందు
ఆ పంట సమృ��z  య�వతpN ను మరFవబడ�ను, ఆ కరవ� �ేశ మ	ను
�ాడ��ేయ	ను. 31313131 �x" తరF9ాత కల;గ	 కరవ��ేత �ేశమందు ఆ పంట సమృ��z
�ె>యబడక��వ�ను; ఆ కరవ� !�I�> ´µరమ	%ా నుండ�ను. 32323232 ఈ �ార�మ	
�ేవ�"వలన "రÞPంపబ(f య	న`��. ఇ�� �ేవ�డ� �ఘÖ మ	%ా జ#S%Sంచును.
అందు�ేతTE ఆ కల ఫ#�క; #?ట-C ంప బ(ెను. 33333333 �ాబట-C  ఫ#� V9Eక జj® నమ	ల;గల
ఒక మనుషp�" చూచు��" ఐగ	ప�N  �ేశమ	]ద అత" "య !ంపవలsను. 34343434
ఫ#� అటB6  �ేZి PÀ �ేశమ	12ౖన అ¥�పతpలను "య!ంA సమృ��z %ా
పంటపండ� ఏడ� సంవతqరమ	లలk ఐగ	ప�N  �ేశమందంతటను అPదవ
´µగమ	 ¬Zి��నవలsను. 35353535 #ాబ¢వ� ఈ మంA సంవతqర మ	లలk �ొరFక;
ఆ}ర మంతయ	 సమకc#Sd ఆ ¥xన�మ	 ఫ#� �ేJకపu%SంA ఆయ�
పటCణమ	లలk ఆ}రమ	న�?r భదKమ	 �ేయవలsను. 36363636 కరవ��ేత ఈ �ేశమ	
నhంA ��క;ండ ఆ ఆ}రమ	 ఐగ	ప�N �ేశమ	లk #ాబ¢వ� కరవ� సంవతqరమ	ల;
ఏ(fంట-�I ఈ �ేశమందు సంగ\హమ	%ా నుండ�న" ఫ#��� �ె12uను. 37373737 ఆ మ�ట



ఫ#�దృÌిC �I" అత" సమసN  ZLవక;ల దృÌిC �I" య	కN���య	ం(ెను గనుక 38383838
అతడ� తన ZLవక;లను చూAఇత"వలs �ేవ�" ఆత4గల మనుషp�"
కను%tనగలమ� అ" యT:ను. 39393939 మ#Sయ	 ఫ#��ేవ�డ� ఇదంతయ	 క;
�ె>యపర�ెను గనుక వలs V9Eక జj® నమ	ల; గల9ా#?వరFను ల�రF. 40404040 వ�
Tx Pంట-�I అ¥��ా#S9:ౖ య	ండవలsను, Tx పKజలందరF క; V¥ేయ	లsౖ
య	ందురF; Zిం}సన Vషయమ	లk మ�తK�¤ TEను కంటM 12ౖ9ాడT:ౖ
య	ందున" ãZLప��� �ె12uను. 41414141 మ#Sయ	 ఫ#�చూడ�మ	, ఐగ	ప�N
�ేశమంతట- ]ద "ను` "య!ంA య	Tx`న" ãZLప��� �ె12uను. 42424242
మ#Sయ	 ఫ#� తన �ేJనున` తన ఉంగరమ	 ¬Zి ãZLప� �ేJ" 12ట-C , సన`ప�
TxరబటCల; అత"�I �¾(f%SంA, అత" ��డక; బం%ారF %tల;సు 9EZి 43434343 తన
#?ండవ రథమ	]ద అత" T:�I�ం�ెను. అప�డ�వంద నమ	 �ేయ	డ" అత"
మ	ందర జనుల; �³కల;9EZి#S. అటB6  ఐగ	ప�N  �ేశమంతట-]ద అత"
"య!ం�ెను. 44444444 మ#Sయ	 ఫ#� ãZLప���ఫ#�ను TETE; అPనను  Z2లవ�
ల�క ఐగ	ప�N  �ేశమందంతటను ఏ మనుషp�డ�ను తన �ేJT:ౖనను �ా>T:ౖనను
ఎతN కcడద" �ె12uను. 45454545 మ#Sయ	 ఫ#� ãZLప�నక; జప`తu TEహÑ అను
1LరF 12ట-C , అత"�I ఓను±క� య�జక;(ైన ��¬Ó2ర క;మ�#?Nయగ	 ఆZ2నతp
"Ad 12ం(f6  �ేZ2ను. 46464646 ãZLప� బయల;�ే#S ఐగ	ప�N  �ేశమందంతట
సంచ#Sం�ెను. ãZLప� ఐగ	ప�N  #ాజ?ౖన ఫ#� PQదుట ">Aనప�డ� మ	పu��
సంవతqరమ	ల9ా(ై య	ం(ెను. అప�డ� ãZLప� ఫ#� PQదుటనుం(f 9:È6
ఐగ	ప�N  �ేశమందంతట సం�xరమ	 �ేZ2ను. 47474747 సమృ��z %ా పంటపం(fన P�డ�
సంవతqరమ	లలk భ�! బహÑ V#SV%ా పం(ెను. 48484848 ఐగ	ప�N  �ేశమందున`



P�డ� సంవతqరమ	ల ఆ}రమంతయ	 అతడ� సమకc#Sd, ఆయ�
పటCణమ	లలk �x" "ల;వ�ేZ2ను. ఏ పటCణమ	 చుటBC నుండ� ��లమ	±క�
¥xన�మ	 ఆ పటCణమం�ే "ల;వ�ేZ2ను. 49494949 ãZLప� సమ	దKప� ఇసుకవలs అJ
V¯ాN రమ	%ా ¥xన�మ	 ��గ	�ేZ2ను. ��ల;చుట అ¯ాధ� మ�PQను గనుక
��ల;చుట మ�"9EZ2ను. 50505050 కరవ� సంవతqరమ	ల; #ాకమ	నుప�
ãZLప��IదwరF క;మ�రFల; ప�ట-C #S. ఓను±క� య�జక;(ైన ��¬Ó2ర
క;మ�#?Nయగ	 ఆZ2నతp అత"�I 9ా#S" కT:ను. 51515151 అప�డ� ãZLప��ేవ�డ� Tx
సమసN  బµధను Tx తం(fKPంట- 9ా#Sనంద#S" TEను మరA ��వ�నటB6  �ేZ2న"
�ె1ిu తన జ³�ష¡ క;మ�రF"�I మనÌLª  అను 1LరF 12టMCను. 52525252 తరF9ాత అతడ�Txక;
బµధ క>%Sన �ేశమందు �ేవ�డ� నను` అ�వృ��z  ��ం��ం�ెన" �ె1ిu,
#?ండవ9ా"�I ఎâKా Pమ	 అను 1LరF 12టMCను. 53535353 ఐగ	ప�N  �ేశమందు సమృ��z %ా
పంటపం(fన సంవతqర మ	ల; గడAన తరF9ాత 54545454 ãZLప� �ె1ిuన పK�ారమ	
ఏడ� కరవ� సంవతqరమ	ల; ఆరంభమ�PQను %ా" ఐగ	ప�N  �ేశమందంతటను
ఆ}ర మ	ం(ెను. 55555555 ఐగ	ప�N  �ేశమందంత టను కరవ� వAd నప�డ� ఆ
�ేశసుÍ ల; ఆ}రమ	 �Åసమ	 ఫ#��� nర12టBC ��"#S, అప�డ�
ఫ#�]రFãZLప� దwక; 9:È6  అతడ� ]�� �ెప�నటB6  �ేయ	డ"
ఐగ	1ీNయ	లంద#S�� �ె12uను. 56565656 కరవ� ఆ �ేశమం దంతటను ఉం(ెను గనుక
ãZLప� ��ట6 "`య	 V1ిuంA ఐగ	1ీNయ	లక; ¥xన�మమ4కమ	 �ేZ2ను.
ఐగ	ప�N  �ేశ మందు ఆ కరవ� ´µరమ	%ా ఉం(ెను; 57575757 మ#Sయ	 ఆ కరవ� పKJ
�ేశమందు ´µర���నందున సమసN  �ేశసుÍ ల; ãZLప�TUదw  ¥xన�మ	 ��నుటక;
ఐగ	ప�N నక; వAd#S.
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1111 ¥xన�మ	 ఐగ	ప�N లk నున`ద" య��Åబ	 �ె>Zి ��"నప�డ�]#³ల ఒక#S
మ	ఖమ	 ఒకరF చూచు చుTx`ర" తన క;మ�రFల�� అT:ను. 2222 మ#Sయ	
అతడ�చూడ�(f, ఐగ	ప�N లk ¥xన�మ	న`ద" Vంట-", మనమ	 �xవక
బKదుక;నటB6  ]రF అక�(f�I 9:È6  మన��రక; అక�డనుం(f ¥xన�మ	 ��ను���"
రండ" �ెపu%ా 3333 ãZLప� ప��మం�� అన`ల; ఐగ	ప�N లk ¥xన�మ	 ��న
బ¢P#S. 4444 అPననుఇత"�I }" సంభVంచుTE¹ అ" య��Åబ	 ãZLప�
తమ	4డగ	 బ¿Tx�]నును అత" అన` ల�� పం1ిన 9ాడ� �ాడ�. 5555 కరవ�
కTxను �ేశమ	లk ఉం(ెను గనుక ¥xన�మ	 ��నవAdన9ా#S�� కcడ ఇW\ా P�ల;
క;మ�రFల;ను వAd#S. 6666 అప�డ� ãZLప� ఆ �ేశమంతట-]ద అ¥��ా#SPQ�
య	ం(ెను. అత(ే ఆ �ేశ పKజలంద#S�I" ¥xన�మమ4కమ	 �ేయ	9ాడ� గనుక
ãZLప� స�దరFల; వAd మ	ఖమ	ల; TEలను ¹1ి అత 7777 ãZLప� తన
స�దరFలను చూA 9ా#S" గ	రFతpపట-C  9ా#S�I అను�"వలs కనబ(f 9ా#S��
క� Sనమ	%ా మ�టల�(f]#?క�డనుం(f వAdJర" అ(f%?ను. అందుక;
9ారFఆ}రమ	 ��నుటక; కTxను �ేశమ	నుం(f వAdJ మ"#S. 8888 ãZLప� తన
స�దరFలను గ	రFతp పటMCను %ా" 9ారత" గ	రFతp పటCల�దు. 9999 ãZLప�
9ా#S" గ�#Sd �xను క"న కలల; జj® పకమ	 �ేZి��"]రF 9Eగ	ల9ారF ఈ
�ేశమ	గ	టBC  �ె>Zి��న వAdJర" 9ా#S�� నన%ా 10101010 9ారFల�దు పKభ	9ా, 
�xసుల���న �¤మ	 ఆ}రమ	 ��నుట�³ వAdJVు; 11111111 �¤మందరమ	 ఒక�
మనుషp�" క;మ�రFలమ	; �¤మ	 య�xరÍవంతpల�¤%ా"  �xసుల���న



�¤మ	 9Eగ	ల9ారమ	 �ామ" అత"�� �ె1ిu#S. 12121212 అP�ే అతడ�ల�దు, ఈ
�ేశమ	 గ	టBC  �ె>Zి ��నుట�?r వAdJర" 9ా#S�� అT:ను. 13131313 అందుక; 9ారF
�xసుల���న �¤మ	 పం(ెKండ�మం�� స�దరFలమ	, కTxను �ేశమ	లk నున`
ఒక� మనుషp�" క;మ�రFలమ	; ఇ��%� క"షp¡ డ� TEడ� మ� తం(fK±దw
ఉTx`డ�; ఒకడ� లs 14141414 అP�ే ãZLప�]రF 9Eగ	ల9ార" TEను ]��
�ె1ిuనమ�ట "జ�¤. 15151515 �º"వలన ] "జమ	 �ె>యబడ�ను; ఫ#�
yవమ	��డ�, ] తమ	4డ� ఇక�(f�I వAd�ేTE %ా" ]#Sక�డనుం(f

9:ళ6కcడదు. 16161616 ] తమ	4" ¬Zి��" వచుdటక; ]లkn ఒక" పంప�(f; అP�ే
]రF బం¥�ంపబ(f య	ందురF. అటB6  ]లk సత�మ	న`�ో ల��ో ] మ�టల;
Wó¥�ంపబడ�ను; ల�"PQడల ఫ#� yవమ	��డ�, ]రF 9Eగ	ల 9ార" �ె1ిu 17171717
9ా#S" మ�డ� ��నమ	ల; �ెర¯ాలలk 9EPం�ెను. 18181818 మ�డవ ��నమ	న
ãZLప� 9ా#S" చూATEను �ేవ�"�I భయపడ�9ాడను; ]రF బKదుక;నటB6  �º"
�ేయ	(f. 19191919 ]రF య�xరÍవంతpలsౖJ#ా ] స�దరFలలk ఒకడ� ఈ
�ెర¯ాలలk బం¥�ంపబడవలsను; ]రF 9:È6  ] క;టBంబమ	ల కరవ� ¬రFటక;
¥xన�మ	 ¬Zి��" ��వ�(f. 20202020 ] తమ	4" Tx ±దwక; ¬Zి��" రం(f; అటB6
] మ�టల; సత����నటBC  కనబడ�ను గనుక ]రF �xవర" �ె12uను. 9ారటB6
�ేZి#S. 21212121 అప�డ� 9ారF"శd యమ	%ా మన స�దరF" PQడల మనమ	
�ేZిన అప #ాధమ	నక; hm ��ందుచుTx`మ	. అతడ� మనలను బJమ�ల;
��"నప�డ� మనమ	 అత" 9Eదన చూAయ	 Vనక�� 22222222 మ#Sయ	 ర�బéను ఈ
Aన`9ా"PQడల �ాపమ	 �ేయక;డ" TEను ]�� �ెపuల��x? అPనను ]రF
Vన#?rJ#S గనుక అత" ర�ాN ప #ాధమ	 మన]ద ¹పబడ�చున`ద" 9ా#S



క;తN ర !�ెdను. 23232323 అP�ే ���´µÌి 9ా#S మధ� నుం(ెను గనుక తన మ�ట
ãZLప� గ\ ©̈ం�ెన" 9ారF �ె>Zి��నల�దు. 24242424 అతడ� 9ా#S±దwనుం(f
అవతలక; ��P P�(fd, మరల 9ా#S±దwక; వAd 9ా#S�� మ�టల�(f, 9ా#Sలk
Ìి¹� నును పటBC ��" 9ా#S కను`ల ఎదుట అత" బం¥�ం�ెను. 25252525 మ#Sయ	
ãZLప� 9ా#S %�T:లను ¥xన�మ	�� "ంప�ట క;ను, ఎవ#S ర�కల; 9ా#S %�T:లk
J#S%S ఉంచుటక;ను, పKయ�ణమ	��రక; ´¢జనప�xరÍమ	ల; 9ా#S�Iచుdటక;ను
ఆజ® ఇ�ెdను. అతడ� 9ా#SPQడల "టB6  జ#S%Sం�ెను. 26262626 9ారF �xమ	 ��"న
¥xన�మ	ను తమ %ా(fదల]ద ఎ�I�ంచు��" అక�డనుం(f 9:È6��P#S. 27272727
అP�ే 9ారF ��%Sన �bట ఒకడ� తన %ా(fదక; �¤త12టBC ట�?r తన %�T:
V1ిuనప�డ� అత" ర�కల; కనబ(ెను, అV అత" %�T:మ�Jలk ఉం(ెను. 28282828
అప�డతడ�Tx ర�కల; J#S%S PAd9EZిTxరF. ఇ��%� ఇV Tx %�T: లkTE
ఉన`వ" తన స�దరFల�� �ె12uను. అంతట 9ారF గ	ం(ె �ె��#S��Pన9ా#?r
జ(fZిఇ�ే!ట-? �ేవ�డ� మన�IటB6  �ేZ2న 29292929 9ారF కTxను �ేశమందున` తమ
తం(fKPQ�న య��Åబ	TUదwక; వAd తమక; సంభVంAన�� య�వతpN ను అత"�I
�ె>య �ేZి#S. 30303030 ఎట6 న%ాఆ �ేశమ	నక; పKభ	9:ౖన9ాడ� మ��� క� Sనమ	%ా
మ�టల�(f, �¤మ	 ఆ �ేశమ	ను 9Eగ	చూడ వAdన9ారమ" అను��T:ను. 31313131
అప�డ��¤మ	 య�xరÍ వంతpలమ	, 9Eగ	ల9ారమ	 �ామ	. 32323232 పం(ెKండ�మం��
స�దరFలమ	, ఒక�తం(fK క;మ�రFలమ	, ఒకడ� ల�డ�, మ� తమ	4డ� TEడ�
కTxను �ేశమందు మ� తం(fK±దw  ఉTx`డ" అత"�� �ె1ిuJVు. 33333333 అందుక;
ఆ �ేశప� పKభ	వ� మమ	4ను చూA]రF య�xరÍవంతpల" �º"వలన TEను
�ె>Zి��ందును. ] స�దరFలలk ఒక"" Tx±దw  V(fA12ట-C  ]



క;టBంబమ	లక; కరవ� ¬రFనటB6  34343434 Tx±దwక; ఆ Aన`9ా" ��డ���"రం(f.
అప�డ� ]రF య�xరÍవంతpల� %ా" 9Eగ	ల9ారF �ార" TEను �ె>Zి��" ]
స�దరF" ]కపu%Sం�ెదను; అప�డ� ]రF ఈ �ేశమందు 9ా��ా రమ	
�ేZి��నవచుdన" �ె12uన"#S. 35353535 9ారF తమ %�T:లను క;మ4#SంAనప�డ� ఎవ#S
ర�కల మ�ట 9ా#S %�T:లk ఉం(ెను. 9ారFను 9ా#S తం(fKయ	 ఆ ర�కల
మ�టల; చూA భయప(f#S. 36363636 అప�డ� 9ా#S తం(fKPQ�న య��Åబ	 9ా#S"
చూA]రF నను` ప�తK ß̈ను"%ా �ేయ	చుTx`రF; ãZLప� ల�డ�; Ìి¹�ను
ల�డ�; ]రF బ¿Tx�]నును కcడ ¬Zి��న��వ�దురF; ఇవ"`య	 Txక; పK 37373737
అందుక; ర�బéనుTEనత" ±దwక; ¬Zి��" #ా"PQడల Tx PదwరF
క;మ�రFలను వ� చంపవచుdను; అత" Tx �ేJకపu%Sంచుమ	, అత" మరల
±దwక; ¬Zి��" వAd అపu%Sం�ెదన 38383838 అP�ే అతడ�Tx క;మ�రF" ]��
9:ళ6"య�ను; ఇత" అన` చ"��PQను, ఇతడ� మ�తK�¤ !%S>య	Tx`డ�.
]రF ��వ� మ�ర¶మ	న ఇత"�I }" సంభVంAనPQడల T:రZిన 9:ండ�K కల;
గల న
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1111 ఆ �ేశమందు కరవ� ´µరమ	%ా ఉం(ెను గనుక 2222 9ారF ఐగ	ప�N నుం(f �ెAdన
¥xన�మ	 J"9EZిన తరF9ాత 9ా#S తం(fK]రF మరల 9:È6  మన��రక; ��ం�ెమ	
ఆ}రమ	 ��నుడ" 9ా#S�� అన%ా 3333 య��x అత" చూAఆ మనుషp�డ� ]
తమ	4డ� ]�� ఉంటäTE %ా" ]రF Tx మ	ఖమ	 చూడకcడద" మ��� గట-C %ా
�ె12uను. 4444 �ాబట-C  వ� మ�తమ	4" మ��� కcడ పం1ిన PQడల �¤మ	 9:È6



��రక; ఆ}రమ	 ��ందుమ	. 5555 వ� 9ా"" పంపTUల6 "PQడల �¤మ	
9:ళ6మ	; ఆ మను షp�డ�] తమ	4డ� ]�� ల�"PQడల ]రF Tx మ	ఖమ	
చూడకcడద" మ��� �ె12uనT:ను. 6666 అందుక; ఇW\ా P�ల;]క; ఇం��క
స�దరFడ� కలడ" ]రF ఆ మనుషp�"�� �ె1ిu Txక; ఇంత శ\మ
కల;గజ³యTEల అన%ా 7777 9ారF ఆ మనుషp�డ�] తం(fK Pంక సyవ�(ై
య	Tx`(x? ]క; స�దరFడ� ఉTx`(x అ" మమ	4ను గ�#Sdయ	 మ�
బంధువ�లను గ�#Sdయ	 ఖం(fత మ	%ా అ(f%Sనప�డ� �¤మ	 ఆ పKశ`లక;
త%SనటBC  అత"�I 9ాసNవమ	 �ె>య�ె1ిuJVు] స�దరF" ¬Zి��" రండ"
అతడ� �ెప�న" మ��?టB6  �ె>య	న"#S. 8888 య��x తన తం(fKPQ�న
ఇW\ా P�ల;ను చూAఆ Aన` 9ా"" Tx�� కcడ పంప�మ	, �¤మ	 ల�A
9:ళØ6 దుమ	, అప�డ� �¤�¤ �ాదు వ�ను మ� 1ిల6 ల;ను �xవక బKదుక;దుమ	;
9999 TEను అత"గ�#Sd ప�టపడ�దును, వ� అత"గ�#Sd నను` అడ�గవలsను;
TEను అత" J#S%S ±దwక; ¬Zి��"వAd PQదుట "ల;వబ¿టC"PQడల ఆ
"ంద Tx ]ద ఎల6 ప�డ�ను ఉండ�ను. 10101010 మ�క; తడవ� �ాక ��PనPQడల
ఈ�ాట-�I #?ండవ మ�రF J#S%S వAd య	ందుమ" �ెపu%ా 11111111 9ా#S తం(fKPQ�న
ఇW\ా P�ల; 9ా#S�¾ అట6 Pన ] #§ల�గ	 �ేయ	(f; ఈ �ేశమందు
పKZిదzమ	లsౖనV, అన%ా ��ం�ెమ	 మసN �I ��ం�ెమ	 �ేT: సుగంధ దKవ�మ	ల;
బ¢ళమ	 1ి¯ాN చ�ాయల; బµదమ	 �ాయల; ] %�T:లలk 9EZి��" ఆ
మనుషp�"�I �ానుక%ా ¬Zి��" ��వ�(f. 12121212 #?ట-C ంప� ర�కల; ]రF ¬Zి��ను(f,
] %�T:ల మ�Jలk ఉంచబ(f J#S%SవAdన ర�కల; కcడ �ేత పటBC  ��"��P
మరల ఇAd9Eయ	(f; ఒక9Eళ అ�� ��రబµటMౖ య	ండ�ను; 13131313 ] తమ	4"



¬Zి��" ల�A ఆ మనుషp�" ±దwక; J#S%S 9:ళØ6 (f. 14141414 ఆ మనుషp�డ� ]
Pతర స�దరF" బ¿Tx�]నును ] కపu%SంచునటB6  సర�శక;N (ైన �ేవ�డ� ఆ
మనుషp�" PQదుట !మ	4ను కరFణÝంచును %ాక. TEను ప�తK ß̈ను డT:ౖ
య	ండవలZిన PQడల ప�తK ß̈నుడనగ	దున" 9ా#S�� �ె12uను. 15151515 ఆ
మనుషp�ల; ఆ �ానుకను ¬Zి��", �ేతpలలk #?ట-C ంప� ర�కలను తమ9:ంట
బ¿Tx�]నును ¬Zి��" ల�A ఐగ	ప�N నక; 9:È6  ãZLప� PQదుట ">A#S. 16161616
ãZLప� 9ా#S�� నున` బ¿Tx�]నును చూA తన గృహ"#ా�హ క;"�� ఈ
మనుషp�లను ఇంట-�I ¬Zి��"��P ఒక 9Eటను �ÅZి వంట Zిదzమ	
�ేPంచుమ	; మ¥x�హ`మందు ఈ మనుషp�ల; Tx�� ´¢జనమ	 �ేయ	దుర"
�ె12uను. 17171717 ãZLప� �ె1ిuనటB6  అతడ� �ేZి ఆ మనుషp� లను ãZLప� ఇంట-�I
¬Zి��"��PQను. 18181818 ఆ మనుషp�ల; ãZLప� ఇంట-�I ర1ిuంపబ(fనందున 9ారF
భయప(fnదట మన %�T:లలk J#S%S 12టCబ(fన ర�కల "!తNమ	 అతడ� మన
]���I అక¯ా4తpN %ా వAd ]దప(f మనలను �xసుల;%ా �ెరపట-C  మన
%ా(fదలను ¬Zి��నుటక; లkప>�I �ె1ిuం�ెనను��"#S. 19191919 9ారF ãZLప�
గృహ"#ా�హక;"±దwక; వAd Pంట- �x�రమ	న అత"�� మ�టల�(f 20202020
అయ�� ఒక మనV; nదట �¤మ	 ఆ}రమ	 ��నుట�³ వAdJVు. 21212121 అP�ే
�¤మ	 ��%Sన�bట-�I వAd మ� %�T:లను V1ిu నప�డ�, ఇ��%� మ� మ� ర�కల
త�"�?క; స#S%ా ఎవ#S ర�కల; 9ా#S %�T:మ�Jలk నుం(ెను. అV �ేతపటBC ��"
వAdJVు. 22222222 ఆ}రమ	 ��నుటక; మ#S ర�కలను ¬Zి��" వAdJVు; మ�
ర�కలను మ� %�T:లలk T:వరF 9EZి#� మ�క; �ె>యద" �ె1ిu#S. 23232323
అందుకతడ�]క; �³మమగ	ను %ాక భయపడక;(f; ] 1ితరFల �ేవ�(ైన ]



�ేవ�డ� ]క; ] %�T:లలk ధన!�ెdను. ] ర�కల; Txక; మ	ట-Cనవ" �ె1ిu
Ìి¹�నును 9ా#S±దw  24242424 ఆ మనుషp�డ� 9ా#S" ãZLప� ఇంట-�I ¬Zి��"
వAd 9ా#S�I È6య�%ా 9ారF �ాళØ6  కడ�గ	��"#S. మ#Sయ	 అతడ� 9ా#S
%ా(fదలక; �¤త 9EPం�ెను. 25252525 అక�డ �xమ	 ´¢జనమ	 �ేయవలsన" V"#S
గనుక మ¥x�హ`మందు ãZLప� వచుd 9Eళక; తమ �ానుకను Zిదzమ	�ేZి#S.
26262626 ãZLప� ఇంట-�I వAd నప�డ� 9ారF తమ �ేతpలలkనున` �ానుకను
ఇంట-లk"�I �ెAd అత"�IAd, అత"�I TEలను ¯ా%Sలప(f#S. 27272727 అప�డ�]రF
�ె1ిuన మ	స>9ా(ైన ] తం(fK �³మమ	%ా ఉTx`(x? అతడ� ఇంక బKJ�I
య	Tx`(x? అ" 9ా#S �³మసమ��xరమ	 అ(f%S నందుక; 9ారF 28282828  �xసు(ైన
మ� తం(fK ఇంక బK���Iయ	Tx`డ� �³మమ	%ానుTx`డ" �ె1ిu వం%S ¯ా%Sలప(f#S.
29292929 అప�డతడ� కను`లsJN  తన త>6  క;మ�రFడ�ను తన తమ	4(ైన
బ¿Tx�]నును చూA]రF Tx�� �ె1ిuన ] తమ	4డ� ఇత(ేTx? అ" అ(f%S Tx
క;మ�రF(x, �ేవ�డ� "ను` కరFణÝంచును %ాక 30303030 అప�డ� తన తమ	4"]ద
ãZLప� నక; 1LKమ ��రF6 ��" వ�ెdను గనుక అతడ� త�రప(f P�డ�dటక;
�bటB 9:ద�I లkప> గ��లk"�I 9:È6  అక�డ ఏ(ెdను. 31313131 అప�డ� అతడ� మ	ఖమ	
కడ�గ	��" 9:ల;ప>�I వAd తను` �xను అణచు��", ´¢జనమ	 వ(fi ంచుడ"
�ె12uను. 32323232 అత"�I" 9ా#S�I" అత"�� ´¢జనమ	 �ేయ	చున`
ఐగ	1ీNయ	లక;ను 9EరF 9EరF%ా వ(fi ంA#S. ఐగ	1ీNయ	ల; ¼̈áKయ	ల�� క>Zి
´¢జనమ	 �ేయరF; అ�� ఐగ	1ీN  య	లక; Á̈యమ	. 33333333 జ³�షp¡ డ� nదల;��"
క"షp¡ " వరక; 9ారF అత" PQదుట తమ తమ PÀడ� ��ప�న కcరFdం(f#S
గనుక ఆ మనుషp�ల; ఒక"9:ౖప� ఒకడ� చూA ఆశdర� ప(f#S. 34343434 మ#Sయ	



అతడ� తనPQదుటనుం(f 9ా#S�I వంతpలsJN  పం12ను. బ¿Tx�]ను వంతp
9ారంద#S వంతpలకంటM అPదంతల; %tపu��. 9ారF Vందు ఆర%SంA అత"��
క>Zి సంతpÌిC %ా �xK %S#S.
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1111 ãZLప� ఆ మనుషp�ల %�T:ల; పట-Cనంత ఆ}ర ప�xరÍమ	ల�� 9ాట-" "ం1ి
ఎవ#S ర�కల; 9ా#S %�T:మ�Jలk 12టBC మ"య	, 2222 క"షp¡ " %�T: మ�Jలk తన
9:ం(f %ST:`ను అత" ¥xన�ప� ర�కలను 12టBC మ"య	, తన గృహ
"#ా�హక;"�I ఆజj® 1ింప%ా ãZLప� �ె1ిuన మ�ట ��ప�న అతడ� �ేZ2ను. 3333
�ెల6 9ా#Sనప�డ� ఆ మనుషp�ల; తమ %ా(fదల�� కcడ పం1ి9Eయబ(f#S. 4444
9ారF ఆ పటCణమ	నుం(f బయల; �ే#S PQం�� దూరమ	 9:ళ6క మ	నుప�,
ãZLప� తన గృహ"#ా�హక;" చూA వ� ల�A ఆ మనుషp�ల 9:ంటబ(f 9:È6
9ా#S" క>Zి��" ]రF �¤ల;క; �×డ� �ేయTEల? 5555 �ే"�� Tx పKభ	వ� �ానమ	
�ేయ	T° �ే"వలన అతడ� శక;నమ	ల; చూచుT° అ�� P�ే క�x? ]రF �º"
�ేయ	టవలన �ా" ప" �ేZిJర" 9ా#S�� �ెప�మT:ను. 6666 అతడ� 9ా#S"
క>Zి��" ఆ మ�టల; 9ా#S�� �ె1ిuనప�డ� 7777 9ారF మ� పKభ	వ� ఇటB6  మ�ట
ల�డTEల? ఇట-C  ప" �ేయ	ట  �xసులక; దూరమవ�ను %ాక. 8888 ఇ��%� మ�
%�T:లమ�తpలలk మ�క; �ొ#S�Iన ర�కలను కTxను �ేశమ	లkనుం(f J#S%S
¬Zి��"వAdJVు;  పKభ	వ� ఇంట-లkనుం(f �¤మ	 9:ం(fT:ౖనను బం%ారమ	
T:ౖనను ఎటB6  �ొం%Sల;దుమ	? 9999  �xసులలk ఎవ#S±దw  అ�� �ొరFక;T° 9ాడ�
చచుdను %ాక; మ#Sయ	 �¤మ	 మ� పKభ	వ�నక; �xసులమ	%ా నుందుమ"



అత"�� అ"#S. 10101010 అందుకతడ�మంA��, ]రF �ె1ిuనటäC  �ా య	(f;
ఎవ#S±దw అ�� �ొరFక;T° అత(ే Txక; �xసు డగ	ను, అP�ే ]రF
"#�w షpలగ	దుర" �ె12uను. 11111111 అప�డ� 9ారF త�ర ప(f పKJ9ాడ� తన %�T:ను
�I\ం���I ��ంA �x"" V12uను. 12121212 అతడ� 12దw9ాడ� nదల;��" Aన`
9ా"వరక; 9ా#S" ¯��x చూడ%ా ఆ %ST:` బ¿Tx�]ను %�T:లk �ొ#S�?ను. 13131313
�ావ�న 9ారF తమ బటCల; Aంప���" పKJ9ాడ� తన %ా(fద]ద %�T:ల;
ఎ�I�ంచు ��" J#S%S పటCణమ	నక; వAd#S. 14141414 అప�డ� య��x య	ను అత"
స�దరFల;ను ãZLప� ఇంట-�I వAd#S. అత(fంక అక�డTE ఉం(ెను గనుక
9ారF అత" PQదుట TEలను ¯ా%Sలప(f#S. 15151515 అప�డ� ãZLప�]రF �ేZిన PÀ
ప" P�!ట-? Txవంట- మనుషp�డ� శక;నమ	 చూA �ె>Zి��నున" ]క;
�ె>య�x అ" 9ా#S�� అన%ా 16161616 య��x Pట6 T:నుఏ>న 9ా#S�� ఏ!
�ెపuగలమ	? ఏమందుమ	? �¤మ	 "#�w షpలమ" PQటB6  కనుపరచగలమ	?
�ేవ�(ే  �xసుల TEరమ	 కను%tT:ను. ఇ��%� �¤మ	ను ఎవ" ±దw  ఆ %ST:`
�ొ#S�?T° 9ాడ�ను ఏ>న 9ా#S�I �xసుల మగ	దుమT:ను. 17171717 అందుకతడ� అటB6
�ేయ	ట Txక; దూరమవ�ను%ాక; ఎవ"�ేJలk ఆ %ST:` �ొ#S�?T° 9ా(ే Txక;
�xసుడ�%ా నుండ�ను; ]రF ] తం(fK ±దwక; సమ�¥xనమ	%ా 9:ళØ6 డ"
�ెపu%ా 18181818 య��x అత" స]1ింAఏ>న9ా(x ఒక మనV; ఒక మ�ట P�>న
9ా#S�� తమ �xసు" �ెప���న"మ	4; తమ �Åపమ	 తమ �xసు"]ద
రవ�ల;��నయక;మ	; తమరF ఫ#� అంత9ారFగ�x 19191919 ఏ>న9ాడ�]క;
తం(fKPQ�నను స�దరF(ైనను ఉTx`(x అ" తమ �xసులన(f%?ను. 20202020
అందుక; �¤మ	మ�క; మ	స>9ా(ైన తం(fKయ	 అత" మ	స>తనమ	న ప�ట-Cన



±క Aన` 9ాడ�ను ఉTx`రF; 9ా" స�దరFడ� చ"��PQను, 9ా" త>6�I
9ా(ొక�(ే !%S>య	Tx`డ�, 9ా" తం(fK 21212121 అప�డ� తమరFTEనత" చూచుటక;
అత" Tx ±దwక; ¬Zి��" రండ" తమ �xసుల�� �ె1ిu J#S. 22222222 అందుక;
�¤మ	 ఆ Aన`9ాడ� తన తం(fK" Vడ�వల�డ�. 9ాడ� తన తం(fK"
V(fAనPQడల 9ా" తం(fK చ"��వ�న" P�>న9ా#S�� �ె1ిuJVు. 23232323 అందుక;
తమరF] తమ	4డ� ]�� #ా"PQడల ]రF మరల Tx మ	ఖమ	
చూడకcడద" తమ �xసుల�� �ె1ిuJ#S. 24242424 �ాబట-C  Tx తం(fKPQ�న తమ �xసు"
±దwక; �¤మ	 9:È6  P�>న9ా#S మ�టలను అత"�I �ె>య�ేZిJVు. 25252525 మ�
తం(fK]రF J#S%S 9:È6  మన��రక; ��ం�ెమ	 అ}రమ	 ��ను���" రండ"
�ె1ిuనప�డ� 26262626 �¤మ	 అక�(f�I 9:ళ6ల�మ	; మ� తమ	4డ� మ��� కcడ
ఉం(fనPQడల 9:ళØ6 దుమ	; మ� తమ	4డ� మ��� నుంటäTE %ా" ఆ మను షp�"
మ	ఖమ	 చూడల�మ" �ె1ిuJVు. 27272727 అందుక; తమ �xసు(ైన Tx తం(fKTx´µర�
Tx�Iదw#S" కT:న" ]#?రFగ	దురF. 28282828 9ా#Sలk ఒకడ� Tx ±దwనుం(f 9:È6
��PQను. అతడ� "శdయమ	%ా దుషCమృగమ	ల�ేత *లd బ(ెనను��ంట-",
అపuట-నుం(f అతడ� Txక; కనబడల�దు. 29292929 ]రF Tx PQదుటనుం(f ఇత"
¬Zి��"��Pన తరF9ాత ఇత"�I }" సంభVంAనPQడల T:రZిన
9:ండ�K కల;గల నను` మృతpల లkకమ	లk"�I దుఃఖమ	�� ��%S��వ�నటB6
�ేయ	దుర" మ��� �ె12uను. 30303030 �ావ�న తమ �xసు(ైన Tx తం(fK±దwక; TEను
9:È6నప�డ� ఈ Aన`9ాడ� మ�±దw  ల�"PQడల 31313131 అత" �Kా ణమ	 ఇత" �Kా ణ
మ	�� 12న9EZి��" య	న`�� గనుక ఈ Aన`9ాడ� మ�±దw  ల�క��వ�ట
అతడ� చూడ%ాTE చ"��వ�ను. అటB6  తమ �xసుల���న �¤మ	 T:రZిన



9:ండ�K కల; గల తమ �x 32323232 తమ �xసుడT:ౖన TEను ఈ Aన` 9ా""గ�#Sd Tx
తం(fK�I ప�టప(f  ±దwక; TEనత" ¬Zి��" #ా"PQడల Tx తం(fK దృÌిC
యందు ఆ "ంద Tx ]ద ఎల6 ప�డ� ఉండ�న" �ె1ిuJ". 33333333 �ాబట-C  తమ
�xసుడT:ౖన నను` ఈ Aన`9ా"�I పKJ%ా ఏ>న9ా#S�I �xసు"%ా నుండ"Ad
PÀ Aన`9ా" తన స�దరFల�� 9:ళ6"మ	4. 34343434 ఈ Aన`9ాడ� Tx��కcడ
ల�"PQడల Tx తం(fK±దwక; TET:టB6  9:ళ6గలను? 9:È6నPQడల Tx తం(fK�I
వచుd అ�ాయమ	 చూడవలZి వచుdన" �ె12uను.

ఆ���ాండమ	 45ఆ���ాండమ	 45ఆ���ాండమ	 45ఆ���ాండమ	 45

1111 అప�డ� ãZLప� తన ±దw ">Aన9ారంద#S PQదుట తను` �xను
అణచు��నజjలకTx ±దwనుం(f పKJ మనుషp�" 9:ల;ప>�I పం1ి 9Eయ	డ"
ëగ¶ర%ా �ె12uను. ãZLప� తన స�దరFల 2222 అతడ� ఎల;%?JN  P�డ�%ా
ఐగ	1ీNయ	ల;ను ఫ#� Pంట-9ారFను V"#S. 3333 అప�డ� ãZLప�TEను ãZL
ప�ను; Tx తం(fK Pంక బK���Iయ	Tx`(x అ" అ(f%S నప�డ� అత"
స�దరFల; అత" సమ	ఖమందు �¾ందరప(f అత"�I ఉతN రమ	 ఇయ�ల�క
��P#S. 4444 అంతట ãZLప�Tx దగ¶రక; రండ" తన స�దరFల��
�ె1ిuనప�డ� 9ారF అత" దగ¶రక; వAd#S. అప�డతడ�ఐగ	ప�N నక; 9:ళØ6 నటB6
]రF అ!్మ9EZిన ] స�దరF(ైన ãZLప�న 5555 అPనను TE"క�(f�I
వచుd నటB6  ]రF నను` అ!్మ9EZినందుక; దుఃఖపడక;(f; అ�� ]క;
సం�xపమ	 ప�ట-C ంప "య�క;(f; �Kా ణరmణ ��రక; �ేవ�డ� ]క; మ	ందు%ా
నను` పం1ిం�ె 6666 #?ండ� సంవతqరమ	లనుం(f కరవ� �ేశమ	లk నున`��.



ZLద����నను �ÅతPQ�నను ల�" సంవతqరమ	ల; ఇంక అPదు వచుdను.
!మ	4ను ఆశdర�మ	గ ర�fంA �ేశ మ	లk !మ	4ను W షమ	%ా
"ల;ప�టక;ను 7777 �Kా ణమ	�� �ా�ాడ�టక;ను �ేవ�డ� ]క; మ	ందు%ా నను`
పం1ిం �ెను. 8888 �ాబట-C  �ేవ�(ే%ా" ]రF న"`క�(f�I పంపల�దు. ఆయన నను`
ఫ#�క; తం(fK%ాను అత" Pంట-9ా#S కంద#S�I పKభ	వ�%ాను ఐగ	ప�N
�ేశమంతట-]ద ఏ>క%ాను "య!ం�ెను. 9999 ]రF త�ర%ా Tx తం(fK ±దwక;
9:È6  అత"�� క;మ�రF(ైన ãZLప��ేవ�డ� నను` ఐగ	ప�N  �ేశమంతట-�I
పKభ	వ�%ా "య !ం�ెను, Tx ±దwక; రమ	4, అక�డ ఉండవదుw ; 10101010 వ�
%�Ì2ను �ేశమందు "వZిం�ెదవ�, అప�డ� వ�ను  1ిల6 ల;ను  1ిల6 ల
1ిల6 ల;ను  %tఱÃలమందల;ను  ప�వ� ల;ను క; క>%Sన�� య�వతpN ను
Txక; స]పమ	%ా నుండ�ను. 11111111 ఇకను అPదు కరవ� సంవతqరమ	ల;
వచుdను గనుక క;ను  Pంట- 9ా#S�I" క; క>%Sనదంతట-�I" 1Lద#Sకమ	
#ాక;ండ అక�డ "ను` ��Ìిం�ెదనTx`డ" �ెప�(f. 12121212 ఇ��%� ]��
మ�టల�డ�చున`�� Tx T°#³ అ" ] కను`ల;ను Tx తమ	4(ైన బ¿Tx�]ను
కను`ల;ను చూచుచున`V. 13131313 ఐగ	ప�N లk Txక; క>%Sన సమసN  ఘనతను, ]రF
చూAన�� య�వతpN  Tx తం(fK�I �ె>య�ేZి త�ర%ా Tx తం(fK" ఇక�(f�I ¬Zి
��"రండ" తన స�దరFల�� �ె1ిu 14141414 తన తమ	4 (ైన బ¿Tx�]ను ��డ]ద
ప(f P�(ెdను; బ¿Tx�]ను అత" ��డ]దప(f P�(ెdను. 15151515 అతడ� తన
స�దరFలంద#S" మ	దుw  12టBC  ��" 9ా#S]ద ప(f P�(fdన తరF9ాత అత"
స�దరFల; అత"�� మ�టల�(f#S. 16161616 ãZLప�±క� స�దరFల; వAdన
వరNమ�నమ	 ఫ#� Pంట-లk Vనబ(ెను. అ�� ఫ#�క;ను అత" ZLవక; లక;ను



ఇషCమ	%ా నుం(ెను. 17171717 అప�డ� ఫ#� ãZLప��� ఇట6 T:నువ� 
స�దరFలను చూA]#§ల�గ	 �ేయ	(f, ] ప�వ�ల]ద బరFవ�ల; కట-C
కTxను �ేశమ	నక; 9:È6  18181818 ] తం(fK" ] Pంట-9ా#S" 9:ంట బ¿టBC ��" Tx
±దwక; రం(f; ఐగ	ప�N  �ేశమంద> మంA వసుN వ�లను ]�?�ెdదను, ఈ
�ేశమ	±క� ¯ారమ	ను ]రF అనుభVం�ెదరF. 19191919 క; ఆజ®PQ�న�� గ�x?
�º" �ేయ	(f, ] 1ిల6 ల��రక;ను ] ´µర�ల��రక;ను ఐగ	ప�N లkనుం(f బండ6 ను
¬Zి��"��P ] తం(fK" 9:ంటబ¿టBC ��" రం(f. 20202020 ఐగ	ప�N  �ేశమంతట-లkనున`
మంA వసుN వ�ల; ]9E అగ	ను గనుక ] ¯ామ%S\" లm�12టCక;డ" �ెప�మన%ా
21212121 ఇW\ా P�ల; క;మ�రFల; ఆల�గ	నTE �ేZి#S. ãZLప� ఫ#�మ�ట ��పuన 9ా#S�I
బండ6 ను ఇ1ిuం�ెను; మ�ర¶మ	నక; ఆ}రమ	 ఇ1ిuం�ెను. 22222222 అతడ� 9ా#S�I
#?ం(ేZి దుసుN ల బటCల; ఇ�ెdను; బ¿Tx� ]నుక; మ�డ�వందల తpలమ	ల
9:ం(fయ	ను ఐదు దుసుN ల బటCల; ఇ�ెdను, 23232323 అతడ� తన తం(fK "!తNమ	
ఐగ	ప�N లk నున` మంA వసుN వ�లను ¹య	చున` ప�� %ా(fదలను,
మ�ర¶మ	నక; తన తం(fK "!తNమ	 ఆ}రమ	ను, ఇతర ¥xన�మ	ను Jను
బండమ	లను 24242424 అప�డతడ� తన స�దరFలను ¯ాగనం1ి 9ారF
బయల;�ేరFచుండ%ామ�ర¶మందు కలహ పడక;డ" 9ా#S�� �ె12uను. 25252525 9ారF
ఐగ	ప�N నుం(f బయల; �ే#S కTxను �ేశమ	నక; తన తం(fKPQ�న య��Åబ	
TUదwక; వAd 26262626 ãZLప� ఇంక బK���Iయ	ం(f ఐగ	ప�N  �ేశమంతట-"
ఏల;చుTx`డ" అత"�I �ె>య�ేZి#S. అP�ే అతడ� 9ా#S మ�ట నమ4ల�దు
గనుక అతడ� "W dషpC (xPQను. 27272727 అప�డ� 9ారF ãZLప� తమ�� �ె1ిuన
మ�టల"`ట-" అత"�� �ె1ిu#S. అతడ� తను` ఎ�I�ంచు��" ��వ�టక; ãZLప�



పం1ినబండ�6  చూA నప�డ� 9ా#S తం(fKPQ�న య��Åబ	 �Kా ణమ	 �ెపu #Sలs6 న 28282828
అప�డ� ఇW\ా P�ల;ఇం�ే �xల;ను, Tx క;మ�రF(ైన ãZLప� ఇంక
బK���Iయ	Tx`డ�, TEను �xవకమ	నుప� 9:È6  అత" చూ�ెదన" �ె12uను.

ఆ���ాండమ	 46ఆ���ాండమ	 46ఆ���ాండమ	 46ఆ���ాండమ	 46

1111 అప�డ� ఇW\ా P�ల; తనక; క>%Sనదంతయ	 ¬Zి��" పKయ�ణ��� బ¿P�#?ªబµక;
వAd తన తం(fKPQ�న ఇ¯ాqక; �ేవ�"�I బల;లన#Suం�ెను. 2222 అప�డ� #ాJK
దరîనమ	లయందు �ేవ�డ�య��Åబ� య��Åబ� అ" ఇW\ా P�ల;ను 1ి>�ెను.
అందుక తడ�AతNమ	 పKభ	9ా అT:ను. 3333 ఆయనTETE �ేవ�డను,  తం(fK
�ేవ�డను, ఐగ	ప�N నక; 9:ళØ6 టక; భయపడక;మ	, అక�డ"ను` %tపu జనమ	%ా
�ేZ2దను. 4444 TEను ఐగ	ప�N నక; ��గ�డ వ�ెd దను, అం�ే�ాదు TEను
"శdయమ	%ా "ను` J#S%S ¬Zి ��" వ�ెdదను, ãZLప�  కను`ల]ద తన
�ెP� య	ంచున" Z2లVయ�%ా 5555 య��Åబ	 ల�A బ¿P�#?ªబµ నుం(f 9:æç6 ను. ఫ#�
అత" T:�I�ంA ¬Zి��" వచుdటక; పం1ిన బండ6 ]ద ఇW\ా P�ల; క;మ�రFల;
తమ తం(fK PQ�న య��Åబ	ను తమ 1ిల6 లను తమ ´µర�లను ఎ�I�ంA#S. 6666
9ారF, అన%ా య��Åబ	ను అత" య�వతpN  సం�xనమ	ను, తమ ప�వ�లను
�xమ	 కTxనులk సం�ా ��ంAన సంపద య�వతpN ను ¬Zి��" ఐగ	ప�N నక;
వAd#S. 7777 అతడ� తన క;మ�రFలను తన క;మ�రFల క;మ�రFలను తన
క;మ�#?Nలను తన క;మ�రFల క;మ�#?Nలను తన య�వతpN  సం�xనమ	ను
ఐగ	ప�N నక; తన��కcడ ¬Zి��"వ�ెdను. 8888 య��Åబ	ను అత" క;మ�రFల;ను
ఐగ	ప�N నక; వAd#S. ఇW\ా P�ల; క;మ�రFల 1LళØ6  ఇ9E; 9999 య��Åబ	 జ³�ష¡



క;మ�రFడ� ర�బéను. ర�బéను క;మ�రFలsౖన హT°క; పల;6  ¼̈¯�K ను క#§4. 10101010
Ìి¹�ను క;మ�రFలsౖన PQమ� P�ల; య�]ను ఓహదు య��×ను ¯�హరF
కTxయ	 #ా> క;మ�రF(ైన �ావ�ల;. 11111111 ల�V క;మ�రFలsౖన %?#�ª ను క}తp
��#ా#S 12121212 య��x క;మ�రFలsౖన ఏరF ఓTxను ÌLల� 12#?సు జ?రహÑ. ఆ ఏరFను
ఓTxనును కTxను �ేశమ	లk చ"��P#S. 12#?సు క;మ�రFలsౖన ¼̈¯�K ను
}మ�ల;. 13131313 ఇWాîఖ�రF క;మ�రFలsౖన ��ల� ప�9ా� ãబ	 Ìి¹Ö ను. 14141414
జ?బ�లcను క;మ�రFలsౖన Z2#?దు ఏలkను యహ ల�ల;. 15151515 �రF ల�య�
క;మ�రFల;. ఆ�� పదwన#ామ	లk య��Åబ	 9ా#S" అత" క;మ�#?NPQ�న �ºTxను
కT:ను. అత" క;మ�రFల;ను అత" క;మ�#?Nల;ను అందరFను మ	పu��
మ	గ	¶ రF. 16161616 %ాదు క;మ�రFలsౖన Zి���ను హ%§¶  ష� ఎ¯�Ëను ఏ#§ ఆ#��º అ#³Ú.
17171717 ఆÌLరF క;మ�రFలsౖన ఇమ�` ఇ�ా� ఇÌీ� బ¿#§య�; 9ా#S స�ద#S PQ�న
WøరహÑ. ఆ బ¿#§య� క;మ�రFలsౖన ¼̈బ¿రF మÚ�P�ల;. 18181818 ల�బµను తన
క;మ�#?NPQ�న ల�య� �IAdన �ల�u క;మ�రFల; �#³. ఆ�� PÀ పదుTxరF
మం��" య��Åబ	నక; కT:ను. 19191919 య��Åబ	 ´µర�PQ�న #ా Á̈ల; క;మ�రFలsౖన
ãZLప� బ¿Tx�]ను. 20202020 ãZLప�నక; మనÌLª  ఎâKా Pమ	ల; ప�ట-C #S. 9ా#S"
ఐగ	ప�N �ేశమందు ఓనుక; య�జక;డగ	 ��¬Ó2ర క;మ�#?NPQ�న ఆZ2నతp
అత"�I కT:ను. 21212121 బ¿Tx�]ను క;మ�రFలsౖన బ¿ల బé�?రF అÌLËల; %?#ా
నయమ�ను ఏ ß̈#�షp మ	1ీuమ	 హÑ1ీuమ	 ఆరFw . 22222222 య��Åబ	నక; #ా Á̈ల;
క"న క;మ�రFలగ	 �రందరF పదునల;గ	రF. 23232323 �xను క;మ�రF(ైన హÑÌీమ	.
24242424 నâాN > క;మ�రFలsౖన యహTEల; గ� P�Z2రF Ìిల�6 మ	. 25252525 ల�బµను తన
క;మ�#?NPQ�న #ా Á̈ల;నక; ఇAdన ëల�ú  క;మ�రFల; �#³. ఆ�� 9ా#S"



య��Åబ	నక; కT:ను. 9ారందరF ఏడ�గ	రF. 26262626 య��Åబ	 �ÅడండKను VTxPంA
అత" గర»9ాసమ	న ప�ట-C  య��Åబ	�� ఐగ	ప�N నక; వAdన 9ారందరF అరFవ��
ఆరFగ	రF. 27272727 ఐగ	ప�N లk అత"�I ప�ట-Cన ãZLప� క;మ�రF>దwరF; ఐగ	ప�N  నక;
వAdన య��Åబ	 క;టBంబప� 9ారందరF (ెబË�� మం��. 28282828 అతడ� %�Ì2నుక;
��K వ చూప�టక; ãZLప� TUదwక; తనక; మ	ందు%ా య��xను పం12ను. 9ారF
%�Ì2ను �ేశమ	నక; #ా%ా 29292929 ãZLప� తన రథమ	ను Zిదzమ	 �ేPంA తన
తం(fKPQ�న ఇW\ా P�ల;ను ఎదు#t�నుటక; %�Ì2నుక; 9:È6  అత"�I కనబ(ెను.
అప�డతడ� అత" ��డ]ద ప(f అత" ��డ పటBC ��" PQం�� ఏ(ెdను. 30303030
అప�డ� ఇW\ా P�ల; ãZLప���Vంక బK���Iయ	Tx`వ�;  మ	ఖమ	 చూAJ"
గనుక TE"కను చ"��వ�దున" �ె12uను. 31313131 ãZLప� తన స�దరFలను తన
తం(fK క;టBంబప� 9ా#S"చూATEను 9:È6  P�� ఫ#�క; �ె>య�ేZి,
కTxను�ేశమ	లk ఉం(fన Tx స�దరFల;ను Tx తం(fK క;టBంబప�9ారFను
Tx±దwక; వAd#S; 32323232 ఆ మనుషp�ల; ప�వ�ల; గల9ారF, 9ారF %tఱÃల
�ాపరFల;. 9ారF తమ %tఱÃలను ప�వ�లను తమక; క>%Sనదంతయ	
¬Zి��"వAdర" అత"�� �ె12u దను. 33333333 %tఱÃల �ాప#SPQ�న పKJ9ాడ�
ఐగ	1ీNయ	లక; Á̈య	డ� గనుక ఫ#� !మ	4ను 1ి>1ింA ] వృJN  P�!ట"
అ(f%SనPQడల 34343434 ]రF %�Ì2ను �ేశమందు �ాప�రమ	ండ�నటB6 మ�
Aన`తనమ	నుం(f ఇ��వరక;  �xసుల���న �¤మ	ను మ� ప�#S�క;ల;ను
ప�వ�ల; గల 9ార��� య	Tx`మ" ఉతN ర!య	�డ" �ె12uను.
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1111 ãZLప� 9:È6  ఫ#�ను చూATx తం(fKయ	 Tx స�దరFల;ను 9ా#S %tఱÃల
మందల��ను 9ా#S ప�వ�ల��ను 9ా#S�I క>%Sనదంతట-��ను కTxను �ేశమ	
నుం(f వAd %�Ì2నులk నుTx`ర" �ె>య�ేZి 2222 తన స�దరFలంద#Sలk
అPదుగ	#S" 9:ంటబ¿టBC  ��" ��P 9ా#S" ఫ#� సమmమందు ఉం�ెను. 3333 ఫ#�
అత" స� దరFలను చూA] వృJN  P�!ట" అ(f%Sనప�డ� 9ారF
�xసుల���న �¤మ	ను మ� ప�#S�క;ల;ను %tఱÃల �ాపరFలమ" ఫ#��� �ె1ిu#S.
4444 మ#Sయ	 9ారFకTxను �ేశమందు కరవ� ´µరమ	%ా ఉన`ందున  �xసులక;
క>%Sయ	న` మందలక; �¤త ల�దు గనుక ఈ �ేశమ	లk ��ంత �ాలమ	ండ�టక;
వAdJVు. �ాబట-C  %�Ì2ను �ేశమ	లk  �xసుల; "వZింప Z2లVమ4" ఫ#���
అన%ా 5555 ఫ#� ãZLప�ను చూA తం(fKయ	  స�దరFల;ను ±దwక;
వAdయ	Tx`రF. 6666 ఐగ	ప�N  �ేశమ	  PQదుట ఉన`��, ఈ �ేశమ	లk" మంA
పK�ేశమందు  తం(fK"  స�దరFలను "వZింప �ేయ	మ	, %�Ì2ను
�ేశమ	లk 9ారF "వZింప వచుdను, 9ా#Sలk ఎవ#?rన పKజ®గల9ార" క; ��Aన
PQడల Tx మందల]ద 9ా#S" అ¥�పతpల%ా "య!ంచు మ" �ె12uను 7777
మ#Sయ	 ãZLప� తన తం(fKPQ�న య��Åబ	ను లkప>�I ¬Zి��" వAd ఫ#�
సమmమందు అత" నుంచ%ా య��Åబ	 ఫ#�ను �ºVం�ెను. 8888 ఫ#�వ� yVంAన
సంవతqరమ	లs"` అ" య��Åబ	 న(f%S నందుక; 9999 య��Åబ	TEను య�తK�ేZిన
సంవతqరమ	ల; నూట మ	పu��, TEను yVంAన సంవతqరమ	ల; ��ం�ెమ	
%ాను దుఃఖస ©̈త���నV%ా ఉన`V. అV Tx 1ితరFల; య�తK�ేZిన ��నమ	లలk
9ారF yVంAన సంవతqరమ	 ల"` �ాల�ద" ఫ#��� �ె1ిu 10101010 ఫ#�ను �ºVంA
ఫ#� PQదుటనుం(f 9:È6��PQను. 11111111 ఫ#� ఆజj® 1ింAనటB6  ãZLప� తన తం(fK"



తన స�దరFలను ఐగ	ప�N  �ేశమ	లk "వZింప�ేZి, ఆ �ేశమ	లk #ా��ZLసను
మంA పK�ేశమ	లk 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మ	 "�ెdను. 12121212 మ#Sయ	 ãZLప� తన
తం(fK" తన స�దరFలను తన తం(fK క;టBంబప�9ా#Sనంద#S" 9ా#S9ా#S 1ిల6 ల
లsక���ప�న 9ా#S�I ఆ}ర!Ad సంర�fం�ెను. 13131313 కరవ� !�I�> ´µర���నందున
ఆ �ేశమందంతటను ఆ}రమ	 ల�క��PQను. కరవ�వలన ఐగ	ప�N  �ేశమ	ను
కTxను �ేశమ	ను �öణÝం�ెను. 14141414 వAdన9ా#S�I ¥xన� మమ	4టవలన ఐగ	ప�N
�ేశమ	లkను కTxను �ేశమ	లkను �ొ#S�Iన దKవ�మంత ãZLప� సమకc#?dను.
ఆ దKవ� మంతట-" ãZLప� ఫ#� నగరFలk"�I �ె1ిuం�ెను. 15151515 ఐగ	ప�N
�ేశమందును కTxను �ేశమందును దKవ�మ	 వ�య���న తరF9ాత
ఐగ	1ీNయ	లందరF ãZLప�TUదwక; వAdమ�క; ఆ} రమ	 ఇ1ిuంచుమ	, 
సమ	ఖమందు �¤�¤ల �xవవలsను? దKవ�మ	 వ�య���న�� గ�x అ"#S. 16161616
అందుక; ãZLప�] ప�వ�లను ఇయ	�(f; దKవ�మ	 వ�య�����Pన
PQడల ] ప�వ�లక; పKJ%ా TEను ]క; ¥xన�!�ెdదన" �ె12uను, �ాబట-C
9ారF తమ ప�వ�లను ãZLప�TUదwక; 17171717 ఆ సంవతqరమందు 9ా#S
మందల"`ట-�I పKJ%ా అతడ� 9ా#S�I ఆ}ర!Ad సంర�fం�ెను. 18181818 ఆ
సంవతqరమ	 గJంAన తరF9ాత #?ండవ సంవతqరమ	న 9ారF అత" ±దwక;
వAd ఇ�� మ� P�>న9ా#S�I మరFగ	�ేయమ	; దKవ�మ	 వ�య��� ��PQను,
ప�వ�ల మందల;ను ఏ>న9ా#S వశమ�PQను, ఇప�డ� మ� �ేహమ	ల;ను
మ� ��లమ	ల;ను తపu మ#S ఏ!య	 ఏ>న9ా#S సమ	ఖమ	న
!%S>య	ండల�దు. 19191919  కను`ల PQదుట మ� ��లమ	ల;ను �¤మ	ను
నhంపTEల? ఆ}ర!Ad మమ	4ను మ� ��లమ	లను ��నుమ	; మ�



��లమ	ల�� �¤మ	 ఫ#�క; �xసులమగ	దుమ	; �¤మ	 �xవక బKదుక;నటB6 ను
��లమ	ల; �ా(ై��క;ండ�నటB6 ను మ�క; VతNనమ	 >మ4" అ(f%S#S. 20202020 అటB6
ãZLప� ఐగ	ప�N  భ�మ	ల"`ట-" ఫ#���రక; ��T:ను. కరవ� 9ా#S�I
´µర���నందున ఐగ	1ీNయ	లందరF తమ తమ ��లమ	లను అ!్మ9EZి#S
గనుక, భ�! ఫ#��� ఆPQను. 21212121 అతడ� ఐగ	ప�N  ��>�¤రల±క� PÀ
Aవరనుం(f ఆ Aవర వరక;ను జనులను ఊళ6లk"�I ర1ిuం�ెను. 22222222 య�జక;ల
భ�! మ�తK�¤ అతడ� ��నల�దు, య�జక;లక; ఫ#� బ�ెNమ	ల; "య!ం�ెను.
ఫ#� ఇAdన బ�ెNమ	లవలన 9ా#S�I ´¢జనమ	 జ#S%?ను గనుక 9ారF తమ
భ�మ	లను అమ4ల�దు. 23232323 ãZLప�ఇ��%� TEడ� !మ	4ను ] భ�మ	లను
ఫ#���రక; ��"య	Tx`ను. ఇ��%� ]క; VతNనమ	ల;; ��లమ	లలk VతpN (f. 24242424
పంటలk అPదవ ´µగమ	 ]రF ఫ#�క; ఇయ�వలsను. Txల;గ	 ´µగమ	ల;
��లమ	లలk VతpN టక;ను ]క;ను ] క;టBంబప�9ా#S�I" ఆ}రమ	నక;ను
] 1ిల6 లక; ఆ}రమ	నక;ను ]9:ౖ య	ండ�న" పKజల�� �ెపu%ా 25252525
9ారFవ� మమ	4 బK���IంAJV, ఏ>న9ా#S కటµmమ	 మ� ]దనుండ"మ	4;
ఫ#�క; �xసులమగ	దుమ" �ె1ిu#S. 26262626 అప�డ� అPదవ ´µగమ	 ఫ#�ద"
TEట-వరక; ãZLప� ఐగ	ప�N  భ�మ	లను గ�#Sd కటCడ "య!ం�ెను,
య�జక;ల భ�మ	ల; మ�తK�¤ VTxPంపబ(ెను. అV ఫ#�V �ావ�. 27272727
ఇW\ా P�Úయ	ల; ఐగ	ప�N �ేశమంద> %�Ì2ను పK�ేశమ	లk "వZింA#S. అందులk
9ారF ఆZిN  సం�ా��ంచు��" సం�x Tx�వృ��z  ��ం�� !గ	ల VసN #SంA#S. 28282828
య��Åబ	 ఐగ	ప�N �ేశమ	లk పదుTEడ� సంవతqరమ	ల; బK���?ను. య��Åబ	
��నమ	ల;, అన%ా అతడ� yVంAన సంవతqరమ	ల; నూటనల;బ��P�డ�. 29292929



ఇW\ా P�ల; �xవవలZిన ��నమ	ల; స]1ింAనప�డ� అతడ� తన క;మ�రF(ైన
ãZLప�ను 1ి>1ింATx PQడల క; కటµmమ	న`PQడల దయ�ేZి  �ెP�
Tx�¾డ�I\ంద ఉంA Tx PQడల దయను నమ4కమ	ను కనుపరచుమ	; ఎట6 న%ా
నను` ఐగ	ప�N లk �ాJ12టCక;మ	. 30303030 Tx 1ితరFల�� కcడ TEను పండ���నునటB6
ఐగ	ప�N లkనుం(f నను` ¬Zి��"��P 9ా#S సమ�¥�లk నను` �ాJ12టBC మ"
అత"�� �ె12uను. 31313131 అందుకతడ�TEను  మ�ట ��ప�న �ేZ2దనT:ను. మ#Sయ	
అతడ�Tx�� పKమ�ణమ	 �ేయ	మన`ప�డ� ãZLప� అత"�� పKమ�ణమ	
�ేZ2ను. అప�డ� ఇW\ా P�ల; తన మంచప� తల�1ి]ద వ
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1111 ఈ సంగతpలsౖన తరF9ాతఇ��%�  తం(fK �ాPల�%ా ఉTx`డ" ఒకడ�
ãZLప��� �ె12uను. అప�డతడ� మనÌLª  ఎâKా Pమ	ల; అను తన PదwరF
క;మ�రFలను 9:ంటబ¿టBC ��" ��%ా, 2222 ఇ��%�  క;మ�రF(ైన ãZLప� 
±దwక; వచుdచుTx`డ" య��Åబ	నక; �ెల;పబ(ెను. అంతట ఇW\ా P�ల;
బలమ	 �ెచుd��" తన మంచమ	]ద కcరFdం(ెను. 3333 ãZLప�ను
చూAకTxను �ేశమంద> లcàలk సర�శ�INగల �ేవ�డ� Txక; కనబ(f నను`
ఆ�ర���ంA 4444 ఇ��%� క; సం�xTx�వృ��z  ��ం��ంA "ను` VసN  #Sంప�ేZి వ�
జనమ	ల సమ�హ మగ	నటB6  �ేZి,  తరF9ాత  సం�xనమ	నక; ఈ
�ేశమ	ను "త�¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇ�ెdదన" Z2లV�ెdన 5555 ఇ��%� TEను ఐగ	ప�N నక;
 ±దwక; #ాకమ	నుప� ఐగ	ప�N  �ేశమ	లk క; ప�ట-Cన  PదwరF
క;మ�రFల; Tx ëడiల�; ర�బéను Ìి¹�నులవలs ఎâKా Pమ	 మనÌLª  Tx ëడiలsౖ



య	ందురF. 6666 9ా#S తరF9ాత వ� క"న సం�xనమ	 �ే; 9ారF తమ
స�దరFల ¯ా�సÍ ~మ	నుబట-C  9ా#S 1Lళ6  ��ప�న 1ిల;వబడ�దురF. 7777
పదwన#ామ	నుం(f TEను వచుdచున`ప�డ�, ఎâKా �xక; ఇంక ��ంత దూరమ	న
నుండ%ా మ�ర¶మ	న #ా Á̈ల; కTxను �ేశమ	లk Tx PQదుట మృJ ��ం�ెను.
అక�డ బé�ె6 Á̈మను ఎâKా �x మ�ర¶మ	న TEను ఆ��ను �ాJ 12ట-CJన"
ãZLప��� �ె12uను. 8888 ఇW\ా P�ల; ãZLప� క;మ� రFలను చూA�#?వర"
అడ�గ%ా 9999 ãZLప� �రF Tx క;మ�రFల;, �#S" ఈ �ేశమందు �ేవ�డ� Tx
కనుగ\ ©̈ం�ెన" తన తం(fK�� �ె12uను. అందుకతడ�TEను 9ా#S" �ºVంచుటక; Tx
దగ¶రక; 9ా#S" ¬Zి��" రమ4T:ను. 10101010 ఇW\ా P�ల; కను`ల; వృ�xz ప�మ	వలన
మందమ	%ా ఉం(ెను గనుక అతడ� చూడల�క ��PQను. ãZLప�9ా#S"
అత"దగ¶రక; ¬Zి��"వAdనప�డ� అతడ� 9ా#S" మ	దుw  12టBC ��"
�ð%S>ంచు��T:ను. 11111111 ఇW\ా P�ల; ãZL ప��� మ	ఖమ	 చూ�ెదన" TEను
అను��నల�దు %ా"  సం�xనమ	ను �ేవ�డ� Txక; కనుపరAయ	Tx`డన%ా 12121212
ãZLప� అత" ¹�ాళ6  మధ�నుం(f 9ా#S" ¬Zి��" అత"�I ¯ా�ాC ంగ
నమ¯ా�రమ	 �ేZ2ను. 13131313 తరF9ాత ãZLప� ఇW\ా P�ల; ఎడమ�ేJ తటBC న తన
క;(f�ేత ఎâKా Pమ	ను, ఇW\ా P�ల; క;(f�ేJ తటBC న తన PQడమ �ేత
మనÌLªను పటBC ��" 9ా#S"దw#S" అత" దగ¶రక; ¬Zి ��"వ�ెdను. 14141414 మనÌLª
12దw9ా(ైనందున ఇW\ా P�ల; తన �ేతpలను య	�IN%ా �xA Aన`9ా(ైన
ఎâKా Pమ	 తల ]ద తన క;(f�ేJ" మనÌLª  తల]ద తన PQడమ�ేJ"
ఉం�ెను. 15151515 అతడ� ãZLప�ను �ºVంATx 1ితరFలsౖన అబµK }మ	 ఇ¯ాqక;ల;
ఎవ"PQదుట నడ�చుచుం(f#� ఆ �ేవ�డ�, TEను ప�ట-Cన�� nదల;��"



TEట-వరక;ను ఎవడ� నను` ��Ìిం�ెT° ఆ �ేవ�డ�, 16161616 అన%ా సమసN���న
�×డ�లలkనుం(f నను` త1ిuంAన దూత PÀ 1ిల6 లను ఆ�ర���ంచును%ాక; Tx
1LరFను అబµK }మ	 ఇ¯ాqక; లను Tx 1ితరFల 1LరFను 9ా#S�I 12టCబడ�ను%ాక;
భ�!యందు 9ాం 17171717 ãZLప� ఎâKా Pమ	 తల]ద తన తం(fK క;(f�ెP�
12టBC ట చూAనప�డ� అ�� అత" �IషCమ	 �ాక��PQను గనుక అతడ� మనÌLª
తల]ద 12ట-C ంచవలsన" తన తం(fK �ెP� ఎâKా Pమ	 తల]దనుం(fPQJN  18181818
Tx తం(öK అటB6  �ాదు; ఇత(ే 12దw9ాడ�,  క;(f�ెP� Pత" తల]ద
12టBC మ" �ె12uను. 19191919 అPనను అత" తం(fK ఒపuక అ�� Txక; �ె>య	ను, Tx
క;మ�రF(x అ�� Txక; �ె>య	ను; ఇతడ�ను ఒక జన సమ�హ���
%tపu9ాడగ	ను %ా" Pత" తమ	4డ� ఇత" కంటM %tపu9ాడగ	ను, అత" సం
20202020 ఆ ��నమందు అతడ� 9ా#S" �ºVంAఎâKా Pమ	వలsను మనÌLªవలsను
�ేవ�డ� "ను` �ేయ	ను %ాక" ఇW\ా P�Úయ	ల;  1LరF �ె1ిu �ºVం
�ెదరT:ను. ఆల�గ	 అతడ� మనÌLª కంటM ఎâKా Pమ	ను మ	ందు%ా ఉం�ెను. 21212121
మ#Sయ	 ఇW\ా P�ల;ఇ��%� TEను చ"��వ�చుTx`ను, అPనను �ేవ�డ� ]క;
��(ైయ	ం(f ] 1ితరFల �ేశమ	నక; !మ	4ను మరల ¬Zి��" ��వ�ను. 22222222
TEను  స�దరFలకంటM క; ఒక ´µగమ	 ఎక;�వ%ా ఇAdJ". అ�� Tx
కJN��ను Tx Vంట-��ను అ¹#§య	ల �ేJలkనుం(f ¬Zి��ంట-న" ãZLప���
�ె12uను.

ఆ���ాండమ	 49ఆ���ాండమ	 49ఆ���ాండమ	 49ఆ���ాండమ	 49

1111 య��Åబ	 తన క;మ�రFలను 1ి>1ింA Pట6 T:ను. ]రFకc(f రం(f, అంత�



��నమ	లలk ]క; సంభ Vంపబ¢వ� సంగతpలను ]క; �ె>య�ేZ2దను. 2222
య��Åబ	 క;మ�రFల�#ా, కc(fవAd ఆల�Iంచు(f ] తం(fKPQ�న ఇW\ా P�ల;
మ�ట Vను(f. 3333 ర�బéనూ, వ� Tx 12దw  క;మ�రFడవ� Tx శ�INయ	 Tx
బలమ	±క� పKథమఫలమ	ను ఔన`�x�Jశయమ	ను బల�Jశయమ	ను
9E. 4444 ళ6వలs చంచల;డ9:ౖ వ� అJశయమ	 ��ందవ�  తం(fK
మంచమ	]�� �?�I�JV �x"" అపVతKమ	 �ేZిJV అతడ� Tx మంచమ	]��
�?�?�ను. 5555 Ìి¹�ను ల�V అను9ారF స�దరFల; 9ా#S ఖడ¶ మ	ల;
బల��x�రప� ఆయ	ధమ	ల;. 6666 Tx �Kా ణమ�, 9ా#S ఆలkచనలk �ేరవదుw  Tx
ఘనమ�, 9ా#S సంఘమ	�� క>Zి��నవదుw  9ారF, �Åపమ	వAd మనుషp�లను
చం1ి#S తమ ZL�చû�ేత ఎదుw ల గ	���ా> నరమ	లను �ెగ %tట-C #S. 7777 9ా#S�Åపమ	
9EండK���న�� 9ా#S ఉగ\తయ	 క� Sన���న�� అV శ1ింపబడ�ను య��Åబ	లk 9ా#S"
Vభ�ం�ెదను ఇW\ా P�ల;లk 9ా#S" �ెదర%tటMCదను. 8888 య��x,  స�దరFల;
"ను` సుN Jం�ెదరF  �ెP�  శతpK వ�ల ��డ]ద ఉండ�ను  తం(fK
క;మ�రFల;  PQదుట ¯ా%Sలపడ�దురF. 9999 య��x ��దమ Zింహమ	 Tx
క;మ�రF(x, వ� పట-Cన�x" J" వAdJV Zింహమ	వలsను గ#Sèంచు ఆడ�
Zింహమ	వలsను అతడ� �ాళØ6  మ	డ�చు��" పండ���T:ను అత"
ల�ప�9ా(ెవడ�? 10101010 ÌిలkహÑ వచుdవరక; య��x ±దwనుం(f దండమ	
�¾లగదు అత" �ాళ6  మధ�నుం(f #ాజదండమ	 �¾లగదు పKజల; అత"�I
V¥ేయ	లsౖ య	ందురF. 11111111 �xK �Ôవ>6�I తన %ా(fదను ఉతNమ �xK �Ôవ>6�I తన
%ా(fద1ిల6 ను కట-C  �xK �Ôరసమ	లk తన బటCలను �xK mల రకNమ	లk తన
వసN �మ	ను ఉదుక;ను. 12121212 అత" కను`ల; �xK �Ôరసమ	�ేత ఎఱÃ%ాను అత" పళØ6



�ాల�ేత �ెల6 %ాను ఉండ�ను. 13131313 జ?బ�లcను సమ	దKప� #³వ�న "వZించును
అతడ� ఓడలక; #³వ�%ా ఉండ�ను అత" ��>�¤ర Zీ�ోనువరక; నుండ�ను. 14141414
ఇWాîఖ�రF #?ండ� �ొడ6  మధ�ను పండ���"య	న` బల���న %ారwభమ	. 15151515
అతడ� VW\ా ంJ మంAదగ	టయ	 ఆ భ�! రమ����నదగ	టయ	 చూ�ెను
గనుక అతడ� ¹య	టక; భ	జమ	 వంచు��" 9:ట-C�ేయ	 �xసుడగ	ను. 16161616
�xను ఇW\ా P�ల; %�JKక;లవలs తన పKజలక; Tx�యమ	 ¬రFdను. 17171717 �xను
��K వలk సరuమ	%ాను �x#Sలk కట6 �ామ	%ాను ఉండ�ను. అ�� గ	ఱÃప� మ(f��ల;
కరచును అందువలన ఎక;�9ాడ� 9:నుకక; పడ�ను. 18181818 PQ�9ా, 
రmణ��రక; క"12ట-C  య	Tx`ను. 19191919 బంటBల గ	ంప� %ాదును ��టBC ను అతడ�
మ(f��ను ��టBC ను. 20202020 ఆÌLరFTUదw  W \ష¡ ���న ఆ}రమ	 కలదు #ాàలక; త%Sన
మధుర ప�xరÍమ	లను అత(fచుdను. 21212121 నâాN > Vడ�వబ(fన ల�(f అతడ�
ఇం12ౖనమ�టల; పల;క;ను. 22222222 ãZLప� ఫ>ం�ె(f ��మ4 ఊట ±దw  ఫ>ం�ె(f
��మ4�x" #?మ4ల; %�డ]���I ఎ�I� 9ా�1ించును. 23232323 Vల;�ాండ�K  అత"
9E¥�ంA#S 9ారF బµణమ	లను 9EZి అత" ©̈ంZింA#S. 24242424 య��Åబ	 ��ల;చు
ప#ాక\మWా>PQ�న9ా" హసNబలమ	వలన అత" Vల;6  బల���నదగ	ను.
ఇW\ా P�ల;నక; బండయ	 �¤12(f9ాడ�ను ఆయTE. క; స}యమ	 �ేయ	 
తం(fK �ేవ�"వలనను 12ౖనుం(f !ంట- �º9:నల��ను 25252525 �I\ంద �x%Sయ	న`
అ%ాధజలమ	ల �º9:నల��ను సNనమ	ల �º9:నల��ను గర»మ	ల �º9:నల��ను
"ను` �ºVంచు సర�శక;N " �º9:నవలనను అత" బµహÑబలమ	
��టCపరచబడ�ను 26262626  తం(fK �º9:నల; Tx ప�#S�క;ల �º9:నల12ౖ" Aర�ాల
పర�తమ	లకంటM ¼̈చుdగ పKబలమగ	ను. అV ãZLప� తల]దను తన



స�దరFలనుం(f 9EరFపరచబ(fన 9ా" న(fT:JN]దను ఉండ�ను. 27272727
బ¿Tx�]ను *ల;dనట-C  ��(ేల; అతడ� ఉదయమందు ఎరను J"
అసNమయమందు �ోప�డ�¯�మ	4 పంచు��నును. 28282828 ఇV అ"`య	 ఇW\ా P�ల;
పం(ెKండ� %�తKమ	ల;. 9ా#S తం(fK 9ా#S" �ºVంచుచు 9ా#S�� �ె1ిuన�� P�ే.
ఎవ#S �º9:న ��ప�న 9ా#S" �ºVం�ెను. 29292929 తరF9ాత అతడ� 9ా#S �ాజj® 1ించుచు
ఇట6 T:నుTEను Tx స�జనుల±దwక; �ేరdబడ�చుTx`ను. 30303030 ©̈¬Nయ	(ైన
ఎâ�K ను భ�!యం దున` గ	హలk Tx తండ�K ల ±దw  నను` �ాJ12టBC (f. ఆ
గ	హ కTxను �ేశమంద> మ�¤Ö PQదుటనున` మ�³uల� ��లమ	లk ఉన`��.
అబµK }మ	 �x"" ఆ ��లమ	ను ©̈¬Nయ	డగ	 ఎâ�K ను±దw  శ4Wాన భ�!
��రక; ¯ా�సÍ ~మ	%ా ��T:ను. 31313131 అక�డTE 9ారF అబµK }మ	ను అత" ´µర�PQ�న
Wా#ాను �ాJ 12ట-C #S; అక�డTE ఇ¯ాqక;ను అత" ´µర�PQ�న #Sబµ�ను �ాJ 12ట-C #S;
అక�డTE TEను ల�య�ను �ాJ12ట-CJ". 32323232 ఆ ��లమ	ను అందులkనున`
గ	హయ	 Á̈తpక;మ�రFల ±దw  ��నబ(fనదT:ను. 33333333 య��Åబ	 తన
క;మ�రFల �ాజj® 1ించుట �x>ంA మంచమ	]ద తన �ాళØ6  మ	డ�చు��"
�Kా ణమ	V(fA తన స�జనుల±దwక; �ేరd బ(ెను.
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1111 ãZLప� తన తం(fK మ	ఖమ	]ద ప(f అత" గ�#Sd P�(fd అత"
మ	దుw 12టBC ��T:ను. 2222 తరF9ాత ãZLప� సుగంధ దKవ�మ	ల�� తన తం(fK
శవమ	ను Zిదzపరచవలsన" తన �xసులsౖన 9:ౖదు�లక; ఆజj® 1ిం�ెను గనుక ఆ
9:ౖదు�ల; ఇW\ా P�ల;ను సుగంధ దKవ�మ	ల�� ZిదzపరA#S. 3333 సుగంధ



దKవ�మ	ల�� Zిదzపరచబడ�9ా#S ��రక; ��నమ	ల; సంప�రÞమగ	నటB6
అత"��రక; నల;బ�� ��నమ	ల; సంప�రÞమ�PQను. అత"గ�#Sd ఐగ	1ీNయ	ల;
(ెబË�� ��నమ	ల; అంగల�#Sd#S. 4444 అత"గ�#Sdన అంగ ల�రFu ��నమ	ల;
గడAన తరF9ాత ãZLప� ఫ#� Pంట- 9ా#S�� మ�టల�(f] కటµmమ	 Tx]ద
నున`PQడల ]రF అనుగ\ ©̈ంA Tx మనV ఫ#� �ెV" 9EZిఒ 5555 Tx తం(fK
Tx�ేత పKమ�ణమ	 �ేPంAఇ��%� TEను చ"��వ�చుTx`ను, కTxనులk Tx
"!తNమ	 సమ�¥� తKV�ంAJ" గ�x, అందులkTE నను` �ాJ12టC  వలsన"
�ె12uను. �ాబట-C  Z2ల9:ౖ�ే TEనక�(f�I 9:È6  Tx తం(fK" �ాJ12ట-C  మరల వ�ెdదన"
�ెప�డT:ను. 6666 అందుక; ఫ#� అతడ� �ేత �ేPంAన పKమ�ణమ	 ��ప�న 9:È6
 తం(fK" �ాJ12టBC మ" Z2లV�ెdను. 7777 �ాబట-C  ãZLప� తన తం(fK"
�ాJ12టBC టక; ��PQను; అత"�� ఫ#� Pంట- 12దwలsౖన అత" ZLవక;లందరFను
ఐగ	ప�N  �ేశప� 12దwలందరFను 8888 ãZLప� Pంట-9ారంద రFను అత"
స�దరFల;ను అత" తం(fK ఇంట-9ారFను 9:È6#S. 9ారF తమ 1ిల6 లను తమ
%tఱÃల మందలను తమ ప�వ�లను మ�తKమ	 %�Ì2ను �ేశమ	లk V(fA12ట-C #S. 9999
మ#Sయ	 రథమ	ల;ను #ðతpల;ను అత"�� 9:È6నందున ఆ సమ�హమ	 బహÑ
V¯ాN ర మ�PQను. 10101010 PQ#ాw నునక; అవతలనున` ఆఠదు కళ6మ	TUదwక; �ే#S
అక�డ బహÑ �రమ	%ా అంగల�#Sd#S. అతడ� తన తం(fK"గ�#Sd P�డ�
��నమ	ల; దుఃఖమ	 స>12ను. 11111111 ఆ �ేశమందు "వZింAన కTxయ	ల; ఆఠదు
కళ6మ	 TUదw  ఆ దుఃఖమ	 సల;ప�ట చూAఐగ	1ీNయ	లక; ఇ�� !క�ట���న
దుఃఖమ" �ెప���"#S గనుక �x"�I ఆబéý  !¯Kా Pమ	 అను 1LరF 12టCబ(ెను,
అ�� ±#ాw నునక; అవతల నున`��. 12121212 అత" క;మ�రFల; తన Vషయ���



అతడ� 9ా#S �ాజj® 1ింA నటB6  �ేZి#S. 13131313 అత" క;మ�రFల; కTxను �ేశమ	నక;
అత" శవమ	ను ¬Zి ��"��P మ�³uల� ��లమందున` గ	హలk �ాJ 12ట-C #S.
�x"" ఆ ��లమ	ను అబµK }మ	 తనక; శ4Wా నమ	��రక; ¯ా�సÍ ~మ	%ానుండ�
" 14141414 ãZLప� తన తం(fK" �ాJ12ట-Cన తరF9ాత అతడ�ను అత"
స�దరFల;ను అత" తం(fK" �ాJ12టC  9:È6న 9ారందరFను J#S%S ఐగ	ప�N నక;
వAd#S. 15151515 ãZLప� స�దరFల; తమ తం(fK మృJ��ందుట చూA ఒక9Eళ
ãZLప� మనయందు పగపట-C  మన మత "�I �ేZిన �×డంతట- ��ప�న మనక;
"శdయమ	%ా �×డ� జ#S%Sంచునను��" 16161616 ãZLప�నక; ఈల�గ	 వరNమ�న
మం1ి#S 17171717  తం(fK �xను �xవక మ	నుప� ఆజj® 1ింAన �ేమన%ా]రF
ãZLప���  స�దరFల; క; �×డ� �ేZి#S గనుక దయ�ేZి 9ా#S
అప#ాధమ	ను 9ా#S �ాపమ	ను m!ంచుమ" అత"�� 18181818 మ#Sయ	 అత"
స�దరFల; ��P అత" PQదుట ¯ా%Sలప(fఇ��%� �¤మ	 క; �xసులమ"
�ెపu%ా 19191919 ãZLప�భయపడక;(f, TEను �ేవ�" ¯ాÍ నమం దుTx`Tx? 20202020 ]రF
Txక; �×డ��ేయ ను�ేw hంAJ#S %ా" TEట-��నమ	న జరFగ	చున`టB6 , అన%ా బహÑ
పKజలను బK���IంచునటB6 %ా అ�� �¤ల;�³ �ేవ�డ� ఉ�ేw hం�ెను. 21212121 �ాబట-C
భయపడక;(f, TEను !మ	4ను ] 1ిల6 లను ��Ìిం�ెదన" �ె1ిu 9ా#S"
ఆద#SంA 9ా#S�� 1ీKJ%ా మ�టల�(ెను. 22222222 ãZLప� అత" తం(fK
క;టBంబప�9ారFను ఐగ	ప�N లk "వZింA#S, ãZLప� నూటప�� సంవతqరమ	ల;
బK���?ను. 23232323 ãZLప� ఎâKా Pమ	±క� మ�డవతరమ	 1ిల6 లను చూ�ెను;
మ#Sయ	 మనÌLª  క;మ�రF(ైన మ��×రF నక; క;మ�రFల; ప�ట-C  ãZLప� ఒ(fలk
ఉంచబ(f#S. 24242424 ãZLప� తన స�దరFలను చూATEను చ"��వ� చుTx`ను;



�ేవ�డ� "శdయమ	%ా !మ	4ను చూడవAd, PÀ �ేశమ	లkనుం(f �xను
అబµK }మ	 ఇ¯ాqక; య��Åబ	ల�� పKమ�ణమ	 �ేZిPAdన �ేశమ	నక;
!మ	4ను ¬Zి��" ��వ�న" �ె12uను 25252525 మ#Sయ	 ãZLప� �ేవ�డ�
"శdయమ	%ా !మ	4ను చూడవచుdను; అప�డ� ]రF Tx PQమ	కలను
ఇక�డనుం(f ¬Zి��" ��వలsన" �ె1ిu ఇW\ా P�ల; క;మ�రFల�ేత పKమ�ణమ	
�ేPంచు ��T:ను. 26262626 ãZLప� నూటప�� సంవతqరమ	ల9ా(ై మృJ ��ం�ెను.
9ారF సుగంధ దKవ�మ	ల�� అత" శవమ	ను ZిదzపరA ఐగ	ప�N  �ేశమందు ఒక
12టMCలk ఉంA#S.

"ర¶మ�ాండమ	 1"ర¶మ�ాండమ	 1"ర¶మ�ాండమ	 1"ర¶మ�ాండమ	 1

1111 ఐగ	ప�N లk"�I య��Åబ	�� వAdన ఇW\ా P�Úయ	ల 1LరFల; ఏవన%ా, ర�బéను
Ìి¹�ను ల�V య��x ఇWాîఖ�రF జ?బ�లcను బ¿Tx�]ను. 2222 �xను నâాN >
%ాదు ఆÌLరF. 3333 �#Sలk పKJ9ాడ�ను తన తన క;టBంబమ	�� వ�ెdను. 4444
య��Åబ	 గర»మ	న ప�ట-Cన9ారందరF (ెబË��మం��. 5555 అపuట-�I ãZLప�
ఐగ	ప�N లk ఉం(ెను. 6666 ãZLప�ను అత" అన`దమ	4లందరFను ఆ తరమ	
9ారంద రFను చ"��P#S. 7777 ఇW\ా P�Úయ	ల; బహÑ సం�xనమ	 గల9ా#?r
అ�వృ��z  ��ం�� VసN #SంA అత�¥�కమ	%ా పKబ>#S; 9ారFన` పK�ేశమ	 9ా#S��
"ం(f య	ం(ెను. 8888 అప�డ� ãZLప�ను ఎరFగ" ��\ తN #ాà ఐగ	 ప�N ను ఏల
Txరం�ం�ెను. 9999 అతడ� తన జనుల�� ఇట6 T:ను ఇ��%� ఇW\ా P�ల; సంతJPQ�న
PÀ జనమ	 మనకంటM V¯ాN రమ	%ాను బ>ష¡ మ	%ాను ఉన`��. 10101010 9ారF
VసN #Sంప క;ండ�నటB6  మనమ	 9ా#SPQడల య	�IN%ా జ#S%Sంచుదమ	 రం(f;



ల�"PQడల య	దzమ	 కల;గ	నప�డ�కcడ మన శతpK వ�ల�� �ే#S మనక;
V#�ధమ	%ా య	దzమ	�ేZి PÀ �ేశమ	లkనుం(f, 9:È6��దు#³¹ అT:ను. 11111111
�ాబట-C  9ా#S]ద 12ట-Cన ´µరమ	లలk 9ా#S" శ\మ12టBC టక; 9:ట-C  పనుల;
�ేPంచు అ¥��ారFలను 9ా#S]ద "య !ంప%ా 9ారF ఫ#���రక;
¥xTx�దులను "ల;వ�ేయ	 1ీ��మ	 #ా��ZLసను పటCణమ	లను కట-C #S. 12121212
అPనను ఐగ	1ీNయ	ల; 9ా#S" శ\మ12ట-Cన��ల�� 9ారF VసN #SంA పKబ>#S గనుక
9ారF ఇW\ా P�Úయ	ల PQడల అసహ� ప(f#S. 13131313 ఇW\ా P�Úయ	ల�ేత
ఐగ	1ీNయ	ల; క� Sనమ	%ా ZLవ �ేPంచు��"#S; 14141414 9ారF ఇW\ా P�Úయ	ల�ేత
�ేPంచు��"న పKJ ప"య	 క� Sనమ	%ా ఉం(ెను. 9ారF �గటమంట- ప"లkను,
ఇటBకల ప"లkను, ��లమ	లk �ేయ	 పKJప"లkను క� SనZLవ �ేPంA 9ా#S
�Kా ణమ	లను VZి�IంA#S. 15151515 మ#Sయ	 ఐగ	ప�N #ాà ÌిâKా  ప�య� అను ¼̈áK
య	ల మంతK¯ానుల�� మ�టల�(f 16161616 ]రF ¼̈áK ZీN �లక; మంతK¯ా"ప"
�ేయ	చు 9ా#S" �ానుu1ీటల ]ద చూAనప�డ� మగ9ా(ైనPQడల 9ా"
చంప�(f, ఆడ��ైనPQడల �x" బKదుక"య	�డ" 9ా#S�� �ె12uను. 17171717 అP�ే ఆ
మంతK¯ానుల; �ేవ�"�I భయప(f, ఐగ	ప�N #ాà తమ �ాజj® 1ింAనటB6  �ేయక
మగ1ిల6 లను బKదుక"య�%ా 18181818 ఐగ	ప�N #ాà ఆ మంతK ¯ానులను 1ి>
1ింA]#?ందుక; మగ1ిల6 లను బKదుక"AdJ#S? ఈ ప" P�ల �ేZిJ#S అ"
అ(f%?ను. 19191919 అందుక; ఆ మంతK ¯ానుల; ¼̈áK ZీN �ల; ఐగ	ప�N  ZీN �లవంట-9ారF �ారF;
9ారF చురF�?rన9ారF. మంతK¯ా" 9ా#S±దwక; 9:ళ6క మ	ను1L 9ారF పKసVంA
య	ందుర" ఫ#��� �ె1ిu#S. 20202020 �ేవ�డ� ఆ మంతK ¯ానులక; �¤ల;�ేZ2ను. ఆ
జనమ	 VసN #SంA !�I�> పKబలsను. 21212121 ఆ మంతK¯ానుల; �ేవ�"�I



భయప(fనందున ఆయన 9ా#S�I వంWా�వృ��z  కల;గజ³Z2ను. 22222222 అP�ే
ఫ#� ¼̈áKయ	లలk ప�ట-Cన పKJ క;మ�రF" న��లk �ార9Eయ	(f, పKJ క;మ�#?Nను
బKదుక"య	�(f అ" తన జనులంద#S�I ఆజj® 1ిం�ెను.

"ర¶మ�ాండమ	 2"ర¶మ�ాండమ	 2"ర¶మ�ాండమ	 2"ర¶మ�ాండమ	 2

1111 ల�V వంశసుÍ (ొకడ� 9:È6  ల�V క;మ�#?Nను V9ాహమ	 �ేZి��T:ను. 2222 ఆ ZీN �
గర»వJPQ� క;మ�రF" క", 9ాడ� సుందరF(ై య	ండ�ట చూA మ�డ�T:లల;
9ా"" �x�ెను. 3333 తరF9ాత ఆ�� 9ా" �xచల�క 9ా" ��రక; ఒక జమ	412టMC
¬Zి��", �x"�I �గటమను`ను �×ల;ను ప�Zి, అందులk ఆ 1ిల6 9ా""
12ట-CP�ట-±డ�i న జమ	4లk �x"" ఉంచ%ా, 4444 9ా"�³! సంభVంచుT°
�ె>Zి��నుటక; 9ా" అక� దూరమ	%ా ">Aయ	ం(ెను. 5555 ఫ#� క;మ�#?N
¯ా`నమ	 �ేయ	టక; ఏట-�I వ�ెdను. ఆ�� ప"క�ెN ల; ఏట-±డ�i న
నడ�చుచుండ%ా ఆ�� Txచులk" ఆ 12టMCను చూA, తన ప"క�ెN  TUక�ెను పం1ి
�x" �ె1ిuంA 6666 �ెరA ఆ 1ిల6 9ా" చూAనప�డ� ఆ 1ిల6 9ాడ� ఏడ�dచుండ%ా
చూA 9ా"యందు క"క#SంA �డ� ¼̈áKయ	ల 1ిల6 లలk TUకడT:ను. 7777 అప�డ�
9ా" అక� ఫ#� క;మ�#?N�� ��రక; ఈ 1ిల6 9ా" 12ంచుటక; TEను 9:È6  ¼̈áK
ZీN �లలk ఒక �x��" 1ిల;చు��" వతpN Tx అT:ను. 8888 అందుక; ఫ#�
క;మ�#?N9:ళØ6 మ" �ెపu%ా ఆ Aన`�� 9:È6  ఆ ëడi  త>6" 1ిల;చు��" వ�ెdను. 9999
ఫ#� క;మ�#?N ఆ����ఈ ëడiను ¬Zి��" ��P Tx��రక; 9ా"�I �ా>Ad
12ంచుమ	, TEను క; yత!�ెdదన" �ెపu%ా, ఆ ZీN � ఆ ëడiను ¬Zి��" ��P
�ా>Ad 12ం�ెను. 10101010 ఆ ëడi  12దw9ా(ైన తరF9ాత ఆ�� ఫ#� క;మ�#?N ±దwక;



అత" ¬Zి��" వ�ెdను, అతడ� ఆ��క; క;మ�రF(xPQను. ఆ��ట-లkనుం(f
ఇత" ¬ZిJన" �ె1ిu అత"�I ¹ÌL అను 1LరF 12టMCను. 11111111 ఆ ��నమ	లలk ¹ÌL
12దw9ా(ై తన జనుల±దwక; ��P 9ా#S ´µరమ	లను చూ�ెను. అప�డతడ�
తన జనులలk ఒక ¼̈áKయ	" ఒక ఐగ	1ీNయ	డ� ��టC%ా చూ�ెను. 12121212 అతడ�
ఇటB అటB J#S%S చూA PQవడ�ను ల�క��%ా ఆ ఐగ	1ీNయ	" చం1ి Pసుకలk
9ా" క1ిu 12టMCను. 13131313 మరFTxడ� అతడ� బయట న(fA 9:ళØ6 చుండ%ా

¼̈áKయ	లsౖన మనుషp�>దwరF ��టµ6 డ�చుం(f#S. 14141414 అప� డతడ� అTx�యమ	
�ేZిన9ా" చూA 9Eల  ��రFగ	 9ా" ��టBC చుTx`వ" అడ�గ%ా
అతడ�మ�]ద "ను` అ¥��ా#S"%ాను ¬రu#S"%ాను "య!ంAన9ా(ె వడ�?
వ� ఆ ఐగ	1ీNయ	" చం1ినట6  15151515 ఫ#� ఆ సంగJ V" ¹ÌLను చంప
చూ�ెను%ా", ¹ÌL ఫ#� PQదుటనుం(f �ా#S��P !�x�ను �ేశమ	లk
">A��P ±క బµV±దw కcరFdం(ెను. 16161616 !�x�ను య�జక;"�I
ఏడ�గ	రF క;మ�#?Nల;ం(f#S. 9ారF వAd తమ తం(fK మందక; 12టBC టక; ళØ6  �ే��
�¾ట6 ను "ంప�చుండ%ా 17171717 మంద�ాపరFల; వAd 9ా#S" ��>9EZి#S. అప�డ�
¹ÌL ల�A 9ా#S�I స}యమ	 �ేZి మందక; ళØ6  12టMCను. 18181818 9ారF తమ
తం(fKPQ�న రగ�P�ల; TUదwక; వAdనప�డ� అతడ� TEడ� ] #Sంత త�ర%ా ఎటB6
వAdJరT:ను. 19191919 అందుక; 9ారFఐగ	1ీNయ	(ొకడ� మంద�ాపరFల �ేJలkనుం(f
మమ	4ను త1ిuంA వ(f%ా ళØ6  �ే�� మన మందక; 12టMCనన%ా 20202020 అతడ� తన
క;మ�#?Nల�¾ అత(ెక�డ? ఆ మనుషp�" ఏల V(fA వAdJ#S? ´¢జనమ	నక;
అత" 1ిల;చు��" రండT:ను. 21212121 ¹ÌLఆ మనుషp�"�� "వZించుటక;
సమ4Jం�ెను. అతడ� తన క;మ�#?NPQ�న Zి��u#ాను ¹ÌL �I�ెdను. 22222222 ఆ��



ఒక క;మ�రF" క"నప�డ� ¹ÌLTEను అన� �ేశమ	లk పర �ేhT:ౖ
య	ంట-నను��" 9ా"�I %?#�ª మ	 అను1LరF 12టMCను. 23232323 ఆల�గ	న అTEక
��నమ	ల; జ#S%Sన]దట ఐగ	ప�N  #ాà చ"��PQను. ఇW\ా P�Úయ	ల; �xమ	
�ేయ	 చున` 9:ట-C  పనులనుబట-C  "ట�C రFuల; Vడ�చుచు nర12టBC  చుండ%ా,
తమ 9:ట-C  పనులనుబట-C  9ారF12ట-Cన nర �ేవ�"±దwక; �ే#?ను. 24242424 �ా%ా
�ేవ�డ� 9ా#S మ�ల;గ	ను V", అబµK }మ	 ఇ¯ాqక; య��Åబ	ల�� �xను �ేZిన
"బంధనను జj® పకమ	 �ేZి��T:ను. 25252525 �ేవ�డ� ఇW\ా P�Ú య	లను చూ�ెను;
�ేవ�డ� 9ా#Sయందు లm�మ	ం�ెను.

"ర¶మ�ాండమ	 3"ర¶మ�ాండమ	 3"ర¶మ�ాండమ	 3"ర¶మ�ాండమ	 3

1111 ¹ÌL !�x�ను య�జక;(ైన P��K  అను తన మ�మ మందను �¤ప�చు, ఆ
మందను అరణ�మ	 అవతలక; ��ల;��" �ేవ�" పర�త���న �#³బ	క;
వ�ెdను. 2222 ఒక ��ద న(f!" అ%S`జj�లలk PQ�9ా దూత అత"�I
పKత�mమ�PQను. అతడ� చూAనప�డ� అ%S` వలన ఆ ��ద మండ�చుం(ెను.
%ా" ��ద �ా>��ల�దు. 3333 అప�డ� ¹ÌLఆ ��ద P�ల �ా>��ల��ో TEను ఆ తటBC
9:È6  PÀ %tపuVంత చూ�ెదనను��T:ను. 4444 �x"" చూచుటక; అతడ� ఆ తటBC
వచుdట PQ�9ా చూ�ెను. �ేవ�డ� ఆ ��ద నడ�మనుం(f¹ÌL ¹ÌL అ"
అత"" 1ి>�ెను. అందుకతడ�AతNమ	 పKభ	9ా అT:ను. 5555 అందు�ాయనదగ¶రక;
#ావదుw ,  �ాదమ	ల నుం(f  �ెప�ల; Vడ�వ�మ	, వ� ">Aయ	న`
సÍలమ	 ప#S�దz  పK�ేశమ	 అT:ను. 6666 మ#Sయ	 ఆయనTEను  తం(fK �ేవ�డను,
అబµK }మ	 �ేవ�డను ఇ¯ాqక; �ేవ�డను య��Åబ	 �ేవ�డను అ" �ెపu%ా



¹ÌL తన మ	ఖ మ	ను కప���" �ేవ�"9:ౖప� చూడ 9:ర�ెను. 7777 మ#Sయ	
PQ�9ా Pట6 T:నుTEను ఐగ	ప�N లkనున` Tx పKజల బµధను "శdయమ	%ా
చూAJ", పనులలk తమ	4ను కషC12టBC 9ా#S"బట-C  9ారF 12ట-Cన nరను Vంట-",
9ా#S దుఃఖమ	ల; Txక; �ె>ZL య	న`V. 8888 �ాబట-C  ఐగ	1ీNయ	ల �ేJలkనుం(f
9ా#S" V(f1ించుటక;ను, ఆ �ేశమ	లkనుం(f VWాల���న మంA �ేశమ	నక;,
అన%ా కTxయ	లక; ©̈¬Nయ	లక; అ¹#§య	లక; 12#Syèయ	 లక;

©̈��య	లక; PQబ�Zీయ	లక; "9ాస¯ాÍ న���, �ాల; �ేT:ల; పKవ ©̈ంచు
�ేశమ	నక; 9ా#S" న(f1ించు టక;ను ��%SవAd య	Tx`ను. 9999 ఇW\ా P�Úయ	ల
nర "జమ	%ా Tx±దwక; �ే#Sన��, ఐగ	1ీNయ	ల; 9ా#S"12టBC  చున` ©̈ంస
చూAJ". 10101010 �ా%ా రమ	4, "ను` ఫ#�±దwక; పం12దను; ఇW\ా P�Úయ	లsౖన
Tx పKజలను వ� ఐగ	ప�N లkనుం(f ��డ���" ��వలsనT:ను. 11111111 అందుక;
¹ÌLTEను ఫ#� ±దwక; 9:ళØ6 టక;ను, ఇW\ా P�Úయ	 లను ఐగ	ప�N  లkనుం(f
��డ���" ��వ�టక;ను ఎంతట-9ాడ న" �ేవ�"�� అన%ా 12121212
ఆయన"శdయమ	%ా TEను క; ��(ై య	ందును, TEను "ను`
పం1ిJననుటక; ఇ�� క; సూచన; వ� ఆ పKజలను ఐగ	ప�N లkనుం(f ��డ�
��" వAdన తరF9ాత ]రF ఈ పర�తమ	]ద �ేవ�" ZLVం�ెదరT:ను. 13131313
¹ÌLAతN %Sంచుమ	; TEను ఇW\ా P�Úయ	ల±దwక; 9:È6  9ా#S" చూA]
1ితరFల �ేవ�డ� ] ±దwక; నను` పం12న" 9ా#S�� �ెపu%ా 9ారFఆయన
1L#³! అ" అ(f%Sన PQడల 9ా#S�� TE TE! �ెపuవలsన" �ేవ�" న(f%?ను. 14141414
అందుక; �ేవ�డ�TEను ఉన`9ాడను అను 9ాడT:ౖయ	Tx`న" ¹ÌL�� �ె12uను.
మ#Sయ	 ఆయనఉండ�నను9ాడ� ]±దwక; నను` పం12న" వ�



ఇW\ా P�Úయ	ల�� �ెపuవలsనT:ను. 15151515 మ#Sయ	 �ేవ�డ� ¹ÌL�� "ట6 T:ను]
1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ా, అన%ా అబµK }మ	 �ేవ�డ� ఇ¯ాqక; �ేవ�డ�
య��Åబ	 �ేవ�డ� T:ౖన PQ�9ా ] ±దwక; నను` పం12న" వ�
ఇW\ా P�Úయ	ల�� �ెపuవలsను. "రంతరమ	 Tx Txమమ	 ఇ�ే, తరతరమ	లక;
ఇ�� Tx జj® ప�ారÍక Txమమ	. 16161616 వ� 9:È6  ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwలను ��గ	
�ేZి] 1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ా, అన%ా అబµK }మ	 ఇ¯ాqక; య��Åబ	ల
�ేవ�డ�, Txక; పKత�m��� Pట6 T:ను TEను !మ	4ను, ఐగ	ప�N లk ]క;
సంభVంAన �x"", "శdయమ	%ా చూAJ", 17171717 ఐగ	ప�N  బµధలkనుం(f �ాల;
�ేT:ల; పKవ ©̈ంచు �ేశమ	నక;, అన%ా కTxయ	ల; ©̈¬Nయ	ల;
అ¹#§య	ల; 12#Syèయ	ల; ©̈��య	ల; PQబ�Zీయ	ల;న` �ేశమ	నక;
!మ	4 ర1ిuం�ెదన" Z2లVAdJన" 9ా#S�� �ెప�మ	. 18181818 9ారF  మ�ట
VందురF గనుక వ�ను ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwల;ను ఐగ	ప�N  #ాà TUదwక; 9:È6
అత" చూA ¼̈áKయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా మ�క; పKత�mమ�PQను గనుక
�¤మ	 అరణ�మ	నక; మ�డ���నమ	ల పKయ�ణ మంత దూరమ	 ��P మ�
�ేవ�(ైన PQ�9ాక; బ>" సమ#Suంచుదుమ	 Z2లVమ4" అత"�� �ెపu
వలsను. 19191919 ఐగ	ప�N  #ాà మ}బలమ	�� ] ]���I వAd !మ	4 ��"య�డ"
TET:రFగ	దును; 20202020 �ా", TEను Tx �ెP� �x1ి ఐగ	ప�N  మధ�మ	న TEను �ేయ
దలAయ	న` Tx అదు» తమ	ల"`ట-" చూ1ి �x" �ాడ��ేZ2దను.
అటBతరF9ాత అతడ� !మ	4 పం1ి9Eయ	ను. 21212121 జనుల PQడల
ఐగ	1ీNయ	లక; కటµmమ	 కల;గజ³Z2దను గనుక ]రF 9:ళØ6 నప�డ�
వట-C�ేతpల�� 9:ళ6రF. 22222222 పKJ ZీN �య	 తన ��రFగ	�x"" తన Pంటనుండ�



�x"" 9:ం(f నగలను బం%ారFనగలను వసN �మ	లను ఇమ4" అ(f%S ¬Zి��",
]రF 9ాట-" ] క;మ�రFలక;ను ] క;మ�#?Nలక;ను ధ#Sంప�ేZి
ఐగ	1ీNయ	లను �ోచు��ందురT:ను.

"ర¶మ�ాండమ	 4"ర¶మ�ాండమ	 4"ర¶మ�ాండమ	 4"ర¶మ�ాండమ	 4

1111 అందుక; ¹ÌLAతN %Sంచుమ	; 9ారF నను` నమ4రF Tx మ�ట
VనరFPQ�9ా క; పKత�mమ	 �ాల�దందురF అ" ఉతN ర!య�%ా 2222
PQ�9ా �ేJలk"�� ఏ!ట- అ" అత" న(f%?ను. అందుకతడ�కఱÃ  అT:ను. 3333
అప�(xయన TEలను �x" పడ9Eయ	మT:ను. అతడ� �x" TEల పడ9Eయ%ాTE
అ�� �ామ�PQను. ¹ÌL �x"నుం(f �ా#S��PQను. 4444 అప�డ� PQ�9ా
�ెP� �x1ి �x" ��క పటBC ��నుమన%ా, అతడ� తన �ెP� �x1ి �x" పటBC
��న%ాTE అ�� అత" �ేJలk కఱÃ  ఆPQను. 5555 ఆయన�x"�ేత 9ారF తమ 1ితరFల
�ేవ�(ైన PQ�9ా, అన%ా అబµK }మ	 �ేవ�డ� ఇ¯ాqక; �ేవ�డ� య��Åబ	
�ేవ�డ� క; పKత�m మ�PQన" నమ	4దురT:ను. 6666 మ#Sయ	 PQ�9ా
�ెP�  #tమ	4న ఉంచు��ను మన%ా, అతడ� తన �ెP� #tమ	4న ఉంచు��"
�x" 9:ల;ప>�I ¬Zినప�డ� ఆ �ెP� క;ష¡ మ	గల�ై ©̈మమ	వలs �ెల6 %ా
ఆPQను. 7777 తరF9ాత ఆయన �ెP� మరల  #tమ	4న ఉంచు��నుమన%ా,
అతడ� తన �ెP� మరల తన #tమ	4న ఉంచు��" తన #tమ	4నుం(f 9:ల;ప>�I
¬Zినప�డ� అ�� అత" !%S>న శ#§రమ	వలs ఆPQను. 8888 మ#Sయ	 ఆయన9ారF
"ను` నమ4క, nదట- సూచననుబట-C  Vనక��Pన PQడల #?ండవ �x"బట-C
VందురF. 9999 9ారF ఈ #?ండ� సూచనలనుబట-C  నమ4క మ�ట Vనక��Pన



PQడల వ� ��ం�ెమ	 ఏట- ళØ6  ¬Zి PQం(fన TEల]ద ��యవలsను. అప�డ�
వ� ఏట-లkనుం(f ¬Zిన ళØ6  ��(fTEల]ద రకNమగ	నT:ను. 10101010 అప�డ�
¹ÌLపKభ	9ా, ఇంతక; మ	ను12ౖనను, వ�  �xసు"�� మ�టల�(f
నపuట-నుం(f PQ�నను, TEను మ�ట TEరu#S" �ాను, TEను T°ట- మ�ంద�మ	
Txల;క మ�ంద�మ	 గల9ాడన" PQహþ 11111111 PQ�9ామ�నవ�నక;
T°#SAdన9ాడ� ఎవడ�? మ�గ 9ా"TE%ా" �ెVట-9ా"TE%ా" దృÌిC గల9ా"TE%ా"
గ	\ (fi  9ా"TE%ా" ప�ట-C ంAన9ా(ెవడ�? PQ�9ాT:ౖన TETE గ�x. 12121212 �ాబట-C
9:ళØ6 మ	, TEను  T°ట-�I ��(ైయ	ం(f, వ� ఏ! పల;కవలZిన�� క;
బ¢¥�ం�ెదన" అత"�� �ె12uను. 13131313 అందుకతడ� అã� పKభ	9ా, వ� పంప
తలంAన 9ా"TE పంప�మన%ా 14141414 ఆయన ¹ÌL]ద �Åపప(fల��య	డగ	 
అన`PQ�న అహ#�ను ల�(x? అతడ� బµగ	%ా మ�టల�డగలడ" TET:రFగ	దును,
ఇ��%� అతడ� "ను` ఎదు#t�నవచుdచుTx`డ�, అతడ� "ను` చూA తన
హృదయమందు సం��Ìించును; 15151515 వ� అత"�� మ�టల�(f అత" T°ట-�I
మ�టల; అం��ంచవలsను, TEను  T°ట-�I అత" T°ట-�I ��(ై య	ం(f, ]రF �ేయ
వలZిన�x"" ]క; బ¢¥�ం�ె దను. 16161616 అత(ే క; బదుల; జనుల��
మ�టల�డ�ను, అత(ే క; T°రF%ానుండ�ను, వ� అత"�I �ేవ�డవ�%ా
ఉందువ�. 17171717 ఈ కఱÃను �ేతపటBC  ��"�x"�� ఆ సూచక �I\యల;
�ేయవలsన"�ె12uను. 18181818 అటBతరF9ాత ¹ÌL బయల;�ే#S తన మ�మPQ�న
P��K ±దwక; J#S%S 9:È6Z2ల9:ౖనPQడల TEను ఐగ	ప�N లkనున` Tx
బంధువ�ల±దwక; మరల ��P 9ా#Sంక సyవ�లsౖ య	Tx`#³¹ చూ�ె 19191919
అంతట PQ�9ా �Kా ణమ	ను 9:ద�Iన మనుషp�లందరF చ"��P#S గనుక



ఐగ	ప�N క; J#S%S 9:ళØ6  మ" !�x�నులk ¹ÌL�� �ెపu%ా, 20202020 ¹ÌL తన
´µర�ను తన క;మ�రFలను ¬Zి��" %ా(fద]ద T:�I�ంచు ��" ఐగ	ప�N క; J#S%S
9:æç6 ను. ¹ÌL �ేవ�" కఱÃను తన �ేత పటBC ��" ��PQను. 21212121 అప�డ�
PQ�9ా¹ÌL�� ఇట6 T:నువ� ఐగ	ప�N నందు J#S%S �ే#Sన తరF9ాత,
�ేయ	టక; TEను �IAdన మహ�x�ర�మ	 ల"`య	 ఫ#� PQదుట �ేయవలsను
సు] అP�ే TEను అత" హ 22222222 అప�డ� వ� ఫ#���ఇW\ా P�ల; Tx
క;మ�రFడ�, Tx జ³�ష¡ ప�తpK డ�; 23232323 నను` ZLVంచునటB6  Tx క;మ�రF"
��"మ4" క; ఆజj® 1ించు చుTx`ను; 9ా" పంప TUల6 "PQడల ఇ��%� TEను 
క;మ�రF",  జ³�ష¡  ప�తpK " చం12దన" PQ�9ా Z2ల VచుdచుTx`డ"
అత"�� �ెప�మT:ను. 24242424 అతడ� ��వ� మ�ర¶మ	న సతKమ	లk PQ�9ా
అత"" ఎదు#t�" అత" చంపచూడ%ా 25252525 Zి��u#ా 9ా(fగల #ాP ¬Zి��" తన
క;మ�రF"�I సున`J�ేZి అత" �ాదమ	ల±దw అ�� పడ9EZి"జమ	%ా వ�
Txక; రకNసంబంధ���న 12"!ట-9:ౖJవT:ను; అంతట ఆయన అత"" V(f�ెను.
26262626 అప�డ� ఆ��ఈ సున`J"బట-C  వ� Txక; రకNసంబంధ���న
12"!ట-9:ౖJవT:ను. 27272727 మ#Sయ	 PQ�9ా¹ÌLను ఎదు#t�నుటక;
అరణ�మ	లk"�I 9:ళØ6 మ" అహ#�ను�� �ెపu%ా అతడ� 9:È6  �ేవ�"
పర�తమందు అత" క>Zి��" అత" మ	దుw  12టBC ��T:ను. 28282828 అప�డ� ¹ÌL
తను` పం1ిన PQ�9ా పల;క;మన` మ�టల"`ట-", ఆయన
�ేయTxజj® 1ింAన సూచక �I\యల"`ట-" అహ#�నుక; �ె>12ను. 29292929 తరF9ాత
¹ÌL అహ#�నుల; 9:È6  ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwలనంద#S" ��గ	�ేZి, 30303030
PQ�9ా ¹ÌL�� �ె1ిuన మ�టల"`య	 అహ#�ను Vవ#SంA, జనులPQదుట



ఆ సూచక �I\యలను �ేయ%ా జనుల; న!్మ#S. 31313131 మ#Sయ	PQ�9ా
ఇW\ా P�Úయ	లను చూడవAd తమ బµధను క"12టMCనను మ�ట జనుల; V"
తలవంచు��" నమ¯ా�రమ	 �ేZి#S.

"ర¶మ�ాండమ	 5"ర¶మ�ాండమ	 5"ర¶మ�ాండమ	 5"ర¶మ�ాండమ	 5

1111 తరF9ాత ¹ÌL అహ#�నుల; వAd ఫ#�నుచూAఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన
PQ�9ా అరణ�మ	లk Txక; ఉతqవమ	 �ేయ	టక; Tx జనమ	ను ��"మ4"
ఆజj® 1ించుచుTx`డ"#S. 2222 ఫ#�TEను అత" మ�ట V" ఇW\ా P�Úయ	లను
��"చుdటక; PQ�9ా ఎవడ�? TEను PQ�9ాను ఎరFగను,
ఇW\ా P�Úయ	లను ��య నT:ను. 3333 అప�డ� 9ారF ¼̈áKయ	ల �ేవ�డ�
మమ	4ను ఎదు#t�T:ను, Z2ల9:ౖన PQడల �¤మ	 అరణ�మ	లk"�I మ�డ�
��నమ	ల పKయ�ణమంత దూరమ	��P మ� �ేవ�(ైన PQ�9ాక; బ>
అ#Suంచుద 4444 అందుక; ఐగ	ప�N  #ాà¹ÌL అహ#�నూ, ఈ జనుల; తమ
పనులను �ేయక;ండ ]#³ల ఆప� చుTx`రF? ] బరFవ�ల; ¹య	టక;
��ండT:ను. 5555 మ#Sయ	 ఫ#�ఇ��%� ఈ జనమ	 ఇప�డ� VసN #SంAయ	న`��; 9ారF
తమ బరFవ�లను V(fA ¬#Sక%ా నుండ�నటB6  ]రF �ేయ	చుTx`ర" 9ా#S��
అT:ను. 6666 ఆ ��నమ	న ఫ#� పKజల12ౖనున` �ార�"య�మక;లక;ను 9ా#S
Txయక;లక;ను ఇటB6  ఆజj® 1ిం�ెను 7777 ఇటBకల; �ేయ	టక; ]రF ఇక]దట ఈ
జనులక; గ(fi  ఇయ� కcడదు, 9ారF 9:È6  �x�¤ గ(fi  కcరFd��నవలsను. 8888
అPనను 9ారF ఇ��వరక; �ేZిన PటBకల లsక�TE 9ా#S ]ద ¹పవలsను,
�x"లk ఏమ�తKమ	ను తక;�వ �ేయవదుw ; 9ారF ¯�మరFల; గనుక�¤మ	 9:È6



మ� �ేవ�"�I బ> న#Suంచుటక; 9999 ఆ మనుషp�ల�ేత ఎక;�వ ప"
�ేPంపవలsను, �x"లk 9ారF కషCపడవలsను, అబదzప�మ�టలను 9ారF
లm�12టCకcడదT:ను. 10101010 �ాబట-C  పKజల; �ార� "య�మక;ల;ను 9ా#S
Txయక;ల;ను ��P పKజలను చూATEను ]క; గ(fi  ఇయ�ను; 11111111 ]రF 9:È6
]క; గ(fi  PQక�డ �ొరక;T° అక�డ ]#³ సం�ా��ంచు ��ను(f, అP�ే ]
ప"లk TEమ�తKమ	ను తక;�వ �ేయబడద" ఫ#� Z2లV�ెdన"#S. 12121212 అప�డ�
పKజల; గ(fi �I మ�రF%ా ��య� �ాల; కcరFdటక; ఐగ	ప�N  �ేశమం దంతటను
�ె��#S ��P#S. 13131313 మ#Sయ	 �ార�"య�మక;ల; 9ా#S" త�ర12ట-C  గ(fi
ఉన`పuట-వలsTE P�Txట-ప" ఆTx(ే మ	%Sంచుడ"#S. 14141414 ఫ#� �ార�
"య�మక;ల; �xమ	 ఇW\ా P�Úయ	లలk 9ా#S ]ద ఉంAన Txయక;లను
��ట-Cఎపuట-వలs ] లsక� ��ప�న ఇటBకలను "న` TEడ� ]రF ఏల
�ేPంచల�ద" అడ�గ%ా 15151515 ఇW\ా P�Úయ	ల Txయక;ల; ఫ#� ±దwక;
వAdతమ �xసుల PQడల తమ #?ందు�IటB6  జ#S%SంచుచుTx`రF? 16161616 తమ
�xసులక; గ(fi"య�రF అP�ే ఇటBకల; �ేయ	డ" మ��� �ెప�చుTx`రF;
AతN %Sంచుమ	, 9ారF తమ#S �xసులను ��టBC చుTx`రF; అP�ే త1ిuదమ	
తమ#S పKజలయం�ే య	న`ద" nఱ12ట-C #S. 17171717 అందుకతడ�]రF ¯�మరFల;
]రF ¯�మరFల; అందు�ేత �¤మ	 9:È6 PQ�9ాక; బ>న#Suంచుటక;
Z2లVమ4" ]రడ�గ	 చుTx`రF. 18181818 ]రF ��ం(f, ప"�ేయ	(f, గ(fi  ]�Iయ�
బడదు, అP�ే ఇటBకల లsక� ]రపu%Sంపక తపuద" �ె12uను. 19191919 ] ఇటBకల
లsక�లk TEమ�తKమ	ను తక;�వ �ేయవదుw , ఏTxట- ప" ఆTx(ే �ేయవలsన"
#ాà Z2లVయ�%ా, ఇW\ా P�Úయ	ల Txయక;ల; �xమ	 దురవసÍలk



ప(fయ	న`టB6  �ె>Zి��"#S. 20202020 9ారF ఫ#� ±దwనుం(f బయల;�ే#S వచుdచు,
తమ	4ను ఎదు#t�ను టక; �x#Sలk ">Aయ	న` ¹ÌL అహ#�నులను క>Zి��"
21212121 PQ�9ా !మ	4 చూA Tx�యమ	 ¬రFdను %ాక; ఫ#� PQదుటను అత"
�xసుల PQదుటను మమ	4ను అసహÑ�లను%ా �ేZి మమ	4 చంప�ట�?r
9ా#S�ేJ�I ఖడ¶  !AdJర" 9ా#S�� అన%ా 22222222 ¹ÌL PQ�9ా ±దwక; J#S%S
9:È6పKభ	9ా, 9Eల ఈ పKజలక; �×డ� �ేZిJV? నTE`ల పం1ిJV? 23232323 TEను 
1Lరట మ�టల�డ�టక; ఫ#� ±దwక; వAdనపuట-నుం(f అతడ� ఈ జనులక; �×(ే
�ేయ	చుTx`డ�,  జనులను వ� V(f 1ింపను ల�దT:ను.

"ర¶మ�ాండమ	 6"ర¶మ�ాండమ	 6"ర¶మ�ాండమ	 6"ర¶మ�ాండమ	 6

1111 అందుక; PQ�9ాఫ#�క; TEను �ేయబ¢వ� చున` �x"" వ�
"శdయమ	%ా చూ�ెదవ�; బల���న హసNమ	�ేత అతడ� 9ా#S" ��"చుdను,
బల���న హసNమ	 �ేతTE అతడ� తన �ేశమ	ల 2222 మ#Sయ	 �ేవ�డ� ¹ÌL��
ఇట6 T:నుTETE PQ�9ాను; 3333 TEను సర�శ�INగల �ేవ�డను 1LరFన అబµK }మ	
ఇ¯ాqక; య��Åబ	లక; పKత�m���J" �ా", PQ�9ా అను Tx Txమమ	న
TEను 9ా#S�I �ె>యబడల�దు. 4444 మ#Sయ	 9ారF పర9ాసమ	 �ేZిన �ేశ మగ	
కTxను�ేశమ	ను 9ా#S�Iచుdటక; Tx "బంధనను 9ా#S�� ZిÍ రపరAJ". 5555
ఐగ	1ీNయ	ల; �xసత�మ	నక; లkపరAయ	న` ఇW\ా P�Úయ	ల మ�ల;గ	ను
V" Tx "బంధనను జj® పకమ	�ేZి��" య	Tx`ను. 6666 �ాబట-C  వ�
ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఈల�గ	 �ెప�మ	TETE PQ�9ాను; TEను ఐగ	1ీNయ	ల;
¹Pంచు బరFవ�ల �I\ంద నుం(f !మ	4ను 9:ల;ప>�I ర1ిuంA, 9ా#S



�xసత�మ	లk నుం(f !మ	4ను V(f1ింA, Tx బµహÑవ� �x1ి %tపu
¬రFuల;¬#Sd !మ	4ను V(f1ింA, 7777 !మ	4ను Txక; పKజ ల%ా �ేరFd��"
]క; �ేవ�డT:ౖ య	ందును. అప�డ� ఐగ	1ీNయ	ల బరFవ� �I\ందనుం(f
!మ	4ను 9:ల;ప>�I ర1ిuం Aన ] �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను TETE అ" ]రF
�ె>Zి ��ందురF. 8888 TEను అబµK }మ	 ఇ¯ాqక; య��Åబ	లక; ఇ�ెdదన" �ెP�
PQJN  పKమ�ణమ	�ేZిన �ేశమ	 లk"�I !మ	4ను ర1ిuంA �x" ]క;
¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇ�ెdదను; TEను PQ�9ాన" �ెప�మన%ా 9999 ¹ÌL
ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఆల�గ	 �ె12uను. అP�ే 9ారF మT°9ా�క;లమ	నుబట-Cయ	
క� Sన �xసత�మ	ను బట-Cయ	 ¹ÌL మ�ట Vన#?r#S. 10101010 మ#Sయ	 PQ�9ా
¹ÌL��వ� లkప>�I 9:È6 , 11111111 ఐగ	ప�N #ాజ?ౖన ఫ#���ఇW\ా P�Úయ	లను తన
�ేశమ	లkనుం(f 9:ల;ప>�I ��"య�వలsన" అత"�� �ెప�మT:ను. 12121212 అప�డ�
¹ÌLAతN %Sంచుమ	, ఇW\ా  P�Úయ	ల� Tx మ�ట Vనల�దు; మ�టమ�ంద�మ	
గల9ాడ నగ	 Tx మ�ట ఫ#� PQటB6  Vనున" PQ�9ా స"`¥�" ప>�?ను. 13131313
మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL అహ#�నుల�� "ట6 T:ను ఇW\ా  P�Úయ	లను ఐగ	ప�N
�ేశమ	లkనుం(f �xమ	 9:ల;ప>�I ర1ిuంచుట�?r ఇW\ా P�Úయ	ల ±దw  క;ను
ఫ#� ±దwక;ను 9:ళ6వలsన" 9ా#S �ాజj® 1ిం�ెను. 14141414 9ా#S 1ితరFల
క;టBంబమ	ల మ�లప�రFషpల; ఎవరన%ా, ఇW\ా P�ల; జ³�ష¡  క;మ�రF(ైన
ర�బéను క;మ�రFల;హT°క; పల;6  ¼̈¯�K ను క#§4; �రF ర�బéను క;టBంబమ	ల;.
15151515 Ìి¹�ను క;మ�రFల; PQమ�P�ల; య�]ను ఓహదు య��×ను ¯�హరF
కTxను ZీN ��I క;మ�రF(ైన �ావ�ల;; �రF Ìి¹�ను క;టBంబమ	ల;. 16161616 ల�V
క;మ�రFల 1LరFల; 9ా#S 9ా#S వంWావళØల ��ప�న ఏ9Eవన%ా, %?#�ª ను క}తp



��#ా#S. ల�V నూట మ	పu�� P�(ేండ�6  బK���?ను. 17171717 %?#�ª ను క;మ�రFల; 9ా#S
9ా#S వంWావళØల ��ప�న >á` Ìి]. 18181818 క}తp క;మ�రFల; అమ�Ö మ	 ఇ¯ాú రF

¼̈బ¢K ను ఉyèP�ల;. క}తp నూట మ	పu�� మ�(ేండ�6  బK���?ను. 19191919 ��#ా#S
క;మ�రFల; మహ> మ�Ìి; �రF తమ తమ వంWావళØల ��ప�న ల�V
క;టBంబమ	ల;. 20202020 అమ�Ö మ	 తన �¤నతNPQ�న ã�?బ¿దును 12ం(f6  �ేZి��T:ను;
ఆ�� అత"�I అహ#�నును ¹ÌLను కT:ను. అమ�Ö మ	 నూట మ	పu�� P�(ేండ�6
బK���?ను. 21212121 ఇ¯ాú రF క;మ�రFల; �ÅరహÑ T:12గ	 ��	 22222222 ఉyèP�ల; క;మ�రFల;
!�ాP�ల; ఎల�qâాను Zి¬K. 23232323 అహ#�ను అ]్మTx�xబ	 క;మ�#?Nయ	
నయ¯�qను స� ద#Sయ	T:ౖన ఎÚÌ2బను 12ం(f6 �ేZి ��T:ను. ఆ�� అత"�I
Tx�xబ	ను అáహÑను ఎ>య�జరFను ఈ�xమ�రFను కT:ను. 24242424 �ÅరహÑ
క;మ�రFల; అZీqరF ఎల��Tx అáయ� ¯ాప�; �రF �Åర ß̈య	ల
క;టBంబమ	ల;. 25252525 అహ#�ను క;మ�రF(ైన ఎ>య�జరF ప�¬P�ల;
క;మ�#?Nలలk ఒక�ెను 12ం(f6 �ేZి��T:ను. ఆ�� అత"�I ÓీT:}సును కT:ను; �రF
తమ తమ క;టBంబమ	ల ��ప�న ల��య	ల 1ితరFల వ 26262626 ఇW\ా P�Úయ	లను
9ా#S ZLనల ��ప�న ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f 9:ల;ప>�I ర1ిuంచుడ" PQ�9ా
ఆజj® 1ింAన అహ#�ను ¹ÌLల; �రF. 27272727 ఇW\ా P�Úయలను ఐగ	ప�N లkనుం(f
9:ల;ప>�I ర1ిuంచ వలsన" ఐగ	ప�N  #ాజ?ౖన ఫ#��� మ�టల�(fన 9ారF �రF; ఆ
¹ÌL అహ#�నుల; �#³. 28282828 ఐగ	ప�N �ేశమ	లk PQ�9ా ¹ÌL�� మ�టల�(fన
��నమ	న 29292929 PQ�9ాTEను PQ�9ాను; TEను �� �ెప�న�� య�వతpN
వ� ఐగ	ప�N  #ాజ?ౖన ఫ#��� పల;క;మ" ¹ÌL�� �ెపu%ా 30303030
¹ÌLAతN %Sంచుమ	; TEను మ�ట మ�ంద�మ	 గల9ాడను, ఫ#� Tx మ�ట PQటB6



Vనున" PQ�9ా స"`¥�" ప>�?ను.

"ర¶మ�ాండమ	 7"ర¶మ�ాండమ	 7"ర¶మ�ాండమ	 7"ర¶మ�ాండమ	 7

1111 �ా%ా PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:నుఇ��%� "ను` ఫ#�క; �ేవ�"%ా
"య!ంAJ";  అన` అహ#�ను క; పKవకN%ా నుండ�ను. 2222 TEను 
�ాజj® 1ించున�� య�వతpN  వ� పల;కవలsను. ఫ#� తన �ేశమ	లkనుం(f
ఇW\ా P�Úయ	లను ��"య�వలsన"  అన`PQ�న అహ#�ను అత"�� �ెప�ను;
3333 అP�ే TEను ఫ#� హృదయమ	ను క� Sనప#SA, ఐగ	ప�N  �ేశమ	లk Tx సూచక
�I\యలను Tx మహ�x�ర�మ	లను VసN #Sంప�ేZ2దను. 4444 ఫ#� ] మ�ట Vనడ�
%ా" TEను Tx �ెP� ఐగ	ప�N  ]ద 9EZి %tపu ¬రFuల�ేత Tx ZLనలను
ఇW\ా P�Úయ	లsౖన Tx పKజలను ఐగ	ప�N  �ేశమ	లkనుం(f 9:ల;ప>�I
ర1ిuం�ెదను. 5555 TEను ఐగ	ప�N  ]ద Tx �ెP� �x1ి ఇW\ా  P�Úయ	లను 9ా#S
మధ�నుం(f ర1ిuంప%ాTE TEను PQ�9ాన" ఐగ	1ీNయ	ల; �ె>Zి��ందురT:ను.
6666 ¹ÌL అహ#�నుల; PQ�9ా తమక; ఆజj® 1ింAనటB6  �ేZి#S, ఆల�గ	నTE
�ేZి#S. 7777 9ారF ఫ#��� మ�టల�(fనప�డ� ¹ÌLక; ఎనుబ��P�ండ�6 , అహ#�నుక;
ఎనుబ�� మ�డ� ఏండ�6 . 8888 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL అహ#�నుల��
ఇట6 T:నుఫ#� ] శ�IN చూప�ట�?r ఒక మహ�x�ర�మ	 కనుపరచుడ" ]��
�ెప�నప�డ� 9999 వ� అహ#�నును చూA కఱÃను పటBC ��" ఫ#� PQదుట �x"
పడ 9Eయ	మనుమ	; అ�� సరuమగ	ను. 10101010 �ాబట-C  ¹ÌL అహ#�నుల; ఫ#�
±దwక; 9:È6  PQ�9ా తమ �ాజj®  1ింAనటB6  �ేZి#S. అహ#�ను ఫ#�
PQదుటను అత" ZLవక;ల PQదుటను తన కఱÃను పడ9Eయ%ాTE అ�� సరu



మ�PQను. 11111111 అప�డ� ఫ#� తన V�x�ంసులను మంతKà® లను 1ి>1ిం�ెను.
ఐగ	ప�N  శక;న%ాండ�K కcడ తమ మంతKమ	ల�ేత ఆల�%³ �ేZి#S. 12121212 9ా#Sలk
పKJ9ాడ�ను తన కఱÃను పడ9EZినప�డ� అ�� సరuమ�PQను%ా" అహ #�ను
కఱÃ  9ా#S కఱÃలను !ం%S9Eయ%ా 13131313 PQ�9ా �ె1ిuనటBC  ఫ#� హృదయమ	
క� Sనమ�PQను గనుక అతడ� 9ా#S మ�ట Vనక��PQను. 14141414 తరF9ాత
PQ�9ా¹ÌL�� ఇట6 T:నుఫ#� హృదయమ	 క� Sన���న��, అతడ� ఈ పKజలను
��"య�TUల6 (xPQను 15151515 ��K దుw న వ� ఫ#� ±దwక; 9:ళØ6 మ	, ఇ��%� అతడ�
ఏట-ద#S�I ��వ�ను. వ� అత"" ఎదు#t�నుటక; ఏట-±డ�i న ">A �ామ	%ా
�ేయబ(fన కఱÃను �ేతపటBC ��" 16161616 అత" చూA అరణ�మందు నను`
ZLVంచుట�?r Tx పKజలను ��"మ4" ఆజj® 1ించుటక;%ాను ¼̈áKయ	ల �ేవ�(ైన
PQ�9ా నను`  ±దwక; పం12ను. వ�ఇ��వరక; Vనక��JV. 17171717 �ా%ా
PQ�9ా ఆజ® ఏదన%ా TEను PQ�9ాన" �º"బట-C  వ� �ె>Zి ��ందువ"
PQ�9ా �ెప�చుTx`డ�. ఇ��%� Tx �ేJలkనున` PÀ కఱÃ�� TEను ఏట- ట-"
��టBC దును అ�� రకNమ	%ా మ�రdబడ�ను. 18181818 ఏట-లk" �ేపల; చచుdను, ఏరF
కంప���టBC ను, ఏట- ళØ6  �xK గ	టక; ఐగ	1ీNయ	ల; అసహ�పడ�దుర" �ెప�
మT:ను. 19191919 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:నువ� అహ#�ను��కఱÃను
పటBC ��" ఐగ	ప�N  జలమ	ల]ద, అన%ా 9ా#S నదుల]దను 9ా#S
�ాల;వల]దను, 9ా#S �ెరFవ�ల ]దను, 9ా#S ట-గ	ంటల"`ట- ]దను 
�ెP� �xప�మ	; అV రకNమగ	ను; ఐగ	ప�N  �ేశమందంతటను మ�Ö ను�ాతKలలkను
#ాJ�ాతKలలkను రకNమ	 ఉండ�న" అత"�� �ెప�మT:ను. 20202020 PQ�9ా ఆజj®
1ింAనటB6  ¹ÌL అహ#�నుల; �ేZి#S. అతడ� ఫ#� PQదుటను అత" ZLవక;ల



PQదుటను తన కఱÃను 12ౖ�?JN  ఏట-ళ6ను ��టC%ా ఏట- ళ6"`య	 రకNమ	%ా
మ�రdబ(ెను. 21212121 ఏట-లk" �ేపల; చ�ెdను, ఏరF కంప���టMCను, ఐగ	1ీNయ	ల;
ఏట-ళØ6  �xK గల�క ��P#S, ఐగ	ప�N �ేశమం దంతట రకNమ	 ఉం(ెను. 22222222 ఐగ	ప�N
శక;న%ాండ�K కcడ తమ మంతKమ	లవలన అటB6  �ేయ%ా PQ�9ా �ె1ిuనటBC
ఫ#� హృదయమ	 క� Sనమ�PQను, అతడ� ¹ÌL అహ#�నుల మ�ట
Vనక��PQను. 23232323 జ#S%Sన �x"" మనసుqన 12టCక ఫ#� J#S%S తన Pంట-�I
9:æç6 ను. 24242424 అP�ే ఐగ	1ీN  య	లందరF ఏట-ళØ6  �xK గల�క �xK గ	 ళ6��రక;
ఏట-పKక�లను తKV�#S. 25252525 PQ�9ా ఏట-" ��ట-C  P�డ� ��నమ	లsౖన
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1111 తరF9ాత PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:నువ� ఫ#� ±దwక; 9:È6  అత"��
నను` ZLVంచుటక; Tx జనులను ��"మ	4; 2222 వ� 9ా#S"
��"య�TUల6 "PQడల ఇ��%� TEను  ��> �¤రల"`ట-" కపuల�ేత
బµ¥�ం�ెదను. 3333 ఏట-లk కపuల; V¯ాN రమ	%ా ప�టBC ను; అV  Pంట 
పడకగ��లk"�I  మంచమ	]���I  ZLవక;ల Pండ6 లk"�I  జనుల]���I 
��Pలలk"�I  1ిం(f 1ిసుక; �¾ట6 లk"�I ఎ�I� వచుdను; 4444 ఆ కపuల; 
]���I  జనుల ]���I  ZLవక;లంద#S]���I వచుdన" PQ�9ా
Z2లVచుdచుTx`డ" �ెప�మ T:ను. 5555 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL��
ఇట6 T:నువ� అహ#�నును చూA కఱÃ  పటBC ��" P�ట-�ాయల ]దను
�ాల;వల]దను �ెరFవ�ల ]దను  �ెP� �x1ి ఐగ	ప�N  �ేశమ	]���I
కపuలను #ాజ³య	మ" అత"�� �ెప�మన%ా 6666 అహ#�ను ఐగ	ప�N



జలమ	ల]ద తన �ెP� �x12ను; అప�డ� కపuల; ఎ�I�వAd ఐగ	ప�N
�ేశమ	ను క12uను. 7777 శక;న%ాండ�K  కcడ తమ మంతKమ	లవలన అల�గ	 �ేZి
ఐగ	ప�N  �ేశమ	 ]���I కపuలను #ాజ³Zి#S. 8888 అప�డ� ఫ#� ¹ÌL అహ#�నులను
1ి>1ింATx ±దwనుం(f Tx జనుల±దw నుం(f ఈ కపuలను �¾ల%Sంచుమ"
PQ�9ాను 9Eడ� ��ను(f, అప�డ� PQ�9ాక; బ> అ#Suంచుటక; ఈ
పKజలను అగ 9999 అందుక; ¹ÌLనను` %?>AనటBC %ా వ� అJశPంపవచుdను,
ఈ కపuల W షమ	 ఏట-లkTE ఉండ�నటB6 ను అV  ]దను  Pండ6 లkను
ఉండక;ండ చంపబడ�నటB6 ను  ��రక;ను  ZLవక 10101010 అందుకతడ�మ� �ేవ�(ైన
PQ�9ా వంట- 9ా#?వరFను ల�రF అ" వ� �ె>Zి��నునటB6   మ�ట ��ప�న
జరFగ	ను; 11111111 అన%ా కపuల;  ±దw నుం(fయ	  Pండ6 లk నుం(fయ	 
ZLవక;ల ±దw  నుం(fయ	  పKజల±దwనుం(fయ	 �¾ల%S ��వ�ను; అV
P�ట-లkTE ఉండ�నT:ను. 12121212 ¹ÌL అహ#�నుల; ఫ#� ±దwనుం(f బయల;
9:È6నప�డ� PQ�9ా ఫ#� ]���I #ాజ³Zిన కపuల Vషయమ	లk ¹ÌL
అత"��రక; nఱ 12టC%ా 13131313 PQ�9ా ¹ÌL మ�ట��ప�న �ేZ2ను గనుక
ఇండ6 లk TE! 9:ల;పల TE! ��లమ	లలk TE! కపuల; ఉండక;ండ
చAd��PQను. 14141414 జనుల; 9ాట-" క;పuల;%ా �ేZినప�డ� భ�! కంప���టMCను.
15151515 ఫ#� ఉపశమనమ	 కల;గ	ట చూA PQ�9ా Z2లVAdనటBC  తన
హృదయమ	ను క� Sనపరచు��" 9ా#S మ�ట Vనక ��PQను. 16161616 అందుక;
PQ�9ా ¹ÌL�� వ�  కఱÃ  �x1ి PÀ �ేశప� ధూÈ" ��టBC మ	. అ��
ఐగ	ప�N  �ేశమందంత టను 1Lలగ	న" అహ#�ను�� �ెప�మన%ా 9ారF అటB6
�ేZి#S. 17171717 అహ#�ను తన కఱÃను పటBC ��" �ెP� �x1ి ఆ �ేశప� ధూÈ"



��ట-Cనప�డ� 1Lల; మనుషp�ల]దను జంతpవ�ల]దను ఉం(ెను; ఐగ	ప�N

�ేశమందంతటను ఆ �ేశప� ధూÈ అంతయ	 1Lల�¸ 18181818 శక;న%ాండ�K  కcడ
1Lలను ప�ట-C ంచవలsన" తమ మంతKమ	ల�ేత అటB6  �ేZి#S %ా" అ�� 9ా#Sవలన
�ాక��PQను. 1Lల; మను షp�ల]దను జంతpవ�ల]దను ఉండ%ా 19191919
శక;న%ాండ�K ఇ�� �ైవశ�IN అ" ఫ#��� �ె1ిu#S. అP�ే PQ�9ా �ె1ిuనటBC  ఫ#�
హృదయమ	 క� Sనమ�PQను, అతడ� 9ా#Sమ�ట Vనక��PQను. 20202020 �ాబట-C
PQ�9ా ¹ÌL�¾ వ� ��K దుw న ల�A ఫ#� PQదుట "ల;వ�మ	, ఇ��%� అతడ�
ఏట-±దwక; ��వ�ను. వ� అత" చూAనను` ZLVంచుటక; Tx పKజలను
��"మ	4. 21212121 వ� Tx పKజలను ��"య�" PQడల చూడ�మ	 TEను  ]���I"
 ZLవక;ల ]���I"  పKజల]���I"  Pండ6 లk"�I ఈగల గ	ంప�లను
పం12దను; ఐగ	1ీN  య	ల Pండ�6 ను 9ారFన` పK�ేశమ	ను ఈగల గ	ంప�ల��
"ం(fయ	ండ�ను. 22222222 మ#Sయ	 భ�లkకమ	లk TETE PQ�9ాను అ" వ�
�ె>Zి��నునటB6 , ఆ ��నమ	న TEను Tx పKజల; "వZించుచున`
%�Ì2ను�ేశమ	ను VTxPం�ెదను, అక�డ ఈగలగ	ంప� ల;ండవ�. 23232323 Tx
పKజలను  పKజలనుం(f పK�ే�కపర�ెదను, #³ప� ఈ సూచక �I\య జరFగ	న"
PQ�9ా Z2లVAdనటBC  వ� �ెపuవలsనT:ను. 24242424 PQ�9ా ఆల�గ	 �ేZ2ను.
బµధకర���న ఈగలగ	ంప�ల; ఫ#� Pంట-లk�I" అత" ZLవక;ల Pండ6 లk�I"
వAd ఐగ	ప�N  �ేశమంతట 9ా�1ిం�ెను. ఆ �ేశమ	 ఈగల గ	ంప�లవలన
�ె(f��PQను. 25252525 అప�డ� ఫ#� ¹ÌL అహ#�నులను 1ి>1ింA]రF 9:È6 ఈ
�ేశమ	లk ] �ేవ�"�I బ> అ#Suంచుడ" 9ా#S�� �ెపu%ా 26262626 ¹ÌL అటB6
�ేయతగదు; మ� �ేవ�(ైన PQ�9ాక; �¤మ	 అ#SuంచవలZిన బ>



ఐగ	1ీNయ	లక; Á̈యమ	. ఇ��%� �¤మ	 ఐగ	1ీNయ	లక; Á̈య���న బ>" 9ా#S
కను`ల PQదుట అ#SuంAన PQడల 9ారF మమ	4 #ాళ6�� ��ట-C  చంప�దురF
గ�x. 27272727 �¤మ	 అరణ�మ	లk"�I మ�డ� ��నమ	ల పKయ�ణమంత
దూరమ	��P మ� �ేవ�(ైన PQ�9ా మ�క; Z2లVAdనటB6  ఆయనక; బ>
న#Suంచుదు మT:ను. 28282828 అందుక; ఫ#�]రF అరణ�మ	లk ] �ేవ�(ైన
PQ�9ాక; బ> న#Suంచుటక; !మ	4ను ��"�ెdదను %ా" దూరమ	
��వదుw ; మ#Sయ	 Tx��రక; 9Eడ� ��నుడT:ను. 29292929 అందుక; ¹ÌLTEను 
±దwనుం(f 9:È6  #³ప� ఈ PÀగల గ	ంప�ల; ఫ#� ±దwనుం(fయ	 అత"
ZLవక;ల ±దwనుం(fయ	 అత" జనుల ±దw  నుం(fయ	 �¾ల%S ��వ�నటB6
PQ�9ాను 9Eడ 30303030 ఫ#� ±దwనుం(f బయల;9:È6  PQ�9ాను
9Eడ���T:ను. 31313131 PQ�9ా ¹ÌL మ�ట ��ప�న �ేయ%ా ఈగల గ	ంప�ల; ఫ#�
±దw  నుం(fయ	 అత" ZLవక;ల ±దw  నుం(fయ	 అత" పKజల
±దwనుం(fయ	 �¾ల%S��PQను; ఒక�ట-PQ�నను "ల;వల�దు. 32323232 అP�ే ఫ#�
ఆ సమయమ	నకcడ తన హృదయమ	ను క� Sనపరచు��" జనులను
��"య�(xPQను.

"ర¶మ�ాండమ	 9"ర¶మ�ాండమ	 9"ర¶మ�ాండమ	 9"ర¶మ�ాండమ	 9

1111 తరF9ాత PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:నువ� ఫ#�±దwక; 9:È6నను`
ZLVంచుటక; Tx పKజలను ��"మ	4. 2222 వ� 9ా#S" ��"య�TUల6 క ఇంకను
9ా#S" "రËం¥�ంAనPQడల 3333 ఇ��%� PQ�9ా బµహÑబలమ	
��లమ	లkనున`  ప�వ�ల]���I"  గ	ఱÃమ	ల]���I" %ా(fదల]���I"



ఒంటMల]���I" ఎదుw ల ]���I" %tఱÃల ]���I" వచుdను, !�I�> బµధకర���న
�ెగ	ల; కల;గ	ను. 4444 అP�ే PQ�9ా ఇW\ా P�Ú య	ల ప�వ�లను ఐగ	ప�N
ప�వ�లను 9EరFపరచును; ఇW\ా P�Úయ	లక;న` 9ాట"`ట-లk ఒక�టMౖనను
�xవద" ¼̈áKయ	ల �ేవ�డగ	 PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ" 5555 మ#Sయ	
PQ�9ా �ాలమ	 "రÞPంA#³ప� PQ�9ా ఈ �ేశమ	లk ఆ �ార�మ	
జ#S%SంచునT:ను. 6666 మరFTxడ� PQ�9ా ఆ �ార�మ	 �ేయ%ా ఐగ	1ీNయ	ల
ప�వ�ల"`య	 చ�ెdను %ా" ఇW\ా P�Úయ	ల ప�వ�లలk ఒకట-య	
�xవల�దు. 7777 ఫ#� ఆ సంగJ �ె>Zి��న పం1ినప�డ� ఇW\ా P�ల; ప�వ�లలk
ఒకట-య	 �xవల�దు; అPనను అపuట-�I" ఫ#� హృదయమ	 క� Sన��� నందున
జనులను పంపక ��PQను. 8888 �ా%ా PQ�9ా]రF ] 1ి(f�Iళ6"ండ ఆవప�
బ	%S¶  ¬Zి��ను(f, ¹ÌL ఫ#� కను`లPQదుట ఆ�ాశమ	9:ౖప� �x" చల6 వలsను. 9999
అప�డ� అ�� ఐగ	ప�N  �ేశ మంతట సన`ప� ధూÈPQ� ఐగ	ప�N  �ేశమంతట
మనుషp�ల ]దను జంతpవ�ల]దను ��క;�ల; ��క;� దదుw రF లగ	న"
¹ÌL అహ#�నుల�� �ె12uను. 10101010 �ాబట-C  9ారF ఆవప�బ	%S¶  ¬Zి��"వAd ఫ#�
PQదుట ">A#S. ¹ÌL ఆ�ాశమ	9:ౖప� �x" చల6 %ాTE అ�� మనుషp�లక;ను
జంతpవ�లక;ను ��క;�ల; ��క;� దదుw రFల�PQను. 11111111 ఆ దదుw రFలవలన
శక;న%ాండ�K  ¹ÌLPQదుట "ల;వ ల�క��P#S ఆ దదుw రFల; శక;న%ాండKక;ను
ఐగ	1ీNయ	 లంద#S�I" ప�టMCను. 12121212 అPనను PQ�9ా ¹ÌL�� �ె1ిuనటB6
PQ�9ా ఫ#� హృదయమ	ను క� Sనపర�ెను, అతడ� 9ా#S మ�ట
Vనక��PQను. 13131313 తరF9ాత PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:ను ¼̈áK య	ల �ేవ�(ైన
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�; వ� �ెల6 9ార%ాTE ల�A��P



ఫ#�PQదుట ">Aనను` ZLVంచుటక; Tx జనులను ��"మ	4. 14141414 సమసN
భ�!లk Txవంట-9ా#?వరFను ల�ర" వ� �ె>Zి��నవలsన" ఈ ¯ా#S TEను Tx
�ెగ	ళå"`య	  హృదయమ	 TUచుdనంత%ా  ZLవక;ల]���I" 
పKజల]���I" పం12దను; 15151515 భ�!]ద నుండక;ండ వ� నhంA��వ�నటB6
TEను Tx �ెP� �x1ియ	ంట-TE" "ను`ను  జనులను �ెగ	ల;��
��ట-C9EZియ	ందును. 16161616 Tx బలమ	ను క; చూప�నటB6 ను, భ�లkక మందంతట
Tx Txమమ	ను పKచురమ	 �ేయ	నటB6 ను ఇందు�³ TEను "ను` "య
!ంAJ". 17171717 వ� ఇంక Tx పKజలను ��"య�TUల6 క 9ా#S]ద
ఆJశయపడ�చుTx`వ�. 18181818 ఇ��%� #³ప� ఈ 9Eళక; TEను !�I�> బµధ కర���న
వడగండ6 ను క;#S1ిం�ె దను; ఐగ	ప� ◌ ్త#ాజ�మ	 ¯ాÍ 1ింAన ��నమ	
nదల;��" P��వరక; అందులk అట-C  వడగండ�6  పడల�దు. 19191919 �ాబట-C  వ�
ఇప�డ� పం1ి  ప�వ�లను ��లమ	లలk క; క>%Sన�� య�వతpN ను త�ర%ా
భదKమ	�ేయ	మ	. ఇంట-�I ర1ిuంపబడక ��లమ	లk ఉండ� పKJ
మనుషp�"]దను జంతpవ� ]దను వడగండ�6  క;#Sయ	ను, అప�డ� అV
చచుdన" �ెప�మT:ను. 20202020 ఫ#� ZLవక;లలk PQ�9ా మ�టక;
భయప(fన9ాడ� తన ZLవక;లను తన ప�వ�లను ఇండ6 లk"�I త�ర%ా
ర1ిuం�ెను. 21212121 అP�ే PQ�9ా మ�ట లm�12టC"9ాడ� తన ప"9ా#S" తన
ప�వ�లను ��లమ	లk ఉండ"�ెdను. 22222222 PQ�9ా �ెP� ఆ�ాశమ	9:ౖప�
చూప�మ	; ఐగ	ప�N �ేశమంద> మనుషp�ల]దను జంతpవ�ల]దను
��లమ	ల కcరల"`ట-]దను వడగండ�6  ఐగ	ప�N  �ేశమంతట పడ�న" ¹ÌL��
�ె12uను. 23232323 ¹ÌL తనకఱÃను ఆ�ాశమ	9:ౖప� ఎJNనప�డ� PQ�9ా



ఉరFమ	లను వడగండ6 ను కల;గజ³య%ా 1ిడ�గ	ల; భ�!]ద పడ�చుం(ెను.
PQ�9ా ఐగ	ప�N �ేశమ	]ద వడగండ�6  క;#S1ిం�ెను. 24242424 ఆల�గ	 వడగండ�6 ను
వడగండ6 �� క>Zిన 1ిడ�గ	ల;ను బహÑ బల���న 9ాPQను. ఐగ	ప�N  �ేశమం
దంతటను అ�� #ాజ����న�� nదల;��" PQన`డ�ను అట-CV కల;గల�దు. 25252525 ఆ
వడగండ�6  ఐగ	ప�N �ేశమందంతట మనుషp�ల TE! జంతpవ�ల TE!
బయటనున`�� య�వతpN ను నhంప�ేZ2ను. వడగండ�6  ��లమ	లk" పKJ కcరను
�ెడ%tటMCను, ��లమ	లk" పKJ �ెటBC ను VరFగ %tటMCను. 26262626 అP�ే
ఇW\ా P�Úయ	ల;న` %�Ì2ను �ేశమ	లk మ�తKమ	 వడగండ�6  పడల�దు. 27272727 ఇ��
చూడ%ా ఫ#� ¹ÌL అహ#�నులను 1ిల;వనం1ిTEను ఈ¯ా#S
�ాపమ	�ేZియ	Tx`ను; PQ�9ా Tx�యవంతpడ�, TEనును Tx జనుల;ను
దు#ా4రF¶ లమ	; 28282828 ఇంతమటBC క; �xల;ను; ఇకను బK}4ండ���న ఉరFమ	ల;
వడగండ�6  #ాక;ండ�నటB6  PQ�9ాను 9Eడ���ను(f, !మ	4ను ��"�ెdదను,
!మ	4ను ఇకను "ల;పన" 9ా#S�� �ెపu%ా 29292929 ¹ÌL అత" చూATEను ఈ
పటCణమ	నుం(f బయల; 9:ళ6%ాTE Tx �ేతpల; PQ�9ా9:ౖప� ఎ�ెN దను. ఈ
ఉరFమ	ల; మ�నును, ఈ వడగండ�6 ను ఇక]దట పడవ�. అందువలన భ�!
PQ�9ాద" క; �ె>యబడ�ను. 30303030 అPనను వ�ను  ZLవక;ల;ను
ఇకను �ేవ�(ైన PQ� 9ాక; భయపడర" Txక; �ె>Zియ	న`దT:ను. 31313131
అప�డ� జనుప�ెటB6  ప�వ��ల; ప�Z2ను, యవల�ేల; 9:ను`ల; 9EZినV గనుక
జనుప యవల�ేల;ను �ెడ%tటCబ(ెను %ా" 32323232 %�ధుమల; ��రపnలకల;
ఎదగనందున అV �ెడ%tటC  బడల�దు. 33333333 ¹ÌL ఫ#�ను V(fA ఆ పటCణమ	నుం(f
బయల; 9:È6  PQ�9ా9:ౖప� తన �ేతpల; ఎJNనప�డ� ఆ య	రFమ	ల;ను



వడగండ�6 ను ">A��PQను, వరªమ	 భ�! ]ద క;#Sయ	ట మ�T:ను. 34343434
అP�ే ఫ#� వరªమ	ను వడ గండ�6 ను ఉరFమ	ల;ను ">A��వ�ట చూA,
అతడ�ను అత" ZLవక;ల;ను ఇంక �ాపమ	 �ేయ	చు తమ హృదయ మ	లను
క� Sనపరచు��"#S. 35353535 PQ�9ా ¹ÌL�x�#ా ప>�IనటB6  ఫ#� హృదయమ	
క� Sనమ�PQను; అతడ� ఇW\ా P�Úయ	లను ��"య�క ��PQను.

"ర¶మ�ాండమ	 10"ర¶మ�ాండమ	 10"ర¶మ�ాండమ	 10"ర¶మ�ాండమ	 10

1111 �ా%ా PQ�9ా ¹ÌL��ఫ#�±దwక; 9:ళØ6 మ	. TETE PQ�9ాన" ]రF
�ె>Zి��నునటB6 ను, TEను �ేయ	 సూచక�I\యలను ఐగ	1ీNయ	ల PQదుట కను
పరచుటక;, TEను 9ా#SPQడల జ#S%SంAన 9ాట-" 9ా#S PQదుట కల;గజ³Zిన
సూచక�I\యలను 2222 వ�  క;మ�రF"�I  క;మ�రF" క;మ�రF"�I పKచురమ	
�ేయ	నటB6 ను, TEను అత" హృదయమ	ను అత" ZLవక;ల హృదయమ	లను
క� Sన పరAJనT:ను. 3333 �ాబట-C  ¹ÌL అహ#�నుల; ఫ#� ±దwక; 9:È6 , అత""
చూA PÀల�గ	 �ె1ిu#S ¼̈áKయ	ల �ేవ�డగ	 PQ�9ా
Z2లVAdన�ేమన%ావ� ఎTx`ళ6వరక; Txక; లaంగTUల6 క య	ందువ�? నను`
ZLVంచుటక; Tx జనులను ��"మ	4. 4444 వ� Tx జను లను ��"య�
TUల6 "PQడల ఇ��%� #³ప� TEను !డతలను  �Kా ంతమ	లలk"�I ర1ిuం�ెదను. 5555
ఎవడ�ను TEలను చూడల�నంత%ా అV �x" కప�ను, త1ిuంచు��"న W ష మ	ను,
అన%ా వడగండ6 �ెబËను త1ిuంచు��" !%S>న �x"" అV J"9Eయ	ను,
��లమ	లk n>Aన పKJ �ెటBC ను Jనును. 6666 మ#Sయ	 అV  Pండ6 లkను 
ZLవక;లంద#S Pండ6 లkను ఐగ	1ీNయ	లంద#S Pండ6 లkను "ం(f��వ�ను. 



1ితరFల;%ా"  1ి�xమహÑల;%ా" PÀ �ేశమ	లk నుం(fన Txటనుం(f
TEట-వరక; అట-C  9ాట-" చూడల�ద" �ె1ిu ఫ#� PQదుట నుం(f బయల; 9:æç6 ను. 7777
అప�డ� ఫ#� ZLవక;ల; అత" చూAఎTx`ళ6వరక; �డ� మనక; ఉ#S%ా
నుండ�ను? తమ �ేవ�(ైన PQ�9ాను ZLVంచుటక; ఈ మనుషp�లను
��"మ	4; ఐగ	ప�N �ేశమ	 నhంAనద" �Iంక 8888 ¹ÌL అహ#�నుల;
ఫ#�±దwక; మరల ర1ిuంపబడ%ా అతడ�]రF 9:È6  ] �ేవ�(ైన PQ�
9ాను ZLVంచు(f; అందుక; ఎవ#?వరF 9:ళØ6 దుర" 9ా#S న(f%?ను. 9999 అందుక;
¹ÌL�¤మ	 PQ�9ాక; పండ�గ ఆచ#Sంపవలsను గనుక మ� క;మ�రFలను
మ� క;మ�#?Nలను మ� మందలను మ� ప�వ�లను 9:ంటబ¿టBC ��" మ� 1ిన`
12దwల��కcడ 9:æç6 దమT: 10101010 అందు కతడ�PQ�9ా ]క; ��(ై య	ండ�Tx?
TEను !మ	4ను ] 1ిల6 లను ��"�ెdదTx? ఇ��%� ]రF దు#ాలkచన గల9ారF.
11111111 ప�రFషpలsౖన ]రF మ�తKమ	 9:È6 PQ�9ాను ZLVంచు(f; ]రF �Å#Sన��
అ�ే గ�x అ" 9ా#S�� అన%ా ఫ#� సమ	ఖమ	నుం(f 9ారF 9:ళ6%tటCబ(f#S. 12121212
అప�డ� PQ�9ా ¹ÌL��!డతల; వచుd నటB6  ఐగ	ప�N �ేశమ	]ద 
�ెP� �xప�మ	; అV ఐగ	ప�N �ేశమ	]ద�I వAd PÀ �ేశప� 12ౖరFల"`ట-",
అన%ా వడగండ�6  �ాడ��ేయ" 9ాట-న"`ట 13131313 ¹ÌL ఐగ	ప�N �ేశమ	]ద తన
కఱÃను �xప%ా PQ�9ా ఆ పగలంతయ	 ఆ #ాJK అంతయ	 ఆ �ేశమ	]ద
త�రFu%ా>" Vసర జ³Z2ను; ఉదయమందు ఆ త�రFu %ా>�I !డతల;
వ�ెdను. 14141414 ఆ !డతల; ఐగ	ప�N  �ేశమంతట- ]���I వAd ఐగ	ప�N  సమసN
�Kా ంతమ	లలk ">�ెను. అV !�I�> బµధకర ���నV, అంతక; మ	నుప� అట-C
!డతల; ఎప�డ�ను ఉండల�దు. తరF9ాత అట-CV ఉండబ¢వ�. అV TEలంతయ	



క12uను. 15151515 ఆ �ేశమ	న *కట-క��4ను, ఆ �ేశప� కcర%ాయల"`ట-" ఆ
వడగండ�6  �ాడ��ేయ" వృmఫలమ	ల"`ట-" అV J"9EZ2ను. ఐగ	ప�N
�ేశమంతట �ెటä6 %ా" ��లమ	ల కcరP� %ా" పచd" �ే��య	
!%S>య	ండల�దు. 16161616 �ాబట-C  ఫ#� ¹ÌL అహ#�నులను త�ర%ా 1ి>1ింA TEను
] �ేవ�(ైన PQ�9ాPQడలను ] PQడలను �ాపమ	�ేZిJ". 17171717 ]రF
దయ�ేZి, PÀ¯ా#S మ�తK�¤ Tx �ాపమ	 m!ంA, Tx ]దనుం(f PÀ �xవ�
మ�తKమ	 �¾ల %Sంచుమ" ] �ేవ�(ైన PQ�9ాను 9Eడ���నుడన%ా 18181818
అతడ� ఫ#� ±దwనుం(f బయల;9:È6  PQ�9ాను 9Eడ� ��T:ను. 19191919 అప�డ�
PQ�9ా %ా>" JK1ిu మ}బల���న పడమట-%ా>" Vసరజ³య%ా అ�� ఆ
!డతలను ��ంచు��P ఎఱÃసమ	దKమ	లk పడ9EZ2ను. ఐగ	ప�N  సమసN
�Kా ంతమ	లలk ఒక� !డతPQ�నను "ల 20202020 అPనను PQ�9ా ఫ#�
హృదయమ	ను క� Sనపర�ెను; అతడ� ఇW\ా P�Úయ	లను ��"య�(xPQను. 21212121
అందుక; PQ�9ా ¹ÌL��ఆ�ాశమ	9:ౖప�  �ెP� �xప�మ	.
ఐగ	ప�N �ేశమ	]ద *కట- �ేJ�I �ె>య	నంత Aక�" *కట- కమ	4నT:ను. 22222222
¹ÌL ఆ�ాశమ	9:ౖప� తన �ెP� PQJNనప�డ� ఐగ	ప�N �ేశ మంతయ	 మ�డ�
��నమ	ల; %ా�xంధ�ార మ�PQను. 23232323 మ�డ� ��నమ	ల; ఒక" TUకడ�
కను%tనల�దు, ఎవడ�ను �xనున` �bటనుం(f ల�వల�క ��PQను; అPనను ఇW\ా
P�Úయ	లకంద#S�I 9ా#S "9ాసమ	లలk 9:ల;గ	ం(ెను. 24242424 ఫ#� ¹ÌLను
1ి>1ింA]రF 9:È6  PQ�9ాను ZLVంచు(f. ] మందల; ] ప�వ�ల;
మ�తK�¤ ఇక�డఉండవలsను, ] ëడiల; ]�� 9:ళ6వచుdనన%ా 25252525 ¹ÌL�¤మ	
మ� �ేవ�(ైన PQ�9ాక; అ#SuంపవలZిన బల;ల "!తNమ	ను



�మ�రuణల"!తNమ	ను వ� మ�క; ప�వ�ల"య�వలsను. 26262626 మ�
ప�వ�ల;ను మ���కcడ #ావలsను. ఒక (ెక�PQ�నను Vడ�వబడదు, మ�
�ేవ�(ైన PQ�9ాను ZLVంచుటక; 9ాట-లkనుం(f ¬Zి��నవలsను. �¤మ	
�ే"�� PQ�9ాను ZLVంపవలsT° అక�డ �ేరకమ	నుప� మ�క; �ె>యదT:ను.
27272727 అP�ే PQ�9ా ఫ#� హృదయమ	ను క� Sనపరప%ా అతడ� 9ా#S"
��"య� TUల6 క య	ం(ెను. 28282828 గనుక ఫ#�Tx PQదుటనుం(f ��మ	4 భదKమ	
సు]; Tx మ	ఖమ	 ఇకను చూడవదుw , వ� Tx మ	ఖమ	ను చూచు ��నమ	న
మరణమవ�దువ" అత"�� �ె12uను. 29292929 అందుక; ¹ÌLవన`�� స#S, TE"కను
 మ	ఖమ	 చూడనT:ను.

"ర¶మ�ాండమ	 11"ర¶మ�ాండమ	 11"ర¶మ�ాండమ	 11"ర¶మ�ాండమ	 11

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:నుఫ#� ]���I" ఐగ	ప�N ]���I" ఇం��క
�ెగ	ల;ను ర1ిuం�ెదను. అటBతరF9ాత అతడ� ఇక�డనుం(f !మ	4ను
��"చుdను. అతడ� !మ	4ను ��"చుdనప�డ� ఇక�డనుం(f !మ	4ను
బÐJN %ా 9:ళ6%tటBC ను. 2222 �ాబట-C  తన �ె>�ా"±దw పKJ ప�రFషpడ�ను తన �ె>
క�ెN±దw  పKJ ZీN �య	ను 9:ం(f నగలను బం%ారF నగలను అ(f%S ¬Zి��నుడ"
పKజల�� �ెప�మ	. 3333 PQ�9ా పKజలPQడల ఐగ	1ీNయ	లక; కటµmమ	
కల;గజ³Z2ను; అ��%ాక ఐగ	ప�N �ేశమ	లk ¹ÌL అను మనుషp�డ� ఫ#� ZLవక;ల
దృÌిC �I" పKజల దృÌిC �I" !�I�> %tపu9ా(xPQను. 4444 ¹ÌL ఫ#���
ఇట6 T:నుPQ�9ా Z2లVAdన �ేమన%ామధ�#ాJK TEను ఐగ	ప�N �ేశమ	లk"�I
బయల; 9:æç6 దను. 5555 అప�డ� Zిం}సనమ	]ద కcరFdన` ఫ#� �¾>1ిల6



nదల;��" Jరగ> VసురF �xZి �¾>1ిల6 వరక; ఐగ	ప�N �ేశమంద>
�¾>1ిల6 లందరFను చ�ెdదరF; జంతp వ�లలkను �¾>1ిల6 ల"`య	 చ 6666 అప�డ�
ఐగ	ప�N  �ేశమందంతట మ} �ష ప�టBC ను. అట-C  �ష అంతక;మ	ందు
ప�టCల�దు, అట-C�� ఇక]దట ప�టCదు. 7777 PQ�9ా ఐగ	1ీNయ	లను
ఇW\ా P�Úయ	లను 9EరFపరచు న" ]క; �ె>యబడ�నటB6 ,
మనుషp�ల]ద%ా" జంతp వ�ల]ద%ా" ఇW\ా P�Úయ	లలk ఎవ#S]దT:ౖనను
ఒక క;క�య	 తన Txల;క ఆ(fంచదు. 8888 అప�డ�  ZLవక;లsౖన �రందరF Tx
±దwక; వAd Txక; నమ¯ా�రమ	 �ేZివ�ను, "ను` ఆశ\PంAయ	న` PÀ
పKజలంద రFను బయల; 9:ళØ6 డ" �ెప�దురF. ఆ తరF9ాత TEను 9:ళØ6 ద 9999
అప�డ� PQ�9ాఐగ	ప�N �ేశమ	లk Tx మహ �x�ర�మ	ల; V¯ాN రమగ	నటB6
ఫ#� ] మ�ట Vనడ" ¹ÌL�� �ె12uను. 10101010 ¹ÌL అహ#�నుల; ఫ#� PQదుట ఈ
మహ�x�ర�మ	లను �ేZి#S. అPనను PQ�9ా ఫ#� హృదయమ	ను
క� Sనపరప%ా అతడ� తన �ేశమ	లkనుం(f ఇW\ా P�Úయ	లను ��"య�
(xPQను.

"ర¶మ�ాండమ	 12"ర¶మ�ాండమ	 12"ర¶మ�ాండమ	 12"ర¶మ�ాండమ	 12

1111 ¹ÌL అహ#�నుల; ఐగ	ప�N �ేశమ	లk ఉండ%ా PQ�9ా 9ా#S�� ఈల�గ	
Z2లV�ెdను 2222 T:లలలk ఈ T:ల ]క; nదట-��, P�� ] సంవతqరమ	నక;
nదట- T:ల. 3333 ]రF ఇW\ా P�Úయ	ల సర� సమ�జ మ	��ఈ T:ల దశ!Txడ�
9ారF తమ తమ క;టBంబమ	ల లsక���ప�న ఒ���క�డ� %tఱÃ1ిల6 T:ౖనను,
�¤క1ిల6 T:ౖనను, అన%ా పKJ Pంట-�I" ఒక %tఱÃ1ిల6 T:ౖనను ఒక �¤క1ిల6 T:ౖనను



¬Zి��నవలsను. 4444 ఆ 1ిల6 ను Jనుటక; ఒక క;టBంబమ	 �xలక ��PనPQడల
9ాడ�ను 9ా" ��రFగ	9ాడ�ను తమ లsక� ��ప�న �x" ¬Zి��న వలsను. 5555 ఆ
%tఱÃ1ిల6 ను భ	�ంచుటక; పKJ9ా" ´¢జనమ	 ప#S!J"బట-C  9ా#S"
లs�I�ంపవలsను. 6666 "#�w ష���న P�(x�� మగ1ిల6 ను ¬Zి��నవలsను. %tఱÃలలk
నుం(f PQ�నను �¤కలలk నుం(fPQ�నను �x" ¬Zి��నవచుdను. 7777 ఈ T:ల
పదుTxల;గవ ��నమ	వరక; ]రF �x" నుంచు ��నవలsను; తరF9ాత
ఇW\ా P�Úయ	ల సమ�జప� 9ారందరF తమ తమ కcటమ	లలk
¯ాయం�ాలమందు �x" చం1ి �x" రకNమ	 ��ం�ెమ	 ¬Zి, �xమ	 �x" J"
Pండ6 �x�రబంధప� #?ండ� "ల;వ� కమ	4ల]దను 12ౖ క!4 ]దను చ>6  8888 ఆ
#ాJKP� 9ారF అ%S`�ేత �ాలdబ(fన ఆ మ�ంసమ	ను ��ంగ" #tటMCలను
Jనవలsను. �ేదుకcరల�� �x" Jనవలsను 9999 �x" తలను �x" �ాళ6ను �x"
ఆంతK మ	లను అ%S`�� �ా>d �x" Jనవలsను; 10101010 �x"లk ఉ(f�I ఉడక"�ైనను
ళ6�� వండబ(fన�ైనను JనTE Jనకcడదు; ఉదయ�ాలమ	వరక;
�x"లk"�ే��య	 !%S>ంపకcడదు. ఉదయ�ాలమ	వరక; �x"లk !%S>న��
అ%S`�� �ా>d 9Eయవలsను. 11111111 ]రF �x"" JనవలZిన Vధ�¤దన%ా, ]
నడ�మ	 కటBC ��" ] �ెప�ల; �¾డ�గ	��" ] కఱÃల; �ేత పటBC ��",
త�రపడ�చు�x" Jనవలsను; అ�� PQ� 9ాక; ప¯ా�బ>. 12121212 ఆ #ాJK TEను
ఐగ	ప�N �ేశమందు సంచ#SంA, ఐగ	ప�N �ేశమంద> మనుషp�లలkTE%ా" జంతp
వ�లలkTE%ా" �¾> సంతJయంతయ	 హతమ	�ేZి, ఐగ	ప�N  �ేవతలకంద#S�I"
¬రFu ¬#?dదను; TEను PQ� 9ాను. 13131313 ]రFన` Pండ6 ]ద ఆ రకNమ	 ]క;
గ	రFతp%ా ఉండ�ను. TEను ఆ రకNమ	ను చూA !మ	4ను నhంప �ేయక



�xట-��PQదను. TEను ఐగ	ప�N �ేశమ	ను �ాడ� �ేయ	చుండ%ా !మ	4
సంహ#Sంచుటక; �ెగ	ల; ] ]���I #ాదు. 14141414 �ాబట-C  PÀ ��నమ	 ]క;
జj® ప�ారÍ���న దగ	ను. ]రF PQ�9ాక; పండ�గ%ా �x" Txచ #Sంపవలsను;
తరతరమ	లక; "త����నకటCడ%ా �x" Txచ #Sంపవలsను. 15151515 ఏడ���నమ	ల;
ప�>య" #tటMCలను Jనవలsను. nదట-��నమ	న ] Pండ6  లkనుం(f
��ం%Sన�� �ార 9Eయవలsను. nదట- ��నమ	 nదల;��" P�డవ ��నమ	
వరక; ప�>Zిన �x"" Jను పKJమనుషp�డ� ఇW\ా P�Ú య	లలkనుం(f
��ట-C9Eయబడ�ను. 16161616 ఆ nదట- ��నమ	న ]రF ప#S�దz  సంఘమ	%ాను, ఏడవ
��నమ	న ప#S�దz  సంఘమ	 %ాను కcడ���నవలsను. ఆ ��నమ	లయందు
పKJ9ాడ� JనవలZిన�� మ�తK�¤ ]రF Zిదzపరచవచుdను; అ��య	 %ాక మ#S
ఏ ప"య	 �ేయ కcడదు. 17171717 ప�>య" #tటMCల పండ�గను ]రF ఆచ
#Sంపవలsను. ఈ ��నమం�ే TEను ] సమ�హమ	లను ఐగ	ప�N  �ేశమ	లkనుం(f
9:ల;ప>�I ర1ిuంAJ" గనుక ]రF ] తరమ	ల"`ట-లk ఈ ��నమ	
Txచ#Sంపవలsను; ఇ�� ]క; "త����న కటCడ%ా ఉండ�ను. 18181818 nదట- T:ల
పదుTxల;గవ��నమ	 ¯ాయం �ాలమ	 nదల;��" ఆ T:ల PరFవ��
±కటవ��నమ	 ¯ాయం�ాలమ	వరక; ]రF ప�>య"#tటMCలను Jనవలsను.
19191919 ఏడ� ��నమ	ల; ] Pండ6 లk ��ం%Sన �ే��య	ను ఉండ కcడదు, ప�>Zిన
�x"" Jను9ాడ� అను�(ే%ా" �ేశ మ	లk ప�ట-Cన 9ా(ే%ా" ఇW\ా P�Ú య	ల
సమ�జమ	లk నుండక ��ట-C9Eయబడ�ను. 20202020 ]రF ప�>Zిన�ే��య	 Jనక ]
"9ాసమ	ల"`ట-లkను ప�>య" 9ాట-TE Jనవలsన" �ెప�మT:ను. 21212121 �ాబట-C
¹ÌL ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwల నంద#S" 1ి>1ింA 9ా#S�� ఇట6 T:ను]రF ]



క;టBంబమ	ల ��ప�న మందలkనుం(f 1ిల6 ను ¬Zి��" ప¯ా� ప�వ�ను
వ¥�ంచు(f. 22222222 మ#Sయ	 ©̈¯�qప� క;ం�ె ¬Zి��" పæç6మ	లk నున` రకNమ	లk
�x" మ	ంA, �x�రబంధప� 12ౖక!4�I" #?ండ� "ల;వ� కమ	4లక;ను
పæç6మ	లk" రకNమ	ను �x�Iంప వలsను. తరF9ాత ]లk T:వరFను
ఉదయమ	వరక; తన Pంట- �x�రమ	నుం(f బయల; 9:ళ6కcడదు. 23232323
PQ�9ా ఐగ	1ీNయ	లను హతమ	 �ేయ	టక; �ేశ సం�xరమ	 �ేయ	చు,
�x�రబంధప� 12ౖక!4]దను #?ండ� "ల;వ� కమ	4ల]దను ఉన` రకNమ	ను
చూA PQ�9ా ఆ తల;ప�ను �xట-��వ�ను; !మ	4 హతమ	 �ేయ	టక; ]
Pండ6 లk"�I సం}రక;" ��ర"య�డ�. 24242424 �ాబట-C  ]రF "రంతరమ	 ]క;ను
] క;మ�రFలక;ను �º"" కటCడ%ా ఆచ#Sంపవలsను. 25252525 PQ�9ా �xను
Z2లVAdనటB6  ] �Iచుdచున` �ేశమందు ]రF పK9EhంAన తరF9ాత ]రF �º"
Txచ#Sంపవలsను. 26262626 మ#Sయ	 ]క;మ�రFల;]రF ఆచ#Sంచు ఈ
ఆ�xర�¤!ట" !మ	4 నడ�గ	నప�డ� 27272727 ]రF ఇ�� PQ�9ాక; ప¯ా�బ>;
ఆయన ఐగ	1ీN  య	లను హతమ	 �ేయ	చు మన Pండ6 ను �ాAనప�డ�
ఆయన ఐగ	ప�N లkనున` ఇW\ా P�Úయ	ల Pండ6 ను V(fA 12టMCను అనవలsన"
�ె12uను. అప�డ� పKజల; తలల; వంA నమ¯ా� రమ	�ేZి#S. 28282828 అప�డ�
ఇW\ా P�Úయ	ల; 9:È6  ఆల�గ	�ేZి#S; PQ�9ా ¹ÌL అహ#�నులక;
ఆజj® 1ింAనటä6  �ేZి#S. 29292929 అరz#ాJK9Eళ జ#S%Sన�ేమన%ా, Zిం}సనమ	]ద
కcరFdన` ఫ#� nదల;��" �ెర¯ాలలkనున` ఖ?��º ±క� �¾>1ిల6  వరక;
ఐగ	ప�N �ేశమంద> �¾>1ిల6 ల నంద#S" ప�వ�ల �¾>1ిల6 ల 30303030 ఆ #ాJK ఫ#�య	
అత" ZLవక;లందరFను ఐగ	1ీNయ	లందరFను ల�Aనప�డ� శవమ	ల�" ఇల;6



ఒకటMౖన ల�క��Pనందున ఐగ	ప�N లk మ}�ష ప�టMCను. 31313131 ఆ #ాJK9Eళ ఫ#�
¹ÌL అహ#�నులను 1ి>1ింA9ా#S��]రFను ఇW\ా P�Úయ	ల;ను ల�A Tx
పKజల మధ�నుం(f బయల; 9:ళØ6 (f, ]రF �ె1ిuనటB6  ��P PQ� 9ాను
ZLVంచు(f. 32323232 ]రF �ె1ిuనటB6  ] మందలను ] ప�వ�లను ¬Zి��"
��వ�(f; నను` �ºVంచుడ" �ె12uను. 33333333 ఐగ	1ీNయ	ల; మనమందరమ	 చAdన
9ారమను��", తమ �ేశమ	లkనుం(f పKజలను పంప�టక; త�రప(f 9ా#S" బల
వంతమ	�ేZి#S. 34343434 �ాబట-C  పKజల; తమ 1ిం(fమ	దwను ¬Zి��", అ�� ప�>యక
మ	ను1L 1ిం(f 1ిసుక; �¾ట6 �� �x"" మ�టకటBC  ��", తమ భ	జమ	ల]ద
12టBC ��" ��P#S. 35353535 ఇW\ా P�Úయ	ల; ¹ÌL మ�ట ��ప�న�ేZి
ఐగ	1ీNయ	ల±దw 9:ం(f నగలను బం%ారF నగలను వసN �మ	లను అ(f%S
¬Zి��"#S. 36363636 PQ�9ా పKజలPQడల ఐగ	1ీNయ	లక; కటµmమ	 కల;గజ³Z2ను
గనుక 9ారF 9ా#S�I �ావలZిన 9ాట-" ఇAd#S. అటB6  9ారF ఐగ	1ీNయ	లను
�ోచు��"#S. 37373737 అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల; #ామZLసునుం(f సు�Å� తpక;
పKయ�ణ�����P#S 9ారF 1ిల6 ల; %ాక �ాలËలమ	 ఆరFలmల �రFల;. 38383838
అTEక;లsౖన అన�జనుల సమ�హమ	ను, %tఱÃల; ఎదుw ల; nదలsౖన ప�వ�ల
%tపuమంద య	ను 9ా#S��కcడ బయల;�ే#?ను. 39393939 9ారF ఐగ	ప�N లk నుం(f
�ెAdన 1ిం(f మ	దw�� ��ంగ" #tటMCల;�ేZి �ా>d#S. 9ారF ఐగ	ప�N లkనుం(f
9:ళ6%tటCబ(f తడవ��ేయ ల�క��P#S గనుక అ�� ప�>Zి య	ండల�దు, 9ారF
తమ ��రక; 9E#tక ఆ}రమ	ను Zిదzపరచు��" య	ండల�దు. 40404040
ఇW\ా P�Úయ	ల; ఐగ	ప�N లk "వZింAన �ాలమ	 Txల;గ	 వందల మ	పu��
సంవతqరమ	ల;. 41414141 ఆ Txల;గ	 వందల మ	పu�� సంవతqరమ	ల; గడAన



తరF9ాత జ#S%Sన �ేమన%ా, ఆ ��నమం�ే PQ�9ా ZLనల"`య	
ఐగ	ప�N �ేశమ	లk నుం(f బయల;�ే#S��PQను. 42424242 ఆయన ఐగ	ప�N �ేశమ	లk
నుం(f 9ా#S" బయట-�I ర1ిuంAనందుక; ఇ�� PQ�9ాక; ఆచ#Sంపద%Sన #ాJK.
ఇW\ా P�Úయ	లందరF తమ తమ తరమ	లలk PQ�9ాక; ఆచ#Sంపద%Sన #ాJK
P�ే. 43434343 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL అహ#�నుల�� ఇట6 T:నుఇ��
ప¯ా�పండ�గను గ�#Sdన కటCడ; అను�(ెవ డ�ను �x" Jనకcడదు %ా" 44444444
9:ం(f�� ��నబ(fన �xసుడ� సున`J ��ం��న9ా(ై�ే �x" Jనవచుdను. 45454545
పర�ేhయ	 కc>�IవAdన �xసుడ�ను �x" Jనకcడదు. 46464646 ]రF ఒక�
Pంట-లkTE �x" Jనవలsను �x" మ�ంసమ	లk ��ం�ె���నను ఇంట-లk నుం(f
బయట-�I ¬Zి��" ��కcడదు, �x"లk ఒక� PQమ	కT:ౖనను ]రF VరFవ
కcడదు. 47474747 ఇW\ా P�Úయ	ల సర�సమ�జమ	 ఈ పండ�గను ఆచ#Sంపవలsను.
48484848 ±దw "వZించు పర�ేh PQ�9ా ప¯ా�ను ఆచ#Sంప %�#SనPQడల
అత"�I క>%Sన పKJ మగ9ాడ� సున`J ��ందవలsను; తరF9ాత అతడ�
సమ�జమ	లk �ే#S �x"" ఆచ#Sంపవచుdను. అట-C  9ాడ� ] �ేశమ	లk
ప�ట-Cన9ా"�� సమ	డగ	ను. సున`J ��ంద"9ాడ� �x"" Jనకcడదు. 49494949
�ేశసుÍ "�I" ]లk "వZించు పర�ేh�I" �º"గ�#Sd ఒకటä V¥� య	ండవలs
నT:ను. 50505050 ఇW\ా P�Úయ	లందరF ఆల�గ	 �ేZి#S; PQ�9ా ¹ÌL
అహ#�నులక; ఆజj® 1ింAనటB6  �ేZి#S. 51515151 PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	లను 9ా#S9ా#S
సమ�హమ	ల ��ప�న ఆTx(ే ఐగ	ప�N  �ేశమ	లkనుం(f 9:ల;ప>�I ర1ిuం�ెను.

"ర¶మ�ాండమ	 13"ర¶మ�ాండమ	 13"ర¶మ�ాండమ	 13"ర¶మ�ాండమ	 13



1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL�� ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను 2222 ఇW\ా P�Úయ	లలk
మనుషp�ల ±క�య	 ప�వ�ల±క�య	 పKథమ సంతJ, అన%ా పKJ �¾>
చూల; 1ిల6 ను Txక; పKJÌి¡ ంచుమ	; అ�� Txద" �ె12uను. 3333 ¹ÌL పKజల��
"ట6 T:ను]రF �xసగృహ���న ఐగ	ప�N నుం(f బయల;�ే#SవAdన ��నమ	ను జj® ప
కమ	 �ేZి��ను(f. PQ�9ా తన బµహÑ బలమ	�ేత �x"లkనుం(f !మ	4ను
బయట-�I ర1ిuం�ెను; ప�>Zిన �ే��య	 Jనవదుw . 4444 ఆáబనుT:లలk ఈ
��నమం�ే ]రF బయల;�ే#S వAdJ#Sగ�x. 5555 PQ�9ా �I�ెdదన" 
1ితరFల�� పKమ�ణమ	 �ేZినటB6 , కTxయ	లక; ©̈¬Nయ	లక; అ¹#§య	లక;

©̈��య	లక; PQబ�Zీయ	 లక; "9ాస¯ాÍ న��� య	ండ�, �ాల; �ేT:ల;
పKవ ©̈ంచు �ేశమ	నక; "ను` ర1ిuంAన తరF9ాత వ� ఈ ఆ�xరమ	ను ఈ
T:లలkTE జరFప���నవలsను. 6666 ఏడ� ��నమ	ల; వ� ప�>య" #tటMCలను
Jనవలsను, ఏడవ ��నమ	న PQ�9ా పండ�గ ఆచ#Sంపవలsను. 7777 ప�>య"
9ాట-TE P�డ� ��నమ	ల; Jనవలsను. ప�>Zిన�ే��య	 ±దwకనబడ కcడదు.
 �Kా ంతమ	 ల"`ట-లkను ��ం%Sన�ే��య	 ±దw కనబడకcడదు. 8888 మ#Sయ	
ఆ ��నమ	న వ�TEను ఐగ	ప�N  లkనుం(f వAdనప�డ� PQ�9ా Txక;
�ేZిన�x" "!తNమ	 ��ంగ" #tటMCలను JనుచుTx`న"  క;మ�రF"�I
�ె>య�ెపuవలsను. 9999 PQ�9ా ధర4 WాసN �మ	  T°ట నుండ�నటB6  బల���న
�ేJ�� PQ�9ా ఐగ	ప�N లkనుం(f "ను` బయట-�I ర1ిuం�ెనను టక;, ఈ
ఆ�xరమ	  �ేJ]ద క; సూచన%ాను  కను`ల మధ� జj® ప�ారÍమ	%ా
ఉండ�ను. 10101010 �ాబట-C  పKJ సంవతqరమ	 ఈ కటCడను �x" "య�మక �ాలమ	న
ఆచ#Sంపవలsను. 11111111 PQ�9ా ��ను  1ితరFల��ను పKమ�ణమ	 �ేZినటB6



ఆయన కTxయ	ల �ేశమ	లk"�I "ను` �ే#Sd �x"" �IAdన తరF9ాత 12121212
పKJ �¾> చూల;1ిల6 ను, క; కల;గ	 ప�వ�ల సంతJలk పKJ �¾> 1ిల6 ను
PQ�9ాక; పKJÌి¡ ంపవలsను. 9ా"లk మగసం�xనమ	 PQ�9ా దగ	ను. 13131313
పKJ %ా(fద �¾> 1ిల6 ను 9:లPAd V(f1ింA �x"�I మ�రF%ా %tఱÃ1ిల6 ను
పKJÌి¡ ంపవలsను. అటB6  �x"" V(f1ించ" PQడల �x" ��డను VరFగ�ºయ
వలsను.  క;మ�రFలలk �¾>చూ>PQ�న పKJ మగ 9ా"" 9:లPAd
V(f1ింపవలsను. 14141414 ఇక]దట  క;మ� రFడ�ఇ�� ఏ!ట" "ను`
అడ�గ	నప�డ� వ� 9ా" చూAబµహÑబలమ	�ేత PQ�9ా �xసగృహ���న
ఐగ	ప�N లkనుం(f మనలను బయట-�I ర1ిuం�ెను. 15151515 ఫ#� మనలను
��"య�క;ండ తన మనసుqను క� Sనపరచు��న%ా PQ�9ా మనుషp�ల �¾>
సం�xన�¤! జంతpవ�ల �¾> సం�xన�¤! ఐగ	ప�N �ేశమ	లk �¾> సం�xన
మంతయ	 సంహ#Sం�ెను. ఆ Á̈తpవ� �ేతను TEను మగ �ైన పKJ �¾>చూల;
1ిల6 ను PQ�9ాక; బ>%ా అ#Suంచుదును; అP�ే Tx క;మ�రFలలk పKJ �¾>
సం�xనమ	 9:లPAd V(f1ించుదున" �ెపuవలsను. 16161616 బµహÑ బలమ	�ేత
PQ�9ా మనలను ఐగ	ప�N లkనుం(f బయట-�I ర1ిuం�ెను గనుక ఆ సంగJ 
�ేJ]ద సూచన %ాను  కను`ల మధ� లల�ట పJKక%ాను ఉండవలsను అ"
�ె12uను. 17171717 మ#Sయ	 ఫ#� పKజలను ��"య�%ా �ేవ�డ�ఈ పKజల; య	దzమ	
చూచునప�డ� 9ారF పWాd�xN పప(f ఐగ	ప�N క; JరFగ	దు#³¹ అను��",
Óి>ÌీNయ	ల�ేశమ	 స]ప���నను ఆ మ�ర¶మ	న 9ా#S" న(f1ింపల�దు. 18181818
అP�ే �ేవ�డ� పKజలను చుటBC �x#Sయగ	 ఎఱÃసమ	దKప� అరణ�మ�ర¶మ	న
న(f1ిం�ెను. ఇW\ా P�Úయ	ల; య	దz  సన`దుz లsౖ ఐగ	ప�N లkనుం(f వAd#S. 19191919



మ#Sయ	 ¹ÌL ãZLప� ఎమ	కలను ¬Zి��" వ�ెdను. అతడ��ేవ�డ�
"శdయమ	%ా దరîన!చుdను; అప�డ� ]రF Tx ఎమ	క లను ఇక�డనుం(f
¬Zి��" ��వలsన" ఇW\ా P�Úయ	ల �ేత ర�� f%ా పKమ�ణమ	 �ేPంచు��"
య	ం(ెను. 20202020 9ారF సు�Å�తpనుం(f పKయ�ణ��� ��P, అరణ�మ	 దగ¶రనున`
ఏ�xమ	లk ��%S#S. 21212121 9ారF పగల; #ాJKయ	పKయ�ణమ	 �ేయ	నటB6 %ా
PQ�9ా��K వలk 9ా#S" న(f1ించుట�?r పగట-9Eళ �¤ఘసN ంభమ	లkను, 9ా#S�I
9:ల;%Sచుdటక; #ాJK9Eళ అ%S`సN ంభమ	లkను ఉం(f 9ా#S�I మ	ందు%ా నడచుచు
వ�ెdను. 22222222 ఆయన పగట-9Eళ �¤ఘసN ంభమ	T:ౖనను #ాJK9Eళ
అ%S`సN ంభమ	T:ౖనను పKజలPQదుటనుం(f �¾ల%Sంపల�దు.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL�� ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను 2222 ఇW\ా P�Úయ	ల; J#S%S
1ీహ ß̈#�తp ఎదుటను, అన%ా !%�w ల;క; సమ	దKమ	నక; మధ� నున`
బయలsqâ�ను T:దుటను, ��గవలsన" 9ా#S�� �ెప�మ	; �x" PQదుట-
సమ	దKమ	TUదw  9ారF 3333 ఫ#� ఇW\ా P�Úయ	లనుగ�#Sd9ారF ఈ �ేశమ	లk
Aక;�బ(f య	Tx`రF; అరణ�మ	 9ా#S" మ�Zి 9EZ2న" అను ��నును. 4444
అP�ే TEను ఫ#� హృదయమ	ను క� Sనపర�ె దను; అతడ� 9ా#S" తరFమ%ా;
TEను ఫ#�వలనను అత" సమసN  ZLన వలనను మ ©̈మ �ెచుd��ందును; TEను
PQ�9ాన" ఐగ	1ీNయ	ల 5555 పKజల; �ా#S��PనటBC  ఐగ	ప�N  #ాàనక;
�ెల;పబ(fనప�డ� ఫ#� హృదయమ	ను అత" ZLవక;ల హృదయమ	ను
పKజలక; V#�ధమ	%ా JKపu బ(fమన��ందు�×ల�గ	 �ేZిJVు? మన ZLవలk



నుండక;ండ ఇW\ా P�Úయ	లను ఎందుక; ��"Ad JVు అ" �ెప� ��"#S. 6666
అంతట అతడ� తన రథమ	ను Zిదzపరచు��", తన జనమ	ను తన��కcడ
¬Zి��" ��PQను. 7777 మ#Sయ	 అతడ� W \ష¡ ���న ఆరFవందల రథమ	లను ఐగ	ప�N
రథమ	ల న"`ట-" 9ాట-లk పKJ�x"]ద అ¥�పతpలను ��డ� ��"��PQను. 8888
PQ�9ా ఐగ	ప�N #ాజ?ౖన ఫ#� హృదయమ	ను క� Sనపరప%ా అతడ�
ఇW\ా P�Úయ	లను త#S ��ను. అటB6  ఇW\ా P�Úయ	ల; బ>!�ేత బయల; 9:ళØ6
చుం(f#S. 9999 ఐగ	1ీNయ	ల;, అన%ా ఫ#� రథమ	ల గ	ఱÃమ	 ల"`య	 అత"
గ	ఱÃప� #ðతpల; అత" దండ�ను 9ా#S" త#S!, బయలsqâ�ను ఎదుటనున`
1ీహ ß̈#�తpనక; స]ప���న సమ	దKమ	 దగ¶ర 9ారF ��%Sయ	ండ%ా 9ా#S"
క>Zి��"#S. 10101010 ఫ#� స]1ించుచుండ%ా ఇW\ా  P�Úయ	ల; కను`లsJN
ఐగ	1ీNయ	ల; తమ9:నుక వచుdట చూA !�I�> భయప(f PQ�9ాక;
nఱ12ట-C #S. 11111111 అంతట 9ారF ¹ÌL��ఐగ	ప�N లk సమ�ధుల; ల�వ" PÀ
యరణ�మ	లk చచుdటక; మమ	4ను ర1ిuంAJ9ా? మమ	4ను ఐగ	ప�N లkనుం(f
బయట-�I ర1ిuంA మమ	4ను ఇటB6  �ేయTEల? 12121212 మ� జo>�I #ావదుw ,
ఐగ	1ీNయ	లక; �xసుల మగ	దుమ" ఐగ	ప�N లk �¤మ	 �� �ె1ిuనమ�ట
P�ే గ�x; �¤మ	 ఈ అరణ�మందు చచుdటకంటM◌ ె ఐగ	1ీNయ	 లక; �xసుల
మగ	టP� �¤ల" �ె1ిu#S. 13131313 అందుక; ¹ÌLభయపడక;(f, PQ�9ా ]క;
TEడ� కల;గజ³య	 రmణను ]రF ఊరక "ల;చుం(f చూడ�(f; ]రF TEడ�
చూAన ఐగ	1ీNయ	లను ఇక]దట మ#S ఎన`డ�ను చూడరF. 14141414 PQ�9ా ]
పmమ	న య	దzమ	 �ేయ	ను, ]రF ఊరకP� య	ండవలsన" పKజల��
�ె12uను. 15151515 అంతలk PQ�9ా ¹ÌL��9Eల Txక; nఱ 12టBC చుTx`వ�?



¯ా%S��వ�(f అ" ఇW\ా P�Úయ	ల�� �ెప�మ	. 16161616 వ�  కఱÃను ఎJN  ఆ
సమ	దKమ	9:ౖప�  �ెP� �x1ి �x" �ాయల;%ా �ేయ	మ	, అప�డ�
ఇW\ా P�Úయ	ల; సమ	దKమ	 మధ�ను ఆ#Sన TEల]ద న(fA��వ�దురF. 17171717
ఇ��%� TEను TETE ఐగ	1ీNయ	ల హృద యమ	లను క� SనపరFచుదును. 9ారF �#S"
తరFమ	దురF; TEను ఫ#�వలనను అత" సమసN  ZLనవలనను అత" రథమ	ల
వలనను అత" గ	ఱÃప� #ðతpలవలనను Txక; మ ©̈మ �ెచుd ��ందును. 18181818
TEను ఫ#�వలనను అత" రథమ	లవలనను అత" గ	ఱÃప� #ðతpలవలనను
మ ©̈మ �ెచుd��నునప�డ� TEను PQ�9ాన" ఐగ	1ీNయ	ల;
�ె>Zి��ందురT:ను. 19191919 అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల PQదుట సమ�హమ	నక;
మ	ందు%ా న(fAన �ేవ దూత 9ా#S 9:నుకక;��P 9ా#S" 9:ంబ(fం�ెను; ఆ
�¤ఘసN ంభమ	 9ా#S PQదుటనుం(f ��P 9ా#S 9:నుక ">�ెను 20202020 అ��
ఐగ	1ీNయ	ల ZLనక; ఇW\ా P�Úయ	ల ZLనక; నడ�మ పK9Ehం�ెను; అ�� �¤ఘమ	
గనుక 9ా#S�I *కట- క>%?ను %ా", #ాJK అ�� �#S�I 9:ల;%S�ెdను గనుక ఆ #ాJK
అంతయ	 ఐగ	1ీNయ	ల 21212121 ¹ÌL సమ	 దKమ	9:ౖప� తన �ెP� �xప%ా
PQ�9ా ఆ #ాJK అంతయ	 బల���న త�రFu%ా>�ేత సమ	దKమ	ను
�¾ల%SంA �x"" ఆ#Sన TEల%ా �ేZ2ను. 22222222 ళØ6  Vభ�ంపబడ%ా ఇW\ా P�Úయ	ల;
సమ	దKమ	 మధ�ను ఆ#Sన TEల ]ద న(fA��P#S. ఆ ళØ6  9ా#S క;(f PQడమ
పKక�లను 9ా#S�I %�డవలs నుం(ెను. 23232323 ఐగ	1ీNయ	ల;ను ఫ#� గ	ఱÃమ	ల;ను
రథమ	ల;ను #ðతpల;ను 9ా#S" త#S! సమ	దK మధ�మ	న �ే#S#S. 24242424 అP�ే
9Eక;వ జjమ	న PQ�9ా ఆ అ%S` �¤ఘమయ���న సN ంభమ	నుం(f
ఐగ	1ీNయ	ల దండ� 9:ౖప� చూA ఐగ	1ీNయ	ల దండ�ను కలవరపరA 25252525 9ా#S



రథచక\మ	ల; ఊ(fపడ�నటB6  �ేయ%ా 9ారF బహÑ కషCప(f ��ల;చుం(f#S.
అప�డ� ఐగ	1ీNయ	ల; ఇW\ా  P�Úయ	ల PQదుటనుం(f �ా#S��దమ	 రం(f;
PQ�9ా 9ా#Sపmమ	న మన�� య	దzమ	 �ేయ	చుTx`డ" �ెప���"#S. 26262626
అంతలk PQ�9ా ¹ÌL��ఐగ	1ీNయ	ల ]�� �I" 9ా#S రథమ	ల]���I" 9ా#S
#ðతpల]���I" ళØ6  J#S%S వచుdనటB6  సమ	దKమ	]ద  �ెP� �xప�మT:ను.
27272727 ¹ÌL సమ	దKమ	]ద తన �ెP� �xప%ా ��K దుw  ��(fAనప�డ� సమ	దKమ	
అ¥�క బలమ	�� J#S%S ��#?6ను గనుక ఐగ	1ీNయ	ల; అ�� చూA 9:నుకక;
�ా#S��P#S. అప�డ� PQ�9ా సమ	దKమ	మధ�ను ఐగ	1ీNయ	లను Txశమ	
�ేZ2ను. 28282828 ళØ6  J#S%S వAd ఆ రథమ	లను #ðతpలను 9ా#S 9:నుక
సమ	దKమ	లk"�I వAdన ఫ#�±క� సర�ZLనను క1ిu9EZ2ను; 9ా#Sలk
ఒక�(ైనను !%S> య	ండల�దు. 29292929 అP�ే ఇW\ా P�Úయ	ల; ఆ#SనTEలను
సమ	దKమ	 మధ�నున`ప�డ� ఆ ళØ6  9ా#S క;(f PQడమ పKక�లను %�డవలs
నుం(ెను. 30303030 ఆ ��నమ	న PQ�9ా ఐగ	1ీNయ	ల �ేJలkనుం(f
ఇW\ా P�Úయ	లను ర�fం�ెను. ఇW\ా P�Úయ	ల; చAdన ఐగ	1ీN  య	లను
సమ	దK¬రమ	న చూA#S. 31313131 PQ�9ా ఐగ	1ీNయ	లక; �ేZిన %tపu �ార�
మ	ను ఇW\ా P�Ú య	ల; చూA#S గనుక ఆ పKజల; PQ�9ాక; భయప(f
PQ�9ాయందును ఆయన ZLవక;(ైన ¹ÌLయందును నమ4కమ	ంA#S.
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1111 అప�డ� ¹ÌLయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల;ను PQ� 9ానుగ�#Sd PÀ �×రNన
�ా(f#S PQ�9ానుగ�#Sd %ానమ	�ేZ2దను ఆయన !గ	ల అJశPంA



జPం�ెను గ	ఱÃమ	ను �x" #ðతpను ఆయన సమ	దKవ 2222 PQ�9ాP� Tx
బలమ	 Tx %ానమ	 ఆయన Txక; రmణయ	 ఆPQను.ఆయన Tx �ేవ�డ�
ఆయనను వ#SÞం�ెదను ఆయన Tx 1ితరFల �ేవ�డ� ఆయన మ ©̈మ
నుJం�ెదను. 3333 PQ�9ా య	దz&రFడ� PQ�9ా అ" ఆయనక; 1LరF. 4444
ఆయన ఫ#� రథమ	లను అత" ZLనను సమ	దKమ	లk పడ�ోKZ2ను అత"
అ¥�పతpలలk W \షp¡ ల; ఎఱÃసమ	దKమ	లk మ	"%S��P#S 5555 అ%ాధజలమ	ల;
9ా#S" క12uను 9ారF #ాJవలs అడ�గంట-��P#S. 6666 PQ�9ా,  ద�fణహసNమ	
బలnం�� అJశPంచును PQ�9ా,  ద�fణ హసNమ	 శతpK వ�" Aతక
%tటBC ను. 7777  ]���I ల�చు9ా#S"  మ ©̈మ�Jశయమ	వలన అణA9Eయ	దువ�
 �Å�ా%S`" రగ	లజ³య	దువ� అ�� 9ా#S" �ెతN వలs ద ©̈ంచును. 8888 
TxZి�ారంధKమ	ల ఊ1ి#Sవలన ళØ6  #ాh%ా కcరdబ(ెను పK9ాహమ	ల; క;పu%ా
">�ెను అ%ాధజలమ	ల; సమ	దKమ	మధ� గడiకటMCను 9999 త#S��దను
క>Zి��"PQదను �ోప�డ�¯�మ	4 పంచు��"PQదను 9ాట-వలన Tx ఆశ
¬రFd��"PQదను Tx కJN  దూZ2దను Tx �ెP� 9ా#S" Txశనమ	 �ేయ	న"
శతpK వను��T:ను. 10101010 వ�  %ా>" Vసరజ³ZిJV సమ	దKమ	 9ా#S" క12uను
9ారF మ} అ%ాధ���న ళ6లk Zీసమ	వలs మ	"%S#S. 11111111 PQ�9ా, 9Eల;uలలk
వంట-9ా(ెవడ� ప#S�దzతనుబట-C  వ� మ}య	డవ� సుN J�×రNనలనుబట-C
ప�à�డవ� అదు»తమ	ల; �ేయ	9ాడవ� వంట-9ా(ెవడ� 12121212 
ద�fణహసNమ	ను �x1ిJV భ�! 9ా#S" !ం%S9EZ2ను. 13131313 వ� V¹AంAన
PÀ పKజలను  కృప�ేత ��డ���"��JV బలమ	�ేత 9ా#S" 
ప#S��xz లయమ	నక; న(f 1ింAJV. 14141414 జనమ	ల; V" ��గ	ల;పడ�ను



Óి>ÌిNయ "9ాసులక; 9Eదన కల;గ	ను. 15151515 ఎ�ోమ	 Txయక;ల;
కలవరపడ�దురF ¹య�బ	 బ>షp¡ లక; వణక; ప�టBC ను కTxను
"9ాసులందరF ��గ	లaం�� క#S%S��వ� దురF.భయమ	 అ¥�కభయమ	 9ా#S�I
కల;గ	ను. 16161616 PQ�9ా,  పKజల; అదw#S�I �ేరFవరక; వ� సం�ా��ంAన PÀ
పKజల; అదw#S�I �ేరFవరక;  బµహÑబలమ	�ేత పగ9ారF #ాJవలs
కదలక;ందురF. 17171717 వ�  పKజను ��డ���" వ�ెdదవ� PQ�9ా, 
¯ా�సÍ ~���న ��ండ]ద Tx పKభ	9ా, వ� "వZించుటక; "#S4ంచు��"న �bటను
18181818  �ేతpల; ¯ాÍ 1ింAన ప#S��xz లయమందు 9ా#S" "ల;వ
12టMCదవ�.PQ�9ా "రంతరమ	ను ఏల;9ాడ�. 19191919 ఫ#� గ	ఱÃమ	ల; అత"
రథమ	ల; అత" #ðతpల;ను సమ	దKమ	లk ��గ%ా PQ�9ా 9ా#S ]���I
సమ	దK జలమ	లను మÈ6ం�ెను. అP�ే ఇW\ా P�Úయ	ల; సమ	 దKమ	
మధ�ను ఆ#Sన TEల]ద న(fA#S. 20202020 మ#Sయ	 అహ#�ను స�ద#Sయ	
పKవ�IN �య	నగ	 !#ా�మ	 తంబ	రను �ేత పటBC ��T:ను. ZీN �లందరF తంబ	రల��ను
Txట�మ	ల��ను ఆ�� 9:ంబ(f 9:ళ6%ా 21212121 !#ా�మ	 9ా#S�� క>Zి PటB6  పల6 V
PQJN  �ా(ెను PQ�9ాను %ానమ	 �ేయ	(f ఆయన !గ	ల అJశPంA
జPం�ెను గ	ఱÃమ	ను �x" #ðతpను సమ	దKమ	లk ఆయన పడ�ోKZ2ను. 22222222
¹ÌL ఎఱÃ  సమ	దKమ	నుం(f జనులను ¯ాగ �ేయ%ా 9ారF ష�రF
అరణ�మ	లk"�I 9:È6  �x"లk మ�డ� ��న మ	ల; న(fA#S; అచdట 9ా#S�I ళØ6
�ొరకల�దు. అంతలk 9ారF మ�#ాక; �ే#S#S. 23232323 మ�#ా ళØ6  �ే�ైనV గనుక 9ారF
ఆ ళØ6  �xK గల�క��P#S. అందువలన �x"�I మ�#ా అను 1LరF క>%?ను. 24242424
పKజల;�¤�¤! �xK గ	దుమ" ¹ÌL]ద సణగ	 ��న%ా 25252525 అతడ� PQ�9ాక;



nఱ12టMCను. అంతట PQ�9ా అత"�I ఒక �ెటBC ను చూ12ను. అ�� ఆ ళ6లk
9EZిన తరF9ాత ళØ6  మధురమ	 ల�PQను. అక�డ ఆయన 9ా#S�I కటCడను
V¥�" "రÞPంA, అక 26262626 ] �ేవ�(ైన PQ�9ా 9ాక;�ను శ\దz%ా V" ఆయన
దృÌిC �I Tx�య���న�� �ేZి, ఆయన ఆజ®లక; V¥ే య	లsౖ ఆయన కటCడ ల"`ట-"
అనుస#SంA నడAనPQడల, TEను ఐగ	1ీNయ	లక; కల; 27272727 తరF9ాత 9ారF
ఏÚమ	నక; వAd#S; అక�డ పం(ెKండ� ట- బ	గ¶ల;ను (ెబË�� PÀత �ెటB6 ను
ఉం(ెను. 9ారF అక�డTE ఆ ళ6±దw ��%S#S.
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1111 తరF9ాత ఇW\ా P�Úయ	ల సమ�జమంతయ	ను ఏÚమ	నుం(f
పKయ�ణ�����P, 9ారF ఐగ	ప�N  �ేశమ	లk నుం(f బయల;�ే#Sన #?ండవT:ల
పదుT:ౖదవ ��నమ	న ఏÚమ	నక;ను ZీTxP�I" మధ�నున` Zీను
అరణ�మ	నక; వAd#S. 2222 ఆ అరణ�మ	లk ఇW\ా P�Úయ	ల సమ�జ మంతయ	
¹ÌL అహ#�నుల]ద సణÝ%?ను. 3333 ఇW\ా  P�Úయ	ల;�¤మ	 మ�ంసమ	
వండ���ను క;ండల±దw కcరFdం(f తృ1ిN %ా ఆ}రమ	 Jనునప�డ�
PQ�9ా �ేJవలన ఏల �xవక ��JVు? ఈ సర�సమ�జమ	ను ఆక>�ేత
చంప�టక; ఈ అరణ�మ	లk"�I మమ	4ను అక�డ నుం(f ��డ���" వAdJర"
9ా#S�� నన%ా 4444 PQ�9ా ¹ÌLను చూAఇ��%� TEను ఆ�ాశమ	 నుం(f ]
��రక; ఆ}రమ	ను క;#S1ిం�ెదను; 9ారF Tx ధర4WాసN �మ	 ననుస#SంA
నడ�తp#� ల��ో అ" TEను 9ా#S" ప#§�fంచునటB6  ఈ పKజల; 9:È6  ఏTxట- బ�ెNమ	
ఆTx(ే కcరFd��నవలsను. 5555 మ#Sయ	 ఆరవ ��నమ	న 9ారF �ెచుd��"న�x""



Zిదzపరచు��నవలsను. 9ారF ��న��నమ	న కcరFd��ను�x"కంటM అ�� #?ండంతలsౖ
య	ండవలsనT:ను. 6666 అప�డ� ¹ÌL అహ#�నుల; ఇW\ా
P�Úయ	లంద#S��PQ�9ా ఐగ	ప�N  �ేశ మ	లkనుం(f !మ	4ను బయట-�I
ర1ిuం�ెన" ¯ాయం�ాలమందు ]క; �ె>యబడ�ను. 7777 PQ�9ా]ద ]రF
సణÝ%Sన సణ	గ	లను ఆయన VనుచుTx`డ�; ఉదయమ	న ]రF PQ�9ా
మ ©̈మను చూ�ెదరF, �¤మ	 ఏ�ాట- 9ారమ	? మ�]ద సణ	గTEల అ"#S. 8888
మ#Sయ	 ¹ÌL]రF Jనుట�?r ¯ాయం�ాలమ	న మ�ంసమ	ను ఉదయ మ	న
�x>నంత ఆ}రమ	ను PQ�9ా ]�Iయ�%ాను, ]రF ఆయన]ద సణ	గ	
] సణ	గ	లను PQ�9ాP� Vనుచుండ%ాను, �¤మ	 ఏ�ాట-9ారమ	? ]
సణ	గ	ట PQ�9ా ]దTE%ా" మ�]ద �ాదT:ను 9999 అంతట ¹ÌL
అహ#�ను��PQ�9ా స"`¥��I స]1ించు(f; ఆయన ] సణ	గ	లను VT:న"
వ� ఇW\ా P�Úయ	ల సర�సమ�జమ	�� �ెప�మT:ను. 10101010 అటB6  అహ#�ను
ఇW\ా P�Úయ	ల సర�సమ�జమ	�� మ�టల�డ�చుండ%ా 9ారF అరణ�మ	9:ౖప�
చూA#S, అప�డ� PQ�9ా మ ©̈మ ఆ �¤ఘమ	లk 9ా#S�I కనబ(ెను. 11111111
అప�డ� PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:నుTEను ఇW\ా P�Úయ	ల సణ	గ	లను Vంట-"
12121212 వ�¯ాయం�ాలమ	న ]రF మ�ంసమ	 JందురF, ఉదయమ	న
ఆ}రమ	�ేత తృ1ిN ��ందుదురF, అప�డ� ] �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను TETE అ"
]రF �ె>Zి��ందుర" 9ా#S�� �ెప�మT:ను. 13131313 �ా%ా ¯ాయం�ాలమ	న
ప�#³డ�ల;వAd 9ా#S �ాæçమ	ను క12uను, ఉదయమ	న మంచు9ా#S
�ాæçమ	చుటBC  ప(fయ	ం(ెను. 14141414 ప(fన ఆ మంచు ఇ%S#S��Pన తరF9ాత
నూగ	మంచువలs సన`" కణమ	ల; అరణ�ప� భ�!]ద కనబ(ెను. 15151515



ఇW\ా P�Úయ	ల; �x" చూAనప�డ� అ�� ఏ���న�� �ె>యకఇ�ే! అ" ఒక#S��
ఒకరF �ెప���"#S. 16161616 ¹ÌLఇ�� Jనుటక; PQ�9ా ]�IAdన ఆ}రమ	.
PQ�9ా ఆజj® 1ింAన �ేమన%ాపKJ9ాడ�ను తన9ా#S ´¢జనమ	నక;,
పKJ9ాడ� తన క;టBంబమ	లk" తలక; ఒ���క� ఓ��రF��ప�న �x"
కcరFd��నవలsను, ఒ���క�డ� తన గ	(xరమ	లk నున`9ా#S��రక; కcరFd��నవ
లsనT:ను. 17171717 ఇW\ా P�Úయ	ల; అటB6  �ేయ%ా ��ందరF ¼̈చుd%ాను ��ందరF
తక;�వ%ాను కcరFd ��"#S. 18181818 9ారF ఓ��రF�� ��>Aనప�డ� ¼̈చుd%ా కcరFd
��"న9ా"�I ఎక;�వ%ా !గ	లల�దు తక;�వ%ా కcరFd��"న9ా"�I
తక;�వ�ాల�దు. 9ారF తమ తమ Pంట-9ా#S ´¢జనమ	నక; స#S%ా
కcరFd��"య	ం(f#S. 19191919 మ#Sయ	 ¹ÌL�º"లk ఏ!య	 ఉదయమ	వరక; ఎవ
రFను !గ	ల;d ��నకcడద" 9ా#S�� �ె12uను. 20202020 అP�ే 9ారF ¹ÌL మ�ట
Vనక ��ందరF ఉదయమ	 వరక; �x"లk ��ం�ెమ	 !గ	ల;d��న%ా అ��
ప�రFగ	పట-C  కంప� ��టMCను. ¹ÌL 9ా#S]ద �Åపపడ%ా 21212121 9ారF అను��నమ	
ఉదయమ	న ఒ���క�డ� తన Pంట-9ా#S ´¢జనమ	నక; త%SనటBC %ా
కcరFd��"#S. ఎండ 9E(f!�I అ�� క#S%?ను. 22222222 ఆరవ ��నమ	న 9ారF ఒ���క�"�I
#?ం(ేZి ఓ��రFల ��ప�న #?ండంతల; ఆ}రమ	 కcరFd ��"నప�డ�
సమ�జమ	±క� అ¥��ారFలందరF వAd అ�� ¹ÌLక; �ె>1ి#S. 23232323 అందుక;
అతడ�PQ�9ా �ె1ిuనమ�ట P��; #³ప� VW\ా ంJ��నమ	, అ�� PQ� 9ాక;
ప#S�దz���న VW\ా ంJ��నమ	, ]రF �ాల;d��న వలZిన�� �ాల;d��ను(f, ]రF
వండ���నవలZిన�� వండ 24242424 ¹ÌL ఆజj® 1ింAనటB6  9ారF ఉదయమ	 వరక;
�x"" ఉంచు��"#S, అ�� కంప���టCల�దు, �x"�I ప�రFగ	 పటCల�దు. 25252525 ¹ÌLTEడ�



�x" Jను(f, TEట- ��నమ	 PQ�9ాక; VW\ా ంJ��నమ	, TEడ� అ�� బయట
�ొరకదు. 26262626 ఆరF ��నమ	ల; �x" కcరFd��నవలsను, VW\ా ంJ ��నమ	న అన%ా
ఏడవ ��నమ	న అ�� �ొరకదT:ను. 27272727 అటB6  జ#S%?ను; పKజలలk ��ందరF ఏడవ
��నమ	న �x" కcరFd��న 9:ళ6%ా 9ా#S�³!య	 �ొరకక ��PQను. 28282828 అందుక;
PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:ను]రF ఎTx`ళ6వరక; Tx ఆజ®లను Tx ధర4 WాసN �
మ	ను అనుస#SంA నడ�వTUల6 రF? 29292929 చూడ�(f "శdయమ	%ా PQ�9ా ఈ
VW\ా ంJ��నమ	ను ఆచ#Sంచుటక; Z2లV�ెdను గనుక ఆరవ ��నమ	న #?ండ�
��నమ	ల ఆ} రమ	 ] కనుగ\ ©̈ంచుచుTx`డ�. పKJ9ాడ�ను తన తన �bట
">A య	ండవలsను. ఏడవ ��నమ	న ఎవడ�ను తన �bటనుం(f బయల;
9:ళ6కcడదT:ను. 30303030 �ాబట-C  P�డవ ��నమ	న పKజల; Vశ\!ంA#S. 31313131
ఇW\ా P�Úయ	ల; �x"�I మTx` అను 1LరF 12ట-C #S. అ�� �ెల6 " ��J ��ర%Sంజవలs
నుం(ెను. �x" రFA �ేT:�� క>1ిన అప�పమ	లవలs నుం(ెను. 32323232 మ#Sయ	
¹ÌL ఇట6 T:నుPQ�9ా ఆజj® 1ింAన�ే మన%ాTEను ఐగ	ప�N �ేశమ	 నుం(f
!మ	4ను బయట-�I ర1ిuంAనప�డ� అరణ�మ	లk Jనుటక; TEను ]�IAdన
ఆ}రమ	ను ] వంశసుÍ ల; చూచునటB6 , 9ారF తమ±దw ఉంచు��నుటక;
�x"�� ఒక ఓ��రF పటBC  �ాతKను "ంప�డT:ను. 33333333 �ాబట-C  ¹ÌL అహ#�ను��
వ� ఒక %ST:`ను ¬Zి��", �x"లk ఒక ఓ��రF మTx`ను ��Zి, ] వంశసుÍ ల;
తమ ±దw ఉంచు��నుటక; PQ�9ా స"`¥�లk �x" ఉంచుమT:ను. 34343434
PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  ఉంచబడ�టక; ¯ాm�ప� మందసమ	 ఎదుట
అహ#�ను �x" 12టMCను. 35353535 ఇW\ా P�Úయ	ల; "వZింపవలZిన �ేశమ	 నక;
�xమ	 వచుd నల;బ�� P�ండ�6  మTx`TE Jను చుం(f#S; 9ారF కTxను�ేశప�



��>�¤రల; �ేరFవరక; మTx`ను J"#S. 36363636 ఓ��రF అన%ా ఏ�ాలk దశమ
´µగమ	.
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1111 తరF9ాత ఇW\ా P�Úయ	ల సర�సమ�జమ	 PQ�9ా మ�ట ��ప�న తమ
పKయ�ణమ	లలk Zీను అరణ�మ	నుం(f పKయ�ణ�����P #?Óీ�ºమ	లk ��%S#S.
పKజల; తమక; �xK గ ళØ6 ల�నందున 2222 ¹ÌL�� 9ా��ంచుచు�xK గ	టక; మ�క;
È6మ4" అడ�గ%ా ¹ÌL]రF Tx�� 9ా��ంపTEల, PQ�9ాను Wó¥�ంపTEల
అ" 9ా#S�� �ె12uను. 3333 అక�డ పKజల; ళØ6 ల�క ద1ిu%t" ¹ÌL]ద
సణ	గ	చుఇ�ెందుక;? మమ	4ను మ� 1ిల6 లను మ� ప�వ�లను ద1ిu�ేత
చంప�టక; ఐగ	ప�N లk నుం(f ఇక�(f�I ¬Zి ��" వAdJర"#S. 4444 అప�డ� ¹ÌL
PQ�9ాక; nఱ12టBC చుఈ పKజలను TETE! �ేయ	దును? ��ంతZLపట-�I
నను` #ాళ6�� ��ట-C  చంప�దు రT:ను. 5555 అందుక; PQ�9ా వ�
ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwలలk ��ంద#S" ¬Zి��" పKజలక; మ	ందు%ా ��మ	4; వ�
న��" ��ట-Cన  కఱÃను �ేత పటBC ��" ��మ	4 6666 ఇ��%� అక�డ �#³బ	లk"
బండ]ద TEను క; ఎదురF%ా ">�ెదను; వ� ఆ బండను ��టC%ా పKజల;
�xK గ	టక; �x"లkనుం(f ళØ6  బయల;�ేరFన" ¹ÌL�� Z2లVయ�%ా ¹ÌL
ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwల కను`ల PQదుట అటB6  �ేZ2ను. 7777 అప�డ�
ఇW\ా P�Úయ	ల; �ేZిన 9ాదమ	ను బట-Cయ	 PQ�9ా మన మధ� ఉTx`(ో
ల�(ో అ" 9ారF PQ�9ాను Wó¥�ంచుటను బట-Cయ	 అతడ� ఆ �bట-�I మ¯ాq
అ"య	 ��#§బµ అ"య	 1LరF6  12టMCను. 8888 తరF9ాత అమ�ల��×య	ల; వAd



#?Óీ�ºమ	లk ఇW\ా  P�Úయ	ల�� య	దzమ	�ేయ%ా 9999 ¹ÌL
PQ�షpవ��మన��రక; మనుషp�లను ఏరuరA 9ా#S" ¬Zి��" బయల;9:È6
అమ�ల��×య	ల�� య	దzమ	�ేయ	మ	; #³ప� TEను �ేవ�" కఱÃను �ేతపటBC ��"
ఆ ��ండ hఖరమ	]ద ">�ెదనT:ను. 10101010 PQ�షpవ ¹ÌL తన�� �ె1ిuనటB6
�ేZి అమ�ల��×య	ల�� య	దzమ�(ెను; ¹ÌL అహ#�ను, హÉరF అను9ారF ఆ
��ండ hఖర ���I�#S 11111111 ¹ÌL తన �ెP� 12ౖ�?JNనప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల; %?>A#S;
¹ÌL తన �ెP� ��ం1ినప�డ� అమ�ల��×య	ల; %?>A#S, 12121212 ¹ÌL �ేతpల;
బరF9:క�%ా 9ారF ఒక #ాP ¬Zి��" వAd అతడ� �x"]ద కcరFdండ�ట�?r
�x"9EZి#S. అహ#�ను హÉరFల; ఒకడ� ఈ పKక�ను ఒకడ� ఆ పKక�ను అత"
�ేతpలను ఆదు��న%ా అత" �ేతpల; సూరF�డ� అసN!ంచువరక; "ల;కడ%ా
ఉం(ెను. 13131313 అటB6  PQ�షpవ కJN9ా(f�ేత అమ�ల�క; #ాàను అత"
జనులను %?>�ెను. 14141414 అప�డ� PQ�9ా ¹ÌL�� "ట6 T:నుTEను
అమ�ల��×య	ల 1LరF ఆ�ాశమ	�I\ంద నుండక;ండ బÐJN %ా తp(fA9Eయ	దును
గనుక జj® ప�ారÍ మ	%ా గ\ంధమ	లk �º" 9Kా Zి PQ�షpవక; V" 1ిం 15151515
తరF9ాత ¹ÌL ఒక బ>1ీఠమ	ను కట-C  �x"�I PQ�9ా "Zీq అ" 1LరF 12ట-C
16161616 అమ�ల��× య	ల; తమ�ేJ" PQ�9ా Zిం}సనమ	నక; V#�ధ మ	%ా
ఎJN #S గనుక PQ�9ాక; అమ�ల��×య	ల�� తరతరమ	లవరక; య	దzమT:ను.
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1111 �ేవ�డ� ¹ÌLక;ను తన పKజలsౖన ఇW\ా P�Úయ	లక;ను �ేZినదంతయ	,
PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	లను ఐగ	ప�N నుం(f 9:ల;ప>�I ర1ిuంAన సంగJయ	,



!�x�ను య�జక;డ�ను ¹ÌLమ�మయ	T:ౖన P��K  V"నప�డ� 2222 ¹ÌL
మ�మPQ�న ఆ P��K  తన±దwక; పంపబ(fన ¹ÌL ´µర�PQ�న Zి��u#ాను
ఆ�� Pదw#S క;మ�రFలను ��డ���" వ�ెdను. 3333 అతడ� అన��ేశమ	లk TEను
పర�ేhనను��" 9ా#Sలk ఒక"�I %³#�ª మ	 అ" 1LరF12టMCను. 4444 Tx తం(fK �ేవ�డ�
Txక; స}య��� ఫ#� కJN9ాతనుం(f నను` త1ిuం�ెనను��" #?ండవ9ా"�I
ఎÚPQజ?ర" 1LరF 12టMCను. 5555 ¹ÌL మ�మPQ�న P��K  అత" క;మ�రFల"దw#S"
అత" ´µర�ను ��డ���" అరణ�మ	లk �ేవ�" పర�తమ	 దగ¶ర ��%Sన
¹ÌL±దwక; వ�ెdను. 6666 P��K  అను  మ�మT:ౖన TEనును  ´µర�య	
ఆ���� కcడ ఆ�� PదwరF క;మ�రFల;ను ±దwక; వAdయ	Tx`మ"
¹ÌLక; వరNమ�నమ	 పంప%ా 7777 ¹ÌL తన మ�మను ఎదు#t�న ��P
వందనమ	 �ేZి అత" మ	దుw  12టBC  ��T:ను. 9ారF ఒక#S �³మమ	 ఒకరF
�ె>Zి��" గ	(xరమ	లk"�I వAd#S. 8888 తరF9ాత ¹ÌL PQ�9ా
ఇW\ా P�Úయ	ల��రక; ఫ#�క;ను ఐగ	1ీNయ	లక;ను �ేZిన దంతయ	, ��K వలk
తమక; వAdన కషCమ	 య�వతpN ను, PQ�9ా తమ	4ను V(f1ింAన
సంగJయ	 తన మ�మ�� Vవ#SంA �ె12uను. 9999 PQ�9ా ఐగ	1ీNయ	ల
�ేJలaను◌ ి◌ం(f V(f1ింA ఇW\ా P�Úయ	లక; �ేZిన �¤లంతట-" గ�#Sd P��K
సం��Ìిం�ెను. 10101010 మ#Sయ	 P��K ఐగ	1ీNయ	ల �ేJలkనుం(fయ	 ఫ#�
�ేJలkనుం(fయ	 !మ	4ను V(f1ింA, ఐగ	1ీNయ	ల �ేJ�I\ందనుం(f ఈ
పKజలను V(f1ింAన PQ�9ా సుN Jంపబడ�ను%ాక. 11111111 ఐగ	1ీNయ	ల; గ#S�ంA
ఇW\ా P�Úయ	ల]ద �ేZిన �ౌరèన� మ	నుబట-C  ఆయన �ేZిన�x" చూA,
PQ�9ా సమసN  �ేవతలకంటM %tపu9ాడ" Pప�డ� Txక; �ె>Zిన దT:ను. 12121212



మ#Sయ	 ¹ÌL మ�మPQ�న P��K  ఒక దహనబ>" బల;లను �ేవ�"క#Suంప%ా
అహ#�నును ఇW\ా  P�Úయ	ల 12దwలందరFను ¹ÌL మ�మ�� �ేవ�" స"`¥�"
´¢జనమ	 �ేయవAd#S. 13131313 మరFTxడ� ¹ÌL పKజలక; Tx�యమ	 ¬రFdటక;
కcరFdండ%ా, ఉదయమ	 nదల;��" ¯ాయం�ాల మ	వరక; పKజల;
¹ÌL±దw ">Aయ	ం(f#S. 14141414 ¹ÌL పKజలక; �ేZినదంతయ	 అత" మ�మ
చూAవ� ఈ పKజలక; �ేయ	చున` PÀ ప" ఏ!ట-? ఉదయమ	 nదల;��"
¯ాయం�ాలమ	వరక; వ� మ�తKమ	 కcరFdండ%ా పKజలందరF ±దw  ">A
య	ండTEల అ" అడ�గ%ా 15151515 ¹ÌL�ేవ�" ¬రFu �ె>Zి ��నుటక; పKజల; Tx
±దwక; వ�ెdదరF. 16161616 9ా#S�I 9ా�జ?�మ	 ఏ�ైనను క>%SనPQడల Tx ±దwక;
వ�ెdదరF. TEను 9ా#S Vషయమ	 Tx�యమ	 ¬#Sd, �ేవ�" కటCడలను ఆయన
ధర4WాసN �Vధులను 9ా#S�I �ెల;ప�చుTx`న" తన మ�మ�� �ె12uను. 17171717 అందుక;
¹ÌL మ�మ అత"�� వ� �ేయ	చున` ప" మంA�� �ాదు; 18181818 వ�ను ��
నున` PÀ పKజల;ను "శdయ మ	%ా న>%S��వ�దురF; ఈ ప" క; !�I�>
´µరమ	, అ�� వ� ఒక�డ9E �ేయ�xలవ�. 19191919 �ాబట-C  Tx మ�ట Vనుమ	. TEను
��క ఆలkచన �ె12uదను. �ేవ�డ� క; ��(ైయ	ండ�ను, పKజల పmమ	న వ�
�ేవ�" సమ	ఖమందు ఉం(f 9ా#S 9ా�జ?�మ	లను �ేవ�" ±దwక; �ేవలsను. 20202020
వ� 9ా#S�I ఆయన కటCడలను ధర4WాసN �Vధులను బ¢¥�ంA, 9ారF నడవవలZిన
��K వను 9ారF �ేయవలZిన �ార�మ	లను 9ా#S�I �ెల;పవలsను. 21212121 మ#Sయ	
వ� పKజలంద#Sలk ¯ామరÍ~మ	 �ైవభ�IN స�x�స�IN క>%S, లంచ%tండ�ల;�ా"
మనుషp�లను ఏరuరచు��", 9EPమం���I ఒక"%ాను, నూరFమం���I
ఒక"%ాను, ఏబ��మం���I ఒక"%ాను, ప�� మం���I ఒక"%ాను, 9ా#S]ద



Tx�య�¥�పతpలను "య !ంపవలsను. 22222222 9ారF ఎల6 ప�డ�ను పKజలక;
Tx�యమ	 ¬రdవలsను. అP�ే %tపu 9ా�జ?�మ	ల"`ట-" ±దwక; �ేవలsను.
పKJ అలuVషయమ	ను 9ా#³ ¬రdవచుdను. అటB6  9ారF �� కcడ ఈ
´µరమ	ను ¹ZినPQడల క; సుళØవ�%ా ఉండ�ను. 23232323 �ేవ�డ� ఈల�గ	
�ేయ	టక; క; Z2లVAdనPQడల వ� ఈ ప" �ేయ	చు �x" ´µర మ	ను
స ©̈ంపగలవ�. మ#Sయ	 ఈ పKజలందరF తమ తమ �bట6 క; సమ�¥xనమ	%ా
9:ళØ6 దుర" �ె12uను. 24242424 ¹ÌL తన మ�మమ�ట V" అతడ� �ె1ిuనదంతయ	
�ేZ2ను. 25252525 ఇW\ా P�Úయ	లంద#Sలk ¯ామరÍ~మ	గల మను షp�లను
ఏరuరచు��", 9:P�మం���I ఒక"%ాను, నూరF మం���I ఒక"%ాను,
ఏబ��మం���I ఒక"%ాను, ప��మం���I ఒక"%ాను, Tx�య�¥�పతpలను ఏ#ాuటB
�ేZి 9ా#S" పKజల]ద పK¥xనులను%ా "య!ం�ెను. 26262626 9ా#?ల6 ప�డ�ను
పKజలక; Tx�యమ	 ¬రFd9ారF. 9ారF క� Sన 9ా�జ?�మ	లను ¹ÌL±దwక;
�ెచుdచు, స�లu 9ా�జ?� మ	లను �x�¤ ¬రFdచువAd#S. 27272727 తరF9ాత ¹ÌL
తన మ�మను పం1ి9Eయ%ా అతడ� తన స��ేశమ	నక; 9:æç6 ను.

"ర¶మ�ాండమ	 19"ర¶మ�ాండమ	 19"ర¶మ�ాండమ	 19"ర¶మ�ాండమ	 19

1111 ఇW\ా P�Úయ	ల; ఐగ	ప�N  �ేశమ	నుం(f బయల;�ే#Sన మ�డవT:లలk, 9ారF
బయల; �ే#SనTx(ే మ�డవ T:ల ఆరంభ��నమం�ే, 9ారF ZీTxP
అరణ�మ	నక; వAd#S. 2222 9ారF #?Óీ�ºమ	నుం(f బయల;�ే#S ZీTxP
అరణ�మ	నక; వAd ఆ అరణ�మందు ��%S#S. అక�డ ఆ పర�తమ	 ఎదుట
ఇW\ా P�Úయ	ల; VడZి#S. 3333 ¹ÌL �ేవ�"±దwక; ఎ�I� ��వ%ా PQ�9ా ఆ



పర�తమ	 నుం(f అత" 1ి>Aవ� య��Åబ	 క;టBంëక;ల�� మ	చdట-ంA
ఇW\ా P�Úయ	లక; �ెల;పవలZిన �ేమన%ా 4444 TEను ఐగ	1ీNయ	లక; ఏ!
�ేZిJT°, !మ	4ను గదw  #?క�ల]ద ¹Zి Tx ±దwక; !మ	4 T:టB6  �ేరFd
��ంట-T° ]రF చూAJ#S. 5555 �ా%ా ]రF Tx మ�ట శ\దz%ా V" Tx "బంధన
ననుస#SంA న(fAనPQడల ]రF సమసN�ేశ జనులలk Txక; స��×య సం�ాద�
మగ	 దురF. 6666 సమసNభ�!య	 Tx�ేగ�x. ]రF Txక; య�జక ర�పక���న
#ాజ�మ	%ాను ప#S�దz���న జనమ	 %ాను ఉందుర" �ెప�మ	; వ�
ఇW\ా P�Úయ	ల�� పల;కవలZిన మ�టల; ఇ9E అ" �ెపu%ా 7777 ¹ÌL వAd
పKజల 12దwలను 1ి>1ింA PQ�9ా తన �ాజj® 1ింAన ఆ మ�టల"`య	
9ా#SPQదుట �ె>యపర�ెను. 8888 అందుక; పKజలందరFPQ�9ా
�ె1ిuనదంతయ	 �ేZ2ద మ" P�కమ	%ా ఉతN ర!Ad#S. అప�డ� ¹ÌL J#S%S
9:È6  పKజల మ�టలను PQ�9ాక; �ె>య�ేZ2ను. 9999 PQ�9ా ¹ÌL��ఇ��%�
TEను �� మ�టల�డ� నప�డ� పKజల; V" "రంతరమ	 యందు నమ4క
మ	ంచు నటB6  TEను �ారF మబ	Ëలలk ±దwక; వ�ెdదన" �ె12uను. ¹ÌL
పKజల మ�టలను PQ�9ా�� �ెపu%ా 10101010 PQ�9ా ¹ÌL��వ�
పKజల±దwక; 9:È6  TEడ�ను #³ప�ను 9ా#S" ప#S�దzపరచుమ	; 9ారF తమ
బటCల; ఉదుక;��" 11111111 మ�డవTxట-�I Zిదzమ	%ా నుండవలsను; మ�డవTxడ�
PQ�9ా పKజలంద#S కను`ల ఎదుట ZీTxP పర�తమ	]���I ��%Sవచుdను.
12121212 వ� చుటBC  పKజలక; �¤రను ఏరuరA]రF ఈ పర�తమ	 ఎక�వదుw , �x"
అంచును మ	టCవదుw , భదKమ	 సు] ఈ పర�తమ	 మ	టBC  పKJ9ా"�I మరణhm
తపuక V¥�ంపబడవలsను. 13131313 ఎవడ�ను �ేJ�� �x" మ	టCకcడదు, మ	ట-Cన9ాడ�



#ాళ6�� ��టCబడవలsను ల�క ��డవబడవలsను, మనుషp�డ�%ా" మృగమ	%ా"
బKదుకకcడదు, బ�రధ�" �ేయ	నప�డ� 9ారF పర�తమ	±దwక; #ావలs
నT:ను. 14141414 అప�డ� ¹ÌL పర�తమ	]దనుం(f పKజల ±దwక; ��%S వAd
పKజలను ప#S�దzపరచ%ా 9ారF తమ బటCలను ఉదుక; ��"#S. 15151515
అప�డతడ�మ�డవTxట-�I Zిదzమ	%ా నుండ�(f; ఏ ప�రFషpడ� ZీN �" �ేరకcడద"
�ె12uను. 16161616 మ�డవTxడ� ఉదయ���నప�డ� ఆ పర� తమ	]ద ఉరFమ	ల;
��రFప�ల; ¯ాందK�¤ఘమ	 బ�ర ±క� మ}ధ�"య	 కల;గ%ా
�ాæçమ	లk" పKజలందరF వణ�I#S. 17171717 �ేవ�"" ఎదు#t�నుటక; ¹ÌL �ాæçమ	
లkనుం(f పKజలను అవతలక; ర1ిuంప%ా 9ారF పర�తమ	 ��గ	వను ">A#S. 18181818
PQ�9ా అ%S`�� ZీTxP పర�తమ	]���I ��%S వAdనందున అదంతయ	
ధూమమయ��� య	ం(ెను. �x" ధూమమ	 ��>! ధూమమ	వలs ల��ెను,
పర�తమంతయ	 !�I�> కం1ిం�ెను. 19191919 ఆ బ�రధ�" అంతకంతక; ëగ¶ర%ా
¹Ö %?ను. ¹ÌL మ�టల�డ�చుండ%ా �ేవ�డ� కంఠస�రమ	�ేత అత"�I
ఉతN ర!చుdచుం(ెను. 20202020 PQ�9ా ZీTxP పర�తమ	]���I, అన%ా ఆ
పర�త hఖరమ	]���I ��%S వ�ెdను. PQ�9ా పర�త hఖరమ	]���I రమ4"
¹ÌLను 1ిల;వ%ా ¹ÌL ఎ�I���PQను 21212121 అప�డ� PQ�9ాపKజల;
చూచుటక; PQ�9ా ±దwక; హదుw ]#S వAd 9ా#Sలk అTEక;ల;
నhంపక;ండ�నటB6  వ� ��%S��P 9ా#S�I ఖం(fతమ	%ా ఆజj® 1ించుమ	. 22222222
మ#Sయ	 PQ�9ా 9ా#S]ద పడక;ండ�నటB6  PQ�9ా±దwక; �ేరF
య�జక;ల; తమ	4�x�¤ ప#S�దz  పరచు��న వలsన" ¹ÌL�� �ెపu%ా 23232323
¹ÌL PQ�9ా��పKజల; ZీTxP పర�తమ	 ఎక�ల�రF. వ�పర�తమ	నక;



�¤రలను ఏరuరA �x" ప#S�దzపరచ వలsన" మ�క; ఖం(fతమ	%ా
ఆజj® 1ింAJవT:ను. 24242424 అందుక; PQ�9ావ� ��%S 9:ళØ6 మ	, వ�ను ��
అహ#�నును ఎ�I� #ావలsను. అP�ే PQ�9ా 9ా#S ]ద పడక;ండ�నటB6
య�జక;ల;ను పKజల;ను ఆయన ±దwక; వచుdటక; �¤రను 25252525 ¹ÌL
పKజల±దwక; 9:È6  ఆ మ�ట 9ా#S�� �ె12uను.

"ర¶మ�ాండమ	 20"ర¶మ�ాండమ	 20"ర¶మ�ాండమ	 20"ర¶మ�ాండమ	 20

1111 �ేవ�డ� ఈ ఆజ®ల"`య	 Vవ#SంA �ె12uను. 2222  �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను
TETE; TETE �xసుల గృహ���న ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f "ను` 9:ల;ప>�I ర1ిuం
AJ"; 3333 TEను తపu 9E#tక �ేవ�డ� క; ఉండకcడదు. 4444 12ౖన ఆ�ాశమం�ే%ా"
�I\ం�� భ�!యం�ే%ా" భ�!�I\ంద ళ6యం�ే%ా" య	ండ� �ే" ర�పమ	
నPనను Vగ\హమ	నPనను వ� �ేZి��నకcడదు; 9ాట-�I ¯ా%Sలపడకcడదు
9ాట-" ప��ంపకcడదు. 5555 ఏలయన%ా  �ేవ�డT:ౖన PQ�9ానగ	 TEను
#�షమ	గల �ేవ�డను; నను` �ే�Ìించు9ా#S Vషయమ	లk మ�డ� Txల;గ	
తరమ	ల వరక;, తండ�K ల �ోషమ	ను క;మ�రFల]���I ర1ిuంచుచు 6666 నను`
1LK!ంA Tx ఆజ®ల; %?r��ను9ా#S" 9:P�తరమ	లవరక; కరFణÝంచు 9ాడT:ౖ
య	Tx`ను. 7777  �ేవ�(ైన PQ�9ా Txమమ	ను వ�రÍమ	%ా
నుచd#Sంపకcడదు; PQ�9ా తన Txమమ	ను వ�రÍమ	%ా నుచd#Sంప�9ా""
"#�w Ìి%ా ఎంచడ�. 8888 VW\ా ంJ��నమ	ను ప#S�దzమ	%ా ఆచ#Sంచుటక; జj® పక
మ	ంచు��నుమ	. 9999 ఆరF ��నమ	ల; వ� కషC  ప(f  ప" అంతయ	
�ేయవలsను 10101010 ఏడవ ��నమ	  �ేవ�(ైన PQ�9ాక; VW\ా ంJ��నమ	.



�x"లk 9:ౖనను  క;మ�రF(ైనను  క;మ�#?NPQ�నను  �xసు(ైనను 
�xZిPQ�నను  ప�9:ౖనను  Pండ6 లk నున` పర�ేh PQ�నను ఏప"య	
�ేయ కcడదు. 11111111 ఆరF ��నమ	లలk PQ�9ా ఆ�ాశమ	ను భ�!య	
సమ	దKమ	ను 9ాట-లk" సమసNమ	ను సృ�ంA, P�డవ ��నమ	న Vశ\
!ం�ెను; అందు�ేత PQ�9ా VW\ా ంJ��నమ	ను ఆ�ర���ంA �x"
ప#S�దzపర�ెను. 12121212  �ేవ�(ైన PQ�9ా కనుగ\ ©̈ంచు �ేశమ	లk వ�
�º# �ా య	ష4ంతpడవగ	నటB6   తం(fK"  త>6" సTx4"ంచుమ	. 13131313 నరహత�
�ేయకcడదు. 14141414 వ��చ#Sంపకcడదు. 15151515 �ొం%Sలకcడదు. 16161616  ��రFగ	9ా"]ద
అబదz¯ాm�మ	 పల;కకcడదు. 17171717  ��రFగ	9ా" Pల;6  ఆhంపకcడదు.
��రFగ	9ా" ´µర�T:ౖనను అత" �xసుT:ౖనను అత" �xZిT:ౖనను అత"
PQదుw T:ౖనను అత" %ా(fదT:ౖనను  ��రFగ	9ా"దగ	 �ే"T:ౖనను ఆhంప
కcడదు అ" �ె12uను. 18181818 పKజలందరF ఆ ఉరFమ	ల; ఆ ��రFప�ల; ఆ బ�ర
ధ�"య	 ఆ పర�త ధూమమ	ను చూA, భయప(f �¾ల%S దూరమ	%ా ">A
¹ÌL�� ఇట6 "#S 19191919 వ� మ��� మ�టల�డ�మ	 �¤మ	 Vందుమ	; �ేవ�డ�
మ��� మ�టల�(fన PQడల �¤మ	 చ"��వ�దుమ	 20202020 అందుక;
¹ÌLభయపడక;(f; !మ	4 ప#§�fంచుట క;ను, ]రF �ాపమ	
�ేయక;ండ�నటB6  ఆయన భయమ	 ]క; కల; గ	టక;ను, �ేవ�డ� 9Eం�ేZ2న"
పKజల�� �ె12uను. 21212121 పKజల; దూరమ	%ా ">A#S. ¹ÌL �ేవ�డ�న` ఆ
%ా�xంధ�ారమ	నక; స]1ింప%ా 22222222 PQ�9ా ¹ÌL��
ఇట6 T:నుఇW\ా P�Úయ	ల�� ఈల�గ	 �ెప�మ	TEను ఆ�ాశమ	నుం(f ]��
మ�టల�(fJన" ]రF గ\ ©̈ంAJ#S. 23232323 ]రF నను` ��ల;చుచు, 9:ం(f



�ేవతలT:ౖనను బం%ారF �ేవతలT:ౖనను �ేZి ��నకcడదు. 24242424 మంట-
బ>1ీఠమ	ను Tx��రక; �ేZి, �x"]ద  దహన బల;లను సమ�¥xనబల;లను
 %tఱÃలను  PQదుw లను అ#Suంపవలsను. TEను Tx Txమమ	ను
జj® ప�ారÍమ	%ానుంచు పKJ సÍలమ	లkను ±దwక; వAd "ను` ఆ�ర�
��ం�ెదను. 25252525 వ� Txక; #ాళ6�� బ>1ీఠమ	ను �ేయ	నప�డ� మ>Aన #ాళ6��
�x" కటCకcడదు; �x"�I  ప"మ	టBC  తగల"Adన PQడల అ��
అపVతKమగ	ను. 26262626 మ#Sయ	 Tx బ>1ీఠమ	]ద  ��గంబరత�మ	 కనబడక
య	ండ�నటB6  ��ట6 ]దు%ా �x"" ఎక� కcడదు.

"ర¶మ�ాండమ	 21"ర¶మ�ాండమ	 21"ర¶మ�ాండమ	 21"ర¶మ�ాండమ	 21

1111 వ� 9ా#S�I "య!ంపవలZిన Tx�యVధుల�వన%ా 2222 వ� ¼̈áKయ	(ైన
�xసు" ��"నPQడల 9ాడ� ఆరF సంవతqరమ	ల; �xసు(ై య	ం(f P�డవ
సంవతqరమ	న ఏ!య	 ఇయ�కP� "ను` V(fA స�తంతpK డగ	ను. 3333 9ాడ�
ఒంట-%ా వAdనPQడల ఒంట-%ాTE 9:ళ6వచుdను. 9ా"�I ´µర� య	ం(fన PQడల
9ా" ´µర� 9ా"��కcడ 9:ళ6వచుdను. 4444 9ా" యజమ�నుడ� 9ా"�I
´µర�"Adన తరF9ాత ఆ�� 9ా"వలన క;మ�రFలT:ౖనను క;మ�#?NలT:ౖనను
క"న PQడల ఆ ´µర�య	 ఆ�� 1ిల6 ల;ను ఆ�� యజమ�ను"
¯�తN గ	దురF�ా" 9ాడ� ఒంట-%ాTE ��వలsను. 5555 అP�ే ఆ �xసుడ�TEను Tx
యజమ�ను" Tx ´µర�ను Tx 1ిల6 లను 1LK!ంచుచు Tx`ను; TEను 9ా#S" V(fA
స�తంతpK డT:ౖ ��TUల6 న" "జమ	%ా �ె1ిuన PQడల 6666 9ా" యజమ�నుడ�
�ేవ�" ±దwక; 9ా"" ¬Zి ��" #ావలsను, మ#Sయ	 9ా" యజమ�నుడ�



తల;ప�TUదw  �?rనను �x�రబంధ మ	TUదw�?rనను 9ా" ��డ���"��P 9ా" �ెV"
కదురF�� గ	చdవలsను. తరF9ాత 9ాడ� "రంతరమ	 9ా"�I �xసు(ైయ	ండ�ను.
7777 ఒకడ� తన క;మ�#?Nను �xZి%ా అ!్మనPQడల �xసు లsౖన ప�రFషpల;
9:È6��వ�నటB6  అ�� 9:È6�� కcడదు. 8888 �x"" పK¥xనమ	 �ేZి��"న
యజమ�ను" దృÌిC �I అ�� PషpC #ాల;�ా"PQడల అ�� V(f1ింపబడ�నటB6
అవ�ాశమ	 "య�వలsను; �x" వంAంA నందున అన�జనులక; �x""
అమ	4టక; 9ా"�I అ¥��ారమ	 ల�దు. 9999 తన క;మ�రF"�I �x" పK¥xనమ	
�ేZినPQడల క;మ�#?Nల Vషయ���న Tx�యV¥�" బట-C  �x"PQడల
జ#S%Sంపవలsను. 10101010 ఆ క;మ� రFడ� 9E#tక �x" �ేరFd��"నను, nదట-�x"�I
ఆ}ర మ	ను వసN �మ	ను సం¯ారధర4మ	ను తక;�వ �ేయ కcడదు. 11111111 ఈ
మ�డ�ను �x"�I కల;గజ³య" PQడల అ�� ఏ!య	 ఇయ�క స�తంతpK #ాలsౖ
��వచుdను. 12121212 నరF" �xవ%tట-Cన9ా"�I "శdయమ	%ా మరణhm
V¥�ంపవలsను. 13131313 అP�ే 9ాడ� చంపవలsన" ��ంA య	ండకP� �ైVకమ	%ా
9ా"�ేత ఆ హత� జ#S%Sన PQడల 9ాడ� �ా#S��గల ±క సÍలమ	ను క; "రÞ
Pం�ెదను. 14141414 అP�ే ఒకడ� తన ��రFగ	9ా"]ద �ౌరèన�మ	%ా వAd
కపటమ	%ా చంప ల�AనPQడల 9ాడ� Tx బ>1ీఠమ	 Txశ\PంAనను 9ా"
ల�%S9EZి చంపవ లsను. 15151515 తన తం(fKT:ౖనను త>6T:ౖనను ��టBC 9ాడ� "శdయ
మ	%ా మరణhmTUందును. 16161616 ఒకడ� నరF" �ొం%S>ంA అ!్మనను, తన±దw
నుంచు ��"నను, 9ాడ� "శdయమ	%ా మరణhm TUందును. 17171717 తన తం(fKT:ౖనను
త>6T:ౖనను శ1ించు9ాడ� "శdయ మ	%ా మరణhm TUందును. 18181818 మనుషp�ల;
��టµ6 డ�చుండ%ా ఒకడ� తన ��రFగ	 9ా"" #ాJ��T:ౖనను 1ి(f�Iట-��T:ౖనను



గ	దుw టవలన 9ాడ� �xవక మంచమ	]ద ప(fయ	ం(f 19191919 తరF9ాత ల�A తన
�ేJకఱÃ�� బయట-�I 9:È6  JరFగ	చుం(fన PQడల, 9ా" ��ట-Cన 9ా"�I hm
V¥�ంపబడదు%ా" అతడ� ప"�ేయల�" �ాలమ	నక; త%Sన ¯�మ	4 ఇAd 9ాడ�
అత"" ప�#SN%ా బµగ	�ేPంపవలsను. 20202020 ఒకడ� తన �xసు(ైనను తన
�xZిPQ�నను చచుdనటB6  కఱÃ�� ��ట-CనPQడల అతడ� "శdయమ	%ా పKJదండన
TUందును. 21212121 అP�ే 9ాడ� ఒకట- #?ండ� ��నమ	ల; బK���IనPQడల ఆ
పKJదండన అతడ� ��ందడ�, 9ాడ� అత" ¯��¤4గ�x. 22222222 నరFల;
��టµ6 డ�చుండ%ా గర»వJ PQ�న ZీN ��I �ెబËత%S> ఆ��క; గర»�ాత�¤%ాక మ#S ఏ
}"య	 #ా"PQడల }"�ేZిన9ాడ� ఆ ZీN � 12"!ట- 9ా"]ద ¹1ిన
నషCమ	ను అచుd��నవలsను. Tx�య�¥� పతpల; ¬#ా4"ంAనటB6  �x"
�ె>6 ంపవలsను. 23232323 }" క>%Sన PQడల వ� �Kా ణమ	నక; �Kా ణమ	, 24242424 కంట-�I
కను`, పంట-�I పల;6 , �ేJ�I �ెP�, �ా>�I �ాల;, 25252525 9ాతక; 9ాత, %ాయమ	నక;
%ాయమ	, �ెబËక; �ెబËయ	 "య!ంపవలsను. 26262626 ఒకడ� తన �xసు"
కT:ౖ`నను తన �xZి కT:ౖ`నను ��%tట-CనPQడల ఆ కంట- }""బట-C  9ా#S"
స�తంతpK "%ా ��"య�వలsను. 27272727 9ాడ� తన �xసు" పల6 Pనను తన �xZి
పల6 Pనను ఊడ%tట-CనPQడల ఆ పంట- "!తNమ	 9ా#S" స�తంతpK ల%ా
��"య� వలsను. 28282828 ఎదుw  ప�రFషpT:ౖనను ZీN �T:ౖనను �xవ��(fAనPQడల
"శdయమ	%ా #ాళ6�� ఆ PQదుw ను �xవ��టCవలsను. �x" మ�ంసమ	ను
Jనకcడదు, అP�ే ఆ PQదుw  యజ మ�నుడ� "#�w Ìియగ	ను. 29292929 ఆ PQదుw
అంతక; మ	ందు ��డ�చున�� అ" �x" యజమ�ను"�I �ెల;పబ(fనను, 9ాడ�
�x" భదKమ	 �ేయక;ండ�టవలన అ�� ప�రFషpT:ౖనను ZీN �T:ౖనను చం1ినPQడల



ఆ PQదుw ను #ాళ6�� �xవ%tటCవలsను; �x" యజమ�నుడ� మరణhm TUంద
వలsను. 30303030 9ా"�I ప#Sక\యధనమ	 "య!ంపబ(fనPQడల 9ా"�I
"య!ంపబ(fన అ"`ట- పK�ారమ	 తన �Kా ణ V¹చన "!తNమ	 ధనమ	
�ె>6 ంపవలsను. 31313131 అ�� క;మ�రF" ��(fAనను క;మ�#?Nను ��(fAనను ఈ V¥�
��ప�న అతడ� �ేయవలsను. 32323232 ఆ PQదుw  �xసు"T:ౖనను �xZిT:ౖనను ��(fAన
PQడల 9ా#S యజమ�ను"�I మ	పu�� తpలమ	ల9:ం(f �ె>6 ంపవలsను. మ#Sయ	
ఆ PQదుw ను #ాళ6�� �xవ��టC  వలsను. 33333333 ఒకడ� %�J]�� కప� ¬య	టవలన,
ల�క ఒకడ� %tP� తKV� �x" కపuక��వ�టవలన, �x"లk ఎదwPనను
%ా(fదPQ�నను ప(fన PQడల 34343434 ఆ %�J ఖ�మందుల; ఆ నషCమ	ను
అచుd��నవలsను; 9ాట- యజమ�ను"�I ¯�మ	4 ఇయ�వలsను; చAdన��
9ా"దగ	ను. 35353535 ఒక" PQదుw  9E#tక" PQదుw  చచుdనటB6  �x" ��(f AనPQడల
బK���Iయ	న` ఎదుw ను అ!్మ �x" Vల;వను పంచు��నవలsను, చAdన
PQదుw ను పంచు��నవలsను. 36363636 అP�ే అంతక; మ	ందు ఆ PQదుw  ��డ�చున��
అ" �ె>యబ(fయ	 �x" యజమ�నుడ� �x" భదKమ	 �ేయ" 9ా(ై�ే 9ాడ�
"శdయమ	%ా ఎదుw క; ఎదుw "య�వలsను; చAdన�� 9ా"దగ	ను.

"ర¶మ�ాండమ	 22"ర¶మ�ాండమ	 22"ర¶మ�ాండమ	 22"ర¶మ�ాండమ	 22

1111 ఒకడ� ఎదుw T:ౖనను %tఱÃT:ౖనను �ొం%S>ంA �x" అ!్మనను చం1ినను ఆ
PQదుw క; పKJ%ా అPదు ఎదుw లను ఆ %tఱÃక; పKJ%ా Txల;గ	 %tఱÃలను ఇయ�
వలsను. 2222 �ొంగ కన`మ	 9Eయ	చుండ%ా 9ాడ� �ొ#S�I చచుdనటB6
��టCబ(fనPQడల అందువలన ర�ాN ప#ాధ మ	ండదు. 3333 సూరF�డ� ఉదPంAన



తరF9ాత 9ా" ��ట-CనPQడల 9ా"�I ర�ాN ప#ాధమ	ండ�ను; 9ాడ� స#S%ా ¯�మ	4
మరల �ె>6 ంపవలsను. 9ా"�³!య	 ల�క��Pన PQడల 9ాడ� �ొంగతనమ	
�ేZినందున అమ4బడవలsను. 4444 9ాడ� �ొం%S>న�� ఎదwPనను %ా(fదPQ�నను
%tఱÃPQ�నను స#³ అ�� �Kా ణమ	�� 9ా"±దw �ొ#S�IనPQడల #?ండం తల;
�ె>6 ంపవలsను. 5555 ఒకడ� �ేనుT:ౖనను �xK m��టT:ౖనను �¤ప�టక; తన ప�వ�ను
V(f1ించ%ా ఆ ప�వ� 9E#tక" �ేను �¤ZినPQడల అతడ� తన �ేలలk"
మంA��య	 �xK m ��టలk" మంA��య	 �x"�I పKJ%ా "య�వలsను. 6666 అ%S`
ర%S> మ	ండ6  కంపల; అంటB��నుటవలన పంట క;పuPQ�నను పంట12ౖ#?rనను
�ేT:ౖనను �ా> ��PనPQడల అ%S` నంట-ంAన9ాడ� ఆ నషCమ	ను
అచుd��నవలsను. 7777 ఒకడ� ¯�మ4Pనను ¯ామ�T:ౖ నను జjగ\తN 12టBC టక; తన
��రFగ	9ా"�I అపu%SంAనప�డ� అ�� ఆ మనుషp�" Pంట నుం(f �ొం%S
>ంపబ(f ఆ �ొంగ �ొ#S�IనPQడల 9ాడ� �x"�I #?ండంతల; అచుd��నవలsను; 8888
ఆ �ొంగ �ొరక" PQడల ఆ Pంట- యజమ�నుడ� తన ��రFగ	9ా"
ప�xరÍమ	లను ¬Zి��T:T° ల��ో ప#S�ా�రమగ	ట�?r �ేవ�"±దwక; #ావలsను. 9999
పKJ Vధ���న �ోKహమ	ను గ�#Sd, అన%ా ఎదుw నుగ�#Sd %ా(fదనుగ�#Sd %tఱÃను
గ�#Sd బటCనుగ�#Sd ��Pన�x" TUకడ� చూA P�� Txద" �ె1ిuన �x"గ�#Sd
ఆ Pదw#S 9ా�జ?�మ	 �ేవ�" ±దwక; �ేబడవలsను. �ేవ�డ� ఎవ"]ద TEరమ	
¯ాÍ 1ిం చుT° 9ాడ� తన ��రFగ	9ా"�I #?ండంతల; అచుd��న వలsను. 10101010 ఒకడ�
%ా(fదT:ౖనను ఎదుw T:ౖనను %tఱÃT:ౖనను మ#S ఏ జంతpవ�T:ౖనను �ా�ాడ�టక; తన
��రFగ	9ా"�I అపu %SంAన]దట, అ�� చAdనను }" ��ం��నను, ఎవడ�ను
చూడక;ండ%ా ��ల;��" ��బ(fనను, 11111111 9ాడ� తన ��రFగ	9ా" ¯�మ	4ను



¬Zి��నల�దనుటక; PQ�9ా పKమ�ణమ	 9ా#Sదw#Sమధ� నుండవలsను.
¯�తpN �xరFడ� ఆ పKమ�ణమ	ను అం%§క#Sంపవలsను; ఆ నషCమ	ను
అచుd��ననక�రల�దు. 12121212 అ�� "జమ	%ా 9ా"±దwనుం(f �ొం%Sలబ(fనPQడల
¯�తpN �xరF"�I ఆ నషCమ	ను అచుd ��నవలsను. 13131313 అ�� "జమ	%ా
*లdబ(fనPQడల 9ాడ� ¯ాm�మ	��రక; �x" �ేవలsను; *లdబ(fన�x"
నషCమ	ను అచుd��న నక�రల�దు. 14141414 ఒకడ� తన ��రFగ	9ా"±దw �ే"T:ౖనను
బదుల; �ºZి ��"��%ా �x" యజమ�నుడ� �x"±దw ల�నప�డ�, అ��
}"��ం��నను చAdనను �x" నషCమ	ను అచుd��న వలsను. 15151515 �x"
యజమ�నుడ� �x"�� నుం(fన PQడల �x" నషCమ	ను అచుd��ననక�రల�దు.
అ�� అ�ెw�ైన PQడల అ�� �x" అ�ెw క; వ�ెdను. 16161616 ఒకడ� పK¥xనమ	
�ేయబడ" ఒక కన�కను మరFల;��>u ఆ���� శయ "ంAనPQడల ఆ��
"!తNమ	 ఓ> ఇAd ఆ��ను 12ం(f6  �ేZి��నవలsను. 17171717 ఆ�� తం(fK ఆ��ను
9ా"�I ఇయ�TUల6 " PQడల 9ాడ� కన�కల ఓ>��ప�న ¯�మ	4 �ె>6 ంపవలsను. 18181818
శక;నమ	 �ెప��x"" బKదుక"య�కcడదు. 19191919 మృగసంãగమ	�ేయ	
పKJ9ాడ� "శdయమ	%ా మరణhm TUందవలsను. 20202020 ã�9ాక; మ�తK�¤
%ాక 9E#tక �ేవ�"�I బ> అ#Suంచు9ాడ� Wాపగ\సుN డ�. 21212121 పర�ేh" VZి�Iంపవదుw ,
బµ¥�ంపవదుw ; ]రF ఐగ	ప�N  �ేశ మ	లk పర�ే�లsౖ య	ంట-#S గ�x. 22222222
Vధవ#ా>T:ౖనను ��క;�ల�" 1ిల6 T:ౖనను బµధ12టC  కcడదు. 23232323 9ారF �ేత ఏ
Vధమ	%ా T:ౖనను బµధTUం�� Txక; nఱ 12ట-CనPQడల TEను "శdయమ	%ా
9ా#S nఱను Vందును. 24242424 Tx �Å�ా%S` రవ�ల;��" !మ	4ను కJN�ేత
చం1ిం�ెదను, ] ´µర�ల; Vధవ #ాండKగ	దురF, ] 1ిల6 ల; ��క;�



ల�"9ారగ	దురF. 25252525 Tx పKజలలk ±దwనుండ� ఒక áద9ా"�I ¯�మ	4
అ1ిuAdనPQడల వ(fi �Iచుd9ా"వలs 9ా" PQడల జ#S%Sంప కcడదు, 9ా"�I
వ(fi కటCకcడదు. 26262626 వ� ఎప�(ైనను  ��రFగ	9ా" వసN �మ	ను క;దవ%ా
¬Zి��"నPQడల సూరF�డ� అసN!ంచు9Eళక; అ�� 9ా"�I మరల అపu
%Sంచుమ	. 27272727 9ాడ� కప���నున�� అ�ే. అ�� 9ా" �ేహ మ	నక; వసN �మ	; 9ాడ�
మ#S ఏ! కప���" పండ���నును? TEను దయగల9ాడను, 9ాడ� Txక;
nఱ12ట-Cన PQడల TEను Vందును. 28282828 వ� �ేవ�" "ం��ంపగ�డదు, 
పKజలలk" అ¥� �ా#S" శ1ింపకcడదు. 29292929  nదట- సస�దKవ�మ	లను అ#Suంప
తడవ� �ేయ కcడదు.  క;మ�రFలలk జ³�షp¡ " Txక; అ#Suంపవలsను. 30303030 అటä6
 PQదుw లను  %tఱÃలను అ#Suంపవలsను. ఏడ� ��నమ	ల; అ�� �x" త>6±దw
ఉండవలsను. ఎ"!దవ ��నమ	న �x"" Tx�Iయ�వలsను. 31313131 ]రF Txక;
పKJÌి¡ ంపబ(fన9ారF గనుక ��లమ	లk *లdబ(fన మ�ంసమ	ను Jనక
క;క�లక; �x" �ార9Eయ వలsను.

"ర¶మ�ాండమ	 23"ర¶మ�ాండమ	 23"ర¶మ�ాండమ	 23"ర¶మ�ాండమ	 23

1111 ల�"9ారNను ప�ట-C ంపకcడదు; అTx�యప� ¯ాm� మ	ను పల;క;ట�?r దుషpC "��
వ� క>యకcడదు; 2222 దు�ా�ర�మ	 జ#S%Sంచుట�?r సమ�హమ	ను
9:ంబ(fంచవదుw , Tx�యమ	ను JK1ిu 9Eయ	టక; సమ�హమ	�� �ే#S
9ా�జ?�మ	లk ¯ాm�మ	 పల;కకcడదు; 3333 9ా�జ?�మ�డ�9ాడ� áద9ా(ైనను
9ా"PQడల పm�ాత మ	%ా నుండకcడదు. 4444  శతpK వ�" PQదwPనను
%ా(fదPQ�నను త1ిu��వ� చుండ%ా అ�� క; కనబ(fనPQడల అగత�మ	%ా



�x" ��ల;��"వAd 9ా" కపu%Sంపవలsను. 5555 వ�  పగ9ా" %ా(fద
బరFవ��I\ంద ప(fయ	ండ�ట చూA, �x"నుం(f త1ిuంపకయ	ందున" వ�
అను��"నను అగత�మ	%ా 9ా"�� క>Zి �x" V(f1ింపవలsను. 6666 ద#SదుK "
9ా�జ?�మ	లk Tx�యమ	 V(fA ¬రFu ¬రdకcడదు 7777 అబదzమ	నక;
దూరమ	%ానుండ�మ	; "రప #ా¥�T:ౖనను Jమంతp"T:ౖనను చంపకcడదు;
TEను దుషpC " "#�w Ìి"%ా ఎంచను. 8888 లంచమ	 ¬Zి ��నకcడదు; లంచమ	
దృÌిC గల9ా"�I గ	\ (fiతనమ	 కల;గజ³Zి, Jమంతpల మ�ట లక; అ�ారÍమ	
�ేPం చును. 9999 పర�ేh" బµ¥�ంపకcడదు; పర�ేh మనసుq ఎటB6 ండ�T°
]#?రFగ	దురF; ]రF ఐగ	ప�N �ేశమ	లk పర�ే�లsౖ య	ంట-#Sగ�x. 10101010 ఆరF
సంవతqరమ	ల;  భ�!" VJN  �x" పంట కcరFd��నవలsను. 11111111 ఏడవ
సంవతqరమ	న �x"" áడ� Vడ�వవలsను. అప�డ�  పKజలలk" áదల; J"న
తరF9ాత !%S>న�� అడV మృగమ	ల; Jనవచుdను.  �xK m��ట
Vషయమ	లkను  ఒÚవ��ట Vషయమ	లkను ఆల�గ	నTE �ేయవలsను. 12121212
ఆరF ��నమ	ల;  పనుల; �ేZి,  PQదుw ను  %ా(fదయ	  �xZి
క;మ�రFడ�ను పర�ేhయ	 Vశ\!ంచునటB6  ఏడవ ��నమ	న ఊరక
య	ండవలsను. 13131313 TEను ]�� �ె1ిuన9ాట-న"`ట-" జjగ\తN %ా %?r��నవలsను; 9E#tక
�ేవ�" 1LరF ఉచd#Sంప కcడదు; అ��  T°టనుం(f #ా"య� తగదు. 14141414
సంవతqరమ	నక; మ�డ�మ�రFల; Txక; పండ�గ ఆచ #Sంపవలsను. 15151515
ప�>య" #tటMCల పండ�గ Txచ#Sంపవలsను. TEను  �ాజj® 1ింAనటB6  ఆáబ	
T:లలk వ� ఐగ	ప�N లkనుం(f బయల;�ే#S వAdJV గనుక ఆ T:లలk "య�మక
�ాలమందు ఏడ� ��నమ	ల; ప�>య" #tటMCలను Jనవలsను. Tx స"`¥�"



ఎవడ�ను వట-C�ేతpల�� కనబడకcడదు. 16161616 వ� ��లమ	లk VJNన 
వ�వ¯ాయమ	ల �¾>పంట ±క� �Åతపండ�గను, ��లమ	లkనుం(f 
వ�వ¯ాయ ఫలమ	లను వ� కcరFd��"న తరF9ాత సంవతq#ాంత మందు
ఫలసంగ\హప� పండ�గను ఆచ#Sంపవలsను. 17171717 సంవ తqరమ	నక;
మ�డ�మ�రFల; ప�రFషpలందరF పKభ	9:ౖన PQ�9ా స"`¥�" కనబడవలsను.
18181818 Tx బల;ల రకNమ	ను ప�>Zిన దKవ�మ	�� అ#Suంప కcడదు. Tx పండ�గలk
న#SuంAన ��\ వ�� ఉదయమ	 వరక; "ల;వ య	ండకcడదు. 19191919  భ�!
పKథమ ఫలమ	లk nదట-9ాట-" �ేవ�(ైన PQ�9ా మం��రమ	నక;
�ేవలsను. �¤క1ిల6 ను �x" త>6�ాల�� ఉడకబ¿టCకcడదు. 20202020 ఇ��%� ��K వలk
"ను` �ా�ా(f TEను ZిదzపరAన �bటBక; "ను` ర1ిuంచుటక; ఒక దూతను క;
మ	ందు%ా పంప�చుTx`ను. 21212121 ఆయన స"`¥�" జjగ\తN %ానుం(f ఆయన మ�ట
Vనవలsను. ఆయన �Åపమ	 #³పవదుw ; ] అJక\మమ	లను ఆయన
ప#Sహ#Sంపడ�, Tx Txమమ	 ఆయనక;న`��. 22222222 అP�ే వ� ఆయన మ�టను
జjగ\తN %ా V" TEను �ె1ిuన�� య�వతpN  �ేZినPQడల TEను  శతpK వ�లక;
శతpK వ�ను  V#�ధులక; V#�¥�య	T:ౖ య	ందును. 23232323 ఎట6 న%ా Tx దూత క;
మ	ందు%ా9:ళØ6 చు, అ¹#§ య	ల; ©̈¬Nయ	ల; 12#Syèయ	ల; కTx య	ల;

©̈��య	ల; PQబ�Zీయ	లను 9ారFన` �bటBక; "ను` ర1ిuంచును, TEను
9ా#S" సంహ#Sం�ెదను. 24242424 9ా#S �ేవతలక; ¯ా%Sలపడకcడదు, 9ాట-" ప��ంప
కcడదు; 9ా#S �I\యలవంట- �I\యల; �ేయక 9ా#S" తపuక "ర�4లమ	 �ేZి,
9ా#S Vగ\హమ	లను బÐJN %ా పగ	ల%tటCవలsను. 25252525  �ేవ�(ైన PQ�9ాTE
ZLVంపవలsను, అప�డ� ఆయన  ఆ}రమ	ను  �ానమ	ను �ºVంచును.



TEను  మధ�నుం(f #�గమ	 �¾ల%Sం�ెదను. 26262626 కడ�ప� ��గబడ�న��య	
%tడ�i ��య	  �ేశమ	 లkను ఉండదు.  ��నమ	ల లsక� సంప�#SN �ేZ2దను. 27272727
నను`బట-C  మనుషp�ల; క; భయపడ�నటB6  �ేZ2దను. వ� ��వ� సర�
�ేశమ	ల9ా#S" ఓడ %tట-C   సమసN  శతpK వ�ల;  PQదుటనుం(f �ా#S��వ�నటB6
�ేZ2దను. 28282828 మ#Sయ	, 12దw  కం��#§గలను క; మ	ందు%ా పం1ిం�ెదను, అV 
PQదుటనుం(f ©̈��య	లను కTxయ	లను ©̈¬Nయ	లను 9:ళ6%tటCను. 29292929
�ేశమ	 �ా(ై అడVమృగమ	ల; క; V#�ధమ	%ా VసN #Sంపక;ండ�నటB6  9ా#S"
ఒక� సంవతqరమ	లkTE  PQదుటనుం(f 9:ళ6%tటCను. 30303030 వ� అ�వృ��z��ం��
ఆ �ేశమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��నువరక; క\మక\మమ	%ా 9ా#S" PQదుటనుం(f
9:ళ6%tటMCదను. 31313131 మ#Sయ	 ఎఱÃ  సమ	దKమ	నుం(f Óి>ÌీNయ	ల సమ	దKమ	
వరక;ను అరణ�మ	నుం(f న��వరక;ను  ��>�¤రలను ఏరuర�ెదను, ఆ �ేశ
"9ాసులను  �ేJ కపu%Sం�ెదను. వ�  PQదుటనుం(f 9ా#S" 9:ళ6%tటMCదవ�.
32323232 వ� 9ా#S�� T:ౖనను 9ా#S �ేవ తల��T:ౖనను "బంధన �ేZి��నవదుw . వ�
9ా#S �ేవతలను ZLVంAనPQడల అ�� క; ఉ#Sయగ	ను గనుక 33333333 9ారF �ేత
Txక; V#�ధమ	%ా �ాపమ	 �ేPంపక;ండ�నటB6  9ారF  �ేశమ	లk "వZింప
కcడదు.
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1111 మ#Sయ	 ఆయన ¹ÌL�� ఇట6 T:నువ�ను, అహ#�నును, Tx�xబ	ను,
అáహÑను, ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwలలk (ెబË��మం��య	 PQ�9ా ±దwక;
ఎ�I� వAd దూరమ	న ¯ా%Sలపడ�(f. 2222 ¹ÌL మ�తKమ	 PQ�9ాను



స]1ింపవలsను, 9ారF స] 1ింపకcడదు, పKజల; అత"�� ఎ�I� #ాకcడదు. 3333
¹ÌL వAd PQ�9ా మ�టల"`ట-" Vధుల"`ట-" పKజల�� Vవ#SంA
�ె12uను. పKజలందరFPQ�9ా �ె1ిuన మ�ట ల"`ట- పK�ారమ	 �ేZ2దమ"
P�క శబwమ	�� ఉతN ర!Ad#S. 4444 మ#Sయ	 ¹ÌL PQ�9ా మ�టల"`ట-"
9Kా Zి ఉదయమందు ల�A ఆ ��ండ ��గ	వను బ>1ీఠమ	ను ఇW\ా P�ల; పం(ెKండ�
%�తKమ	ల; ��ప�న పం(ెKండ� సN ంభమ	లను కట-C  5555 ఇW\ా P�Úయ	లలk

¸°వనసుÍ లను పంప%ా 9ారF దహనబల;ల న#SuంA PQ�9ాక; సమ�
¥xనబల;ల%ా �Å(ెలను వ¥�ంA#S. 6666 అప�డ� ¹ÌL 9ాట- రకNమ	లk సగమ	
¬Zి��" పæç6మ	లలk ��Zి ఆ రకNమ	లk సగమ	 బ>1ీఠమ	]ద ��K �fం�ెను. 7777
అతడ� "బంధన గ\ంథమ	ను ¬Zి��" పKజలక; V"1ింప%ా 9ారFPQ�9ా
�ె1ిuనవ"`య	 �ేయ	చు V¥ేయ	ల��� య	ందుమ"#S. 8888 అప�డ� ¹ÌL
రకNమ	ను ¬Zి��" పKజల]ద ��K �fంAఇ��%� PÀ సంగతpల"`ట- Vషయ���
PQ�9ా ]�� �ేZిన "బంధన రకNమ	 ఇ�ే అ" �ె12uను. 9999 తరF9ాత ¹ÌL
అహ#�ను Tx�xబ	 అáహÑ ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwలలk (ెబË��మం��య	 ఎ�I�
��P 10101010 ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�" చూA#S. ఆయన �ాద మ	ల�I\ంద "గ"గల�డ�
లమయ���న వసుN వ�వంట-��య	 ఆ�ాశ మండలప� �ేజమ	వంట-��య	
ఉం(ెను. 11111111 ఆయన ఇW\ా P�Úయ	లలk" పK¥xనులక; ఏ }"య	 �ేయల�దు;
9ారF �ేవ�" చూA అన`�ానమ	ల; ప�చుd��"#S. 12121212 అప�డ� PQ�9ా
¹ÌL�� ఇట6 T:నువ� ��ండPQ�I� Tx±దwక; వAd అచdటనుండ�మ	; వ�
9ా#S�I బ¢¥�ంచునటB6  TEను 9Kా Zిన ఆజ®లను, ధర4WాసN �మ	ను, #ాJపలకలను
�I�ెdదనన%ా 13131313 ¹ÌLయ	 అత" ప#S�xరక;(ైన PQ�షpవయ	 ల�A#S.



¹ÌL �ేవ�" ��ండ]���I ఎ�?�ను. 14141414 అతడ� 12దwలను చూA�¤మ	 ]
±దwక; వచుdవరక; ఇక�డTE య	ండ�(f; ఇ��%� అహ#�నును హÉరFను ]��
ఉTx`రF; ఎవ"�?rనను 9ా�జ?�మ	న`PQడల 9ా#S±దwక; 9:ళ6వచుdన" 9ాం 15151515
¹ÌL ��ండ]���I ఎ�I�నప�డ� ఆ �¤ఘమ	 ��ండను క��4ను. 16161616 PQ�9ా
మ ©̈మ ZీTxP ��ండ]ద ">�ెను; �¤ఘమ	 ఆరF ��నమ	ల; �x"
కమ	4��T:ను; ఏడవ ��నమ	న ఆయన ఆ �¤ఘమ	లkనుం(f ¹ÌLను
1ి>Aనప�డ� 17171717 PQ�9ా మ ©̈మ ఆ ��ండ hఖరమ	]ద ద ©̈ంచు అ%S`వలs
ఇW\ా P�Úయ	ల కను` లక; కనబ(ెను. 18181818 అప�డ� ¹ÌL ఆ �¤ఘమ	లk పK9E
hంA ��ండ]���I ఎ�?�ను. ¹ÌL ఆ ��ండ]ద #³PంబవళØå నల;బ��
��నమ	ల;ం(ెను.

"ర¶మ�ాండమ	 25"ర¶మ�ాండమ	 25"ర¶మ�ాండమ	 25"ర¶మ�ాండమ	 25

1111 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 Txక; పKJ�ా¡ రuణ ¬Zి��"రండ"
ఇW\ా P�Úయ	ల�� �ెప�మ	. మనఃప�ర�కమ	%ా అ#Suంచు పKJ మనుషp�"
±దw �x" ¬Zి��నవలsను. 3333 ]రF 9ా#S±దw  ¬Zి��న వలZిన అరuణల�వన%ా
బం%ారF, 9:ం(f, ఇతN(f, 4444 ల ధూమÖ రకNవరÞమ	ల;, సన`ప�Txర,
�¤క9:ండ�K కల;, 5555 ఎరFప�రంగ	 9EZిన ��టäC ళ6��ళØ6 , సమ	దKవతqల ��ళØ6 ,
తpమ4కఱÃల;, 6666 పK�ºపమ	నక; �ైలమ	, అ�ÌLక �ైలమ	న క;ను ప#Sమళ
దKవ�మ	ల ధూపమ	నక; సుగంధ సం´µర మ	ల;, 7777 ల�తపచdల;, ఏâ�దుక;ను
పతకమ	నక;ను �ెక;� రత`మ	ల; అనున9E. 8888 TEను 9ా#Sలk "వZించునటB6
9ారF Txక; ప#S�దzసÍలమ	ను "#S4ంపవలsను. 9999 TEను క; కను



పరచుVధమ	%ా మం��రమ	±క� ఆ ర�పమ	ను �x" ఉపకరణమ	ల"`ట-
ర�పమ	ను "#S4ంపవలsను. 10101010 9ారF తpమ4కఱÃ�� TUక మందసమ	ను
�ేయవలsను. �x" ��డ�గ	 #?ండ�మ�రల;నర, �x" 9:డల;u మ�#?డ� నర,
�x"PQతpN  మ�#?డ�నర 11111111 �x"]ద �¤>! బం%ారF#³క; ����%Sంపవలsను;
లkపలను 9:ల;పలను �x"�I ����%Sంపవలsను; �x"]ద బం%ారF జవను చుటBC
కటC  వలsను. 12121212 �x"�I Txల;గ	 బం%ారF ఉంగరమ	లను ��త ��Zి, ఒక పKక�ను
#?ండ� ఉంగరమ	ల; ఎదుట- పKక�ను #?ండ� ఉంగరమ	ల; ఉండ�నటB6  �x"
Txల;గ	 �ాళ6క; 9ాట-" 9Eయవలsను. 13131313 తpమ4కఱÃ�� ¹తకఱÃలను �ేZి 9ాట-�I
బం%ారF #³క;లను ����%SంA 14141414 9ాట-�� ఆ మందసమ	ను ¹య	టక; ఆ
పKక�ల ]�� ఉంగరమ	లలk ఆ ¹తకఱÃలను దూరdవలsను. 15151515 ఆ ¹తకఱÃల;
ఆ మందసప� ఉంగరమ	లలkTE ఉండవలsను. 9ాట-" �x"±దwనుం(f
¬యకcడదు; 16161616 ఆ మందసమ	లk TEను �Iచుd Wాసనమ	ల నుంచవలsను. 17171717
మ#Sయ	 వ� �¤>! బం%ారF�� కరFణx1ీఠమ	ను �ేయ వలsను. �x" ��డ�గ	
#?ండ� మ�రల;నర �x" 9:డల;u మ�#?డ�నర. 18181818 మ#Sయ	 #?ండ� బం%ారF
�?ర�బ	లను �ేయవలsను. కరFణx1ీఠమ	 ±క� #?ండ� ��నలను న�IÌిప"%ా
�ేయవలsను. 19191919 ఈ ��నను ఒక �?ర�బ	ను ఆ ��నను ఒక �?ర�బ	ను
�ేయవలsను. కరFణx1ీఠమ	న �x" #?ండ� ��నల ]ద �?ర�బ	లను �x"��
ఏ�ాండమ	%ా �ేయవలsను 20202020 ఆ �?ర�బ	ల; 12ౖ�I V1ిuన #?క�ల;గల9:ౖ
కరFణx1ీఠమ	ను తమ #?క�ల�� కప�చుండ%ా 9ాట- మ	ఖమ	ల; ఒం(ొంట-�I
ఎదురF%ా నుండవలsను. ఆ �?ర�బ	ల మ	ఖమ	ల; కరFణx 1ీఠమ	తటBC
నుండవలsను. వ� ఆ కరFణx 1ీఠమ	ను ఎJN  ఆ మందసమ	]ద నుంచ



వలsను. 21212121 TEను �Iచుd Wాసనమ	లను ఆ మందసమ	లk నుంచవలsను. 22222222
అక�డ TEను "ను` క>Zి��" కరFణx 1ీఠమ	]ద నుం(fయ	, Wాసనమ	ల;గల
మందసమ	 ]ద నుండ� #?ండ� �?ర�బ	ల మధ� నుం(fయ	, TEను ఇW\ా
P�Úయ	ల "!తNమ	 ] �ాజj® 1ించ 23232323 మ#Sయ	 వ� తpమ4కఱÃ�� TUక బల6
�ేయవలsను. �x" ��డ�గ	 #?ండ� మ�రల; �x" 9:డల;u ఒక మ�ర �x"
PQతpN  మ�#?డ�నర. 24242424 �¤>! బం%ారF #³క;ను �x"�I ����%SంA �x"�I చుటBC
బం%ారF జవను �ేPంప వలsను. 25252525 �x"�I చుటBC  బ¿�ెN డ� బ�ెw�ేZి �x" బ�ెw12ౖ"
చుటBC ను బం%ారF జవ �ేయవలsను. 26262626 �x"�I Txల;గ	 బం%ారF ఉంగరమ	లను
�ేZి �x" Txల;గ	 �ాళ6క;ండ� Txల;గ	 మ�లలలk ఆ ఉంగరమ	లను
త%S>ంపవలsను 27272727 బల6  ¹య	టక; ¹తకఱÃల; ఉంగరమ	ల;ను బ�ెw క;
స]పమ	%ా నుండవలsను. 28282828 ఆ ¹తకఱÃల; తpమ4కఱÃ�� �ేZి 9ాట-]ద
బం%ారF #³క; ����%Sంపవలsను; 9ాట-�� బల6 ¹యబడ�ను. 29292929 మ#Sయ	 వ�
�x" పæç6మ	లను ధూ�ారFN లను %ST:`లను �ాయ�రuణమ	క; �ాతK లను
�x"�I �ేయవలsను; �¤>! బం%ారF�� 9ాట-" �ేయ వలsను. 30303030 "త�మ	ను
Tx స"`¥�" స"`¥�#tటMCలను ఈ బల6 ]ద ఉంచవలsను. 31313131 మ#Sయ	 వ�
�¤>! బం%ారF�� �ºపవృmమ	ను �ేయవలsను; న�IÌిప"%ా ఈ �ºపవృmమ	
�ేయవలsను. �x" పK�ాండమ	ను �x" Wాఖలను న�IÌి ప"%ా �ేయ వలsను;
�x" కలశమ	ల; �x" nగ¶ల; �x" ప�వ��ల; �x"��
ఏ�ాండ���య	ండవలsను. 32323232 �ºప వృmమ	±క� ఒక పKక�నుం(f
మ�డ���మ4ల;, �ºపవృmమ	±క� #?ండవ పKక�నుం(f మ�డ� ��మ4ల;,
అన%ా �x" పKక�లనుం(f ఆరF��మ4ల; "గ	డవలsను. 33333333 ఒక ��మ4లk nగ¶



ప�వ��గల బµదమ	 ర�ప���న మ�డ� కలశమ	ల;, #?ండవ ��మ4లk nగ¶
ప�వ��గల బµదమ	 ర�ప���న మ�డ� కలశమ	ల;; అటB6  �ºపవృmమ	నుం(f
బయల;�ేరF ��మ4లలk నుండవలsను. 34343434 మ#Sయ	 �ºపవృm పK�ాండమ	లk
బµదమ	 ర�ప���న Txల;గ	 కలశమ	ల;ను 9ాట- nగ¶ల;ను 9ాట- ప�వ��ల;ను
ఉండవలsను, 35353535 �ºపవృm పK�ాండమ	నుం(f "గ	డ� ఆరF��మ4లక; �x" #?ం(ేZి
��మ4ల �I\ంద ఏ�ాండ���న ఒ���క� nగ¶��ప�న ఉండవలsను. 36363636 9ాట- nగ¶ల;
9ాట- ��మ4ల; �x"�� ఏ�ాండమగ	ను; అదంతయ	 �¤>! బం%ారF�� �ేయ
బ(fన ఏ�ాండ���న న�IÌి ప"%ా ఉండవలsను. 37373737 వ� �x"�I ఏడ� �ºపమ	లను
�ేయవలsను. �x" PQదుట 9:ల;%SచుdనటB6  �x" �ºపమ	లను 9:>%Sంపవలsను.
38383838 �x" క�ెN ర �x" క�ెN రAపuయ	 �¤>! బం%ారF�� �ేయవలsను. 39393939 ఆ
ఉపకరణమ	ల"` నల;బ�� �Z2ల �¤>! బం%ారF�� �ేయవలsను. 40404040
��ండ]ద క; కనుపరచబ(fన 9ాట- ర�పమ	 ��ప�న 9ాట-" �ేయ	టక;
జjగ\తN పడ�మ	.
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1111 మ#Sయ	 వ� ప�� �ెరల�� ఒక మం��రమ	ను �ేయవలsను. ల ధూమÖ
రకNవరÞమ	ల;గల 1L"న సన`ప� Txర�� 9ాట-" AతK�ారF" ప"PQ�న �?ర�బ	ల;
గల9ాట-"%ా �ేయవలsను. 2222 పKJ �ెర ��డ�గ	 ఇరFవ�� PQ"!�� మ�రల;;
పKJ �ెర 9:డల;u Txల;గ	 మ�రల;. ఆ �ెరల"`ట-�I ఒకటä ��లత. 3333 అPదు
�ెరలను ఒక �x"�� ఒకట- కcరuవలsను. !%S>న అPదు �ెరలను ఒక�x"��
ఒకట- కcరuవలsను. 4444 �ెరల కcరFu Aవరను nదట- �ెర అంచున >నూల;��



��ల;క;లను �ేయవలsను. #?ండవ కcరFuనంద> 9:ల;ప> �ెర Aవరను అటB6
�ేయవలsను. 5555 ఒక �ెరలk ఏబ�� ��ల;క;లను �ేZి, ఆ ��ల;క;ల; ఒక�x" TUకట-
తగ	ల;��నునటB6  ఆ #?ండవ కcరFuనంద> �ెర అంచున ఏబ�� ��ల;క;లను
�ేయ వలsను. 6666 మ#Sయ	 ఏబ�� బం%ారF గ	ం(öలను �ేZి ఆ గ	ం(öల�ేత ఆ
�ెరలను ఒక�x"�� ఒకట- కcరuవలsను; అ�� ఒకటä మం��రమగ	ను. 7777 మ#Sయ	
మం��రమ	12ౖ" గ	(xరమ	%ా �¤క9:ండ�K కల�� �ెరల; �ేయవలsను; పద��ండ�
�ెరలను �ేయవలsను. 8888 పKJ �ెర ��డ�గ	 మ	పu�� మ�రల;, 9:డల;u Txల;గ	
మ�రల;, పద��ండ� �ెరల ��లత ఒక�టä. 9999 అPదు �ెరలను ఒకట-%ాను ఆరF
�ెరలను ఒకట-%ాను ఒక �x"��కట- కcరuవలsను. ఆరవ �ెరను గ	(xరప�
ఎదుట-´µగమ	న మడవవలsను. 10101010 �ెరల కcరFuనక; 9:ల;పలనున` �ెర
అంచున ఏబ�� ��ల;క;లను #?ండవ కcరFuనంద> �ెర అంచున ఏబ��
��ల;క;లను �ేయవలsను. 11111111 మ#Sయ	 ఏబ�� PతN(f గ	ం(ö లను �ేZి ±కటä
గ	(xరమగ	నటB6  ఆ గ	ం(öలను ఆ ��ల; క;లక; త%S>ంA �x" కcరuవలsను. 12121212
ఆ గ	(xరప� �ెరలలk !%S> 9EKల�డ�´µగమ	, అన%ా !%S>న సగమ	 �ెర,
మం��రమ	 9:నుక పKక�]ద 9EKల�డవలsను. 13131313 మ#Sయ	 గ	(xరప� �ెరల
��డ�గ	లk !%S>న�� ఈ పKక�ను ఒక మ�రయ	, ఆ పKక�ను ఒక మ�రయ	,
మం��రమ	ను కప�టక; ఈ పKక�ను ఆ పKక�ను �x" పKక�ల]ద 9EKల�డవలsను.
14141414 మ#Sయ	 ఎఱÃరంగ	9EZిన ��టäC ళ6  ��ళ6�� 12ౖ కప�ను �x"�I]దు%ా సమ	దK
వతqల ��ళ6�� 12ౖ కప�ను �ేయవలsను. 15151515 మ#Sయ	 మం��రమ	నక;
తpమ4కఱÃ�� "ల;వ� పలకల; �ేయవలsను. 16161616 పలక ��డ�గ	 ప�� మ�రల;
పలక 9:డల;u మ�#?డ�నర య	ండవలsను. 17171717 పKJ పలకలk ఒక�x" ��కట-



స#SPQ�న #?ండ� క;సుల;ండవలsను. అటB6  మం��రప� పలకల"`ట-�I
�ేZి12టCవలsను. 18181818 ఇరFవ�� పలకల; క;(f9:ౖప�న, అన%ా ద�fణ ��క;�న
మం��రమ	నక; పలకలను �ేయవలsను. 19191919 మ#Sయ	 TU���క� పలక�I\ంద �x"
�x" #?ండ� క;సులక; #?ండ� ��మ4లను ఆ PరFవ�� పలకల �I\ంద నల;వ��
9:ం(f ��మ4లను �ేయవలsను. 20202020 మం��రప� #?ండవ పKక�ను, అన%ా
ఉతN ర��క;�న, 21212121 ఒ���క� పలక�I\ంద #?ండ� ��మ4ల; ఇరFవ�� పలకల;ను 9ాట-
నల; వ�� 9:ం(f ��మ4ల; ఉండవలsను. 22222222 పడమట-తటBC  మం��రమ	 ±క�
9:నుక పKక�క; ఆరF పలకలను �ేయవలsను. 23232323 మ#Sయ	 ఆ 9:నుక పKక�ను
మం��రమ	 ±క� మ�లలక; #?ండ� పలకలను �ేయవలsను. 24242424 అV
అడ�గ	న కcరdబ(f hఖరమ	న nదట- ఉంగరమ	 దనుక ఒక�x"�� ఒకట-
అJ�Iంపబడవలsను. అటB6  ఆ #?ంట-�I ఉండవలsను, అV #?ండ� మ�లలక;ండ�ను.
25252525 పలకల; ఎ"!��; 9ాట- 9:ం(f��మ4ల; పదుTxరF; ఒ���క� పలక�I\ంద #?ండ�
��మ4 ల;ండవలsను. 26262626 తpమ4కఱÃ�� అడi  కఱÃలను �ేయవలsను. మం��రమ	
±క� ఒక పKక� పలకలక; అPదు అడi  కఱÃల;ను 27272727 మం��రమ	±క�
#?ండవ పKక� పలకలక; అPదు అడi  కఱÃల;ను పడమట- 9:ౖప�న
మం��రమ	±క� పKక� పలకలక; అPదు అడi  కఱÃల;ను ఉండవలsను; 28282828 ఆ
పలకల మధ�నుండ� న(f! అడi  కఱÃ  ఈ ��సనుం(f ఆ ��సవరక; �ే#S
య	ండవలsను. 29292929 ఆ పలకలక; బం%ారF #³క;ను ����%SంA 9ాట- అడi  కఱÃల;ండ�
9ాట- ఉంగర మ	లను బం%ారF�� �ేZి అడi  కఱÃలక;ను బం%ారF#³క;ను
����%Sంపవలsను. 30303030 అప�డ� ��ండ ]ద క; కనుపరచ బ(fన�x"
��>క��ప�న మం��రమ	ను "ల;వబ¿టCవలsను. 31313131 మ#Sయ	 వ� ల ధూమÖ



రకNవరÞమ	ల;గల ఒక అడi  �ెరను 1L"న సన` Txర�� �ేయవలsను. అ�� AతK
�ారF" ప"PQ�న �?ర�బ	ల; గల��%ా �ేయవలsను. 32323232 తpమ4కఱÃ�� �ేయబ(f
బం%ారF#³క; ����%Sన Txల;గ	 సN ంభమ	ల]ద �x" 9Eయవలsను; �x" వంక;ల;
బం%ారFV 9ాట- ��మ4ల; 9:ం(fV. 33333333 ఆ అడi�ెరను ఆ ��ల;క;ల �I\ంద త%S>ంA
¯ాm�ప� మందసమ	 అడi�ెరలkప>�I �ేవలsను. ఆ అడi�ెర ప#S�దzసÍలమ	ను
అJప#S�దzసÍలమ	ను 9EరF�ేయ	ను. 34343434 అJప#S�దzసÍలమ	లk ¯ాm�ప�
మందసమ	 ]ద కరFణx1ీఠమ	 నుంచవలsను. 35353535 అడi�ెర 9:ల;పల బల6 ను ఆ
బల6 PQదుట ద�fణప� 9:ౖప�ననున` మం��రమ	±క� య	తN ర��క;�న
�ºపవృmమ	ను ఉంచ వలsను. 36363636 మ#Sయ	 ల ధూమÖ రకNవరÞమ	ల;గల 1L"న
సన` Txర�� AతK�ారF"ప"PQ�న �ెరను గ	(xరప� �x�రమ	నక; �ేయవలsను.
37373737 ఆ �ెరక; అPదు సN ంభమ	లను తpమ4కఱÃ�� �ేZి 9ాట-�I బం%ారF#³క;
����%Sంప వలsను. 9ాట- వంప�ల; బం%ారFV 9ాట-�I అPదు ఇతN(f ��మ4ల;
��త��యవలsను.

"ర¶మ�ాండమ	 27"ర¶మ�ాండమ	 27"ర¶మ�ాండమ	 27"ర¶మ�ాండమ	 27

1111 మ#Sయ	 అPదు మ�రల ��డ�గ	 అPదు మ�రల 9:డల;uగల
బ>1ీఠమ	ను తpమ4కఱÃ�� వ� �ేయ వలsను. ఆ బ>1ీఠమ	 చ�ౌdకమ	%ా
నుండవలsను; �x" PQతpN  మ�డ� మ�రల;. 2222 �x" Txల;గ	 మ�లలను
�x"�I ��మ	4లను �ేయవలsను; �x" ��మ	4ల; �x"�� ఏ�ాండమ	%ా
ఉండవలsను; �x"�I ఇతN(f #³క; ����%Sంప వలsను. 3333 �x" బ�(f�ె ఎతpN టక;
క;ండలను గ#SటMలను %ST:`లను మ	ండ6 ను అ%S`�ాతKలను �ేయవలsను. ఈ ఉప



కరణమ	ల"`య	 ఇతN(f�� �ేయవలsను. 4444 మ#Sయ	 వలవంట- ఇతN(f జలs6 డ
�x"�I �ేయవలsను. 5555 ఆ వల]ద �x" Txల;గ	 మ�లలను Txల;గ	 ఇతN(f
ఉంగరమ	లను �ేZి ఆ వల బ>1ీఠమ	 న(f!వరక; �ేరFనటB6  ��గ	వను
బ>1ీఠమ	 గటBC  �I\ంద �x" నుంచవలsను. 6666 మ#Sయ	 బ>1ీఠమ	��రక;
¹తకఱÃలను �ేయవలsను. ఆ ¹తకఱÃలను తpమ4కఱÃ�� �ేZి 9ాట-�I ఇతN(f
#³క; ����%Sంపవలsను. 7777 ఆ ¹తకఱÃలను ఆ ఉంగరమ	లలk ��నపవలsను.
బ>1ీఠమ	ను ¹య	టక; ఆ ¹తకఱÃల; �x" #?ండ�పKక�ల నుండ వలsను. 8888
పలకల�� గ	ల6 %ా �x" �ేయవలsను; ��ండ]ద క; చూపబ(fన ��>క%ాTE
9ారF �x" �ేయవలsను. 9999 మ#Sయ	 వ� మం��రమ	నక; ఆవరణమ	
ఏరuరచవలsను. క;(f9:ౖప�న, అన%ా ద�fణ��క;�న ఆవరణమ	%ా నూరF మ�రల
��డ�గ	గల�ై 1L"న సన` Txర యవ"కల; ఒక పKక�క; ఉండవలsను. 10101010 �x"
PరFవ�� సN ంభమ	ల;ను 9ాట- PరFవ�� ��మ4ల;ను ఇతN(fV; ఆ సN ంభమ	ల
వంక;ల;ను 9ాట- 12ం(ెబదwల;ను 9:ం(fV. 11111111 అటä6  ��డ�గ	లk ఉతN ర ��క;�న
నూరF మ�రల ��డ�గ	గల యవ"కల;ండ వలsను. �x" PరFవ��
సN ంభమ	ల;ను 9ాట- PరFవ�� ��మ4ల;ను ఇతN(fV. ఆ సN ంభమ	ల వంక;ల;ను
9ాట- 12ం(ె 12121212 పడమట- ��క;�న ఆవరణప� 9:డల;u ��రక; ఏబ�� మ�రల
యవ"కల;ండవలsను; 9ాట- సN ంభ మ	ల; ప�� 9ాట- ��మ4ల; ప��. 13131313
త�రFu9:ౖప�న, అన%ా ఉదయ��క;�న ఆవరణప� 9:డల;u ఏబ�� మ�రల;. 14141414
ఒక పKక�ను పదుT:ౖదు మ�రల యవ"కల;ండవలsను; 9ాట- సN ంభమ	ల;
మ�డ� 9ాట- ��మ4ల; మ�డ�. 15151515 #?ండవ పKక�ను పరFT:ౖదుమ�రల
యవ"కల;ండవలsను; 9ాట- సN ంభమ	ల; మ�డ� 9ాట- ��మ4ల;ను మ�డ�. 16161616



ఆవరణప� �x�రమ	నక; ల ధూమÖ రకNవరÞమ	ల;గల PరFవ�� మ�రల �ెర
య	ండవలsను. అV 1L"న సన`Txర�� AతK�ారF" ప"%ా ఉండవలsను; 9ాట-
సN ంభమ	ల; Txల;గ	 9ాట- ��మ4ల; Txల;గ	. 17171717 ఆవరణమ	చుటBC న`
సN ంభమ	ల"`య	 9:ం(f 12ం(ెబదwల; కలV; 9ాట- వంక;ల; 9:ం(fV 9ాట-
��మ4ల; ఇతN(fV. 18181818 ఆవరణప� ��డ�గ	 నూరF మ�రల;; �x" 9:డల;u
ఏబ��మ�రల; �x" PQతpN  అPదు మ�రల;; అV 1L"న సన`TxరV 9ాట-
��మ4ల; ఇతN(fV. 19191919 మం��రసంబంధ���న ZL9Ùపకర ణమ	ల"`య	
�¤క;ల"`య	 ఆవరణప� �¤క;ల"`య	 ఇతN(f9:ౖ య	ండవలsను. 20202020 మ#Sయ	
�ºపమ	 "త�మ	 9:>%SంచునటB6  పK�ºపమ	నక; దంA ¬Zిన అచdమ	 ఒÚవల
నూT: �ేవలsన" ఇW\ా P�Ú య	ల �ాజj® 1ించుమ	. 21212121 ¯ాm�ప� మందసమ	
ఎదుటనున` �ెరక; 9:ల;పల పKత�mప� గ	(xరమ	లk అహ#�నును అత"
క;మ�రFల;ను ¯ాయం�ాలమ	 nదల;��" ఉదయమ	వరక; PQ�9ా
స"`¥�" �x" సవ#Sంపవలsను. అ�� ఇW\ా P�Úయ	లక; 9ా#S తరతరమ	లవరక;
"త����న కటCడ.

"ర¶మ�ాండమ	 28"ర¶మ�ాండమ	 28"ర¶మ�ాండమ	 28"ర¶మ�ాండమ	 28

1111 మ#Sయ	 Txక; య�జకత�మ	 �ేయ	ట�?r  స�దరF(ైన అహ#�నును
అత" క;మ�రFలను, అన%ా అహ#�నును, అహ#�ను క;మ�రFలsౖన Tx�xబ	ను,
అáహÑను, ఎ>య�జరFను ఈ�xమ�రFను ఇW\ా P�Úయ	లలk నుం(f 
±దwక; 1ి>1ింప�మ	. 2222 అత"�I అలం�ారమ	ను ఘనతయ	 కల;గ	నటB6  
స�దరF(ైన అహ#�నుక; పKJÌి¡ త వసN �మ	లను క;టCవలsను. 3333 అహ#�ను



Txక; య�జక;డగ	నటB6  వ� అత" పKJÌి¡ ంచుదువ�. అత" వసN �మ	లను
క;టBC ట�?r TEను జj® Txత4�� "ం1ిన V9Eకహృదయ	లంద#S�I ఆజ® ఇమ	4. 4444
పతకమ	 ఏâ�దు "ల;వ� టం%§ VAతK ���న ���ా�P �ా%ా దట-Cయ	 9ారF
క;టCవలZిన వసN �మ	ల;. అతడ� Txక; య�జక;(ై య	ండ�నటB6  9ారF 
స�దరF(ైన అహ#�నుక;ను అత" క;మ�రFలక;ను పKJÌి¡ త వసN �మ	లను
క;ట-C ంపవలsను. 5555 9ారF బం%ారFను ల ధూమÖ రకNవరÞమ	ల;గల నూల;ను
సన`Txరను ¬Zి��" 6666 బం%ారF��ను ల ధూమÖ రకN వరÞమ	ల;గల ఏâ�దును
1L"న సన` Txర��ను AతK �ారF"ప"%ా �ేయవలsను. 7777 #?ండ� అంచులయందు
కcరdబడ� #?ండ� భ	జఖండమ	ల; �x"క;ండవలsను; అటB6  అ��
సమకcరuబ(fయ	ండ�ను. 8888 మ#Sయ	 ఏâ�దు ]దనుండ� VAతK���న దట-C
�x" ప"#§J%ా ఏ�ాండ���న�ై బం%ారF��ను లధూమÖ రకNవరÞమ	ల;గల
నూల;��ను 1L"న సన`Txర��ను క;టCవలsను. 9999 మ#Sయ	 వ� #?ండ� ల�త
పచdలను ¬Zి��" 9ాట-]ద ఇW\ా P�Úయ	ల 1LరFలను, అన%ా 9ా#S జనన
క\మమ	��ప�న 10101010 ఒక రత`మ	]ద 9ా#S 1Lళ6లk ఆరFను, #?ండవ రత`మ	
]ద త�I�న ఆరFగ	#S 1Lళ6ను �ె�I�ంపవలsను. 11111111 మ	దK ]ద �ెక�బ(fన 9ాట-వలs
�ె�?�(f9ా" ప"%ా ఆ #?ండ� రత`మ	ల]ద ఇW\ా P�Úయ	ల 1Lళ6ను �ె�I�
బం%ారF జవలలk 9ాట-" ��దగవలsను. 12121212 అప�డ� ఇW\ా  P�Úయ	లక;
జj® ప�ారÍ���న రత`మ	లను%ా ఆ #?ండ� రత`మ	లను ఏâ�దు భ	జమ	ల]ద
ఉంచవలsను అటB6  జj® పకమ	��రక; అహ#�ను తన #?ండ� భ	జమ	ల]ద
PQ�9ా స 13131313 మ#Sయ	 బం%ారF జవలను �¤>! బం%ారF�� #?ండ�
%tల;సులను �ేయవలsను; 14141414 సూతKమ	లవలs అ>6కప"%ా 9ాట-" �ేZి అ>6న



%tల;సులను ఆ జవలక; త%S>ంపవలsను. 15151515 మ#Sయ	 AతK�ారF" ప"%ా
Tx�యV¥xన పతకమ	 �ేయవలsను. ఏâ�దుప"వలs �x" �ేయవలsను;
బం%ారF ��ను ల ధూమÖ రకNవరÞమ	ల;గల నూల; ��ను 1L"న సన`Txర��ను
�x" �ేయవలsను. 16161616 అ�� మడవబ(f చ�ౌdకమ	%ా నుండవలsను; అ�� జ³T:డ�
��డ�గ	 జ³T:డ� 9:డల;uగల�ై య	ండవలsను. 17171717 �x"లk Txల;గ	 పంక;N ల
రత`మ	ల;ండ�నటB6  రత` మ	ల జవలను �ేయవలsను. మ�ణÝక� %��¤¥�క
మరకతమ	ల;గల పం�IN nదట-��; 18181818 పద4#ాగ ల సూర��ాంతమ	ల;గల పం�IN
#?ండవ��; 19191919 %ారFత4తమ	 యషp4#ాP ఇందKలమ	ల;గల పం�IN మ�డవ��;
20202020 రకNవరÞప�#ాP సు>మ�"#ాP సూర��ాంతమ	ల; గల పం�IN Txల;గవ��.
9ాట-" బం%ారF జవలలk ��దగవలsను. 21212121 ఆ రత`మ	ల; ఇW\ా P�Úయ	ల
1LరFల;గల9:ౖ 9ా#S 1LరFల��ప�న పం(ెKండ�ండవలsను. మ	దK]ద �ె�I�న9ాట-వలs
9ా#Sలk పKJ9ా" 1LరF ��ప�న పం(ెKండ� %�తKమ	ల 1LరFల; ఉండవలsను. 22222222
మ#Sయ	 ఆ పతకమ	 అ>6క ప"%ా 1L"న %tల;సులను �¤>! బం%ారF��
�ేయవలsను. 23232323 పతకమ	నక; #?ండ� బం%ారF ఉంగరమ	ల; �ేZి 24242424 ఆ #?ండ�
ఉంగరమ	లను పతకప� #?ండ� ��సలయందు త%S>ంA, పతకప� ��సలనున`
#?ండ� ఉంగరమ	లలk అల6 బ(fన ఆ #?ండ� బం%ారF %tల;సులను త%S>ంపవలsను.
25252525 అ>6న ఆ #?ండ� %tల;సుల ��సలను #?ండ� #?ండ� జవలక; త%S>ంA ఏâ�దు
T:దుట �x" భ	జమ	ల]ద కటCవలsను. 26262626 మ#Sయ	 వ� బం%ారF�� #?ండ�
ఉంగరమ	లను �ేZి ఏâ�దు T:దుటనున` పతకమ	లkప> అంచున �x" #?ండ�
��సలక; 9ాట-" త%S>ంపవలsను. 27272727 మ#Sయ	 వ� #?ండ� బం%ారF ఉంగర
మ	ల;�ేZి ఏâ�దు VAతK���న దట-C12ౖ%ా �x" కcరFu TUదw , �x" PQదుట- పKక�క;



��గ	వను, ఏâ�దు #?ండ� భ	జ´µగమ	లక; 9ాట-" త%S>ంపవలsను. 28282828 అప�డ�
పతకమ	 ఏâ�దు VAతK���న దట-C �I12ౖ%ా నుండ�నటB6 ను అ�� ఏâ�దునుం(f
వదలక య	ండ�నటB6 ను 9ారF �x" ఉంగర మ	లక; ఏâ�దు ఉంగరమ	లక; >
సూతKమ	�� పతకమ	 కట 29292929 అటB6  అహ#�ను ప#S�దzసÍలమ	లk"�I 9:ళØ6
నప�డ� అతడ� తన #tమ	4]ద Tx�యV¥xన పతకమ	లk" ఇW\ా P�Úయ	ల
1Lళ6ను "త�మ	 PQ�9ా స"`¥�" జj® ప�ారÍమ	%ా భ#Sంపవలsన 30303030 మ#Sయ	
వ� Tx�యV¥xన పతకమ	లk ఊ#§మ	 తp]్మమ	 అను9ాట-" ఉంచ
వలsను; అహ#�ను PQ�9ా స"`¥��I 9:ళØ6 నప�డ� అV అత" #tమ	4న
ఉండ�నటB6  అహ#�ను PQ�9ా స"`¥�" తన #tమ	4న ఇW\ా P�Úయ	ల
Tx�యV¥xనమ	ను "త�మ	 భ#Sంచును. 31313131 మ#Sయ	 ఏâ�దు "ల;వ�టం%§"
�³వలమ	 >�xరమ	�� క;టCవలsను. 32323232 �x"నడ�మ తల దూరFటక; రంధKమ	
ఉండవలsను. అ�� Aనగక;ండ�నటB6  కంఠ కవచ రంధKమ	వలs �x" రంధKమ	చుటBC
TEతప"PQ�న %�టB ఉండవలsను. 33333333 �x" అంచున �x" అంచులచుటBC  ల
ధూమÖ రకNవరÞమ	ల;గల �x"మ4 పండ6 ను 9ాట- నడ�మను బం%ారF గంటలను
"ల;వ� టం%§ చుటBC  త%S>ంపవలsను. 34343434 ఒ���క� బం%ారF గంటయ	
�x"మ4పండ�ను ఆ "ల;వ� టం%§ �I\ం�� అంచున చుటBC  ఉండవలsను. 35353535
ZLవ�ేయ	నప�డ� అహ#�ను �x" ధ#Sంచు��నవలsను. అతడ� PQ�9ా
స"`¥�" ప#S�దzసÍలమ	లk"�I పK9Ehంచునప�డ� అతడ� �xవకయ	ండ�నటB6
�x" ధ�" Vనబడవలsను. 36363636 మ#Sయ	 వ� �¤>! బం%ారF #³క;�ేZి మ	దK
�ెక;�నటB6  �x"]ద PQ�9ా ప#S�దుz డ� అను మ�ట �ెక�వలsను. 37373737 అ��
�ా%ా]ద ఉండ�నటB6  > సూతKమ	�� �x" కటCవలsను. అ�� �ా%ా మ	ందట-



9:ౖప�న ఉండవలsను. 38383838 తమ ప#S�దz���న అరuణల"`ట-లk ఇW\ా P�Úయ	ల;
పKJÌి¡ ంచు ప#S�దz  ���న9ాట-�I తగ	ల; �ోషమ	లను అహ#�ను భ#SంచునటB6
అ�� అహ#�ను TUసట ఉండవలsను; 9ారF PQ�9ా స"`¥�" అం%§క
#Sంపబడ�నటB6  అ�� "త�మ	ను అత" TUసట ఉండవలsను. 39393939 మ#Sయ	 సన`
Txర�� ���ా�P" బ	టµC ప"%ా �ేయవలsను. సన` Txర�� �ా%ాను
TEయవలsను; దట-C" బ	టµC ప"%ా �ేయవలsను. 40404040 అహ#�ను క;మ�రFలక; వ�
���ా�Pలను క;టCవలsను; 9ా#S�I దట«Cలను �ేయవలsను; 9ా#S�I అలం�ారమ	ను
ఘనతయ	 కల;గ	నటB6  క;æÀ6 Pలను 9ా#S�I �ేయవలsను. 41414141 వ� 
స�దరF (ైన అహ#�నుక;ను అత" క;మ�రFలక;ను 9ాట-" �¾(f%Sంపవలsను;
9ారF Txక; య�జక;లగ	నటB6  9ా#S�I అ�ÌLకమ	�ేZి 9ా#S" పKJÌి¡ ంA 9ా#S"
ప#S�దzపరచ వలsను. 42424242 మ#Sయ	 9ా#S మ�నమ	ను కప���నుటక; వ�
9ా#S�I Txరల�గ	లను క;టCవలsను. 43434343 9ారF పKత�mప� గ	(xరమ	లk"�I
పK9Ehంచునప�(ైనను, ప#S�దzసÍలమ	లk ZLవ�ేయ	టక; బ>1ీఠమ	ను
స]1ించునప�(ైనను, 9ారF �ోషpలsౖ �xవక య	ండ�నటB6  అ��
అహ#�ను]దను అత" క;మ�రFల]దను ఉండవలsను. ఇ�� అత"�I" అత"
తరF9ాత అత" సంతJ�I" "త����న కటCడ.

"ర¶మ�ాండమ	 29"ర¶మ�ాండమ	 29"ర¶మ�ాండమ	 29"ర¶మ�ాండమ	 29

1111 9ారF Txక; య�జక;లగ	నటB6  9ా#S" పKJÌి¡ ంచు టక; వ� 9ా#S�I
�ేయవలZిన �ార��¤దన%ా 2222 ఒక �Å(ెదూడను కళంకమ	ల�" #?ండ� ��టäCళ6ను
��ంగ" #tటMCను ��ంగ"9:ౖ నూT:�� క>Zిన భm�మ	లను ��ంగ"9:ౖ నూT: ప�Zిన



పలచ" అపuడమ	లను ¬Zి ��నుమ	. 3333 %�ధుమ1ిం(f�� 9ాట-" �ేZి ఒక
గంపలk 9ాట-" 12ట-C , ఆ గంపను ఆ �Å(ెను ఆ #?ండ� ��టäCళ6ను ¬Zి��"#ావలsను.
4444 మ#Sయ	 వ� అహ#�నును అత" క;మ� రFలను పKత�mప� గ	(xర
మ	±క� �x�రమ	 దగ¶రక; ¬Zి��"వAd ళ6�� 9ా#S�I ¯ా`నమ	 �ేPంA 5555
ఆ వసN �మ	లను ¬Zి��" ���ా�P" ఏâ�దు "ల;వ�టం%S" ఏâ�దును పతక
మ	ను అహ#�నుక; ధ#Sంప�ేZి, ఏâ�దు VAతK���న న(fకటBC ను అత"�I కట-C  6666
అత" తల]ద �ా%ాను 12ట-C  ఆ �ా%ా]ద ప#S�దz  �I#§టమ	ంA 7777 అ�ÌLక
�ైలమ	ను ¬Zి��" అత" తల]ద ��Zి అత" న�ÌL�Iంపవలsను. 8888 మ#Sయ	
వ� అత" క;మ�రFలను స]1ింప�ేZి 9ా#S�I ���ా�Pలను �¾(f%Sంపవలsను.
9999 అహ#�నుక;ను అత" క;మ�రFలక;ను దట-C"కట-C  9ా#S�I క;æÀ6 Pలను
9EPంపవలsను; "త����న కటCడనుబట-C  య�జకత�మ	 9ా#Sకగ	ను. అహ#�నును
అత" క;మ�రFలను ఆల�గ	న పKJ 10101010 మ#Sయ	 వ� పKత�mప� గ	(xరమ	
T:దుట-�I ఆ �Å(ెను �ె1ిuంపవలsను అహ#�నును అత" క;మ�రFల;ను �Å(ె
తల]ద తమ �ేతpల నుంచ%ా 11111111 పKత�mప� గ	(xరమ	±క� �x�రమ	 TUదw
PQ�9ా స"`¥�" ఆ �Å(ెను వ¥�ంపవలsను. 12121212 ఆ �Å(ె రకNమ	లk ��ం�ెమ	
¬Zి��"  9EK>�� బ>1ీఠప� ��మ	4ల]ద చ!#S ఆ రకNW షమంతయ	
బ>1ీఠప� టడ�గ	న ��య వలsను. 13131313 మ#Sయ	 ఆంతKమ	లను కప���ను ��\ వ�ం
తట-" �ాల�జమ	]�� వపను #?ండ� మ�తK గ\ంథులను 9ాట-]�� ��\ వ��ను వ�
¬Zి బ>1ీఠమ	]ద ద ©̈ంపవలsను. 14141414 ఆ �Å(ె మ�ంసమ	ను �x" చర4మ	ను
�x" 1Lడను �ాæçమ	నక; 9:ల;పల అ%S`�� �ాలdవలsను, అ��
�ాపప#S}#ారÍ���న బ>. 15151515 వ� ఆ��టäC ళ6లk ఒక�x" ¬Zి��నవలsను.



అహ#�నును అత" క;మ�రFల;ను ఆ ��టäCల; తల]ద తమ �ేతpల;ంచ%ా 16161616
వ� ఆ ��టäCల;ను వ¥�ంA �x" రకNమ	 ¬Zి బ>1ీఠమ	చుటBC  �x"
��K �fంపవలsను. 17171717 అంతట వ� ఆ ��టäCల;ను �x" అవయవమ	లను �ే"�I అ��
Vడ�ºZి �x" ఆంతKమ	లను �x" �ాళ6ను క(f%S �x" అవయవమ	ల��ను
తల��ను �ే#Sd 18181818 బ>1ీఠమ	]ద ఆ ��టäCలంతయ	 ద ©̈ంపవలsను; అ��
PQ�9ాక; దహనబ>, PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల �మమ	. 19191919
మ#Sయ	 వ� #?ండవ ��టäCల;ను ¬Zి��నవలsను. అహ#�నును అత"
క;మ�రFల;ను ఆ ��టäCల; తల]ద తమ �ేతpల;ంచ%ా 20202020 ఆ ��టäCల;ను వ¥�ంA
�x" రకNమ	లk ��ం�ెమ	 ¬Zి, ఆహ#�ను క;(f�ెV ��న]దను అత" క;మ�రFల
క;(f �ెవ�ల ��న]దను, 9ా#S క;(f�ేJ బÐటCన 9EKళ6]దను,9ా#S క;(f�ా>
బÐటCన9EKళ6]దను చ!#S బ>1ీఠమ	]ద చుటBC  ఆ రకNమ	ను ��K �fంపవలsను. 21212121
మ#Sయ	 వ� బ>1ీఠమ	 ]దనున` రకNమ	లkను అ�ÌLక �ైలమ	లkను
��ం�ెమ	 ¬Zి అహ#�ను]దను, అత" వసN �మ	ల ]దను, అత"��నున` అత"
క;మ�రFల]దను, అత" క;మ�రFల వసN �మ	ల]దను ��K �fంపవలsను. అప�డ�
అతడ�ను అత" వసN �మ	ల;ను అత"��నున` అత" క;మ�రFల;ను అత"
క;మ�రFల వసN �మ	ల;ను పKJÌి¡ తమ	 లగ	ను. 22222222 మ#Sయ	 అ�� పKJÌి¡ త���న
��టäCల; గనుక �x" ��\ వ��ను ��\ V�న ��కను ఆంతKమ	లను కప� ��\ వ��ను
�ాల�జమ	]�� వపను #?ండ� మ�తKగ\ంథులను 9ాట-]�� ��\ వ��ను క;(f
జబËను 23232323 ఒక గ	ండK" #tటMCను నూT:�� వం(fన ±క భm�మ	ను PQ�9ా
PQదుటనున` ��ంగ"9ాట-లk పలచ" ఒక అపuడమ	ను వ� ¬Zి��" 24242424
అహ#�ను �ేతpలలkను అత" క;మ�రFల �ేతpలలkను 9ాట-న"`ట-" ఉంA,



అల�6 (fంపబడ� T:ౖ9E ద�మ	%ా PQ�9ా స"`¥�" 9ాట-" అల�6 (fంపవలsను. 25252525
తరF9ాత వ� 9ా#S �ేతpలలk నుం(f 9ాట-" ¬Zి��" PQ�9ా స"`¥�"
ఇం12ౖన సు9ాసన కల;గ	నటB6  దహనబ>%ా 9ాట-" బ>1ీఠమ	]ద
ద ©̈ంపవలsను. అ�� PQ�9ాక; �మమ	. 26262626 మ#Sయ	 అహ#�నుక;
పKJÌి¡ త���న ��టäCల;నుం(f బ¢రను ¬Zి అల�6 (fంపబడ� అరuణమ	%ా PQ�9ా
స"`¥�" �x"" అల�6 (fంప వలsను; అ��  వంతగ	ను. 27272727 పKJÌి¡ త���న ఆ
��టäCల;లk అన%ా అహ#�ను��య	 అత" క;మ�రFల��య	T:ౖన �x"లk
అల�6 (fంపబ(fన బ¢రను పKJÌి¡ త���న జబËను పKJÌి¡ ంపవలsను. 28282828 అ��
పKJ�ాC రuణ గనుక "త����న కటCడ ��ప�న అ�� ఇW\ా P�Úయ	లనుం(f అహ
#�నుక;ను అత" క;మ�రFలక; నగ	ను. అ�� ఇW\ా P�Úయ	ల; అ#Suంచు
సమ�¥xనబల;లలkనుం(f �xమ	 �ేZిన 29292929 మ#Sయ	 అహ#�ను పKJÌి¡ త
వసN �మ	ల;ను అత" తరF9ాత అత" క;మ�రFలవగ	ను; 9ారF అ�ÌLకమ	
��ందుటక;ను పKJÌి¡ ంపబడ�టక;ను 9ాట-" ధ#Sంచు��న వలsను. 30303030 అత"
క;మ�రFలలk T:వడ� అత"�I పKJ%ా య�జక;డగ	T° అతడ� ప#S�దzసÍలమ	లk
ZLవ�ేయ	టక; పKత�mప� గ	(xరమ	లk"�I 9:ళØ6 నప�డ� ఏడ� ��నమ	ల; 9ాట-"
9EZి��నవలsను. 31313131 మ#Sయ	 వ� పKJÌి¡ త���న ��టäCల;ను ¬Zి��" ప#S
�దzసÍలమ	లk �x" మ�ంసమ	ను వండవలsను. 32323232 అహ#�నును అత"
క;మ�రFల;ను పKత�mప� గ	(xరమ	±క� �x�రమ	దగ¶ర ఆ ��టäCల;
మ�ంసమ	ను గంపలk" #tటMCలను Jనవలsను. 33333333 9ా#S" పKJష¡  �ేయ	టక;ను
9ా#S" ప#S�దzపరచుటక;ను 9Eట-వలన �Kా యhdతNమ	 �ేయబ(ెT° 9ాట-"
9ారF Jనవలsను; అV ప#S�దz���నV గనుక అను�డ� 9ాట-" Jనకcడదు. 34343434



పKJÌి¡ త���న మ�ంసమ	లkTE! ఆ #tటMC  లలk TE! ��ం�ె���నను
ఉదయమ	వరక; !%S> య	ం(fన PQడల !%S>న�� అ%S` �ేత ద ©̈ంపవ
లsను; అ�� పKJÌి¡ త���న�� గనుక �x" Jనవలదు. 35353535 TEను  �ాజj® 1ింAన
9ాట"`ట-"బట-C  వ� అటB6  అహ#�నుక;ను అత" క;మ�రFలక;ను �ేయవలsను.
ఏడ� ��నమ	ల; 9ా#S" పKJష¡ పరచవలsను. 36363636 �Kా యhd తNమ	 "!తNమ	 వ�
పKJ��నమ	న ఒక �Å(ెను �ాప ప#S}#ారÍబ>%ా అ#Suంపవలsను. బ>1ీఠమ	
"!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయ	టవలన �x"�I �ాపప#S}#ారÍబ> న#SuంA
�x" పKJÌి¡ ంచుటక; �x"�I అ�ÌLకమ	 �ేయవలsను. 37373737 ఏడ���నమ	ల; వ�
బ>1ీఠమ	 "!తNమ	 �Kా hdతNమ	�ేZి �x" ప#S�దzపరచవలsను. ఆ బ>1ీఠమ	
అJప#S�దzమ	%ా ఉండ�ను. ఆ బ>1ీఠమ	నక; తగ	ల;న�� అంతయ	
పKJÌి¡ తమగ	ను. 38383838 వ� బ>1ీఠమ	]ద "త�మ	ను అ#SuంపవలZిన
�ేమన%ా, ఏ(x��V #?ండ� %tఱÃ1ిల6 లను పKJ��నమ	 ఉదయమందు ఒక
%tఱÃ1ిల6 ను 39393939 ¯ాయం�ాలమందు ఒక %tఱÃ1ిల6 ను అ#Suంపవలsను. 40404040
దంA¬Zిన మ	�ాuవ� నూT:�� క>1ిన ప��యవవంతp 1ిం(f" �ాయ�రuణ
మ	%ా మ	�ాuవ� �xK �Ôరసమ	ను nదట- %tఱÃ1ిల6 �� అ#Suంపవలsను.
¯ాయం�ాలమందు #?ండవ %tఱÃ1ిల6 ను అ#Suంపవలsను. 41414141 అ�� PQ�9ాక;
ఇం12ౖన సు9ాసనగల �మమగ	నటB6  ఉదయ�ాల మంద> అరuణమ	ను �x"
�ాయ�రuణమ	ను అ#SuంAనటBC  �º" న#Suంపవలsను. 42424242 ఇ�� PQ�9ా
స"`¥�" ¯ాm�ప� గ	(xరమ	±క� �x�రమ	TUదw  ] తరతరమ	లక;
"త�మ	%ా అ#Suంచు దహనబ>. �� మ�టల�డ�టక; TEను అక�(f�I వAd
!మ	4ను క>Zి��ందును. 43434343 అక�(f�I వAd ఇW\ా P�Ú య	లను



క>Zి��ందును; అ�� Tx మ ©̈మవలన ప#S�దzపరచబడ�ను. 44444444 TEను ¯ాm�ప�
గ	(xరమ	ను బ>1ీఠమ	ను ప#S�దzపర�ెదను. Txక; య�జక;లగ	నటB6  అహ#�
నును అత" క;మ�రFలను ప#S�దzపర�ెదను. 45454545 TEను ఇW\ా P�Ú య	ల మధ�
"వZింA 9ా#S�I �ేవ�డT:ౖ య	ందును. 46464646 �ావ�న TEను 9ా#S మధ�
"వZించునటB6  ఐగ	ప�N  �ేశమ	లk నుం(f 9ా#S" 9:ల;ప>�I ర1ిuంAన తమ
�ేవ�(ైన PQ� 9ాను TETE అ" 9ారF �ె>Zి��ందురF. TEను 9ా#S �ేవ�డT:ౖన
PQ�9ాను.

"ర¶మ�ాండమ	 30"ర¶మ�ాండమ	 30"ర¶మ�ాండమ	 30"ర¶మ�ాండమ	 30

1111 మ#Sయ	 ధూపమ	9Eయ	టక; వ� ఒక 9E��కను �ేయవలsను తpమ4కఱÃ��
�x" �ేయవలsను. 2222 �x" ��డ�గ	 ఒక మ�ర �x" 9:డల;u ఒక మ�ర. అ��
చ�ౌdకమ	%ా నుండవలsను. �x" PQతpN  #?ండ� మ�రల; �x" ��మ	4ల;
�x"�� ఏ�ాండ��� య	ండవలsను. 3333 �x" 12ౖ´µగమ	నక;ను �x" Txల;గ	
పKక�లక;ను �x" ��మ	4లక;ను �¤>! బం%ారF #³క;ల; ����%SంA �x"�I
చుటBC  బం%ారF జవను �ేయవలsను. 4444 �x" జవక; ��గ	వను �x"�I #?ండ�
బం%ారF ఉంగరమ	ల; �ేయవలsను; �x" #?ండ� పKక�లయంద> �x" #?ండ�
మ�లల]ద 9ాట-" ఉంచవలsను. 5555 అV �x" ¹య	 ¹తకఱÃలక;
సÍలమ	ల;. ఆ ¹తకఱÃలను తpమ4కఱÃ�� �ేZి 9ాట-�I బం%ారF#³క;
����%Sంపవలsను. 6666 ¯ాm�ప� మందసమ	 TUదwనుండ� అడi�ెర PQదుట, అన%ా
Wాసనమ	ల]�� కరFణx1ీఠమ	 T:దుట వ� �x"" ఉంచవలsను; అక�డ TEను
"ను` క>Zి��ందును. 7777 అహ#�ను పKJ��నమ	 ��K దుw న �x"]ద



ప#SమళదKవ�మ	ల ధూపమ	 9Eయవలsను. అతడ� పK�ºపమ	లను చక�
పరచునప�డ� �x"]ద ఆ ధూపమ	 9Eయవలsను. 8888 మ#Sయ	
¯ాయం�ాలమందు అహ#�ను పK�ºపమ	లను 9:>%Sంచునప�డ� �x"]ద
ధూపమ	 9Eయవలsను. అ�� ] తరతరమ	లక; PQ�9ా స"`¥�" "త����న
ధూపమ	. 9999 ]రF �x"]ద అన�ధూపమ	T:ౖనను దహనబ> సంబంధ���న
దKవ�మ	T:ౖనను T:ౖ9Eద�మ	T:ౖనను అ#Suంపకcడదు; �ా యమ	T:ౖనను
�x"]ద ��యకcడదు. 10101010 మ#Sయ	 అహ#�ను సంవతqరమ	న ��క¯ా#S
�Kా యhd�xN రÍ���న �ాప ప#S}#ారÍబ> రకNమ	వలన �x" ��మ	4ల "!తNమ	
�Kా యhdతNమ	 �ేయవలsను. ] తరతరమ	లక; సంవతqర మ	నక; ఒక¯ా#S
అతడ� �x" "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయవలsను. అ�� PQ�9ాక; అJ
ప#S�దz���న��. 11111111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:ను వ�
ఇW\ా P�Úయ	లను లs�I�ంపవలsను. 12121212 9ారF లs�I�ంప బడ� 9Eళక; పKJ9ాడ�
PQ�9ాక; తన �Kా ణప#Sక\య ధనమ	 "చుd��నవలsను. ఆల�గ	
�ేZినPQడల వ� 9ా#S" లs�I�ంచునప�డ� 9ా#Sలk ఏ �ెగ	ల;ను ప�టCదు. 13131313
9ారF ఇయ�వలZిన�� ఏమన%ా, లs�I�ంపబ(fన9ా#Sలk �ేరF పKJ9ాడ�ను
ప#S�దzసÍలమ	±క� తpలమ	నుబట-C  అరతpలమ	 ఇయ�వలsను. ఆ తpలమ	
PరFవ�� Aన`మ	ల;. ఆ అరతpలమ	 PQ�9ాక; పKJ�ా¡ రuణ. 14141414 ఇరFవ��
సంవతqరమ	ల; %ా" అంతకంటM PQక;�వ వయసుq %ా" గల9ా#?r
లs�I�ంపబ(fన9ా#Sలk �ేరF పKJ9ాడ�ను PQ�9ాక; అరuణ "య�వలsను. 15151515
అ�� ] �Kా ణమ	లక; ప#Sక\యధనమ	%ా నుండ�నటB6  PQ�9ాక; అరuణ
ఇచుdనప�డ� ధనవంతpడ� అర తpలమ	కంటM ఎక;�వ ఇయ�కcడదు.



áద9ాడ� తక;�వ ఇయ� కcడదు. 16161616 వ� ఇW\ా P�Úయ	ల ±దwనుం(f
�Kా యhd�xN రÍ���న 9:ం(f ¬Zి��" పKత�mప� గ	(xరమ	±క� ZLవ"!తNమ	
�x" "య!ంపవలsను. ]క; �Kా యhdతNమ	 కల;గ	నటB6  అ�� PQ�9ా
స"`¥�" ఇW\ా P�Úయ	లక; జj® ప�ారÍ మ	%ా నుండ�ను. 17171717 మ#Sయ	 PQ�9ా
¹ÌL�� ఇట6 T:నుకడ�గ	 ��నుటక; వ� ఇతN(f�� �x"��క గం%ాళమ	ను ఇతN(f
1ీటను�ేZి 18181818 పKత�mప� గ	(xరమ	నక; బ>1ీఠమ	నక; నడ�మ �x"" ఉంA
ళ6�� "ంపవలsను. 19191919 ఆ ళ6�� అహ#�నును అత" క;మ�రFల;ను తమ
�ేతpలను �ాళ6ను కడ�గ	��నవలsను. 20202020 9ారF పKత�mప� గ	(xరమ	లk"�I
9:ళØ6 నప�డ�ను ZLవ�ేZి PQ�9ాక; �మధూపమ	 న#Suంచుటక;
బ>1ీఠమ	 TUదwక; వచుdనప�డ�ను �xమ	 �xవక య	ండ�నటB6  ళ6��
కడ�గ	��నవలsను. 21212121 �xమ	 �xవక య	ండ�నటB6  తమ �ేతpలను �ాళ6ను
కడ�గ	��న వలsను. అ�� 9ా#S�I, అన%ా అత"�I" అత" సంతJ�I" 9ా#S
తరతరమ	లక; "త����న కటCడ%ా నుండ�ను. 22222222 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL��
ఇట6 T:నువ� మ	ఖ����న సుగంధ సం´µరమ	లలk 23232323 ప#S�దzసÍల
సంబంధ���న తpలమ	��ప�న, అచd���న %�పరసమ	 ఐదువందల
తpలమ	ల;ను సుగంధమ	గల లవం%SపటC  సగమ	, అన%ా #?ండ�వందల ఏబ��
తpల మ	ల PQతpN ను 24242424 "మ4గ(fi  నూT: #?ండ�వందల ఏబ�� తpలమ	ల
PQతpN ను, లవం%SపటC  ఐదువందల తpలమ	 ల;ను ఒÚవ నూT: సం´µరమ	ను
మ�డ� పళØ6 ను ¬Zి��" 25252525 9ాట-" పKJ�ా¡ �ÌLక �ైలమ	, అన%ా
సుగంధదKవ��¤ళక;" ప"PQ�న ప#Sమళసం´µర మ	%ా �ేయవలsను. అ��
పKJ�ా¡ �ÌLక �ైలమగ	ను. 26262626 ఆ �ైలమ	�� వ� ¯ాm�ప� గ	(xరమ	ను



¯ాm�ప� మందసమ	ను 27272727 బల6 ను �x" ఉపకరణమ	ల"`ట-" �ºప వృmమ	ను
�x" ఉపకరణమ	లను ధూప9E��కను 28282828 దహన బ>1ీఠమ	ను �x"
ఉపకరణమ	ల"`ట-" గం%ాళమ	ను �x" 1ీటను అ�ÌL�IంA 29292929 అV అJప#S
�దz���నV%ా ఉండ�నటB6  9ాట-" పKJÌి¡ ంపవలsను. 9ాట-" తగ	ల; పKJవసుN వ�
పKJÌి¡ తమగ	ను. 30303030 మ#Sయ	 అహ#�నును అత" క;మ�రFల;ను Txక;
య�జక;లsౖ య	ండ�నటB6  వ� 9ా#S" అ�ÌL�IంA పKJÌి¡ ంప వలsను. 31313131 మ#Sయ	
వ� ఇW\ా P�Úయ	ల��ఇ�� ] తరతరమ	లక; Txక; పKJ�ా¡ �ÌLక�ైల���
య	ండవలsను; 32323232 �x"" నర శ#§రమ	 ]ద ��యకcడదు; �x" �¤ళనమ	
��ప�న �x" వంట- �ే"T:ౖనను �ేయ కcడదు. అ�� పKJÌి¡ త���న��, అ�� ]క;
పKJÌి¡ త ���న��%ా నుండవలsను. 33333333 �x"వంట-�� కల;ప�9ాడ�ను అను�"]ద
�x"" ��య	9ాడ�ను తన పKజలలkనుం(f ��ట-C9Eయబడవలsన" �ెప�మ	. 34343434
మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:నువ� ప#Sమళ దKవ�మ	లను, అన%ా
జటµమ�ంZి %�1ి చందనమ	 గంధప��ెక� అను ఈ ప#Sమళ దKవ�మ	లను
స�చû���న ¯ాంబµK ణÝ" సమ´µగమ	ల;%ా ¬Zి��" 35353535 9ాట-�� ధూపదKవ�మ	ను
�ేయవలsను; అ�� సుగంధదKవ��¤ళక;" ప"��ప�న కలపబ(f, ఉప� గల��య	
స�చû���న��య	 ప#S�దz���న��య	T:ౖన సుగంధ ధూపసం´µరమ	. 36363636 �x"లk
��ం�ెమ	 ��(f�ేZి TEను "ను` క>Zి��ను పKత�mప� గ	(xరమ	 లk" ¯ాm�ప�
మందసమ	T:దుట �x" నుంచవలsను. అ�� ]క; అJ ప#S�దzమ	%ా ఉండ
వలsను. 37373737 వ� �ేయవలZిన ఆ ధూపదKవ�మ	ను �x" �¤ళనమ	 ��ప�న ]
"!తNమ	 ]రF �ేZి��నకcడదు. అ�� PQ�9ాక; పKJÌి¡ త���న��%ా
ఎంచవలsను. 38383838 �x" 9ాసన చూచుటక; �x"వంట-�� �ేయ	9ాడ� తన



పKజలలkనుం(f ��ట-C9Eయబడ�ను.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:ను 2222 చూడ�మ	; TEను య��x %�తKమ	లk
హÉరF మనుమడ�ను ఊరF క;మ�రFడ�T:ౖన బ¿సల�ల; అను 1LరFగల 9ా""
1ి>AJ". 3333 VAతK���న పనులను క>uంచుటక;ను బం%ారF��ను 9:ం(f��ను
ఇతN(f��ను ప" �ేయ	టక;ను ��దుగ	ట�?r 4444 రత`మ	లను ¯ాన బ¿టBC టక;ను
కఱÃను�ÅZి �ెక;�టక;ను 5555 సమసN  Vధమ	లsౖన పనులను �ేయ	టక;ను
జj® నV�x� V9Eకమ	ల;ను సమసN���న పనుల TEరFuను 9ా"�I కల;గ	నటB6
9ా"" �ేవ�" ఆత4 ప�రFÞ "%ా �ేZి య	Tx`ను. 6666 మ#Sయ	 TEను �xను
%�తKమ	లk" అ ß̈ ¯ామ�క; క;మ�రF(ైన అ�Úయ�బ	ను అత"�I ��డ� �ేZి
J". TEను �ాజj® 1ింAనవ"`య	 �ేయ	నటB6  జj® న హృదయ	లంద#S
హృదయమ	లలk జj® నమ	ను ఉంA య	Tx`ను. 7777 పKత�mప� గ	(xరమ	ను
¯ాm�ప� మందసమ	ను �x"]దనున` కరFణx1ీఠమ	ను ఆ గ	(xరప� ఉప
కరణమ	ల"`ట-" 8888 బల6 ను �x" ఉపకరణమ	లను "ర4ల���న �ºపవృmమ	ను
�x" ఉపకరణమ	ల"`ట-" ధూప9E��కను 9999 దహన బ>1ీఠ మ	ను �x"
ఉపకరణమ	ల"`ట-" గం%ాళమ	ను �x" 1ీటను 10101010 య�జకZLవ�ేయ	నటB6
ZL9ా వసN �మ	లను య�జక;(ైన అహ#�ను±క� పKJÌి¡ త వసN �మ	లను అత"
క;మ�రFల వసN �మ	లను 11111111 అ�ÌLక �ైలమ	ను ప#S�దz  సÍలమ	��రక; ప#Sమళ
ధూపదKవ�మ	లను TEను  �ాజj® 1ింAన పK�ారమ	%ా 9ారF సమసNమ	ను
�ేయవలsను. 12121212 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:నువ�



ఇW\ా P�Úయ	ల��"జమ	%ా ]రF TEను "య!ంAన VW\ా ంJ��నమ	లను
ఆచ#Sంపవలsను; 13131313 !మ	4ను ప#S�దzపరచు PQ�9ాను TETE అ"
�ె>Zి��నునటB6  అ�� ] తర తరమ	లక; Txక;ను ]క;ను గ	రFతగ	ను. 14141414
�ావ�న ]రF VW\ా ంJ��నమ	 Txచ#Sంపవలsను. "శdయమ	%ా అ�� ]క;
ప#S�దzమ	; �x"" అపVతK పరచు9ాడ� తన పKజల లkనుం(f ��ట-C9Eయబడ�ను.
15151515 ఆరF ��నమ	ల; ప"�ేయ వచుdను; ఏడవ��నమ	 PQ�9ాక;
పKJÌి¡ త���న VW\ా ంJ��నమ	. ఆ VW\ా ంJ��నమ	న ప"�ేయ	 పKJ9ాడ�ను
తపuక మరణhm TUందును. 16161616 ఇW\ా P�Úయ	ల; తమ తర తరమ	లక; VW\ా ంJ
��Tx�xరమ	ను అనుస#SంA ఆ ��నమ	 Txచ#Sంపవలsను; అ�� "త�"బంధన. 17171717
Txక;ను ఇW\ా P�Úయ	లక;ను అ�� ఎల6 ప�డ�ను గ	రF�ైయ	ండ�ను; ఏలయన%ా
ఆరF��నమ	ల; PQ�9ా భ�మ���ాశమ	లను సృ�ంA P�డవ��నమ	న ప"
మ�" Vశ\!ం�ెన" �ెప�మ	. 18181818 మ#Sయ	 ఆయన ZీTxP ��ండ]ద ¹ÌL��
మ�టల�డ�ట �x>ంAన తరF9ాత ఆయన తన Wాసన మ	ల;గల #?ండ�
పలకలను, అన%ా �ేవ�" 9EK>�� 9Kా యబ(fన #ాJ పలకలను అత"�I�ెdను.
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1111 మ�ÌL ��ండ��గక;ండ తడవ��ేయ	ట పKజల; చూAనప�డ� ఆ పKజల;
అహ#�నుTUదwక; కc(f వAdలsమ	4, మ� మ	ందర నడ�చుటక; ఒక �ేవతను
మ���రక; �ేయ	మ	. ఐగ	ప�N లkనుం(f మమ	4ను ర1ిuంAన ఆ ¹ÌL
అను9ాడ� ఏమ�PQT° మ�క; �ె>యద" అత"�� �ె1ిu#S. 2222 అందుక;
అహ#�ను] ´µర�లక; ] క;మ� రFలక; ] క;మ�#?Nలక; �ెవ�ల నున`



బం%ారF ��గ	లను ¬Zి Tx±దwక; �ెండ" 9ా#S�� �ెపu%ా 3333 పKజలందరF తమ
�ెవ�లనున` బం%ారF ��గ	లను ¬Zి అహ#�ను TUదwక; �ెAd#S. 4444 అతడ�
9ా#S±దw 9ాట-" ¬Zి��" ��గర�� ర�పమ	ను ఏరuరA �x"" ��త ��Zిన
దూడ%ా �ేZ2ను. అప�డ� 9ారFఓ ఇW\ా P�లc, ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f "ను`
ర1ిuంAన  �ేవ�డ� ఇ�ే అ"#S. 5555 అహ#�ను అ�� చూA �x" PQదుట ఒక
బ>1ీఠమ	 కట-C ం�ెను. మ#Sయ	 అహ#�ను#³ప� PQ�9ాక; పండ�గ
జరFగ	న" �xట-ంప%ా 6666 మరFTxడ� 9ారF ఉదయమ	న ల�A దహన బల;లను
సమ�¥xనబల;ల న#SuంA#S. అప�డ� జనుల; Jనుటక;ను �xK గ	టక;ను
కcరFdం(f ఆడ�టక; ల�A#S. 7777 �ా%ా PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:నువ� ��%S
9:ళØ6 మ	; ఐగ	ప�N �ేశమ	నుం(f వ� ర1ిuంAన  పKజల; �ె(f��P#S. 8888 TEను
9ా#S�I "య!ంAన ��K వనుం(f త�ర%ా �¾ల%S��P తమ��రక; ��త��Zిన
దూడను �ేZి��" �x"�I ¯ా%Sలప(f బ>న#SuంAఓP ఇW\ా P�లc,
ఐగ	ప�N �ేశమ	నుం(f "ను` ర1ిuంAన  �ేవ�డ� ఇ�ే అ" �ెప���"రT:ను. 9999
మ#Sయ	 PQ�9ా ఇట6 T:నుTEను ఈ పKజలను చూAయ	Tx`ను; ఇ��%� 9ారF
లkబడTUల6 " పKజల;. 10101010 �ావ�న వ� ఊరక;ండ�మ	; Tx �Åపమ	 9ా#S]ద
మండ�ను, TEను 9ా#S" �ా>d9EZి "ను` %tపu జనమ	%ా �ేZ2దన" ¹ÌL��
�ెపu%ా 11111111 ¹ÌL తన �ేవ�(ైన PQ�9ాను బKJమ�ల;��"PQ�9ా, వ�
మ}శ�INవలన బµహÑబలమ	 వలన ఐగ	ప�N  �ేశమ	లkనుం(f ర1ిuంAన 
పKజల]ద  �Åపమ	 మండTEల? 12121212 ఆయన ��ండలలk 9ా#S" చంప�నటB6 ను
భ�!]దనుం(f 9ా#S" నhంప�ేయ	నటB6 ను �×డ���ర�³ 9ా#S" ¬Zి��"
��PQన" ఐగ	1ీNయ	ల; ఏల �ెప���నవలsను?  �Å�ా%S`నుం(f మళØ6 ��" వ�



13131313  ZLవక;లsౖన అబµK }మ	ను ఇ¯ాqక;ను ఇW\ా P�ల;ను జj® పకమ	
�ేZి��నుమ	. వ� 9ా#S��ఆ�ాశనmతKమ	లవలs ] సం�xనమ	 అ�వృ��zజ³Zి
TEను �ె1ిuన PÀ సమసNభ�!" ] సం�xనమ	న �I�ెdదన"య	, 9ారF
"రంతరమ	 �x"�I హక;��xరFలగ	దుర"య	 9ా#S�� ��డ" పKమ�ణమ	�ేZి
�ె1ిuJవT:ను. 14141414 అంతట PQ�9ా తన పKజలక; �ేZ2దన" �ె1ిuన
�×డ�నుగ�#Sd సం�xపప(ెను. 15151515 ¹ÌL Wాసనమ	ల;గల #?ండ� పలకలను �ేత
పటBC ��" ��ండ ��%S వ�ెdను. ఆ పలకల; ఇరF పKక�లను 9Kా యబ(fనV; అV ఈ
పKక�ను ఆ పKక�ను 9Kా య బ(fయ	ం(ెను. 16161616 ఆ పలకల; �ేవ�డ� �ేZినV; ఆ
పలకల ]ద �ెక�బ(fన 9Kా త �ేవ�" �ే9Kా త. 17171717 ఆ పKజల; 12దw�³కల;
9Eయ	చుండ%ా PQ�షpవ ఆ ధ�" V"�ాæçమ	లk య	దzధ�" అ" ¹ÌL��
అన%ా 18181818 అతడ� అ�� జయధ�"�ాదు, అపజయ ధ�"�ాదు, సం%§త ధ�" Txక;
Vనబడ�చున`దT:ను. 19191919 అతడ� �ాæçమ	నక; స]1ింప%ా, ఆ దూడను, 9ారF
Txట�మ�డ�టను చూ�ెను. అందుక; ¹ÌL �Åపమ	 మం(ెను; అతడ�
��ండ��గ	వను తన �ేతpలలkనుం(f ఆ పలకలను పడ9EZి 9ాట-" పగ 20202020
మ#Sయ	 అతడ� 9ారF �ేZిన ఆ దూడను ¬Zి��" అ%S`�� �ా>d ��(f�ేZి
ళ6]ద చ>6  ఇW\ా P�Úయ	ల�ేత �x" �xK %Sం�ెను. 21212121 అప�డ� ¹ÌLవ� ఈ
పKజల]���I ఈ %tపu �ాపమ	 ర1ిuంచునటB6  9ారF "ను` ఏ!�ేZిర"
అహ#�నును నడ�గ%ా 22222222 అహ#�ను Tx P�>న9ా(x,  �Åపమ	
మండ"య�క;మ	. ఈ పKజల; దు#ా4రF¶ లను మ�ట  9:రFగ	దువ�. 23232323
9ారFమ�క; మ	ందునడ�చుటక; ఒక �ేవతను �ేయ	మ	; ఐగ	ప�N లkనుం(f
మమ	4ను ర1ిuంAన9ాడగ	 ఈ ¹ÌL P�మ�PQT° మ�క; �ె>యద"#S. 24242424



అందుక; TEనుఎవ#S±దw  బం%ారమ	 ఉన`�ో 9ారF �x"" ఊడ�ºZి �ెండ"
�ె1ిuJ". TEను �x" అ%S`లk 9Eయ%ా ఈ దూడ య�PQనT:ను. 25252525 పKజల;
Vచdల V(f%ా JరFగ	ట ¹ÌL చూ�ెను. 9ా#S V#�ధులలk 9ా#S�I ఎగ�xÈ
కల;గ	నటB6  అహ#�ను VచdలV(f%ా JరF గ	టక; 9ా#S" V(fA 12ట-C  య	ం(ెను.
26262626 అందుక; ¹ÌL �ాæçమ	±క� �x�ర మ	న ">APQ�9ా పmమ	న
నున` 9ారందరF Tx±దwక; రం(f అన%ా ల��య	లందరFను అత" ±దwక;
కc(f వAd#S. 27272727 అతడ� 9ా#S" చూA]లk పKJ9ాడ�ను తన కJN" తన
నడ�మ	న కటBC ��" �ాæçమ	లk �x�రమ	నుం(f �x�రమ	నక; 9:ళØ6 చు,
పKJ9ాడ� తన స�దరF" పKJ9ాడ� తన �ె>�ా"" పKJ9ాడ� తన 28282828
ల��య	ల; ¹ÌL మ�ట��ప�న �ేయ%ా, ఆ ��నమ	న పKజలలk ఇంచు!ంచు
మ�డ�9Eలమం�� కc>#S. 29292929 ఏలయన%ా ¹ÌL 9ా#S" చూATEడ� PQ�9ా
!మ	4ను ఆ�ర���ంచునటB6  ]లk పKJ9ాడ� తన క;మ�రF"]ద ప(fP�%ా"
తన స�దరF"]ద ప(fP�%ా" PQ�9ాక; !మ	4ను ]#³ పKJష¡  �ేZి
��నుడT:ను. 30303030 మరFTxడ� ¹ÌL పKజల�� ]రF %tపu �ాపమ	 �ేZిJ#S గనుక
PQ�9ా±దwక; ��ండ PQ�I� 9:æç6 దను; ఒక9Eళ ] �ాపమ	నక;
�Kా యhdతNమ	 �ేయగలTE¹ అT:ను. 31313131 అప�డ� ¹ÌL PQ�9ా ±దwక;
J#S%S 9:È6  అã� PÀ పKజల; %tపu �ాపమ	 �ేZి#S; 9ారF బం%ారF �ేవతను
తమ��రక; �ేZి��"#S. 32323232 అã� వ� 9ా#S �ాపమ	ను ఒక9Eళ ప#Sహ#SంA
J9ా, ల�"PQడల వ� 9Kా Zిన  గ\ంథమ	లk నుం(f Tx 1LరF తp(fA9Eయ	మ"
బKJమ�ల;��నుచుTx`న T:ను. 33333333 అందుక; PQ�9ాPQవడ� Tx PQదుట
�ాపమ	 �ేZ2T° 9ా" Tx గ\ంథమ	లkనుం(f తp(fA 9Eయ	దును. 34343434 �ాబట-C  వ�



9:È6  TEను �� �ె1ిuన�bట-�I పKజలను న(f1ించుమ	. ఇ��%� Tx దూత క;
మ	ందు%ా 9:ళØ6 ను. TEను వచుd ��నమ	న 9ా#S �ాపమ	ను 9ా#S ]���I
ర1ిuం�ెదన" ¹ÌL�� �ె12uను. 35353535 అహ#�ను క>uంAన దూడను పKజల;
�ేPంAనందున PQ�9ా 9ా#S" బµధ12టMCను.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:నువ�ను వ� ఐగ	ప�N �ేశమ	నుం(f
��డ���"వAdన పKజల;ను బయల;�ే#S, TEను అబµK }మ	��ను ఇ¯ాqక;��ను
య��Åబ	��ను పKమ�ణమ	�ేZి సం�xనమ	నక; �º" "�ెdదన" �ె1ిuన �ాల;
�ేT:ల; పKవ ©̈ంచు �ేశమ	నక; ల�A��ం(f. 2222 TEను క; మ	ందు%ా దూతను
పం1ి కTx య	లను అ¹#§య	లను ©̈¬Nయ	లను 12#Syèయ	లను

©̈��య	లను PQబ�Zీయ	లను 9:ళ6%tటMCదను. 3333 ]రF లkబడTUల6 " పKజల;
గనుక TEను ]�� కcడ #ాను; ��K వలk !మ	4ను సంహ#Sం�ెద TE¹ అ"
¹ÌL�� �ె12uను. 4444 పKజల; ఆ దు#ా�రNను V" దుఃüంA#S; ఎవడ�ను
ఆభరణమ	లను ధ#Sంచు��నల�దు. 5555 �ా%ా PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:నువ�
ఇW\ా P�Úయ	ల��]రF లkబడTUల6 " పKజల;; ఒక mణమ�తKమ	 TEను ]
నడ�మక; వAdJTx, !మ	4ను "ర�4లమ	 �ేZ2దను గనుక !మ	4ను ఏ!
�ేయవలsT° అ�� Txక; �ె>య	 నటB6  ] ఆభరణమ	లను ] ]దనుం(f
¬Zి9Eయ	(f అ" �ెప�మT:ను. 6666 �ాబట-C  ఇW\ా P�Úయ	ల; �#³బ	 ��ండ±దw
తమ ఆభరణమ	లను ¬Zి9EZి#S. 7777 అంతట ¹ÌL గ	(xరమ	ను ¬Zి �ాæçమ	
9:ల;ప>�I 9:È6  �ాæçమ	నక; దూరమ	%ా �x" 9EZి, �x"�I పKత�mప�



గ	(xరమను 1LరF 12టMCను. PQ�9ాను 9:ద�Iన పKJ9ాడ�ను �ాæçమ	నక; 9: 8888
¹ÌL ఆ గ	(xరమ	నక; 9:È6నప�డ� పKజలందరFను ల�A, పKJ9ాడ� తన
గ	(xరప� �x�రమందు ">A, అతడ� ఆ గ	(xరమ	 లk"�I ��వ�వరక; అత"
9:నుకతటBC  "�x"ంA చూచు చుం(ెను. 9999 ¹ÌL ఆ గ	(xరమ	లk"�I
��Pనప�డ� �¤ఘసN ంభమ	 ��%S ఆ గ	(xరప� �x�రమందు "ల;వ%ా
PQ�9ా ¹ÌL�� మ�టల�డ�చుం(ెను. 10101010 పKజలందరF ఆ �¤ఘసN ంభమ	 ఆ
గ	(xరప� �x�రమ	న "ల;చుటచూA, ల�A పKJ9ాడ�ను తన తన గ	(xరప�
�x�రమందు నమ¯ా�రమ	 �ేయ	చుం(f#S. 11111111 మనుషp�డ� తన ZL` ©̈తp"��
మ�టల�డ�నటB6  PQ�9ా ¹ÌL�� మ	ఖ�మ	ü%ా మ�టల�డ�చుం(ెను.
తరF9ాత అతడ� �ాæçమ	లk"�I J#S%S వచుdచుం(ెను. అత" ప#S�xరక;డ�ను

నూను క;మ�రFడ�T:ౖన PQ�షpవ అను ¸°వనసుÍ డ� గ	(xరమ	లkనుం(f
9:ల;ప>�I #ాల�దు. 12121212 ¹ÌL PQ�9ా�� ఇట6 T:నుచూడ�మ	 ఈ పKజలను
��డ���" ��మ4" వ� Tx�� �ెప�చుTx`వ� %ా" Tx�� ఎవ#S" పం12ద9Ù అ��
Txక; �ెల;పల�దు. వ�TEను  1LరFనుబట-C  "ను` ఎ#S%Sయ	Tx`న"య	, Tx
కటµmమ	 క; క>%Sనద"య	 �ె1ిuJV క�x. 13131313 �ాబట-C   కటµmమ	 Tx
PQడల క>%Sన PQడల  కటµmమ	 TxPQడల కల;గ	నటB6 %ా దయ�ేZి 
మ�ర¶మ	ను Txక; �ెల;ప�మ	. అప�డ� TEను "ను` �ె>Zి��ందును;
AతN %Sంచుమ	, ఈ జనమ	  పKజల�గ�x అT:ను. 14141414 అందుక; ఆయనTx స"`¥�
క; ��డ�%ా వచుdను, TEను క; VW\ా ంJ కల;గజ³Z2దనన%ా 15151515 ¹ÌL స"`¥�
#ా"PQడల ఇక�డనుం(f మమ	4ను ��డ���" ��క;మ	. 16161616 TxPQడలను 
పKజలPQడలను క; కటµmమ	 క>%Sనద" �ే" వలన �ె>యబడ�ను? వ�



మ��� వచుdటవలనTE గ�x? అటB6  �¤మ	, అన%ా TEనును  పKజల;ను
భ�!]దనున` సమసN  పKజలలkనుం(f పK�ే��Iంపబడ�దుమ" ఆయన��
�ె12uను. 17171717 �ా%ా PQ�9ావ� �ె1ిuన మ�ట��ప�న �ేZ2 దను; ]ద Txక;
కటµmమ	 క>%Sన��,  1LరFనుబట-C  "ను` ఎరFగ	దున" ¹ÌL�� �ెపu%ా 18181818
అతడ�దయ�ేZి  మ ©̈మను Txక; చూప�మన%ా 19191919 ఆయనTx
మంAతనమంతయ	  PQదుట కను పర�ెదను; PQ�9ా అను Txమమ	ను
 PQదుట పKకట-ం�ెదను. TEను కరF ణÝంచు9ా" కరFణÝం�ెదను, ఎవ"యందు
క"కరప(ెదT° 9ా"యందు క"కరప(ెదనT:ను. 20202020 మ#Sయ	 ఆయనవ� Tx
మ	ఖమ	ను చూడజjలవ�; ఏ నరFడ�ను నను` చూA బKదుకడT:ను. 21212121
మ#Sయ	 PQ�9ాఇ��%� Tx స]పమ	న ఒక సÍలమ	న`��, వ� ఆ
బండ]ద "ల;వవలsను. 22222222 Tx మ ©̈మ "ను` �xట- 9:ళØ6 చుండ%ా ఆ
బండసందులk "ను` ఉంA, "ను` �xట- 9:ళØ6 వరక; Tx �ేJ�� "ను` క12uదను;
23232323 TEను Tx �ెP� ¬Zిన తరF9ాత Tx 9:నుక �ారî�మ	ను చూ�ెదవ� �ా" Tx
మ	ఖమ	 క; కనబడద" ¹ÌL�� �ె12uను.

"ర¶మ�ాండమ	 34"ర¶మ�ాండమ	 34"ర¶మ�ాండమ	 34"ర¶మ�ాండమ	 34

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL��nదట- పలకల వంట- మ#S #?ండ� #ాJపలకలను
�ెక;�మ	. వ� పగ	ల %tట-Cన nదట- పలకల]దనున` 9ాక�మ	లను TEను
ఈ పలకల]ద 9Kా Z2దను. 2222 ఉదయమ	 నక; వ� Zిదzప(f ఉదయమ	న
ZీTxP ��ండPQ�I� అక�డ hఖరమ	 ]ద Tx స"`¥�" ">Aయ	ండవలsను.
3333 ఏ నరFడ�ను �� ఈ ��ండక; #ాకcడదు; ఏ నరFడ�ను ఈ ��ండ ]ద



ఎక�డT:ౖనను కనబడకcడదు; ఈ ��ండPQదుట %tఱÃలsౖనను ఎదుw లsౖనను
�¤యకcడద" Z2లV�ెdను. 4444 �ాబట-C  అతడ� nదట- పలకలవంట- #?ండ�
#ాJపలకలను �ె�?�ను. ¹ÌL తనక; PQ�9ా ఆజj® 1ింAనటB6  ఉదయమందు
12ందలకడ ల�A ఆ #?ండ� #ాJపలకలను �ేతపటBC ��" ZీTxP��ండ PQక�%ా 5555
�¤ఘమ	లk PQ�9ా ��%S అక�డ అత"�� ">A PQ�9ా అను
Txమమ	ను పKకట-ం�ెను. 6666 అత"PQదుట PQ�9ా అత" �xట-
9:ళØ6 చుPQ�9ా క"కరమ	, దయ, �ºర �Wాంతమ	, V¯ాN ర���న
కృ�ాసత�మ	ల;గల �ేవ�(ైన PQ�9ా. 7777 ఆయన 9EP 9Eలమం���I కృపను
చూప�చు, �ోషమ	ను అప#ాధమ	ను �ాపమ	ను m!ంచును %ా" ఆయన
ఏమ�తKమ	ను �ోషpలను "#�w షpల%ా ఎంచక మ�డ� Txల;గ	 తరమ	లవరక;
తండ�K ల �ోషమ	ను క;మ�రFల ]���I" క;మ�రFల క;మ�రFల ]���I"
ర1ిuంచు న" పKకట-ం�ెను. 8888 అందుక; ¹ÌL త�రప(f TEలవరక; తలవంచు��"
నమ¯ా�రమ	�ేZి 9999 పKభ	9ా, Tx]ద క; కటµmమ	 క>%SనPQడల Tx మనV
ఆల�Iంచుమ	. దయ�ేZి Tx పKభ	వ� మ� మధ�ను ఉం(f మ���కcడ #ావలsను.
�రF లkబడTUల6 " పKజల;, మ� �ోషమ	ను �ాపమ	న 10101010 అందుక; ఆయనఇ��%�
TEను ఒక "బంధన �ేయ	 చుTx`ను; భ�!]ద ఎక�డT:ౖనను ఏజనమ	లk
T:ౖనను �ేయబడ" అదు»తమ	ల;  పKజలంద#SPQదుట �ేZ2దను. వ� ఏ
పKజల నడ�వ 11111111 TEడ� TEను  �ాజj®  1ించు�x"ననుస#SంA నడ�వ�మ	. ఇ��%�
TEను అ¹#§ య	లను కTxయ	లను ©̈¬N  య	లను 12#Syèయ	లను

©̈��య	లను PQబ�Zీయ	లను  PQదుటనుం(f 9:ళ6  %tటMCదను. 12121212 వ�
ఎక�(f�I 9:ళØ6 చుTx`9Ù ఆ �ేశప� "9ాసుల�� "బంధన �ేZి��నక;ండ



జjగ\తN పడ�మ	. ఒక9Eళ అ�� క; ఉ#S�ావచుdను. 13131313 �ాబట-C  ]రF 9ా#S
బ>1ీఠమ	లను పడ%tట-C  9ా#S బÐమ4లను పగ	ల%tట-C  9ా#S �ేవ�x సN ంభమ	లను
పడ%tటCవలsను. 14141414 ఏలయన%ా 9E#tక �ేవ�"�I నమ¯ా�రమ	 �ేయవదుw ,
ఆయన Txమమ	 #�షమ	గల PQ�9ా; ఆయన #�షమ	గల �ేవ�డ�. 15151515 ఆ
�ేశప� "9ాసుల�� "బంధన�ేZి��నక;ండ జjగ\తN  పడ�మ	; 9ారF ఇతరFల
�ేవతల�� వ��చ#SంA ఆ �ేవతలక; బ> అ#Suంచుచున`ప�డ� ఒకడ� "ను`
1ి>Aన PQడల వ� 9ా" బ>దKవ�మ	ను Jనక;ండ చూచు��నుమ	. 16161616
మ#Sయ	 వ�  క;మ�రFల��రక; 9ా#S క;మ� #?Nలను ప�చుd��నుT:డల 9ా#S
క;మ�#?Nల; తమ �ేవతల�� వ��చ#SంA  క;మ�రFలను తమ �ేవతల��
వ��చ#Sంప �ేయ	దు#³¹. 17171717 ��త��Zిన �ేవతలను �ేZి��నవలదు. 18181818 ]రF
��ంగ" 9ాట- పండ�గ ఆచ#Sంపవలsను. TEను  �ాజj® 1ింAనటB6  ఆáబ	T:లలk
"య�మక �ాలమందు ఏడ� ��నమ	ల; ��ంగ"9ాట-TE Jనవలsను. ఏలయన%ా
ఆáబ	 T:లలk ఐగ	ప�N లkనుం(f ]రF బయల;�ే#S వAdJ#S. 19191919 పKJ �¾>చూల;
1ిల6 య	 Tx��.  ప�వ�లలk �¾>చూల;�ైన పKJ మగ�� దూడP� %ా" %tఱÃ
1ిల6 P�%ా" అ�� Txదగ	ను 20202020 %tఱÃ1ిల6 ను ఇAd %ా(fద �¾>1ిల6 ను
V(f1ింపవలsను, �x" V¹Aంప"PQడల �x" ��డను VరFగ�ºయవలsను. 
క;మ�రFలలk పKJ �¾>చూల;9ా" V(f1ింపవలsను, Tx స"`¥�" 9ారF
పట-C�ేతpల�� కనబడవలదు. 21212121 ఆరF ��నమ	ల; వ� ప"�ేZి P�డవ
��నమ	న Vశ\!ంపవలsను. దును` �ాలమం�ైనను �Åయ	�ాలమం�ైనను ఆ
��నమ	న Vశ\!ంపవలsను. 22222222 మ#Sయ	 వ� %�ధుమల�Åతలk పKథమ
ఫలమ	ల పండ�గను, అన%ా 9ారమ	ల పండ�గను సంవతq #ాంతమందు



పంటకcరFd పండ�గను ఆచ#Sంపవలsను. 23232323 సంవతqరమ	నక; మ	మ�4రF 
ప�రFషpలందరF పKభ	వ�ను ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�డ� T:ౖన PQ�9ా స"`¥�"
కన బడవలsను 24242424 ఏలయన%ా  PQదుటనుం(f జనమ	లను 9:ళ6%tట-C  
��>�¤రలను %tపuV%ా �ేZ2దను. మ#Sయ	 వ� సంవతqరమ	నక; మ	మ�4రF
 �ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�" కనబడబ¢వ�నప�డ� ఎవడ�ను  భ�!"
ఆhం పడ�. 25252525 వ� ప�>Zిన�x"�� Tx బ>రకNమ	ను అ#Suంప కcడదు;
ప¯ా�పండ�గలk" బ>సంబంధ���న మ�ంసమ	ను ఉదయ�ాలమ	వరక;
ఉంచకcడదు. 26262626  భ�! ±క� పKథమఫలమ	లలk nదట-V  �ేవ�(ైన
PQ�9ా మం��రమ	లk"�I �ేవలsను. �¤క1ిల6 ను �x" త>6�ాల�� ఉడకబ¿టC
కcడదT:ను. 27272727 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:నుఈ 9ాక�మ	లను
9Kా Zి��నుమ	; ఏలయన%ా ఈ 9ాక�మ	లనుబట-C  TEను ��ను
ఇW\ా P�Úయ	ల��ను "బంధన �ేZియ	Tx`ను. 28282828 అతడ� నల;బ��
#³PంబగళØ6  PQ�9ా�� కcడ అక�డ నుం(ెను. అతడ� ´¢జనమ	 �ేయల�దు
ళØ6  �xK గల�దు; అంతలk ఆయన ఆ "బంధన 9ాక�మ	లను అన%ా ప��
ఆజ®లను ఆ పలకల]ద 29292929 ¹ÌL ZీTxP��ండ ��గ	చుండ%ా Wాసనమ	ల; గల
ఆ #?ండ� పలకల; ¹ÌL �ేJలk ఉం(ెను. అతడ� ఆ ��ండ ��గ	చుండ%ా ఆయన
అత"�� మ�టల�డ�చున` ప�డ� తన మ	ఖచర4మ	 పK�ాhంAన సంగJ
¹ÌLక; �ె>Zి య	ండల�దు. 30303030 అహ#�నును ఇW\ా P�Úయ	లందరFను ¹ÌLను
చూAనప�డ� అత" మ	ఖచర4మ	 పK�ా hం�ెను గనుక 9ారF అత" స]1ింప
9:రA#S. 31313131 ¹ÌL9ా#S" 1ి>Aనప�డ� అహ#�నును సమ�జ పK¥xనులందరFను
అత" ±దwక; J#S%S వAd#S, ¹ÌL 9ా#S�� మ�ట ల�(ెను. 32323232 అటBతరF9ాత



ఇW\ా P�Úయ	లందరF స] 1ింప%ా ZీTxP��ండ]ద PQ�9ా తన��
�ె1ిuన�� య�వతpN ను అతడ� 9ా#S �ాజj® 1ిం�ెను. 33333333 ¹ÌL 9ా#S�� ఆ మ�టల;
�ెప�ట �x>ంA తన మ	ఖమ	 ]ద మ	సుక; 9EZి��T:ను. 34343434 అPనను ¹ÌL
PQ�9ా�� మ�టల�డ�టక; ఆయన స"`¥�" పK9EhంAన�� nదల;��"
అతడ� 9:ల;ప>�I వచుd వరక; ఆ మ	సుక; ¬Zి9EZ2ను; అతడ� 9:ల;ప>�I
వAd తనక; ఆజj® 1ింపబ(fన 35353535 ¹ÌL మ	ఖచర4మ	 పK�ాhంప%ా
ఇW\ా P�Úయ	ల; ¹ÌL మ	ఖమ	ను చూA#S; ¹ÌL ఆయన�� మ�టల�డ�టక;
లkప>�I 9:ళØ6 వరక; తన మ	ఖమ	]ద మ	సుక; 9EZి��T:ను.

"ర¶మ�ాండమ	 35"ర¶మ�ాండమ	 35"ర¶మ�ాండమ	 35"ర¶మ�ాండమ	 35

1111 ¹ÌL ఇW\ా P�Úయ	ల సర�సమ�జమ	ను ��గ	�ేZి]రF �ేయ	నటB6
PQ�9ా ఆజj® 1ింAన Vధు ల�వన%ా 2222 ఆరF ��నమ	ల; ప"�ేయవలsను;
ఏడవ�� ]క; ప#S�దz��నమ	. అ�� PQ�9ా VW\ా ంJ��నమ	; �x"లk
ప"�ేయ	 పKJ9ాడ�ను మరణ hmTUందును. 3333 VW\ా ంJ ��నమ	న ]రF ]
Pండ6 లk ఎక�డను అ%S` #ాజబ¿టC  కcడద" 9ా#S�� �ె12uను. 4444 మ#Sయ	 ¹ÌL
ఇW\ా P�Úయ	లsౖన సర�సమ�జ మ	�� ఇట6 T:నుPQ�9ా ఆజj® 1ింAన�ేమన%ా
5555 ]రF ]లkనుం(f PQ�9ాక; అరuణమ	 ��గ	 �ేయ	(f. ఎట6 న%ా
బ	��zప�ట-Cన పKJ9ాడ� PQ�9ా ZLవ"!తNమ	 బం%ారF, 9:ం(f, ఇతN(f, 6666 ల
ధూమÖ రకN వరÞమ	ల;, సన`Txర �¤క9:ండ�K కల;, ఎఱÃరంగ	9EZిన ��టäC ళ6  ��ళØ6 ,
సమ	దKవతqల ��ళØ6 , తpమ4కఱÃ , 7777 పK�ºపమ	నక; �ైలమ	, 8888
అ�ÌLక�ైలమ	నక;ను ప#Sమళ దKవ� ధూపమ	నక;ను సుగంధ సం´µరమ	ల;,



9999 ఏâ�దుక;ను పతకమ	నక;ను ల�త పచdల;ను �ెక;� రత`మ	ల;ను ¬Zి��"
#ావలsను. 10101010 మ#Sయ	 V9Eక హృదయ	లందరF వAd PQ�9ా
ఆజj® 1ింAనవ"`య	 �ేయవలsను. 11111111 అ9Eవన%ా మం��రమ	 �x" గ	(xరమ	
�x" 12ౖకప� �x" ��ల;క;ల; �x" పలకల; �x" అడiకఱÃల; �x" సN ంభమ	ల;
�x" ��మ4ల;. 12121212 మందసమ	 �x" ¹తకఱÃల;, కరFణx 1ీఠమ	 కప� �ెర, 13131313
బల6  �x" ¹తకఱÃల; �x" ఉపకరణమ	ల"`య	, స"`¥� #tటMCల;, 14141414
9:ల;గ	��ఱక; �ºపవృmమ	 �x" ఉపకరణమ	ల; �x" పK�ºపమ	ల;,
�ºపమ	లక; �ైలమ	 15151515 ధూప9E��క �x" ¹తకఱÃల;, అ�ÌLక�ైలమ	
ప#SమళదKవ� సం´µరమ	, మం��ర �x�ర మ	న �x�రమ	నక; �ెర. 16161616 దహన
బ>1ీఠమ	 �x"�I క>%Sన ఇతN(f జలs6 డ �x" ¹తకఱÃల; �x"
య	పకరణమ	ల"`య	, గం%ాళమ	 �x" 1ీట 17171717 ఆవరణప� �ెరల; �x"
సN ంభమ	ల; 9ాట- ��మ4ల; ఆవరణ �x�రమ	నక; �ెర 18181818 మం��రమ	నక;
�¤క;ల; ఆవరణమ	నక; �¤క;ల; 9ాట-�I �xK ళØ6  19191919 ప#S�దzసÍలమ	లk
ZLవ�ేయ	టక; ZL9ావసN �మ	ల;, అన%ా య�జక;(ైన అహ#�నుక; పKJÌి¡ త వసN �
మ	ల; య�జక;లగ	నటB6  అత" క;మ�రFలక;ను వసN �మ	ల; నVP� అT:ను.
20202020 ఇW\ా P�Úయ	ల సమ�జమంతయ	 ¹ÌL ఎదుటనుం(f 9:డ>��PQను. 21212121
తరF9ాత ఎవ" హృదయమ	 9ా" #³12T°, ఎవ" మనసుq 9ా" 1LK#³1ిం�ెT°
9ారందరF వAd, పKత�mప� గ	(xరమ	±క� ప"��రక;ను �x" సమసN
ZLవ��రక;ను పKJÌి¡ త వసN �మ	ల ��రక;ను PQ�9ాక; అరuణను �ెAd#S. 22222222
ZీN �ల;%ా" ప�రFషpల;%ా" PQవ#?వ#S హృదయమ	ల; 9ా#S" 1LK#³1ిం�ెT°
9ారందరF PQ�9ాక; బం%ారF అ#SuంAన పKJ9ాడ�ను మ	క�రలను,



��గ	లను, ఉంగరమ	లను �xవళ మ	లను, సమసNVధ���న బం%ారF
వసుN వ�లను�ెAd#S. 23232323 మ#Sయ	 ల ధూమÖ రకNవరÞమ	ల;, సన`Txర, �¤క
9:ండ�K కల;, ఎఱÃరంగ	 9EZిన ��టäCళ6  ��ళØ6 , సమ	దKవతqల ��ళØ6 , �ట-లk ఏV
PQవ#S ±దw  నుం(ెT° 9ారF 9ాట-" �ెAd#S. 24242424 9:ం(f%ా" PతN(f%ా"
పKJÌి¡ ంAన పKJ9ాడ�ను PQ�9ాక; ఆ అరuణమ	 �ె�ెdను. ఆ ZLవలk ఏ
ప"�?rనను వచుd తpమ4కఱÃ  PQవ" ±దwనుం(ెT° 9ాడ� �x" �ె�ెdను. 25252525
మ#Sయ	 V9Eక హృదయమ	గల ZీN �లందరF తమ �ేతpల�� వ(f�I �xమ	 వ(f�Iన
ల ధూమÖ రకNవరÞమ	ల;గల నూల;ను సన`Txర నూల;ను �ెAd#S. 26262626 ఏ ZీN �ల;
జj® నహృదయమ	 గల9ా#?r 1LK#³1ింపబ(f#� 9ారందరF �¤క 9:ండ�K కలనువ(f�I#S.
27272727 పK¥xనుల; ఏâ�దుక;ను పతకమ	నక;ను �ెక;� రత`మ	లను ల�తపచdలను
28282828 సుగంధదKవ�మ	ను, �ºపమ	నక;ను అ�ÌLక �ైలమ	నక;ను ప#Sమళ
ధూపమ	నక;ను �ైలమ	ను �ెAd#S. 29292929 ¹ÌL �ేయవలsన" PQ�9ా
ఆజj® 1ింAన పనుల"`ట- ��రక; ఇW\ా P�Úయ	లలk ప�రFషpల�! ZీN �ల�!
�ెచుdటక; ఎవ#S హృదయమ	ల; 9ా#S" 1LK#³1ించుT° 9ారందరF
మనఃప�ర�కమ	%ా PQ�9ాక; అరuణమ	లను �ెAd#S. 30303030 మ#Sయ	 ¹ÌL
ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇట6 T:ను చూడ�(f; 31313131 PQ�9ా ఊరF క;మ�రFడ�ను
హÉరF మనుమడ�T:ౖన బ¿సల�ల;ను 1LరF12ట-C  1ి>A VAతK ���న పనులను
క>uంచుటక;ను బం%ారF��ను 9:ం(f��ను ఇతN(f��ను ప"�ేయ	టక;ను, 32323232
రత`మ	లను ¯ానబ¿ట-C  ��దుగ	టక;ను �ెక;�టక;ను, 33333333 VAతK���న
పనుల"`ట-" �ేయ	టక;ను 9ా#S�I పKజj®  V9Eక జj® నమ	ల; కల;గ	నటB6  �ేవ�"
ఆత4�� 9ా" "ం1ియ	 Tx`డ�. 34343434 అతడ�ను �xను %�JKక;డ�ను అ ß̈¯ామ�క;



క;మ�రFడ�T:ౖన అ�Ú య�బ	ను ఇతరFలక; TEరFuనటB6  9ా#S�I బ	��z
ప�ట-C ం�ెను. 35353535 �ెక;�9ా(ే! AతK�ారF(ే! లధూమÖ రకNవరÞమ	ల ��ను
సన`Txర��ను బ	టµప"�ేయ	9ా(ే! TEత%ా(ే! �ేయ	 సమసNVధమ	లsౖన
పనుల;, అన%ా ఏ ప" PQ�నను �ేయ	9ా#S±క�య	 VAతK���న ప"
క>uంచు 9ా#S±క�య	 పనులను �ేయ	నటB6  ఆయన 9ా#S హృదయమ	లను
జj® నమ	�� "ం1ియ	Tx`డ�.

"ర¶మ�ాండమ	 36"ర¶మ�ాండమ	 36"ర¶మ�ాండమ	 36"ర¶మ�ాండమ	 36

1111 ప#S�దzసÍలమ	±క� ZLవ"!తNమ	 పKJVధ���న ప"�ేయ �ె>Zి��నుట�?r
PQ�9ా ఎవ#S�I పKజj® V9Eకమ	ల; కల;గజ³Z2T° అట-C  బ¿సల�ల;ను
అ�Úయ�బ	ను nదలsౖన పKజj® వంతpలందరFను PQ�9ా ఆజj® 1ింAన
అంతట-��ప�న �ేయ	దురT:ను. 2222 బ¿సల�ల;ను అ�Ú య�బ	ను PQ�9ా
ఎవ#S హృదయమ	లk పKజ® ప�ట-C ం�ెT° ఆ ప" �ేయ	టక; ఎవ" హృదయమ	
9ా" #³12T° 9ా#S నంద#S" ¹ÌL 1ి>1ిం�ెను. 3333 ఆ ప" �ేయ	ట�?r 9ారF
ప#S�దzసÍలమ	±క� ZLవ��రక; ఇW\ా P�Úయ	ల; �ెAdన అరuణమ	ల"`ట-"
¹ÌL±దw నుం(f ¬Zి��"#S. అPనను ఇW\ా P�Úయ	ల; ఇంక పKJ
ఉదయమ	న మనఃప�ర�కమ	%ా అరuణమ	లను అత" ±దwక; �ెచుd
చుం(f#S. 4444 అప�డ� ప#S�దzసÍల సంబంధ���న ప" అంతయ	 �ేయ	
పKజj® వంతpలంద#Sలk పKJ9ాడ� �xను �ేయ	ప" V(fAవAd 5555
¹ÌL���ేయవలsన" PQ�9ా ఆజj® 1ింAన ప" Vషయ���న ZLవ��రక;
పKజల; �ావలZిన �x"కంటM బహÑ V¯ాN రమ	 ¬Zి��" వచుdచుTx`ర" �ెపu%ా



6666 ¹ÌLప#S�దzసÍలమ	నక; ఏ ప�రFషp(ైనను ఏ ZీN �PQ�నను ఇక]దట ఏ
అరuణT:ౖనను �ేవదw" ఆజj® 1ిం�ెను గనుక �ాæç మందంతటను ఆ మ�ట
�xట-ంA#S; ఆ ప" అంతయ	 �ేయ	నటB6  �x"��రక; 9ారF �ెAdన ¯ామ%S\
�x>న��, అ�� అత�¥�క���న�� 7777 గనుక పKజల; ¬Zి��"వచుdట మ�"#S. 8888 ఆ ప"
�ేZిన9ా#Sలk పKజ®గల పKJ9ాడ�ను మం��రమ	ను ప�� �ెరల�� �ేZ2ను. అతడ�
9ాట-" ల ధూమÖ రకNవరÞమ	ల;గల 1L"న సన`Txర�� AతK�ారF" ప"PQ�న
�?ర�బ	ల; గల9ాట-"%ా �ేZ2ను. 9999 పKJ �ెర��డ�గ	 ఇరFవ�� PQ"!��
మ�రల;; పKJ �ెర 9:డల;u Txల;గ	 మ�రల;; ఆ �ెరల"`ట- ��లత ఒక�టä. 10101010
అPదు �ెరలను ఒక �x"�� ఒకట- కc#?dను; !%S>న అPదు �ెరలను
ఒక�x"�� ఒకట- కc#?dను. 11111111 nదట- కcరFu Aవరనున` �ెర అంచున
>నూల;�� ��ల;క;లను �ేZ2ను. #?ండవ కcరFuన 9:ల;పట- �ెర అంచున అటB6
�ేZ2ను. 12121212 ఒక �ెరలk ఏబ�� ��ల;క;లను �ేZ2ను, #?ండవ కcరFuనున` �ెర
అంచున ఏబ����ల;క;లను �ేZ2ను. ఈ ��ల;క;ల; ఒక �x"�� ఒకట- స#S%ా
నుం(ెను. 13131313 మ#Sయ	 అతడ� ఏబ�� బం%ారF గ	ం(öలను �ేZి ఆ గ	ం(öల�ేత ఆ
�ెరలను ఒక �x"�� ఒకట- కcరu%ా అ�� ఒక� మం��రమ	%ా ఉం(ెను. 14141414
మ#Sయ	 మం��రమ	]ద గ	(xరమ	%ా �¤క9:ండ�K క ల�� �ెరలను �ేZ2ను;
9ాట-" పద��ండ� �ెరలను%ా�ేZ2ను. 15151515 పKJ �ెర ��డ�గ	 మ	పu�� మ�రల;
పKJ �ెర 9:డల;u Txల;గ	మ�రల;; 16161616 ఆ పద��ండ� �ెరల ��లత ఒక�టä.
అPదు �ెరలను ఒకట-%ాను ఆరF �ెరలను ఒకట-%ాను కc#?dను. 17171717 nదట-
కcరFuనంద> 9:ల;పట- �ెర అంచున ఏబ����ల;క;లను �ేZ2ను. మ#Sయ	 #?ండవ
కcరFuనంద> 9:ల;పట- �ెర అంచున ఏబ�� ��ల;క; లను �ేZ2ను. 18181818 ఆ



గ	(xరమ	 ఒక�ట-%ా నుండ�నటB6  �x" కcరFdటక; ఏబ�� PతN(f గ	ం(öలను
�ేZ2ను. 19191919 మ#Sయ	 ఎఱÃరంగ	 9EZిన ��టäC ళ6  ��ళ6�� గ	(xరమ	 ��రక; కప�ను
�x"�I ]దు%ా సమ	దKవతqల ��ళ6�� 12ౖకప�ను �ేZ2ను. 20202020 మ#Sయ	 అతడ�
మం��రమ	నక; తpమ4కఱÃ�� "ల;వ� పలకల; �ేZ2ను. 21212121 పలక ��డ�గ	 ప��
మ�రల; పలక 9:డల;u మ�#?డ�నర. 22222222 పKJ పలకక; ఒక�x" ��కట-
సమదూరమ	గల క;సుల; #?ండ� ఉం(ెను. అటB6  మం�� రమ	±క�
పలకల"`ట-�I �ేZ2ను. 23232323 క;(f9:ౖప�న, అన%ా ద�fణ ��క;�న ఇరFవ��
పలకల;ండ�నటB6  మం��రమ	నక; పలకల; �ేZ2ను. 24242424 ఒ���క� పలక �I\ంద
�x" #?ండ� క;సులక; #?ండ� ��మ4లను, ఆ PరFవ�� పలకల �I\ంద నల;బ��
9:ం(f ��మ4లను �ేZ2ను. 25252525 మం��రమ	±క� #?ండవ పKక�క;, అన%ా ఉతN ర
��క;�న ఇరFవ�� పలకలను 9ాట- నల;బ�� 9:ం(f ��మ4లను, 26262626 అన%ా ఒ���క�
పలక �I\ంద #?ండ� ��మ4లను ఒక పలక �I\ంద #?ండ� ��మ4 లను �ేZ2ను. 27272727
పడమట- ��క;�న మం��రమ	±క� 9:నుక పKక�ను ఆరF పలకల; �ేZ2ను. 28282828
9:నుకపKక�ను మం��రమ	 ±క� మ�లలక; #?ండ� పలకలను �ేZ2ను. 29292929 అV
అడ�గ	న కcరdబ(f nదట- ఉంగరమ	�xక ఒక �x"�� ఒకట- hఖరమ	న
కcరdబ(fనV. అటB6  #?ండ� మ�లలలk ఆ #?ండ� పలకల; �ేZ2ను. 30303030 ఎ"!��
పలక ల;ం(ెను; 9ాట- 9:ం(f ��మ4ల; పదుTxరF ��మ4ల;; పKJ పలక �I\ంద
#?ండ� ��మ4ల;ం(ెను. 31313131 మ#Sయ	 అతడ� తpమ4 కఱÃ�� అడiకఱÃలను �ేZ2ను.
మం��రమ	±క� ఒకపKక� పలకక; అPదు అడi  కఱÃలను 32323232
మం��రమ	±క� #?ండవ పKక� పలకలక; అPదు అడiకఱÃలను,
పడమట-9:ౖప�న మం��రమ	 ±క� 9:నుక పKక� పలకలక; అPదు



అడiకఱÃలను �ేZ2ను. 33333333 పలకల మధ�నుండ� న(f! అడiకఱÃను ఈ ��ననుం(f
ఆ ��నవరక; �ే#Sయ	ండ �ేZ2ను. 34343434 ఆ పలకలక; బం%ారF #³క;ల; ����%SంA
9ాట- అడiకఱÃల;ండ� 9ాట- ఉంగరమ	లను బం%ారF�� �ేZి అడi  కఱÃలక; బం%ారF
#³క;లను ����%Sం�ెను. 35353535 మ#Sయ	 అతడ� ల ధూమÖ రకNవరÞమ	ల;గల
అడi�ెరను 1L"న సన`Txర�� �ేZ2ను, AతK�ారF"ప"PQ�న �?ర�బ	ల;గల�x"%ా
�x" �ేZ2ను. 36363636 �x" ��రక; తpమ4కఱÃ�� Txల;గ	 సN ంభమ	లను�ేZి 9ాట-�I
బం%ారF #³క;లను ����%Sం�ెను. 9ాట- వంక;ల; బం%ారFV, 9ాట-��రక; Txల;గ	
9:ం(f ��మ4లను ��త��Z2ను. 37373737 మ#Sయ	 అతడ� గ	(xరప� �x�రమ	��రక;
ల ధూమÖ రకNవరÞమ	ల;గల 1L"న సన`Txర�� బ	టµ ప"PQ�న అడi  �ెరను
�ేZ2ను. 38383838 �x" అPదు సN ంభమ	లను 9ాట- ��మ4లను �ేZి 9ాట- బ¢�ెలక;ను
9ాట- 12ం(ె బదwలక;ను బం%ారF #³క;లను ����%Sం�ెను; 9ాట- అPదు ��మ4ల;
ఇతN(fV.

"ర¶మ�ాండమ	 37"ర¶మ�ాండమ	 37"ర¶మ�ాండమ	 37"ర¶మ�ాండమ	 37

1111 మ#Sయ	 బ¿సల�ల; తpమ4కఱÃ�� ఆ మందసమ	ను �ేZ2ను. �x" ��డ�గ	
#?ండ� మ�రలనర �x" 9:డల;u మ�#?డ�నర �x" PQతpN  మ�#?డ�నర. 2222
లkపలను 9:ల;పలను �x"�I �¤>! బం%ారF #³క; ����%SంA �x"�I చుటBC
బం%ారF జవను �ేZ2ను. 3333 �x"�I Txల;గ	 బం%ారF ఉంగరమ	లను ��త��Zి,
ఒక పKక�ను #?ండ� ఉంగరమ	ల;ను ఎదుట- పKక�ను #?ండ� ఉంగరమ	ల;ండ�నటB6
�x" Txల;గ	 �ాళ6క; 9ాట-" త%S>ం�ెను. 4444 మ#Sయ	 అతడ� తpమ4కఱÃ��
¹తకఱÃలను �ేZి 9ాట-�I బం%ారF #³క;లను ���� %SంA 5555 మందసమ	ను



¹య	టక; �x" పKక�ల]�� ఉంగరమ	లలk ఆ ¹తకఱÃలను ��"12ను. 6666
మ#Sయ	 అతడ� �¤>! బం%ారF�� కరFణx1ీఠమ	ను �ేZ2ను. �x" ��డ�గ	
#?ండ� మ�రలనర �x" 9:డల;u మ�#?డ�నర; 7777 మ#Sయ	 #?ండ� బం%ారF
�?ర�బ	లను �ేZ2ను, కరFణx1ీఠమ	±క� #?ండ� ��నలను 9ాట-" న�IÌిప"%ా
�ేZ2ను. 8888 ఒ���క� ��నను ఒ���క� �?ర�బ	ను కరFణx1ీఠమ	�� ఏ�ాండమ	%ా
�x" #?ండ� ��నల]ద �?ర�బ	లను �ేZ2ను. 9999 ఆ �?ర�బ	ల; 12ౖ�IV1ిuన
#?క�ల;గల9:ౖ కరFణx1ీఠమ	ను తమ #?క�ల�� క12uను. �?ర�బ	ల మ	ఖమ	ల;
ఒక �x"�I ఒకట- ఎదురF%ా ఉం(ెను; 9ాట- మ	ఖమ	ల; కరFణx1ీఠమ	 9:ౖప�%ా
నుం(ెను. 10101010 మ#Sయ	 అతడ� తpమ4కఱÃ�� బల6 ను �ేZ2ను. �x" ��డ�గ	 #?ండ�
మ�రల; �x" 9:డల;u మ�#?డ� �x" PQతpN  మ�#?డ�నర. 11111111 అతడ� �x"�I
�¤>! బం%ారF #³క; ����%SంA �x"�I చుటBC  బం%ారF జవను �ేZ2ను; 12121212 �x"�I
చుటBC  బ¿�ెN డ� బ�ెw�ేZి �x" బ�ెw12ౖ" చుటBC  బం%ారF జవను �ేZ2ను. 13131313 �x"�I
Txల;గ	 బం%ారF ఉంగ రమ	లను ��త��Zి �x" Txల;గ	 �ాళ6క;ం(fన Txల;గ	
మ�లలయందు ఆ ఉంగరమ	లను 9EZ2ను. 14141414 బల6 ను ¹య	 టక; ¹తకఱÃ
ల;ండ� ఆ ఉంగరమ	ల; �x" బ�ెw క; స] పమ	%ా నుం(ెను. 15151515 బల6 ను
¹య	టక; తpమ4కఱÃ�� ¹తకఱÃలను �ేZి 9ాట-�I బం%ారF #³క;ల;
����%Sం�ెను. 16161616 మ#Sయ	 నతడ� బల6 ]దనుండ� �x" ఉపకరణమ	లను, అన%ా
�x" గం%ాళమ	లను �x" ధూపకలశమ	లను �x" %ST:`లను తరuణమ	
�ేయ	టక; �x" �ాతKలను�¤>! బం%ారF�� �ేZ2ను. 17171717 అతడ� �¤>!
బం%ారF�� �ºపవృmమ	ను �ేZ2ను. ఆ �ºపవృmమ	ను �x" పK�ాండమ	ను �x"
��మ4ను న�IÌిప"%ా �ేZ2ను. �x" కలశమ	ల; nగ¶ల; ప�వ��ల;



ఏ�ాండ���నV. 18181818 �ºపవృmమ	 ±క� ఇరF పKక�లనుం(f మ�(ేZి��మ4ల;
అటB6  �x" పKక�లనుం(f ఆరF ��మ4ల; బయల;�ే#SనV. 19191919 ఒక ��మ4లk
nగ¶ల; ప�వ��ల;గల బµదమ	 ర�ప���న మ�డ� కలశమ	ల;, #?ండవ
��మ4లk nగ¶ల; ప�వ��ల;గల బµదమ	ర�ప���న మ�డ� కలశమ	ల;; అటB6
�ºపవృmమ	నుం(f బయల;�ే#Sన ఆరF ��మ4లక; ఉం(ెను. 20202020 మ#Sయ	
�ºపవృmమందు �x" nగ¶ల; �x" ప�వ��ల;గల బµదమ	ర�ప���న Txల;గ	
కలశమ	 ల;ం(ెను. 21212121 �ºపవృmమ	నుం(f బయల;�ేరF ఆరF ��మ4లలk #?ం(ేZి
��మ4ల �I\ంద ఏ�ాండ���న nగ¶య	 నుం(ెను. 22222222 9ాట- nగ¶ల; 9ాట-
��మ4ల; ఏ�ాండ���నV; అదంతయ	 ఏ�ాండ���న�ై �¤>! బం%ారF��
న�IÌిప"%ా �ేయబ(ెను. 23232323 మ#Sయ	 అతడ� �x" P�డ� పK�ºపమ	లను �x"
క�ెN రను �x" పటBC �ారFను �x" క�ెN రAపuను �¤>! బం%ారF�� �ేZ2ను. 24242424
�x"" �x" ఉపకరణమ	ల"`ట-" నల;బ�� �Z2ల �¤>! బం%ారF�� �ేZ2ను.
25252525 మ#Sయ	 అతడ� తpమ4కఱÃ�� ధూప9E��కను �ేZ2ను. �x" ��డ�గ	 మ�#?డ�
�x" 9:డల;u మ�#?డ�, అ�� చ�ౌdకమ	%ా నుం(ెను. �x" PQతpN  #?ండ�
మ�రల; �x" ��మ	4ల; ఏ�ాండ���నV. 26262626 �x"�I, అన%ా �x" కప�క;ను �x"
Txల;గ	 పKక�లక;ను �x" ��మ	4లక;ను �¤>! బం%ారF #³క;ల; ����%SంA
�x"�I చుటBC  బం%ారF జవను �ేZ2ను. 27272727 �x" ¹య	 ¹తకఱÃలక;
సÍలమ	ల;%ా �x"�I #?ండ� ఉంగరమ	లను బం%ారF�� �ేZి �x"#?ండ�
పKక�లయందు �x" #?ండ� మ�లలయందు �x" జవక; ��గ	వను 9ాట-"
9EZ2ను. 28282828 �x" ¹త కఱÃలను తpమ4కఱÃ�� �ేZి 9ాట-�I బం%ారF #³క;లను
�x12ను. 29292929 అతడ� ప#S�దz���న అ�ÌLక �ైలమ	ను స�చû���న ప#Sమళ



ధూపదKవ�మ	ను ప#Sమళ దKవ�మ	ల �¤ళక;"�ేత �ేPం�ెను.

"ర¶మ�ాండమ	 38"ర¶మ�ాండమ	 38"ర¶మ�ాండమ	 38"ర¶మ�ాండమ	 38

1111 మ#Sయ	 అతడ� తpమ4కఱÃ�� దహనబ>1ీఠమ	ను �ేZ2ను. �x" ��డ�గ	
అPదు మ�రల; �x" 9:డల;u అPదు మ�రల;, అ�� చ�ౌdక���న��. �x"
PQతpN  మ�డ� మ�రల; �x" Txల;గ	 మ�లలను ��మ	4లను �ేZ2ను. 2222 �x"
��మ	4ల; �x"�� ఏ�ాండ���నV; �x"�I ఇతN(f#³క; ����%Sం�ెను. 3333 అతడ� ఆ
బ>1ీఠ సంబంధ���న ఉపకరణమ	ల"` ట-", అన%ా �x" ëం�ెలను �x" గ#SటM
లను �x" %ST:`లను �x" మ	ండ6 ను �x" అ%S` �ాతKలను �ేZ2ను. �x"
ఉపకరణమ	ల"`ట-" ఇతN(f�� �ేZ2ను 4444 ఆ బ>1ీఠమ	 "!తNమ	 �x"
జవ�I\ంద �x" న(f!వరక; లkతp%ానున` వలవంట- ఇతN(f జలs6 డను �ేZ2ను. 5555
మ#Sయ	 అతడ� ఆ PతN(f జలs6 డ±క� Txల;గ	 మ�లలలk �x"
¹తకఱÃల;ండ� Txల;గ	 ఉంగరమ	లను ��త��Z2ను. 6666 ఆ ¹తకఱÃలను
తpమ4 కఱÃ�� �ేZి 9ాట-�I #ా%S#³క;ల; ����%Sం�ెను. 7777 ఆ బ> 1ీఠమ	ను
¹య	టక; �x" పKక�లనున` ఉంగరమ	లలk ఆ¹తకఱÃల; ��"12ను;
పలకల�� బ>1ీఠమ	ను గ	ల6 %ా �ేZ2ను. 8888 అతడ� పKత�mప� గ	(xరమ	±క�
�x�రమ	న ZLVంపవAdన ZLవక;#ాండK అదwమ	ల�� ఇతN(f గం%ాళ మ	ను �x"
ఇతN(f 1ీటను �ేZ2ను. 9999 మ#Sయ	 అతడ� ఆవరణమ	 �ేZ2ను. క;(f9:ౖప�న, అన%ా
ద�fణ ��క;�న నూరF మ�రల ��డ�గ	 గలVయ	 1L"నసన`TxరVయ	T:ౖన
�ెరల;ం(ెను. 10101010 9ాట- సN ంభమ	ల; ఇరFవ�� 9ాట- ఇతN(f ��మ4ల; ఇరFవ��. ఆ
సN ంభమ	ల వంక;ల;ను 9ాట- 12ం(ె బదwల;ను 9:ం(fV. 11111111 ఉతN ర ��క;�న నున`



�ెరల; నూరF మ�రలV; 9ాట- సN ంభమ	ల; ఇరFవ��, 9ాట- PతN(f ��మ4ల;
ఇరFవ��, ఆ సN ంభమ	ల వంక;ల;ను 9ాట- 12ం(ెబదwల;ను 9:ం(fV. 12121212 పడమట-
��క;�న �ెరల; ఏబ�� మ�రలV; 9ాట- సN ంభమ	ల; ప��, 9ాట- ��మ4ల; ప��, ఆ
సN ంభమ	ల వంక;ల;ను 9ాట- 12ం(ె బదwల;ను 9:ం(fV. 13131313 త�రFu9:ౖప�న, అన%ా
ఉదయప� ��క;�న ఏబ�� మ�రల;; 14141414 �x�రమ	±క� ఒక పKక�ను �ెరల;
పదుT:ౖదు మ�రలV; 9ాట- సN ంభమ	ల; మ�డ� 9ాట- ��మ4ల; మ�డ�. 15151515 అటB6
#?ండవ పKక�ను, అన%ా ఇరF పKక�లను ఆవరణ �x�రమ	నక; పదుT:ౖదు మ�రల
�ెరల; ఉం(ెను; 9ాట- సN ంభమ	ల; మ�డ� 9ాట- ��మ4ల; మ�డ�. 16161616
ఆవరణమ	 చుటBC నున`�x" �ెరల"`య	 1L"న సన`TxరV. 17171717 సN ంభమ	ల
��మ4ల; #ా%SV, సN ంభమ	ల వంక;ల;ను 9ాట- 12ం(ె బదwల;ను 9:ం(fV. 9ాట-
బ¢�ెలక; 9:ం(f#³క;ల; ����%Sంపబ(ెను. ఆవరణప� సN ంభమ	ల"`య	 9:ం(f
బదwల�� కcరu బ(ెను. 18181818 ఆవరణ �x�రప� �ెర ల ధూమÖ రకNవరÞమ	ల;
గల��య	 1L"న సన`Txర�� �ేయబ(f న��య	T:ౖన బ	టµప"��. �x" ��డ�గ	
ఇరFవ�� మ�రల;; �x" PQతpN , అన%ా 9:డల;u ఆవరణ �ెరల�� స#S%ా,
అPదు మ�రల;. 19191919 9ాట- సN ంభమ	ల; Txల;గ	, 9ాట- ఇతN(f ��మ4ల; Txల;గ	.
9ాట- వంక;ల; 9:ం(fV. 20202020 9ాట- బ¢�ెలక; 9:ం(f#³క; ����%Sంప బ(ెను, 9ాట- 12ం(ె
బదwల; 9:ం(fV, మం��రమ	నక;ను �x" చుటBC నున` ఆవరణమ	నక;ను
�ేయబ(fన �¤క; ల"`య	 ఇతN(fV. 21212121 మం��రప�xరÍమ	ల nతNమ	, అన%ా
¯ాm�ప� మం��ర ప�xరÍమ	ల nతNమ	 ఇ�ే. ఇటB6  9ాట-" య�జక;(ైన
అహ#�ను క;మ�రFడగ	 ఈ�xమ�రF ల��య	ల�ేత ¹ÌL మ�ట��ప�న లsక�
12ట-C ం�ెను. 22222222 య��x %�JKక;(ైన హÉరF మనుమడ�ను ఊరF క;మ�రFడ�T:ౖన



బ¿సల�ల; PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనదంతయ	�ేZ2ను. 23232323 �xను
%�JKక;డ�ను అ ß̈¯ామ�క; క;మ�రFడ�T:ౖన అ�Úయ�బ	 అత"�I
��(ైయ	ం(ెను. ఇతడ� �ెక;�9ాడ�ను VAతK ���నప" క>uంచు9ాడ�ను ల
ధూమÖ రకNవరÞమ	ల��ను సన`Txర��ను బ	టµప" �ేయ	9ాడ�T:ౖ య	ం(ెను.
24242424 ప#S�దzసÍలVషయ���న ప" అంతట-లkను ప" ��రక; వ�యపరచబ(fన
బం%ారమంతయ	, అన%ా పKJÌి¡ ంప బ(fన బం%ారF ప#S�దzసÍలప� తpలమ	
��ప�న నూట పద}రFమణ	గ	ల ఐదువందల మ	పu�� తpలమ	ల;. 25252525
సమ�జ మ	లk �ే#Sన9ా#S 9:ం(f ప#S�దzసÍలప� తpలమ	��ప�న Txల;గ	వందల
మణ	గ	ల 9:P�"` ఐదువందల (ెబË��PQ�దు తpలమ	ల;. 26262626 ఈ పను`
ఇరFవ�� ఏండ�6  nదల; ��" 12ౖ�Kా యమ	 క>%S లsక�లk �ే#Sన 9ారంద#Sలk,
అన%ా ఆరFలmల మ�డ�9Eల ఐదువందల ఏబ�� మం��లk తల��కట-�I
అరతpలమ	. 27272727 ఆ Txల;గ	వందల 9:ం(f మణ	 గ	ల�� ప#S�దzసÍలమ	నక;
��మ4ల; అడi�ెరక; ��మ4ల;ను; అన%ా ఒక ��మ4క; Txల;గ	 మణ	గ	ల
��ప�న Txల;గ	 వందల మణ	గ	లక; నూరF ��మ4ల; ��త��యబ(ెను. 28282828
9:P�"` ఐదువందల (ెబË�� PQ�దు తpలమ	ల 9:ం(f�� అతడ� సN ంభమ	లక;
వంక;లను �ేZి 9ాట- బ¢�ెలక; ����%SంA 9ాట-" 12ం(ె బదwల�ేత కటMCను. 29292929
మ#Sయ	 పKJÌి¡ ంపబ(fన PతN(f #?ండ�వందల ఎనుబ�� మణ	గ	ల #?ండ�9Eల
Txల;గ	వందల తpలమ	ల;. 30303030 అతడ� �x"�� పKత�mప� గ	(xరప�
�x�రమ	నక; ��మ4లను ఇతN(f 9E��కను �x"�I ఇతN(f జలs6 డను 9E��క
ఉపకరణమ	ల"`ట-" 31313131 చుటBC నున` ఆవరణమ	నక; ��మ4లను
ఆవరణ�x�రమ	నక; ��మ4లను ఆలయమ	నక; �¤క;ల"`ట-"



చుటBC నున`ఆవరణ మ	నక; �¤క;ల"`ట-" �ేZ2ను.

"ర¶మ�ాండమ	 39"ర¶మ�ాండమ	 39"ర¶మ�ాండమ	 39"ర¶మ�ాండమ	 39

1111 PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటBC  ప#S�దzసÍలమ	లk అహ#�ను �ేయ	
ZLవ"!తNమ	 ల ధూమÖ రకNవరÞమ	ల;గల ZL9ావసN �మ	లను అన%ా పKJÌి¡ త
వసN � మ	లను క;ట-C #S. 2222 మ#Sయ	 అతడ� బం%ారF��ను ల ధూమÖ రకN
వరÞమ	ల;గల నూల;��ను 1L"న సన`Txర��ను ఏâ�దును �ేZ2ను. 3333 ల
ధూమÖ రకNవరÞమ	ల;గల నూల;��ను సన`Txర��ను AతK�ారF" ప"%ా
TEయ	టక; బం%ారFను #³క;ల;%ా ��ట-C  అ�� ¬%?ల;%ా కJN #SంA#S. 4444 �x"�I కcరFd
భ	జఖండమ	లను �ేZి#S, �x" #?ండ� అంచులయందు అV కcరuబ(ెను. 5555
�x"]దనున` �x" VAతK���న దట-C  P��ాండ��� �x"�� సమ���న ప" గ>%S
బం%ారF��ను ల ధూమÖ రకNవరÞమ	ల;గల 1L"న సన`Txర��ను �ేయబ(ెను;
అటB6  PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ిం�ెను. 6666 మ#Sయ	 బం%ారF జవలలk ����%Sన
ల�తపచdలను Zిదz  పరA#S. మ	దKల; �ెక�బడ�నటB6  ఇW\ా P�Úయ	ల 1LళØ6
9ాట-]ద �ెక�బ(ెను. 7777 అV ఇW\ా P�Úయ	లక; జj® ప�ారÍ���న
రత`మ	లగ	నటB6  ఏâ�దు భ	జమ	ల]ద 9ాట-" ఉం�ెను. అటB6  PQ�9ా
¹ÌLక; ఆజj® 1ిం�ెను. 8888 మ#Sయ	 అతడ� ఏâ�దుప"వలs బం%ారF��ను ల
ధూమÖ రకNవరÞమ	ల;గల పంక;N ల��ను సన`Txర ��ను AతK�ారF"ప"%ా
పతకమ	ను �ేZ2ను. 9999 అ�� చ�ౌdకమ	%ా నుం(ెను. ఆ పతకమ	ను మడత%ా
�ేZి#S. అ�� మడవబ(fన�ై జ³T:డ� ��డ�గ	 జ³T:డ� 9:డల;uగల��. 10101010 9ారF
�x"లk Txల;గ	 పంక;N ల రత`మ	లను ����%S#S. మ�ణÝక� %��¤¥�క



మరకతమ	ల; గల పం�IN nదట-��; 11111111 పద4#ాగ ల సూర��ాంత మణ	ల;గల
పం�IN #?ండవ��; 12121212 %ారFత4తకమ	 యషp4#ాP ఇందKలమ	నుగల పం�IN
మ�డ వ��; 13131313 రకNవరÞ ప�#ాP సు>మ�"#ాP సూర��ాంతమ	ను గల పం�IN
Txల;గవ��; 9ాట-9ాట- పంక;N లలk అV బం%ారFజవలలk ����%Sంపబ(ెను. 14141414 ఆ
రత`మ	ల; ఇW\ా P�Ú య	ల 1Lళ6  ��ప�న, పం(ెKండ� మ	దKలవలs �ెక�బ(fన
9ా#S 1Lళ6  ��ప�న, పం(ెKండ� %�తKమ	ల 1LళØå ఒ���క��x"]ద ఒ���క� 1LరF
�ెక�బ(ెను. 15151515 మ#Sయ	 9ారF ఆ పతకమ	నక; �¤>! బం%ారF��
అ>6కప"PQ�న %tల;సుల; �ేZి#S. 16161616 9ారF #?ండ� బం%ారF జవల; #?ండ� బం%ారF
ఉంగరమ	ల;ను �ేZి ఆ #?ండ� ఉంగరమ	ల;ను పతకప� #?ండ� ��నలను ఉంA
17171717 అల6 బ(fన ఆ #?ండ� బం%ారF %tల;సులను పతకప� ��నలనున` #?ండ�
ఉంగరమ	లలk9EZి 18181818 అల6 బ(fన ఆ #?ండ� %tల;సుల ��నలను ఆ #?ండ�జవలక;
త%S>ంA ఏâ�దు భ	జ ఖండమ	ల]ద �x" PQదుట ఉంA#S. 19191919 మ#Sయ	 9ారF
#?ండ� బం%ారF ఉంగరమ	లను �ేZి ఏâ�దు T:దుటనున` పతకప� లkప>
అంచున �x" #?ండ� ��నలక; 9ాట-" 9EZి#S. 20202020 మ#Sయ	 #?ండ� బం%ారF
ఉంగరమ	లను �ేZి ఏâ�దు VAతK���న న(fకటBC నక; 12ౖ%ా �x" #?ండవ కcరFu
TUదwనున` �x" PQదుట- పKక�ను, ఏâ�దు #?ండ� భ	జఖండమ	లక; ��గ	వను
9ాట-" 9EZి#S. 21212121 ఆ పత కమ	 ఏâ�దు VAతK���న దట-C �I12ౖ%ా నుండ�నటB6 ను అ��
ఏâ�దు నుం(f V(f��క;ండ�నటB6 ను ఆ పతకమ	ను �x" ఉంగరమ	లక;ను
ఏâ�దు ఉంగరమ	లక;ను >సూతK మ	�� కట-C #S. అటB6  PQ�9ా ¹ÌLక;
ఆజj® 1ిం�ెను. 22222222 మ#Sయ	 అతడ� ఏâ�దు ���ా�P �³వలమ	 > నూల;��
అ>6కప"%ా �ేZ2ను. ఆ ���ా�P మధ� నున` రంధKమ	 కవచరంధKమ	వలs



ఉం(ెను. 23232323 అ�� Aనుగక;ండ�నటB6  �x" రంధKమ	నక; చుటBC  ఒక %�టB
ఉం(ెను. 24242424 మ#Sయ	 9ారF ���ా�P అంచుల]ద ల ధూమÖ
రకNవరÞమ	ల;గల 1L"న నూల;�� �x"మ4 పండ6 ను �ేZి#S. 25252525 మ#Sయ	 9ారF
�¤>! బం%ారF�� గంటలను �ేZి ఆ �x"మ4పండ6  మధ�ను, అన%ా ఆ
���ా�P అంచుల]ద చుటBC నున` �x"మ4పండ6  మధ�ను ఆ గంటలను 12ట-C #S.
26262626 PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  ZLవ�ేయ	టక; ఒ���క� గంటను
ఒ���క� �x"మ4పండ�ను ఆ ���ా�P అంచుల]ద చుటBC  ఉంA#S. 27272727
మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  9ారF అహ#�నుక;ను అత"
క;మ�రFలక;ను TEతప"PQ�న సన` Txర ���ా�Pలను సన`Txర �ా%ాను
అంద���న 28282828 సన`Txర క;æÀ6 Pలను 1L"న సన`Txర ల�గ	లను 29292929 ల
ధూమÖ రకNవరÞమ	ల;గల 1L"న సన`Txర�� బ	టµప"PQ�న న(fకటBC ను �ేZి#S.
30303030 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  9ారF �¤>! బం%ారF��
ప#S�దz�I#§ట భ�షణమ	 �ేZి�ె�I�న మ	దKవలs �x"]దPQ�9ా ప#S
�దుz డ� అను 9Kా త 9Kా Zి#S. 31313131 PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  �ా%ాక;
]దు%ా కటBC నటB6  �x"�I > సూతKమ	ను కట-C #S. 32323232 పKత�mప� గ	(xరప�
మం��రమ	 ±క� ప" య�వతpN ను సంప�#SN �ేయబ(ెను. PQ�9ా
¹ÌLక; ఆజj® 1ింAన పK�ారమ	%ాTE ఇW\ా P�Úయ	ల; �ేZి#S. 33333333 అప�డ� 9ారF
మం��రమ	ను గ	(xరమ	ను �x" ఉప కరణమ	ల"`ట-" �x" ��ల;క;లను,
పలకలను, కమ	4లను, సN ంభమ	లను, ��మ4లను, 34343434 ఎరFప�రంగ	 9EZిన
��టäC ళ6  ��ళ6  12ౖకప�ను, సమ	దKవతqల ��ళ6  12ౖకప�ను, కప� �ెరను, 35353535 ¯ాm�ప�
మందసమ	ను �x" ¹త కఱÃలను, కరFణx1ీఠమ	ను, 36363636 బల6 ను, �x"



ఉపకరణమ	ల"`ట-", సమ	ఖప� #tటMCలను, 37373737 పVతK ���న �ºపవృmమ	ను,
సవ#Sంచు �x" పK�ºపమ	లను, అన%ా �x" పK�ºపమ	ల వరFసను �x"
ఉపకరణమ	ల"`ట-" �ºపమ	��రక; �ైలమ	ను 38383838 బం%ారF 9E��కను అ�ÌLక
�ైలమ	ను ప#Sమళ ధూప దKవ�మ	లను Wాల��x�రమ	నక; �ెరను 39393939 ఇతN(f
బ>1ీఠమ	ను �x"క;ండ� ఇతN(f జలs6 డను �x" ¹తకఱÃలను �x"
ఉపకరణమ	ల"`ట-", గం%ాళమ	ను �x" 1ీటను 40404040 ఆవరణప� �ెరల; �x"
సN ంభమ	లను �x" ��మ4లను ఆవరణ�x�రమ	నక; �ెరను �x" �xK ళ6ను �x"
�¤క;లను పKత�mప� గ	(xరమ	లk మం��ర ZLవ��ర�?rన ఉపకర ణమ	ల"`ట-",
ప#S�దzసÍలమ	లk" 41414141 య�జక ZL9ారÍ���న వసN �మ	లను, అన%ా య�జక;(ైన
అహ#�నుక; ప#S�దz  వసN �మ	లను అత" క;మ�రFలక; వసN �మ	లను ¹ÌL
±దwక; ¬Zి��" వAd#S. 42424242 PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj®  1ింAనటB6  ఇW\ా P�Ú
య	ల; ఆ ప" అంతయ	 �ేZి#S. 43434343 ¹ÌL ఆ ప" అంతయ	 చూAనప�డ�
PQ�9ా ఆజj® 1ింAనటB6  9ారF �x"" �ేZియ	ం(f#S; ఆల�గ	నTE �ేZియ	ం(f#S
గనుక ¹ÌL 9ా#S" �ºVం�ెను.

"ర¶మ�ాండమ	 40"ర¶మ�ాండమ	 40"ర¶మ�ాండమ	 40"ర¶మ�ాండమ	 40

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:ను 2222 nదట- T:లలk nదట- ��నమ	న
వ� పKత�mప� గ	(xరప� మం��రమ	ను "ల;వబ¿టCవలsను. 3333 అచdట వ�
¯ాm�ప� మందసమ	ను ">1ి ఆ మందసమ	ను అడi  �ెర�� కపuవలsను. 4444
వ� బల6 ను లkప>�I �ెAd �x" ]ద క\మమ	%ా ఉంచవలZిన9ాట-" ఉంA
�ºపవృmమ	ను లkప>�I �ెAd �x" పK�ºపమ	లను 9:>%Sంపవలsను. 5555 ¯ాm�ప�



మందసమ	 T:దుట ధూమమ	 9Eయ	 బం%ారF 9E��కను ఉంA
మం��ర�x�రమ	నక; �ెరను త%S >ంపవలsను. 6666 పKత�mప� గ	(xరప�
మం��ర�x�రమ	 T:దుట దహన బ>1ీఠ మ	ను ఉంచవలsను; 7777 పKత�mప�
గ	(xరమ	నక;ను బ>1ీఠమ	నక;ను మధ�ను గం%ాళమ	ను ఉంA �x"లk ళØ6
"ంపవలsను. 8888 �ెరలచుటBC  ఆవరణమ	ను "ల;వబ¿ట-C  ఆవరణ�x�రమ	±క�
�ెరను త%S>ంప వలsను. 9999 మ#Sయ	 వ� అ�ÌLక�ైలమ	ను ¬Zి��"
మం��రమ	నక;ను �x"లk" సమసNమ	నక;ను అ�ÌLకమ	 �ేZి �x"" �x"
ఉపకరణమ	ల"`ట-" పKJÌి¡ ంపవలsను, అప�డ� అ�� ప#S�దzమగ	ను. 10101010 దహన
బ>1ీఠమ	నక; అ�ÌLకమ	�ేZి ఆ 1ీఠమ	ను పKJÌి¡ ంపవలsను, అప�డ� ఆ
1ీఠమ	 అJప#S�దz  మగ	ను. 11111111 ఆ గం%ాళమ	నక; �x" 1ీటక; అ�ÌLకమ	 �ేZి
�x" పKJÌి¡ ంపవలsను. 12121212 మ#Sయ	 వ� అహ#�నును అత" క;మ�రFలను
పKత�mప� గ	(xరమ	 ±క� �x�రమ	TUదwక; ��డ���"వAd 9ా#S" ళ6��
¯ా`నమ	 �ేPంA 13131313 అహ#�ను Txక; య�జక;డగ	నటB6  అత"�I పKJÌి¡ త
వసN �మ	లను ధ#Sంప�ేZి అత"�I అ�ÌLకమ	�ేZి అత" పKJÌి¡ ంపవలsను. 14141414
మ#Sయ	 వ� అత" క;మ�రFలను ��డ���"వAd 9ా#S�I ���ా�Pలను
�¾(f%SంA 15151515 9ారF Txక; య�జక;లగ	ట�?r వ� 9ా#S తం(fK�I అ�ÌLకమ	
�ేZినటB6  9ా#S�I" అ�ÌLకమ	 �ేయ	మ	. 9ా#S అ�ÌLకమ	 తరతరమ	లక;
9ా#S�I "త����న య�జకత� సూచన%ా ఉండ�నT:ను. 16161616 ¹ÌL ఆ పK�ారమ	
�ేZ2ను; PQ�9ా అత"�I ఆజj® 1ింAన 9ాట-న"`ట-" �ేZ2ను, ఆల�గ	నTE
�ేZ2ను. 17171717 #?ండవ సంవతqరమ	న nదట- T:లలk nదట- ��నమ	న
మం��రమ	 "ల;వబ¿టCబ(ెను. 18181818 PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  ¹ÌL



మం��రమ	ను "ల;వ బ¿ట-C  �x" ��మ4లను9EZి �x" పలకలను "ల;వబ¿ట-C
�x" 12ం(ె బదwలను ��"1ి �x" సN ంభమ	లను "ల;వబ¿ట-C  19191919 మం��రమ	]ద
గ	(xరమ	ను పరA �x" 12ౖ" గ	(xరప� కప�ను 9EZ2ను. 20202020 మ#Sయ	
PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj®  1ింAనటB6  అతడ� Wాసనమ	లను ¬Zి��"
మందసమ	లk ఉంA మందసమ	నక; ¹తకఱÃలను దూ#Sd �x"]ద
కరFణx1ీఠమ	 నుం�ెను. 21212121 మం��రమ	లk"�I మందసమ	ను �ెAd కప� �ెరను
9EZి ¯ాm�ప� మందసమ	ను క12uను. 22222222 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక;
ఆజj® 1ింAనటB6  అతడ� పKత�mప� గ	(xరమ	లk మం��రమ	±క� ఉతN ర
��క;�న, అడi�ెరక; 9:ల;పల బల6 ను ఉంA 23232323 PQ�9ా స"`¥�" �x"]ద
#tటMCలను క\మమ	%ా ఉం�ెను. 24242424 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6
అతడ�పKత�mప� గ	(xరమ	లk మం��రమ	నక; ద�fణ ��క;�న బల6  PQదుట
�ºపవృmమ	ను ఉంA 25252525 PQ�9ా స"` ¥�" పK�ºపమ	లను 9:>%Sం�ెను. 26262626
మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  అతడ� పKత�mప� గ	(xరమ	లk
అడi  �ెరPQదుట బం%ారF ధూప9E��కను ఉంA 27272727 �x" ]ద ప#Sమళ
దKవ�మ	లను ధూపమ	 9EZ2ను. 28282828 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక;
ఆజj® 1ింAనటB6  అతడ� మం��ర �x�రమ	నక; �ెరను 9EZ2ను. అతడ� పKత�mప�
గ	(xరప� మం��రప� �x�రమ	TUదw  దహనబ>1ీఠమ	ను ఉంA 29292929 �x"]ద
దహనబ> న#SuంA T:ౖ9Eద�మ	ను సమ#Suం�ెను. 30303030 మ#Sయ	 PQ�9ా
¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  అతడ� పKత�mప� గ	(xరమ	నక;ను బ>1ీఠమ	నక;ను
మధ� గం%ాళ మ	ను ఉంA పK�Ôళణ��రక; �x"లk ళØ6  ��Z2ను. 31313131 �x"±దw
¹ÌLయ	 అహ#�నును అత" క;మ�రFల;ను తమ �ేతpల;ను �ాళØ6 ను



కడ�గ	��"#S. 32323232 9ారF పKత�mప� గ	(xరమ	లk"�I 9:ళØ6 నప�డ�న
బ>1ీఠమ	నక; స]1ించు నప�డ�ను కడ�గ	��"#S. 33333333 మ#Sయ	 అతడ�
మం��రమ	నక;ను బ>1ీఠమ	నక;ను చుటBC  ఆవరణమ	ను ఏరuరA
ఆవరణ�x�రప� �ెరను 9EZ2ను. ఆల�గ	న ¹ÌL ప" సంప�#SN �ేZ2ను. 34343434
అప�డ� �¤ఘమ	 పKత�mప� గ	(xరమ	ను కమ4%ా PQ�9ా �ేజసుq
మం��రమ	ను "ం12ను. 35353535 ఆ �¤ఘమ	 మం��రమ	]ద "ల;చుట�ేత
మం��రమ	 PQ�9ా �ేజ సుq�� "ం(ెను గనుక ¹ÌL పKత�mప�
గ	(xరమ	లk"�I 9:ళ6ల�క;ం(ెను. 36363636 �¤ఘమ	 మం��రమ	]దనుం(f 12ౖ�I
9:ళØ6 నప�(ెల6 ను ఇW\ా P�Úయ	ల; పKయ�ణ��� ��P#S. 37373737 ఇ�ే 9ా#S పKయ�ణ
పదzJ. ఆ �¤ఘమ	12ౖ�I 9:ళ6"PQడల అ�� 9:ళØ6  ��నమ	వరక; 9ారF పKయ�ణమ	
�ేయక;ం(f#S. 38383838 ఇW\ా P�Úయ	లంద#S కను`ల ఎదుట పగట-9Eళ PQ�9ా
�¤ఘమ	 మం��రమ	]ద ఉం(ెను. #ాJK9Eళ అ%S` �x"]ద ఉం(ెను. 9ా#S
సమసN  పKయ�ణమ	లలk ఈల�గ	నTE జ#S%?ను.

ల��య�ాండమ	 1ల��య�ాండమ	 1ల��య�ాండమ	 1ల��య�ాండమ	 1

1111 PQ�9ా ¹ÌLను 1ి>A పKత�mప� గ	(xర మ	లkనుం(f అత"�×ల�గ	
Z2లV�ెdను. 2222 వ� ఇW\ా  P�Úయ	ల�� ఇట6 నుమ	]లk ఎవ#?rనను PQ�
9ాక; బ> అ#Suంచునప�డ�, %�వ�లమందలkనుం(f%ా" %tఱÃల
మందలkనుం(f%ా" �¤కల మందలkనుం(f%ా" �x"" ¬Zి��" #ావలsను. 3333
అతడ� దహనబ>ర�పమ	%ా అ#Suంచున�� %�వ�లలk"�ైనPQడల "#�w ష���న
మగ �x"" ¬Zి��" #ావలsను. �xను PQ�9ా స"`¥�"



అం%§క#Sంపబడ�నటB6  పKత�mప� గ	(xరమ	±క� �x�ర మ	నక; �x""
¬Zి��" #ావలsను. 4444 అతడ� దహనబ>%ా అ#Suంచు ప�వ� తల]ద తన
�ెP�నుంచవలsను; అత" "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 కల;గ	నటB6  అ�� అత"
పm మ	%ా అం%§క#Sంపబడ�ను. 5555 అతడ� PQ�9ా స"`¥�" ఆ �Å(ె దూడను
వ¥�ంAన తరF9ాత య�జక;లsౖన అహ #�ను క;మ�రFల; �x" రకNమ	ను �ెAd
పKత�mప� గ	(xరమ	 ఎదుటనున` బ>1ీఠమ	చుటBC  ఆ రకNమ	ను
��K �fంపవలsను. 6666 అప�డతడ� దహనబ>ర�ప���న ఆ ప�చర4మ	ను ఒ>A,
�x" అవయవమ	లను Vడ�ºZిన తరF9ాత 7777 య�జక;(ైన అహ#�ను
క;మ�రFల; బ>1ీఠమ	 ]ద అ%S`య	ంA ఆ అ%S`]ద కటMCలను చక�%ా
1Lరdవలsను. 8888 అప�డ� య�జక;లsౖన అహ#�ను క;మ� రFల; ఆ అవయవ
మ	లను తలను ��\ వ��ను బ>1ీఠమ	 ]దనున` అ%S`]�� కటMCల12ౖ" చక�%ా
1Lరdవలsను. �x" ఆంతKమ	లను �ాళ6ను ళ6�� కడ�గవలsను. 9999 అ��
PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల దహనబ>యగ	నటB6  య�జక;డ�
�x"నంతయ	 బ>1ీఠమ	]ద ద ©̈ంపవలsను. 10101010 దహనబ>%ా అతడ�
అ#Suంచున�� %tఱÃల±క�%ా" �¤కల±క� %ా" మందలk"�ైన PQడల
అతడ� "#�w ష ���న మగ�x" ¬Zి��" వAd 11111111 బ>1ీఠప� ఉతN ర ��క;�న
PQ�9ా స"`¥�" �x"" వ¥�ంపవలsను. య�జక;లగ	 అహ#�ను క;మ�రFల;
బ>1ీఠమ	చుటBC  �x" రకNమ	ను ��K �fంపవలsను. 12121212 �x" అవయవమ	లను
�x" తలను ��\ వ��ను Vడ�ºZిన తరF9ాత య�జక;డ� బ>1ీఠమ	]ద నున`
అ%S`]�� కటMCల12ౖ" చక�%ా 1Lరdవలsను. 13131313 �x" ఆంతKమ	లను �ాళ6ను ళ6��
కడ�గవలsను. అప�డ� య�జక;డ� �x"నంతయ	 �ెAd బ>1ీఠమ	]ద �x""



ద ©̈ంపవలsను. అ�� దహనబ>, అన%ా PQ� 9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల
�మమ	. 14141414 అతడ� PQ�9ాక; దహనబ>%ా అ#Suంచున�� ప�f
జjJలk"�ైనPQడల �ెల6  గ	వ�లలk నుం(f%ా" �ావ� రప� 1ిల6 లలk నుం(f%ా"
�ేవలsను. 15151515 య�జక;డ� బ> 1ీఠమ	దగ¶రక; �x" ¬Zి��"వAd �x" తలను
తpK ంA బ>1ీఠమ	]ద �x" ద ©̈ంపవలsను, �x" రకNమ	ను బ> 1ీఠమ	
పKక�ను 1ిండవలsను. 16161616 మ#Sయ	 �x" మలమ	�� �x" ��టCను ఊడ�ºZి బ>
1ీఠమ	 త�రFu��క;�న బ�(f�ెను 9Eయ	�bట �x"" �ార9Eయవలsను. 17171717
అతడ� �x" #?క�లసందున �x" *లdవలsను %ా" అవయవ V´µగమ	లను
Vడ�ºయకcడదు. య�జక;డ� బ>1ీఠమ	]ద, అన%ా అ%S` ]�� కటMCల12ౖ"
�x"" ద ©̈ంపవలsను. అ�� దహనబ>, అన%ా PQ� 9ాక; ఇం12ౖన
సు9ాసనగల �మమ	.
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1111 ఒకడ� PQ�9ాక; T:ౖ9Eద�మ	 �ేయ	నప�డ� అతడ� అ#Suంచున��
%�ధుమ1ిం(f�ై య	ండవలsను. అతడ� �x"]ద నూT:��Zి ¯ాంబµK ణÝ 9EZి 2222
య�జక;లగ	 అహ#�ను క;మ�రFల±దwక; �x"" �ేవలsను. అందులk నుం(f
య�జక;డ� తన �ేర�� �ే#?డ� నూT:య	 �ే#?డ� %�ధుమ1ిం(fయ	 �x"
¯ాంబµK ణÝ అంతయ	 ¬Zి��" PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల �మమ	%ా
బ> 1ీఠమ	]ద అందులk ఒక ´µగమ	ను జj® ప�ారÍమ	%ా ద ©̈ంపవలsను. 3333 ఆ
T:ౖ9Eద� W షమ	 అహ#�నుక;ను అత" క;మ�రFలక;ను ఉండ�ను. PQ�9ాక;
అ#Suంచు �మ మ	లలk అ�� అJప#S�దzమ	. 4444 వ� ��P�లk �ా>dన



T:ౖ9Eద�మ	 �ేయ	నప�డ� అ�� నూT: క>Zిన��య	, ��ంగ"��య	T:ౖన
%�ధుమ1ిం(f అపuడమ	ల� %ా" నూT: #ాAన��య	 ��ంగ"��య	T:ౖన
ప�#§ల�%ా" �ావలsను. 5555  అరuణమ	 12నమ	]ద �ా>dన T:ౖ9Eద����నPQడల
అ�� నూT: క>Zిన��య	 ��ంగ"��య	T:ౖన %�ధుమ1ిం(f�ై య	ండవలsను. 6666
అ�� T:ౖ9Eద�మ	 గనుక వ� �x" మ	క�ల;%ా తpK ంA 9ాట- ]ద నూT:
��యవలsను. 7777 వ� అ#Suంచున�� క;ండలk వం(fన T:ౖ9Eద����న PQడల నూT:
క>Zిన %�ధుమ1ిం(f�� �x"" �ేయవలsను. 8888 9ాట-�� �ేయబ(fన T:ౖ9Eద�మ	ను
PQ�9ా±దwక; �ేవలsను. య�జక;"±దwక; �x"" �ెAdన తరF9ాత
అతడ� బ>1ీఠమ	 దగ¶రక; �x"" �ేవలsను 9999 అప�డ� య�జక;డ� ఆ
T:ౖ9Eద�మ	లk ఒక ´µగమ	ను జj® ప �ారÍమ	%ా ¬Zి బ>1ీఠమ	]ద
PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల �మమ	%ా �x" ద ©̈ంపవలsను. 10101010 ఆ
T:ౖ9Eద� W షమ	 అహ#�నుక;ను అత" క;మ�రFలక;ను జ?ందును. PQ�9ాక;
అ#Suంచు �మమ	లలk అ�� అJప#S�దzమ	. 11111111 ]రF PQ�9ాక; �ేయ	
T:ౖ9Eద��¤��య	 ప�>Zి ��ం%Sన�x"�� �ేయకcడదు. ఏలయన%ా
ప�>Zిన�ైనను �ేT:PQ�నను PQ�9ాక; �మమ	%ా ద ©̈ంపవలదు. 12121212
పKథమఫలమ	%ా PQ�9ాక; 9ాట-" అ#Suంపవచుdను %ా" బ>1ీఠమ	]ద
ఇం12ౖన సు9ాసన%ా 9ాట- న#Suంప వలదు. 13131313 వ� అ#Suంచు పKJ
T:ౖ9Eద�మ	నక; ఉప� �ేరd వలsను.  �ేవ�" "బంధన±క� ఉప� 
T:ౖ9Eద�మ	 ]ద ఉండవలsను,  అరuణమ	ల"`ట-��ను ఉప� అ#Suంపవలsను.
14141414 వ� PQ�9ాక; పKథమఫలమ	ల T:ౖ9Eద� మ	ను �ేయ	 నప�డ� ¯ార���న
భ�!లk ప�ట-Cన పచd" 9:ను`లలk" ఊచëయ�మ	ను 9EPంA VZి#S 



పKథమఫలమ	ల T:ౖ9Eద�మ	%ా అ#Suంపవలsను. 15151515 అ�� T:ౖ9Eద�ర�ప ���న��, వ�
�x"]ద నూT:��Zి �x" 12ౖ" ¯ాంబµK ణÝ 9Eయవలsను. 16161616 అందులk జj® ప�ారÍ���న
´µగమ	ను, అన%ా VZి#Sన ¥xన�మ	లk ��ంతయ	, నూT:లk ��ంతయ	, �x"
¯ాంబµK ణÝ అంతయ	 య�జ క;డ� ద ©̈ంపవలsను. అ�� PQ�9ాక; �మమ	.
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1111 అతడ� అ#Suంచున�� సమ�¥xనబ>PQ�నPQడల అతడ� %�వ�లలk"�� ¬Zి��"
వAdనPQడల అ�� మగ�ే%ా" ఆడ��ే%ా" PQ�9ా స"`¥��I "#�w ష���న
�x"" ¬Zి��"#ావలsను. 2222 �xను అ#Suంచు �x" తల]ద తన �ెP� ఉంA
పKత�mప� గ	(xరమ	 ±క� �x�రమ	న �x"" వ¥�ంపవలsను. య�జ క;లగ	
అహ#�ను క;మ�రFల; బ>1ీఠమ	చుటBC  �x" రకNమ	ను ��K �fంపవలsను. 3333
అతడ� ఆ సమ�¥xన బ> ప�వ�±క� ఆంతKమ	ల లkప> ��\ వ��ను ఆంతK
మ	ల]�� ��\ వ�ంతట-" #?ండ� మ�తK గ\ంధులను 9ాట-]దను 4444
(ొక�ల]దనున` ��\ వ��ను �ాల� జమ	]దను మ�తKగ\ంథుల ]దనున`
వపను PQ�9ాక; �మమ	%ా అ#Suంవలsను. 5555 అహ#�ను క;మ�రFల;
బ>1ీఠమ	]ద, అన%ా అ%S`]�� కటMC  ల12ౖనున` దహనబ> దKవ�మ	12ౖ"
�x"" ద ©̈ంప వలsను. అ�� PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల�మమ	. 6666
PQ�9ాక; సమ�¥xనబ>%ా ఒకడ� అ#Suంచున�� %tఱÃ  �¤కలలk"�ైనPQడల
అ�� మగ�ే%ా" ఆడ��ే%ా" "#�w ష���న�x" ¬Zి��" #ావలsను. 7777 అతడ#Suంచు
అరu ణమ	 %tఱÃ1ిల6 PQ�న PQడల PQ�9ా స"`¥��I �x"" ¬Zి��"
#ావలsను. 8888 �xను అ#Suంచు �x" తల]ద అతడ� తన �ెP� ఉంA పKత�mప�



గ	(xరమ	 T:దుట �x"" వ¥�ంపవలsను. అహ#�ను క;మ�రFల; బ>1ీఠమ	
చుటBC  �x" రకNమ	ను ��K �fంపవలsను. 9999 ఆ సమ�¥xన బ> ప�వ�±క�
��\ వ��ను మ	(fiప�స nదల;��" ��\ V�న ��క అంతట-" ఆంతKమ	లలk"
��\ వ��ను ఆంతKమ	ల]�� ��\ వ�� అంతట-" 10101010 #?ండ� మ�తK గ\ంథులను
9ాట-]�� (ొక�ల 12ౖనున` ��\ వ��ను మ�తK గ\ంథుల]�� �ాల�జమ	±క�
వపను ¬Zి PQ�9ాక; �మమ	 �ేయవలsను. 11111111 య�జక;డ� బ>
1ీఠమ	]ద �x"" ద ©̈ంపవలsను. అ�� PQ�9ాక; �మర�ప���న
ఆ}రమ	. 12121212 అతడ� అ#Suంచున�� �¤క PQ�నPQడల PQ�9ా స"`¥��I
�x"" ¬Zి��" #ావలsను. 13131313 �xను �x" తల]ద �ెP� ఉంA పKత� mప�
గ	(xరమ	 T:దుట �x"" వ¥�ంపవలsను. అహ#�ను క;మ�రFల;
బ>1ీఠమ	చుటBC  �x" రకNమ	ను ��K �fంపవలsను. 14141414 �xను �x"లk అ#Suంచు
ఆంతKమ	లను కప� ��\ వ��ను ఆంతKమ	ల]�� ��\ వ�� అంతట-" 15151515 #?ండ� మ�తK
గ\ంథులను 9ాట-]�� (ొక�ల12ౖనున` ��\ వ��ను #?ండ� మ�తK గ\ంథుల12ౖనున`
�ాల�జమ	±క� వపను PQ�9ాక; �మమ	%ా అ#Suంపవలsను. 16161616
య�జక;డ� బ>1ీఠమ	]ద 9ాట-" ద ©̈ంప వలsను. ��\ వ�ంతయ	 PQ�9ా�ే;
అ�� సు9ాసనగల �మ ర�ప���న ఆ}రమ	. ]రF ��\ వ��T:ౖనను
రకNమ	T:ౖనను Jనకcడదు. 17171717 అ�� ] తరతరమ	లక; ]
"9ాససÍలమ	ల"`ట-లkను "త����న కటCడ.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను 2222 వ� ఇW\ా P�Úయ	ల��



ఇట6 నుమ	 PQ�9ా ఆజ®ల"`ట-లk �ే"Vషయ���నను ఎవ#?rన ��రబµటBన
�ేయ#ా" �ార�మ	ల; �ేZి �ా1ిPQ�న PQడల, ఎట6 న%ా 3333 పKజల;
అప#ాధులగ	నటB6  అ� Ìిక;N (ైన య�జక;డ� �ాపమ	 �ేZినPQడల, �xను
�ేZిన �ాపమ	న�?r "#�w ష���న �Å(ెదూడను PQ�9ాక; �ాపప#S}#ారÍబ>%ా
అ#Suంపవలsను. 4444 అతడ� పKత�mప� గ	(xరమ	±క� �x�రమ	నక;
PQ�9ా స"`¥�" ఆ �Å(ెను ¬Zి��"వAd �Å(ె తల]ద �ెP� ఉంA
PQ�9ా స"`¥�" �Å(ెను వ¥�ంపవలsను 5555 అ�Ìిక;N (ైన య�జక;డ� ఆ
�Å(ెదూడ రకNమ	లk ��ం�ెమ	 ¬Zి పKత�mప� గ	(xరమ	నక; �x"" �ేవలsను. 6666
ఆ య�జ క;డ� ఆ రకNమ	లk తన 9EKల; మ	ంA ప#S�దz  మం��రమ	 ±క�
అడi  �ెర PQదుట ఆ రకNమ	లk ��ం�ెమ	 ఏడ� మ�రFల; PQ�9ా స"`¥�"
��K �fంపవలsను. 7777 అప�డ� య�జక;డ� పKత�mప� గ	(xరమ	లk PQ�9ా
స"`¥� నున` సుగంధ దKవ�మ	ల ధూప9E��క ��మ	4ల]ద ఆ రకNమ	లk
��ం�ెమ	 చ!#S పKత�mప� గ	(xరమ	±క� �x�రమ	TUదwనున` దహన
బ>1ీఠమ	 అడ�గ	న ఆ �Å(ె ±క� రకNW షమంతయ	 ��యవలsను. 8888 
మ#Sయ	 అతడ� �ాపప#S}#ారÍబ>ర�ప���న ఆ �Å(ె ��\ వ�� అంతయ	
�x"నుం(f ¬యవలsను. ఆంతKమ	లలk" ��\ వ��ను ఆంతKమ	ల]�� ��\ వ�ంతట-"
9999 మ�తK గ\ంథులను 9ాట-]�� (ొక�ల 12ౖనున` ��\ వ��ను మ�తK గ\ంథుల
12ౖనున` �ాల�జమ	]�� వపను 10101010 సమ�¥xన బ>యగ	 ఎదుw నుం(f ¬ZినటB6
�º"నుం(f ¬యవలsను. య�జక;డ� దహనబ>1ీఠమ	]ద 9ాట-" ధూపమ	
9Eయవలsను. 11111111 ఆ �Å(ె±క� W షమంతయ	, అన%ా �x" చర4మ	 �x"
మ�ంసమంతయ	, �x" తల �x" �ాళØ6  �x" ఆంతKమ	ల; �x" 1Lడ 12121212 �ాæçమ	



9:ల;పల, బ�(f�ెను �ార��య	 పVతK సÍలమ	నక; ¬Zి��"��P అ%S`లk
కటMCల]ద �ా>d9Eయవలsను. బ�(f�ె �ార��య	 �bట �x""
�ా>d9Eయవలsను. 13131313 ఇW\ా P�Úయ	ల సమ�జమంతయ	 ��రబµటBన ఏ
త1ిuదమ	�ేZి, PQ�9ా ఆజ®ల"`ట-లk �ే"T:ౖనను ]#S �ేయ#ా"ప" �ేZి
అప#ాధులsౖనPQడల 14141414 9ారF ఆ య�జ®క; V#�ధమ	%ా �ేZిన ఆ �ాపమ	
తమక; �ె>య బడ�నప�డ�, సంఘమ	 �ాపప#S}#ారÍ బ>%ా ఒక �Å(ె
దూడను అ#SuంA పKత�mప� గ	(xరమ	±క� �x�ర మ	నక; �x"" ¬Zి��"
#ావలsను. 15151515 సమ�జమ	±క� 12దwల; PQ�9ా స"`¥�" ఆ �Å(ె]ద తమ
�ేతp ల;ంAన తరF9ాత PQ�9ా స"`¥�" ఆ �Å(ెదూడను వ¥�ంపవలsను. 16161616
అ�Ìిక;N (ైన య�జక;డ� ఆ �Å(ె ±క� రకNమ	లk ��ం�ెమ	 పKత�mప�
గ	(xరమ	లk"�I ¬Zి��" #ావలsను. 17171717 ఆ య�జక;డ� ఆ రకNమ	లk తన 9EKల;
మ	ంA అడi�ెర 9:ౖప�న PQ�9ా స"`¥�" ఏడ�మ�రFల; �x" ��K �fంపవలsను.
18181818 మ#Sయ	 అతడ� �x" రకNమ	లk ��ం�ెమ	 పKత�mప� గ	(xరమ	లk
PQ�9ా స"`¥� నున` బ>1ీఠప� ��మ	4ల]ద చ!#S పKత�mప�
గ	(xరమ	±క� �x�రమ	TUదwనున` దహన బ>1ీఠమ	 అడ�గ	న ఆ
రకNW షమంతయ	 ��యవలsను. 19191919 మ#Sయ	 అతడ� �x" ��\ వ�� అంతయ	 ¬Zి
బ>1ీఠమ	 ]ద ద ©̈ంపవలsను. 20202020 అతడ� �ాపప#S}#ారÍబ>యగ	 �Å(ెను
�ేZినటB6  �º"" �ేయవలsను; అటä6  �º" �ేయ వలsను. య�జక;డ� 9ా#S
"!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయ%ా 9ా#S�I mమ�పణ కల;గ	ను. 21212121 ఆ �Å(ెను
�ాæçమ	 9:ల;ప>�I ¹Zి��"��P ఆ nదట- �Å(ెను �ా>dనటB6  �ాలdవలsను.
ఇ�� సంఘమ	నక; �ాపప#S }#ారÍబ>. 22222222 అ¥��ా#S ��రబµటBన �ాపమ	�ేZి



తన �ేవ�(ైన PQ�9ా ఆజ®ల"`ట-లk �ే"T:ౖనను ]#S �ేయ#ా" పనుల; �ేZి
అప#ా¥�PQ�నPQడల 23232323 అతడ� ఏ �ాపమ	 �ేZి �ా1ియ�PQT° అ�� తనక;
�ె>యబ(fనPQడల, అతడ� "#�w ష���న మగ�¤క1ిల6 ను అరuణమ	%ా ¬Zి��"
వAd 24242424 ఆ �¤క1ిల6  తల]ద �ెP� ఉంA, దహనబ> ప�వ�ను వ¥�ంచు�bట
PQ�9ా స"`¥�" �x"" వ¥�ంపవలsను. 25252525 ఇ�� �ాపప#S}#ారÍ బ>.
య�జక;డ� �ాపప#S}#ారÍబ> ప�రకNమ	లk ��ం�ెమ	 తన 9EK>�� ¬Zి,
దహనబ>1ీఠమ	 ��మ	4ల ]ద చ!#S, �x" రకNW ష మ	ను దహన బ>1ీఠమ	
అడ�గ	న ��యవలsను. 26262626 సమ�¥xన బ> ప�వ�±క� ��\ వ��వలs �º"
��\ వ�ంతయ	 బ> 1ీఠమ	]ద ద ©̈ంపవలsను. అటB6  య�జక;డ� అత" �ాప
Vషయమ	లk అత" "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయ%ా అత"�I mమ�పణ
కల;గ	ను. 27272727 ] �ేశసుÍ లలk ఎవ(ైనను ��రబµటBన �ాపమ	 �ేZి
�ేయ#ా"పనుల Vషయమ	లk PQ�9ా ఆజ®లలk �ే"T:ౖనను ]#S
అప#ా¥�PQ�నPQడల 28282828 �xను �ేZిన�� �ాపమ" ±క9Eళ తనక;
�ె>యబ(fన PQడల, �xను �ేZిన �ాపమ	 Vషయ��� "#�w ష���న ఆడ�
�¤క1ిల6 ను అరuణమ	%ా ¬Zి��" వAd 29292929 �ాపప#S}#ారÍ బ> ప�వ�±క�
తల]ద తన �ెP� ఉంA, దహనబ> ప�వ�లను వ¥�ంచు సÍలమ	న �x""
వ¥�ంపవలsను. 30303030 య�జక;డ� �x" రకNమ	లk ��ం�ెమ	 9EK>�� ¬Zి
దహనబ>1ీఠప� ��మ	4ల]ద చ!#S, �x" రకNW షమ	ను ఆ 1ీఠమ	 అడ�గ	న
��యవలsను. 31313131 మ#Sయ	 సమ�¥xన బ> ప�వ�±క� ��\ వ��ను ¬Zినటä6  �º"
��\ వ�ంతట-" ¬యవలsను. PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసన%ా య�జ క;డ�
బ>1ీఠమ	]ద �x"" ద ©̈ంపవలsను. అటB6  య�జ క;డ� అత" "!తNమ	



�Kా యhdతNమ	 �ేయ%ా అత"�I mమ�పణ కల;గ	ను. 32323232 ఎవ(ైనను
�ాపప#S}#ారÍబ>%ా అ#Suంచుటక; %tఱÃను ¬Zి��" వAdనPQడల
"#�w ష���న�x" ¬Zి ��"వAd 33333333 �ాపప#S}#ారÍబ>యగ	 ఆ ప�వ� తల]ద
�ెP� ఉంA దహనబ> ప�వ�లను వ¥�ంచు �bటను �ాపప#S}#ారÍబ>యగ	
�x"" వ¥�ంపవలsను. 34343434 య�జ క;డ� �ాపప#S}#ారÍబ>యగ	 ప�వ�
రకNమ	లk ��ం�ెమ	 తన 9EK>�� ¬Zి దహనబ>1ీఠప� ��మ	4ల]ద చ!#S, ఆ
1ీఠమ	 అడ�గ	న ఆ రకNW షమంతయ	 ��యవలsను. 35353535 మ#Sయ	 సమ�¥xనబ>
ప�వ�±క� ��\ వ��ను ¬ZినటB6  �º" ��\ వ�ంతయ	 ¬యవలsను. య�జక;డ�
PQ� 9ాక; అ#Suంచు �మమ	ల #§J%ా బ>1ీఠమ	]ద 9ాట-" ధూపమ	
9Eయవలsను. అతడ� �ేZిన �ాపమ	 Vషయ��� య�జక;డ� అత" "!తNమ	
�Kా యhdతNమ	 �ేయ%ా అత"�I mమ�పణ కల;గ	ను.

ల��య�ాండమ	 5ల��య�ాండమ	 5ల��య�ాండమ	 5ల��య�ాండమ	 5

1111 ఒకడ� ఒటBC 12టBC ��"న9ా(ై �xను చూAన�x" గ�#Sd%ా" తనక;
�ె>Zిన�x"గ�#Sd%ా" ¯ా�fPQ� య	ం(f �x" �ె>య�ేయక �ాపమ	
�ేZినPQడల అతడ� తన �ోషhmను భ#Sంచును. 2222 మ#Sయ	 TUకడ� ఏ అపVతK
వసుN వ�T:ౖనను మ	ట-CనPQడల, అ�� అపVతKమృగ కæïబర�¤%ా" అపVతKప�
కæïబర�¤%ా" అపVతK���న �Kా �?డ� జంతpవ� కæïబర�¤%ా" అ�� అపVతKమ"
తనక; �ె>యక ��Pనను అతడ� అపVతpK (ై అప#ా¥� యగ	ను. 3333 
మనుషp�లక; తగ	ల; అపVతKతలలk ఏ�ైనను ఒక"�I �ె>యక;ండ
అంట-నPQడల, అన%ా ఒక"�I అపVతKత క>%SనPQడల ఆ సంగJ �ె>Zిన



తరF9ాత 9ాడ� అప#ా¥� యగ	ను. 4444 మ#Sయ	 �×(ైనను �¤లsౖనను, మనుషp�ల;
వ�రÍమ	%ా ఒటBC  12టBC ��" �ేZ2దమ" పల;క; మ�టలలk మ#S �ే"T:ౖనను
ãAంపక �ేZ2దన" ±కడ� 12దవ�ల�� వ�రÍమ	%ా ఒటBC  12టBC ��"న PQడల,
అ�� �ె>Zిన తరF9ాత 9ాడ� అప#ా¥�యగ	ను. 5555 �ాబట-C  అతడ� 9ాట-లk
ఏVషయమం�ైనను అప#ా¥�యగ	నప�డ� ఆ Vషయమం�ే �xను �ేZిన
�ాపమ	ను ఒప���" 6666 �xను �ేZిన �ాపVషయ��� PQ�9ా స"`¥��I
మందలkనుం(f ఆడ� %tఱÃ1ిల6 TE%ా" ఆడ� �¤క1ిల6 TE %ా" �ాపప#S}#ారÍబ>%ా
అ#Suంపవలsను. అత"�I �ాప mమ�పణ కల;గ	నటB6  య�జక;డ� అత"
"!తNమ	 �Kా య hdతNమ	 �ేయ	ను. 7777 అతడ� %tఱÃ1ిల6 ను �ేజjల" PQడల,
అతడ� �ా1ియగ	నటB6  �xను �ేZిన అప#ాధ Vషయ��� #?ండ� �ెల6
గ	వ�లTE%ా" #?ండ� �ావ�రప� 1ిల6 లTE%ా" �ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక�x""
దహనబ>%ా ఒక�x"" PQ�9ా స"`¥��I ¬Zి��"#ావలsను. 8888 అతడ�
య�జక;" ±దwక; 9ాట-" �ెAdన తరF 9ాత అతడ�
�ాపప#S}#ారÍ���న�x"" nదట న#SuంA, �x" ��డనుం(f �x" తలను
నులమవలsను %ా" �x" నూడ�ºయకcడదు. 9999 అతడ� �ాపప#S}#ారÍబ>
ప�రకN మ	లk ��ం�ెమ	 బ>1ీఠమ	 పKక�ను ��K �fంపవలsను. �x"
రకNW షమ	ను బ>1ీఠమ	 అడ�గ	న 1ిండవలsను. అ�� �ాపప#S}#ారÍబ>. 10101010
V¥���ప�న #?ండవ�x"" దహనబ>%ా అ#Suంపవలsను. అతడ� �ేZిన �ాపమ	
Vషయ��� య�జక;డ� అత" "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయ%ా అత"�I
mమ�పణ కల;గ	ను. 11111111 #?ండ� �ెల6  గ	వ�లsౖనను #?ండ� �ావ�రప� 1ిల6 లsౖనను
తనక; �ొరక"PQడల �ాపమ	�ేZిన9ాడ� త���డ� %�ధుమ1ిం(fలk



ప��యవవంతpను �ాపప#S}#ారÍబ> ర�పమ	%ా �ేవలsను. అ�� �ాప
ప#S}#ారÍబ> గనుక �x"]ద నూT:��యవలదు. ¯ాంబµK ణÝ �x"]ద
ఉంచవలదు. 12121212 అతడ� య�జక;"±దwక; �x"" �ెAdన తరF9ాత
య�జక;డ� జj® ప�ారÍమ	%ా �x"లk 1ి(f�?డ� ¬Zి PQ�9ాక; అ#Suంచు
�మదKవ�మ	ల #§J%ా బ>1ీఠమ	]ద �x"" ద ©̈ంపవలsను. అ��
�ాపప#S} #ారÍబ>. 13131313 12ౖ �ె1ిuన9ాట-లk �ే" Vషయ���నను �ాపమ	 �ేZిన
9ా" "!తNమ	 య�జక;డ� �Kా యhdతNమ	 �ేయ%ా అత"�I mమ�పణ
కల;గ	ను. �x" W షమ	 T:ౖ9Eద� W షమ	వలs య�జక;"దగ	ను. 14141414 మ#Sయ	
PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను 15151515 ఒకడ� PQ�9ాక; ప#S�దz���న
9ాట- Vష యమ	లk ��రబµటBన �ాపమ	�ేZినPQడల �xను �ేZిన
అప#ాధమ	నక; వ� ఏరuరచు 9:ల ��ప�న ప#S�దz���న తpలమ	ల
Vల;వగల "#�w ష���న ��టäCల;ను మందలkనుం(f అప#ాధ ప#S}#ారÍ బ>%ా
PQ�9ా±దwక; 9ాడ� ¬Zి��" #ావలsను. 16161616 ప#S�దz���న�x" Vషయ
మ	లk �xను �ేZిన �ాపమ	వల" నషCమ	 "చుd��" �x"�� అPదవవంతp
య�జక;"�Iయ�వలsను. ఆ య�జక;డ� అప #ాధప#S}#ారÍ బ>యగ	
��టäCల;వలన అత" "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయ%ా అత"�I mమ�పణ
కల;గ	ను. 17171717 �ేయకcడద" PQ�9ా ఆజj® 1ింAన9ాట-లk �ే" T:ౖనను �ేZి
ఒకడ� �ా1ిPQ�నPQడల అ�� ��రబµటBన జ#S%Sనను అతడ� అప#ా¥�PQ� తన
�ోషమ	నక; hm భ#Sం చును. 18181818 �ావ�న వ� ఏరuరAన 9:ల��ప�న మందలk
నుం(f "#�w ష���న ��టäCల;ను అప#ాధప#S}#ారÍబ>%ా అతడ�
య�జక;"±దwక; ¬Zి��"#ావలsను. అతడ� �ె>యకP� ��రబµటBన �ేZిన



తప�నుగ�#Sd య�జక;డ� అత" "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయ%ా అత"�I
mమ�పణ కల;గ	ను. 19191919 అ�� అప#ాధప#S}#ారÍబ>. అతడ� PQ�9ాక;
V#�ధమ	%ా అప#ాధమ	 �ేZిన�� 9ాసNవమ	.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 ఒకడ� PQ�9ాక;
V#�ధమ	%ా �ోKహమ	�ేZి �ా1ిPQ�నPQడల, అన%ా తనక; అపu%Sంపబ(fన�x"
గ�#SdP�%ా" �xకటBC  ఉంAన�x" గ�#SdP�%ా", �ోచు��"న�x"
గ�#SdP�%ా", తన ��రFగ	9ా"�� బÐం�IనPQడలTE!, తన ��రFగ	9ా"
బల�త�#SంAన PQడలTE! 3333 ��Pన�� తనక; �ొ#S�Iనప�డ� �x"గ�#Sd
బÐం�IనPQడల TE!, మనుషp�ల; 9Eట-" �ేZి �ాప�లగ	 దు#� 9ాట"`ట-లk
�ే"Vషయ���నను అబదzపKమ�ణమ	 �ేZినPQడల TE!, 4444 అతడ� �ాపమ	�ేZి
అప#ా¥� యగ	ను గనుక అతడ� �xను �ోచు��"న ¯�మ	4నుగ�#Sd %ా"
బల��x�రమ	�ేతను అపహ#SంAన�x"గ�#Sd%ా" తనక;
అపu%Sంపబ(fన�x"గ�#Sd%ా", ��P తనక; �ొ#S �Iన�x"గ�#Sd%ా",
�ే"గ�#SdPQ��ే �xను అబదzపKమ� ణమ	 �ేZ2T° �x"నంతయ	 మరల
ఇచుd��నవలsను. 5555 ఆ మ�ల ధనమ	 "చుd��", �x"�� �x"లk అPదవ
వంతpను �xను అప#ాధ ప#S}#ారÍబ> అ#Suంచు ��నమ	న ¯�తpN �xరF"�I
ఇచుd��నవలsను. 6666 అతడ� PQ�9ాక; తన అప#ాధ Vషయమ	లk వ�
ఏరuరచు 9:లక; మందలk నుం(f "#�w ష���న ��టäCల;ను య�జక;"±దwక;
¬Zి��" #ావలsను. 7777 ఆ య�జక;డ� PQ�9ా స"`¥�" అత" "!తNమ	



�Kా యhdతNమ	 �ేయ%ా అతడ� అప#ా¥� యగ	నటB6  �xను �ేZిన 9ాట"`ట-లk
పKJ�x" Vషయ��� అత"�I mమ�పణ కల;గ	ను. 8888 మ#Sయ	 PQ�9ా
¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 9999 వ� అహ#�ను��ను అత" క;మ�రFల��ను
ఇట6 నుమ	 ఇ�� దహనబ>"గ�#Sdన V¥�. దహనబ>దKవ�మ	 ఉద యమ	వరక;
#ాJK అంతయ	 బ>1ీఠమ	]ద ద ©̈ంచు చుండ�ను; బ>1ీఠమ	]�� అ%S`
�x"" ద ©̈ంచు చుండ�ను. 10101010 య�జక;డ� తన సన`Txర "ల;వ�టం%§"
�¾డ�గ	��" తన మ�నమ	నక; తన Txరల�గ	ను �¾డ�గ	 ��" బ>1ీఠమ	]ద
అ%S` ద ©̈ంచు దహనబ>దKవ�ప� బ�(f�ెను ఎJN  బ>1ీఠమ	TUదw  �x"" ��Zి 11111111
తన వసN � మ	లను ¬Zి 9EరF వసN �మ	లను ధ#Sంచు��" �ాæçమ	 9:ల;పలనున`
పVతKసÍలమ	నక; ఆ బ�(f�ెను ¬Zి��"��వలsను. 12121212 బ>1ీఠమ	]ద అ%S`
మండ�చుండవలsను, అ�� ఆ#S��కcడదు. పKJ ఉదయమ	న య�జక;డ� �x"
]ద కటMCల;9EZి, �x"]ద దహనబ>దKవ�మ	ను ఉంA, సమ�¥xనబ>యగ	
ప�వ� ��\ వ��ను ద ©̈ంపవలsను. 13131313 బ>1ీఠమ	]ద అ%S` "త�మ	
మండ�చుండవలsను, అ�� ఆ#S��కcడదు. 14141414 T:ౖ9Eద�మ	నుగ�#Sdన V¥�
P�దన%ా, అహ#�ను క;మ�రFల; PQ�9ా స"`¥�" బ>1ీఠమ	 T:దుట
�x"" న#Suంచవలsను. 15151515 అతడ� T:ౖ9Eద��ైలమ	నుం(fయ	 �x"
%�ధుమ1ిం(fనుం(fయ	 �ే#?డ� 1ిం(f" నూT:ను, �x" ¯ాంబµK ణÝ య�వతpN ను
�x" లkనుం(f ¬Zి జj® పక సూచన%ాను 9ాట-" బ>1ీఠమ	]ద PQ�9ాక;
ఇం12ౖన సు9ాసన%ాను ద ©̈ంపవలsను. 16161616 �x"లk !%S>న �x"" అహ#�నును
అత" సంతJ9ారFను Jనవలsను. అ�� ప�>య"��%ా ప#S �దzసÍలమ	లk
Jనవలsను. 9ారF పKత�mప� గ	(xరమ	 ±క� ఆవరణమ	లk �x""



Jనవలsను; 17171717 �x" ప�>యబ¿ట-C  �ాలdవలదు; Tx �మ దKవ�మ	లలk 9ా#S�I
�ాల;%ా �x" "Adయ	Tx`ను. �ాపప#S}#ారÍబ>వలsను
అప#ాధప#S}#ారÍబ>వలsను అ�� అJప#S�దzమ	. 18181818 అహ#�ను సంతJలk
పKJ9ాడ�ను �x"" Jనవలsను. ఇ�� PQ�9ా �మమ	ల Vషయ మ	లk
] తరతరమ	లక; "త����న కటCడ. 9ాట-�I త%S>న పKJ వసుN వ�
ప#S�దzమగ	ను. 19191919 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను 20202020
అహ#�నుక; అ�ÌLకమ	�ేZిన ��నమ	న, అతడ�ను అత" సంతJ9ారFను
అ#SuంపవలZిన అరuణ�¤దన%ా, ఉదయ మ	న సగమ	 ¯ాయం�ాలమ	న
సగమ	 "త����న T:ౖ9Eద� మ	%ా త���డ� %�ధుమ1ిం(fలk ప��యవవంతp. 21212121
12నమ	]ద నూT:�� �x"" �ాలdవలsను; �x"" �ా>dనతరF9ాత �x""
�ేవలsను. �ా>dన T:ౖ9Eద�´µగ మ	లను PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసన%ా
అ#Suంపవలsను. 22222222 అత" సంతJ9ా#Sలk అత"�I మ�రF%ా అ�ÌL కమ	 ��ం��న
య�జక;డ� ఆల�గ	నTE అ#Suంపవలsను. అ�� PQ�9ా "య!ంAన
"త����న కటCడ, అదంతయ	 ద ©̈ంపవలsను. 23232323 య�జక;డ� �ేయ	 పKJ
T:ౖ9Eద�మ	 "W îషమ	%ా 1LKలdబడవలsను; �x" Jనవలదు. 24242424 మ#Sయ	
PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 25252525 వ� అహ#�నుక;ను అత"
సంతJ9ా#S�I" ఈల�గ	 ఆజj® 1ించుమ	�ాపప#S}#ారÍబ>" గ�#Sdన V¥�
P�దన%ా, వ� దహనబ>ర�ప���న ప�వ�లను వ¥�ంచు �bట
�ాపప#S}#ారÍబ> ప�వ�లను PQ�9ా స"`¥�" వ¥�ంపవలsను; అ�� అJ
ప#S�దzమ	. 26262626 �ాపప#S}#ారÍ బ>%ా �x" న#SuంAన య�జక;డ� �x""
Jనవలsను; ప#S �దzసÍలమందు, అన%ా పKత�mప� గ	(xరమ	±క�



ఆవరణమ	లk �x"" Jనవలsను. 27272727 �x" మ�ంసమ	నక; తగ	ల; పKJ వసుN వ�
పKJÌి¡ తమగ	ను. �x" రకNమ	లk"�� ��ం�ె���నను వసN �మ	]ద
��K �fంAనPQడల అ�� �ే"]ద ��K �fంపబ(ెT° �x"" ప#S�దzసÍలమ	లk
ఉదుకవలsను. 28282828 �x" వం(fన మంట-క;ండను పగ	ల %tటC  వలsను; �x""
ఇతN(f�ాతKలk వం(fనPQడల �x" ��! ళ6�� కడ�గవలsను. 29292929 య�జక;లలk
పKJ మగ9ాడ� �x"" Jనవలsను; అ�� అJప#S�దzమ	. 30303030 మ#Sయ	 �ాప
ప#S}#ారÍబ>%ా �ేబ(fన P� ప�వ� రకNమ	లk ��ం�ె ���నను
అJప#S�దzసÍలమ	లk �Kా యhdతNమ	 �ేయ	 ట�?r పKత�mప� గ	(xరమ	లk"�I
�ేబడ�T° ఆ బ>ప� వ�ను Jనవలదు, �x"" అ%S`లk �ా>d9Eయవలsను.
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1111 అప#ాధప#S}#ారÍబ> అJప#S�దzమ	. �x" గ�#Sdన V¥� P�దన%ా 2222
దహనబ> ప�వ�లను వ¥�ంచు�bట అప #ాధప#S}#ారÍబ>ర�ప���న
ప�వ�లను వ¥�ంపవలsను. బ>1ీఠమ	చుటBC  �x" రకNమ	ను ��K �fంపవలsను. 3333
�x"లkనుం(f �x" ��\ వ�ంతట-", అన%ా �x" ��\ V�న ��కను �x"
ఆంతKమ	లలk" ��\ వ��ను 4444 #?ండ� మ�తK గ\ంథులను (ొక�ల12ౖనున` ��\ వ��ను
మ�తK గ\ంథుల]�� ��\ వ��ను �ాల�జమ	]�� వపను ¬Zి �x" నంతయ	
అ#Suంపవలsను. 5555 య�జక;డ� PQ�9ాక; �మమ	%ా బ>1ీఠమ	]ద
9ాట-" ద ©̈ంపవలsను; అ�� అప#ాధప#S}#ారÍబ>; య�జక;లలk పKJ మగ9ాడ�
�x"" Jనవలsను; 6666 అ�� అJప#S�దzమ	, ప#S�దzసÍలమ	లk �x""
Jనవలsను. 7777 �ాపప#S}#ారÍబ>" గ�#Sd%ా" అప#ాధప#S}#ారÍబ>"



గ�#Sd%ా" V¥� ±క�టä. ఆ బ>దKవ�మ	 �x"వలన �Kా యhdతNమ	 �ేయ	
య�జక;" దగ	ను. 8888 ఒకడ� �ెAdన దహనబ>" ఏ య�జక;డ� అ#SuంచుT° ఆ
య�జక;డ� అ#SuంAన దహనబ>ప�వ� చర4మ	 అత"��; అ�� అత"దగ	ను.
9999 ��P�]ద వం(fన పKJ T:ౖ9Eద�మ	ను, క;ండలkTE%ా" 12నమ	]దTE%ా"
�ా>dన�� య�వతpN ను, �x"" అ#SuంAన య�జక;"��, అ�� అత"దగ	ను. 10101010
అ�� నూT: క>Zిన�ే%ా" ��(f�ే%ా" ] T:ౖ9Eద�మ	ల"`ట-" అహ#�ను
సంతJ9ారF సమమ	%ా పంచు��నవలsను. 11111111 ఒకడ� PQ�9ాక;
అ#SuంపవలZిన సమ�¥xనబ>" గ�#Sdన V¥� P�దన%ా 12121212 9ాడ�
కృతజ®�xరuణమ	%ా �x" న#Suంచునప�డ� తన కృతజ®�xరuణ ర�ప���న బ>
%ాక నూT:�� క>ZినVయ	 ��ంగ"Vయ	T:ౖన 1ిం(f వంటలను, నూT:
ప�ZినVయ	 ��ంగ"Vయ	T:ౖన పలచ" అపuడమ	లను, నూT: క>1ి �ా>dన
%�ధుమ1ిం(f వంట లను అ#Suంపవలsను. 13131313 ఆ 1ిం(fవంటల��ాక సమ�¥xనబ>
ర�ప���న కృతజ®�xబ> దKవ�మ	లk ప�>Zిన #tటMCను అరuణమ	%ా
అ#Suంపవలsను. 14141414 మ#Sయ	 ఆ అరuణమ	లలk పKJ �x"లkనుం(f ఒక�x"
PQ�9ాక; పKJ�ా¡ రuణ మ	%ా అ#Suంపవలsను. అ��
సమ�¥xనబ>ప�రకNమ	ను ��K �fంAన య�జక;"��, అ�� అత"దగ	ను. 15151515 
సమ�¥xన బ>%ా �xను అ#Suంచు కృతజ®�xబ> ప�వ�ను అ#Suంచు ��న�¤
�x" మ�ంసమ	ను Jనవలsను; �x"లk"�� ఏ��య	 మరFTxట-�I
ఉంచు��నకcడదు. 16161616 అతడ� అ#Suంచుబ> nÖ క;�బ(fP�%ా"
ZL��xûరuణP�%ా" అPనPQడల అతడ� �x" న#Suంచు Tx(ే Jనవలsను. 17171717 
!%S>న�� మరF Txడ� Jనవచుdను; మ�డవTxడ� ఆ బ>ప�వ� మ�ంస



మ	లk !%S>న�x"" అ%S`�� �ా>d 9Eయవలsను. 18181818 ఒకడ� తన సమ�¥xనబ>
ప�వ�మ�ంసమ	లk ��ం�ె ���నను మ�డవTxడ� J"నPQడల అ��
అం%§క#Sంపబడదు; అ�� అ#SuంAన9ా"�I సమ�¥xనబ>%ా ఎంచబడదు; అ��

Á̈యమ	; �x" Jను9ాడ� తన �ోషhmను భ#Sం చును. 19191919 అపVతK���న
�ే"�?rనను త%S>న మ�ంసమ	ను Jన కcడదు; అ%S`�� �x""
�ా>d9Eయవలsను; మ�ంసమ	 Vషయ����ే పVతpK లందరF మ�ంసమ	ను
Jనవచుdను %ా" 20202020 ఒకడ� తనక; అపVతKత క>%Sయ	ండ%ా PQ� 9ాక;
అ#Suంచు సమ�¥xనబ> ప�వ�మ�ంసమ	లk ��ం�ె ���నను J"నPQడల 9ాడ�
పKజలలkనుం(f ��ట-C9Eయ బడ�ను. 21212121 ఎవడ� మనుషp�ల అపVతKతTE%ా"
అపVతK ���న జంతpవ�TE%ా" P� అపVతK���న వసుN వ�TE%ా" �x�I
PQ�9ాక; అ#Suంచు సమ�¥xనబ>ప�వ� మ�ంస మ	ను JనుT° 9ాడ�
పKజలలkనుం(f ��ట-C9Eయబడ�ను. 22222222 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల
V�ెdను 23232323 వ� ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇట6 నుమ	ఎదుw �ే%ా" %tఱÃ�ే%ా"
�¤క�ే%ా" �ే" ��\ వ��ను ]రF Jన కcడదు. 24242424 చAdన�x" ��\ వ��ను *>dన
�x" ��\ వ��ను ఏ ప"�?rనను V"ãగపరచవచుdను %ా" �x" TEమ�తK మ	ను
Jనకcడదు. 25252525 ఏలయన%ా మనుషp�ల; PQ� 9ాక; �మమ	%ా
అ#Suంచు జంతpవ�లలk �ే" ��\ వ�� T:ౖనను J"న9ాడ� తన పKజలలkనుం(f
��ట-C9Eయబడ�ను. 26262626 మ#Sయ	 ప�f�ే%ా" జంతpవ��ే%ా" P� రకNమ	ను ]
"9ాసమ	ల"`ట-లk Jనకcడదు. 27272727 ఎవడ� రకNమ	 JనుT° 9ాడ� తన
పKజలలkనుం(f ��ట-C9Eయబడ�ను. 28282828 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	
Z2లV�ెdను 29292929 వ� ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇట6 నుమ	ఎవడ� PQ� 9ాక;



సమ�¥xనబ> దKవ�మ	లను �ెచుdT° 9ాడ� ఆ దKవ�మ	లలkనుం(f �xను
అ#Suంచున�� PQ�9ా స"` ¥��I �ేవలsను. 30303030 అతడ� తన �ేతpల లkTE
PQ�9ాక; �మదKవ�మ	లను, అన%ా బ¢ర]�� ��\ వ��ను �ేవలsను.
PQ�9ా స"`¥�" అల�6 (fంపబడ� అరuణమ	%ా �x"" అల�6 (fంచుటక;
బ¢ర�� �x"" �ేవలsను. 31313131 య�జక;డ� బ>1ీఠమ	]ద ఆ ��\ వ��ను
ద ©̈ంపవలsను %ా", బ¢ర అహ#�నుక;ను అత" సంతJ9ా#S�I" �ెందును. 32323232
సమ�¥xనబ>ప�వ�లలkనుం(f పKJ�ా¡ రuణమ	%ా య�జ క;"�I క;(f
జబË"య�వలsను. 33333333 అహ#�ను సంతJ9ా#Sలk ఎవడ� సమ�¥xనబ>యగ	
ప�వ�రకNమ	ను ��\ వ��ను అ#SuంచుT° క;(fజబË 9ా"దగ	ను. 34343434 ఏలయన%ా
ఇW\ా  P�Úయ	ల ±దwనుం(f, అన%ా 9ా#S సమ�¥xనబ> దKవ�మ	లలkనుం(f
అల�6 (fంAన బ¢రను పKJÌి¡ త���న జబËను ¬Zి��", "త����న కటCడ��ప�న
య�జక;(ైన అహ#�నుక;ను అత" సంతJ9ా#S�I" ఇAdయ	Tx`ను. 35353535 9ారF
తనక; య�జక;లగ	నటB6  PQ�9ా 9ా#S" �ేర �ºZిన ��నమందు
PQ�9ాక; అ#Suంచు �మదKవ� మ	లలkనుం(fన�� అ�ÌLక మ	నుబట-C
అహ#�నుక;ను అ� ÌLకమ	నుబట-CP� అత" సంతJ9ా#S�I" క>%?ను. 36363636 �ట-"
ఇW\ా P�Ú య	ల; 9ా#S�Iయ�వలsన" PQ�9ా 9ా#S" అ�ÌL�IంAన ��నమ	న
9ా#S తరతరమ	లక; "త����న కటC  డ%ా "య!ం�ెను. 37373737 ఇ�� దహనబ>"
గ�#Sdయ	 అప #ాధప#S}#ారÍప� T:ౖ9Eద�మ	ను గ�#Sdయ	 �ాపప#S}
#ారÍబ>"గ�#Sdయ	 అప#ాధ ప#S}#ారÍబ>"గ�#Sdయ	 పKJÌి¡ �xరuణమ	ను
గ�#Sdయ	 సమ�¥xనబ>"గ�#Sdయ	 �ేయబ(fన V¥�. 38383838 ఇW\ా P�Úయ	ల;
PQ�9ాక; అరuణ మ	లను ¬Zి��" #ావలsన" ZీTxP అరణ�మ	లk



ఆయన ఆజj® 1ింAన ��నమ	న PQ�9ా ZీTxP ��ండ]ద ¹ÌLక;
ఆల�గ	నTE ఆజj® 1ిం�ెను.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 2222 వ� అహ#�నును అత" క;మ�రFలను 9ా#S
వసN �మ	లను అ�ÌLక�ైలమ	ను �ాప ప#S}#ారÍబ>ర�ప���న �Å(ెను #?ండ�
��టäC ళ6ను గం12డ� ��ంగ" భm�మ	లను ¬Zి��" 3333 పKత�mప� గ	(xరమ	±క�
�x�రమ	TUదwక; సర�సమ�జమ	ను సమ కcరFdమన%ా 4444 PQ�9ా ¹ÌLక;
ఆజj® 1ింAనటB6  అతడ� �ేZ2ను. సమ�జమ	 పKత�mప� గ	(xరమ	 ±క�
�x�రమ	TUదwక; కc(f#ా%ా 5555 ¹ÌL సమ�జ మ	���ేయవలsన" PQ�9ా
ఆజj® 1ింAన �ార�మ	 ఇ�ే అT:ను. 6666 అప�డ� ¹ÌL అహ#�నును అత"
క;మ�రFలను దగ¶రక; ¬Zి��"వAd ళ6�� 9ా#S�I ¯ా`నమ	 �ేPం�ెను. 7777
తరF9ాత అతడ� అత"�I ���ా�P" �¾(f%S అత"�I దట«C" కట-C  "ల;వ�టం%§",
ఏâ�దును9EZి ఏâ�దు±క� VAతK���న న(fకటBC ను అత"�I కట-C  �x" వలన
అత"�I ఏâ�దును ë%SంA, అత"�I పతకమ	9EZి 8888 ఆ పతక మ	లk ఊ#§మ	
తp]్మమను 9ాట-" ఉంA 9999 అత" తల]ద �ా%ాను 12ట-C , ఆ �ా%ా]దను
అత" TUసట ప#S�దz�I#§టమ	%ా బం%ారF #³క;ను కటMCను. ఇటB6  PQ�9ా
¹ÌLక; ఆజj® 1ిం�ెను. 10101010 మ#Sయ	 ¹ÌL అ�ÌLక�ైలమ	ను ¬Zి��"
మం��రమ	ను �x"లkనున` సమసNమ	ను అ�ÌL�IంA 9ాట-" పKJÌి¡ ం�ెను. 11111111
అతడ� �x"లk ��ం�ెమ	 ఏడ�మ�రFల; బ>1ీఠమ	]ద ��K �fంA, బ>1ీఠమ	ను
�x" ఉపకరణమ	ల"`ట-" గం%ాళమ	ను �x" 1ీటను పKJÌి¡ ంచుట�?r 9ాట-"



అ� ÌL�Iం�ెను. 12121212 మ#Sయ	 అతడ� అ�ÌLక�ైలమ	లk ��ం�ెమ	 అహ#�ను
తల]ద ��Zి అత" పKJÌి¡ ంచుట�?r అత"" అ�ÌL�Iం�ెను. 13131313 అప�డతడ�
అహ#�ను క;మ�రFలను దగ¶రక; ¬Zి ��"వAd 9ా#S�I ���ా�Pలను �¾(f%S
9ా#S�I దట«Cలను కట-C  9ా#S�I క;æÀ6 Pలను 12టMCను. 14141414 ఇటB6  PQ�9ా ¹ÌLక;
ఆజj® 1ిం�ెను. అప�డతడ� �ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక �Å(ెను ¬Zి��"వ�ెdను.
అహ #�నును అత" క;మ�రFల;ను �ాపప#S}#ారÍబ>ర�ప���న ఆ �Å(ె
తల]ద తమ �ేతpల;ంA#S. 15151515 �x" వ¥�ంAన తరF 9ాత ¹ÌL �x" రకNమ	ను
¬Zి బ>1ీఠప� ��మ	4లచుటBC  9EK>�� �x" చ!#S బ>1ీఠమ	 Vషయ���
�ాపప#S} రమ	 �ేZి �x" "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయ	ట�?r బ>1ీఠమ	
అడ�గ	న రకNమ	ను ��Zి �x"పKJÌి¡ ం�ెను. 16161616 ¹ÌL ఆంతKమ	ల]��
��\ వ�ంతట-" �ాల�జమ	]�� వపను #?ండ� మ�తKగ\ంథులను 9ాట- ��\ వ��ను ¬Zి
బ>1ీఠమ	]ద ద ©̈ం�ెను. 17171717 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  ఆ
�Å(ెను �x" చర4మ	ను �x" మ�ంసమ	ను �x" 1Lడను �ాæçమ	నక; అవతల
అ%S`�ేత �ా>d9EZ2ను. 18181818 తరF9ాత అతడ� దహనబ>%ా ఒక ��టäCల;ను ¬Zి��"
వ�ెdను. అహ#�నును అత" క;మ�రFల;ను ఆ ��టäCల; తల]ద తమ
�ేతpల;ంA#S. 19191919 అప�డ� ¹ÌL �x"" వ¥�ంA బ>1ీఠమ	చుటBC  �x" రకNమ	ను
��K �fం�ెను. 20202020 అతడ� ఆ ��టäCల;±క� అవయవమ	లను Vడ¬Zి �x"
తలను అవయవమ	లను ��\ వ��ను ద ©̈ం�ెను. 21212121 అతడ� �x" ఆంతKమ	లను
�ాళ6ను ళ6�� క(f%S, ఆ ��టäCలంతయ	 బ>1ీఠమ	]ద ద ©̈ం�ెను. PQ�9ా
¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  అ�� Pం12ౖన సు9ాసనగల దహనబ> ఆPQను. అ��
PQ� 9ాక; �మమ	. 22222222 అతడ� #?ండవ ��టäCల;ను, అన%ా ఈ



పKJÌి¡ త���న ��టäCల;ను ¬Zి��"#ా%ా అహ#�నును అత" క;మ�రFల;ను ఆ
��టäCల; తల]ద తమ �ేతpల;ంA#S. 23232323 ¹ÌL �x"" వ¥�ంA �x" రకNమ	లk
��ం�ెమ	 ¬Zి, అహ#�ను క;(f�ెV ��న]దను అత" క;(f�ేJ బÐటCన9EK>]దను
అత" క;(f�ా> బÐటCన9EK> ��న]దను �x" చ!#?ను. 24242424 ¹ÌL అహ#�ను
క;మ� రFలను దగ¶రక; ¬Zి��"వAd, 9ా#S క;(f�ెవ�ల ��నల ]దను 9ా#S
క;(f�ేతpల బÐటCన9EK>]దను 9ా#S క;(f �ాళ6  బÐటCన9EK>]దను ఆ రకNమ	లk
��ం�ెమ	 చ! #?ను. మ#Sయ	 ¹ÌL బ>1ీఠమ	చుటBC  �x" రకNమ	ను
��K �fం�ెను 25252525 తరF9ాత అతడ� �x" ��\ వ��ను ��\ V�న ��కను ఆంతKమ	ల]��
��\ వ�ంతట-" �ాల�జమ	]�� వపను #?ండ� మ�తK గ\ంథులను 9ాట- ��\ వ��ను
క;(f జబËను ¬Zి 26262626 PQ�9ా స"`¥�" గం12డ� ప�>య"
భm�మ	లలkనుం(f ప�>య" ±క 1ిం(fవంటను నూT: గల�ై ��(fAన ±క
భm�మ	ను ఒక పలచ" అపuడ మ	ను ¬Zి, ఆ ��\ వ��]దను ఆ క;(f
జబË]దను 9ాట-" ఉంA 27272727 అహ#�ను �ేతpల]దను అత" క;మ�రFల
�ేతpల]దను 9ాట"`ట-" ఉంA, అల�6 (fంపబడ� అరuణ మ	%ా PQ�9ా
స"`¥�" 9ాట-" అల�6 (fం�ెను. 28282828 అప�డ� ¹ÌL 9ా#S �ేతpల]దనుం(f 9ాట-"
¬Zి బ> 1ీఠమ	]ద నున` దహనబ> దKవ�మ	]ద 9ాట-" ద ©̈ం�ెను. అV
Pం12ౖన సు9ాసనగల పKJ�ా¡ రuణల;. 29292929 అ�� PQ�9ాక; �మమ	.
మ#Sయ	 ¹ÌL �x" బ¢రను ¬Zి అల�6 (fంపబడ� అరuణమ	%ా PQ�9ా
స"`¥�" �x"" అల�6 (fం�ెను. పKJ�ా¡ రuణర�ప���న ��టäCల;లk అ�� ¹ÌL
వంతp. అటB6  PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ిం�ెను. 30303030 మ#Sయ	 ¹ÌL అ�ÌLక
�ైలమ	లk ��ంతయ	 బ>1ీఠమ	]�� రకNమ	లk ��ంతయ	 ¬Zి,



అహ#�ను]దను అత" వసN �మ	ల]దను అత" క;మ�రFల]దను అత"
క;మ�రFల వసN �మ	ల]దను �x"" ��K �fంA, అహ#�నును అత" వసN �మ	లను
అత" క;మ�రFలను అత" క;మ�రFల వసN �మ	లను పKJÌి¡ ం�ెను. 31313131 అప�డ�
¹ÌL అహ#�ను��ను అత" క;మ�రFల ��ను ఇట6 T:నుపKత�mప�
గ	(xరమ	±క� �x�రమ	 TUదw  ఆ మ�ంసమ	ను వం(f, అహ#�నును అత"
క;మ�రF ల;ను Jనవలsన" TEను ఆజj® 1ింAనటB6  అక�డTE �x"",
పKJÌి¡ తదKవ�మ	ల; గల గంపలk" భm�మ	లను Jనవలsను. 32323232 ఆ
మ�ంసమ	లkను భm�మ	లkను !%S>న�� అ%S`�ేత �ా>d9Eయవలsను. 33333333 ]
పKJష¡ ��నమ	ల; ¬రF వరక; ఏడ� ��నమ	ల; పKత�mప� గ	(xరమ	±క�
�x�రమ	TUదwనుం(f బయల;9:ళ6కcడదు; ఏడ� ��నమ	ల; ¹ÌL ]
Vషయమ	లk ఆ పKJష¡ ను �ేయ	చుండ�ను. 34343434 ] "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	
�ేయ	ట�?r అతడ� TEడ� �ేZినటB6  �ేయవలsన" PQ�9ా ఆజj® 1ిం�ెను. 35353535
]రF �xవక;ండ�నటB6  ]రF పKత�mప� గ	(xరమ	±క� �x�రమ	TUదw  ఏడ�
��నమ	లవరక; #³PంబగళØ6 ం(f, PQ�9ా V¥�ంAన V¥�" ఆచ#Sంపవలsను;
Txక; అట-C  ఆజ® క>%?ను. 36363636 PQ�9ా ¹ÌL�x�#ా ఆజj® 1ింAన వ"`
అహ#�నును అత" క;మ�రFల;ను �ేZి#S.

ల��య�ాండమ	 9ల��య�ాండమ	 9ల��య�ాండమ	 9ల��య�ాండమ	 9

1111 ఎ"!దవ��నమ	న ¹ÌL అహ#�నును అత" క;మ�రF లను ఇW\ా P�Úయ	ల
12దwలను 1ి>1ింA 2222 అహ#�ను�� ఇట6 T:నువ� �ాపప#S}#ారÍబ>%ా "#�w ష���న
±క �Å(ెదూడను, దహనబ>%ా "#�w ష���న ±క ��టäC  ల;ను PQ�9ా



స"`¥��I ¬Zి��" రమ	4. 3333 మ#Sయ	 వ� ఇW\ా P�Úయ	ల��]రF PQ�9ా
స"`¥�" బ> న#SuంచునటB6  �ాపప#S}#ారÍబ>%ా "#�w ష���న �¤క 1ిల6 ను,
దహనబ>%ా "#�w ష���న P�(x�� దూడను %tఱÃ1ిల6 ను 4444 సమ�¥xనబ>%ా
�Å(ెను ��టäCల;ను నూT: క>1ిన T:ౖ9Eద�మ	ను ¬Zి��" రం(f; TEడ� PQ�9ా
]క; కనబడ�ను అ" �ెప�మ	. 5555 ¹ÌL ఆజj® 1ింAన9ాట-" 9ారF పKత�mప�
గ	(xరమ	 T:దుట-�I ¬Zి��"వAd#S. సమ�జ మంతయ	 దగ¶రక; వAd
PQ�9ా స"`¥�" "ల;వ%ా 6666 ¹ÌL]రF �ేయవలsన" PQ�9ా ఆజj®
1ింAన�� ఇ�ే; అటB6  �ేయ	(f. అప�డ� PQ�9ా మ ©̈మ ]క;
కనబడ�నT:ను. 7777 మ#Sయ	 ¹ÌL అహ#�ను�� ఇట6 T:నువ� బ>1ీఠమ	TUదwక;
9:È6  �ాపప#S}#ారÍబ>" దహనబ>" అ#SuంA  "!తN  మ	ను
పKజల"!తNమ	ను �Kా యhdతNమ	�ేZి పKజల ��రక; అరuణమ	 �ేZి, PQ�9ా
ఆజj® 1ింA నటB6  9ా#S "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయ	మ	. 8888 �ాబట-C  అహ #�ను
బ>1ీఠమ	 దగ¶రక; 9:È6  తన��రక; �ాపప#S}#ారÍ బ>%ా ఒక దూడను
వ¥�ం�ెను. 9999 అహ#�ను క;మ�రFల; �x" రకNమ	ను అత"±దwక; �ే%ా అతడ�
ఆ రకNమ	లk తన 9EKల; మ	ంA బ>1ీఠప� ��మ	4ల]ద �x" చ!#S
బ>1ీఠమ	 అడ�గ	న ఆ రకNమ	ను ��Z2ను. 10101010 �x" ��\ వ��ను మ�తKగ\ంథులను
�ాల�జమ	]�� వపను బ> 1ీఠమ	]ద ద ©̈ం�ెను. అటB6  PQ�9ా ¹ÌLక;
ఆజj® 1ిం�ెను. 11111111 �x" మ�ంసమ	ను చర4మ	ను �ాæçమ	 9:ల;పల అ%S`��
�ా>d9EZ2ను. 12121212 అప�డతడ� దహనబ> ప�వ�ను వ¥�ం�ెను. అహ#�ను
క;మ�రFల; అత"�I �x" రకNమ	 నపu%Sంప%ా అతడ� బ>1ీఠమ	చుటBC  �x""
��K �fం�ెను. 13131313 మ#Sయ	 9ారF దహన బ>ప�వ�±క� తలను



అవయవమ	లను అత"�I అపu%Sంప%ా అతడ� బ> 1ీఠమ	]ద 9ాట-"
ద ©̈ం�ెను. 14141414 అతడ� �x" ఆంతKమ	 లను �ాళ6ను క(f%S బ>1ీఠమ	]దనున`
దహనబ> దKవ�మ	12ౖ" ద ©̈ం�ెను. 15151515 అతడ� పKజల అరuణమ	ను ¬Zి��"
వAd పKజల; అ#Suంచు �ాప ప#S}#ారÍబ>యగ	 �¤కను ¬Zి��" వ¥�ంA
nదట- �x"వలs �º"" �ాప ప#S}#ారÍబ>%ా అ#Suం�ెను. 16161616 అప�డతడ�
దహనబ> ప�వ�ను ¬Zి��" V¥� ��ప�న �x" న#Suం�ెను. 17171717 అప� డతడ�
T:ౖ9Eద�మ	ను �ెAd �x"లkనుం(f �ే#?డ� ¬Zి �Kా తః�ాలమందు �ేZిన
దహనబ>%ాక బ>1ీఠమ	]ద ¬Zిన �x"" ద ©̈ం�ెను. 18181818 మ#Sయ	 ¹ÌL
పKజల; అ#Suంచు సమ�¥xనబ>ర�ప���న �Å(ెదూడను ��టäC  ల;ను వ¥�ం�ెను.
అహ#�ను క;మ�రFల; �x" రకNమ	ను అత"�I అపu%Sంప%ా అతడ� బ>1ీఠమ	
చుటBC  �x"" ��K �fం�ెను. 19191919 మ#Sయ	 9ారF ఆ దూడ ��\ వ��ను �¤క��\ వ��ను
��\ V�న ��కను ఆంతKమ	లను కప� ��\ వ��ను మ�తK గ\ంథులను �ాల�జమ	]��
వపను అపu%SంA#S. 20202020 బ¢రల]ద ��\ వ��ను ఉంA#S. అతడ� బ>1ీఠమ	]ద ఆ
��\ వ��ను ద ©̈ం�ెను. 21212121 బ¢రలను క;(f జబËను PQ�9ా స"`¥�లk
అల�6 (fంచు అరuణ మ	%ా అహ#�ను అల�6 (fం�ెను అటB6  PQ�9ా ¹ÌLక;
ఆజj® 1ిం�ెను. 22222222 అప�డ� అహ#�ను �ాపప#S}#ారÍబ>" దహనబ>"
సమ�¥xనబ>" అ#SuంA, పKజల9:ౖప�నక; తన �ేతpలsJN  9ా#S" �ºVంAన
తరF9ాత ��%Sవ�ెdను. 23232323 ¹ÌL అహ#�నుల; పKత�mప� గ	(x రమ	లk"�I
��P 9:ల;ప>�IవAd పKజలను �ºVంప%ా PQ�9ా మ ©̈మ పKజలకంద#S�I
కనబ(ెను. 24242424 PQ�9ా స"`¥�నుం(f అ%S` బయల; 9:È6  బ>1ీఠమ	 ]ద
నున` దహనబ>దKవ�మ	ను ��\ వ��ను �ా>d 9EZ2ను; పKజలందరF �x"" చూA



ఉ�xqహధ�"�ేZి ¯ా%Sలప(f#S.
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1111 అహ#�ను క;మ�రFలsౖన Tx�xబ	 అáహÑల; తమ తమ ధూ�ారFN లను ¬Zి��"
9ాట-లk "ప�ల;ంA 9ాట- ]ద ధూపదKవ�మ	9EZి, PQ�9ా తమ �ాజj® 1ింప"
9E#tక అ%S`" ఆయన స"`¥��I �ే%ా 2222 PQ�9ా స"`¥� నుం(f అ%S`
బయల;�ే#S 9ా#S" �ా>d9EZ2ను; 9ారF PQ�9ా స"`¥�" మృJ బÐం��#S. 3333
అప�డ� ¹ÌL అహ#�ను�� ఇట6 T:నుఇ�� PQ�9ా �ె1ిuన
మ�టTx±దwనుండ� 9ా#S యందు TEను నను` ప#S�దzపరచు ��ందును;
పKజలంద#SPQదుట నను` మ ©̈మపరచు ��ందును; 4444 అహ#�ను
మ�నమ	%ానుండ%ా ¹ÌL అహ#�ను 1ిన తం(fKPQ�న ఉyèP�ల; క;మ�రFలsౖన
]�ా P�ల;ను ఎల�qâానును 1ి>1ింA]రF స]1ింA ప#S �దz  సÍలమ	
T:దుటనుం(f �ాæçమ	 9:ల;ప>�I ] స�దరFల శవమ	లను ¹Zి��"
��వ�డ" 9ా#S�� �ె12uను. 5555 ¹ÌL �ె1ిuనటB6  9ారF స]1ింA ���ా�Pలను
¬యకP� �ాæçమ	 9:ల;ప>�I 9ా#S" ¹Zి��" ��P#S. 6666 అప�డ� ¹ÌL
అహ#�నును అత" క;మ�రFలsౖన ఎ>య� జరF ఈ�xమ�రFను 9ా#S��]రF
�xవక;ండ�నటB6 ను PQ�9ా ఈ సర�సమ�జమ	]ద ఆగ\హపడక;ండ�
నటB6 ను, ]రF తల V#Sయబ¢Zి��నకcడదు; బటCలను Aంప���నకcడదు �ా",
PQ�9ా 9ా#S" �ా>dనందుక; ] స�దరF లsౖన ఇW\ా P�Úయ	ల
Pంట-9ారందరF ఏడవ వచుdను. 7777 PQ�9ా అ�ÌLక�ైలమ	 ] ]ద
నున`�� గనుక ]రF �xవక;ండ�నటB6  ]రF పKత�mప� గ	(xరమ	±క�



�x�రమ	లkనుం(f బయల; 9:ళ6  కcడ దT:ను. 9ారF ¹ÌL �ె1ిuన మ�ట
��ప�న �ేZి#S. 8888 మ#Sయ	 PQ�9ా అహ#�ను�� ఇట6 T:ను]రF పKత�mప�
గ	(xరమ	లk"�I వచుdనప�డ� 9999 ]రF �xవ క;ండ�నటB6  వ�ను 
క;మ�రFల;ను �xK �Ôరసమ	TE%ా" మద�మ	TE%ా" �xK గకcడదు. 10101010 ]రF
పKJÌి¡ ంపబ(fన �x"నుం(f ల��Iక���న�x"", అపVతK���న�x"నుం(f
పVతK���న�x"" 9EరF�ేయ	టక;ను, 11111111 PQ�9ా ¹ÌL�ేత ఇW\ా P�Úయ	లక;
ఆజj® 1ింAన సమసN  Vధు లను ]రF 9ా#S�I బ¢¥�ంచుటక;ను ఇ�� ]
తరతరమ	లక; "త����నకటCడ. 12121212 అప�డ� ¹ÌL అహ#�ను��ను !%S>న
అత" క;మ�రFలsౖన ఎ>య�జరF ఈ�xమ�రFల��ను ఇట6  T:ను]రF PQ�9ా
�మదKవ�మ	లలk !%S>న T:ౖ9Eద� మ	ను ¬Zి��" అ�� ��ంగక;ండ
బ>1ీఠమ	 దగ¶ర Jను(f; అ�� అJప#S�దzమ	. PQ�9ా �మదKవ�మ	లk
నుం(f అ�� క;ను  క;మ�రFలక;ను "య!ంపబ(fనవంతp. 13131313 �ావ�న
]రF ప#S�దz  సÍలమ	లk �x"" Jనవలsను; TEను అట-C  ఆజ®ను ��ం��J". 14141414
మ#Sయ	 అల�6 (fంచు బ¢రను పKJÌి¡ త ���న జబËను ]రF, అన%ా వ�ను
���ాటB  క;మ�రFల;ను  క;మ�#?Nల;ను పVతKసÍలమ	లk Jన వలsను.
ఏలయన%ా అV ఇW\ా P�Úయ	ల; అ#Suంచు సమ�¥xనబల;లలkనుం(f క;ను
 క;మ�రFలక;ను "య !ంపబ(fన వంతpల;. 15151515 �మదKవ� ర�ప���న
��\ వ��ను %ాక PQ�9ా స"`¥�" అల�6 (fంపబ(fన �x"%ా �x""
అల�6 (fంచునటB6  పKJÌి¡ త���న జబËను అల�6 (fంచు బ¢రను ¬Zి��" #ావలsను.
"త����న కటCడ��ప�న అV క;ను  క;మ�రFలక;ను �ెందును. అటB6
PQ�9ా ఆజj® 1ిం�ెను. 16161616 అప�డ� ¹ÌL �ాపప#S}#ారÍబ>యగ	 �¤కను



కను%tనవలsన" జjగ\తN %ా 9:ద�Iనప�డ� అ�� �ా>��P య	ం(ెను. అతడ�
అహ#�ను క;మ�రFలలk !%S>న ఎ>య�జరF ఈ�xమ�రను 9ా#S]ద ఆగ\హప(f
17171717 ]రF ప#S�దzసÍలమ	లk ఆ �ాపప#S}#ారÍబ>ప�వ�ను ఏల Jనల�దు? అ��
అJప#S�దzమ	గ�x. సమ�జమ	 ±క� �ోషhmను భ#SంA PQ�9ా
స"`¥�" 9ా#S "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయ	ట�?r ఆయన �x"" ]�I�ెdను
గ�x. 18181818 ఇ��%� �x" రకNమ	ను ప#S�దzసÍలమ	 లk"�I �ేవలsను గ�x. TEను
ఆజj® 1ింAనటB6  "శdయ మ	%ా ప#S�దzసÍలమ	లk �x"" Jనవలsన" �ె12uను.
19191919 అందుక; అహ#�ను ¹ÌL��ఇ��%� TEడ� �ాప ప#S}#ారÍ బ>ప�వ�ను
దహనబ>దKవ�మ	ను PQ�9ా స"`¥��I 9ారF �ే%ా ఇట-C  ఆపదల; Txక;
సంభVం�ెను. TEను �ాపప#S}#ారÍ���న బ>దKవ�మ	ను TEడ� J"న PQడల అ��
PQ�9ా దృÌిC �I మంAదగ	Tx అT:ను. 20202020 ¹ÌL ఆ మ�ట V" ఒప���T:ను.

ల��య�ాండమ	 11ల��య�ాండమ	 11ల��య�ాండమ	 11ల��య�ాండమ	 11

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL అహ#�నులక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 ]రF
ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇట6 ను(fభ�!]దనున` yవ�ల"`ట-లkను ]రF ఈ
yవ�లను మ�తKమ	 Jనవచుdను; 3333 జంతpవ�లలk ఏ�� (ెక�ల; గల�ై
T:మరF9Eయ	T° �x" Jనవచుdను %ా" 4444 T:మరF 9Eయ	 9ాట-లkను #?ండ�
(ెక�ల;గల 9ాట-లkను �ట-" Jనకcడదు, ఒంటM T:మరF9Eయ	ను %ా" �x"�I
#?ండ� (ెక�ల; ల�వ� గనుక అ�� ]క; అపVతKమ	. 5555 ��ట-C  క;ం�ేల;
T:మరF9Eయ	ను %ా" �x"�I #?ండ� (ెక�ల; ల�వ� గనుక అ�� ]క; అపVతKమ	.
6666 క;ం�ేల; T:మరF 9Eయ	ను %ా" �x"�I #?ండ� (ెక�ల; ల�వ� గనుక అ�� ]క;



అపVతKమ	. 7777 పం�� V(f%ానుండ� #?ండ� (ెక�ల; గల��%ా" అ��
T:మరF9Eయదు గనుక అ�� ]క; అపVతKమ	. 8888 9ాట- మ�ంసమ	ను ]రF Jన
కcడదు; 9ాట- కæïబరమ	లను మ	టCకcడదు; అV ]క; అపVతKమ	ల;. 9999
జలచరమ	ల"`ట-లk �ట-" Jనవచుdను; సమ	దK మ	లk TE!, నదులలk TE!,
P� ళ6లkTE!, 9Eట-�I #?క�ల; ��ల;సుల; ఉండ�T° 9ాట-" Jనవచుdను. 10101010
సమ	దKమ	లలkTE!, నదులలkTE!, సమసN  జలచర మ	ల లkను సమసN
జలజంతpవ�లలkను 9Eట-�I #?క�ల; ��ల; సుల; ఉండ9Ù అవ"`య	 ]క;

Á̈యమ	ల;; 11111111 అV ]క; Á̈యమ	ల;%ాTE ఉండవలsను. 9ాట- మ�ంస మ	ను
Jనకcడదు, 9ాట- కæïబరమ	లను Á̈యమ	ల;%ా ఎంచు��నవలsను. 12121212 ళ6లk
�ే"�I #?క�ల; ��ల;సుల; ఉండ9Ù అ�� ]క; Á̈యమ	. 13131313 ప{లలk �ట-"

Á̈యమ	ల;%ా ఎంచు��నవలsను. �ట-" Jనవదుw  ఇV Á̈యమ	ల;; ప�f#ాà,
12దw  బ¢రFవ, 14141414 �ð\ ంచప�f, గదw , �ెల6 గదw , పKJVధ���న గదw , 15151515 పKJVధ���న �ా�I,
"ప��Å(f, 16161616 క1ి#S%ాడ�, �Å�Iల, 17171717 పKJVధ���న (ేగ, 18181818 12ౖ%S(fకంటM, �ెరFవ��ా�I,
గ	డ6 గ�బ, హంస, గ�డబµతp, నల6 బ¢రFవ, 19191919 సంక;బ	(f ��ంగ, పKJVధ���న
��ంగ, క;క;డ�గ	వ�, గëËలమ	. 20202020 #?క�ల;క>%S Txల;గ	�ాళ6�� చ#Sంచు చరమ	
ల"`య	 ]క; Á̈యమ	ల;. 21212121 అP�ే Txల;గ	�ాళ6�� చ#Sంచుచు TEల
గంతpల;9Eయ	టక; �ాళ6]ద �¾డల; గల ప�రFగ	ల"` Jనవచుdను. 22222222 TEత
!డత%ా" Aన` !డత%ా" ఆక;!డత%ా" !డతలలk పKJVధ���న��
Jనవచుdను. 23232323 Txల;గ	 �ాళØ6 గల ప�రFగ	ల"`య	 ]క; Á̈యమ	ల;. 24242424
9ాట-వలన ]రF అపVతpK లగ	దురF 9ాట- కæïబరమ	లను మ	ట-Cన పKJ9ాడ�
¯ాయం�ాలమ	 వరక; అపVతpK డగ	ను. 25252525 9ాట- కæïబరమ	లలk ��ం�ె ���నను



¹Zిన పKJ9ాడ� తన బటCల; ఉదుక;��" ¯ాయం�ాలమ	వరక;
అపVతpK డగ	ను. 26262626 #?ండ�(ెక�ల; గల జంతpవ�ల"`ట-లk V(f%ా *>న (ెక�ల;
ల�కయ	, T:మరF 9Eయకయ	 నుండ�నV ]క; అపVతKమ	ల;, 9ాట-
కæïబరమ	లను మ	ట-Cన పKJ9ాడ� అపVతpK డగ	ను. 27272727 Txల;గ	 �ాళ6�� నడ�చు
సమసN  yవ#ాసులలk ఏV అర�ా>�� నడ�చుT° అవ"`య	 అపVతKమ	ల;;
9ాట- కæïబరమ	లను మ	ట-Cన పKJ9ాడ� ¯ాయం�ాలమ	వరక; అపVతpK డగ	ను;
28282828 9ాట- కæïబరమ	ను ¹Zిన పKJ9ాడ� తన బటCల; ఉదుక;��"
¯ాయం�ాలమ	వరక; అపVతpK  డగ	ను; అV ]క; అపVతK���నV. 29292929 TEల]ద
�Kా క; yవ#ాసులలk ]క; అపVతK ���నV ఏ9Eవన%ా, Aన`మ	ం%Sస,
Aన`పం����క;�, పKJ Vధ���న బ>6 , 30303030 ఊసర9:>6 , TEలnస>, �¾ండ, సరటమ	,
అడV PQల;క. 31313131 �Kా క;9ాట-లk ఇV ]క; అపVతKమ	ల;; ఇV చAdన
తరF9ాత �ట-" మ	ట-Cన పKJ 9ాడ� ¯ాయం�ాలమ	వరక; అపVతpK డగ	ను. 32323232
9ాట-లk చAdన �x" కæïబరమ	 �ే"]ద పడ�T° అ�� అపVతK మగ	ను. అ��
�ెక��ాతKP�%ా" బటCP�%ా" చర4�¤ %ా" సంAP�%ా" ప"�ేయ	
ఉపకరణమ	 ఏ��య	%ా" అPనPQడల �x"" ళ6లk 9Eయవలsను. అ��
¯ాయం �ాలమ	వరక; అపVతK���య	ండ�ను; తరF9ాత అ�� పVతK మగ	ను. 33333333
�ట-లk ఏ�ైనను మంట-�ాతKలk ప(fనPQడల �x"లk"దంతయ	
అపVతKమగ	ను; ]రF �x"" పగ	ల %tటCవలsను. 34343434 Jనద%Sన
ఆ}రమంతట-లk �ే"]ద ఆ ళØå పడ�T° అ�� అపVతKమగ	ను. అట-C  �ాతKలk
�xK %Sన P� �ాయమ	ను అపVతKమ	. 35353535 9ాట- కæï బరమ	లలk ��ం�ెమ	
�ే"]దపడ�T° అ�� అపVతK మగ	ను. అ�� ��P�PQ�నను క;ంపట-PQ�నను



�x"" పగ	ల%tటCవలsను. అV అపVతKమ	ల;, అV ]క; అపVతKమ	ల;%ా
ఉండవలsను. 36363636 అP�ే V¯ాN ర���న ళØ6 గల ఊటలk%ా" గ	ంటలk%ా"
కæïబరమ	 ప(fనను ఆ ళØ6  అపVతKమ	ల; �ావ� %ా" కæïబరమ	నక;
త%S>న�� అపVతK మగ	ను. 37373737 9ాట- కæïబరమ	లలk ��ం�ెమ	 VతpN కటBC  VతNన
మ	ల]ద ప(fనను అV అపVతKమ	ల; �ావ� %ా" 38383838 ఆ VతNన మ	ల]ద
ళØ6  ��Zిన తరF9ాత కæïబరమ	లk ��ం�ెమ	 9ాట-]ద ప(fనPQడల అV
]క; అపVతKమ	లగ	ను. 39393939 ]రF Jనద%Sన జంతpవ�లలk ఏ�ైనను చAdన
PQడల �x" కæïబరమ	ను మ	టBC 9ాడ� ¯ాయం�ాలమ	వరక; అపVతpK డగ	ను.
40404040 �x" కæïబరమ	లk ఏ�ైనను Jను9ాడ� తన బటCల; ఉదుక;��"
¯ాయం�ాలమ	వరక; అపVతpK  డగ	ను. �x" కæïబరమ	ను ¹య	9ాడ� తన
బటCల; ఉదుక;��" ¯ాయం�ాలమ	వరక; అపVతpK డగ	ను. 41414141 TEల]ద �Kా క;
yవ#ాసుల"`య	 Á̈యమ	ల;, 9ాట-" Jనకcడదు. 42424242 TEల]ద �Kా క;
yవ#ాసు ల"`ట-లk కడ�ప��� చ#Sంచు�x"T:ౖనను Txల;గ	�ాళ6��
చ#Sంచు�x"T:ౖనను �xల� �ాళØ6 గల �x"T:ౖనను ]రF Jనకcడదు; అV

Á̈యమ	ల;. 43434343 �Kా క; yవ#ాసులలk �ే"T:ౖనను J" !మ	4ను ]రF
Á̈యపరచు��నకcడదు; 9ాట-వలన అపVతpK లగ	నటB6  9ాట-వలన అపVతKత

కల;గ జ³Zి��నకcడదు. 44444444 TEను ] �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను; TEను
ప#S�దుz డను గనుక ]రF ప#S�దుz లsౖ య	ండ�నటB6  !మ	4ను ]రF
ప#S�దwపరచు��నవలsను. TEల]ద �Kా క; yవ#ాసులలk �ే"వలనను
!మ	4ను ]రF అపVతK పరచు��నకcడదు. 45454545 TEను ]క;
�ేవ�డT:ౖయ	ండ�టక; ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f !మ	4ను ర1ిuంAన



PQ�9ాను; TEను ప#S�దుz డను గనుక ]రFను ప#S�దుz ల; �ావలsను. 46464646
అపVతK���న�x"�I" పVతK���న �x"�I" Jనద%Sన జంతp వ�లక;ను Jనదగ"
జంతpవ�లక;ను ´éదమ	 �ేయ	నటB6  47474747 జంతpవ�లనుగ�#Sdయ	, ప{లను
గ�#Sdయ	, జలచరమ	 లsౖన సమసN  yవ�లను గ�#Sdయ	, TEల]ద �Kా క;
సమసN  yవ�లను గ�#Sdయ	 �ేZిన V¥�P�ే అ" �ెప�మT:ను.

ల��య�ాండమ	 12ల��య�ాండమ	 12ల��య�ాండమ	 12ల��య�ాండమ	 12

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను 2222 వ� ఇW\ా P�Úయ	ల��
ఇట6 నుమ	ఒక ZీN � గర»వJPQ� మగ1ిల6 ను క"నPQడల ఆ��P�డ� ��నమ	ల;
ప�#Sటµలsౖ య	ండవలsను. ఆ�� �xను మ	టBC �ై కడ%ానుండ� ��నమ	ల
లsక�నుబట-C  ప�#Sటµలsౖ య	ండ వలsను. 3333 ఎ"!దవ ��నమ	న ëడiక; సున`J
�ేPంప వలsను. 4444 ఆ�� తన రకN���z��రక; మ	పu�� మ�డ� ��నమ	ల;ం(f
తన రకN���z  ��నమ	ల; సంప�రÞమగ	వరక; ఆ�� ప#S�దz���న �ే"T:ౖనను
మ	టCకcడదు, ప#S�దzసÍలమ	లk పK9Ehంపకcడదు. 5555 ఆ�� ఆడ�1ిల6 ను క"న
PQడల ఆ�� �xను కడ%ా ఉండ�నపuట-వలs #?ండ� 9ారమ	ల; ప�#Sటµలsౖ
ఉండవలsను. ఆ�� తన రకN���z  ��రక; అరFవ��య�రF ��నమ	ల; కడ%ా
ఉండవలsను. 6666 క;మ�రF"��ర�³%ా" క;మ�#?N��ర�³%ా" ఆ�� ���z��న మ	ల;
సంప�#SNPQ�న తరF9ాత ఆ�� దహనబ>%ా ఒక P�(x�� %tఱÃ1ిల6 ను,
�ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక �ావ� రప� 1ిల6 T:ౖనను �ెల6  గ	వ�T:ౖనను పKత�mప�
గ	(xరమ	 ±క� �x�రమ	నక; య�జక;"±దwక; ¬Zి��"#ావలsను. 7777
అతడ� PQ�9ా స"`¥�" �x" న#SuంA ఆ�� "!తNమ	



�Kా యhdతNమ	�ేయ%ా ఆ�� రకN¯Kా వ Vషయ��� ఆ�� పVతKపరచబడ�ను. ఇ��
మగ1ిల6 ను%ా" ఆడ� 1ిల6 ను%ా" క"న ZీN �"గ�#Sdన V¥�. 8888 ఆ�� %tఱÃ  1ిల6 ను
�ేజjల" PQడల ఆ�� #?ండ� �ెల6  గ	వ�లT:ౖనను #?ండ� �ావ�రప� 1ిల6 లT:ౖనను
దహనబ>%ా ఒక�x"", �ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక �x"" ¬Zి��" #ావలsను.
య�జక;డ� ఆ�� "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయ%ా ఆ��క; పVతKత
కల;గ	ను.

ల��య�ాండమ	 13ల��య�ాండమ	 13ల��య�ాండమ	 13ల��య�ాండమ	 13

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL అహ#�నులక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను. 2222 ఒక"
�ేహచర4మందు 9ాప�%ా" పక;� %ా" "గ"గల�డ� మచd%ా" య	ం(f 9ా"
�ేహచర4 మందు క;షp¡ ��డవంట-�� కనబ(fన PQడల య�జక;(ైన అహ#�ను
TUదw�?rనను య�జ క;లsౖన అత" క;మ�రFలలk ఒక"±దw�?rనను 9ా" ¬Zి��"
#ావలsను. 3333 ఆ య�జక;డ� 9ా" �ేహచర4మందున` ఆ ��డను చూడ%ా ఆ
��డ యంద> 9:ండ�K కల; �ెల6 బµ#SనPQడలను, ఆ ��డ అత" �ేహచర4మ	
కంటM పల6 మ	%ా కనబ(fనPQడలను అ�� క;షp¡  ��డ. య�జక;డ� 9ా" చూA
అపVతpK డ" "రÞPంపవలsను. 4444 "గ"గల�డ� మచd చర4మ	ల కంటM
పల6 మ	�ాక 9ా" �ేహచర4మందు �ెల6 %ా కనబ(fనPQడలను, �x" 9:ండ�K కల;
�ెల6 బµరక;న` PQడలను ఆ య�జక;డ� ఏడ� ��నమ	ల; ఆ ��డగల9ా""
కడ%ా ఉంచవలsను. 5555 ఏడవ Txడ� య�జక;డ� 9ా"" చూడవలsను. ఆ ��డ
చర4మందు 9ా�1ింపక అటä6  ఉం(fనPQడల, య�జక;డ� మ#S P�డ� ��నమ	ల;
9ా" కడ%ా ఉంచవలsను. 6666 ఏడవTxడ� య�జక;డ� #?ండవ¯ా#S 9ా"



చూడవలsను. అప�డ� ఆ ��డ చర4మందు 9ా�1ింపక అ�ే ¬రFన ఉం(fనPQడల
య�జక;డ� 9ా"" పVతpK డ" "రÞPంపవలsను; అ�� ప�³�, 9ాడ� తన బటCల;
ఉదుక;��" పVతpK డగ	ను. 7777 అP�ే 9ాడ� తన ���zVషయమ	 య�జక;"�I
కనబ(fన తరF9ాత ఆ పక;� చర4మందు V¯ాN రమ	%ా 9ా�1ింAన PQడల 9ాడ�
#?ండవ¯ా#S య�జక;"�I కనబడవలsను. 8888 అప�డ� ఆ పక;� చర4మందు
9ా�1ింAనPQడల య�జ క;డ� 9ాడ� అపVతpK డ" "రÞPంపవలsను. 9999
క;షp¡ ��డ ±క"�I క>%SనPQడల య�జక;" ±దwక; 9ా""
¬Zి��"#ావలsను. 10101010 య�జక;డ� 9ా" చూడ%ా �ెల6 " 9ాప� చర4మందు
కనబ(fనPQడలను, అ�� 9:ండ�K క లను �ెల6 బµ#SనPQడలను, 9ాప�లk పAd
మ�ంసమ	 కన బ(fనPQడలను, 11111111 అ�� 9ా" �ేహచర4మందు �ాత�ైన క;ష¡ మ	
గనుక య�జక;డ� 9ాడ� అపVతpK డ" "రÞ Pంపవలsను, 9ా"" కడ%ా
ఉంచకcడదు; 9ాడ� అప VతpK డ�. 12121212 క;ష¡ మ	 చర4మందు V¯ాN రమ	%ా
ప�ట-Cనప�డ� య�జక;డ� చూAనంతవరక; ఆ ��డగల9ా" తలnదల; ��"
�ాదమ	లవరక; క;ష¡ మ	 9ా" చర4మంతయ	 9ా�1ింA య	ం(fనPQడల 13131313
య�జక;డ� 9ా"" చూడవలsను; ఆ క;ష¡ మ	 9ా" �ేహమంతట
9ా�1ింAనPQడల ఆ ��డగల 9ాడ� పVతpK డ" "రÞPంపవలsను. 9ా"
ఒళ6ంతయ	 �ెల6 బµ#?ను; 9ాడ� పVతpK డ�. 14141414 అP�ే 9ా" ±ంట
పAdమ�ంసమ	 కనబడ� ��నమ	న 9ాడ� అపVతpK డ�. 15151515 య�జక;డ� ఆ
పAdమ�ంసమ	ను చూA 9ాడ� అపVతpK  డ" "రÞPంపవలsను. ఆ
పAdమ�ంసమ	 అపVతK�¤; అ�� క;ష¡ మ	. 16161616 అP�ే ఆ పAdమ�ంసమ	 ఆ#S
�ెల6 బµ#Sన PQడల 9ాడ� య�జక;"±దwక; #ావలsను; 17171717 య�జక;డ� 9ా"



చూడ%ా ఆ ��డ �ెల6 బµ#SనPQడల య�జక;డ� ఆ ��డ పVతKమ"
"రÞPంపవలsను; 9ాడ� పVతpK డ�. 18181818 ఒక" �ేహచర4మందు ప�ండ� ప�ట-C
మ�"న తరF9ాత 19191919 ఆ ప�ండ�ం(fన�bటను �ెల6 " 9ా12ౖనను �ెల;ప��� కc(fన
PQరFప�రంగ	గల ��డ%ా" "గ"గల�డ� �ెల6 " ��డ%ా" ప�ట-CనPQడల,
య�జక;"�I �x"కనుపరచవలsను. 20202020 య�జక;డ� �x" చూAనప�డ� అత"
చూప�నక; అ�� చర4మ	కంటM పల6 మ	%ా కనబ(fనPQడలను, �x" 9:ండ�K  కల;
�ెల6 బµ#S య	ం(fనPQడలను, య�జక;డ� 9ాడ� అపVతpK డ" "రÞPంపవలsను;
అ�� ఆ ప�ంట-వలన ప�ట-Cన క;షp¡ ��డ. 21212121 య�జక;డ� �x" చూAనప�డ�
�x"లk �ెల6 " 9:ండ�K కల; ల�క��PనPQడలను, అ�� చర4మ	 కంటM పల6 మ	�ాక
��ం�ెమ	 నయమ	%ా కన బ(fనPQడ లను, య�జక;డ� ఏడ� ��నమ	ల;
9ా"" పK�ే�కమ	%ా ఉంచవలsను. 22222222 అ�� చర4మందు V¯ాN రమ	%ా 9ా�1ింAన
PQడల య�జక;డ� 9ాడ� అపVతpK డ" "రÞPంపవలsను; అ�� క;షp¡ ��డ. 23232323
"గ"గల�డ� ��డ 9ా�1ింపక అటä6  ఉం(fనPQడల అ�� దదుw రF; య�జక;డ�
9ాడ� పVతpK  డ" "రÞPంపవలsను. 24242424 దదుw రF క>%Sన �ేహచర4మందు ఆ
9ాత PQఱÃ%ాTE %ా" �ెల6 %ాTE%ా" "గ"గల�డ� �ెల6 " మచd%ాTE%ా"
య	ం(fనPQడల య�జక;డ� �x" చూడవలsను. 25252525 "గ "గల�డ� ఆ
మచdలk" 9:ండ�K కల; �ెల6 బµ#SనPQడలను, అ�� చర4మ	కంటM పల6 మ	%ా
కనబ(fనPQడలను, అ�� ఆ 9ాతవలన ప�ట-Cన క;షp¡ ��డ; య�జక;డ� 9ాడ�
అపVతpK డ" "రÞPంపవలsను; అ�� క;ష¡ మ	. 26262626 య�జక;డ� �x"
చూచునప�డ� అ�� "గ"గల�డ� మచdలk �ెల6 " 9:ండ�K  కల; ల�కP�%ా"
చర4మ	కంటM పల6 మ	%ా నుండకP� %ా" ��ంత నయమ	%ా కనబ(fనPQడల,



య�జక;డ� ఏడ� ��నమ	ల; 9ా"" కడ%ా ఉంచవలsను. 27272727 ఏడవTxడ� య�జ
క;డ� 9ా" చూAనప�డ� అ�� చర4మందు V¯ాN రమ	%ా 9ా�1ింAనPQడల
9ాడ� అపVతpK డ" "రÞPంపవలsను; అ�� క;ష¡ �¤. 28282828 అP�ే "గ"గల�డ�
మచd చర4మందు 9ా�1ింపక ఆ �bటTEయ	ం(f ��ం�ెమ	 నయమ	%ా
కనబ(fనPQడల అ�� 9ాతప� 9ా1L; 9ాడ� పVతpK డ" య�జక;డ�
"రÞPంపవలsను; అ�� 9ాతప� మంటP�. 29292929 ప�రFషp"�?rనను ZీN ��?rనను
తలయం�ే! గడiమం�ే! ��డ ప�ట-CనPQడల, య�జక;డ� ఆ ��డను చూడ%ా
30303030 అ�� చర4మ	కంటä పల6 మ	%ాను సన`���న పసుప� పచd 9:ండ�K కల;
కల��%ాను కనబ(fన PQడల, 9ాడ� అపVతpK  డ" య�జక;డ�
"రÞPంపవలsను; అ�� బÐబË, తల]ద TE! గడiమ	]ద TE! ప�ట-Cన క;ష¡ మ	.
31313131 య�జక;డ� ఆ బÐబËPన ��డను చూA నప�డ� అ�� చర4మ	కంటM పల6 మ	
�ా"PQడలను, �x"లk నల6 9:ండ�K కల; ల�" PQడలను, య�జక;డ� ఆ
బÐబËPన ��డగల9ా"" ఏడ� ��నమ	ల; పK�ే�కమ	%ా ఉంచవలsను. 32323232
ఏడవTxడ� య�జక;డ� ఆ ��డను చూడవలsను. ఆ బÐబË 9ా�1ిం పక
య	ం(fనPQడలను, �x"లk పసుప� పచd9:ండ�K  కల; ల�"PQడలను,
చర4మ	కంటM పల6 మ	�ా" PQడలను, 33333333 9ాడ� �ðరమ	 �ేZి��నవలsను %ా" ఆ
బÐబË �ðరమ	 �ేయకcడదు. య�జక;డ� బÐబËగల 9ా"" మ#S P�డ�
��నమ	ల; పK�ే�కమ	%ా ఉంచవలsను. 34343434 ఏడవTxడ� య�జక;డ� ఆ బÐబËను
చూడ%ా అ�� చర4మందు బÐబË 9ా�1ింపక చర4మ	కంటM పల6 మ	 �ాక
య	ం(fనPQడల, య�జక;డ� 9ాడ� పVతpK డ" "రÞPంపవలsను. 9ాడ� తన
బటCల; ఉదుక;��" పVతpK డగ	ను. 35353535 9ాడ� పVతpK  డ" "రÞPంAన తరF9ాత



బÐబË V¯ాN రమ	%ా 9ా�1ింAన PQడల య�జక;డ� 9ా" చూడవలsను, 36363636
అప�డ� ఆ మ�ద 9ా�1ింAయ	ం(fనPQడల య�జక;డ� పసుప� పచd
9:ండ�K కలను 9:దకనక�రల�దు; 9ాడ� అపVతpK డ�. 37373737 అP�ే ">Aన ఆ
మ�దలk నల6 9:ండ�K కల; ప�ట-Cన PQడల ఆ మ�ద బµగ	ప(ెను; 9ాడ� పVతpK డ�;
య�జ క;డ� 9ాడ� పVతpK డ" "రÞPంపవలsను. 38383838 మ#Sయ	 ప�రFషp"
�ేహప�చర4మం�ే! ZీN � �ేహప� చర4మం�ే! "గ"గల�డ� మచdల;, అన%ా
"గ"గల�డ� �ెల6 "మచdల; ప�ట-CనPQడల 39393939 య�జక;డ� 9ా"" చూడ
వలsను; 9ా#S �ేహచర4మందు "గ"గల�డ� మచdల; 9ా(f య	ం(fనPQడల
అ�� చర4మందు ప�ట-Cన ±క ��క;�; 9ాడ� పVతpK డ�. 40404040 తల9:ండ�K కల;
#ా>న9ాడ� బటC  తల9ాడ�; అP నను 9ాడ� పVతpK డ�. 41414141 మ	ఖమ	9:ౖప�న
తల 9:ండ�K కల; #ా>న9ాడ� బటC  TUసట-9ాడ�; 9ాడ� పVతpK డ�. 42424242 అPనను
బటC  తలయం�ే%ా" బటC  TUసట-యం�ే%ా" PQఱÃ%ానుండ� �ెల6 " ��డ ప�ట-Cన
PQడల, అ�� 9ా" బటC  తలయం�ైనను బటC  TUసట- యం�ైనను ప�ట-Cన క;ష¡ మ	.
43434343 య�జక;డ� 9ా"" చూడవలsను. క;ష¡ మ	 �ేహచర4 మందు కనబడ�నటB6  ఆ
��డ 9ాప� చూప�నక; 9ా" బటC  తలయం�ైనను 9ా" బటC  TUసట-యం�ైనను
ఎఱÃ%ా నుండ� �ెల6 " ��డPQ�నPQడల 44444444 9ాడ� క;ష¡ #�%S, 9ాడ� అపVతpK డ�;
య�జక;డ� 9ాడ� బÐJN %ా అపVతpK డ" "రÞPంపవలsను; 9ా" క;ష¡ మ	 9ా"
తలలkనున`��. 45454545 ఆ ��డగల క;ష¡ #�%S వసN �మ	లను Aం1ి9Eయవలsను; 9ాడ�
తల V#Sయబ¢Zి��నవలsను; 9ాడ� తన 12ౖ12దV" కప���" అపVతpK డను
అపVతpK డను అ" ëగ¶ర%ా పల;కవలsను. 46464646 ఆ ��డ 9ా"�I క>%Sన
��నమ	ల"`య	 9ాడ� అపVతpK (ై య	ండ�ను; 9ాడ� అపVతpK డ� గనుక



పK�ే�కమ	%ాTE "వZింపవలsను; 9ా" "9ాసమ	 �ాæçమ	నక; 9:ల;పల
ఉండవలsను. 47474747 మ#Sయ	 క;షp¡ ��డ వసN �మందు కనబడ�నప�డ� అ��
%tఱÃ9:ండ�K కల బటCయం�ే! TxరబటCయం�ే! 48484848 Txర��TE%ా"
9:ండ�K కల��TE%ా" TEZిన పడ�గ	నం �ే! 1Lకయం�ే! ��ల;నం�ే! ��ల;��
�ేయబడ� ఏ±క వసుN వ�నం�ే! ప�ట-C  49494949 ఆ ��డ ఆ బటCయం�ే! ఆ
��ల;నం�ే! ఆ 1Lకయం�ే! ��ల;�� �ేయబ(fన వసుN వ�నం�ే! పచd�xళØ
%ాTE%ా" PQఱÃ�xళØ%ాTE%ా" కనబ(fనPQడల, అ�� క;షp¡ ��డ; య�జక;"�I
�x" కను పరచవలsను. 50505050 య�జక;డ� ఆ ��డను చూA ��డగల 9ాట-" ఏడ�
��నమ	ల; పK�ే�కమ	%ా ఉంచవలsను. 51515151 ఏడవTxడ� అతడ� ఆ ��డను
చూడవలsను. అప�డ� ఆ వసN �మందు, అన%ా పడ�గ	నం�ే%ా" 1Lకయం�ే%ా"
��ల;నం�ే%ా" ��ల;�� �ేZిన వసుN వ�నం�ే%ా" ఆ ��డ 9ా�1ింAనPQడల అ��
��రFక;డ� క;ష¡ మ	; అ�� అప VతKమ	. 52525252 �ావ�న అతడ� ఆ ��డ �ే"లk
ఉన`�ో ఆ వసN �మ	ను Txర��TE! 9:ండ�K కల��TE! �ేZిన పడ� గ	ను 1Lకను
��ల;�� �ేZిన పKJ వసుN వ�ను అ%S`�� �ా>d9Eయవలsను; అ�� ��రFక;డ�
క;ష¡ మ	; అ%S`�� �x" �ా>d9Eయవలsను. 53535353 అP�ే య�జక;డ� చూA
నప�డ� ఆ ��డ ఆ వసN �మందు, అన%ా పడ�గ	నం�ే! 1Lకయం�ే! ��ల;��
�ేZిన మ#S �ే"యం�ే! 9ా�1ిం పక ��PనPQడల 54545454 య�జక;డ� ఆ
��డగల�x"" ఉదుక Txజj® 1ింA మ#S ఏడ� ��నమ	ల; �x"" V(f%ా ఉంచ
వలsను. 55555555 ఆ ��డగల �x"" ఉ���Iన తరF9ాత య�జక;డ� �x""
చూడవలsను. ఆ ��డ మ�రక��Pనను 9ా�1ిం పక ��Pనను అ��
అపVతKమ	. అ%S`�� �x"" �ా>d 9Eయవలsను. అ�� లk9:ౖప�న%ా" 12ౖ9:ౖప�న%ా"



ప�ట-Cనను ��రFక;డ� క;ష¡ మ	%ా ఉండ�ను. 56565656 య�జక;డ� �x"" చూAనప�డ�
వసN �మ	 ఉ���Iన తరF9ాత ఆ ��డ 9ా(f య	ం(fనPQడల, అ�� ఆ వసN �మ	లk
ఉం(fనను ��ల;లk ఉం(fనను పడ�గ	లk ఉం(fనను 1Lకలk ఉం(fనను
య�జక;డ� 9ాట-" Aం1ి9Eయవలsను. 57575757 అటBతరF9ాత అ�� ఆ వసN �మం�ే%ా"
పడ�గ	నం�ే%ా" 1Lకయం�ే%ా" ��ల;�� �ేZిన �ే"యం�ే%ా" కనబ(fనPQడల
అ�� ��రF క;డ� క;ష¡ మ	. ఆ ��డ �ే"లk నున`�ో �x"" అ%S`��
�ా>d9Eయవలsను. 58585858 ఏ వసN �మ	TE%ా" పడ� గ	TE%ా" 1LకTE%ా" ��ల;�� �ేZిన
�ే"TE%ా" ఉ�� �IనతరF9ాత ఆ ��డ వ��>న PQడల, #?ండవమ�రF �x""
ఉదుకవలsను; 59595959 అప�డ� అ�� పVతKమగ	ను. బÐచుd బటC  యం�ే%ా"
TxరబటCయం�ే%ా" పడ�గ	నం�ే%ా" 1Lక యం�ే%ా" ��ల; వసుN వ�లయం�ే%ా"
య	ండ� క;షp¡ ��డను గ�#Sd అ�� పVతKమ" అపVతKమ" వ�
"రÞPంపవలZిన V¥� P�ే.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను 2222 క;ష¡ #�%S పVతpK డ"
"రÞPంAన ��నమ	న 9ా"గ�#Sdన V¥� P�దన%ా, య�జక;" ±దwక; 9ా""
¬Zి��" #ావలsను. 3333 య�జక;డ� �ాæçమ	 9:ల;ప>�I ��వలsను. య�జక;డ�
9ా"" చూAనప�డ� క;షp¡ ��డ బµగ	ప(f క;ష¡ #�%S" V(fAన PQడల 4444
య�జక;డ� పV తKత ��ంద %�రF9ా" ��రక; సyవ���న #?ండ� పVతK ప{లను
�ేవ�xరF కఱÃను రకNవరÞమ	గల నూల;ను ©̈¯�q ప�ను �ెమ4"
ఆజj® 1ింపవలsను. 5555 అప�డ� య�జక;డ� �ారF ట-12ౖ" మంట-�ాతKలk ఆ



ప{లలk ఒక�x"" చంప Txజj® 1ింA 6666 సyవ���న ప�f" ఆ �ేవ�xరF కఱÃను
రకNవరÞమ	గల నూల;ను ©̈¯�qప�ను ¬Zి��" �ారF ట- 12ౖ" చం1ిన
ప�fరకNమ	లk 9ాట-" సyవ���న ప�f" మ	ంA 7777 క;షp¡  Vషయమ	లk పVతKత
��ంద%�రF 9ా" ]ద ఏడ�మ�రFల; ��K �fంA 9ాడ� పVతpK డ" "రÞ PంA
సyవ���న ప�f ఎ%S#S��వ�నటB6  �x"" వ��>9Eయ వలsను. 8888 అప�డ� పVతKత
��ంద%�రF 9ాడ� తన బటCల; ఉదుక;��" తన #�మమంతట-" �ðరమ	 �ేZి��"
ళ6�� ¯ా`నమ	�ేZి పVతpK డగ	ను. తరF9ాత 9ాడ� �ాæçమ	లk"�I వAd తన
గ	(xరమ	 9:ల;పల ఏడ� ��నమ	ల; "వ Zింపవలsను. 9999 ఏడవTxడ� తన
#�మమంతట-" తన తలను తన గడiమ	ను తన కనుబÐమలను �ðరమ	
�ేZి��నవలsను. తన #�మ మంతట-" �ðరమ	 �ేZి��" బటCల; ఉదుక;��"
±డల; ళ6�� కడ�గ	��" పVతpK డగ	ను. 10101010 ఎ"!దవ Txడ� 9ాడ�
"#�w ష���న #?ండ� మగ %tఱÃ1ిల6 లను "#�w ష���న P�(x�� ఆడ� %tఱÃ1ిల6 ను
T:ౖ9Eద�మ	న�?r నూT: క>Zిన మ�డ� ప��యవ వంతpల %�ధుమ1ిం(f" ఒక
అరzZLరF నూT:ను ¬Zి��"#ావలsను. 11111111 పVతKపరచు య�జక;డ� పVతKత
��ంద%�రF మనుషp�" 9ాట-�� పKత�mప� గ	(xరమ	±క� �x�రమ	న
PQ�9ా స"`¥��I ¬Zి��"#ావలsను. 12121212 అప�డ� య�జక;డ� ఒక మగ
%tఱÃ1ిల6 ను అరzZLరF నూT:ను ¬Zి��" అప#ాధ ప#S}#ారÍబ>%ా 9ాట-" దగ¶రక;
�ెAd అల�6 (fంపబడ� అరuణమ	%ా PQ�9ా స"`¥�" 9ాట-" అల�6 (fంప
వలsను. 13131313 అతడ� �ాపప#S }#ారÍబ> ప�వ�ను దహన బ>ప�వ�ను వ¥�ంచు
ప#S�దzసÍలమ	లk ఆ %tఱÃ1ిల6 ను వ¥�ంపవలsను. �ాప ప#S}#ారÍ���న�x"వలs
అప#ాధప#S }#ారÍ ���న��య	 య�జక;"దగ	ను; అ�� అJప#S�దzమ	. 14141414



అప�డ� య�జక;డ� అప#ాధప#S}#ారÍ���న�x" రకN మ	లk ��ం�ెమ	 ¬Zి
పVతKత ��ంద%�రF9ా" క;(f�ెV ��న]దను, 9ా" క;(f�ేJ బÐటన9EK>]దను,
9ా" క;(f�ా> బÐటన9EK>]దను, �x"" చమరవలsను. 15151515 మ#Sయ	 య�జక;డ�
అరzZLరF నూT:లk ��ం�ెమ	 ¬Zి తన PQడమ అర�ేJలk ��Zి��నవలsను. 16161616
అప�డ� య�జ క;డ� తన PQడమ అర�ేJలkనున` నూT:లk తన క;(f�ేJ
9EKల; మ	ంA PQ�9ా స"`¥�" ఏడ�మ�రFల; తన 9EK>�� ఆ నూT:లk
��ం�ెమ	 ��K �fంపవలsను. 17171717 య�జక;డ� తన అర�ేJలkనున` ��దువ నూT:లk
��ం�ెమ	 ¬Zి��" పVతKత ��ంద%�రF 9ా" క;(f�ెV ��న]దను, 9ా" క;(f�ేJ
బÐటన9EK>]దను, 9ా" క;(f�ా> బÐటన9EK>]దను ఉన` అప#ాధప#S}#ారÍ
బ>ప�వ�±క� రకNమ	]ద చమరవలsను. 18181818 అప�డ� య�జక;డ� తన
అర�ేJలkనున` ��దువ నూT:ను పVతKత ��ంద %�రF9ా" తల]ద
చమరవలsను. అటB6  య�జ క;డ� PQ�9ా స"`¥� 9ా" "!తNమ	
�Kా యhdతNమ	 �ేయవలsను. 19191919 అప�డ� య�జక;డ� �ాపప#S}#ారÍబ> అ#SuంA
అపVతKత ��%tటBC ��" పVతKత ��ంద%�రF 9ా" "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేZిన
తరF9ాత 9ాడ� దహనబ>ప�వ�ను వ¥�ంపవలsను. 20202020 య�జక;డ� దహనబ>
దKవ�మ	ను T:ౖ9Eద�మ	ను బ>1ీఠమ	]ద అ#Suంపవలsను. అటB6  య�జక;డ�
9ా" "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	�ేయ%ా 9ాడ� పVతpK డగ	ను. 21212121 9ాడ� áద9ా(ై
12ౖ�ె1ిuనదంతయ	 �ేజjల" PQడల తన "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 కల;గ	ట�?r
9ాడ� అల�6  (fంచుటక; అప#ాధప#S}#ారÍబ>%ా ఒక %tఱÃ1ిల6 ను T:ౖ9Eద�మ	%ా
త�మ	లk ప��యవవంతp నూT:�� క>Zిన %�ధుమ1ిం(f" ఒక అరzZLరF
నూT:ను 22222222 9ా#S�I �ొరకగల #?ండ� �ెల6  గ	వ�లTE%ా" #?ండ� �ావ�రప�



1ిల6 లTE%ా", అన%ా �ాపప#S}#ారÍ బ>%ా ఒక�x"" దహనబ>%ా ఒక �x""
¬Zి��" #ావలsను. 23232323 9ాడ� పVతKత��ం�� ఎ"!దవ Txడ� PQ�9ా
స"`¥��I పKత�mప� గ	(xరమ	±క� �x�రమ	నక; య�జక;"±దwక; 9ాట-"
¬Zి��" #ావలsను. 24242424 య�జక;డ� అప#ాధ ప#S}#ారÍబ>యగ	 %tఱÃ1ిల6 ను
అరzZLరF నూT:ను ¬Zి��" అల�6 (fంచు అరuణమ	%ా PQ�9ా స"`¥�" 9ాట-"
అల�6 (fంపవలsను. 25252525 అప� డతడ� అప#ాధప#S}#ారÍబ>యగ	 %tఱÃ1ిల6 ను
వ¥�ంప వలsను. య�జక;డ� ఆ అప#ాధ ప#S}#ారÍబ>ప�వ� ±క� రకNమ	లk
��ం�ెమ	 ¬Zి��", పVతKత ��ంద %�రF9ా" క;(f�ెV ��న]దను, 9ా" క;(f�ేJ
బÐటన 9EK>]దను, 9ా" క;(f�ా> బÐటన 9EK>]దను �x"" చమరవలsను. 26262626
మ#Sయ	 య�జక;డ� ఆ నూT:లk ��ం�ెమ	 తన PQడమ అర�ేJలk ��Zి��" 27272727
తన PQడమ�ేJలk నున` ఆ నూT:లk ��ం�ెమ	 తన క;(f9EK>�� PQ�9ా
స"`¥�" ఏడ� మ�రFల; ��K �fంపవలsను. 28282828 మ#Sయ	 య�జక;డ� తన
అర�ేJలkనున` నూT:లk ��ం�ెమ	 పVతKత ��ంద %�రF9ా" క;(f�ెV
��న]దను, 9ా" క;(f�ేJ బÐటన 9EK>]దను, 9ా" క;(f�ా> బÐటన 9EK>]దను
ఆ అప#ాధ ప#S}#ారÍ బ>ప�వ�±క� రకNమ	న` �bటను 9Eయవలsను. 29292929
య�జక;" అర�ేJలk నున` ��దువ నూT:ను అతడ� పVతKత ��ంద%�రF9ా"�I
PQ�9ా స"`¥�" �Kా యhdతNమ	 కల;గజ³య	టక; 9ా" తల]ద
��యవలsను. 30303030 అప�డ� 9ా"�I �ొరకగల ఆ �ెల6 గ	వ�లలkTE%ా"
�ావ�రప�1ిల6 లలkTE%ా" ఒక �x" న#Suంపవలsను. 31313131 తన T:ౖ9Eద�మ	 %ాక
9ాట-లk తనక; �ొరకగల �ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక �x"" దహనబ>%ా
ఒక�x"" అ#Suంపవలsను. అటB6  య�జ క;డ� పVతKత ��ంద%�రF9ా"



"!తNమ	 PQ�9ా స"`¥�" �Kా యhdతNమ	 �ేయవలsను. 32323232 క;షp¡ ��డ
క>%Sన9ాడ� పVతKత ��ందత%Sన9ాట-" సం�ా��ంపల�" PQడల 9ా"
Vషయ���న V¥� P�ే. 33333333 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL అహ#�నులక; ఈల�గ	
Z2లV�ెdను 34343434 TEను ¯ా�సÍ ~మ	%ా ]�Iచుdచున` �ేశమ	నక; ]రF
వAdనతరF9ాత, ] ¯ా�సÍ ~���న �ేశమ	లk" P� PంటT:ౖనను TEను
క;షp¡ ��డ కల;గ జ³ZినPQడల 35353535 ఆ Pంట- యజమ� నుడ�
య�జక;"±దwక; వAdTx Pంట-లk క;షp¡ ��డ వంట-�� Txక; కనబ(ెన"
అత"�I �ె>య �ెపuవలsను. 36363636 అప�డ� ఆ Pంటనున`�� య�వతpN ను
అపVతKమ	 �ాక;ండ�నటB6 , య�జక;డ� ఆ క;షp¡ ��డను చూచుటక;
#ాకమ	నుప� అతడ� ఆ Pల;6  వట-C��%ా�ేయ Txజj® 1ింపవలsను. ఆ తరF9ాత
య�జక;డ� ఆ Pల;6  చూచుట�?r లkప>�I 9:ళ6వలsను. 37373737 అతడ� ��డ
చూAనప�డ� ఆ ��డ Pంట- %�డలయందు పచd �xళØ%ాT:ౖనను
ఎఱÃ�xళØ%ాT:ౖనను ఉండ� పల6 ప��xరల; గల�ై %�డకంటM పల6 మ	%ా ఉం(fన
PQడల 38383838 య�జ క;డ� ఆ Pంటనుం(f Pంట-9ా�Iట-�I బయల;9:È6 ఆ Pల;6
ఏడ� ��నమ	ల; మ�Zి య	ంచవలsను. 39393939 ఏడవTxడ� య�జక;డ� J#S%S వAd
�x"" చూడవలsను. అప�డ� ఆ ��డ Pంట- %�డలయందు 9ా�1ింAన�ైన
PQడల 40404040 య�జక;" Z2లవ� ��ప�న ఆ ��డగల #ాళ6ను ఊడ�ºZి ఊ#S
9:ల;పలనున` అపVతKసÍలమ	న �ార9Eయవలsను. 41414141 అప�డతడ� ఆ
Pంట-లkపలను చుటBC  %�డలను %§Pంప వలsను. 9ారF %§Zిన 12ల6 లను
ఊ#S9:ల;పలనున` అపVతK సÍలమ	న �ారబ¢Zి 42424242 9EరF#ాళ6ను ¬Zి��" ఆ
#ాళ6క; పKJ%ా �ేరuవలsను. అతడ� 9EరF అడ�సును �ె1ిuంA ఆ Pంట-%�డక;



ప�Pంపవలsను. 43434343 అతడ� ఆ #ాళ6ను ఊడ�ºPంA Pల;6 %§PంA �x"�I
అడ�సును ప�PంAన తరF9ాత ఆ ��డ J#S%S ఆ Pంట బయల;
ప(fనPQడల య�జక;డ� వAd �x" చూడవలsను. 44444444 అప�డ� ఆ ��డ ఆ
Pంట 9ా�1ింAనPQడల అ�� ఆ Pంట-లk ��రF క;డ� క;ష¡ మ	; అ��
అపVతKమ	. 45454545 �ాబట-C  అతడ� ఆ Pంట-" �x" #ాళ6ను కఱÃలను
సున`మంతట-" పడ %tట-C ంA ఊ#S9:ల;పలనున` అపVతKసÍలమ	నక; 9ాట-"
¹PంA �ారబ¢Pంపవలsను. 46464646 మ#Sయ	 ఆ Pల;6  �ాడ�V(fAన
��నమ	ల"`య	 �x"లk పK9Ehంచు9ాడ� ¯ాయం�ాలమ	వరక;
అపVతpK డగ	ను. 47474747 ఆ Pంట పండ� ��ను9ాడ� తన బటCల; ఉదుక;
��నవలsను. ఆ Pంట ´¢జనమ	�ేయ	 9ాడ� తన బటCల; ఉదుక;��నవలsను.
48484848 య�జక;డ� వAd లkపల పK9EhంA చూచునప�డ� ఆ Pంట-�I అడ�సు
9EZిన తరF9ాత ఆ ��డ Pంట-లk 9ా�1ింపక ��PనPQడల, ��డ బµగ	ప(ెను
గనుక ఆ Pల;6  పVతKమ" య�జక;డ� "రÞPంపవలsను. 49494949 ఆ Pంట- ��రక;
�ాపప#S}#ారÍబ> అ#Suంచుటక; అతడ� #?ండ� ప{లను �ేవ�xరF కఱÃను
రకNవరÞప� నూల;ను ©̈¯�qప�ను ¬Zి��" 50505050 �ారF ట-12ౖన మంట- �ాతKలk ఆ
ప{లలk ఒక�x"" వ¥�ంA 51515151 ఆ �ేవ�xరF కఱÃను ©̈¯�qప�ను రకNవరÞప�
నూల;ను సyవ���న ప�f" ¬Zి��" వ¥�ంపబ(fన ప�f రకNమ	లkను �ారF
ట-లk 9ాట-" మ	ంA ఆ Pంట-]ద ఏడ� మ�రFల; ��K �fంపవలsను. 52525252 అటB6  ఆ
ప�f రకNమ	��ను ఆ �ారF ట-��ను సyవ ���న ప�f��ను �ేవ�xరF కఱÃ��ను

©̈¯�qప���ను రకN వరÞప� నూల;��ను ఆ Pంట- Vషయమ	లk �ాపప#S
}#ారÍబ> అ#Suంపవలsను. 53535353 అప�డ� సyవ���న ప�f" ఊ#S9:ల;పల T:గర



Vడ�వవలsను. అటB6  అతడ� ఆ Pంట-�I �Kా యhdతNమ	 �ేయ%ా అ��
పVతKమగ	ను. 54545454 పKJVధ���న క;షp¡ ��డను గ�#Sdయ	, బÐబËను గ�#Sdయ	
55555555 వసN �క;ష¡ మ	నుగ�#Sdయ	, వసN �మ	న�?r నను ఇంట-�?rనను కల;గ	
క;ష¡ మ	నుగ�#Sdయ	, 56565656 9ాప�ను గ�#Sdయ	, పక;�నుగ�#Sdయ	, "గ"గ
ల�డ� మచdను గ�#Sdయ	, 57575757 ఒకడ� ఎప�డ� అపVతpK డ గ	T°, PQప�డ�
పVతpK డగ	T° �ె>యజ³య	టక; ఇ�� క;ష¡ మ	ను గ�#Sdన V¥�.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL అహ#�నులక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 ]రF
ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇట6 ను(f ఒక" �ేహమందు ¯Kా వమ	న`PQడల ఆ
¯Kా వమ	వలన 9ాడ� అపVతpK డగ	ను. 3333 9ా" ¯Kా వమ	 �ా#Sనను �ారక
��Pనను ఆ �ేహZిÍJ"బట-C  9ాడ� అపVతpK డగ	ను. ఆ ¯Kా వమ	గల9ాడ�
పండ���ను పKJ పరFప� అప VతKమ	; 4444 9ాడ� కcరFdండ� పKJ వసుN వ�
అపVతKమ	. 5555 9ా" పరFప�ను మ	టBC 9ాడ� తన బటCల; ఉదుక;��" ళ6��
¯ా`నమ	�ేZి ¯ాయం�ాలమ	వరక; అపVతpK (ై య	ండ�ను. 6666 అట-C9ాడ�
�ే"]ద కcరFdండ�T° �x" ]ద కcరFdండ�9ాడ� తన బటCల; ఉదుక;��"
ళ6�� ¯ా`నమ	�ేZి ¯ాయం �ాలమ	వరక; అపVతpK (ై య	ండ�ను. 7777 
¯Kా వమ	గల 9ా" �ేహమ	ను మ	టBC 9ాడ� తన బటCల; ఉదుక;��" ళ6��
¯ా`నమ	�ేZి ¯ాయం �ాలమ	వరక; అపVతpK (ై య	ండ�ను. 8888 ¯Kా వమ	గల
9ాడ� పVతpK "]ద ఉ!్మ9EZినPQడల 9ాడ� తన బటCల; ఉదుక;��" ళ6��
¯ా`నమ	�ేZి ¯ాయం�ాలమ	వరక; అపVతpK (ై య	ండ�ను. 9999 



¯Kా వమ	గల9ాడ� కcరFdండ� పKJ పల6 మ	 అపVతKమ	. 10101010 9ా" �I\ందనుం(fన
P� వసుN వ�T:ౖనను మ	టBC  పKJ9ాడ� ¯ాయం�ాలమ	వరక; అపVతpK (ై
య	ండ�ను. 9ాట-" ¹య	9ాడ� తన బటCల; ఉదుక;��" ళ6�� ¯ా`నమ	�ేZి
¯ాయం�ాలమ	 వరక; అపVతpK (ై య	ండ�ను. 11111111 ¯Kా వమ	గల9ాడ� ళ6��
�ేతpల; కడ�గ	��నకP� ఎవ" మ	టBC T°9ాడ� తన బటCల; ఉదుక;��"
¯ా`నమ	�ేZి ¯ాయం�ాలమ	వరక; అపVతpK (ై య	ండ�ను. 12121212 ¯Kా వమ	
గల9ాడ� మ	టBC ��"న మంట-�ాతKను పగల%tటCవలsను, పKJ �ెక� �ాతKను ళ6��
కడ� గవలsను. 13131313 ¯Kా వమ	గల9ాడ� తన ¯Kా వమ	నుం(f పVతKత ��ందునప�డ�,
తన పVతKత Vషయ��� P�డ� ��నమ	ల; లs�I�ంచు��" తన బటCల; ఉదుక;
��" �ారF ట-�� ఒడల;ను కడ�గ	��" పVతpK  డగ	ను. 14141414 ఎ"!దవTxడ�
#?ండ� �ెల6  గ	వ�లT:ౖనను #?ండ� �ావ�రప� 1ిల6 లT:ౖనను ¬Zి��" పKత�mప�
గ	(xరమ	 ±క� �x�రమ	TUదwక; వAd PQ�9ా స"`¥�" 9ాట-"
య�జక;" కపu%Sంపవలsను. 15151515 య�జక;డ� 9ాట-లk ఒక�x""
�ాపప#S}#ారÍబ>%ాను ఒక�x"" దహన బ>%ాను అ#Suంపవలsను. అటB6
య�జక;డ� 9ా" ¯Kా వమ	 Vషయమ	లk PQ�9ా స"`¥�" 9ా" "!తNమ	
�Kా యhdతNమ	 �ేయవలsను. 16161616 ఒక"�I �ర�స�లన���నPQడల 9ాడ� స#ా�ంగ
¯ా`నమ	 �ేZి��" ¯ాయం�ాలమ	వరక; అపVతpK (ై య	ండ�ను. 17171717 ఏ
బటC]దను ఏ ��ల;]దను �ర�స�లనమగ	T° ఆ బటCయ	 ఆ ��ల;ను ళ6��
ఉదుకబ(f ¯ాయం�ాలమ	 వరక; అపVతK��� య	ండ�ను. 18181818 
�ర�స�లనమగ	నటB6  ZీN � ప�రFషpల; శయ"ంAనPQడల 9ా#SదwరF ళ6��
¯ా`నమ	 �ేZి ¯ాయం�ాలమ	వరక; అపVతpK లsౖ య	ందురF. 19191919 ZీN �



�ేహమందుండ� ¯Kా వమ	 రకN¯Kా వ���నPQడల ఆ�� P�డ� ��నమ	ల; కడ%ా
ఉండవలsను. ఆ��ను మ	టBC  9ారందరF ¯ాయం�ాలమ	వరక;
అపVతpK లగ	దురF. 20202020 ఆ�� కడ%ా ఉన`ప�డ� ఆ�� �ే"]ద పండ���నుT°
అ�� అపVతKమగ	ను; ఆ�� �ే"]ద కcరFdండ�T° అ�� అపVతKమగ	ను. 21212121
ఆ�� పడకను మ	టBC  పKJ9ాడ� తన బటCల; ఉదుక;��" ళ6�� ¯ా`నమ	�ేZి
¯ాయం�ాలమ	 వరక; అపVతpK (ై య	ండ�ను. 22222222 ఆ�� �ే"]ద కcరFdం
డ�T° �x" మ	టBC  పKJ9ాడ� తన బటCల; ఉదుక;��" ళ6�� ¯ా`నమ	 �ేZి
¯ాయం�ాలమ	వరక; అపVతpK (ై య	ండ�ను. 23232323 అ�� ఆ�� పరFప�]దT:ౖనను
ఆ�� కcరFdం(fన �x"]దT:ౖనను ఉం(fనPQడల �x"" మ	టBC  9ాడ�
¯ాయం�ాలమ	వరక; అపVతpK (ై య	ండ�ను. 24242424 ఒకడ� ఆ����
శయ"ంచుచుండ%ా ఆ�� రజసుq 9ా"�I త%S>నPQడల, 9ాడ� ఏడ� ��నమ	ల;
అపVతpK  డగ	ను; 9ాడ� పండ���ను పKJ మంచమ	 అపVతKమ	. 25252525 ఒక ZీN �
కడ%ా ఉండ��ాలమ	నక; మ	ందు%ా ఆ�� రకN¯Kా వమ	 ఇంక అTEక��నమ	ల;
సKVంAనను ఆ�� కడ%ానుండ� �ాల���న తరF9ాత సKVంAనను, ఆ��
అపVతKత ఆ�� కడ%ానుండ� ��నమ	లలkవలsTE ఆ ¯Kా వ��నమ	ల"`య	
ఉండ�ను, ఆ�� అపVతpK #ాల;. 26262626 ఆ�� ¯Kా వ��నమ	ల"`య	 ఆ�� పండ���ను
పKJ మంచమ	 ఆ�� కడ%ానున`పuట- మంచమ	వలs ఉండ వలsను. ఆ��
�ే"]ద కcరFdండ�T° అ�� ఆ�� కడ%ా ఉన`పuట- అపVతKతవలs
అపVతKమగ	ను. 27272727 9ాట-" మ	టBC  పKJ9ాడ� అపVతpK డ�. 9ాడ� తన బటCల;
ఉదుక;��" ళ6�� ¯ా`నమ	�ేZి ¯ాయం�ాలమ	వరక; అపVతpK (ై య	ండ�ను.
28282828 ఆ�� ఆ ¯Kా వమ	 క;��#S పVతpK #ాలsౖనPQడల ఆ�� P�డ���నమ	ల;



లs�I�ంచు ��" అV ¬#Sన తరF9ాత పVతpK #ాలగ	ను. 29292929 ఎ"!దవ Txడ� ఆ��
#?ండ� �ెల6  గ	వ�లT:ౖనను #?ండ� �ావ�రప� 1ిల6 లT:ౖనను పKత�mప� గ	(xరమ	
±క� �x�రమ	నక; య�జక;"±దwక; �ేవలsను. 30303030 య�జక;డ� ఒక�x""
�ాపప#S}#ారÍబ>%ాను ఒక�x"" దహనబ>%ాను అ#Suంపవలsను. అటB6
య�జక;డ� ఆ�� ¯Kా వVషయ��� PQ�9ా స"`¥�" ఆ�� "!తNమ	
�Kా యhdతNమ	 �ేయవలsను. 31313131 ఇW\ా P�Úయ	ల; తమ మధ�నుండ� Tx "9ాస
సÍల మ	ను అపVతKపరచునప�డ� 9ారF తమ అపVతKతవలన �xవక;ండ�నటB6
9ా#S�I అపVతKత కల;గక;ండ ]రF 9ా#S" �ా�ాడవలsను. 32323232
¯Kా వమ	గల9ా"గ�#Sdయ	, �ర�స�లనమ	వల" అప VతKతగల9ా"గ�#Sdయ	,
కడ%ానున` బల ß̈ను#ా>" గ�#Sdయ	, 33333333 ¯Kా వమ	గల ZీN � ప�రFషpలను
గ�#Sdయ	, అపVతpK #ా>�� శయ"ంచు 9ా" గ�#Sdయ	 V¥�ంపబ(fన�� ఇ�ే.
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1111 అహ#�ను ఇదwరF క;మ�రFల; PQ�9ా స"`¥��I స]1ింA చ"��Pన
తరF9ాత PQ�9ా ¹ÌL�� మ�టల�(f ఇట6 T:ను 2222 TEను కరFణx1ీఠమ	 ]ద
�¤ఘ మ	లk కనబడ�దును గనుక  స�దరF(ైన అహ#�ను
�xవకయ	ండ�నటB6  అతడ� మందసమ	 ]�� కరFణx1ీఠమ	 ఎదుటనున`
అడi�ెరలkప>�I ఎల6 ప�డ�ను #ాకcడద" అత"�� �ెప�మ	. 3333 అతడ�
�ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక �Å(ెదూడను దహనబ>%ా ఒక ��టäCల;ను ¬Zి��",
�ట-�� ప#S�దzసÍలమ	లk"�I #ావలsను. 4444 అతడ� పKJÌి¡ త ���న ���ా�P
�¾డ�గ	��" తన మ�నమ	నక; సన` Txర ల�గ	ల; �¾డ�గ	��", సన`Txర



దట-CకటBC ��" సన`Txర�ా%ా 12టBC ��నవలsను. అV పKJష¡ వసN � మ	ల; గనుక
అతడ� ళ6�� �ేహమ	 కడ�గ	��" 9ాట-" 9EZి��నవలsను. 5555 మ#Sయ	 అతడ�
ఇW\ా P�Úయ	ల సమ� జమ	 TUదwనుం(f �ాపప#S}#ారÍబ>%ా #?ండ� �¤క
1ిల6 లను దహనబ>%ా ఒక ��టäCల;ను ¬Zి��" #ావలsను. 6666 అహ#�ను తన ��రక;
�ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక �Å(ెను అ#SuంA తన "!తNమ	ను తన Pంట-9ా#S
"!తNమ	ను �Kా యhdతNమ	 �ేZి 7777 ఆ #?ండ� �¤క1ిల6 లను ¬Zి��" వAd,
పKత�mప� గ	(xరమ	±క� �x�రమ	TUదw  PQ�9ా స"`¥�" 9ాట-"
ఉంచవలsను. 8888 అప�డ� అహ#�ను PQ�9ా 1Lరట ఒక *ట-", V(fA12టäC  �¤క1
1Lరట ఒక *ట-" ఆ #?ండ� �¤కల]ద #?ండ� *ట6 ను 9Eయవలsను. 9999 ఏ �¤క]ద
PQ�9ా1Lరట *ట- పడ�T°, ఆ �¤కను అహ#�ను ¬Zి��" వAd
�ాపప#S}#ారÍబ>%ా అ#Suంపవలsను. 10101010 ఏ �¤క]ద V(fA12టBC ట అTE *ట-
పడ�T° �x"వలన �Kా య hd తNమ	 కల;గ	నటB6 , �x""1 అరణ�మ	లk
V(fA12టBC  ట�?r PQ�9ా స"`¥�" �x"" �Kా ణమ	��TE ఉంచ వలsను. 11111111
అప�డ� అహ#�ను �ాపప#S}#ారÍబ>యగ	 ఆ �Å(ెను ¬Zి��" వAd తన
"!తNమ	ను తన Pంట-9ా#S "!తNమ	ను �Kా యhdతNమ	 �ేZి��నవ లsను.
తరF9ాత అతడ� తన��రక; �xన#Suంచు �ాపప#S}#ారÍబ>యగ	 �Å(ెను వ¥�ంA
12121212 PQ�9ా స"`¥�నున` ధూప1ీఠమ	 ]దనుం(f ధూ�ా#?Nడ� "ప�లను,
తన 1ి(f�?ళ6�� ప#S మళధూపచూరÞమ	ను ¬Zి��" అడi�ెరలkప>�I 9ాట-" �ెAd
�xను �xవక;ండ�నటB6  13131313 ఆ ధూపమ	 �¤ఘమ	 వలs Wాసనమ	ల ]దనున`
కరFణx1ీఠమ	ను కమ	4టక;, PQ�9ా స"`¥�" ఆ అ%S`]ద ఆ ధూప
దKవ�మ	ను 9Eయవలsను. 14141414 అప�డతడ� ఆ �Å(ెరకNమ	లk ��ం�ెమ	 ¬Zి��"



త�రFuపKక�ను కరFణx1ీఠమ	]ద తన 9EK>�� ��K �fంA, కరFణx1ీఠమ	 ఎదుట
తన 9EK>�� ఆ రకNమ	లk ��ం�ెమ	 ఏడ�మ�రFల; ��K �fంపవలsను. 15151515 అప�డతడ�
పKజల#Suంచు �ాపప#S}#ారzబ>యగ	 �¤కను వ¥�ంA అడi  �ెరలkప>�I �x"
రకNమ	 �ెAd ఆ �Å(ెరకN మ	�� �ేZినటB6  �º" రకNమ	��ను �ేZి, కరFణx1ీఠమ	
]దను కరFణx1ీఠమ	 ఎదుటను �x" ��K �fంపవలsను. 16161616 అటB6  అతడ�
ఇW\ా P�Úయ	ల సమసN  �ాపమ	లను బట-Cయ	, అన%ా 9ా#S అపVతKతను
బట-Cయ	, 9ా#S అJ క\మమ	లనుబట-Cయ	 ప#S�దz  సÍలమ	నక; �Kా యhdతNమ	
�ేయవలsను. పKత�mప� గ	(xరమ	 9ా#Sమధ� ఉండ�ట వలన 9ా#S అపVతKతను
బట-C  అ�� అపVతK మగ	చుండ�ను గనుక అతడ� �x"�I �Kా యhdతNమ	
�ేయవలsను. 17171717 ప#S�దzసÍలమ	లk �Kా యhdతNమ	 �ేయ	టక; అతడ� లkప>�I
��వ� నప�డ� అతడ� తన "!తNమ	ను తన Pంట- 9ా#S "!తNమ	ను
ఇW\ా P�Úయ	ల సమసN  సమ�జమ	 "!తNమ	ను �Kా యhdతNమ	�ేZి బయట-�I
వచుdవరక; ఏ మనుషp�డ�ను పKత�mప� గ	(xరమ	లk ఉండ#ాదు. 18181818 మ#Sయ	
అతడ� PQ�9ా స"`¥�నున` బ>1ీఠమ	 TUదwక; ��P �x"�I
�Kా యhdతNమ	 �ేయవలsను. అతడ� ఆ �Å(ెరకNమ	లk ��ం�ెమ	ను ఆ
�¤కరకNమ	లk ��ం�ెమ	ను ¬Zి��" బ>1ీఠప� ��మ	4ల]ద చ!#S 19191919
P�డ�మ�రFల; తన 9EK>�� ఆ రకNమ	లk ��ం�ెమ	 �x"]ద ��K �fంA �x"
పVతK పరA ఇW\ా P�Ú య	ల అపVతKతను ��%tట-C  �x"" ప#S�దzపరచవలsను.
20202020 అతడ� ప#S�దzసÍలమ	నక;ను పKత�mప� గ	(xరమ	నక;ను
బ>1ీఠమ	నక;ను �Kా యhdతNమ	 �ేZి �x>ంAన తరF9ాత ఆ సyవ���న
�¤కను దగ¶రక; ¬Zి��" #ావలsను. 21212121 అప�డ� అహ#�ను సyవ���న ఆ �¤క



తల]ద తన #?ండ� �ేతpల; ఉంA, ఇW\ా P�Úయ	ల �ాపమ	ల"`య	, అన%ా
9ా#S �ోషమ	ల"`య	 9ా#S అJక\మమ	ల"`య	 �x"]ద ఒప���", ఆ
�¤కతల]ద 9ాట-" ¹1ి, త%Sన మనుషp�"�ేత అరణ�మ	లk"�I �x"
పంపవలsను. 22222222 ఆ �¤క 9ా#S �ోషమ	ల"`ట-" ఎ(x#S �ేశమ	నక; భ#SంA
��వ�ను. అతడ� అరణ�మ	లk ఆ �¤కను V(fA12టC  వలsను. 23232323 అప�డ�
అహ#�ను పKత�mప� గ	(xరమ	 లk"�I వAd, �xను ప#S�దzసÍలమ	లk"�I
9:È6నప�డ� �xను 9EZి��"న TxరబటCలను ¬Zి అక�డ 9ాట-" ఉంA 24242424 ప#S�దz
సÍలమ	లk �ేహమ	ను ళ6�� కడ�గ	��" బటCల; J#S%S ధ#Sంచు��" బయట-�I
వAd తన��రక; దహన బ>" పKజల��రక; దహనబ>" అ#SuంA, తన
"!తNమ	ను పKజల "!తNమ	ను �Kా యhdతNమ	 �ేయవలsను 25252525 �ాప
ప#S}#ారÍబ> ప�వ�±క� ��\ వ��ను బ>1ీఠమ	]ద ద ©̈ంపవలsను 26262626
V(fA12టäC  �¤కను వద>న9ాడ� తన బటCల; ఉదుక;��" ళ6�� �ేహమ	
కడ�గ	��" తరF9ాత �ాæçమ	లk"�I #ావలsను. 27272727 ప#S�దzసÍలమ	లk �Kా య
hdతNమ	 �ేయ	టక; 9Eట- రకNమ	 �x" లkప>�I �ేబ(ెT° �ాపప#S}#ారÍ
బ>యగ	 ఆ �Å(ెను ఆ �¤కను ఒకడ� �ాæçమ	 9:ల;ప>�I ¬Zి��" ��వలsను.
9ాట- చర4మ	లను 9ాట- మ�ంసమ	ను 9ాట- మలమ	ను అ%S`�� �ా>d9Eయ
వలsను. 28282828 9ాట-" �ా>d9EZిన9ాడ� తన బటCల; ఉదుక; ��" ళ6�� �ేహమ	
కడ�గ	��" తరF9ాత �ాæçమ	 లk"�I #ావలsను. 29292929 ఇ�� ]క; "త����న కటCడ.
స��ే�ల;%ా" ] మధ�నుండ� పర�ే�ల;%ా" ]రందరF ఏడవT:ల ప��యవ
Txడ� ఏ ప"PQ�నను �ేయక !మ	4ను ]రF దుఃఖపరచు ��నవలsను. 30303030
ఏలయన%ా ]రF PQ�9ా స"`¥�" ] సమసN  �ాపమ	లనుం(f



పVతpK లగ	నటB6  ఆ ��నమ	న !మ	4 పVతKపరచు నటB6  ] "!తNమ	
�Kా యhdతNమ	 �ేయబ(ెను. 31313131 అ�� ]క; మ} VW\ా ంJ ��నమ	. !మ	4ను
]రF దుఃఖపరచు��నవలsను; ఇ�� "త����న కటCడ. 32323232 ఎవరF తన తం(fK�I
మ�రF%ా య�జక;డగ	ట�?r అ� ÌLకమ	��ం�� తను` పKJÌి¡ ంచు��నుT° ఆ
య�జక;డ� �Kా యhdతNమ	 �ేZి��" TxరవసN �మ	లsౖన పKJÌి¡ త వసN �మ	లను
ధ#Sంచు��నవలsను. 33333333 మ#Sయ	 అతడ� అJ ప#S�దzమ	%ానున`
మం��రమ	నక;ను పKత�mప� గ	(xర మ	నక;ను బ>1ీఠమ	నక;ను
�Kా యhdతNమ	 �ేయవలsను. మ#Sయ	 అతడ� య�జక;ల "!తNమ	ను
సమ�జమ	 "!తN  మ	ను �Kా యhdతNమ	 �ేయవలsను. 34343434 సంవతqరమ	నక;
ఒక¯ా#S ఇW\ా P�Úయ	ల సమసN  �ాపమ	లనుబట-C  9ా#S "!తNమ	
�Kా యhdతNమ	 �ేయ	టక; ఇ�� ]క; "త����న కటCడ. PQ�9ా ¹ÌLక;
ఆజj® 1ింAనటB6  అతడ� �ేZ2ను.

ల��య�ాండమ	 17ల��య�ాండమ	 17ల��య�ాండమ	 17ల��య�ాండమ	 17

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను. 2222 వ� అహ#�ను��ను
అత" క;మ�రFల��ను ఇW\ా P�Úయ	లంద#S��ను ఈల�గ	�ెప�మ	ఇ��
PQ�9ా ఆజj® 1ింAన మ�ట 3333 ఇW\ా P�Úయ	ల క;టBంబమ	లలk PQ�9ా
మం��రమ	 ఎదుట PQ� 9ాక; అరuణమ	 అ#Suంచుటక; ప�ను��ను 9ాడ�
అ�� ఎ�ేw %ా" %tఱÃP�%ా" �¤కP�%ా" 4444 పKత�mప� గ	(x రమ	±క�
�x�రమ	TUదwక; �x"" మ	ందు �ేక �ాæç మ	లk వ¥�ంAనను �ాæçమ	నక;
9:ల;పల వ¥�ంAనను ఆ మనుషp�డ� తన పKజలలk నుం(f ��ట-C9Eయబడ�ను; 5555



9ాడ� రకNమ	ను ఒ>�IంAన 9ాడ�; ఇW\ా P�Úయ	ల; బయట వ¥�ంచుచున` బ>
ప�వ�లను ఇక బయట వ¥�ంపక PQ�9ా 1Lరట య�జక;"±దwక;
పKత�mప� గ	(x రమ	±క� �x�రమ	న�³ ¬Zి��" వAd సమ�¥xన బ>%ా
అ#SuంచునటB6  ఆ మనుషp�డ� జనులలkనుం(f ��ట-C  9Eయబడవలsను. 6666 
PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసన గల;గ	నటB6  య�జక;డ� పKత�mప� గ	(xర
మ	±క� �x�రమ	 TUదwనున` PQ�9ా బ>1ీఠమ	]ద 9ాట- రకNమ	ను
��K �fంA 9ాట- ��\ వ��ను ద ©̈ంపవలsను. 7777 9ారF వ���xరFలsౖ అనుస#Sంచుచు
వAdన దయ�మ	ల 1Lరట వ¥�ంAనటB6  ఇక]దట తమ బ>ప�వ�లను వ¥�ంప
#ాదు. ఇ�� 9ా#S తర తరమ	లక; 9ా#S�I "త����న కటCడ. 8888 మ#Sయ	 వ�
9ా#S�� ఇట6 నుమ	ఇW\ా P�Úయ	ల క;టBంబమ	లలk%ా" ]లk "వZించు
పర�ే�లలk %ా" ఒకడ� దహనబ>T:ౖనను 9E#tక P� బ>T:ౖనను 9999 
PQ�9ాక; అ#Suంప ను�ేw శమ	గల9ా(ై పKత�mప� గ	(xరమ	±క�
�x�రమ	TUదwక; ¬Zి��" #ా"PQడల ఆ మనుషp�డ� జనులలkనుం(f
��ట-C9Eయబడ�ను. 10101010 మ#Sయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల క;టBంబమ	లలkTE!, ]లk
"వZించు పర�ే�లలkTE!, ఒకడ� �ే" రకN మ	నుJ"నను రకNమ	 Jను9ా"�I
TEను Vమ	ఖుడT:ౖ జను లలkనుం(f 9ా" ��ట-C9Eయ	దును. 11111111 రకNమ	
�ేహమ	నక; �Kా ణమ	. ]"!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయ	నటB6
బ>1ీఠమ	]ద ��య	ట�?r �x"" ]�IAdJ". రకNమ	 �x"లkనున`
�Kా ణమ	నుబట-C  �Kా యhdతNమ	 �ేయ	ను. 12121212 �ాబట-C  ]లk ఎవడ�ను రకNమ	
Jనకcడద"య	, ]లk "వZించు ఏ పర�ేhయ	 రకNమ	 Jనకcడద"య	
TEను ఇW\ా P�Úయ	లక; ఆజj® 1ింAJ". 13131313 మ#Sయ	 ఇW\ా P�Úయ	లలkTE%ా"



]లk "వ Zించు పర�ే�లలkTE%ా" ఒకడ� Jనద%Sన మృగమ	T:ౖనను
ప�fT:ౖనను 9Eటµ(f పట-CనPQడల 9ాడ� �x" రకNమ	ను ఒ>�IంA మంట-��
కపuవలsను; ఏలయన%ా అ�� సమసN  �ేహమ	లక; �Kా ణx¥xరమ	; 14141414 �x"రకNమ	
�x" �Kా ణమ	న �ా¥xరమ	. �ాబట-C  ]రF ఏ �ేహరకNమ	ను Jనకcడదు. 9ాట-
రకNమ	 సర� �ేహమ	లక; �Kా ణx ¥xరమ	; �x"" Jను పKJ9ాడ� మరణhm
TUందున" TEను ఇW\ా P�Úయ	లక; ఆజj® 1ింAJ". 15151515 మ#Sయ	 కæï
బరమ	T:ౖనను *లdబ(fన �x"T:ౖనను Jను పKJ9ాడ� �ేశ మందు
ప�ట-Cన9ా(ే! పర�ేhP�! 9ాడ� తన బటCలను ఉదుక;��" ళ6�� �ేహమ	ను
కడ�గ	��" ¯ాయం �ాలమ	వరక; అపVతpK డగ	ను. తరF9ాత పVతpK డగ	ను.
16161616 అP�ే 9ాడ� 9ాట-" ఉదుక;��నకయ	 తన �ేహమ	ను కడ�గ	��నకయ	
ఉం(fనPQడల 9ాడ� తన �ోషhmను భ#Sంచును.

ల��య�ాండమ	 18ల��య�ాండమ	 18ల��య�ాండమ	 18ల��య�ాండమ	 18

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను 2222 TEను ] �ేవ�డT:ౖన
PQ�9ాన" వ� ఇW\ా P�Úయ	ల�� �ెప�మ	. 3333 ]రF "వZింAన ఐగ	ప�N
�ేWా�xరమ	ల ��ప�న ]రF �ేయకcడదు; TEను !మ	4ను ర1ిuంచుచున`
కTxను �ేWా�xరమ	ల��ప�న ]రF �ేయకcడదు; 9ా#S కటCడలను బట-C
నడవకcడదు. 4444 ]రF Tx Vధులను %?r��నవలsను; Tx కటCడలనుబట-C
నడ�చు��నుటక; 9ాట-" ఆచ#Sంపవలsను; ] �ేవ�డనగ	 TEను PQ�9ాను. 5555
]రF TxకటCడలను Tx Vధు లను ఆచ#Sంపవలsను. 9ాట-" %?r��ను9ాడ�
9ాట-వలన బKదుక;ను; TEను PQ�9ాను. 6666 ]లk ఎవరFను తమ



రకNసంబంధుల మ�Tx�xûదన మ	ను ¬య	టక; 9ా#S" స]1ింపకcడదు;
TEను PQ�9ాను. 7777  తం(fK�I మ�Tx�xûదనమ	%ా నున`  త>6
మ�Tx�xûదనమ	ను ¬యకcడదు; ఆ��  త>6 ; ఆ�� మ�Tx�xûదనమ	ను
¬యకcడదు. 8888  తం(fK ´µర� మ�Tx�xûదనమ	ను ¬యకcడదు; అ�� 
తం(fK�ే. 9999  స�ద#S మ�Tx�xûదనమ	ను, అన%ా ఇంట-లk ప�ట-Cన �ే!
9:ల;పట ప�ట-Cన�ే!  తం(fK క;మ�#?N±క� PQ�నను  త>6
క;మ�#?N±క�PQ�నను మ�Tx�xûదనమ	ను ¬యకcడదు. 10101010  క;మ�రF"
క;మ�#?N మ�Tx�xûదనమ	 T:ౖనను క;మ�#?N క;మ�#?N మ�Tx�xûదనమ	T:ౖనను
¬య కcడదు; అ�� ��. 11111111  తం(fKవలన ప�ట-Cన  తం(fK ´µర� క;మ�#?N 
స�ద#S; ఆ�� మ�Tx�xûదనమ	ను ¬యకcడదు. 12121212  తం(fK స�ద#S
మ�Tx�xûదన మ	ను ¬యకcడదు. ఆ��  తం(fK రకNసంబం¥�. 13131313  త>6
స�ద#S మ�Tx�xûదనమ	ను ¬యకcడదు; ఆ��  త>6  రకNసంబం¥�. 14141414 
తం(fK స�దరF" మ�Tx�xûదనమ	ను ¬యకcడదు, అన%ా అత" ´µర�ను
స]1ింపకcడదు; ఆ��  1ినత>6 . 15151515  �Åడ> మ�Tx�xûదనమ	ను
¬యకcడదు; ఆ��  క;మ�రF" ´µర�, ఆ�� మ�Tx�xûదనమ	ను ¬య
కcడదు. 16161616  స�దరF" ´µర�మ�Tx�xûదనమ	ను ¬యకcడదు; అ�� 
స�దరF" మ�నమ	. 17171717 ఒక ZీN � మ�Tx�xûదనమ	ను ఆ�� క;మ�#?N
మ�Tx�xûదనమ	ను ¬యకcడదు; ఆ�� క;మ�రF" క;మ�#?N
మ�Tx�xûదనమ	 T:ౖనను ఆ�� క;మ�#?N క;మ�#?N మ�Tx�xûదనమ	T:ౖనను
¬య	టక; 9ా#S" �ేరFd��నకcడదు; 9ారF ఆ�� రకNసంబంధుల;; అ��
దు�ా�మపKవరNన. 18181818  ´µర� బK���I య	ండ%ా ఆ��ను 1ీ(fంచుటక; ఆ��



స�ద#S మ�Tx �xûదనమ	ను ¬య	టక; ఈ��ను ఆ���� 12ం(f6 �ేZి
��నకcడదు. 19191919 అపVతKతవలన ZీN � కడ%ా ఉండ� నప�డ� ఆ��
మ�Tx�xûదనమ	ను ¬య	టక; ఆ��ను స]1ింపకcడదు. 20202020  ��రFగ	9ా"
´µర�యందు  �ర�స�లనమ	�ేZి ఆ��వలన అపVతKత కల;గజ³Zి��న కcడదు.
21212121 వ� ఏ మ�తKమ	ను  సం�xనమ	ను¹లsక; "!తNమ	 అ%S`గ	ండమ	ను
�xటయ కcడదు;  �ేవ�" Txమమ	ను అపVతKపరచకcడదు, TEను
PQ�9ాను. 22222222 ZీN � శయనమ	వలs ప�రFషశయనమ	 కcడదు; అ��

Á̈యమ	. 23232323 ఏ జంతpవ� నందును  స�లనమ	�ేZి �x" వలన అపVతKత
కల;గజ³Zి��నకcడదు. జంతpవ� ZీN �" ��ందునటB6  ఆ�� �x" PQదుట
"ల;వ#ాదు, అ�� Vప#§తమ	. 24242424 �ట-లk �ే"వలనను అపVతKత కల;గజ³Zి��న
కcడదు. TEను ] PQదుటనుం(f 9:ళ6%tటBC చున` జనమ	ల; 9ా ట"`ట-వలన
అపVతpK లsౖ#S. 25252525 ఆ �ేశమ	 అపVతKత కల�� గనుక TEను �x"]ద �x" �ోష
hmను ¹ప�చుTx`ను. ఆ �ేశమందు �ాప�రమ	న` 9ా#S" 9:ళ6గ\�I�
9Eయ	చున`��. 26262626 �ాబట-C  ఆ �ేశమ	 ]కంటM మ	ందు%ానున` పKజలను
9:ళ6గ\�I�9EZిన పK�ారమ	 ] అపVతKతను బట-C  !మ	4ను 9:ళ6గ\�I�
9Eయక;ండ�నటB6  ]రF, 27272727 అన%ా స��ేhP�%ా" ]లk "వZించు
పర�ేhP�%ా" PÀ Á̈య �I\యల"`ట-లk �ే"" �ేయక, 28282828 PÀ Tx కటC
డలను Tx Vధులను ఆచ#Sంపవలsను. 29292929 ఎవరF అట-C  Á̈య �I\యలలk
�ే"T:ౖనను �ేయ	దు#� 9ారF పKజలలa నుం(f ��ట-C9Eయబడ�దురF. 30303030 �ాబట-C
]కంటM మ	ందు%ా నున`9ారF అనుస#SంAన ఆ Á̈య���న ఆ�xరమ	లలk
�ే"T:ౖనను అనుస#Sంచుటవలన అపVతKత కల;గజ³Zి��న క;ండ�నటB6  TEను



]క; V¥�ంAన V¥� ననుస#SంA నడ�చు ��నవలsను. TEను ] �ేవ�డT:ౖన
PQ�9ాను.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdనుఇW\ా P�Úయ	ల
సర�సమ�జమ	�� ఇటB6  �ెప�మ	. 2222 ]రF ప#S�దుz లsౖ య	ండవలsను. ]
�ేవ�డT:ౖన PQ�9ానగ	 TEను ప#S�దుz డT:ౖ య	Tx`ను. 3333 ]లk పKJ9ాడ�
తన త>6�I తన తం(fK�I భయపడవలsను. TEను "య!ంAన VW\ా ంJ��నమ	లను
ఆచ#Sంపవలsను; TEను ] �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను. 4444 ]రF వ�రÍ���న
�ేవతలతటBC  JరFగకcడదు. ]రF ��తVగ\హమ	లను �ేZి��నకcడదు. TEను
] �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను 5555 ]రF PQ�9ాక; సమ�¥xనబ>
అ#Suంచునప�డ� అ�� అం%§ క#Sంపబడ�నటB6 %ా అ#Suంపవలsను. 6666 ]రF
బ>న#Suం చుTx(ైనను మరFTx(ైనను �x" Jనవలsను. మ�డవ Txట-వరక;
!%S>య	న` �x"" అ%S`�� �ా>d9Eయ వలsను. 7777 మ�డవTxడ� �x"లk ��ం�ె
���నను J"నPQడల అ�� Á̈యమగ	ను; అ�� అం%§క#Sంపబడదు. 8888 �x""
Jను9ాడ� తన �ోషhmను భ#Sంచును. 9ాడ� PQ�9ాక; ప#S�దz���న �x""
అపVతKపర�ెను. 9ాడ� పKజలలkనుం(f ��ట-C9Eయ బడ�ను. 9999 ]రF ] భ�!
పంటను �Åయ	నప�డ�  ��లమ	 ±క� ఓరలను ప�#SN%ా �Åయకcడదు; 
�Åతలk ప#S%?ను ఏరF��నకcడదు;  ఫలవృmమ	ల ��ట ప#S%?ను
కcరFd��నకcడదు; 10101010  ఫలవృmమ	ల ��టలk #ా>న పండ6 ను
ఏరF��నకcడదు, áదలక;ను పర�ే�లక;ను 9ాట-" V(fA12టCవలsను; 11111111 TEను



] �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను. ]రF �ొం%S>ంపకcడదు, బÐంకకcడదు, ఒక"��
ఒకడ� అబదzమ�డకcడదు; 12121212 Tx Txమమ	నుబట-C  అబదzపKమ� ణమ	
�ేయకcడదు;  �ేవ�" Txమమ	ను అపVతKపరచ కcడదు; TEను
PQ�9ాను. 13131313  ��రFగ	9ా" ©̈ంZింప కcడదు, 9ా" �ోచు��నకcడదు,
కc> 9ా" కc> మరFTxట- వరక; ±దw ఉంచు��నకcడదు; 14141414 �ెVట-9ా"
JటC  కcడదు, గ	\ (fi9ా"PQదుట అడiమ	9Eయకcడదు;  �ేవ�"�I
భయపడవలsను, TEను PQ�9ాను. 15151515 అTx�యప� ¬రFu ¬రdకcడదు,
áద9ాడ" పm �ాతమ	 �ేయకcడదు, %tపu9ాడ" అ�మ�నమ	
చూపకcడదు; Tx�యమ	నుబట-C   ��రFగ	9ా"�I ¬రFu ¬రdవలsను. 16161616 
పKజలలk ��ం(ెమ	ల�డ�చు ఇంట-ంట-�I JరFగకcడదు,  స�దరF"�I �Kా ణ
}"�ేయ చూడకcడదు, TEను PQ�9ాను. 17171717  హృదయమ	లk 
స�దరF" ]ద పగపటCకcడదు,  ��రFగ	9ా" �ాపమ	  ]���I
#ాక;ండ�నటB6  వ� తపuక 9ా"" గ��w ంపవలsను. 18181818 �×డ�క; పKJ�×డ�
�ేయకcడదు,  పKజల]ద �Åపమ	ంచు ��నక "ను`వలs  ��రFగ	 9ా""
1LK!ంపవలsను; TEను PQ�9ాను. 19191919 ]రF TxకటCడలను ఆచ#Sంప వలsను; 
జంతpవ�లను ఇతర జjJజంతpవ�లను క>య యకcడదు;  ��లమ	లk
9EరF 9EరF జjతpల VతNన మ	ల; చల6 కcడదు; బÐచుdను Txరయ	 క>ZినబటC
9EZి ��నకcడదు. 20202020 ఒక"�I పK¥xనమ	 �ేయబ(fన �xZి, 9:లPAd
V¹Aంపబడక;ండ%ాTE! ఊరక V(f1ింప బడక;ండ%ాTE! ఒకడ� �x"��
శయ"ంA �ర�స�లనమ	 �ేZినPQడల 9ా#S" h�fంపవలsను. అ��
V(f1ింపబడల�దు గనుక 9ా#S�I మరణhm V¥�ంపకcడదు. 21212121 అతడ� అప#ాధ



ప#S}#ారzబ>", అన%ా అప#ాధప#S}#ారÍబ>యగ	 ��టäCల;ను పKత�mప�
గ	(xరమ	±క� �x�రమ	నక; PQ�9ా స"`¥��I ¬Zి��"#ావలsను. 22222222
అప�డ� య�జ క;డ� అతడ� �ేZిన �ాపమ	నుబట-C  �ాపప#S}#ారÍబ>యగ	
��టäCల;వలన PQ�9ా స"`¥�" అత" "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	
�ేయవలsను. �º"వలన అతడ� �ేZిన �ాపమ	 Vషయ��� అత"�I mమ�పణ
కల;గ	ను. 23232323 ]రF ఆ �ేశమ	నక; వAd ఆ}రమ	న�?r TxTx Vధమ	లsౖన
�ెట6 ను Txట-నప�డ� 9ాట- పండ6 ను అపVతKమ	%ా ఎంచవలsను. 9ాట- �ాప� ]క;
ఎక;�వ%ా ఉండ�నటB6  అV మ�డ� సంవతqరమ	లవరక; ]క; అపVతKమ	%ా
ఉండవలsను, 9ాట-" Jన కcడదు. 24242424 Txల;గవ సంవతqరమ	న 9ాట- ఫలమ	
ల"`య	 PQ�9ాక; పKJÌి¡ త���న సుN Jయ�గ దKవ�మ	లగ	ను; అPదవ
సంవతqరమ	న 9ాట- ఫలమ	లను Jనవచుdను; 25252525 TEను ] �ేవ�డT:ౖన
PQ�9ాను. 26262626 రకNమ	 కc(fన�ే��య	 Jనకcడదు, శక;నమ	ల; చూడ
కcడదు, మంతK ãగమ	ల; �ేయకcడదు, 27272727 ] నుదుట- 9:ండ�K కలను
గ	ండKమ	%ా కJN #Sంపకcడదు,  గడiప� పKక�లను %tరగకcడదు, 28282828
చAdన9ా#S��రక; ] �ేహ మ	ను *రF��నకcడదు, పచdబÐటB6  ]
�ేహమ	నక; ��డ�చు ��నకcడదు; TEను ] �ేవ�డT:ౖన PQ� 9ాను. 29292929 ]
�ేశమ	 వ��చ#Sంపకయ	 దు�ా�మ పKవరNన��"ండకయ	 ఉండ�నటB6  
క;మ�#?N వ�� �x#SణÝయగ	ట�?r ఆ��ను 9Eశ�%ా �ేయకcడదు. 30303030 TEను
"య!ంAన VW\ా ంJ ��నమ	లను ]రF ఆచ#Sంపవలsను Tx
ప#S�దzసÍలమ	ను మ"`ంపవలsను; TEను PQ� 9ాను. 31313131 కరÞ1ిWాAగల9ా#S
దగ¶రక;��కcడదు, ¯��ె %ాండKను 9:ద�I 9ా#Sవలన అపVతKత



కల;గజ³Zి��నకcడదు; TEను ] �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను. 32323232 తల T:రZిన9ా"
PQదుట ల�A మ	స>9ా" మ	ఖమ	ను ఘన పరA  �ేవ�"�I
భయపడవలsను; TEను PQ�9ాను. 33333333 ] �ేశమందు పర�ేh  మధ�
"వZించునప�డ� 9ా"" బµ¥�ంపకcడదు, 34343434 ] మధ� "వZించు పర�ేh"
]లk ప�ట-Cన9ా"వలs ఎంచవలsను, "ను`వలs 9ా"" 1LK!ంప వలsను,
ఐగ	ప�N �ేశమ	లk ]రF పర�ే�లsౖ య	ంట-#S; TEను ] �ేవ�డT:ౖన
PQ�9ాను. 35353535 ¬రFu ¬రFdనప�డ� ��లతలk%ా" త�"�?లk%ా"
ప#Sమ�ణమ	లk%ా" ]రF అTx�యమ	 �ేయకcడదు. 36363636 Tx�య���న �xK సుల;
Tx�య���న గ	ండ�6  Tx�య���న త�మ	 Tx�య���న ప(f ]క;ండవలsను; TEను
ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f !మ	4ను ర1ిuంAన ] �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను. 37373737
�ా%ా ]రF Tx కటCడల"`ట-" Tx Vధుల"`ట-" అనుస#SంA నడ�చు��నవలsను;
TEను PQ�9ాను.

ల��య�ాండమ	 20ల��య�ాండమ	 20ల��య�ాండమ	 20ల��య�ాండమ	 20

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdనువ� ఇW\ా P�Úయ	ల��
ఇట6 నుమ	 2222 ఇW\ా  P�Úయ	లలkTE%ా" ఇW\ా P�ల; పKజలలk "వZించు
పర�ే�లలkTE%ా" ±కడ� ఏమ�తKమ	ను తన సం�xన మ	ను ¹లsక;క;
ఇAdనPQడల 9ా"�I మరణ hm V¥�ంప వలsను; ] �ేశపKజల; #ాళ6�� 9ా"
��టCవలsను. 3333 ఆ మనుషp�డ� Tx ప#S�దzసÍలమ	ను అపVతKపరA Tx
ప#S�దzTxమమ	ను అపVతKపరచుటక; తన సం�xనమ	ను ¹లsక;క; ఇ�ెdను
గనుక TEను 9ా"�I V#�¥�T:ౖ పKజ లలkనుం(f 9ా" ��ట-C9Eతpను. 4444 మ#Sయ	 ఆ



మనుషp�డ� తన సం�xనమ	ను ¹లsక;క; ఇచుdచుండ%ా ] �ేశ పKజల;
9ా" చంపక, 5555 చూA చూడనటB6  తమ కను`ల; మ�Zి��"నPQడల TEను
9ా"�I" 9ా" క;టBంబమ	నక;ను V#�¥�T:ౖ 9ా"" ¹లsక;�� వ��చ#Sంచుటక;
9ా" త#S! వ���xరమ	�ేయ	 9ా#Sనంద#S" పKజలలkనుం(f ��ట-C9Eతpను. 6666 
మ#Sయ	 కరÞ1ిWాA గల9ా#S��ను ¯��ె %ాండK ��ను వ��చ#Sంచుటక; 9ా#SతటBC
JరFగ	9ా (ెవ(ో TEను 9ా"�I V#�¥�T:ౖ పKజలలkనుం(f 9ా" ��ట-C  9Eతpను. 7777
�ావ�న !మ	4ను ]రF ప#S�దzపరచు��" ప#S�దుz లsౖ య	ండ�(f; TEను ]
�ేవ�డT:ౖన PQ� 9ాను. 8888 ]రF Tx కటCడలను ఆచ#SంA 9ాట-" అనుస#Sంప
వలsను, TEను !మ	4ను ప#S�దzపరచు PQ�9ాను 9999 ఎవడ� తన
తం(fKT:ౖనను తన త>6T:ౖనను దూÌించుT° 9ా"�I మరణhm V¥�ంపవలsను. 9ాడ�
తన తం(fKT° త>6T° దూÌిం�ెను గనుక తన hmక; �xTE �ారక;డ�. 10101010 పరF"
´µర��� వ��చ#SంAన 9ా"�I, అన%ా తన ��రFగ	 9ా" ´µర���
వ��చ#SంAన9ా"�I" ఆ వ���x#SణÝ�I" మరణhm V¥�ంపవలsను. 11111111 తన తం(fK
´µర��� శయ "ంAన 9ాడ� తన తం(fK మ�Tx�xûదనమ	ను¬Z2ను; 9ా#Sదw#S�I"
మరణhm V¥�ంపవలsను; తమ hmక; �x�¤ �ారక;ల;. 12121212 ఒకడ� తన �Åడ>��
శయ"ంAనPQడల 9ా#Sదw#S�I" మరణhm V¥�ంపవలsను. 9ారF 9ా#S వరసల;
త1ిu#S; 9ా#S �Kా ణxప#ాధమ	 9ా#S]దనుండ�ను. 13131313 ఒకడ� ZీN ��� శయ"ంAనటBC
ప�రFషp"�� శయ"ంAన PQడల 9ా#SదwరF Á̈య�I\యను�ేZి#S గనుక 9ా#S�I
మరణhm V¥�ంపవలsను; తమ hmక; �x�¤ �ారక;ల;. 14141414 ఒకడ� ZీN �" ఆ��
త>6" 12ం(f6 �ేZి��"నPQడల అ�� దు�ా�మ పKవరNన. దు�ా�మపKవరNన ] మధ�
నుండ క;ండ 9ా"" 9ా#S" అ%S`�� �ాలdవలsను. 15151515 జంతpశయ నమ	



�ేయ	9ా"�I మరణhm V¥�ంపవలsను; ఆ జంతpవ�ను చంపవలsను. 16161616 ZీN � తను`
జంతpవ� ��ందునటB6  �x" స]1ింAనPQడల ఆ ZీN ��I" ఆ జంతpవ�నక;ను
మరణ�¤ V¥�; ఆ��ను �x"" చంపవలsను; తమhmక; �x�¤ �ారక;ల;. 17171717
ఒకడ� తన స�ద#S", అన%ా తన తం(fK క;మ�#?NTE %ా" తన త>6
క;మ�#?NTE%ా" �ేరFd��" ఆ�� ��సnలను 9ాడ�ను 9ా" ��సnలను
ఆ��య	 చూAన PQడల అ�� దురను#ాగమ	. 9ా#S�I" తమ జనులPQదుట
మరణhm V¥�ంపవలsను. 9ాడ� తన స�ద#S" మ�Tx �xûదనమ	ను ¬Z2ను;
తన �ోష hmను �xను భ#Sంచును. 18181818 కడ%ానున` ZీN ��� శయ"ంA ఆ��
మ�Tx�xûదన మ	ను ¬Zిన9ాడ� ఆ�� రకN¥x#ా�xûదనమ	ను ¬Z2ను; ఆ��
తన రకN ¥x#ా�xûదనమ	ను ¬Zి9EZ2ను; 9ా#S పKజ లలkనుం(f 9ా#Sదw#S"
��ట-C9Eయవలsను. 19191919  త>6  స� ద#S మ�Tx�xûదనమ	TE%ా"  తం(fK
స�ద#S మ�Tx �xûదన మ	TE%ా" ¬యకcడదు; ¬Zిన9ాడ� తన రకN
సంబం¥�±క� మ�Tx�xûదనమ	ను ¬Z2ను; 9ారF తమ �ోషhmను
భ#Sం�ెదరF. 20202020 1ినత>6��TE%ా" 12తN >6��TE %ా" శయ"ంAన9ాడ� తన
త>దండ�K ల స�దరFల మ�Tx�xûదనమ	ను ¬Z2ను, 9ారF తమ �ాపhmను
భ#Sం�ెదరF; సం�xన ß̈నులsౖ మరణమగ	దురF. 21212121 ఒకడ� తన స�దరF"
´µర�ను �ేరFd��"నPQడల అ�� Á̈యమ	. 9ాడ� తన స�దరF"
మ�Tx�xûదనమ	ను ¬Z2ను; 9ారF సం�xన ß̈నులsౖ య	ందురF. 22222222 �ాబట-C
]రF "వZించునటB6  TEను ఏ �ేశమ	నక; !మ	4ను ¬Zి��" ��వ�చుTx`T° ఆ
�ేశమ	 !మ	4ను క�I�9Eయక;ండ�నటB6  ]రF Tx కటCడల"`ట-" Tx Vధు
ల"`ట-" అనుస#SంA నడ�చు ��నవలsను. 23232323 TEను ] PQదుటనుం(f



9:ళ6%tటBC చున` జనమ	ల ఆ�xరమ	లను బట-C  నడ�చు��నకcడదు. 9ారF అట-C
�I\యల"`య	 �ేZి#S గనుక TEను 9ా#Sయందు అసహ� ప(fJ". 24242424 TEను ]��
�ె1ిuన మ�ట P�ే]రF 9ా#S భ�!" ¯ా�సÍ ~ మ	%ా ��ందుదురF; అ��, అన%ా
�ాల; �ేT:ల; పKవ ©̈ంచు ఆ �ేశమ	, ]క; ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఉండ�నటB6  �x"
]�I�ెdదను. జనమ	లలkనుం(f !మ	4ను 9EరFపర Aన ] �ేవ�డT:ౖన
PQ�9ాను TETE. 25252525 �ావ�న ]రF పVతK జంతpవ�లక;ను అపVతK
జంతpవ�లక;ను పVతK ప{లక;ను అపVతK ప{లక;ను Vభజన �ేయవలsను.
అపVతK���నద" TEను ]క; 9EరF�ేZిన P� జంతpవ�వల నTE%ా", P�
ప�fవలనTE%ా", TEల ]ద �Kా క; �ే"వల నTE%ా" !మ	4ను ]రF
అపVతKపరచు��నకcడదు. 26262626 ]రF Txక; ప#S�దుz లsౖ య	ండవలsను.
PQ�9ా అను TEను ప#S�దుz డను. ]రF Tx9ా#?r య	ండ�నటB6  అన�
జనులలkనుం(f !మ	4ను 9EరFపరAJ". 27272727 ప�రFషp"యం�ే! ZీN �యం�ే!
కరÞ1ిWాAPQ�నను ¯��ెPQ�నను ఉం(fనPQడల 9ా#S�I మరణ hm V¥�ంప వలsను,
9ా#S" #ాళ6�� ��టCవలsను. తమ hmక; �x�¤ �ారక;ల;.

ల��య�ాండమ	 21ల��య�ాండమ	 21ల��య�ాండమ	 21ల��య�ాండమ	 21

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:ను. 2222 య�జ క;లగ	 అహ#�ను
క;మ�రFల�� ఇట6 నుమ	]లk ఎవ డ�ను తన పKజలలk శవమ	ను
మ	టBC టవలన తను` అపVతKపరచు��న#ాదు. అP�ే తనక; స]ప రకN
సంబంధుల;, అన%ా తన త>6 , తం(fK, క;మ�రFడ�, క;మ�#?N , స�దరFడ�, 3333
తనక; స]పమ	%ానున` �దz  స�ద#Sయగ	 అV9ా ©̈త కన�క, అను



�#S±క� శవమ	నుమ	ట-C  తను` అపVతKపరచు ��నవచుdను. 4444 అతడ� తన
పKజలలk యజమ�నుడ� గనుక తను` అపVతKపరచు ��" ¯ామ�ను�"%ా
�ేZి��న#ాదు. 5555 9ారF తమ తలల; బ¢(f�ేZి��న#ాదు. గడiప� పKక�లను �ðరమ	
�ేZి��న #ాదు, కJN�� �ేహమ	ను �ÅZి��న#ాదు. 6666 9ారF తమ �ేవ�"�I
పKJÌి¡ త���న9ారF%ా ఉండవలsను. �ావ�న 9ారF తమ �ేవ�" Txమమ	ను
అపVతKపరచ#ాదు. ఏలయన%ా 9ారF తమ �ేవ�"�I అ}రమ	ను, అన%ా
PQ�9ాక; �మదKవ�మ	లను అ#Suంచు9ారF; �ావ�న 9ారF ప#S�దుz లsౖ
య	ండవలsను. 7777 9ారF జjర ZీN �TE %ా" భKషpC #ా>TE%ా" 12ం(f6 �ేZి��నకcడదు.
12"!ట- VడTx(fన ZీN �" 12ం(f6  �ేZి��నకcడదు. ఏలయన%ా య�జక;డ� తన
�ేవ�"�I పKJÌి¡ తpడ�. 8888 అతడ�  �ేవ�"�I ఆ}రమ	ను అ#Suంచు9ాడ� గనుక
వ� అత" ప#S�దzపరచ వలsను. !మ	4ను ప#S�దzపరచు PQ�9ా అను
TEను ప#S�దుz డను గనుక అతడ� ] దృÌిC �I ప#S�దుz డ� �ావ లsను. 9999
మ#Sయ	 య�జక;" క;మ�#?N జjరత�మ	వలన తను` అపVతKపరచు
��"నPQడల ఆ�� తన తం(fK" అపVతK పరచున��. అ%S`�� ఆ��ను
ద ©̈ంపవలsను. 10101010 పK¥xనయ�జక;డగ	ట�?r తన స�దరFలలk ఎవ#S తల]ద
అ�ÌLక�ైలమ	 ��యబడ�T°, య�జకవసN �మ	ల; 9EZి��నుటక; ఎవరF
పKJÌి¡ ంపబడ�T° అతడ� తన తలకప�ను ¬య#ాదు; తన బటCలను
Aంప���న#ాదు; 11111111 అతడ� శవమ	దగ¶రక; ��#ాదు; తన తం(fK శవమ	వలనTE
%ా" తన త>6  శవమ	వలనTE %ా" తను` అపVతKపరచు��న #ాదు. 12121212 �ేవ�"
అ�ÌLక �ైలమ	 అT:డ� �I#§టమ	%ా అత" ]ద ఉండ�ను గనుక అతడ�
ప#S�దzమం��రమ	ను V(fA 9:ళ6#ాదు; తన �ేవ�" ప#S�దzమం��రమ	ను



అపVతKపరచ #ాదు; TEను PQ�9ాను 13131313 అతడ� కన�కను 12ం(f6 �ేZి
��నవలsను. 14141414 Vధవ#ా>T:ౖనను VడTxడబ(fన�x"T:ౖనను భKషpC #ా>T:ౖనను,
అన%ా జjరZీN �T:ౖనను అట-C9ా#S" 12ం(f6 �ేZి��నక తన పKజలలk" కన�కTE 12ం(f6
�ేZి��న వలsను. 15151515 PQ�9ా అను TEను అత" ప#S �దzపరచు 9ాడను గనుక
అతడ� తన పKజలలk తన సం�xనమ	ను అపVతKపరచకcడద" 9ా#S��
�ెప�మ	. 16161616 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను. 17171717 వ�
అహ#�ను�� ఇట6 నుమ	 సంతJ9ా#Sలk ఒక"�I కళంక�¤�ైనను క>%SనPQడల
అతడ� తన �ేవ�"�I ఆ}రమ	 అ#Suంచుటక; స]1ింపకcడదు. 18181818 ఏలయన%ా
ఎవ"యందు కళంకమ	ండ�T° 9ాడ� గ	\ (fi9ా(ే%ా" క;ంట-9ా(ే%ా"
మ	�I�(f9ా(ే%ా" Vప#§త���న అవ యవమ	గల 9ా(ే %ా" 19191919 �ాలsౖనను
�ేPT:ౖనను V#S%Sన9ా(ే %ా" 20202020 గ�"9ా(ే%ా" గ	àè 9ా(ే%ా" కంట-లk ప�వ��
గల 9ా(ే%ా" గ�èగల9ా(ే%ా" AరFగ	డ�గల9ా(ే%ా" వృషణమ	ల;
న>%Sన9ా(ే%ా" స]1ింపకcడదు. 21212121 య�జక;(ైన అహ#�ను సం�xనమ	లk
కళంకమ	గల P� మనుషp�డ�ను PQ�9ాక; �మదKవ�మ	లను అ#Suం
చుటక; స]1ింపకcడదు. అతడ� కళంకమ	గల9ాడ�; అట-C9ాడ� తన �ేవ�"�I
ఆ}రమ	 అ#Suంచుటక; స]1ింప కcడదు. 22222222 అJ ప#S�దz���న9E%ా",
ప#S�దz���న9E%ా", తన �ేవ�"�I అ#Suంపబడ� ఏ ఆ}రవసుN వ�లT:ౖనను అతడ�
Jనవచుdను. 23232323 ��టBC క; అతడ� కళంకమ	గల9ాడ� గనుక అడi�ెరPQదుట-�I
�ేరకcడదు; బ>1ీఠమ	ను స] 1ింపకcడదు; 24242424 Tx ప#S�దzసÍలమ	లను
అపVతKపరచకcడదు; 9ా#S" ప#S�దzపరచు PQ�9ాను TETE అ" 9ా#S��
�ెప�మ	. అటB6  ¹ÌL అహ#�ను��ను, అత" క;మ�రFల��ను



ఇW\ా P�Úయ	లంద#S��ను �ె12uను.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 ఇW\ా P�Úయ	ల; Txక;
పKJÌి¡ ంచు9ాట- వలన అహ#�నును అత" క;మ�రFల;ను Tx ప#S�దzTxమ
మ	ను అపVతKపరచక;ండ�నటB6  9ారF ఆ ప#S�దz���న9ాట-" పKJÌి¡ తమ	ల;%ా
ఎంచవలsన" 9ా#S�� �ెప�మ	; TEను PQ�9ాను. 3333 వ� 9ా#S��
ఇట6 నుమ	] తర తరమ	లక; ] సమసN  సం�xనమ	లలk ఒకడ� అపVతKత
గల9ా(ై, ఇW\ా P�Úయ	ల; PQ�9ాక; పKJÌి¡ ంచు 9ాట-" స]1ింAనPQడల
అట-C9ాడ� Tx స"`¥�" ఉండక;ండ ��ట-C9Eయబడ�ను; TEను PQ�9ాను. 4444
అహ#�ను సం�xనమ	లk ఒక"�I క;ష¡ Pనను ¯Kా వ��� నను క>%SనPQడల
అట-C9ాడ� పVతKత ��ందువరక; పKJÌి¡ త���న9ాట-లk �ే"" Jనకcడదు.
శవమ	వల" అపVతKతగల �ే"T:ౖనను మ	టBC 9ాడ�ను స�>త�రF�డ�ను, 5555
అపVతK���న ప�రFగ	TE! P��ో ఒక అపVతKతవలన అపVతpK (ైన
మనుషp�"TE! మ	టBC 9ాడ�ను, అట-C  అప VతKత త%S>న9ాడ�ను
¯ాయం�ాలమ	వరక; అపVతpK డగ	ను. 6666 అతడ� ళ6�� తన �ేహమ	ను
కడ�గ	��ను వరక; పKJÌి¡ త���న9ాట-" Jనకcడదు. 7777 సూరF�డ� అసN
!ంAనప�డ� అతడ� పVతpK డగ	ను; తరF9ాత అతడ� పKJÌి¡ త���న9ాట-"
Jనవచుdను, అV 9ా"�I ఆ}ర�¤ గ�x. 8888 అతడ� కæïబరమ	T:ౖనను *లd
బ(fన�x"T:ౖనను J" �x"వలన అపVతKపరచు��నకcడదు; TEను PQ�
9ాను. 9999 �ాబట-C  TEను V¥�ంAన V¥�" అపVతKపరA, �x" �ాప´µరమ	ను



¹Zి��" �x"వలన �xవక;ండ� నటB6  ఈ V¥�" ఆచ#Sంచవలsను; TEను 9ా#S"
ప#S�దz  పరచు PQ�9ాను. 10101010 అను�డ� పKJÌి¡ త���న�x"" Jనకcడదు,
య�జక;"Pంట "వZించు అను�(ే%ా" yత%ా(ే%ా" పKJÌి¡ త���న�x""
Jనకcడదు, 11111111 అP�ే య�జక;డ� క\యధన!Ad ��"న9ాడ�ను అత"
Pంట ప�ట-Cన9ాడ�ను అతడ� Jను ఆ}రమ	ను Jనవచుdను. 12121212 య�జక;"
క;మ�#?N అను�" �Iయ�బ(fనPQడల ఆ�� పKJÌి¡ త���న 9ాట-లk
పKJ�ా¡ రuణమ	ను Jనకcడదు. 13131313 య�జక;" క;మ�#?Nలలk Vధవ#ాల��ా"
VడTxడబ(fన�ే �ా" సం�xనమ	 ల�"PQడల ఆ�� తన బµల�మందువలs తన
తం(fK Pంట-�I J#S%S �ే#S తన తం(fK ఆ}రమ	ను Jనవచుdను %ా"
అను�(ెవడ�ను �x" Jనకcడదు. 14141414 ఒకడ� ��రబµటBన పKJÌి¡ త���న�x""
J"నPQడల 9ాడ� ఆ పKJÌి¡ త���న�x"లk అPదవవంతp క>1ి �x"��
య�జక;"�Iయ�వలsను. 15151515 ఇW\ా P�Úయ	ల; పKJÌి¡ త���న9ాట-" Jనుటవలన
అప#ాధమ	ను భ#Sంప క;ండ�నటB6  �xమ	 PQ�9ాక; పKJÌి¡ ంచు ప#S�దz
దKవ�మ	లను అపVతKపరచకcడదు. 16161616 TEను 9ాట-" ప#S �దzపరచు
PQ�9ాన" �ెప�మ	. 17171717 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను
18181818 వ� అహ#�ను��ను అత" క;మ�రFల��ను ఇW\ా  P�Úయ	లంద#S��ను ఇటB6
�ెప�మ	ఇW\ా P�Ú య	ల Pంట-9ా#SలkTE%ా" ఇW\ా P�Úయ	లలk "వ Zించు
పర�ే�లలkTE%ా" PQవడ� PQ�9ాక; దహన బ>%ా
ZL��xûరuణమ	లT:ౖనను nÖ క;� బళ6T:ౖనను అ#Suం చుTU 19191919 9ాడ�
అం%§క#Sంపబ(fనటB6 , %�వ�లలkనుం(f PQ�నను %tఱÃ�¤కలలk నుం(fPQ�నను
�ోషమ	ల�" మగ�x"" అ#Suంప వలsను. 20202020 �ే"�I కళంకమ	ండ�T° �x""



అ#Suంప కcడదు; అ�� ] పmమ	%ా అం%§క#Sంపబడదు. 21212121 ఒకడ� nÖ క;�బ(f"
�ె>6 ంచుట�³%ా" ZL��xûరuణమ	 అ#Suంచుట�³%ా" సమ�¥xనబ>ర�పమ	%ా
%�వ�T:ౖనను %tఱÃT:ౖనను �¤కT:ౖనను PQ�9ాక; �ెAdనప�డ� అ��
అం%§క#Sంపబడ�నటB6  �ోషమ	 ల�"�ై య	ండవలsను; �x"లk కళంక�¤��య	
నుండకcడదు. 22222222 గ	\ (fi�ే! క;ంట-�ే! ��రతగల�ే! గడiగల�ే!
గ�è#�గమ	గల�ే! AరFగ	డ�గల�ే! అట-C9ాట-" PQ�9ాక;
అ#Suంపకcడదు; 9ాట-లk �ే"" బ>1ీఠమ	]ద PQ�9ాక; �మమ	
�ేయకcడదు. 23232323 క;ర�1ిPQ�న �Å(ెT:ౖనను %tఱÃ  �¤కల మందలk" �x"T:ౖనను
ZL��xûరuణమ	%ా అ#Suంప వచుdను %ా" అ�� nÖ క;�బ(f%ా అం%§క#Sంప
బడదు. 24242424 VతpN ల; ను>1ిన �x"TE%ా" V#S%Sన�x"TE%ా" AJ�Iన�x"TE%ా"
�Åయబ(fన�x"TE%ా" PQ�9ాక; అ#Suంపకcడదు; ] �ేశమ	లk
అట-C �ార�మ	 �ేయ కcడదు; 25252525 పర�ేh �ేJనుం(f అట-C9ాట-లk �ే"" ¬Zి��"
] �ేవ�"�I ఆ}రమ	%ా అ#Suంపకcడదు; అV లkపమ	 గలV, 9ాట-�I
కళంకమ	ల;ండ�ను, అV ] పmమ	%ా అం%§క#Sంపబడవ" �ెప�మ	. 26262626
మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 27272727 దూడP�%ా",
%tఱÃ1ిల6 P�%ా", �¤క1ిల6 P�%ా", ప�ట-Cనప�డ� అ�� P�డ� ��నమ	ల; �x"
త>6�� నుండ వలsను. ఎ"!దవTxడ� nదల;��" అ�� PQ�9ాక;
�మమ	%ా అం%§క#Sంప తగ	ను. 28282828 అP�ే అ�� ఆ9:ౖనను %tఱÃ
�¤కలలk"�ైనను ]రF �x"" �x"1ిల6 ను ఒక� Tx(ే వ¥�ంపకcడదు. 29292929 ]రF
కృతజ®�xబ>యగ	 ప�వ�ను వ¥�ంAనప�డ� అ�� ]��రక;
అం%§క#Sంపబడ�నటB6 %ా �x"" అ#Suంపవలsను. 30303030 ఆTx(ే �x" J"9Eయవలsను;



మరFTxట- వరక; �x"లk ��ం�ె���నను !%S>ంపకcడదు; TEను PQ�9ాను.
31313131 ]రF Tx ఆజ®లననుస#SంA 9ాట- పK�ారమ	 నడ�చు��నవలsను; TEను
PQ�9ాను. 32323232 Tx ప#S�దzTxమమ	ను అపVతKపరచకcడదు, TEను ఇW\ా
P�Úయ	లలk నను` ప#S�దుz "%ా �ేZి��ందును; 33333333 TEను !మ	4ను
ప#S�దzపరచు PQ�9ాను. TEను ]క; �ేవ�డT:ౖ య	ండ�నటB6  ఐగ	ప�N �ేశ
మ	లkనుం(f !మ	4ను ర1ిuంAన PQ�9ాన" �ెప�మ	.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను 2222 వ� ఇW\ా P�Úయ	ల��
ఇట6 నుమ	 ]రF �xట-ంపవలZిన PQ�9ా "య�మక�ాలమ	ల; ఇ9E; ఈ
�ాలమ	లయందు ]రF ప#S�దz  సంఘమ	ల;%ా కcడ వలsను; Tx
"య�మక�ాలమ	ల; ఇV. 3333 ఆరF ��నమ	ల; ప"�ేయవలsను; 9ారమ	
9ారమ	 ఏడవ ��నమ	 VW\ా ంJ ��నమ	; అ�� ప#S�దzసంఘప� ��నమ	.
అందులk ]రF ఏ ప"PQ�నను �ేయకcడదు. ] సమసN  "9ాసమ	లయందు
అ�� PQ�9ా "య!ంAన VW\ా ంJ��నమ	. 4444 ఇV PQ�9ా
"య�మక�ాలమ	ల;, "య!ంAన �ాలమ	లనుబట-C  ]రF �xట-ంపవలZిన
ప#S�దzసంఘప� ��నమ	ల; ఇV. 5555 nదట- T:ల పదుTxల;గవ ��నమ	న
¯ాయం�ాలమందు PQ�9ా ప¯ా�పండ�గ జరFగ	ను. 6666 ఆ T:ల
పదునPదవ ��నమ	న PQ�9ాక; ��ంగ" #tటMCల పండ�గ జరFగ	ను; ఏడ�
��నమ	ల; ]రF ��ంగ" 9ాట-TE Jనవలsను 7777 nదట- ��నమ	న ]రF ప#S�దz
సంఘమ	%ా కcడవలsను. అందులk ]రF yవT°�ా¥� PQ�న ఏ ప"య	



�ేయకcడదు. 8888 ఏడ� ��నమ	ల; ]రF PQ�9ాక; �మ�రuణమ	
�ేయవలsను. ఏడవ ��న మ	న ప#S�దzసంఘమ	%ా కcడవలsను. అందులk
]రF yవT°�ా¥�PQ�న ఏ ప"య	 �ేయకcడద" 9ా#S�� �ెప�మ	. 9999 మ#Sయ	
PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 10101010 వ� ఇW\ా P�Úయ	ల��
ఇట6 నుమ	TEను ] �Iచుd చున` �ేశమ	నక; ]రF వAd �x" పంటను �Åయ	
నప�డ� ] nదట- పంటలk ఒక పనను య�జక;" ±దwక; �ేవలsను. 11111111
PQ�9ా !మ	4 నం%§క#SంచునటB6  అతడ� PQ�9ా స"`¥�" ఆ పనను
అల�6 (fంపవలsను. VW\ా ంJ��నమ	నక; మరF��నమ	న య�జక;డ� �x"" అల�6
(fంపవలsను. 12121212 ]రF ఆ పనను అ#Suంచు��నమ	న "#�w ష ���న P�(x��
��టäCల;ను PQ�9ాక; దహనబ>%ా అ#Suంపవలsను 13131313 �x" T:ౖ9Eద�మ	
నూT:�� క>Zిన #?ండ� ప��యవ వంతpల %�ధుమ1ిం(f. అ�� PQ�9ాక;
ఇం12ౖన సు9ాసనగల �మమ	. �x" �ాTxరuణమ	 మ	�ాuవ� �xK �Ôరసమ	.
14141414 ]రF ] �ేవ�"�I అరu ణమ	 �ెచుdవరక; ఆ ��న��ల6  ]రF #tటMC  P�!
1Lల�ల�! పచd" 9:ను`ల�! Jనకcడదు. ఇ�� ] తర తరమ	లక; ]
"9ాససÍలమ	ల"`ట-లk "త����న కటCడ. 15151515 ]రF VW\ా ంJ��నమ	నక;
మరFTxడ� nదల;��", అన%ా అల�6 (fంచు పనను ]రF �ెAdన ��నమ	
nదల; ��" P�డ� 9ారమ	ల; లs�I�ంపవలsను; లsక�క; తక;�వ �ాక;ండ ఏడ�
9ారమ	ల; ఉండవ లsను. 16161616 ఏడవ VW\ా ంJ ��నప� మరF��నమ	వరక; ]రF
ఏబ�� ��నమ	ల; లs�I�ంA PQ�9ాక; ��\ తN ఫలమ	�� T:ౖ9Eద�మ	 అ#Suంప
వలsను. 17171717 ]రF ] "9ాసమ	లలkనుం(f త�మ	లk #?ం(ేZి ప��యవవంతpల
1ిం(fగల #?ండ� #tటMCలను అల�6  (fంచు అరuణమ	%ా �ేవలsను. 9ాట-"



%�ధుమ1ిం(f�� �ేZి ప�>యబ¿ట-C  �ాలdవలsను. అV PQ�9ాక;
పKథమఫలమ	ల అరuణమ	. 18181818 మ#Sయ	 ]రF ఆ #tటMC  ల�� "#�w ష���న P�డ�
ఏ(x�� మగ %tఱÃ1ిల6 లను ఒక �Å(ెదూడను #?ండ� 12దw  ��టäC ళ6ను అ#Suంపవలsను.
అV 9ా#S T:ౖ9Eద�మ	ల��ను 9ా#S �ాTxరuణమ	ల��ను దహనబ>PQ�
PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల �మ మగ	ను. 19191919 అప�డ� ]రF
�¤కలలk ఒక ��తpను �ాప ప#S}#ారÍబ>%ా అ#SuంA #?ండ� ఏ(x��
%tఱÃ1ిల6 లను సమ�¥xనబ>%ా అ#Suంపవలsను. 20202020 య�జక;డ� పKథమఫల మ	ల
#tటMCల�� 9ాట-" ఆ #?ండ� ��టäC ళ6ను PQ�9ా స"`¥�" అల�6 (fంపవలsను. అV
PQ�9ాక; పKJ Ìి¡ ంపబ(fన9:ౖ య�జక;"వగ	ను. 21212121 ఆTx(ే ]రF ప#S�దz
సంఘమ	%ా కcడవలsన" �xట-ంపవలsను. అందులk ]రF yవT° �ా¥� PQ�న ఏ
ప"య	 �ేయకcడదు. ఇ�� ] సమసN"9ాసమ	లలk ] తరతరమ	లక;
"త����న కటCడ. 22222222 ]రF ] పంట�ేను �Åయ	నప�డ�  ��లమ	 ±క�
ఓరలను ప�#SN%ా �Åయకcడదు,  �Åతలk #ా>న ప#S%?ను ఏరF��నకcడదు,
áదలక;ను పర�ే�లక;ను 9ాట-" V(fA12టCవలsను; TEను ] �ేవ�డ T:ౖన
PQ� 9ాను. 23232323 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను. 24242424
వ� ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇట6 నుమ	 ఏడవ T:లలk nదట- ��నమ	 ]క;
VW\ా ంJ��నమ	. అందులk జj® ప �ారÍశృంగధ�" V"నప�డ� ]రF ప#S�దz
సంఘమ	%ా కcడవలsను. 25252525 అందులk ]రF yవT°�ా¥�PQ�న ఏ ప"య	
�ేయ	టమ�" PQ�9ాక; �మమ	 �ేయవలsను. 26262626 మ#Sయ	 PQ�9ా
¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను. 27272727 ఈ P�డవ T:ల ప��యవ ��నమ	 �ాపమ	
"!తN���న �Kా యhd�xN రÍ ��నమ	; అందులk ]రF ప#S�దzసంఘ మ	%ా



కcడవలsను. !మ	4ను ]రF దుఃఖపరచు��" PQ�9ాక; �మమ	
�ేయవలsను. 28282828 ఆ ��నమ	న ]రF ఏ ప"య	 �ేయకcడదు; ] �ేవ�(ైన
PQ�9ా స"`¥�" ]రF ] "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేZి��నుట�?r అ��
�Kా యhd�xN రÍ ��నమ	. 29292929 ఆ ��నమ	న తను` �xను దుఃఖపరFచు��న"
పKJ9ాడ� తన పKజలలkనుం(f ��ట-C9Eయబడ�ను. 30303030 ఆ ��నమ	న ఏ ప"T:ౖనను
�ేయ	 పKJ9ా"" 9ా" పKజలలkనుండక;ండ Txశమ	 �ేZ2దను. 31313131 అందులk
]రF ఏ ప"య	 �ేయకcడదు. అ�� ] సమసN  "9ాసమ	లలk ]
తరతరమ	లక; "త����న కటCడ. 32323232 అ�� ]క; మ} VW\ా ంJ��నమ	,
!మ	4ను ]రF దుఃఖ పరచు��నవలsను. ఆ T:ల �¾!్మదవTxట- ¯ాయం
�ాలమ	 nదల;��" మరFసట- ¯ాయం�ాలమ	వరక; ]రF VW\ా ంJ��నమ	%ా
ఆచ#Sంపవలsను. 33333333 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను 34343434
వ� ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇట6 నుమ	ఈ P�డవ T:ల పదునPదవ ��నమ	
nదల;��" P�డ� ��నమ	లవరక; PQ�9ాక; పరÞWాలల పండ�గను
జరFపవలsను. 35353535 9ాట-లk nదట- ��నమ	న ]రF ప#S�దzసంఘమ	%ా
కcడవలsను. అందులk ]రF yవT°�ా¥�PQ�న P� ప"య	 �ేయ కcడదు. 36363636
ఏడ� ��నమ	ల; ]రF PQ�9ాక; �మమ	 �ేయవలsను. ఎ"!దవ
��నమ	న ]రF ప#S�దzసంఘ మ	%ా కc(f PQ�9ాక; �మ�రuణమ	
�ేయవలsను. అ�� ]క; వKత��నమ	%ా ఉండ�ను. అందులk ]రF
yవT°�ా¥�PQ�న P� ప"య	 �ేయకcడదు. 37373737 PQ�9ా "య!ంAన
VW\ా ంJ��నమ	ల; %ాకయ	, ]రF �xనమ	ల"చుd ��నమ	ల;%ాకయ	, ]
nÖ క;� బ(f ��నమ	ల;%ాకయ	, ]రF PQ�9ాక; ZL��xûరuణ మ	ల"చుd



��నమ	ల;%ాకయ	, PQ�9ాక; �మ దKవ�మ	TE! దహనబ> దKవ�మ	
TE! T:ౖ9Eద�మ	TE! బ>TE! �ా య�రuణమ	ల TE! అ#Suంచుట�?r ప#S�దz
సంఘప� ��నమ	ల;%ా ]రF �xట-ంపవలZిన PQ�9ా "య�మక
�ాలమ	ల; ఇV. 38383838 ఏ అరuణ��నమ	న ఆ అరuణ మ	ను ¬Zి��" #ావలsను. 39393939
అP�ే ఏడవ T:ల పదునPదవ ��నమ	న ]రF భ�!పంటను కcరFd��న%ా
ఏడ� ��నమ	ల; PQ� 9ాక; పండ�గ ఆచ#Sంపవలsను. nదట- ��నమ	
VW\ా ంJ ��నమ	, ఎ"!దవ ��నమ	 VW\ా ంJ��నమ	. 40404040 nదట- ��న మ	న
]రF దబËపండ6 ను ఈతమటCలను %tం� �ెట6 ��మ4 లను �ాల;వల±దwనుండ�
"రవం� �ెట6 ను పటBC ��" P�డ���నమ	ల; ] �ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�"
ఉతq ©̈ంచుచుండవలsను. 41414141 అటB6  ]రF ఏటäట ఏడ� ��నమ	ల; PQ�9ాక;
పండ�గ%ా ఆచ#Sంపవలsను. ఇ�� ] తర తరమ	లలk "త����న కటCడ. ఏడవ
T:లలk �x"" ఆచ #Sంపవలsను. 42424242 TEను ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f ఇW\ా P�Ú
య	లను ర1ిuంAనప�డ� 9ా#S" పరÞWాలలk "వZింప �ేZిJన" ] జనుల;
ఎరFగ	నటB6  ఏడ� ��నమ	ల; ]రF పరÞWాలలలk
"వZింపవలsను.ఇW\ా P�Úయ	లలk ప�ట-Cన 9ారందరF పరÞWాలలలk
"వZింపవలsను. 43434343 TEను ] �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను. 44444444 అటB6  ¹ÌL
ఇW\ా P�Ú య	లక; PQ�9ా "య�మక �ాలమ	లను �ె>య �ె12uను.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను 2222 �ºపమ	 "త�మ	
9:ల;గ	చుండ�నటB6  పK�ºపమ	 ��రక; దంA ¬Zిన అచd���న ఒÚవ నూT:ను



�ేవలsన" ఇW\ా P�Úయ	లక; ఆజj® 1ించుమ	. 3333 పKత�mప� గ	(xర మ	లk
Wాసనమ	ల అడi  �ెరక; 9:ల;పల అహ#�ను ¯ాయం�ాలమ	 nదల;��"
ఉదయమ	వరక; అ�� 9:ల;గ	 నటB6 %ా PQ�9ా స"`¥�" �x"
చక�పరచవలsను. ఇ�� ] తరతరమ	లక; "త����న కటCడ. 4444 అతడ� "ర4ల
���న �ºపవృmమ	 ]ద పK�ºపమ	లను PQ�9ా స"`¥�" "త�మ	
చక�పరచవలsను. 5555 వ� %�ధుమల1ిం(f" ¬Zి��" �x"�� పం(ెKండ�
భm�మ	లను వండవలsను. ఒ���క� భm�మ	న ZLరF ZLరF 1ిం(f య	ండవలsను.
6666 PQ�9ా స"`¥�" "ర4ల ���న బల6 ]ద ఆ#³Zి భm�మ	ల; గల #?ండ�
�ొంతpల;%ా 9ాట-" ఉంచవలsను. 7777 ఒ���క� �ొంJ]ద స�చû���న ¯ాంబµK ణÝ
ఉంచవలsను. అ�� PQ�9ాPQదుట ] ఆ}రమ	నక; జj® ప�ారÍ���న
�మమ	%ా ఉండ�ను. 8888 య�జక;డ� పKJ VW\ా ంJ ��నమ	న "త�
"బంధననుబట-C  ఇW\ా P�Úయ	ల ±దw  �x" ¬Zి��" "త�మ	 PQ�9ా
స"`¥�" చక�పరచవలsను. 9999 అ�� అహ#�నుక;ను అత" సంతJ 9ా#S�I
ఉండవలsను. 9ారF ప#S�దzసÍలమ	లk �x" Jనవలsను. "త����న కటCడ ��ప�న
PQ�9ాక; �ేయ	 �మమ	లలk అ�� అJ ప#S�దzమ	. 10101010 
ఇW\ా P�Úయ	#ాలగ	 ఒక ZీN ��I" ఐగ	1ీNయ	డగ	 ఒక ప�రFషp"�I"
ప�ట-Cన9ా(ొకడ� ఇW\ా P�Úయ	ల మధ�క; వ�ెdను. 11111111 ఆ ఇW\ా P�Úయ	#ా>
క;మ�రF"�I" ఒక ఇW\ా P�Úయ	"�I" �ాæçమ	లk ��రFపడ%ా ఆ
ఇW\ా P�Úయ	#ా> క;మ�రFడ� PQ�9ా Txమమ	ను దూÌింA శ1ింప%ా
జనుల; ¹ÌL±దwక; 9ా" ¬Zి ��"వAd#S. 9ా" త>61LరF Ì2లk]తp; ఆ��
�xను %�JKక;(ైన ��áKక;మ�#? 12121212 PQ�9ా P�! Z2ల VచుdT°



�ె>Zి��నువరక; 9ా"" �ావ>లk ఉంA#S. 13131313 అప�డ� PQ�9ా ¹ÌLక;
ఈల�గ	 Z2లV�ెdను. 14141414 శ1ింAన9ా"" �ాæçమ	 9:ల;ప>�I ¬Zి ��"రమ	4;
9ా" Wాపవచనమ	ను V"న9ారందరF 9ా" తల]ద తమ �ేతp ల;ంAన
తరF9ాత సర�సమ�జమ	 #ాళ6�� 9ా" �xవ %tటCవలsను. 15151515 మ#Sయ	 వ�
ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇట6 నుమ	తన �ేవ�" శ1ించు9ాడ� తన �ాపhmను
భ#Sంపవలsను. 16161616 PQ�9ా Txమమ	ను దూÌించు9ాడ� మరణhm
TUందవలsను; సర�సమ�జమ	 #ాళ6�� అట-C  9ా"" �xవ %tటCవలsను.
పర�ేhP�%ా" స��ేhP�%ా" PQ�9ా Txమమ	ను దూÌింAన PQడల
9ా"�I మరణhm V¥�ంపవలsను. 17171717 ఎవ(ైనను ఒక"" �Kా ణహత��ేZిన PQడల
9ా"�I మరణhm V¥�ంపవలsను. 18181818 జంతp �Kా ణహత� �ేZిన9ాడ� �Kా ణమ	నక;
�Kా ణ!Ad �x" నషCమ	 12టBC ��నవలsను. 19191919 ఒకడ� తన ��రFగ	 9ా"�I
కళంకమ	 కల;గజ³ZినPQడల 9ాడ� �ేZినటB6  9ా"�I �ేయవలsను. 20202020
VరFగ%tటCబ(fన �x" Vషయ మ	లk VరFగ%tటCబడ�టP� hm. కంట-�I కను`
పంట-�I పల;6 , �ెల6 వలsను. 9ాడ� ఒక"�I కళంకమ	 కల;గజ³Zి నందున 9ా"�I
కళంకమ	 కల;గజ³యవలsను. 21212121 జంతpవ�ను �xవ%tట-Cన9ాడ� �x" నషCమ	
"చుd��నవలsను. నరహత� �ేZిన9ా"�I మరణhm V¥�ంపవలsను. 22222222 ]రF
పm�ాతమ	 ల�క ¬రFu¬రdవలsను. ]లkనున` పర�ేh�I ]రF �ేZినటBC  ]
స��ేh�I" �ేయవలsను. TEను ] �ేవ�డ T:ౖన PQ�9ాన" 9ా#S�� �ెప�మ	
అT:ను. 23232323 �ాబట-C  ¹ÌL ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఈల�గ	 �ె12uనుశ1ింAన 9ా""
�ాæçమ	 9:ల;ప>�I ¬Zి��"��P #ాళ6�� 9ా" �xవ%tటCవలsను, PQ�9ా
¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటBC  ఇW\ా P�Úయ	ల; �ేZి#S.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ZీTxP��ండ]ద ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 వ�
ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇట6  నుమ	TEను ]�Iచుdచున` �ేశమ	లk"�I ]రF వAdన
తరF9ాత ఆ భ�!కcడ PQ�9ా 1Lరట VW\ా ంJ �ాలమ	ను, ఆచ#Sంపవలsను.
3333 ఆరF సంవతqరమ	ల;  �ేను VతNవలsను. ఆరF సంవతqరమ	ల;  ఫలవృm
మ	ల��టను బ��w ంA �x" ఫలమ	లను కcరFd��నవచుdను. 4444 ఏడవ
సంవతqరమ	 భ�!�I మ} VW\ా ంJ �ాలమ	, అన%ా PQ�9ా 1Lరట VW\ా ంJ
సంవతqర మ	%ా ఉండవలsను. అందులk  �ేను VతN  కcడదు; 
ఫలవృmమ	ల��టను ���zపరచకcడదు. 5555  �ారF�ేల పంటను
�ÅZి��నకcడదు, ���zపరచ"  వృmఫలమ	లను ఏరF��నకcడదు; అ��
భ�!�I VW\ా ంJ సంవతqరమ	. 6666 అప�డ� భ�! ±క� VW\ా ంJ సంవతqర
సస�మ	 క;ను  �xసు"�I"  �xZి�I"  yత%ా"�I" �� "వ Zించు
పర�ేh�I" ఆ}రమగ	ను. 7777 మ#Sయ	  ప�వ�ల క;ను 
�ేశజంతpవ�లక;ను �x" పంట అంతయ	 �¤త%ా ఉండ�ను. 8888 మ#Sయ	 ఏడ�
VW\ా ంJ సంవతqరమ	లను, అన%ా ఏ(ేZి P�ండ�6 గల సంవతqరమ	లను
లs�I�ంపవలsను. ఆ P�డ� VW\ా ంJ సంవతqరమ	ల�ాలమ	 నల;బ�� �¾!్మ��
సంవతqరమ	లగ	ను. 9999 ఏడవ T:ల ప�� యవTxడ� ] స��ేశమంతట
శృంగTxదమ	 �ేయవలsను. �Kా యhd �xN రÍ��నమ	న ] �ేశమంతట ఆ
శృంగTxదమ	 �ేయవలsను. 10101010 ]రF ఆ సంవతqరమ	ను, అన%ా ఏబ��యవ
సంవతq రమ	ను ప#S�దzపరA ] �ేశ9ాసులకంద#S�I Vడ�దల క>%Sనద"



�xట-ంపవలsను; అ�� ]క; సుTxదమ	%ా నుండ�ను; అప�డ� ]లk పKJ9ాడ�
తన ¯ా�సÍ ~మ	ను J#S%S ��ందవలsను; పKJ9ాడ� తన క;టBంబమ	నక; J#S%S
#ావలsను. 11111111 ఆ సంవతqరమ	, అన%ా ఏబ��యవ సంవతq రమ	 ]క;
సుTxద�ాలమ	. అందులk ]రF VతN  కcడదు �ారFపంటను �Åయకcడదు
���zపరచ"  ఫల వృmమ	ల పండ6 ను ఏరF��నకcడదు. 12121212 అ�� సుTxద
�ాలమ	; అ�� ]క; ప#S�దzమగ	ను, ��లమ	లk �xనంతట అ�ే పం(fన
పంటను ]రF JT:దరF. 13131313 ఆ సుTxద సంవ తqరమ	న ]లk పKJ9ాడ� తన
¯ా�సÍ ~మ	ను మరల ��ందవలsను. 14141414 వ�  ��రFగ	9ా"�I 9:లక; ఇAdన �ే"
Vషయమ	లk�ా"  ��రFగ	9ా" దగ¶ర వ� ��"న �ే" Vషయమ	లk �ా"
]రF ఒక#STUకరF బµ¥�ంపకcడదు. 15151515 సుTxద సంవతqర���న తరF9ాత గడAన
P�ండ6  లsక� ��ప�న  ��రFగ	 9ా"±దw వ� �x"" ��నవలsను. పంటల
లsక���ప�న అతడ� క; �x"" అమ4వలsను. 16161616 ఆ సంవతqరమ	ల లsక�

¼̈Adన��ల�� �x" 9:ల ¼̈Adంపవలsను, ఆ సంవతqరమ	ల లsక� త%S¶న��ల��
�x" 9:ల త%S¶ంపవలsను. ఏలయన%ా పంటల లsక���ప�న అతడ� �x" క;
అమ	4ను గ�x. 17171717 ]రF ఒక#S TUకరF బµ¥�ంపక  �ేవ�"�I భయపడవలsను.
TEను ] �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను. 18181818 �ాబట-C  ]రF Tx కటCడలను Tx Vధులను
%?r��" 9ాట- ననుస#SంA నడ�చు��నవలsను. 19191919 అప�డ� ]రF ఆ �ేశమ	లk
సుర�fతమ	%ా "వZిం�ె దరF, ఆ భ�! ఫ>ంచును. ]రF తృ1ిN %ా భ	�ంA
�x"లk సుర�fతమ	%ా "వZిం�ెదరF. 20202020 ఏడవ P�ట �¤మ	 ఏ! Jందుమ	?
ఇ��%� �¤మ	 చల6 ను పంటకcరdను వల6 %ా�ే అను��ందు#³¹. 21212121 అP�ే TEను
ఆరవP�ట Tx �º9:న ]క; కల;గ	నటB6  ఆజj® 1ిం�ెదను; అ�� మ�(ేండ6  పంటను



]క; కల;గజ³య	ను. 22222222 ]రF ఎ"!దవ సంవతq రమ	న VతNనమ	ల; VJN
�¾!్మదవ సంవతqరమ	వరక; �ాత పంట JT:దరF; �x" పంటను
కcరFdవరక; �ాత �x"" JT:దరF. 23232323 భ�!" Wాశ�త Vక\యమ	
�ేయకcడదు. ఆ భ�! Tx�ే, ]రF Tx±దw �ాప�రమ	న` పర�ే�ల;. 24242424
] ¯ా�సÍ ~���న పKJ ��లమ	 మరల V(f1ింపబడ� నటB6 %ా �x"
అమ	4��నవలsను. 25252525  స�దరFడ� áద9ా(ై తన ¯ా�సÍ ~మ	లk ��ంత
అ!్మన తరF9ాత అత"�I స]ప బంధువ�డ� V(f1ింప వAdనPQడల తన
స�దరFడ� అ!్మన�x"" అతడ� V(f 1ించును. 26262626 అP�ే ఒకడ� స]ప
బంధువ�డ� ల�కP� �x" V(f1ించు��నుటక; �ావలZిన ¯�మ	4 సం�ా��ంAన
PQడల 27272727 �x"" అ!్మన�� nదల;��" గడAన సంవతqర మ	ల; లs�I�ంA
PQవ#S�I �x"" అ��4T° 9ా#S�I ఆ W షమ	 మరల ఇAd తన ¯ా�సÍ ~మ	ను
��ందును. 28282828 అత"�I �x" #ాబటBC ��నుట�?r �ావలZిన ¯�మ	4 �ొరక" PQడల
అతడ� అ!్మన ¯�తpN  సుTxదసంవతqరమ	వరక; ��"న 9ా" వశమ	లk
ఉండవలsను. సుTxదసంవతqరమ	న అ�� �¾ల%S��వ�ను; అప�డతడ� తన
¯ా�సÍ ~మ	ను మరల TUందును. 29292929 ఒకడ� �Kా �ారమ	గల ఊ#Sలk"
"9ాసగృహమ	ను అ!్మనPQడల �x" అ!్మన��నమ	 nదల;��" "ండ�
సంవతqరమ	లk%ా �x" V(f1ింపవచుdను; ఆ సంవతqర ��నమ	లkTE �x"
V(f1ించు��నవచుdను. 30303030 అP�ే ఆ సంవతqర��నమ	ల; "ండకమ	నుప�
�x" V(f1ింప"PQడల �Kా �ారమ	గల ఊ#Sలkనున` ఆ Pల;6  ��"న9ా"�I
9ా" తరతర మ	లక; అ�� ZిÍ రమ	%ానుండ�ను. అ�� సుTxద �ాలమ	న
�¾ల%S��దు. 31313131 చుటBC ను �Kా �ారమ	ల;ల�" %ా\ మమ	లలk" Pండ6 ను



9:>��లమ	ల;%ా ఎంచవలsను. అV Vడ�దల �ావచుdను; అV
సుTxద�ాలమ	లk �¾ల%S ��వ�ను. 32323232 అP�ే ల��య	ల పటCణమ	ల;, అన%ా
9ా#S ¯ా�¥ºన పటCణమ	లలk" Pండ6 ను V(f1ించుటక; అ¥� �ారమ	
ల��య	లక; Wాశ�తమ	%ా ఉండ�ను. 33333333 ల��య	ల పటCణమ	ల Pండ�6
ఇW\ా P�Úయ	ల మధ�నున` 9ా#S ¯ా�సÍ ~మ	 గనుక ఒకడ� ల��య	ల±దw
ఇల;6  సం�ా ��ంAన PQడల 1ి�xK #Sèత పటCణమ	లk అమ4బ(fన ఆ Pల;6
సుTxదసంవతqరమ	న �¾ల%S��వ�ను. 34343434 9ారF తమ పటCణ మ	ల
�Kా ంతభ�మ	లను అమ	4��నకcడదు; అV 9ా#S�I Wాశ�త ¯ా�సÍ ~మ	. 35353535 
పర9ాZిPQ�నను అJ� �PQ�నను  స�దరF(ొకడ� áద9ా(ై "#ా¥xరF(ై
±దwక; వAdనPQడల వ� 9ా"�I స}యమ	 �ేయవలsను; అతడ�
వలన బKదుక వలsను. 36363636  �ేవ�"�I భయప(f 9ా"±దw వ(fiT:ౖనను ¬Zి
��నకcడదు;  స�దరFడ� వలన బKదుకవలsను. 37373737  ర�కల; 9ా"�I
వ(fi �Iయ�కcడదు;  ఆ}రమ	ను 9ా"�I ల�భమ	న �Iయ�కcడదు. 38383838 TEను
]క; కTxను �ేశమ	"Ad ]క; �ేవ�డగ	నటB6  ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f
!మ	4ను ర1ిuంAన ] �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను. 39393939 ±దw  "వZించు 
స�దరFడ� áద9ా(ై క; అమ4బ(fనPQడల 9ా"�ేత బµ"సZLవ
�ేPంచు��న కcడదు. 40404040 9ాడ� yత%ా"వలsను పర9ాZివలsను ±దw
"వZించు సుTxదసంవతqరమ	వరక;  ±దw �xసుడ�%ా ఉండవలsను. 41414141
అప�డతడ� తన 1ితరFల ¯ా�సÍ ~మ	ను మరల అనుభVంచునటB6  తన 1ిల6 ల��
కcడ ±దwనుం(f బయల;�ే#S తన వంశసుÍ ల±దwక; J#S%S 9:ళ6వలsను. 42424242 
ఏల యన%ా 9ారF Tx�³ �xసులsౖయ	Tx`రF, TEను ఐగ	ప�N లk నుం(f 9ా#S"



ర1ిuంAJ"; �xసులను అ!్మనటB6  9ా#S" అమ4కcడదు; 43434343  �ేవ�"�I
భయప(f అట-C9ా"" క� Sన మ	%ా చూడక;మ	. 44444444 ] చుటBC పట6 నున`
జనమ	లలk నుం(f �xZీలను �xసులను ��నవచుdను. 45454545 మ#Sయ	 ] మధ�
"వZించు పర�ే�లను  �ేశమ	లk 9ా#S�I ప�ట-Cన 9ా#S" ��నవచుdను; 9ారF
] ¯�తN గ	దురF. 46464646 ] తరF 9ాత ] సంతJ9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఉండ�నటB6
]రF ఇట-C9ా#S" స�తంJKంచు��నవచుdను; 9ారF Wాశ�తమ	%ా ]క;
�xసులగ	దురF �ా", ఇW\ా P�Úయ	లsౖన ]రF స�దరFల; గనుక ఒక" �ేత
ఒకడ� క� SనZLవ �ేPంచు ��నకcడదు. 47474747 పర�ేhP�%ా" ±దw
"వZించు9ా(ే%ా" ధనసం�ా దనమ	 �ేZి��నునప�డ� అత"±దw "వZించు
 స� దరFడ� áద9ా(ై ±దw  "వZించు ఆ పర�ేh�?rనను ఆ పర�ేh
క;టBంబమ	లk 9E#tక" �?rనను తను` అమ	4��"న PQడల 48484848 తను` అమ	4
��"న తరF9ాత 9ా"�I Vడ�దల �ావచుdను. 9ా" స�దరFలలk ఒకడ�
9ా"" V(f 1ింపవచుdను. 49494949 9ా" 1ినతం(fKP�%ా" 1ినతం(fK క;మ� రF(ే%ా"
9ా" వంశమ	లk 9ా" రకNసంబం¥�P�%ా" 9ా" V(f1ింపవచుdను. �ావలZిన
క\యధనమ	 9ా"�I �ొ#S�Iన PQడల తను` �xను V(f1ించు��నవచుdను. 50505050
అప�డ� 9ాడ� అమ4బ(fన సంవతqరమ	 nదల; ��" సుTxద
సంవతqరమ	వరక; తను` ��"న9ా"�� లsక�చూచు��న వలsను. 9ా"
క\యధనమ	 ఆ సంవతqరమ	ల లsక���ప�న ఉండవలsను. �xను
yత%ా(ైయ	ం(fన ��నమ	ల ��ల�� ఆ క\యధనమ	ను త%S¶ంపవలsను. 51515151 ఇంక
అTEక సంవతqరమ	ల; !%S> య	ం(fనPQడల 9ాట-"బట-C  తను` అ!్మన
¯�మ	4లk తన V¹చన క\యధనమ	ను మరల ఇయ�వలsను. 52525252 సుTxద



సంవతqరమ	నక; ��"` సంవతqర మ	ల� తక;�9:ౖన PQడల అత"�� లsక�
చూచు��" సంవతqరమ	ల లsక���ప�న తన V¹చనక\యధనమ	ను అత"�I
�ె>6 ంపవలsను. 53535353 ఏటäట-�I yత%ా"వలs 9ాడత"±దw ఉండవలsను. అతడ� ]
కను`లPQదుట 9ా"�ేత క� Sనమ	%ా ZLవ �ేPంచకcడదు. 54545454 అతడ� ఈ
#§J%ా V(f1ింపబడ"PQడల సుTxదసంవతqరమ	న 9ాడ� తన 1ిల6 ల�� కcడ
Vడ�దలTUందును. 55555555 ఏలయన%ా ఇW\ా P�Úయ	ల; Tx�³ �xసుల;; TEను
ఐగ	ప�N �ేశమ	లk నుం(f ర1ిuంAన Tx �xసుల�. TEను ] �ేవ�డT:ౖన
PQ�9ాను.
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1111 ]రF Vగ\హమ	లను �ేZి��నకcడదు. �ె�I�న... పKJమను%ా" బÐమ4ను%ా"
"ల;వ12టCకcడదు. ]రF ¯ా%Sలపడ�టక; ఏ�ొక ర�పమ	%ా �ెక�బ(fన #ాJ"
] �ేశమ	లk "ల;పకcడదు. TEను ] �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను. 2222 TEను
"య!ంAన VW\ా ంJ ��నమ	లను ]రF ఆచ#Sంపవలsను, Tx
ప#S�దzమం��రమ	ను సTx4"ంప వలsను, TEను PQ�9ాను. 3333 ]రF Tx
కటCడలనుబట-C  నడ�చు��" Tx ఆజ®లను ఆచ#SంA 9ాట-" అనుస#SంA
పKవ#SNంAనPQడల 4444 ] వరª�ాలమ	లలk ]క; వరª!�ెdదను, ] భ�!
పంటల "చుdను, ] ��లమ	ల�ెటB6  ఫ>ంచును, 5555 ] �xK m పండ6
�ాలమ	వరక; ] నూరFu ¯ాగ	చుండ�ను, ]రF తృ1ిN %ా భ	�ంA ] �ేశమ	లk
"ర»యమ	%ా "వZిం�ె దరF. 6666 ఆ �ేశమ	లk TEను ]క; �³మమ	 కల;గజ³Z2
దను. ]రF పండ���నునప�డ� ఎవడ�ను !మ	4ను భయ 12టCడ�, ఆ



�ేశమ	లk దుషCమృగమ	ల; ల�క;ండ �ేZ2దను, ] �ేశమ	లk"�I ఖడ¶ మ	#ాదు;
7777 ]రF ] శతpK  వ�లను త#S��దరF; 9ారF ] PQదుట ఖడ¶ మ	�ేత ప(ె దరF.
8888 ]లk అPదుగ	రF నూరFమం��" తరFమ	దురF; నూరFమం��
ప��9Eలమం��" తరFమ	దురF, ] శతpK వ�ల; ]PQదుట ఖడ¶ మ	�ేత
కcల;దురF. 9999 ఏలయన%ా TEను !మ	4ను కటµ�fంA ]క; సం�xన!Ad
!మ	4ను VసN  #Sంప�ేZి ]�� TEను �ేZిన "బంధనను ¯ాÍ 1ిం�ెదను. 10101010 ]రF
�xల��ాలమ	 "ల;9:ౖయ	న` �ాత%S>న ¥xన� మ	ను JT:దరF; ��\ తN ��
వAdనను �ాత�� !%S> య	ండ�ను. 11111111 Tx మం��రమ	ను ] మధ� ఉం�ెదను;
] యందు Tx మనసుq అసహ�పడదు. 12121212 TEను ] మధ� న(f�ెదను ]క;
�ేవ�డT:ౖయ	ందును; ]రF Txక; పKజలsౖ య	ందురF. 13131313 ]రF ఐగ	1ీNయ	లక;
�xసుల; �ాక;ండ 9ా#S �ేశమ	లkనుం(f !మ	4ను ర1ిuంAJ"; TEను ]
�ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను. TEను ] �ా(f పల;ప�లను �ెం1ి !మ	4ను
"ల;వ�%ా నడవ�ేZిJ". 14141414 ]రF Tx మ�ట Vనక Tx ఆజ®ల"`ట-"
అనుస#Sంపక 15151515 Tx కటCడలను "#ాక#SంAనPQడలను, Tx ఆజ®ల"`ట-"
అనుస#Sంపక Tx "బంధనను ]రFనటB6  ]రF Tx ¬రFuల Vషయ���
అస ©̈�ంచు��"నPQడలను, 16161616 TEను ]క; �ేయ	న�ేమన%ా, ] కను`లను
�öణÝంప�ేయ	నట-Cయ	 �Kా ణమ	ను ఆయ�సపరచునట-Cయ	 �xపజ�రమ	ను
mయ #�గమ	ను ] ]���I ర1ిuం�ెదను. ]రF VJNన VతNనమ	ల; ]క;
వ�రÍమ	లగ	ను, ] శతpK వ�ల; 9ాట-పంటను JT:దరF; 17171717 TEను ]క;
పగ9ాడనవ�దును; ] శతpK వ�ల PQదుట ]రF చంపబ(ెదరF; ] V#�ధుల;
!మ	4ను ఏలsదరF; !మ	4ను ఎవరFను తరFమక��Pనను ]రF



�ా#S��PQదరF. 18181818 ఇవ"`య	 సంభVంAనను ]#Sంక Tx మ�టల;
Vన"PQడల TEను ] �ాపమ	లను బట-C  మ#S ఏడంతల;%ా !మ	4ను
దం(fం�ెదను. 19191919 ] బల గర�మ	ను భంగపరA, ఆ�ాశమ	 ఇనుమ	వలsను
భ�! ఇతN(fవలsను ఉండ�ేZ2దను. 20202020 ] బలమ	 ఉ(f%S��వ�ను; ] భ�!
ఫ>ంపక;ండ�ను; ] �ేశవృmమ	ల; ఫల !య�క;ండ�ను. 21212121 ]రF Tx మ�ట
VనTUల6 క Txక; V#�ధమ	%ా న(fAన PQడల TEను ] �ాపమ	లనుబట-C  మ#S
ఏడంతల;%ా !మ	4ను బµ¥�ం�ెదను. 22222222 ] మధ�క; అడVమృగమ	లను
ర1ిuం�ెదను; అV !మ	4ను సం�xన ర ©̈తpల%ా �ేZి ] ప�వ�లను హ#SంA
!మ	4ను ����w  మం��%ా �ేయ	ను. ] మ�ర¶మ	ల; �ా(ై��వ�ను. 23232323 
hmలమ�లమ	%ా ]రF TxPQదుట గ	ణపడక Txక; V#�ధమ	%ా
న(fAనPQడల 24242424 TEనుకcడ ]క; V#�ధ మ	%ా న(f�ెదను; ] �ాపమ	లను
బట-C  ఇక ఏడంతల;%ా !మ	4ను దం(fం�ెదను. 25252525 ]]���I ఖడ¶ మ	ను
ర1ిuం�ె దను; అ�� Tx "బంధనVషయ��� పKJ దండన �ేయ	ను; ]రF ]
పటCణమ	లలk కc(fయ	ండ%ా ] మధ�క; �ెగ	ల;ను ర1ిuం�ెదను; ]రF
శతpK వ�ల�ేJ�I అపu%Sంప బ(ెదరF. 26262626 TEను ] ఆ}రమ	ను, అన%ా ] �Kా ణx
¥xరమ	ను ¬Zి9EZిన తరF9ాత ప��మం�� ZీN �ల; ఒక� ��P�లkTE ]క;
ఆ}రమ	 వం(f త�"�?��ప�న] ఆ}రమ	ను ]క; మరల ఇ�ెdదరF, ]రF
JT:దరF %ా" తృ1ిN  ��ందరF. 27272727 TEను ఈల�గ	 �ేZినతరF9ాత ]రF Tx మ�ట
Vనక Txక; V#�ధమ	%ా న(fAనPQడల 28282828 TEను �Åపప(f ]క; V#�ధమ	%ా
న(f�ెదను. TETE ] �ాపమ	లను బట-C  P�డంతల;%ా !మ	4ను దం(fం�ెదను.
29292929 ]రF ] క;మ�రFల మ�ంసమ	ను JT:దరF, ] క;మ�#?Nల మ�ంస మ	ను



JT:దరF. 30303030 TEను ] య	న`తసÍలమ	లను �ాడ� �ేZ2దను; ] Vగ\హమ	లను
పడ%tటMCదను; ] బÐమ4ల 1ీనుగ	ల]ద ] 1ీనుగ	లను పడ9EPం�ెదను. 31313131 
Tx మనసుq ]యందు అసహ�పడ�ను, TEను ] పటCణ మ	లను �ాడ�
�ేZ2దను; ] ప#S�దzసÍలమ	లను �ాడ� �ేZ2దను; ] సు9ాసనగల 9ాట-
సు9ాసనను ఆఘ�Ö  ణÝంపను. 32323232 TETE ] �ేశమ	ను �ాడ��ేZిన తరF9ాత
�x"లk �ాప�రమ	ండ� ] శతpK వ�ల; �x" చూA ఆశdర�ప(ెదరF. 33333333 
జనమ	లలk"�I !మ	4ను �ెదర%tట-C  ]9:ంట కJN  దూZ2దను, ] �ేశమ	
�ా(ై��వ�ను, ] పటCమ	ల; �ాడ�పడ�ను. 34343434 ]రF ] శతpK వ�ల �ేశమ	లk
ఉండ%ా ] �ేశమ	 �ా(ైయ	న` ��నమ	 ల"`య	 అ�� తన
VW\ా ంJ�ాలమ	లను అనుభVంచును. 35353535 అ�� �ా(ైయ	ండ� ��నమ	ల"`య	
అ�� Vశ\!ంచును. ]రF �x"లk "వZింAనప�డ� అ�� VW\ా ంJ�ాలమ	లk
��ందక��Pన VW\ా ంJ" అ�� �ా(ైయ	ండ� ��నమ	లలk అనుభVంచును. 36363636
]లk !%S>న9ారF తమ శతpK  వ�ల �ేశమ	లలk ఉండ%ా 9ా#S
హృదయమ	లలk అ¥ైర�మ	 ప�ట-C ం�ెదను; ��టBC ��" ��వ�చున` ఆక; చప�డ�
9ా#S" తరFమ	ను, ఖడ¶ మ	 ఎదుటనుం(f �ా#S��వ�నటB6  9ారF ఆ చప�డ� V"
�ా#S��PQదరF; తరFమ	9ాడ� ల�కP� ప(ెదరF. 37373737 తరFమ	9ాడ� ల�కP� 9ారF
ఖడ¶ మ	ను చూAనటBC %ా ఒక"]ద TUకడ� ప(ెదరF; ] శతpK  వ�లPQదుట
]రF "ల;వల�క ��PQదరF. 38383838 ]రF జనమ	%ానుండక నhం�ెదరF. ]
శతpK వ�ల �ేశమ	 !మ	4ను J"9Eయ	ను. 39393939 ]లk !%S>న9ారF ] శతpK
వ�ల �ేశమ	లలk తమ �ోషమ	లనుబట-C  �öణÝంA��PQదరF. మ#Sయ	 9ారF
తమ]���I వAdన తమ తండ�K ల �ోషమ	లనుబట-C  �öణÝంA��PQదరF. 40404040 9ారF



Txక; V#� ధమ	%ా �ేZిన JరFగ	బµటBను తమ �ోషమ	ను తమ తండ�K ల
�ోషమ	ను ఒప���", �xమ	 Txక; V#�ధమ	%ా న(fAJమ"య	 41414141 TEను
తమక; V#�ధమ	%ా న(f AJన"య	, తమ శతpK వ�ల �ేశమ	లk"�I తమ	4ను
ర1ిuం AJన"య	, ఒప� ��"నPQడల, అన%ా లkబడ" తమ హృదయమ	ల;
లaం%S �xమ	 �ేZిన �ోషమ	నక; పKJ దండనను అనుభVంAJమ"
ఒప���"నPQడల, 42424242 TEను య��Åబ	�� �ేZిన Tx "బంధనను జj® పకమ	 �ేZి
��ందును; TEను ఇ¯ాqక;�� �ేZిన Tx "బంధనను TEను అబµK }మ	�� �ేZిన Tx
"బంధనను జj® పకమ	 �ేZి ��ందును; ఆ �ేశమ	నుకcడ జj® పకమ	
�ేZి��ందును. 43434343 9ా#S�ేత Vడ�వబ(f 9ారF ల�నప�డ� �ా(ై��Pన 9ా#S
�ేశమ	ను తన VW\ా ంJ��నమ	లను అనుభVంచును. 9ారF Tx ¬రFuలను
Jరస�#SంA Tx కటCడలను అస ©̈�ంచు ��"#S. ఆ Á̈తpవ��ేతTE 9ారF తమ
�ోషhm Tx�య మ" ఒప���ందురF. 44444444 అP�ే 9ారF తమ శతpK వ�ల
�ేశమ	లk ఉన`ప�డ� 9ా#S" "#ాక#Sంపను; Tx "బంధనను భంగపరA 9ా#S"
�³వలమ	 నhంపజ³య	నటB6  9ా#S యందు అసహ�పడను. ఏలయన%ా TEను 9ా#S
�ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను. 45454545 TEను 9ా#S�I �ేవ�డT:ౖయ	ండ�నటB6  9ా#S
ప�#S�క;లను జనమ	లPQదుట ఐగ	ప�N లkనుం(f ర1ిuంA 9ా#S�� �ేZిన
"బంధనను ఆ ప�#S�క;లనుబట-C  జj® పకమ	 �ేZి��ందును. TEను PQ�9ాను
అ" �ెప�మ	 అT:ను. 46464646 PQ�9ా ¹ÌL�x�#ా ZీTxP��ండ]ద తన క;ను
ఇW\ా P�Úయ	లక;ను మధ� "య!ంAన కటCడల;ను ¬రFuల;ను ఆజ®ల;ను
ఇ9E.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను 2222 వ� ఇW\ా P�Úయ	ల��
ఇట6 నుమ	 ఒకడ� VW ష���న nÖ క;�బ(f �ేZినPQడల వ� "రÞPంAన
9:ల��ప�న 9ారF PQ�9ాక; �x" �ె>6 ంపవలsను.ఒ 3333 వ� "రÞPంపవలZిన
9:ల P�దన%ా, ఇరFవ�� ఏండ�6  nదల;��" అరFవ�� ఏండ6  వయసుq వరక;
మగ9ా"�I ప#S�దzసÍలమ	±క� తpలమ	వంట- P�బ�� తpలమ	ల 9:ం(f
"రÞPంపవలsను. 4444 ఆడ��x"�I మ	పu�� తpలమ	ల; "రÞPంపవలsను. 5555
అP�ేండ�6  nదల;��" PరFవ�� ఏండ6 లkప> వయసుqగల మగ9ా"�I
ఇరFవ�� తpలమ	ల 9:లను, ఆడ��x"�I ప�� తpలమ	ల 9:లను
"రÞPంపవలsను. 6666 ఒక T:ల nదల;��" అP�ేండ6 లkప> వయసుqగల
మగ9ా"�I అPదు తpలమ	ల 9:ం(f 9:లను ఆడ��x"�I మ�డ� తpలమ	ల
9:ం(f 9:లను "రÞPంపవలsను. 7777 అరFవ�� ఏండ6  �Kా యమ	�xట-న మగ9ా"�I
పదుT:ౖదు తpలమ	ల 9:లను ఆడ��x"�I ప�� తpలమ	ల 9:లను "రÞ
Pంపవలsను. 8888 ఒకడ� వ� "రÞPంAన 9:లను �ె>6 ంపల�నంత áద9ా(ైన
PQడల అతడ� య�జక;" PQదుట "ల;వవలsను; అప�డ� య�జక;డ� అత"
9:లను "రÞPంచును. nÖ క;���"న 9ా" క>! ��ప�న 9ా"�I 9:లను
"రÞPంపవలsను. 9999 PQ�9ాక; అరuణమ	%ా అ#Suంచు ప�వ�లలk
పKJ�x"" PQ�9ాక; పKJÌి¡ తమ	%ా ఎంచవలsను. 10101010 అట-C�x""
మ�రdకcడదు; �ెడi�x"�I పKJ%ా మంA�x" T:ౖనను మంA�x"�I పKJ%ా
�ెడi�x"T:ౖనను, ఒక�x"�I పKJ%ా 9E#tక�x"" ఇయ�కcడదు. ప�వ�క;



ప�వ�ను మ�#SdనPQడల అ��య	 �x"�I మ�రF%ా ఇAdన��య	
పKJÌి¡ తమగ	ను. 11111111 జనుల; PQ�9ాక; అ#Suంప కcడ" అపVతK
జంతpవ�లలk ఒక�x"" �ెAdనPQడల ఆ జంతpవ�ను య�జక;" PQదుట
"ల;వబ¿టCవలsను. 12121212 అ�� మంA�ై�ేTE! �ెడi�ై�ేTE! య�జక;డ� �x" 9:లను
"రÞPంపవలsను; య�జక;డవగ	 వ� "రÞPంAన 9:ల ZిÍ రమగ	ను. 13131313
అP�ే ఒకడ� అట-C�x"" V(f1ింప %�#SనPQడల వ� "రÞPంAన 9:లలk
అPదవవంతp 9ా"�� కల;పవలsను. 14141414 ఒకడ� తన Pల;6  PQ�9ాక;
పKJÌి¡ తమగ	ట�?r �x"" పKJÌి¡ ంAనPQడల అ�� మంA�ైనను �ెడi  �ైనను
య�జక;డ� �x" 9:లను "రÞPంపవలsను; య�జక;డ� "రÞPంAన 9:ల
ZిÍ రమగ	ను. 15151515 తన Pల;6  పKJÌి¡ ంAన 9ాడ� �x" V(f1ింప%�#SనPQడల అతడ�
వ� "రÞPంAన 9:లలk అPదవవంతp �x"�� కల;పవలsను; అప�డ� ఆ
Pల;6  అత"దగ	ను. 16161616 ఒకడ� తన 1ి�xK #Sèత���న ��లమ	లk ��ంత PQ�
9ాక; పKJÌి¡ ంAనPQడల �x" చల6 బడ� VతNనమ	ల ��ల ��ప�న �x" 9:లను
"రÞPంపవలsను. పందుమ	 యవల VతNనమ	ల; ఏబ�� తpలమ	ల 9:ం(f
9:లగల��. 17171717 అతడ� సుTxదసంవతqరమ	 nదల;��" తన ��లమ	ను పKJ
Ìి¡ ంAనPQడల వ� "రÞPంచు 9:ల ZిÍ రమ	. 18181818 సుTxద సంవతqర���న
తరF9ాత ఒకడ� తన ��లమ	ను పKJÌి¡ ం AనPQడల య�జక;డ� !%S>న
సంవతqరమ	ల లsక� ��ప�న, అన%ా మరFసట- సుTxదసంవతqరమ	వరక;
9ా"�I 9:లను "రÞPంపవలsను. వ� "రÞPంAన 9:లలk �x" 9ార(f
త%S¶ంపవలsను. 19191919 ��లమ	ను పKJÌి¡ ంAన9ాడ� �x" V(f1ింప%�#SనPQడల వ�
"రÞPంAన 9:లలk అPదవ వంతpను అతడ� �x"�� కల;పవలsను. అప�డ�



అ�� అత"దగ	ను. 20202020 అతడ� ఆ ��లమ	ను V(f1ింప"PQడ లను 9E#tక"�I
�x" అ!్మనPQడలను మ#S ఎన`ట-�I" �x" V(f1ింప �ల;�ాదు. 21212121 ఆ
��లమ	 సుTxదసంవతqరమ	న Vడ�దల�ా%ా అ�� పKJÌి¡ ంAన ��లమ	వలs
PQ�9ాక; పKJÌి¡ తమగ	ను; ఆ ¯ా�సÍ ~మ	 య�జక;"దగ	ను. 22222222 ఒకడ�
�xను ��"న ��లమ	ను, అన%ా తన ¯ా�సÍ ~మ	లk �ేర"�x"" PQ�9ాక;
పKJÌి¡ ంAనPQడల 23232323 య�జ క;డ� సుTxదసంవతqరమ	వరక; "రÞPంAన 9:ల
��ప�న అత"�I "య!ంపవలsను. ఆ ��నమం�ే వ� "రÞPంAన 9:ల
�¤ర��ప�న PQ�9ాక; పKJÌి¡ తమ	%ా �x" �ె>6 ంపవలsను. 24242424 
సుTxదసంవతqరమ	న ఆ భ�! PQవ" 1ి�xK #Sèత���న�ో 9ా"�I, అన%ా ఆ
��లమ	ను అ!్మన 9ా"�I అ�� J#S%S#ావలsను. 25252525  9:లల"`య	 ప#S�దz
సÍలమ	±క� 9:ల��ప�న "రÞPంపవలsను. ఒక తpలమ	 ఇరFవ��
Aన`మ	ల;. 26262626 అP�ే జంతpవ�లలk �¾>1ిల6  PQ�9ా�� గనుక PQవడ�ను
�x" పKJÌి¡ ంపకcడదు; అ�� ఎదwPనTE! %tఱÃ�¤కల మందలk"�ైనTE!
PQ�9ాదగ	ను. 27272727 అ�� అపVతKజంతp9:ౖనPQడల 9ాడ� వ� "రÞPంచు
9:లలk అPదవవంతp �x"�� క>1ి �x" V(f1ింపవచుdను. �x"
V(f1ింప"PQడల వ� "రÞPంAన 9:లక; �x" అమ4వలsను. 28282828 అP�ే
మనుషp�లలk%ా" జంతpవ�లలk%ా" ¯ా�సÍ ~ ���న ��లమ	లలk%ా" తనక;
క>%Sన9ాట"`ట-లk �ే" T:ౖనను ఒకడ� PQ�9ాక; పKJÌిC ంAనPQడల పKJ
Ìి¡ ంAన�x"" అమ4కcడదు, V(f1ింపను కcడదు, పKJ Ìి¡ ంAన సమసNమ	
PQ�9ాక; అJ ప#S�దzమ	%ా ఉండ�ను. 29292929 మనుషp�ల; పKJÌి¡ ంచు 9ాట-లk
�ే" T:ౖనను V(f1ింపక హతమ	 �ేయవలsను. 30303030 భ�¥xన�మ	లలkTE!



వృmఫలమ	లkTE! భ�ఫల మ	ల"`ట-లk దశమ´µగమ	 PQ�9ా ¯�మ	4;
అ�� PQ�9ాక; పKJÌి¡ తమగ	ను. 31313131 ఒకడ� �xను �ె>6 ంపవల Zిన
దశమ´µగమ	లలk �ే"T:ౖనను V(f 1ింప %�#SనPQడల �x"లk అPదవ
వంతpను �x"�� కల;పవలsను. 32323232 %�వ�లలkTE%ా" %tఱÃ  �¤కల లkTE%ా",
�Åల�I\ంద నడ�చున"`ట-లk దశమ´µగమ	 పKJÌి¡ తమగ	ను. 33333333 అ�� మంA�ో
�ెడi�ో ప#SWó¥�ంపకcడదు, �x" మ�రd కcడదు. �x" మ�#SdనPQడల అ��య	
�x"�I మ�రF%ా "Adన��య	 పKJÌి¡ తమ	లగ	ను; అట-C�x" V(f1ింపకcడద"
�ెప�మ	. 34343434 ఇV PQ�9ా ZీTxP��ండ]ద ఇW\ా P�Úయ	ల ��రక;
¹ÌLక; ఇAdన ఆజ®ల;.

సంఖ���ాండమ	 1సంఖ���ాండమ	 1సంఖ���ాండమ	 1సంఖ���ాండమ	 1

1111 9ారF ఐగ	ప�N �ేశమ	నుం(f బయల;9:È6న #?ండవ సంవ తqరమ	 #?ండవ T:ల
nదట- �ే��", ZీTxP అరణ� మంద> పKత�mప� గ	(xరమ	లk PQ�9ా
¹ÌL�� ఇట6 T:ను 2222 ఇW\ా P�Úయ	ల వంశమ	ల ��ప�న 9ా#S 9ా#S 1ితరFల
క;టBంబమ	లనుబట-C  9ా#S 9ా#S 12దwల��ప�న మగ9ా#Sనంద#S" లs�I�ంA
సర�సమ�జసంఖ�ను 9Kా Pం చుమ	. 3333 ఇW\ా P�Úయ	లలk Z2ౖన�మ	%ా
9:ళØ6 9ా#S", అన%ా ఇరFవ�� P�ండ�6  nదల;��" 12ౖ�Kా యమ	గల 9ా#S", తమ
తమ ZLనలనుబట-C  వ�ను అహ#�నును లs�I�ంపవలsను. 4444 మ#Sయ	 పKJ
%�తKమ	లk ఒకడ�, అన%ా తన 1ితరFల క;టBంబమ	లk మ	ఖు�డ�, ]�� కcడ
ఉండవలsను. 5555 ]�� కcడ ఉండవలZిన9ా#S 1LళØ6  ఏ9Eవన%ార�బéను %�తKమ	లk
Ì2�ేయ�రF క;మ�రF(ైన ఏÚసూరF; 6666 Ìి¹�ను %�తKమ	లk సూ#§ష�xw P



క;మ�రF(ైన Ì2ల;]P�ల; 7777 య��x %�తKమ	లk అ]్మTx�xబ	 క;మ�రF(ైన
నయ¯�qను 8888 ఇWాîఖ�రF %�తKమ	లk సూయ�రF క;మ�రF(ైనT:త TEల; 9999 జ?బ�
లcను %�తKమ	లk Á̈లkను క;మ�రF(ైన ఏÚయ�బ	 10101010 ãZLప�
సం�xనమందు, అన%ా ఎâKా Pమ	 %�తKమ	లk అ]హÉదు క;మ�రF(ైన
ఎÚ�ామ�య	; మనÌLª  %�తKమ	లk 12�xసూరF క;మ�రF(ైన గమÚP�ల; 11111111
బ¿Tx�]ను %�తKమ	లk %S�ో� క;మ�రF(ైన అá�xను 12121212 �xను %�తKమ	లk
ఆ]ష�xw P క;మ�రF(ైన అ ß̈PQజ?రF 13131313 ఆÌLరF %�తKమ	లk ఒ�\ా ను క;మ�రF
(ైన ప%§P�ల; 14141414 %ాదు %�తKమ	లk �ెయ�9Eల; క;మ�రF(ైన ఎల�¯ాప� 15151515
నâాN > %�తKమ	లk ఏTxను క;మ�రF(ైన అ ß̈ర అనునV. 16161616 �రF సమ�జమ	లk
1LరF ��ం��న9ారF. �రF తమ తమ 1ితరFల %�తKమ	లలk పK¥xనుల;
ఇW\ా P�Úయ	ల క;టBంబమ	లక; 12దwల;ను. 17171717 1Lళ6  �ేత Vవ#Sంపబ(fన ఆ
మనుషp�లను ¹ÌL అహ #�నుల; 1ిల;చు��" #?ండవ T:ల nదట- �ే��" సర�
సమ�జమ	ను కc#?dను. 18181818 ఇరFవ�� ఏండ�6  nదల;��" 12ౖ �Kా యమ	గల9ారF
తమ తమ వంWావళØలను బట-C  తమ తమ వంశమ	లను తమ తమ 1ితరFల
క;టBంబ మ	లను తమ తమ 12దwల సంఖ�ను �ె>య�ెపu%ా 19191919 PQ�9ా
అత"�I ఆజj® 1ింAనటB6  ZీTxP అరణ�మ	లk ¹ÌL 9ా#S" లs�I�ం�ెను. 20202020 
ఇW\ా P�ల; పKథమ క;మ�రF(ైన ర�బéను ప�తpK ల వంWావÈ. తమ తమ
వంశమ	లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ	లలk ఇరFవ�� P�ండ�6
nదల;��" 12ౖ �Kా యమ	 క>%S ZLన%ా 9:ళØ6 9ారంద#S సంఖ�ను �ె>య �ెపu%ా
ర�బéను %�తKమ	లk లs�I�ంపబ(fన 9ారF నల;బ�� య�రF9Eల ఐదువందలమం��
PQ�#S. 21212121 Ìి¹�ను ప�తpK ల వంWావÈ. తమ తమ వంశమ	 లలk తమ తమ



1ితరFల క;టBంబమ	లలk ఇరFవ��P�ండ�6  22222222 nదల;��" 12ౖ �Kా యమ	 క>%S
ZLన%ా 9:ళØ6 9ారంద#S 12దwల సంఖ�ను �ె>య�ెపu%ా 23232323 Ìి¹�ను %�తK మ	లk
లs�I�ంపబ(fన9ారF ఏబ�� �¾!్మ��9Eల మ�డ� వందలమం�� PQ�#S. 24242424 %ాదు
ప�తpK ల వంWావÈ. తమ తమ వంశమ	లలk తమ తమ 1ితరFల
క;టBంబమ	లలk ఇరFవ�� P�ండ�6  nదల;��" 12ౖ�Kా యమ	 క>%S ZLన%ా
9:ళØ6 9ారంద#S సంఖ�ను �ె>య�ెపu%ా 25252525 %ాదు %�తKమ	లk లs�I�ంప బ(fన9ారF
నల;బ�� యPదు9Eల ఆరFవందల ఏబ��మం�� PQ�#S. 26262626 య��x ప�తpK ల
వంWావÈ. తమ తమ వంశమ	లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ	లలk
ఇరFవ�� P�ండ�6  nదల; ��" 12ౖ�Kా యమ	 క>%S ZLన%ా 9:ళØ6 9ారంద#S
సంఖ�ను �ె>య�ెపu%ా 27272727 య��x %�తKమ	లk లs�I�ంపబ(fన 9ారF (ెబË��
Txల;గ	9Eల ఆరFవందలమం�� PQ�#S. 28282828 ఇWాîఖ�రF ప�తpK ల వంWావÈ. తమ
తమ వంశ మ	 లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ	లలk ఇరFవ�� P�ండ�6
nదల;��" 12ౖ �Kా యమ	 క>%S ZLన%ా 9:ళØ6 9ారంద#S సంఖ�ను �ె>య�ెపu%ా
29292929 ఇWాîఖ�రF %�తKమ	లk లs�I�ంపబ(fన 9ారF ఏబ�� Txల;గ	9Eల
Txల;గ	వందల మం�� PQ�#S. 30303030 జ?బ�లcను ప�తpK ల వంWావÈ. తమ తమ
వంశమ	 లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ	లలk ఇరFవ��P�ండ�6
nదల;��" 12ౖ�Kా యమ	 క>%S ZLన%ా 9:ళØ6 9ారంద#S సంఖ�ను �ె>య�ెపu%ా
31313131 జ?బ�లcను %�తKమ	లk లs�I�ంపబ(fన 9ారF ఏబ�� P�డ�9Eల Txల;గ	వందల
మం�� PQ�#S. 32323232 ãZLప� ప�తpK ల వంWావÈ, అన%ా ఎâKా Pమ	 ప�తpK ల
వంWావÈ. తమ తమ వంశమ	లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ	లలk
ఇరFవ�� P�ండ�6  nదల;��" 12ౖ �Kా యమ	 క>%S ZLన%ా 9:ళØ6  9ారంద#S



సంఖ�ను �ె>య�ెపu%ా 33333333 ãZLప� %�తK మ	లk లs�I�ంపబ(fన 9ారF
నల;బ��9Eల ఐదువందల మం�� PQ�#S. 34343434 మనÌLª  ప�తpK ల వంWావÈ. తమ తమ
వంశమ	లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ	లలk ఇరFవ�� P�ండ�6
nదల;��" 12ౖ �Kా యమ	 క>%S ZLన%ా 9:ళØ6 9ారంద#S సంఖ�ను �ె>య�ెపu%ా
35353535 మనÌLª  %�తKమ	లk లs�I�ంప బ(fన9ారF మ	పu�� #?ండ�9Eల
#?ండ�వందలమం�� PQ�#S. 36363636 బ¿Tx�]ను ప�తpK ల వంWావÈ. తమ తమ
వంశమ	 లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ	లలk ఇరFవ��P�ండ�6
nదల;��" 12ౖ �Kా యమ	 క>%S ZLన%ా 9:ళØ6 9ారంద#S సంఖ�ను �ె>య�ెపu%ా
37373737 బ¿Tx�]ను %�తKమ	లk లs�I�ంపబ(fన 9ారF మ	పu�� PQ�దు9Eల
Txల;గ	వందల మం�� PQ�#S. 38383838 �xను ప�తpK ల వంWావÈ. తమ తమ
వంశమ	లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ	లలk ఇరFవ�� P�ండ�6
nదల;��" 12ౖ �Kా యమ	 క>%S ZLన%ా 9:ళØ6  9ారంద#S సంఖ�ను �ె>య�ెపu%ా
39393939 �xను%�తKమ	లk లs�I�ంప బ(fన9ారF అరFవ�� #?ండ�9Eల ఏడ�వందల మం��
PQ�#S. 40404040 ఆÌLరF ప�తpK ల వంWావÈ. తమ తమ వంశమ	లలk తమ తమ
1ితరFల క;టBంబమ	లలk ఇరFవ��P�ండ�6  nదల;��" 12ౖ �Kా యమ	 క>%S
ZLన%ా 9:ళØ6 9ారంద#S సంఖ�ను �ె>య�ెపu%ా 41414141 ఆÌLరF %�తKమ	లk లs�I�ంప
బ(fన9ారF నల;వ�� ±క9EP ఐదువందలమం�� PQ�#S. 42424242 నâాN > ప�తpK ల
వంWావÈ. తమ తమ వంశమ	లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ	లలk
ఇరFవ�� P�ండ�6  nదల;��" 12ౖ �Kా యమ	 క>%S ZLన%ా 9:ళØ6 9ారంద#S
సంఖ�ను �ె>య�ెపu%ా 43434343 నâాN > %�తKమ	లk లs�I�ంప బ(fన9ారF ఏబ��
మ�డ�9Eల Txల;గ	వందలమం�� PQ�#S. 44444444 �రF లs�I�ంపబ(fన9ారF, అన%ా



¹ÌLయ	 అహ #�నును తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ	లనుబట-C  ఒ���క�
డ�%ా ఏరu(fన పK¥xనుల;ను లs�I�ంAన 9ారF.' 45454545 అటB6  ఇW\ా P�Úయ	లలk
తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ	ల ��ప�న లs�I�ంపబ(fన 9ారందరF, అన%ా
ఇరFవ�� P�ండ�6  nదల;��" 12ౖ �Kా యమ	 క>%S ZLన%ా బయల; 9:È6న
ఇW\ా P�Úయ	లందరF 46464646 లs�I�ంపబ(f ఆరFలmల మ�డ�9Eల ఐదువందల
ఏబ��మం�� PQ�#S. 47474747 అP�ే ల��య	ల; తమ 1ితరFల %�తKమ	 ��ప�న
9ా#S�� �ాటB లs�I�ంపబడల�దు. 48484848 ఏలయన%ా PQ�9ా ¹ÌL�� ఈల�గ	
Z2లVAdయ	ం(ెనువ� ల��%�తKమ	ను లs�I�ంపకcడదు. 49494949 ఇW\ా P�Ú య	ల
nతNమ	నక; 9ా#S nతNమ	ను �ేరdకcడదు. 50505050 వ� ¯ాm�ప� గ	(xరమ	
]దను �x" ఉపకరణమ	 ల"`ట-]దను �x"లk �ే#Sన 9ాట"`ట- ]దను
ల��య	 లను "య!ంప�మ	. 9ా#³ మం��ర మ	ను �x" ఉపకర
ణమ	ల"`ట-" ¹యవలsను. 9ారF మం��రప� ZLవ �ేయ	చు �x"చుటBC
��గవలZిన 9ా#?r య	ందురF. 51515151 మం��రమ	 ¯ాగబ¢వ�నప�డ� ల��య	ల� �x"
Vపuవలsను, మం��రమ	 ��గ	నప�డ� ల��య	ల� �x" 9Eయవలsను. అను�డ�
స]1ింAన PQడల 9ాడ� మరణhm TUందును. 52525252 ఇW\ా P�Úయ	ల; తమ తమ
ZLనల ��ప�న పKJ9ాడ�ను తన తన �ాæçమ	లk తన తన ధ�జమ	 TUదw
��గవలsను. 53535353 ఇW\ా P�Úయ	ల సమ�జమ	]ద �Åపమ	 #ాక;ండ�నటB6
ల��య	ల; ¯ాm�ప� గ	(xరమ	 చుటBC  ��గవలsను; 9ారF ¯ాm�ప� గ	(xరమ	ను
�ా�ాడవలsను. 54545454 PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAన 9ాట"`ట-" తపuక;ండ
ఇW\ా P�Ú య	ల; �ేZి#S.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL అహ#�నులక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను. 2222
ఇW\ా P�Úయ	లందరF తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ	ల టM�?�మ	లను
పటBC ��" తమ తమ ధ�జమ	 TUదw  ��గవలsను, 9ారF పKత�mప� గ	(xరమ	న
�?దురF%ా �x"చుటBC  ��గవలsను. 3333 సూరF�డ� ఉదPంచు త�రFu ��క;�న
య��x �ాæçప� ధ�జమ	 గల9ారF తమ తమ ZLనల��ప�న ��గవలsను.
అ]్మTx�xబ	 క;మ�రF(ైన నయ¯�qను య��x క;మ�రFలక; పK¥xనుడ�. 4444
అత" ZLన, అన%ా అత" 9ా#Sలk లs�I�ంపబ(fన ప�రFషpల; (ెబË�� Txల;గ	9Eల
ఆరFవందలమం��. 5555 అత" స]పమ	న ఇWాîఖ�రF %�JKక;ల; ��గవలsను.
సూయ�రF క;మ�రF (ైన T:తTEల; ఇWాîఖ�రF క;మ�రFలక; పK¥xనుడ�. 6666 అత"
ZLన, అన%ా అత"9ా#Sలk లs�I�ంపబ(fన ప�రFషpల; ఏబ�� Txల;గ	 9Eల
Txల;గ	వందలమం��. 7777 అత" స]పమ	న జ?బ�లcను%�JKక;ల;ండవలsను.

Á̈లkను క;మ�రF(ైన ఏÚయ�బ	 జ?బ�లcయ	లక; పK¥xనుడ�. 8888 అత" ZLన,
అన%ా అత"9ా#Sలk లs�I�ంపబ(fన9ారF ఏబ��P�డ�9Eల Txల;గ	 వందలమం��.
9999 య��x �ాæçమ	లk లs�I�ంప బ(fన 9ారందరF 9ా#S ZLనల��ప�న
లmPQనుబ�� య�రF 9Eల Txల;గ	వందలమం��. 9ారF మ	ందర ¯ా%S
నడవవలsను. 10101010 ర�బéను �ాæçప� ధ�జమ	 9ా#S ZLనల��ప�న ద�fణ ��క;�న
ఉండవలsను. Ì2�ేయ�రF క;మ�రF(ైన ఏÚసూరF ర�బéను క;మ�రFలక;
పK¥xనుడ�. 11111111 అత" ZLన, అన%ా అత"9ా#Sలk లs�I�ంపబ(fన9ారF నల;బ��
య�రF9Eల ఐదువందలమం��. 12121212 అత" స]పమ	న Ìి¹�ను %�JK క;ల;



��గవలsను. సూ#§ష�xw P క;మ�రF(ైన Ì2ల;] P�ల; Ìి¹�ను క;మ�రFలక;
పK¥xనుడ�. 13131313 అత" ZLన, అన%ా అత" 9ా#Sలk లs�I�ంపబ(fన9ారF ఏబ��
�¾!్మ�� 9Eల మ�డ� వందలమం��. 14141414 అత" స]పమ	న %ాదు %�తK
మ	ండవలsను. రగ�P�ల; క;మ�రF(ైన ఎÚయ� ¯ాప� %ాదు క;మ�రFలక;
పK¥xనుడ�. 15151515 అత" ZLన, అన%ా అత" 9ా#Sలk లs�I�ంపబ(fన9ారF నల;బ��
యPదు 9Eల ఆరFవందల ఏబ��మం��. 16161616 ర�బéను �ాæç మ	లk లs�I�ంపబ(fన
9ారందరF 9ా#S ZLనల��ప�న లmP�బ�� ±క9EP Txల;గ	వందల
ఏబ��మం��. 9ారF #?ండవ�ెగలk ¯ా%Sనడవవలsను. 17171717 పKత�mప� గ	(xరమ	
ల��య	ల �ాæçమ	�� �ాæçమ	ల నడ�మను ¯ా%S నడవవలsను. 9ా#?టB6
��గ	దు#� అటä6  తమ తమ ధ�జమ	లనుబట-C  పKJ9ాడ�ను తన తన వరFసలk
¯ా%S నడవవలsను. 18181818 ఎâKా Pమ	 ZLనల��ప�న 9ా#S �ాæçప�ధ�జమ	
పడమట-��క;�న ఉండవలsను. అ]హÉదు క;మ�రF (ైన ఎÚ�ామ�
ఎâKా Pమ	 క;మ�రFలక; పK¥xనుడ�. 19191919 అత" ZLన, అన%ా అత" 9ా#Sలk
లs�I�ంపబ(fన9ారF నల;బ��9Eల ఐదువందలమం��. 20202020 అత" స]పమ	న
మనÌLª  %�తKమ	ండవలsను. 12�xసూరF క;మ�రF(ైన గమÚ P�ల; మనÌLª
క;మ�రFలలk పK¥xనుడ�. 21212121 అత" ZLన, అన%ా అత"9ా#Sలk లs�I�ంపబ(fన9ారF
మ	పu�� #?ండ� 9Eల #?ండ�వందలమం��. 22222222 అత" స]పమ	న బ¿Tx�]ను
%�తKమ	ండవలsను. %S�ో� క;మ�రF(ైన అá�xను బ¿Tx�]ను క;మ�రFలక;
పK¥xనుడ�. 23232323 అత" ZLన, అన%ా అత" 9ా#Sలk లs�I�ంపబ(fన9ారF మ	పu��
యPదు9Eల Txల;గ	 వందలమం��. 24242424 ఎâKా Pమ	 �ాæç మ	లk
లs�I�ంపబ(fన 9ారందరF 9ా#S ZLనల��ప�న లmPQ"!��9Eల నూరFమం��.



9ారF మ�డవగ	ంప�లk ¯ా%S నడవవలsను. 25252525 �xను �ాæçప�ధ�జమ	 9ా#S
ZLనల��ప�న ఉతN ర ��క;�న ఉండవలsను. అ]ష�xP క;మ�రF(ైన అ ß̈
PQజ?రF �xను క;మ�రFలక; పK¥xనుడ�. 26262626 అత" ZLన, అన%ా అత"9ా#Sలk
లs�I�ంపబ(fన9ారF అరFవ�� #?ండ� 9Eల ఏడ�వందలమం��. 27272727 అత"
స]పమ	న ఆÌLరF %�JKక;ల; ��గవలsను. ఒ�\ా ను క;మ�రF(ైన ప%§P�ల;
ఆÌLరF క;మ�రFలక; పK¥xనుడ�. 28282828 అత" ZLన, అన%ా అత" 9ా#Sలk
లs�I�ంపబ(fన9ారF నల;బ��±క9EP ఐదువందలమం��. 29292929 అత"
స]పమ	న నâాN > %�JKక; ల;ండవలsను. ఏTxను క;మ�రF(ైన అ ß̈ర నâాN >
క;మ� రFలక; పK¥xనుడ�. 30303030 అత" ZLన, అన%ా అత" 9ా#Sలk
లs�I�ంపబ(fన9ారF ఏబ��మ�డ�9Eల Txల;గ	వందల మం��. 31313131 �xను
�ాæçమ	లk లs�I�ంపబ(fన9ారందరF లm P�బ��P�డ�9Eల ఆరFవందలమం��.
9ారF తమ ధ�జమ	ల పK�ారమ	 కడపట- గ	ంప�లk నడవవలsను. 32323232 �రF
ఇW\ా P�Úయ	లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబ మ	ల పK�ారమ	
లs�I�ంపబ(fన9ారF. తమ తమ ZLనల ��ప�న తమ తమ �ాæçమ	లలk
లs�I�ంపబ(fన9ారందరF ఆరFలmల మ�డ�9Eల ఐదువందల ఏబ��మం��. 33333333
అP�ే PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  ల��య	ల; ఇW\ా  P�Úయ	లలk
తమ	4ను లs�I�ంచు��నల�దు. 34343434 అటB6  ఇW\ా  P�Úయ	ల; PQ�9ా ¹ÌLక;
ఆజj® 1ింAనటB6  సమసN  మ	ను �ేZి#S. అటB6  9ారF తమ తమ
వంశమ	ల��ప�నను తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ	ల ��ప�నను పKJ9ాడ�
తన తన ధ�జమ	నుబట-C  ��గ	చు ¯ాగ	చు నుం(f#S.
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1111 PQ�9ా ZీTxP��ండ]ద ¹ÌL�� మ�ట ల�(fన Txట-�I అహ#�ను ¹ÌLల
వంWావళØల; ఇ9E. 2222 అహ#�ను క;మ�రFల 1LరFల; ఏవన%ా, �¾ల;తప�ట-Cన
Tx�xబ	 అáహÑ ఎ>య�జరF ఈ�xమ�రF అనున9E. 3333 ఇV అ�ÌLకమ	TUం��
య�జక;లsౖన అహ#�ను క;మ�రFల 1LరFల;; 9ారF య�జక;లగ	నటB6  అతడ�
9ా#S" పKJÌి¡ ం �ెను. 4444 Tx�xబ	 అáహÑల; ZీTxP అరణ�మందు PQ�9ా
స"`¥�" అTx�%S` న#SuంAనందున 9ారF PQ�9ా స"`¥�" చ"��P#S.
9ా#S�I క;మ�రFల; కల;గల�దు గనుక ఎ>య�జరF ఈ�x మ�రFను తమ తం(fK
PQ�న అహ#�ను ఎదుట య�జక ZLవ�ేZి#S. 5555 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక;
ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను వ� ల�V %�JKక;లను ¬Zి��"వAd 6666 9ారF అత"�I
ప#S�xరక;ల;%ా ఉండ�నటB6  య�జక;(ైన అహ#�ను ఎదుట 9ా#S"
"ల;వబ¿టBC మ	. 7777 9ారF పKత�mప� గ	(x రమ	 T:దుట మం��రప�
ZLవ�ేయవలsను. �xమ	 �ా�ాడ వలZిన�x"", సర�సమ�జమ	 �ా�ాడ
వలZిన�x"", 9ారF �ా�ాడవలsను. 8888 మం��రప� ZLవ�ేయ	టక; పKత�mప�
గ	(xరమ	±క� ఉపకరణమ	ల"`ట-", ఇW\ా P�Ú య	ల; �ా�ాడవలZిన
దంతట-", 9ా#³ �ా�ాడవలsను. 9999 �ా%ా వ� ల��య	లను అహ#�నుక;ను అత"
క;మ�రF లక;ను అపu%Sంపవలsను. 9ారF ఇW\ా P�Úయ	లలkనుం(f అత"
వశమ	 �ేయబ(fన9ారF. 10101010 వ� అహ#�నును అత" క;మ�రFలను
"య!ంపవలsను. 9ారF తమ య�జకధర4మ	 ననుస#SంA నడ�చు��ందురF.
అను�డ� స]1ింAన PQడల 9ాడ� మరణhm TUందును. 11111111 మ#Sయ	



PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను ఇ��%� TEను ఇW\ా P�Úయ	లలk
�¾>చూ>PQ�న పKJ మగ1ిల6 క; మ�రF%ా 12121212 ఇW\ా P�Úయ	లలkనుం(f
ల��య	లను Tx వశమ	 �ేZి��" య	Tx`ను. పKJ �¾> చూ>య	 Tx�� గనుక
ల��య	ల; Tx9ా#?rయ	ందురF. 13131313 ఐగ	ప�N �ేశమ	లk TEను పKJ �¾>చూ ల;ను
సంహ#SంAన Txడ� మనుషp�ల �¾>చూల;లTE! ప�వ�ల �¾> చూల;లTE!
ఇW\ా P�Úయ	లలk అ"`ట-" Tx��రక; పKJÌి¡ ంచు��ంట-"; 9ారF
Tx9ా#?rయ	ందురF. TETE PQ�9ాను. 14141414 మ#Sయ	 ZీTxP అరణ�మందు
PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను. 15151515 ల��య	ల 1ితరFల క;టBంబ
మ	లను 9ా#S9ా#S వంశమ	లను లs�I�ంప�మ	. ఒక T:ల nదల;��"
12ౖ�Kా యమ	గల మగ9ా#Sనంద#S" లs�I�ంప వలsను. 16161616 �ాబట-C  ¹ÌL PQ�9ా
తనక; ఆజj® 1ింA నటB6  ఆయన మ�ట ��ప�న 9ా#S" లs�I�ం�ెను. 17171717 ల�V
క;మ�రFల 1LళØ6  %?#�ª ను క}తp ��#ా#S అనునV. 18181818 %?#�ª ను క;మ�రFల
వంశకరNల 1LళØ6  >á` Ìి] అనునV. 19191919 క}తp క;మ�రFల వంశకరNల 1LళØ6
అమ�Ö మ	 ఇ¯ాú రF ¼̈బ¢K ను ఉyèP�ల; అనునV. 20202020 ��#ా#S క;మ�రFల
వంశకరNల 1LళØ6  మ�హ> మ�Ìి. 9ా#S9ా#S 1ితరFల క;టBంబమ	ల ��ప�న ఇV
ల��య	ల వంశమ	ల;. 21212121 >á` య	ల; Ìి]య	ల; %?#�ª ను వంశసుÍ ల;
%?#�ª య	ల వంశప�9ారF �#³. 22222222 9ా#Sలk లs�I�ంప బ(fన9ారF అన%ా ఒక T:ల
nదల;��" 12ౖ�Kా యమ	గల మగ9ారంద#Sలk లs�I�ంపబ(fన9ారF ఏడ�9Eల
ఐదువందల మం��. 23232323 %?#�ª  య	ల వంశమ	ల; మం��రమ	 9:నుకను, అన%ా
పడమట- ��క;�న ��గవలsను. 24242424 %?#�ª య	ల 1ితరFల క;టBంబమ	లk ల�P�ల;
క;మ�రF(ైన ఎÚయ�¯ాప� పK¥xనుడ�. 25252525 పKత� mప� గ	(xరమ	లk %?#�ª ను



క;మ�రFల; �ా�ాడవలZిన 9Eవన%ా, మం��రమ	 గ	(xరమ	 �x" 12ౖకప�
పKత�mప� గ	(xరమ	 �x�రప� �ెరయ	 26262626 �Kా �ారయవ"కల;
మం��రమ	నక;ను బ>1ీఠమ	నక;ను చుటBC నున` �Kా �ార �x�రప� �ెరయ	
�x" సమసN  ZLవ��ర�?rన �xK ళØ6 ను. 27272727 క}తp వంశ�¤దన%ా, అమ�Ö ]య	ల
వంశమ	 ఇ¯ాú #§య	ల వంశమ	 ¼̈బ¢K య	ల వంశమ	 ఉyèP�Ú య	ల
వంశమ	; ఇV క}¬య	ల వంశమ	ల;. 28282828 ఒక T:ల nదల;��"
12ౖ�Kా యమ	గల మగ9ారంద#S లsక� చూడ%ా ఎ"!��9Eల ఆరFవందలమం��
ప#S�దz  సÍలమ	ను �ా�ాడవలZిన9ా#?r#S. 29292929 క}తp క;మ�రFల వంశమ	ల;
మం��రమ	±క� పKక�ను, అన%ా ద�fణ��క;�న ��గవలZిన9ారF. 30303030
క}¬య	ల వంశమ	ల 1ితరFల క;టBంబ మ	నక; పK¥xనుడ� ఉyèP�ల;
క;మ�రF(ైన ఎÚ�ా�ాను. 31313131 9ారF మందసమ	 బల6  �ºపవృmమ	 9E��కల;
�xమ	 ZLవ �ేయ	 ప#S�దzసÍలమ	లk" ఉపకరణమ	ల; అడi  �ెరయ	 �ా�ా(f
�x" సమసN  ZLవయ	 జరFపవలZిన9ారF. 32323232 య�జక;(ైన అహ#�ను
క;మ�రFడగ	 ఎ>య�జరF ల��య	ల పK¥xనులక; మ	ఖు�డ�. అతడ�
ప#S�దzసÍలమ	ను �ా�ాడ� 9ా#S]ద V�xరణకరN. 33333333 ��#ా#S వంశ�¤దన%ా,
మహÚయ	ల వంశమ	 మ�Ìీయ	ల వంశమ	; ఇV ��#ా#S వంశమ	ల;. 34343434
9ా#Sలk లs�I�ంపబ(fన9ా#?ందరన%ా, ఒక T:ల nదల;��" 12ౖ�Kా యమ	గల
మగ9ారందరF ఆరF9Eల #?ండ�వందల మం��. 35353535 ��#ా#§య	ల 1ితరFల
క;టBంబమ	లk అá} Pల; క;మ�రF(ైన సూ#§P�ల; పK¥xనుడ�. 9ారF
మం��రమ	TUదw  ఉతN ర��క;�న ��గవలZిన9ారF. 36363636 ��#ా#S క;మ�రFల;
మం��రమ	 ±క� పలకలను �x" అడiకఱÃలను �x" సN ంభమ	లను �x"



��మ4లను �x" ఉపకరణమ	 ల"`ట-" �x" ZLవ��ర�?rనవ"`ట-" 37373737 �x"
చుటBC నున` �Kా �ార సN ంభమ	లను 9ాట- ��మ4లను 9ాట- �¤క;లను 9ాట-
�xK ళ6ను �ా�ాడవలZిన9ారF. 38383838 మం��రమ	 ఎదుట- త�రFu��క;�న, అన%ా
పKత�mప� గ	(xరమ	 ఎదుట- ప�ర���శయందు ��గవలZిన9ారF ¹ÌL
అహ#�నుల; అహ#�ను క;మ�రFల;; ఇW\ా P�Úయ	ల; �ా�ాడ వలZిన
ప#S�దzసÍలమ	ను 9ా#³ �ా�ాడవలsను. అను�డ� స]1ింAనPQడల అతడ�
మరణhm TUందును. 39393939 ¹ÌL అహ#�నుల; PQ�9ా మ�టను బట-C , తమ
తమ వంశ మ	ల��ప�న లs�I�ంAన ల��య	లలk లs�I�ంపబ(fన 9ారందరF,
అన%ా ఒక T:ల nదల;��" 12ౖ�Kా యమ	 గల మగ9ారందరF ఇరFవ��
#?ండ�9Eలమం��. 40404040 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను వ�
ఇW\ా P�Úయ	లలk ఒక T:ల nదల; ��" 12ౖ �Kా యమ	గల �¾>చూ>PQ�న
పKJమగ9ా"" లs�I�ంA 9ా#S సంఖ�ను 9Kా Pంచుమ	. 41414141 TETE PQ�9ాను;
వ� ఇW\ా P�Úయ	లలk �¾>చూ>PQ�న పKJ మగ 1ిల6 క; మ�రF%ా
ల��య	లను ఇW\ా P�Úయ	ల ప�వ�లలa �¾>చూ>PQ�న పKJ �x"�I మ�రF%ా
ల��య	ల ప�వ� లను Tx "!తNమ	 ¬Zి ��నవలsను. 42424242 �ాబట-C  PQ�9ా
తనక; ఆజj® 1ింAనటB6  ¹ÌL ఇW\ా P�Úయ	లలk �¾ల;త ప�ట-Cన9ా#S నంద#S"
లs�I�ం�ెను. 43434343 9ా#Sలk లs�I�ంపబ(fన 9ా#S సంఖ�, అన%ా ఒక T:ల nదల;��"
12ౖ�Kా యమ	 గల �¾>చూ> మగ9ారంద#S సంఖ� PరFవ�� #?ండ� 9Eల
#?ండ�వందల (ెబË��మ�డ�. 44444444 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల
V�ెdను 45454545 వ� ఇW\ా P�Úయ	లలk �¾>చూ>PQ�న పKJ9ా"�I మ�రF%ా
ల��య	లను 9ా#S ప�వ�లక; పKJ%ా ల��య	ల ప�వ�లను ¬Zి��నుమ	.



ల�� య	ల; Tx 9ా#?rయ	ందురF; TETE PQ�9ాను. 46464646 ఇW\ా P�Úయ	లక;
�¾ల;త ప�ట-Cన 9ా#Sలk ల��య	ల కంటM #?ండ�వందల (ెబË�� మ	గ	¶ రF
ఎక;�9:ౖనందున W ÌింAన9ా#S±దw  తల��క అP�ేZి తpలమ	ల 9:ం(f"
¬Zి��నవలsను. 47474747 ప#S�దz���న తpలమ	 ��ప�న 9ాట-" ¬Zి��నవలsను. 48484848
తpలమ	 ఇరFవ�� Aన` మ	ల;. 9ా#Sలk ఎక;�వ మం�� V¹చన��రక; ఇయ�
బ(fన ధనమ	ను అహ#�నుక;ను అత" క;మ�రFలక;ను ఇయ�వలsను. 49494949
�ాబట-C  ¹ÌL ల��య	లవలన V(f1ింప బ(fన9ా#SకంటM ఆ PQక;�9:ౖన
9ా#S±క� V¹చన ధనమ	ను ¬Zి��T:ను. 50505050 ప#S�దz���న తpలమ	��ప�న
9:P� మ�డ�వందల అరFవ��PQ�దు తpలమ	ల ధనమ	ను ఇW\ా P�Úయ	ల
జ³�ష¡ క;మ�రFల±దw ¬Zి��T:ను. 51515151 PQ�9ా ¹ÌL �ాజj® 1ింAనటB6
PQ�9ా T°ట- మ�ట��ప�న అహ#�నుక;ను అత" క;మ�రFలక;ను V(f
1ింపబ(fన 9ా#S V¹చన ధనమ	ను ¹ÌL P�ెdను.

సంఖ���ాండమ	 4సంఖ���ాండమ	 4సంఖ���ాండమ	 4సంఖ���ాండమ	 4

1111 PQ�9ా ¹ÌL అహ#�నులక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను 2222 వ� ల��య	లలk
క}¬య	లను 9ా#S 9ా#S వంశమ	ల��ప�నను 9ా#S 9ా#S 1ితరFల
క;టBంబమ	ల ��ప�నను 3333 మ	పu�� P�ండ�6  nదల;��", P�బ��
P�ండ6 వరక; �Kా యమ	 క>%S, పKత�mప� గ	(xరమ	లk ప"�ేయ	టక; ZLన%ా
�ేరగల9ారంద#S సంఖ�ను 9Kా Pం చుమ	. 4444 అJ ప#S�దz���న �x"
Vషయమ	లk పKత� mప� గ	(xరమ	నందు క}¬య	ల; �ేయవలZిన ZLవ
P�దన%ా 5555 దండ� పKయ�ణ���నప�డ� అహ#�నును అత" క;మ�రFల;ను



లkప>�I వAd అడi�ెరను ��ంA �x"�� ¯ాm�ప� మందసమ	ను క1ిu 6666
�x"]ద సమ	దKవతqల చర4మయ���న కప�ను9EZి �x"]ద అంతయ	
లవరÞమ	గల బటCను పరA �x" ¹తకఱÃలను దూరdవలsను. 7777
స"`¥�బల6 ]ద >బటCను పరA �x" ]ద %ST:`లను ధూ�ారFN లను �ాతKలను
తరuణ �ాతK లను ఉంచవలsను. "త�మ	%ా ఉంచవలZిన #tటMCల;ను �x"]ద
ఉండవలsను. అప�డ� 9ారF 9ాట-]ద ఎఱÃ  బటC  పరA 8888 �x"]ద
సమ	దKవతqల చర4ప� కప�9EZి �x" ¹తకఱÃలను దూరdవలsను. 9999 మ#Sయ	
9ారF > బటCను ¬Zి��" �ºపవృmమ	ను �x" పK�ºపమ	లను �x" క�ెN రను
�x" క�ెN ర Aపuలను �x" ZLవలk 9ారF ఉప ãగపరచు సమసN  �ైల�ాతKలను
క1ిu 10101010 �x"" �x" ఉపకరణమ	ల"`ట-" సమ	దKవతqల చర4మయ���న
కప�లk 12ట-C  దం(ె]ద ఉంచవలsను. 11111111 మ#Sయ	 బం%ారFమయ���న
బ>1ీఠమ	]ద >బటCనుపరA సమ	దKవతqల చర4మ	�� �x"" క1ిu �x"
¹తకఱÃలను దూరdవలsను. 12121212 మ#Sయ	 �xమ	 ప#S�దzసÍలమ	లk ZLవ �ేయ	
ఆ ఉపకరణమ	ల"`ట-" 9ారF ¬Zి��" >బటCలk ఉంA సమ	దKవతqల
చర4మ	�� క1ిu 9ాట-" దం(ె]ద 12టCవలsను. 13131313 9ారF బ>1ీఠప� బ�(fద
PQJN  �x"]ద ధూమÖవరÞమ	గల బటCను పరA 14141414 �x"]ద తమ ZL9Ùప
కరణమ	ల"`ట-", అన%ా ధూ�ా#SN మ	ండ�6  గ#SటMల; %ST:`ల;T:ౖన బ>1ీఠప�
ఉపకరణమ	ల"`ట-" �x"]ద 12ట-C , సమ	దKవతqల చర4మయ���న కప�ను
�x"]ద పరA, �x" ¹తకఱÃలను త%S>ంపవలsను. 15151515 దండ�
పKయ�ణ���నప�డ� అహ#� నును అత" క;మ�రFల;ను ప#S�దzసÍలమ	ను
ప#S�దzసÍలమ	±క� ఉపకరణమ	ల"` ట-" కప�ట మ	%SంAన తరF9ాత



క}¬య	ల; �x" ¹య #ావలsను. అP�ే 9ారF �xవకయ	ండ�నటB6
ప#S�దz  ���న�x"" మ	టCకcడదు. ఇV పKత�mప� గ	(x రమ	లk క}¬య	ల
´µరమ	. 16161616 య�జక;డగ	 అహ#�ను క;మ�రF(ైన ఎ>య�జరF 12ౖV�xరణలk"�I
వచుdనV ఏవన%ా�ºప�ైలమ	 ప#Sమళ ధూపదKవ�మ	ల; "త� T:ౖ9Eద�మ	
అ�ÌLక�ైలమ	. మం��రమంతట- 12ౖV�xరణ ప#S�దzసÍలమ	లkTE!, �x"
ఉపకరణమ	లలkTE!, �x"లkనున` అంతట- 12ౖ V�xరణలk"�I అత" ´µరమ	.
17171717 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL అహ#�నులక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 18181818 ]రF
క}¬య	ల %�తK క;టBంబమ	లను ల��య	లలkనుం(f పK�ే��Iంపక;(f. 19191919 9ారF
అJ ప#S�దz���న�x"�I స]1ింAనప�డ� 9ారF �xవక బK���I య	ండ�నటB6
]రF 9ా#S"గ�#Sd �ేయవలZిన�ేదన%ా అహ#�నును అత" క;మ�రFల;ను
లkప>�I వAd పKJ 9ా"�I 9ా" 9ా" ప"య	 9ా" 9ా" బరFవ�ను "య
!ంపవలsను. 20202020 9ారF �xవకయ	ండ�నటB6  ప#S�దzసÍలమ	ను #?పu�ాటB
ZL12ౖనను చూచుటక; లkప>�I #ాకcడదు. 21212121 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక;
ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 22222222 %?#�ª య	లను 9ా#S9ా#S 1ితరFల క;టBంబమ	ల ��ప�
నను 9ా#S9ా#S వంశమ	ల ��ప�నను లs�I�ంA సంఖ�ను 9Kా Pంచుమ	. 23232323
మ	పu��P�ండ�6  nదల;��" P�బ�� P�ండ6 వరక; వయసుq క>%S పKత�mప�
గ	(xరమ	లk ZLవ�ేయ	టక; ZLనలk ప" �ేయ �ేరF9ారంద#S" లs�I�ంప వలsను.
24242424 ప"�ేయ	 టయ	 ¹తల; ¹య	టయ	 %?#�ª  య	ల ZLవ; 25252525 9ారF
మం��రమ	±క� �ెరలను పKత�mప� గ	(xర మ	ను �x" కప�ను �x"
12ౖనున` సమ	దKవతqల చర4మయ���న 12ౖకప�ను పKత�mప� గ	(xరమ	 ±క�
�x�రప� �ెరను �Kా �ార �ెరలను 26262626 మం��రమ	 చుటBC ను బ>1ీఠమ	 చుటBC ను



ఉండ� �Kా �ారప� గV" �x�రప� �ెరలను 9ాట- �xK ళ6ను 9ాట- ZL9ా సంబంధ ���న
ఉపకరణమ	ల"`ట-" 9ాట-��రక; �ేయ బ(fన�� య�వతpN ను ¹య	చు
ప"�ేయ	చు #ావలsను. 27272727 %?#�ª య	ల ప" అంతయ	, అన%ా �xమ	 ¹య	
9ాట-న"`ట-" �ేయ	 ప"యంతట-" అహ#�ను±క�య	 అత"
క;మ�రFల±క�య	 T°ట-మ�ట ��ప�న జరFగ వలsను. 9ారF జరFప�9ాట-
న"`ట-" జjగ\తN %ా చూచు ��నవలsన" 9ా#S�I ఆజj® 1ింపవలsను. 28282828 పKత�mప�
గ	(x రమ	లk %?#�ª య	ల±క� ప" P��; 9ారF ప" �ేయ	చు య�జక;డగ	
అహ#�ను క;మ�రF(ైన ఈ�x మ�రF �ేJ�I\ంద నుండవలsను. 29292929 ��#ా#§య	లను
9ా#S9ా#S వంశమ	ల��ప�నను 9ా#S 9ా#S 1ితరFల క;టBంబమ	ల ��ప�నను
లs�I�ంపవలsను. 30303030 మ	పu��P�ండ�6  nదల;��" P�బ�� P�ండ6 వరక;
వయసుq క>%S పKత�mప� గ	(xరమ	లk ప"�ేయ	టక; ZLన%ా �ేరF9ారంద#S"
లs�I�ంపవలsను. 31313131 పKత�mప� గ	(xర మ	లk 9ారF �ేయ	 ప" అంతట-
Vషయమ	లk 9ారF, మం��రప� పలకలను �x" అడi  కఱÃలను �x" సN ంభమ	
లను 32323232 �x" ��మ4లను �x" చుటBC నున` �Kా �ార సN ంభమ	 లను 9ాట-
��మ4లను 9ాట- �¤క;లను 9ాట- �xK ళ6ను 9ాట- ఉపకరణమ	ల"`ట-" 9ాట-
సంబంధ���న ప"యంతట-�I �ావ లZినవ"`ట-" 9ారF ¹Zి �ా�ాడవలZిన
బరFవ� లను 1Lర6  వరFసను లs�I�ంపవలsను. 33333333 ��#ా#§య	ల వంశమ	ల;
పKత�mప� గ	(xరమ	లk య�జక;డగ	 అహ #�ను క;మ�రF(ైన ఈ�xమ�రF
�ేJ�I\ంద �ేయవలZిన ZLవ P��; అం�ే 9ారF �ేయవలZిన ZLవ అ" �ె12uను.
34343434 అప�డ� ¹ÌL అహ#�నుల; సమ�జపK¥xనులను క}¬య	లను, అన%ా
9ా#S9ా#S వంశమ	ల ��ప�నను 9ా#S9ా#S 1ితరFల క;టBంబమ	ల ��ప�నను



మ	పu�� P�ండ�6  nదల;��" 35353535 P�బ�� P�ండ6 వరక; �Kా యమ	 క>%S
పKత�mప� గ	(xరమ	లk ZLవ �ేయ	టక; ZLన%ా �ేరF9ారంద#S" లs�I�ంA#S. 36363636
9ా#S9ా#S వంశమ	ల��ప�న 9ా#Sలk లs�I�ంపబ(fన 9ారF #?ండ�9Eల ఏడ�వందల
ఏబ��మం��. 37373737 పKత�mప� గ	(xరమ	లk ZLవ�ేయ త%Sన 9ార" క}¬య	ల
వంశమ	లలk లs�I�ంపబ(fన9ారF �#³; PQ�9ా ¹ÌL�ేత ప>�IంAన
మ�ట��ప�న ¹ÌL అహ#�నుల; 9ా#S" లs�I�ంA#S. 38383838 %?#�ª య	లలk 9ా#S9ా#S
వంశమ	ల��ప�నను 9ా#S 9ా#S 1ితరFల క;టBంబమ	ల ��ప�నను లs�I�ంప
బ(fన 9ారF, అన%ా మ	పu�� P�ండ�6  nదల;��" 39393939 P�బ�� P�ండ6 వరక;
�Kా యమ	 క>%S పKత�mప� గ	(xరమ	లk ZLవ�ేయ	ట�?r ZLన%ా �ేరF9ారందరF
తమ తమ వంశమ	ల ��ప�నను 40404040 తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ	ల
��ప�నను 9ా#Sలk లs�I�ంపబ(fన 9ారF #?ండ�9Eల ఆరF వందల మ	పu��మం��.
41414141 పKత�mప� గ	(xరమ	లk ZLవ �ేయత%Sన9ార" %?#�ª య	లలk
లs�I�ంపబ(fన9ారF �#³; PQ�9ా T°ట-మ�టను బట-C  ¹ÌL అహ#�నుల; 9ా#S"
లs�I�ంA#S. 42424242 ��#ా#§య	ల వంశమ	లలk తమ తమ వంశమ	ల ��ప�నను
తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ	ల ��ప�నను లs�I�ంపబ(fన9ారF 43434343 అన%ా
మ	పu��P�ండ�6  nదల;��" P�బ�� P�ండ6 వరక; �Kా యమ	 క>%S పKత� mప�
గ	(xరమ	లk ZLవ �ేయ	టక; ZLన%ా �ేరF9ారF 44444444 అన%ా తమ తమ
వంశమ	ల��ప�న 9ా#Sలk లs�I�ంప బ(fన9ారF మ�డ�9Eల #?ండ�వందలమం��.
45454545 ��#ా#§ య	ల వంశమ	లలk లs�I�ంప(fన9ారF �#³; PQ�9ా ¹ÌL �ేత
ప>�IంAన మ�టనుబట-C  ¹ÌL అహ#�నుల; 9ా#S" లs�I�ంA#S. 46464646 ¹ÌL
అహ#�నుల; ఇW\ా P�Ú య	ల పK¥xనుల;ను లs�I�ంAన ల��య	లలa 47474747 



మ	పu�� P�ండ�6  nదల;��" P�బ�� P�ండ6 వరక; �Kా యమ	 క>%S తమ తమ
వంశమ	ల��ప�నను తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ	ల ��ప�నను
లs�I�ంపబ(fన9ారF 48484848 అన%ా పKత�mప� గ	(xరమ	లk ZLవయ	 ¹తయ	
జ#S%Sంచు "!తN��� �ేరF9ారందరF, అన%ా 9ా#Sలk లs�I�ంపబ(fన 9ారF ఎ"
!��9Eల ఐదువందల ఎనుబ��మం��. 49494949 PQ�9ా T°ట- మ�ట ��ప�న
¹ÌL�ేత 9ారF లs�I�ంపబ(f#S; పKJ 9ాడ�ను తన తన ZLవనుబట-Cయ	 తన తన
¹తను బట-Cయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  9ారF అత"వలన
లs�I�ంపబ(f#S.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను. 2222 పKJ క;ష¡ #�%S",
¯Kా వమ	గల పKJ 9ా"", శవమ	 మ	టBC టవలన అపVతpK (ైన పKJ 9ా"",
�ాæçమ	లk నుం(f 9:>9Eయవలsన" ఇW\ా P�Úయ	లక; ఆజj® 1ించుమ	. 3333 TEను
"వZించుచుండ� 9ా#S �ాæçమ	ను 9ారF అపVతK పరచక;ండ�నటB6
మగ9ా"TE! ఆడ��x"TE! అంద#S" పం1ి9Eయవలsను; 9ా#S" ఆ �ాæçమ	
9:ల;ప>�I 9:ళ6%tటC  వలsను. 4444 ఇW\ా P�Úయ	ల; ఆల�గ	 �ేZి#S; �ాæçమ	
9:ల;ప>�I అట-C9ా#S" 9:ళ6%tట-C #S. PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6
ఇW\ా P�Úయ	ల; �ేZి#S. 5555 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV �ెdను
వ� ఇW\ా P�Úయ	ల�� 6666 ప�రFషpడ�%ా" ZీN �%ా" PQ�9ా]ద JరFగబ(f
మనుషp�ల; �ేయ	 �ాపమ	 లలk �ే"T:ౖనను �ేZి అప#ాధులగ	నప�డ� 7777
9ారF �xమ	 �ేZిన �ాపమ	ను ఒప���నవలsను. మ#Sయ	 9ారF తమ



అప#ాధమ	వల" నషCమ	ను స#S%ా "చుd��" �x"లk అPదవవంతp �x"��
క>1ి PQవ"�I V#�ధమ	%ా ఆ అప#ాధమ	 �ేZి#� 9ా"�Iచుd��నవలsను. 8888 ఆ
అప#ాధ నషCమ	ను ¬Zి��నుటక; ఆ మనుషp�"�I రకNసంబం¥� ల�" PQడల
PQ�9ాక; �ె>6 ంపవలZిన అప#ాధ నషCమ	ను య�జక;డ� 9ా" "!తNమ	
�Kా యhdతNమ	 �ేయ	ట�?r అ#SuంAన �Kా యhd�xN రÍ���న ��టäCల;ను య�జక;"
వగ	ను. 9999 ఇW\ా P�Úయ	ల; య�జక;"�I �ెచుd పKJÌి¡ త ���న 9ాట"`ట-లk
పKJÌి¡ ంపబ(fన పKJ వసుN వ� య�జ క;" వగ	ను. ఎవ(ైనను పKJÌి¡ ంAనV
అత"వగ	ను. 10101010 ఎవ(ైనను య�జక;"�I ఏ���నను ఇAdనPQడల అ�� అత"
దగ	న" �ెప�మ	. 11111111 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdనువ�
ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇట6 నుమ	 12121212 ఒక" ´µర� ��K వత1ిu 9ా"�I
�ోKహమ	�ేZినPQడల, అన%ా 9E#tకడ� ఆ���� �ర�స�లనమ	%ా శయ"ంAన
PQడల 13131313 ఆ�� భరNక; ఆ సంగJ �ె>యబడక 9ా" కను`లక; మరF%?rయ	ం(f
ఆ�� అపVతKపరచబ(fన దనుటక; ¯ాm�మ	 ల�క ��Pనను, ఆ��
పటBC బడక��Pనను, 14141414 9ా" మనసుqలk #�షమ	 ప�ట-C  అపVతKపరచబ(fన
తన ´µర�]ద �Åపప(fన PQడల, ల�క 9ా" మనసుqలk #�షమ	ప�ట-C  అపVతK
పరచబడ" తన ´µర�]ద �Åపప(fనPQడల, 15151515 ఆ ప�రF షpడ�
య�జక;"±దwక; తన ´µర�ను ¬Zి��"వAd, ఆ�� Vషయమ	 త���డ�
యవల1ిం(fలk ప��యవ వంతpను �ేవలsను. 9ాడ� �x"]ద �ైలమ	
��యకcడదు �x"]ద ¯ాంబµK ణÝ 9Eయకcడదు; ఏలయవ%ా అ��
#�షVషయ���న T:ౖ9Eద�మ	, అన%ా �ోషమ	ను జj® ప కమ	�ేయ	ట�?r
జj® ప�ారÍ���న T:ౖ9Eద�మ	. 16161616 అప�డ� య�జక;డ� ఆ��ను దగ¶రక; ¬Zి��"వAd



PQ�9ా స"`¥�" ఆ��ను "ల;వబ¿టCవలsను. 17171717 తరF9ాత య�జ క;డ�
మంట-క;ండ�� ప#S�దz���న ళØ6  ¬Zి��నవలsను, మ#Sయ	 య�జక;డ�
మం��రమ	లk TEలనున` ధూÈ ��ం�ెమ	 ¬Zి��" ఆ ళ6లk 9Eయవలsను. 18181818
తరF9ాత య�జక;డ� PQ�9ా స"`¥�" ఆ ZీN �" "ల;వబ¿ట-C , ఆ ZీN � తల
మ	సుక;ను ¬Zి, #�ష Vషయ���న T:ౖ9Eద� మ	ను, అన%ా ఆ జj® ప�ారÍ���న
T:ౖ9Eద�మ	ను ఆ�� �ేతpలలk ఉంచవలsను. Wాపమ	 ��ం��ంచు �ేదుళØ6
య�జక;" �ేJలk ఉండవలsను. 19191919 అప�డ� య�జక;డ� ఆ ZీN ��ేత పKమ�ణమ	
�ేPంA ఆ���� �ెపuవలZిన �ేమ న%ాఏ ప�రFషpడ�ను ��
శయ"ంప"PQడలను, వ�  భరNక; అ¥ºను#ాల9:ౖనప�డ� వ� త1ిu��P
అపVతK���న �ార�మ	�ేయక ��PనPQడలను, Wాపమ	 కల;గజ³య	 ఈ
�ేదుళ6నుం(f "#�w ÌిV కమ	4. 20202020 వ�  భరNక; అ¥ºను#ాల9:ౖనప�డ� వ�
��K వత1ిu అపVతK పరచబ(fనPQడల, అన%ా  భరNక; మ�రF%ా 9E#tక
ప�రFషpడ� �� కcట!�ేZిన PQడల 21212121 PQ�9ా  నడ�మ	 పడ�నటB6 ను
 కడ�ప� ఉబ	ËనటB6 ను �ేయ	ట వలన PQ�9ా  జనుల మధ�ను "ను`
శపథమ	నక;ను పKమ�ణమ	నక;ను ఆసuదమ	%ా �ేయ	%ాక. 22222222 Wాపమ	
కల;గజ³య	 ఈ ళØ6   కడ�ప� ఉబ	ËనటB6 ను  నడ�మ	 పడ�నటB6 ను
�ేయ	టక;  కడ�ప�లk"�I ��వ�న" �ె1ిu య�జక;డ� ఆ ZీN ��ేత శపథ
పKమ�ణమ	 �ేPంAన తరF9ాత ఆ ZీN � ఆ�¤í  అ" �ెపuవలsను. 23232323 తరF9ాత
య�జక;డ� పతKమ	]ద ఆ శపథమ	లను 9Kా Zి ఆ �ేదు ళ6�� 9ాట-" తp(fA
24242424 Wాపమ	 కల;గజ³య	 ఆ �ేదు ళ6ను ఆ ZీN ��I �xK %Sంపవలsను. Wాపమ	
కల;గజ³య	 ఆ ళØ6  ఆ�� లk"�I �ేదు ప�ట-C ంచును. 25252525 మ#Sయ	 య�జక;డ�



ఆ ZీN � �ేJనుం(f �ోష Vషయ���న ఆ T:ౖ9Eద�మ	ను ¬Zి��" PQ�9ా
స"`¥�" ఆ T:ౖ9Eద� మ	ను అల�6 (fంA బ>1ీఠమ	 TUదwక; �x" �ేవలsను. 26262626
తరF9ాత య�జక;డ� �x"�I జj® ప�ారÍ���న��%ా ఆ T:ౖ9Eద� మ	లkనుం(f 1ి(f�?డ�
¬Zి బ>1ీఠమ	 ]ద �x" ద ©̈ంA 27272727 ఆ ళØ6  ఆ ZీN ��I �xK %Sంపవలsను. అతడ�
ఆ��క; ఆ ళØ6  �xK %SంAన తరF9ాత జరFగ	న�ేదన%ా, ఆ�� అపVతKపరపబ(f
తన భరNక; �ోKహమ	 �ేZినPQడల, Wాపమ	 కల;గజ³య	 ఆ ళØ6  �ే�ై
ఆ��లk"�I �ే#Sన తరF9ాత ఆ�� కడ�ప� ఉబ	Ëను ఆ�� నడ�మ	 ప(f ��వ�ను.
ఆ ZీN � తన జనులమధ� Wాపమ	న �ాసuద మ	%ా నుండ�ను. 28282828 ఆ ZీN � అపVతK
పరపబడక పVతpK  #ాలsౖ య	ం(fనPQడల, ఆ�� "#�w ÌిPQ� గర»వJయగ	 న"
�ెప�మ	. 29292929 #�షమ	 Vషయ���న V¥�P�ే. ఏ ZీN �PQ�నను తన భరN
అ¥ºనమ	లk నున`ప�డ� ��K వ త1ిu అపVతKప(fన PQడలTE!, 30303030 ల�క 9ా"�I
#�షమ	 ప�ట-C  తన ´µర� ]ద �Åపప(fనPQడలTE!, 9ాడ� PQ�9ా
స"`¥�" ఆ ZీN �" "ల;వబ¿ట-Cనప�డ� య�జ క;డ� ఆ��PQడల సమసNమ	
V¥���ప�న �ేయవలsను. 31313131 అప�డ� ఆ ప�రFషpడ� "#�w Ìియగ	ను, ఆ ZీN � �xను
�ేZిన �ోషమ	ను భ#Sంపవలsను.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను వ� ఇW\ా P�Úయ	ల��
ఇట6 నుమ	. 2222 ప�రFషp(ే%ా" ZీN �P�%ా" PQ�9ాక; Txyరగ	టక; ఎవ#?rనను
nÖ క;���" తను`�xను పK�ే��Iంచు ��"నPQడల 9ాడ� �xK �Ôరస మద�మ	లను
మ�నవలsను. 3333 �xK �Ô రసప� AరకT:ౖనను మద�ప� AరకT:ౖనను �xK గవలదు; ఏ



�xK �Ôరసమ	T:ౖనను �xK గవలదు; పAdV%ా" PQం(f నV%ా" �xK mపండ6 ను
Jనవలదు. 4444 అతడ� పK�ే�కమ	%ా నుండ� ��నమ	ల"`య	 పAd�ాయల�%ా"
12ౖ��ల�%ా" �xK �Ôవ>6" ప�ట-Cన �ే��య	 Jనవలదు. 5555 అతడ� Txy రగ	టక;
nÖ క;� ��"న ��నమ	ల"`ట-లk మంగలకJN  అత" తల]ద 9Eయవలదు,
అతడ� PQ�9ాక; తను` �xను పK�ే��Iంచు��"న ��నమ	ల; T:ర9EరFవరక;
అతడ� పKJÌి¡ తp(ై తన తల9:ండ�K కలను ఎదుగ"య�వలsను. 6666 అతడ�
PQ�9ాక; పK�ే�కమ	%ానుండ� ��నమ	ల"` ట-లk ఏ శవమ	ను
మ	టCవలదు. 7777 తన �ేవ�"�I ]దు కటC  బ(fన తల9:ండ�K కల; అత" తల]ద
నుండ�ను గనుక అత" తం(fK%ా" త>6%ా" స�దరFడ�%ా" స�ద#S %ా"
చ"��Pనను 9ా#S"బట-C  అతడ� తను` �xను అప VతKపరచు��నవలదు. 8888
అతడ� పK�ే�కమ	%ా ఉండ� ��నమ	ల"`య	 అతడ� PQ�9ాక;
పKJÌి¡ తpడ�%ా ఉండ�ను. 9999 ఒకడ� అత"±దw హ�ాతpN %ా చ"��వ�ట వలన
పK�ే�కమ	%ా ఉండ�9ా" తల అపVతKపరపబ(fన PQడల అతడ� పVతKపరపబడ�
��నమ	న, అన%ా ఏడవ ��నమ	న తనతల %t#S%Sంచు��నవలsను. 10101010 ఎ"!దవ
��నమ	న అతడ� #?ండ� �ెల6 గ	వ�లT:ౖనను #?ండ� �ావ�రప� 1ిల6 ల T:ౖనను
పKత�mప� గ	(xరమ	±క� �x�రమ	TUదw  నున` య�జక;"±దwక; �ేవలsను.
11111111 అప�డ� య�జక;డ� ఒక�x"�� �ాపప#S}#ారÍబ>" #?ండవ �x"�� దహన
బ>" అ#SuంA, 9ాడ� శవమ	 మ	టBC టవలన �ా1ి PQ�నందున 9ా" "!తNమ	
�Kా యhdతNమ	�ేZి ఆ ��న మ	న 9ా" తలను ప#S�దz  పరపవలsను. 12121212
మ#Sయ	 �xను పK�ే�కమ	%ా ఉండ� ��నమ	లను మరల PQ�9ాక; తను`
పK�ే��Iంచు��" అప#ాధప#S}#ారÍబ>%ా ఏ(x�� %tఱÃ1ిల6 ను ¬Zి��" #ావలsను;



తన వKతసంబంధ���న తల9:ండ�K కల; అపVతKపరపబ(ెను గనుక మ	నుపట-
��నమ	ల; వ�రÍ���నV. 13131313 TxyరF పK�ే�కమ	%ా ఉండ� ��నమ	ల; "ం(fన తరF
9ాత 9ా"గ�#Sdన V¥� P�దన%ా, పKత�mప� గ	(xరమ	 ±క� �x�రమ	TUదwక;
9ా"" ¬Zి��" #ావలsను. 14141414 అప�డతడ� దహనబ>%ాను "#�w ష���న P�(x��
మగ %tఱÃ1ిల6 ను, �ాపప#S}#ారÍబ>%ాను "#�w ష���న P�(x�� ఆడ� %tఱÃ1ిల6 ను,
సమ�¥xన బ>%ాను "#�w ష ���న ±క ��టäCల;ను, 15151515 గం12డ� ��ంగ" 1ిం(f,
అన%ా %�ధమ1ిం(f వంటలను నూT: క>1ిన %�ధుమ 1ిం(f�� �ేZిన
భm�మ	లను నూT: ప�Zిన ��ంగ" ప�#§లను 9ాట- T:ౖ9Eద�మ	ను
�ాTxరuణమ	లను అరuణ మ	%ా PQ�9ా±దwక; �ేవలsను. 16161616 అప�డ�
య�జ క;డ� PQ�9ా స"`¥��I 9ాట-" �ెAd అత" "!తNమ	
�ాపప#S}#ారÍబ>" దహనబ>" అ#Suంపవలsను. 17171717 య�జ క;డ� ఆ గం12డ�
��ంగ" భm�మ	ల�� ఆ ��టäCల;ను PQ�9ాక; సమ�¥xనబ>%ా
అ#Suంపవలsను; 9ా" T:ౖ9Eద�మ	ను 9ా" �ాTxరuణమ	ను అ#Suంపవలsను. 18181818
అప�(x TxyరF పKత�mప� గ	(xరమ	±క� �x�రమ	 TUదw  తన
వKతసంబంధ���న తన తల9:ండ�K కల; %t#S%Sంచు ��", ఆ వKతసంబంధ���న తన
తల9:ండ�K కల; ¬Zి��", సమ�¥xనబ> దKవ�మ	 �I\ందనున` అ%S`లk
9Eయవలsను. 19191919 మ#Sయ	 య�జక;డ� ఆ ��టäCల;±క� వం(fన జబËను ఆ
గంపలkనుం(f ��ంగ" ±క భm�మ	ను ��ంగ" ±క ప�#§" ¬Zి��" TxyరF
తన వKతసంబంధ���న 9:ండ�K కల; %t#S�Iంచు��"న 1ిమ4ట అత" �ేతpల ]ద
9ాట- నుంచవలsను. 20202020 తరF9ాత య�జక;డ� PQ�9ా స"`¥�"
అల�6 (fంపబడ� అరuణమ	%ా 9ాట-" అల�6 (fంపవలsను. అల�6 (fంపబడ� బ¢ర��ను



పKJÌి¡ త ���న జబË��ను అ�� య�జక;"�I పKJÌి¡ తమగ	ను; తరF 9ాత ఆ
TxyరF �xK �Ôరసమ	 �xK గవచుdను. 21212121 nÖ క;���"న TxyరF తన క>! ��ల��
ఇచుd �x" గ�#Sdన V¥�య	, అతడ� Txy#?rయ	న`ందున PQ� 9ాక;
అ#SuంపవలZిన �x" గ�#Sdన V¥�య	 ఇ�ే. �xను nÖ క;���"న nÖ క;�బ(f
��ప�న TxyరFను గ�#Sdన V¥�" బట-C  ఇ��యంతయ	 �ేయవలsన" �ెప�మ	.
22222222 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdనువ� అహ#�ను��ను అత"
క;మ�రFల��ను ఈల�గనుమ	 23232323 ]రF ఇW\ా P�Úయ	లను ఈల�గ	
�ºVంపవలsను. 24242424 PQ�9ా "ను` ఆ�ర���ంA "ను` �ా�ాడ�ను%ాక; 25252525
PQ�9ా క; తన స"`¥�" పK�ాhంపజ³Zి "ను` కరFణÝంచును%ాక; 26262626
PQ�9ా ]ద తన స"`¥� �ాంJ ఉదPంపజ³Zి క; సమ�¥xనమ	
కల;గజ³య	ను %ాక. 27272727 అటB6  9ారF ఇW\ా P�Úయ	ల]ద Tx Txమ మ	ను
ఉచd#Sంచుటవలన TEను 9ా#S" ఆ�ర���ం�ెదను.

సంఖ���ాండమ	 7సంఖ���ాండమ	 7సంఖ���ాండమ	 7సంఖ���ాండమ	 7

1111 ¹ÌL మం��రమ	ను "ల;వబ¿టBC ట మ	%SంA �x" అ�ÌL�IంA పKJÌి¡ ంA, 2222
�x" ఉపకరణమ	ల"`ట-" బ> 1ీఠమ	ను �x" �ాతKల"`ట-" �ేPంA,
అ�ÌL�IంA 9ాట-" పKJÌి¡ ంAన ��నమ	న తమ తమ 1ితరFల క;టBంబ మ	లలk
పK¥xనుల;ను %�తK మ	ఖు�ల;ను లs�I�ంప బ(fన 9ా#S]ద అ¥�పతpల;T:ౖన
ఇW\ా P�Úయ	లలk" పK¥xనుల; అరuణమ	లను �ెAd#S. 3333 9ారF ఇదw#Sదw#S�I
ఒ���క బం(f ��ప�నను, పKJ9ా"�I ఒ���క PQదుw  ��ప�నను, ఆరF గ�డ�
బండ6 ను పం(ెKండ� ఎదుw లను PQ�9ా స"`¥��I ¬Zి��" వAd#S. 9ారF



మం��రమ	 ఎదుట-�I 9ాట-" ¬Zి��" వAd#S. 4444 అప�డ� PQ�9ా ¹ÌLక;
ఈల�గ	 Z2లV�ెdనువ� 9ా#S±దw  ఈ వసుN వ�లను ¬Zి��నుమ	; 5555 అV
పKత�mప� గ	(xరమ	 ±క� ZLవ�?r య	ండ�ను; వ� 9ాట-" ల��య	లలk
పKJ9ా"�I" 9ా" 9ా" ZLవ ��ప�న ఇయ�వలsను. 6666 ¹ÌL ఆ బండ6 ను ఆ
PQదుw లను ¬Zి��" ల��య	ల �I�ెdను. 7777 అతడ� #?ండ� బండ6 ను Txల;గ	
ఎదుw లను 9ా#S 9ా#S ZLవ��ప�న %?#�ª య	ల�I�ెdను. 8888 అతడ� Txల;గ	 బండ6 ను
ఎ"!�� PQదుw లను య�జక;డగ	 అహ#�ను క;మ�రF(ైన ఈ�xమ�రF �ేJ
�I\ంద ZLవ�ేయ	 ��#ా#§ య	లక; 9ా#S 9ా#S ZLవ��ప�న ఇ�ెdను. 9999 క}¬య	ల
�Iయ�ల�దు; ఏలయన%ా ప#S�దzసÍలప� ZLవ 9ా#S��; తమ భ	జమ	ల]ద
¹య	టP� 9ా#S ప" గనుక 9ా#S�I 9ాహనమ	లను "య!ంపల�దు. 10101010 
బ>1ీఠమ	 అ�ÌL�Iంప బ(fనTxడ� ఆ పK¥xనుల; �x"�I పKJ�ా¡ రuణమ	లను
�ెAd#S; పK¥xనుల; బ>1ీఠమ	 ఎదుట-�I తమ తమ అరuణ మ	లను �ెAd#S. 11111111 
బ>1ీఠమ	ను పKJÌి¡ ంచుటక; 9ా#Sలk ఒ���క� పK¥xనుడ� ఒ���క� ��నమ	న
తన తన అరuణమ	ను అ#Suంపవలsన" PQ�9ా ¹ÌLక; Z2ల V�ెdను. 12121212
nదట- ��నమ	న తన అరuణమ	ను �ెAdన9ాడ� అ]్మTx�xబ	
క;మ�రFడ�ను య��x %�JKక;డT:ౖన నయ¯�qను. 13131313 అతడ� ప#S�దz���న
తpలప� ప#Sమ�ణమ	ను బట-C  నూట మ	పu�� తpలమ	ల PQతpN గల
9:ం(f%ST:`ను (ెబË�� తpలమ	ల PQతpN గల 9:ం(f ��K mణ�ాతKను T:ౖ9Eద�మ	%ా ఆ
#?ంట-"ండ నూT:�� క>Zిన %�ధుమ 1ిం(f" 14141414 ధూపదKవ�మ	�� "ం(fన ప��
తpలమ	ల బం%ారF ధూ�ా#SN" 15151515 దహన బ>%ా ఒక Aన` �Å(ెను ఒక
��టäCల;ను ఏ(x�� %tఱÃ  1ిల6 ను 16161616 అప#ాధ ప#S}#ారÍబ>%ా ఒక �¤క1ిల6 ను 17171717 



సమ�¥xనబ>%ా #?ండ� �Å(ెలను అPదు ��టäC ళ6ను అPదు �¤క��తpలను
ఏ(x��V అPదు %tఱÃ1ిల6 లను తన అరuణమ	%ా �ె�ెdను. ఇ�� అ]్మTx�xబ	
క;మ�రF(ైన నయ¯�qను అరuణమ	. 18181818 #?ండవ ��నమ	న అరuణమ	ను
�ెAdన9ాడ� సూయ�రF క;మ�రFడ�ను ఇWాîఖ�#§య	లక; పK¥xనుడ� T:ౖన
T:తTEల;. 19191919 అతడ� ప#S�దz���న తpలప� ప#Sమ�ణ మ	నుబట-C  నూట మ	పu��
తpలమ	ల PQతpN గల 9:ం(f %ST:`ను (ెబË�� తpలమ	ల PQతpN గల 9:ం(f ��K mణ
�ాతKను T:ౖ9Eద�మ	%ా ఆ #?ంట- "ండ నూT:�� క>Zిన %�ధుమ1ిం(f" 20202020
ధూపదKవ�మ	�� "ం(fన ప�� తpలమ	ల బం%ారF ధూ�ా#SN" 21212121 దహన బ>%ా
ఒక Aన` �Å(ెను ఒక ��టäCల;ను 22222222 ఏ(x�� %tఱÃ1ిల6 ను �ాపప#S}#ారÍ బ>%ా
ఒక �¤క1ిల6 ను 23232323 సమ�¥xనబ>%ా #?ండ� �Å(ె లను అPదు ��టäCళ6ను
అPదు �¤క��తpలను ఏ(x��V అPదు %tఱÃ  1ిల6 లను తన అరuణమ	%ా
�ె�ెdను. ఇ�� సూయ�రF క;మ�రF(ైన T:తTEల; అరuణమ	. 24242424 మ�డవ
��నమ	న అరuణమ	ను �ెAdన9ాడ� Á̈లkను క;మ�రFడ�ను జ?బ�లcను
క;మ�రFలక; పK¥xనుడ�T:ౖన ఏÚయ�బ	. అతడ� ప#S�దz���న తpలప�
ప#Sమ�ణమ	ను బట-C  నూట మ	పu�� తpలమ	ల PQతpN గల 9:ం(f %ST:`ను
(ెబË�� తpలమ	ల PQతpN గల 9:ం(f ��K mణ�ాతKను 25252525 T:ౖ9Eద�మ	%ా ఆ
#?ంట-"ండ నూT:�� క>Zిన %�ధుమ 1ిం(f" 26262626 ధూప దKవ�మ	�� "ం(fయ	న`
ప�� తpలమ	ల బం%ారF ధూ�ా#SN" దహనబ>%ా ఒక Aన` �Å(ెను ఒక ��టäC
ల;ను 27272727 ఏ(x�� %tఱÃ1ిల6 ను �ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక �¤క1ిల6 ను 28282828
సమ�¥xనబ>%ా #?ండ� �Å(ెలను అPదు ��టäC ళ6ను 29292929 అPదు �¤క��తpలను
ఏ(x��V అPదు %tఱÃ1ిల6 లను తన అరuణమ	%ా �ె�ెdను. ఇ�� Á̈లkను



క;మ�రF(ైన ఏÚయ�బ	 అరuణమ	. 30303030 Txల;గవ ��నమ	న అరuణమ	ను
�ెAdన9ాడ� Ì2�ే య�రF క;మ�రFడ�ను ర�బéయ	లక; పK¥xనుడ�T:ౖన
ఏÚసూరF. అతడ� ప#S�దz���న తpలప� ప#Sమ�ణమ	నుబట-C  నూట మ	పu��
తpలమ	ల PQతpN గల 9:ం(f%ST:`ను 31313131 (ెబË�� తpలమ	ల PQతpN గల 9:ం(f
��K mణ�ాతKను T:ౖ9Eద�మ	%ా ఆ #?ంట-"ండ నూT:�� క>Zిన %�ధుమ 1ిం(f" 32323232
ధూపదKవ�మ	�� "ం(fయ	న` ప�� తpలమ	ల బం%ారF ధూ�ా#SN" దహన బ>%ా
ఒక Aన` �Å(ెను ఒక ��టäCల;ను 33333333 ఏ(x�� %tఱÃ1ిల6 ను, �ాపప#S}#ారÍ బ>%ా
ఒక �¤క1ిల6 ను 34343434 సమ�¥xనబ>%ా #?ండ� �Å(ె లను అPదు ��టäC ళ6ను
అPదు �¤క��తpలను ఏ(x ��V అPదు %tఱÃ1ిల6 లను తన అరuణమ	%ా
�ె�ెdను. 35353535 ఇ�� Ì2�ేయ�రF క;మ�రF(ైన ఏÚసూరF అరuణమ	. 36363636 అPదవ
��నమ	న అరuణమ	ను �ెAdన9ాడ� సూ#§ష �xP క;మ�రFడ�ను
Ìి¹�య	లక; పK¥xనుడ�T:ౖన Ì2ల;]P�ల;.ఒ 37373737 అతడ� ప#S�దz���న
తpలప� ప#Sమ�ణ మ	నుబట-C  నూట మ	పu�� తpలమ	ల PQతpN గల 9:ం(f
%ST:`ను (ెబË�� తpలమ	ల PQతpN గల 9:ం(f ��K mణ�ాతKను T:ౖ9Eద�మ	%ా ఆ
#?ంట-"ండ నూT:�� క>Zిన %�ధుమ 1ిం(f" 38383838 ధూపదKవ�మ	�� "ం(fయ	న`
ప�� తpలమ	ల బం%ారF ధూ�ా#SN" దహన బ>%ా ఒక Aన`�Å(ెను 39393939 ఒక
��టäCల;ను ఏ(x�� %tఱÃ1ిల6 ను 40404040 �ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక �¤క1ిల6 ను 41414141 
సమ�¥xనబ>%ా #?ండ� �Å(ెలను అPదు ��టäC ళ6ను అPదు �¤క��తpలను
ఏ(x��V అPదు %tఱÃ1ిల6  లను తన అరuణమ	%ా �ె�ెdను. ఇ�� సూ#§ష�xP
క;మ�రF(ైన Ì2ల;]P�ల; అరuణమ	. 42424242 ఆరవ ��నమ	న అరuణమ	ను
�ెAdన9ాడ� �ెయ� 9Eల; క;మ�రFడ�ను %ా�ºయ	లక; పK¥xనుడ�T:ౖన ఎÚయ�



¯ా�ా. 43434343 అతడ� ప#S�దz���న తpలప� ప#Sమ�ణమ	నుబట-C  నూట మ	పu��
తpలమ	ల PQతpN గల 9:ం(f %ST:`ను (ెబË�� తpలమ	ల PQతpN గల 9:ం(f
��K mణ�ాతKను T:ౖ9Eద� మ	%ా ఆ #?ంట-"ండ నూT:�� క>Zిన %�ధుమ1ిం(f" 44444444 
ధూపదKవ�మ	�� "ం(f య	న` ప�� తpలమ	ల బం%ారF ధూ�ా#SN" 45454545 
దహనబ>%ా ఒక Aన` �Å(ెను ఒక ��టäC  ల;ను ఏ(x�� %tఱÃ1ిల6 ను 46464646 
�ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక �¤క1ిల6 ను సమ�¥xనబ>%ా #?ండ� �Å(ెలను అPదు
��టäC ళ6ను అPదు �¤క��తpలను ఏ(x��V అPదు %tఱÃ1ిల6 లను తన
అరuణమ	%ా �ె�ెdను. 47474747 ఇ�� �ెయ� 9Eల; క;మ�రF(ైన ఎÚయ�¯ా�ా
అరuణమ	. 48484848 ఏడవ ��నమ	న అరuణమ	ను �ెAdన9ాడ� అ] హÉదు
క;మ�రFడ�ను ఎâKా P]య	లక; పK¥xనుడ� T:ౖన ఎÚ�ామ�. 49494949 అతడ�
ప#S�దz���న తpలప� ప#Sమ�ణ మ	నుబట-C  నూట మ	పu�� తpలమ	ల
PQతpN గల 9:ం(f %ST:`ను (ెబË�� తpలమ	ల PQతpN గల 9:ం(f ��K mణ �ాతKను
T:ౖ9Eద�మ	%ా ఆ #?ంట-"ండ నూT:�� క>Zిన %�ధుమ1ిం(f" 50505050 ధూపదKవ�మ	��
"ం(fయ	న` ప�� తpలమ	ల బం%ారF ధూ�ా#SN" 51515151 దహన బ>%ా ఒక Aన`
�Å(ెను ఒక ��టäCల;ను, ఏ(x�� %tఱÃ1ిల6 ను �ాప ప#S}#ారÍబ>%ా ఒక �¤క
1ిల6 ను 52525252 సమ�¥xనబ>%ా #?ండ� �Å(ెలను అPదు ��టäC ళ6ను 53535353 అPదు �¤క
��తpలను ఏ(x��V అPదు %tఱÃ1ిల6 లను తన అరuణ మ	%ా �ె�ెdను. ఇ��
అ]హÉదు క;మ�రF(ైన ఎÚ �ామ� అరuణమ	. 54545454 ఎ"!దవ ��నమ	న
అరuణమ	ను �ెAdన9ాడ� 12�x సూరF క;మ�రFడ�ను మనÌీªయ	లక;
పK¥xనుడ�T:ౖన గమÚ P�ల;. 55555555 అతడ� ప#S�దz���న తpలప�
ప#Sమ�ణమ	నుబట-C  నూట మ	పu�� తpలమ	ల PQతpN గల 9:ం(f %ST:`ను



(ెబË�� తpలమ	ల PQతpN గల 9:ం(f ��K mణ�ాతKను T:ౖ9Eద� మ	%ా ఆ #?ంట-"ండ
నూT:�� క>Zిన %�ధుమ1ిం(f" ధూపదKవ�మ	�� "ం(fన ప�� తpలమ	ల
బం%ారF ధూ�ా#SN" 56565656 దహన బ>%ా ఒక Aన` �Å(ెను ఒక ��టäCల;ను ఏ(x��
%tఱÃ1ిల6 ను 57575757 అప#ాధప#S}#ారÍ బ>%ా ఒక �¤క1ిల6 ను సమ�¥xనబ>%ా #?ండ�
�Å(ెలను 58585858 అPదు ��టäC ళ6ను అPదు �¤క��తpలను ఏ(x��V అPదు
%tఱÃ1ిల6 లను తన అరuణమ	%ా �ె�ెdను. 59595959 ఇ�� 12�xసూరF క;మ�రF(ైన
గమÚP�ల; అరuణమ	. 60606060 �¾!్మదవ ��నమ	న అరuణమ	ను �ెAdన9ాడ�
%S�ో� క;మ�రFడ�ను బ¿Tx�]నులక; పK¥xనుడ�T:ౖన అá�xను. 61616161 అతడ�
ప#S�దz���న తpలప� ప#Sమ�ణ మ	నుబట-C  నూట మ	పu�� తpలమ	ల
PQతpN గల 9:ం(f %ST:`ను (ెబË�� తpల మ	ల PQతpN గల 9:ం(f ��K mణ�ాతKను
T:ౖ9Eద�మ	%ా ఆ #?ంట-"ండ నూT:�� క>Zిన %�ధమ1ిం(f" ధూప దKవ�మ	��
"ం(fయ	న` ప�� Ì2�?ల;ల బం%ారF ధూ�ా#SN" 62626262 దహనబ>%ా ఒక Aన`
�Å(ెను 63636363 ఒక ��టäCల;ను ఏ(x�� %tఱÃ1ిల6 ను 64646464 �ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక
�¤క1ిల6 ను 65656565 సమ�¥xనబ>%ా #?ండ� �Å(ెలను అPదు ��టäC ళ6ను అPదు
�¤క ��తpలను ఏ(x��V అPదు %tఱÃ1ిల6 లను తన అరuణమ	%ా �ె�ెdను. ఇ��
%S�ో� క;మ�రF(ైన అá�xను అరuణమ	. 66666666 ప��యవ ��నమ	న అరuణమ	ను
�ెAdన9ాడ� అ]ష �xP క;మ�రFడ�ను �xయ	లక; పK¥xనుడ�T:ౖన అ ß̈
PQజ?రF. అతడ� ప#S�దz���న తpలప� ప#Sమ�ణమ	నుబట-C  67676767 నూటమ	పu��
తpలమ	ల PQతpN  గల 9:ం(f %ST:`ను (ెబË�� తpలమ	ల PQతpN గల 9:ం(f
��K mణ�ాతKను T:ౖ9Eద� మ	%ా ఆ #?ంట-లk నూT:�� క>Zి "ం(fన %�ధుమ 1ిం(f"
68686868 ధూపదKవ�మ	�� "ం(fయ	న` ప�� తpలమ	ల బం%ారF ధూ�ా#SN" 69696969



దహనబ>%ా ఒక Aన` �Å(ెను ఒక ��టäCల;ను ఏ(x�� %tఱÃ1ిల6 ను �ాపప#S}#ారÍ
బ>%ా ఒక �¤క1ిల6 ను 70707070 సమ�¥xనబ>%ా #?ండ� �Å(ె లను అPదు ��టäC ళ6ను
71717171 అPదు �¤క��తpలను ఏ(x ��V అPదు %tఱÃ1ిల6  లను తన అరuణమ	%ా
�ె�ెdను. ఇ�� ఆ]ష�xP క;మ�రF(ైన అ ß̈PQజ?రF అరuణమ	. 72727272
పద��ండవ ��నమ	న అరuణమ	ను �ెAdన9ాడ� ఒ�\ా ను క;మ�రFడ�ను
ఆÌL#§య	లక; పK¥xనుడ�T:ౖన ప%§P�ల;. 73737373 అతడ� ప#S�దz���న తpలప�
ప#Sమ�ణమ	ను బట-C  నూట మ	పu�� తpలమ	ల PQతpN గల 9:ం(f %ST:`ను
(ెబË�� తpలమ	ల PQతpN గల 9:ం(f ��K mణ�ాతKను T:ౖ9Eద�మ	%ా ఆ #?ంట-"ండ
నూT:�� క>Zిన %�ధుమ 1ిం(f" 74747474 ధూపదKవ�మ	�� "ం(f య	న` ప��
తpలమ	ల బం%ారF ధూ�ా#SN" 75757575 దహన బ>%ా ఒక Aన` �Å(ెను ఒక
��టäCల;ను 76767676 ఏ(x�� %tఱÃ1ిల6 ను �ాపప#S}#ారÍ బ>%ా ఒక �¤క1ిల6 ను 77777777
సమ�¥xనబ>%ా #?ండ� �Å(ె లను అPదు ��టäC ళ6ను అPదు �¤క��తpలను
ఏ(x��V అPదు %tఱÃ1ిల6 లను తన అరuణమ	%ా �ె�ెdను. ఇ�� ఒ�\ా ను
క;మ�రF(ైన ప%§P�ల; అరuణమ	. 78787878 పం(ెKండవ ��నమ	న అరuణమ	ను
�ెAdన9ాడ� ఏTxను క;మ�రFడ� నâాN Úయ	లక; పK¥xనుడ�T:ౖన అ ß̈ర. 79797979
అతడ� ప#S�దz���న తpలప� ప#Sమ�ణమ	నుబట-C  నూట మ	పu�� తpలమ	ల
PQతpN గల 9:ం(f %ST:`ను (ెబË�� తpల మ	ల PQతpN గల 9:ం(f ��K mణ �ాతKను
T:ౖ9Eద�మ	%ా ఆ #?ంట-"ండ నూT:�� క>Zిన %�ధుమ 1ిం(f" 80808080 ధూప
దKవ�మ	�� "ం(fయ	న` ప�� తpలమ	ల బం%ారF ధూ�ా#SN"ఒ దహనబ>%ా ఒక
Aన`�Å(ెను 81818181 ఒక��టMC  ల;ను ఏ(x�� %tఱÃ1ిల6 ను �ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక
�¤క1ిల6 ను సమ�¥xనబ>%ా #?ండ� �Å(ెలను 82828282 అPదు ��టäC ళ6ను అPదు



�¤క��తpలను ఏ(x��V అPదు %tఱÃ1ిల6 లను తన అరuణమ	%ా �ె�ెdను. ఇ��
ఏTxను క;మ�రF(ైన అ ß̈ర అరuణమ	. 83838383 బ>1ీఠమ	 అ�ÌL�Iంపబ(fన
��నమ	న ఇW\ా P�Úయ	ల పK¥xనుల; అ#SuంAన పKJ�ా¡ రuణమ	ల; ఇV, 9:ం(f
%ST:`ల; పం(ెKండ�, 9:ం(f ��K mణ�ాతKల; పం(ెKండ�, బం%ారF ధూ�ారFN ల;
పం(ెKండ�, పKJ 9:ం(f%ST:` నూట మ	పu�� తpలమ	ల��. 84848484 పKJ ��K mణ�ాతK
(ెబË�� తpలమ	ల��; ఆ ఉపకరణమ	ల 9:ం(f అంతయ	 ప#S��w  ���న తpలప�
ప#Sమ�ణ మ	నుబట-C  #?ండ� 9Eల Txల;గ	వందల తpలమ	ల��. 85858585
ధూపదKవ�మ	�� "ం(fన బం%ారF ధూ�ా రFN ల; పం(ెKండ�; 9ాట-లk ఒకట-
ప#S�దz���న తpలప� ప#Sమ�ణమ	నుబట-C  ప�� తpలమ	ల��. 86868686 ఆ ధూ�ారFN ల
బం%ారమంతయ	 నూట ఇరFవ�� తpలమ	ల��; దహనబ> ప�వ�ల"`య	
పం(ెKండ� �Å(ెల;, ��టäCళØ6  పం(ెKండ�, ఏ(x��9:ౖన %tఱÃ1ిల6 ల; పం(ెKండ�, 9ాట-
T:ౖ9Eద�మ	ల;ను �ాపప#S}#ారÍ���న మగ�¤క1ిల6 ల; పం(ెKండ�, 87878787 సమ�
¥xనబ> ప�వ�ల"`య	 ఇరFవ�� Txల;గ	 �Å(ెల;, 88888888 ��టäCళØ6  అరFవ��,
�¤క��తpల; అరFవ��, ఏ(x��9:ౖన %tఱÃ1ిల6 ల; అరFవ��. 89898989 ¹ÌL PQ�9ా��
మ�ట ల�డ�టక; పKత�mప� గ	(xరమ	లk"�I 9:È6నప�డ� ¯ాm�ప� మందసమ	
]ద నున` కరFణx1ీఠమ	]ద నుం(f, అన%ా #?ండ� �?ర�బ	ల నడమనుం(f
తన�� మ�టల�(fన PQ�9ా స�రమ	 అతడ� VT:ను, అతడ� ఆయన��
మ�టల�(ెను.

సంఖ���ాండమ	 8సంఖ���ాండమ	 8సంఖ���ాండమ	 8సంఖ���ాండమ	 8

1111 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdనువ� అహ#�ను�� 2222 వ�



�ºపమ	లను 9:>%Sంచునప�డ� ఆ P�డ� �ºపమ	ల 9:ల;గ	 �ºపవృmమ	నక;
మ	ందు పడ�నటB6  9ాట-" 9:>%Sంపవలsన" �ెప�మT:ను. అహ#�ను ఆల�గ	
�ేZ2ను. 3333 PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  అతడ� �ºపవృmమ	నక;
ఎదురF%ా �x" �ºపమ	లను 9:>%Sం�ెను. 4444 ఆ �ºపవృmమ	 బం%ారF
న�IÌిప"గల��; అ�� �x" సN ంభమ	 nదల; ��" ప�షuమ	లవరక;
న�IÌిప"గల��; PQ�9ా కనుపరAన మ���#S"బట-C  ¹ÌL ఆ �ºపవృm మ	ను
�ేPం�ెను. 5555 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను వ�
ఇW\ా P�Úయ	లలkనుం(f 6666 ల��య	లను పK�ే� �IంA 9ా#S" పVతKపరచుమ	. 7777 
9ా#S" పVతKపరచుటక; వ� 9ా#S�I �ేయవలZిన�ేమన%ా, 9ా#S]ద
�ాపప#S} #ారÍజలమ	ను ��K �fంప�మ	; అప�డ� 9ారF మంగ> కJN�� తమ
శ#§రమంతయ	 %t#S%Sంచు��" 8888 తమ బటCల; ఉదుక;��" పVతKపరచు ��"న
తరF9ాత 9ారF ఒక �Å(ెను �x" T:ౖ9Eద�మ	ను, అన%ా �ైలమ	�� క>Zిన
%�ధమ1ిం(f" �ేవలsను. వ� �ాపప#S}#ారÍబ>%ా మ#S±క �Å(ెను ¬Zి��"
#ావలsను. 9999 అప�డ� వ� పKత�mప� గ	(xరమ	 ఎదుట-�I ల��య	లను
��డ���" వAd ఇW\ా P�Úయ	ల సర�సమ�జమ	ను ��గ	�ేయ వలsను. 10101010 వ�
PQ�9ా స"`¥��I ల��య	లను ��డ� ��"వAdన తరF9ాత ఇW\ా P�Úయ	ల;
తమ �ేతpలను ఆ ల��య	ల]ద ఉంచవలsను. 11111111 ల��య	ల; PQ�9ా
ZLవ�ేయ	 9ారవ�టక; అహ#�నును ఇW\ా P�Úయ	ల;ను పKJ�ా¡ రuణమ	%ా
9ా#S" PQ�9ా స"`¥�" పKJÌి¡ ంప వలsను. 12121212 ల��య	ల; ఆ �Å(ెల
తలల]ద తమ �ేతp ల;ంAన తరF9ాత వ� ల��య	ల "!తNమ	 �Kా యhd
తNమ	 �ేయ	నటB6  PQ�9ాక; 9ాట-లk ఒక�x"" �ాపప#S}#ారÍ బ>%ాను



#?ండవ �x"" దహనబ>%ాను అ#SuంA 13131313 అహ#�ను ఎదుటను అత"
క;మ�రFల PQదుటను ల��య	లను "ల;వబ¿ట-C  PQ�9ాక;
పKJ�ా¡ రuణమ	%ా 9ా#S" అ#Suంపవలsను. 14141414 అటB6  వ� ఇW\ా P�Úయ	లలk
నుం(f ల��య	లను 9EరFపరచవలsను; ల��య	ల; Tx9ా#?r య	ందురF. 15151515
తరF9ాత వ� 9ా#S" పVతKపరA పKJ �ా¡ రuణమ	%ా 9ా#S" అ#SuంAనప�డ�
ల��య	ల; పKత� mప� గ	(xరమ	లk ZLవ�ేయ	ట�?r లkప>�I 9:ళ6వచుdను. 16161616
ఇW\ా P�Úయ	లలk 9ారF Tx వశమ	 �ేయ బ(fన9ారF; �¾>చూ>PQ�న
పKJ9ా"�I", అన%ా ఇW\ా P�Úయ	 లలk పKథమ సం�xనమంతట-�I" పKJ%ా
9ా#S" TEను ¬Zి��"య	Tx`ను. 17171717 ఏలయన%ా మనుషp�లలkను ప�
వ�లలkను ఇW\ా P�Úయ	లలk �¾>చూ>PQ�న�� య�వతpN ను Tx��;
ఐగ	ప�N �ేశమ	లk �¾>చూ>PQ�న పKJ9ా"" TEను సంహ#SంAనTxడ� 9ా#S"
Tx��రక; పKJÌి¡ ంచు ��ంట-". 18181818 ఇW\ా P�Úయ	లలk �¾>చూ>PQ�న పKJ9ా"�I
మ�రF%ా ల��య	లను ¬Zి��" య	Tx`ను. 19191919 మ#Sయ	 పKత�mప�
గ	(xరమ	లk ఇW\ా  P�Úయ	ల "!తNమ	 ZLవ�ేయ	టక;ను ఇW\ా P�Úయ	ల
"!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయ	టక;ను, ఇW\ా P�Úయ	 లలk ల��య	లను
అహ#�నుక;ను అత" క;మ�రFలక;ను ఇAd అపu%SంAయ	Tx`ను. అందువలన
ఇW\ా P�Úయ	ల; ప#S�దzమం��రమ	నక; స]1ించునప�డ� ఏ �ెగ	లsౖనను
ఇW\ా P�Úయ	లక; సంభVంపక��వ�ను అ" �ె12uను. 20202020 అప�డ� ¹ÌL
అహ#�నుల;ను ఇW\ా P�Ú య	ల సర�సమ�జమ	 PQ�9ా
ల��య	లనుగ�#Sd ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAన సమసNమ	నుబట-C  ల��య	లPQడల
�ేZి#S; ఇW\ా P�Ú య	ల; 9ా#S�I అటä6 �ేZి#S. 21212121 ల��య	ల; తమ	4ను



పVతKపరచు��" తమ బటCల; ఉదుక;��"న తరF 9ాత అహ#�ను PQ�9ా
స"`¥�" పKJ�ా¡ రuణమ	%ా 9ా#S" అ#Suం�ెను. 9ా#S" పVతKపరచుటక;
అహ#�ను 9ా#S"!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేZ2ను. 22222222 తరF9ాత ల�� య	ల;
అహ#�ను ఎదుటను అత" క;మ�రFల PQదుటను పKత�mప� గ	(xరమ	లk
ZLవ�ేయ	టక; లkప>�I 9:È6#S. PQ�9ా ల��య	లను గ�#Sd ¹ÌLక;
ఆజj® 1ింAనటB6  అతడ� 9ా#SPQడల �ేZ2ను. 23232323 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక;
ఈల�గ	 Z2లV�ెdనుఇ�� ల��య	లనుగ�#Sdన V¥�. 24242424 ఇరFవ��PQ��ేండ�6
nదల;��" 12ౖ�Kా యమ	గల పKJ9ాడ�ను పKత�mప� గ	(xరమ	±క� ZLవలk
ప" �ేయ	టక; #ావలsను. 25252525 అP�ే ఏబ�� ఏండ6  వయసుq ��ం��న 1ిమ4ట
9ారF ఆ ప" మ�" ఊరక;ండవలsను. 26262626 9ారF �ా�ాడవలZిన9ాట-"
�ా�ాడ�టక; పKత�mప� గ	(xరమ	లk తమ %�తKప�9ా#S�� కcడ ప#Sచర� �ేయ
వలsను%ా" ప"�ేయవలదు. ల��య	ల; �ా�ాడవలZిన 9ాట-Vషయమ	 వ�
9ా#S�I ఆల�గ	 "య!ంపవలsను.

సంఖ���ాండమ	 9సంఖ���ాండమ	 9సంఖ���ాండమ	 9సంఖ���ాండమ	 9

1111 ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f 9ారF వAdన తరF9ాత #?ండవ సంవతqరమ	 nదట-
T:లలk PQ�9ా ZీTxP అరణ�మందు ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 ఇW\ా
P�Úయ	ల; ప¯ా�పండ�గను �x" "య�మక�ాలమందు ఆచ#Sంపవలsను. 3333
�x" "య�మక �ాలమ	న, అన%ా ఈ T:ల పదుTxల;గవ ��నమ	న
¯ాయం�ాలమందు �x"" ఆచ#Sంపవలsను; �x" కటCడల"`ట-"బట-C  �x"
Vధుల"`ట-"బట-C  ]రF �x"" ఆచ#Sంపవలsను. 4444 �ాబట-C  ¹ÌL



ప¯ా�పండ�గను ఆచ#Sంపవలsన" ఇW\ా P�Úయ	ల�� �ెపu%ా 9ారF ZీTxP
అరణ�మందు nదట- T:ల పదు Txల;గవ ��నమ	న ¯ాయం�ాలమందు
ప¯ా�పండ�గ ¯ామ%S\" Zిదzపరచు��"#S. 5555 PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj®  1ింAన
సమసNమ	ను ఇW\ా P�Úయ	ల; అతడ� �ె1ిuనటä6  �ేZి#S. 6666 ��ందరF నరశవమ	ను
మ	టBC టవలన అపVతpK లsౖ ఆ ��నమ	న ప¯ా�పండ�గను ఆచ#Sంప ల�క��P#S.
7777 9ారF ఆ ��నమ	న ¹ÌL అహ#�నుల ఎదుట-�I వAd ¹ÌL�� నరశవమ	ను
మ	టBC టవలన అపVతpK ల��� JVు; PQ�9ా అరuణమ	ను �x" "య�మక
�ాలమ	న ఇW\ా P�Úయ	ల మధ�ను అ#Suంపక;ండ�నటB6  ఏల అడi
%Sంపబ(fJమ" అడ�గ%ా 8888 ¹ÌL"ల;వ�(f; ] Vషయ మ	లk PQ�9ా
P�!Z2లVచుdT° TEను �ె>Zి ��ందున" 9ా#S�� అT:ను. 9999 అప�డ� PQ�9ా
¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV �ెdను వ� ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇట6 నుమ	 10101010 ]లk%ా"
] వంశమ	లలk%ా" ఒకడ� శవమ	ను మ	టBC టవలన అప VతpK (ైనను,
దూరపKయ�ణమ	 �ేయ	 చుం(fనను, అతడ� PQ�9ా ప¯ా�పండ�గను
ఆచ#Sంపవలsను. 11111111 9ారF #?ండవT:ల పదుTxల;గవ ��నమ	న ¯ాయం�ాలమ	న
�x"" ఆచ#SంA ��ంగ"9ాట-��ను �ేదు ఆక;కcరల��ను �x"" Jనవలsను. 12121212
9ారF మరFTxట-వరక; �x"లk ��ం�ె ���నను !గలయవలదు; �x"లk"��
ఒక� PQమ	క T:ౖనను VరFవవలదు; ప¯ా�పండ�గ Vషయ���న కటCడ
ల"`ట-"బట-C  9ారF �x"" ఆచ#Sంపవలsను. 13131313 పKయ�ణ మ	లk ఉండ"
పVతpK డ� ప¯ా�ను ఆచ#Sంచుట మ�"న PQడల ఆ మనుషp�డ� తన
జనులలkనుం(f ��ట-C9Eయ బడ�ను. అతడ� PQ�9ా అరuణమ	ను �x"
"య�మక �ాలమ	న అ#Suంపల�దు గనుక ఆ మనుషp�డ� తన �ాప మ	ను



�xTE భ#Sంపవలsను. 14141414 ]లk "వZించు పర�ేh PQ�9ా ప¯ా�ను ఆచ#Sంప
%�రFనప�డ� అతడ� ప¯ా� కటCడ��ప�న �x" V¥�"బట-CP� �x"" �ేయ
వలsను. పర�ేh�I" ] �ేశమ	లk ప�ట-Cన9ా"�I" ]క;ను ఒకటä కటCడ
ఉండవలsను. 15151515 9ారF మం��రమ	ను "ల;వబ¿ట-Cన ��నమ	న �¤ఘమ	 ¯ాm�ప�
గ	(xరమ	లk" మం��రమ	ను క��4ను; ¯ాయం �ాలమ	 nదల;��"
ఉదయమ	వరక; అ%S`వంట- ఆ�ా రమ	 మం��రమ	]ద నుం(ెను. 16161616
"త�మ	ను ఆల�%³ జ#S%?ను. �¤ఘమ	 మం��రమ	ను క��4ను; #ాJKయందు
అ%S`వంట- ఆ�ారమ	 కనబ(ెను. 17171717 ఆ �¤ఘమ	 గ	(xరమ	 ]దనుం(f
12ౖ�?తN బడ�నప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల; పKయ� ణ���¯ా%S#S; ఆ �¤ఘమ	 ఎక�డ
">�ెT° అక�డTE ఇW\ా P�Úయ	ల; తమ గ	(xరమ	లను 9EZి��"#S. 18181818
PQ�9ాT°ట-మ�ట��ప�న ఇW\ా P�Úయ	ల; పKయ� ణ���¯ా%S#S. PQ�9ా
T°ట-మ�ట��ప�న 9ారF తమ గ	(xరమ	లను 9EZి��"#S. ఆ �¤ఘమ	
మం��రమ	]ద ">Aయ	ం(fన ��నమ	ల"`య	 9ారF ">A#S. 19191919 ఆ
�¤ఘమ	 బహÑ��నమ	ల; మం��రమ	]ద ">AనPQడల ఇW\ా P�Úయ	ల;
PQ�9ా V¥�ననుస#SంA పKయ� ణమ	 �ేయక;ం(f#S. 20202020 �¤ఘమ	 ��"`
��నమ	ల; మం�� రమ	 ]ద ">AనPQడల 9ారFను ">A#S; PQ�9ా
T°ట-మ�ట ��ప�నTE ">A#S, PQ�9ా T°ట-మ�ట ��ప�నTE పKయ�ణమ	 �ేZి#S.
21212121 ఆల�%³ �¤ఘమ	 ¯ాయం�ాలమ	 nదల;��" ఉదయమ	వరక; ">Aన
PQడల ఉదయమందు ఆ �¤ఘమ	 12ౖ�?తN బడ %ాTE 9ారF పKయ�ణమ	 �ేZి#S.
పగల�! #ాJKP�! ఆ �¤ఘమ	 12ౖ�?తN బ(fనప�(ే 9ారF పKయ�ణమ	 �ేZి#S. 22222222
ఆ �¤ఘమ	 #?ండ���నమ	ల;%ా", ఒక T:ల%ా", P�(x��%ా" తడవ� �ేZి



మం��రమ	]ద ">AనPQడల ఇW\ా P�Úయ	ల; పKయ�ణమ	 �ేయక తమ
గ	(xరమ	లలk ">A#S. అ�� ఎతNబ(fనప�డ� 9ారF పKయ�ణమ	 �ేZి#S. 23232323 
PQ�9ా మ�ట��ప�న 9ారF తమ గ	(xరమ	లను 9EZి��"#S; PQ�9ా
మ�ట��ప�న 9ారF పKయ�ణమ	�ేZి#S; ¹ÌL�x�#ా PQ�9ా �ె1ిuన
మ�టనుబట-C  PQ�9ా ఆజ® ననుస#SంA న(fA#S.

సంఖ���ాండమ	 10సంఖ���ాండమ	 10సంఖ���ాండమ	 10సంఖ���ాండమ	 10

1111 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdనువ� #?ండ� 9:ం(f బ�రల;
�ేPంచు��నుమ	; 2222 న�IÌిప"%ా 9ాట-" �ేPంపవలsను. అV సమ�జమ	ను
1ిల;చుటక;ను ZLనలను త#S6ంచుటక;ను క;ండవలsను. 3333 ఊదు9ారF 9ాట-"
ఊదునప�డ� సమ�జమ	 పKత�mప� గ	(xరమ	±క� �x�రమ	T:దుట 
±దwక; కc(f #ావలsను. 4444 9ారF ఒకటä ఊ��నPQడల ఇW\ా P�Úయ	ల
సమ�హమ	లక; మ	ఖు�లsౖన పK¥xనుల; ±దwక; కc(f #ావలsను. 5555 ]రF
ఆ#ా»టమ	%ా ఊదునప�డ� త�రFu��క;�న ��%S య	న` Z2ౖన�మ	ల;
¯ాగవలsను. 6666 ]రF #?ండవమ�రF ఆ#ా»టమ	%ా ఊదునప�డ� ద�fణ��క;�న
��%Sన Z2ౖన� మ	ల; ¯ాగవలsను. 9ారF పKయ�ణ�����వ�నప�డ� ఆ#ా»టమ	%ా
ఊదవలsను. 7777 సమ�జమ	ను కcరFdనప�డ� ఊదవలsను %ా" ఆ#ా»టమ	
�ేయవలదు. 8888 అహ#�ను క;మ�రFలsౖన య�జక;ల; ఆ బ�రల; ఊదవలsను;
"త� ���న కటCడనుబట-C  అV ] వంశమ	ల పరంపర%ా ]క; ఉండ�ను. 9999
!మ	4ను బµ¥�ంచు శతpK వ�లక; V#�ధ మ	%ా ] �ేశమ	లk య	దzమ	నక;
9:ళØ6 నప�డ� ఆ బ�రల; ఆ#ా»టమ	%ా ఊదవలsను అప�డ� ] �ేవ� (ైన



PQ�9ా స"`¥�" ]రF జj® పకమ	నక; వAd ] శతpK వ�లనుం(f
ర�fంపబడ�దురF. 10101010 మ#Sయ	 ఉతqవ ��నమందును "య�మక
�ాలమ	లయందును T:లల ఆరంభ మ	లయందును ]రF దహనబల;లను%ా"
సమ�¥xనబల; లను%ా" అ#Suంచునప�డ� ఆ బ�రల; ఊదవలsను అప�డ� అV
] �ేవ�" స"`¥�" ]క; జj® ప�ారÍమ	%ా ఉండ�ను ] �ేవ�(ైన PQ�9ాను
TETE. 11111111 #?ండవ సంవతqరమ	 #?ండవ T:ల PరFవ��యవ �ే��" �¤ఘమ	
¯ాm�ప� మం��రమ	 ]దనుం(f 12ౖ�?తN బ(ెను గనుక ఇW\ా P�Úయ	ల; ZీTxP
అరణ�మ	లkనుం(f పKయ�ణమ	ల; �ేయ¯ా%S#S. 12121212 తరF9ాత ఆ �¤ఘమ	
�ా#ాను అరణ�మ	లk ">�ెను. 13131313 PQ�9ా ¹ÌL �ేత ప>�IంAన
మ�టనుబట-C  9ారF nదట పKయ�ణమ	 �ేZి#S. 14141414 య��ºయ	ల �ాæçప�
ధ�జమ	 9ా#S ZLనల ��ప�న మ	ందర ¯ా%?ను; అ]్మTx�xబ	 క;మ�రF(ైన
నయ¯�qను ఆ Z2ౖన�మ	నక; అ¥�పJ. 15151515 ఇWాîఖ�#§య	ల %�తKZ2ౖన� మ	నక;
సూయ�రF క;మ�రF(ైన T:తTEల; అ¥� పJ. 16161616 జ?బ�లcయ	ల
%�తKZ2ౖన�మ	నక; Á̈లkను క;మ�రF(ైన ఏÚయ�బ	 అ¥�పJ. 17171717 మం��రమ	
Vపuబ(f నప�డ� %?#�ª య	ల;ను ��#ా#§య	ల;ను మం��రమ	ను ¹య	చు
¯ా%S#S. 18181818 ర�బéయ	ల �ాæçమ	 ధ�జమ	 9ా#S ZLనల��ప�న ¯ా%?ను. ఆ
Z2ౖన�మ	నక; Ì2�ే య�రF క;మ�రF(ైన ఏÚసూరF అ¥�పJ. 19191919 Ìి¹�య	ల
%�తKZ2ౖన�మ	నక; సూ#§ష�xP క;మ�రF(ైన Ì2ల;] P�ల; అ¥�పJ. 20202020 
%ా�ºయ	ల %�తKZ2ౖన�మ	నక; �ెయ	 9Eల; క;మ�రF(ైన ఎÚయ� ¯ాప� అ¥�పJ.
21212121 క}¬య	ల; ప#S�దz���న9ాట-" ¹య	చు¯ా%S#S; అందరF వచుdలk%ా
9ారF మం��ర మ	ను "ల;వబ¿ట-C #S. 22222222 ఎâKా PÀ]య	ల �ాæçప� ధ�జమ	 9ా#S



ZLనల ��ప�న ¯ా%?ను; ఆ Z2ౖన�మ	 నక; అ]హÉదు క;మ�రF(ైన ఎÚ�ామ�
అ¥�పJ. 23232323 12�xసూరF క;మ�రF(ైన గమÚP�ల; మనÌీªయ	ల %�తK
Z2ౖన�మ	నక; అ¥�పJ. 24242424 %S�ో� క;మ�రF(ైన అá�xను బ¿Tx�]నుల
%�తKZ2ౖన�మ	నక; అ¥�పJ. 25252525 �xయ	ల �ాæçప� ధ�జమ	 ¯ా%?ను; అ��
�ాæçమ	ల"`ట-లk 9:నుక నుం(ెను; అ]ష�xP క;మ�రF(ైన అ ß̈PQజరF ఆ
Z2ౖన�మ	నక; అ¥�పJ 26262626 ఒ�\ా ను క;మ�రF(ైన ప%§P�ల; ఆÌL#§య	ల %�తKZ2ౖన�
మ	నక; అ¥�పJ. 27272727 ఏTxను క;మ�రF(ైన అ ß̈ర నâాN Úయ	ల %�తKZ2ౖన�
మ	నక; అ¥�పJ. 28282828 ఇW\ా P�Úయ	ల; పKయ�ణమ	�ేయ	 నప�డ� తమ తమ
Z2ౖన�మ	ల ��ప�నTE పKయ�ణ��� ¯ా%S#S. 29292929 ¹ÌL మ�మయగ	 !�x�య	(ైన
#?వ�P�ల; క;మ�రFడగ	 �బµబ	�� ¹ÌLPQ�9ా మ� �I�ెdదన" �ె1ిuన
సÍలమ	నక; �¤మ	 పKయ�ణ��� ��వ�చుTx`మ	; మ���కcడ రమ	4; �¤మ	
]క; �¤ల; �ేZ2దమ	; PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	లక; �xను �ేయబ¢వ�
�¤ల;నుగ�#Sd 9ా%ాw నమ	 �ేZ2నన%ా 30303030 అందు కతడ�TEను #ాను, Tx
�ేశమ	నక;ను Tx వంశసుÍ ల ±దwక;ను 9:ళØ6 దునT:ను. 31313131 అందుక; ¹ÌLవ�
దయ �ేZి మమ	4ను Vడ�వక;మ	; ఎట6 న%ా ఈ అరణ�మందు �¤మ	
��గవలZిన సÍలమ	ల; క; �ె>Zియ	న`V; వ� మ�క; కను`లవలs ఉందువ�.
32323232 మ#Sయ	 వ� మ���కcడ వAdనPQడల PQ�9ా మ�క; ఏ
�¤ల;�ేయ	T° ఆ �¤ల;నుబట-C  �¤మ	 క; �¤ల; �ేయ	దుమT:ను. 33333333 9ారF
PQ�9ా ��ండనుం(f మ�డ� ��నమ	ల పKయ�ణమ	�ేZి#S; 9ా#S�I
VW\ా ంJసÍలమ	 చూచుటక; ఆ మ�డ� ��నమ	ల పKయ�ణమ	లk PQ�9ా
"బంధన మందసమ	 9ా#S�I మ	ందు%ా ¯ా%?ను. 34343434 9ారF �xమ	 ��%Sన



సÍలమ	నుం(f ¯ా%Sనప�డ� PQ�9ా �¤ఘమ	 పగట-9Eళ 9ా#S]ద ఉం(ెను.
35353535 ఆ మందసమ	 ¯ా%Sనప�డ� ¹ÌLPQ�9ా లsమ	4;  శతpK వ�ల;
�ెద#S��వ�దురF%ాక, "ను` �ే�Ìించు9ారF  PQదుటనుం(f
�ా#S��వ�దురF%ాక యT:ను. 36363636 అ�� ">Aనప�డ� అతడ�PQ�9ా,
ఇW\ా P�ల; 9E9Eల మధ�క; మరల రమ4T:ను.

సంఖ���ాండమ	 11సంఖ���ాండమ	 11సంఖ���ాండమ	 11సంఖ���ాండమ	 11

1111 జనుల; ఆయ�సమ	నుగ�#Sd సణ	గ	చుండ%ా అ�� PQ�9ాక; Vనబ(ెను;
PQ�9ా �x" V"నప�డ� ఆయన �Åపమ	 రగ	ల;��T:ను; PQ�9ా అ%S`
9ా#Sలk రగ	ల;��" ఆ �ాæçమ	లk TUక ��నను ద ©̈ంప¯ా%?ను. 2222 జనుల;
¹ÌLక; nఱ12టC%ా ¹ÌL PQ�9ాను 9Eడ���"నప�డ� ఆ అ%S` చల�6 #?ను.
3333 PQ�9ా అ%S` 9ా#Sలk రగ	ల;��"నందున ఆ �bట-�I తబé#ా అను 1LరF
12టCబ(ెను. 4444 9ా#S మధ�నున` !h\తజనమ	 మ�ం¯ా1Lm అ¥� కమ	%ా
కనుపరచ%ా ఇW\ా P�Úయ	ల;ను మరల ఏ(fdమ��?వరF మ�ంసమ	 12టMCదరF? 5555
ఐగ	ప�N లk �¤మ	 ఉA తమ	%ా J"న �ేపల;ను �×ర�ాయల;ను �ోస�ాయల;ను
కc#ాక;ల;ను ఉ>6�ాయల;ను �ెల6  గడiల;ను జj® పకమ	నక; వచుdచున`V.
ఇప�డ� మ� �Kా ణమ	 ¯�మ4Zిలs6 ను. 6666 ఈ మTx` �ాక మ� కను`లPQదుట
మ#³!య	 ల�ద" �ెప���"#S. 7777 ఆ మTx` ��J��ర%Sంజలవలs ఉం(ెను.
చూప�నక; అ�� బ¢ళమ	వలs ఉం(ెను. 8888 జనుల; JరFగ	చు �x"" గ�రFd��"
JరFగట VZి#S ల�క #�ట దంA 12నమ	 ]ద �ా>d #tటMCల; �ేZి#S; �x" రFA ��\ తN
నూT: రFAవలs ఉం(ెను. 9999 #ాJKయందు మంచు �ాæçమ	 ]ద క;#SZినప�డ� ఆ



మTx` �x" 9:ంటTE ప(ెను. 10101010 జనుల; తమ తమ క;టBంబమ	లలk ఎవ#S
గ	(xరప� �x�రమ	TUదw9ారF ఏడ�%ా ¹ÌL VT:ను. PQ�9ా �Åపమ	
బహÑ%ా రగ	ల;��T:ను. 9ారF ఏడ�dట ¹ÌL దృÌిC �I" �ెడi��%ా నుం(ెను. 11111111
�ా%ా ¹ÌL PQ�9ా�� Pట6 T:ను9Eల  ZLవక;" బµ¥�ం AJV? Tx]ద 
కటµmమ	 #ాయక PÀ జను లంద#S ´µరమ	ను Tx]ద 12టCTEల? 12121212 TETE
PÀ సర� జనమ	ను గర»మ	న ధ#SంAJTx? TETE �#S" కంట-Tx? �ా>Ad
12ం�ెడ� తం(fK పZి1ిల6 ను ¹య	నటB6  TEను �#S తండ�K లక;
పKమ�ణప�ర�కమ	%ా ఇAdన �ేశ మ	నక; �#S"  #tమ	4న ఎతpN ��"
��మ4" Tx�� �ెప�చుTx`వ�. 13131313 ఈ సమసN  పKజలక; ఇచుdటక; మ�ంసమ	 Tx
�?క�(f��? 9ారF నను` చూA P�డ�dచు Jనుటక; మ�క; మ�ంస!మ4"
అడ�గ	చుTx`రF 14141414 ఈ సమసN  పKజలను ఒంట-%ా ¹య Txవలన �ాదు; అ��
TEను భ#Sంపల�" ´µరమ	; వ� Tx�IటB6  �ేయదలAన PQడల నను` చంప�మ	.
15151515 Tx]ద  కటµmమ	 వAdన PQడల TEను Tx బµధను చూడక;ండ�నటB6
నను` చంప�మ	. 16161616 అప�డ� PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:నుజనులక;
12దwల"య	 అ¥�పతpల"య	 9:#S%Sన ఇW\ా  P�Úయ	ల 12దwలలkనుం(f
(ెబË��మం�� మనుషp� లను Tx±దwక; ��గ	�ేZి పKత�mప� గ	(xరమ	నక;
9ా#S" ��డ���" రమ	4. అక�డ 9ారF ��కcడ "ల;వబడవలsను. 17171717 TEను ��%S
అక�డ �� మ�టల�(ెదను. మ#Sయ	 ]ద వAdన ఆత4లk �ాల; 9ా#S]ద
ఉం�ెదను; ఈ జనుల ´µరమ	ను వ� ఒంట-%ా ¹యక;ండ�నటB6  9ారF
�x"లk TUక �ాల; ��కcడ భ#Sంపవలsను. 18181818 వ� జనులను చూA Pట6
నుమ	!మ	4ను ]రF #³పట-�I ప#S�దzపరచు ��ను(f; ]రF మ�ంసమ	



JందురF. PQ�9ా Vను నటB6  ఏ(fdమ�క; ఎవరF మ�ంసమ	 12టBC దురF?
ఐగ	ప�N లk మ�క; బµగ	%ాTE జ#S%Sనద" ]రF �ెప� ��ంట-#S గనుక PQ�9ా
]క; మ�ంస!చుdను, ]రF JందురF. 19191919 ఒక� ��నమ	 �ాదు, #?ండ�
��నమ	ల; �ాదు, అPదు ��నమ	ల; �ాదు, ప�� ��నమ	ల; �ాదు, ఇరFవ��
��నమ	ల; �ాదు. 20202020 ఒక T:ల ��నమ	లవరక;, అన%ా అ�� ] TxZి�ా
రంధKమ	లలkనుం(f వAd ]క; అసహ�మ	 ప�టBC వరక; �x"" JందురF;
ఏలయన%ా ]రF ] మధ� నున` PQ�9ాను "ర6m�మ	 �ేZి ఆయన
స"`¥�" ఏ(fdఐగ	ప�N  లkనుం(f PQందుక; వAdJమను��ంట-#S. 21212121 అందుక;
¹ÌLTEను ఈ జనులమధ� ఉTx`ను; 9ారF ఆరF లmల �ాద�xరFల;9ారF
T:ల��నమ	ల; Jనుటక; 9ా#S�I మ�ంస!�ెdదన" �ె1ిuJV. 22222222 9ారF తృ1ిN %ా
JనునటB6  9ా#S"!తNమ	 %tఱÃలను ప�వ�లను చంప వలsTx? 9ారF తృ1ిN %ా
JనునటB6  సమ	దKప� �ేప ల"`య	 9ా#S"!తNమ	 కcరdవలsTx? అT:ను. 23232323
అందుక; PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:ను PQ�9ా బµహÑబలమ	 తక;�9:ౖన�x?
Tx మ�ట  PQడల T:ర9EరFT° ల��ో Pప�డ� చూ�ెదవ�. 24242424 ¹ÌL బయట-�I
వAd PQ�9ా మ�టలను జనుల�� �ె1ిu, జనుల 12దwలలkనుం(f
(ెబË��మం�� మనుషp�లను ��గ	�ేZి గ	(xరమ	చుటBC  9ా#S" "ల;వబ¿టC%ా 25252525
PQ�9ా �¤ఘమ	లk ��%S అత"�� మ�టల�(f అత" ]ద వAdన ఆత4లk
�ాల; ఆ (ెబË��మం�� 12దwల]ద ఉం�ెను; �ావ�న ఆ ఆత4 9ా#S]ద
">Aనప�డ� 9ారF పKవAంA#S %ా" మరల పKవAంపల�దు. 26262626 ఆ మను
షp�లలk "దwరF �ాæçమ	లk ">Aయ	ం(f#S; 9ా#Sలk ఒక"1LరF ఎల�w దు, #?ండవ
9ా"1LరF �¤�xదు; 9ా#S ]దను ఆత4 ">Aయ	ం(ెను; 9ారF 9Kా యబ(fన9ా#S



లkను ఉం(fయ	 9ారF గ	(xరమ	నక; 9:ళ6క తమ �ాæçమ	లkTE పKవAంA#S. 27272727

అప�డ� ఒక ¸°వనుడ� ¹ÌL ±దwక; పరF%?JN వAdఎల�w దు �¤�xదుల; �ాæç
మ	లk పKవAంచుచుTx`ర" �ెపu%ా 28282828 ¹ÌL ఏరuరచు ��"న9ా#Sలk నూను
క;మ�రFడ�ను ¹ÌLక; ప#S�xర క;డ�T:ౖన PQ�షpవ¹ÌL Tx పKభ	9ా,
9ా#S" "ÌL¥�ంప�మ" �ె12uను. 29292929 అందుక; ¹ÌLTx "! తNమ	 క; #�షమ	
వ�ెdTx? PQ�9ా పKజలందరFను పKవకNలగ	నటB6  PQ�9ా తన ఆత4ను
9ా#S]ద ఉంచును %ాక అ" అత"�� అT:ను. 30303030 అప�డ� ¹ÌLయ	
ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwల;ను �ాæç మ	లk"�I 9:È6#S. 31313131 తరF 9ాత PQ�9ా
స"`¥�నుం(f ఒక %ా> బయల;�ే#S సమ	దKమ	నుం(f ప�#³ళ6ను ర1ిuంA
�ాæçమ	చుటBC  ఈ పKక�ను ఆ పKక�ను ��న పKయ�ణమంత దూరమ	వరక;
భ�!]ద #?ండ� మ�రల PQతpN న 9ాట-" పడజ³Z2ను. 32323232 �ావ�న జనుల; ఆ
��నమంతయ	 ఆ #ాJK అంతయ	 మరFసట- ��నమంతయ	 ల�A ఆ ప�#³ళ6ను
కcరFd��ను చుం(f#S; తక;�వ కcరFd��"న9ాడ� నూరF త�మ	లను
కcరFd��T:ను. తరF9ాత 9ారF తమ��రక; �ాæçమ	 చుటBC  9ాట-" పరA#S. 33333333 ఆ
మ�ంసమ	 ఇంక 9ా#S పండ6  సందున నుండ%ాTE, అ�� నమలకమ	ను1L,
PQ�9ా �Åపమ	 జనుల]ద రగ	ల;��T:ను; PQ�9ా �ెగ	ల; �ేత 9ా#S"
బహÑ%ా బµ¥�ం�ెను. 34343434 మ�ం¯ా1Lmగల 9ా#S" జనుల; అక�డ �ాJ12ట-Cనందున
ఆ సÍలమ	నక; �Iబ¢K తp హ�xN 9ా అను 1LరF 12టCబ(ెను. 35353535 జనుల; �Iబ¢K తp
హ�xN 9ానుం(f హజ³#�తpక; పKయ�ణ��� ��P హజ³#�తpలk ��%S#S.
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1111 ¹ÌL కcషp�ేశప� ZీN �" 12ం(f6  �ేZి��" య	ం(ెను గనుక అతడ�
12ం(f6 �ేZి��"న ఆ ZీN � "బట-C  !#ా�మ	 అహ#�నుల; అత"�I V#�ధమ	%ా
మ�టల�(f#S. 2222 9ారF¹ÌL�ేత మ�తK�¤ PQ�9ా ప> �Iం�ెTx? ఆయన మ�
�ేతను ప>�Iంపల��x? అ" �ెప� ��న%ా 3333 PQ�9ా ఆ మ�టVT:ను. ¹ÌL
భ�! ]దనున` 9ారంద#Sలk !�I�> ¯ాJ�క;డ�. 4444 PQ�9ా ]రF
మ	గ	¶ రF పKత�mప� గ	(xరమ	నక; రండ" హ�ాతpN %ా ¹ÌL అహ#�ను
!#ా�మ	లక; ఆజ®"�ెdను. ఆ మ	గ	¶ రF #ా%ా 5555 PQ�9ా �¤ఘసN ంభమ	లk
��%S పKత�mప� గ	(xరమ	±క� �x�రమ	TUదw  ">A అహ#�ను !#ా�మ	లను
1ి>�ెను. 6666 9ా#SదwరF #ా%ా ఆయన Tx మ�టల; Vను(f; ]లk పKవకN
య	ం(fనPQడల PQ�9ానగ	 TEను దరîన!Ad అతడ� నను` �ె>Zి
��నునటB6  కలలk అత"�� మ�టల�డ�దును. Tx ZLవక; (ైన ¹ÌL
అట-C9ాడ��ాడ�. 7777 అతడ� Tx Pల6 ంతట-లk నమ4క���న9ాడ�. 8888 TEను
గ�ఢ´µవమ	ల�� �ాదు, దరîన!Ad మ	ఖ�మ	ü%ా అత"��
మ�టల�డ�దును; అతడ� PQ�9ా స�ర�పమ	ను "�x"ంA చూచును.
�ాబట-C  Tx ZLవక;(ైన ¹ÌLక; V#�ధ మ	%ా మ�టల�డ�టక; ]#³ల
భయపడల�దT:ను. 9999 PQ�9ా �Åపమ	 9ా#S]ద రగ	ల;��న%ా ఆయన
9:È6��PQను. 10101010 �¤ఘమ	ను ఆ పKత�mప� గ	(xరమ	 ]దనుం(f ఎతN  బ(ెను;
అప�డ� !#ా�మ	 ©̈మమ	వంట- �ెల6 " క;షp¡  గల�xPQను; అహ#�ను
!#ా�మ	9:ౖప� చూAనప�డ� ఆ�� క;షp¡ గల��%ా కనబ(ెను. 11111111 అహ#�ను
అã� Tx పKభ	9ా, �¤మ	 అV9Eక;లమ	; �ాప�ల���న �¤మ	 �ేZిన PÀ �ాప
మ	ను మ�]ద ¹పవదుw . 12121212 తన త>6  గర»మ	లk నుం(f ప�ట-Cనపuట-�³



సగమ	మ�ంసమ	 �öణÝంAన h� శవమ	వలs ఆ��ను ఉండ"య�క;మ"
¹ÌL�� �ెపu%ా 13131313 ¹ÌL PQల;%?JN�ే9ా, దయ�ేZి PÀ��ను బµగ	�ేయ	మ"
PQ�9ాక; nఱ 12టMCను. 14141414 అప�డ� PQ�9ా ¹ÌL�� ఆ�� తం(fK ఆ��
మ	ఖమ	 ]ద ఉ!్మ9EZినPQడల ఆ�� P�డ� ��నమ	ల; Zిగ	¶  పడ�నుగ�x;
ఆ�� �ాæçమ	 9:ల;పల ఏడ� ��నమ	ల; పK�ే�కమ	%ా ఉండవలsను. తరF9ాత
ఆ��ను �ేరFd ��నవలsను. 15151515 �ాబట-C  !#ా�మ	 ఏడ� ��నమ	ల; �ాæçమ	
9:ల;పలTE గ(f12ను. !#ా�మ	 మరల �ేరdబడ�వరక; జనుల; మ	ందుక;
¯ాగ#?r#S. 16161616 తరF9ాత జనుల; హజ³#�తp నుం(f ¯ా%S �ా#ాను అరణ�మ	లk ��%S#S.
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1111 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	న Z2లV�ెdను 2222 TEను ఇW\ా P�Úయ	లక;
ఇచుdచున` కTxను�ేశమ	ను సంచ#SంA చూచుటక; వ� మనుషp�లను
పంప�మ	. 9ా#S 1ితరFల %�తKమ	లలk ఒ���క� �x" నుం(f ఒ���క� మనుషp�"
]రF పంపవలsను; 9ా#Sలk పKJ9ాడ� పK¥xను(ై య	ండవలsను. 3333 ¹ÌL
PQ�9ా మ�ట V", �ా#ాను అరణ�మ	నుం(f 9ా#S" పం12ను. 9ారందరF
ఇW\ా P�Úయ	లలk మ	ఖు�ల;. 4444 9ా#S 1LళØ6  ఏవన%ార�బéను %�తK మ	నక; 5555 
జకc�రF క;మ�రF(ైన షమ�4య; Ìి¹�ను %�తKమ	నక; �#§ క;మ�రF(ైన
�ా�ాతp; 6666 య��x %�తKమ	నక; PQఫ�T:` క;మ�రF (ైన �ాల�బ	; 7777 ఇWాîఖ�రF
%�తKమ	నక; ãZLప� క;మ�రF(ైన ఇ%ాల;; 8888 ఎâKా Pమ	 %�తKమ	నక; నూను
క;మ�రF(ైన �ÌLయ; 9999 బ¿Tx�]ను %�తKమ	నక; #ాఫ� క;మ�రF(ైన పÚN ; 10101010
జ?బ�లcను %�తKమ	నక; ¯�#§ క;మ�రF(ైన గ�ºP�ల;; 11111111 ãZLప� %�తKమ	నక;,



అన%ా మనÌLª  %�తKమ	నక; సూZీ క;మ�రF(ైన గ�º; 12121212 �xను %�తKమ	నక;
%?మ> క;మ�రF(ైన అ]్మP�ల;; 13131313 ఆÌLరF %�తKమ	నక; !ఖ�P�ల;
క;మ�రF(ైన Z2త�రF; 14141414 నâాN > %�తKమ	నక; 9ా12Zీ క;మ�రF(ైన నహá; 15151515
%ాదు %�తKమ	నక; మ��× క;మ�రF(ైన %?య	9Eల; అనునV. 16161616 �ేశమ	ను
సంచ#SంA చూచుటక; ¹ÌL పం1ిన మనుషp�ల 1LళØ6  ఇV. ¹ÌL నూను
క;మ�రF(ైన �ÌLయక; PQ�షpవ అను 1LరF 12టMCను. 17171717 ¹ÌL
కTxను�ేశమ	ను సంచ#SంA చూచుటక; 9ా#S" పం1ి నప�డ� 9ా#S��
ఇట6 T:ను]రF ¥ైర�మ	 �ెచుd��" �x" ద�fణ��క;�న పK9EhంA ఆ ��ండ PQ�I�
ఆ �ేశమ	 ఎట-C�ో 18181818 �x"లk "వZించు జనమ	 బలమ	గల�ో బలమ	ల�"�ో,
��ం�ె���న�ో V¯ాN ర���న�ో 19191919 9ారF "వZించు భ�! PQట-C�ో అ�� మంA�ో
�ెడi�ో, 9ారF "వZించు పటCణమ	ల; ఎట-C9Ù, 9ారF గ	(xరమ	 లలk
"వZించుదు#�, �Åటలలk "వZించుదు#�, ఆ భ�! ¯ార���న�ో "¯ాqర���న�ో,
20202020 �x"లk �ెటB6  న`9Ù ల�9Ù క"12టCవలsను. మ#Sయ	 ]రF ఆ �ేశప� పండ6 లk
��"` ¬Zి��"రండ" �ె12uను. అ�� �xK mల పKథమ పక��ాలమ	 21212121 �ాబట-C  9ారF
9:È6  Zీను అరణ�మ	 nదల;��" హమ�తpక; ��వ� మ�ర¶మ	%ా
#?�బ	వరక; �ేశసం�xరమ	�ేZి చూA#S. 22222222 9ారF ద�fణ��క;�న
పKయ�ణమ	�ేZి ¼̈బ¢K నుక; వAd#S. అక�డ అTx�×య	ల; అ ß̈మ�ను ÌLషP
తల4P అను 9ారFం(f#S. ఆ ¼̈బ¢K ను ఐగ	ప�N లk" ¯�యనుకంటM ఏ(ేండ�6
మ	ందు%ా కటCబ(ెను. 23232323 9ారF ఎ���ల; లkయలk"�I వAd అక�డ ఒక�
%?లగల �xK m�ెటBC  ±క� ��మ4ను�ÅZి దం(ె�� ఇదwరF ¹Zి#S. మ#Sయ	 9ారF
��"` �x"మ4పండ6 ను ��"` అం¸ రప� పండ6 ను �ెAd#S. 24242424 ఇW\ా P�Úయ	ల;



అక�డ�ÅZిన �xK m %?లనుబట-C  ఆ సÍలమ	నక; ఎ���ల; లkయ అను 1LరF
12టCబ(ెను. 25252525 9ారF నల;బ�� ��నమ	ల; ఆ �ేశమ	ను సంచ#SంA చూA J#S%S
వAd#S. 26262626 అటB6  9ారF 9:È6  �ా#ాను అరణ�మంద> �ా�ేషpలkనున` ¹ÌL అహ
#�నుల±దwక;ను ఇW\ా P�Úయ	ల సర�సమ�జమ	TUదw  క;ను వAd, 9ా#S�I" ఆ
సర� సమ�జమ	నక;ను సమ��xరమ	 �ె>య�ె1ిu ఆ �ేశప� పండ6 ను 9ా#S�I
చూ1ింA#S. 27272727 9ారF అత"�I �ె>యపరAన�ేమన%ావ� మమ	4ను పం1ిన
�ేశమ	నక; 9:È6JVు; అ�� �ాల; �ేT:ల; పKవ ©̈ంచు �ేశ�¤; �x" పండ�6  ఇV.
28282828 అP�ే ఆ �ేశ మ	లk "వZించు జనుల; బలవంతpల;; 9ా#S పటCణమ	ల;
�Kా �ారమ	గలV అV !�I�> %tపuV; మ#Sయ	 అక�డ అTx�×య	లను
చూAJVు. 29292929 అమ�ల��×య	ల; ద�fణ�ేశ మ	లk "వZించుచుTx`రF;

©̈¬Nయ	ల; PQబ�Zీయ	ల; అ¹#§య	ల; ��ండ �ేశమ	లk
"వZించుచుTx`రF; కTxయ	ల; సమ	దKమ	TUదwను ±#ాw ను న�º�Kా ంత
మ	లలkను "వZించుచుTx`ర" �ె1ిu#S. 30303030 �ాల�బ	 ¹ÌL PQదుట జనులను
"మ4ళ పరAమనమ	 "శdయమ	%ా 9:ళØ6 దుమ	; �x"
¯ా�¥ºనపరచు��ందుమ	; �x" జPంచుటక; మన శ�IN �xల;నT:ను. 31313131 అP�ే
అత"�� కcడ ��Pన ఆ మనుషp�ల;ఆ జనుల; మనకంటM బల వంతpల;;
మనమ	 9ా#S ]���I ��జjలమ"#S. 32323232 మ#Sయ	 9ారF �xమ	 సంచ#SంA
చూAన �ేశమ	నుగ�#Sd ఇW\ా P�Úయ	ల�� �ెడi  సమ��xరమ	 �ె1ిu�¤మ	
సంచ#SంA చూAన �ేశమ	 తన "9ాసులను భ�fంచు �ేశమ	; �x"లk మ�క;
కనబ(fన జనులందరF ఉన`త �ేహÑల;. 33333333 అక�డ T:ÓీÚయ	ల సంబంధులsౖన
అTxక; వంశప� T:ÓీÚ య	లను చూAJVు; మ� దృÌి¡ �I �¤మ	 !డతలవలs



ఉంట-!, 9ా#S దృÌి¡ �I" అటä6  ఉంట-మ"#S.
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1111 అప�డ� ఆ సర�సమ�జమ	 ఎల;%?JN  �³కల; 9EZ2ను; పKజల; ఆ #ాJK PQల;%?JN
P�(fd#S. 2222 మ#Sయ	 ఇW\ా  P�Úయ	లందరF ¹ÌL అహ#�నుల 12ౖ"
సణ	గ	��"#S. 3333 ఆ సర�సమ�జమ	 అã� ఐగ	ప�N లk �¤�¤ల �xవల�దు? ఈ
అరణ�మందు �¤�¤ల �xవల�దు? �¤మ	 కJN9ాత పడ�నటB6  PQ�9ా
మమ	4ను ఈ �ేశమ	లk"�I ఏల ¬Zి��" వ�ెdను? మ� ´µర�ల; మ� 1ిల6 ల;
��ల6 ��వ�దురF; J#S%S ఐగ	ప�N క; 9:ళØ6 ట మ�క; �¤ల;�ా�x? అ" 9ా#S�� అ"#S. 4444
9ారFమనమ	 Txయక;" ఒక" "య!ంచు��" ఐగ	ప�N నక; J#S%S 9:ళØ6 దమ"
ఒక"�� ఒకడ� �ెప���న%ా 5555 ¹ÌL అహ#�నుల; ఇW\ా P�Ú య	ల
సర�సమ�జసంఘమ	 ఎదుట ¯ా%Sలప(f#S. 6666 అప�డ� �ేశమ	ను సంచ#SంA
చూAన9ా#Sలkనుం(fన నూను క;మ�రFడగ	 PQ�షpవయ	 PQఫ�T:`
క;మ�రFడగ	 �ాల�బ	ను బటCల; Aంప���" 7777 ఇW\ా P�Úయ	ల సర�
సమ�జమ	���¤మ	 సంచ#SంA చూAన �ేశమ	 !�I�> మంA �ేశమ	. 8888 
PQ�9ా మనయందు ఆనం ��ంAనPQడల ఆ �ేశమ	లk మనలను �ే#Sd
�x"" మన �Iచుdను;. అ�� �ాల; �ేT:ల; పKవ ©̈ంచు�ేశమ	. 9999 ��టBC క; ]రF
PQ�9ా]ద JరFగబడక;(f, ఆ �ేశ పKజలక; భయపడక;(f, 9ారF మనక;
ఆ}రమగ	దురF, 9ా#S డ 9ా#S ]దనుం(f �¾ల%S��PQను. PQ�9ా మనక;
��(ై య	Tx`డ�, 9ా#S�I భయపడక;డ"#S. ఆ సర�సమ�జమ	 9ా#S" #ాళ6��
��ట-C  చంపవలsనన%ా 10101010 పKత�mప� గ	(xరమ	లk PQ�9ా మ ©̈మ ఇW\ా



P�Úయ	ల కంద#S�I కనబ(ెను. 11111111 PQ�9ాఎTx`ళ6వరక; ఈ పKజల; నను`
అలm�మ	 �ేయ	దురF? ఎTx`ళ6వరక; TEను 9ా#S మధ�ను �ేZిన
సూచక�I\యల"`ట-" చూA నను` నమ4క య	ందురF? 12121212 TEను 9ా#S�I
¯ా�సÍ ~!య�క �ెగ	ల;�ేత 9ా#S" హతమ	�ేZి, PÀ జనమ	కంటM మ}
బలమ	గల %tపu జనమ	ను వలన ప�ట-C ం�ెదన" ¹ÌL�� �ెపu%ా 13131313 ¹ÌL
PQ�9ా�� ఇట6 T:నుఆల�%?r�ే ఐగ	1ీNయ	ల; �x"గ�#Sd VందురF; వ� 
బలమ	�ేత ఈ జనమ	ను ఐగ	1ీNయ	లలkనుం(f ర1ిuంAJVగ�x; �రF ఈ
�ేశ"9ాసుల�� ఈ సంగJ �ె1ిuయ	ందురF. 14141414 PQ�9ా అను వ� ఈ పKజల
మధ�నుTx`వ"య	, PQ�9ా అను వ� మ	ఖ�మ	ü%ా కనబ(fన9ాడ
వ"య	,  �¤ఘమ	 9ా#S]ద "ల;చుచున`ద"య	, వ� పగల;
�¤ఘసN ంభమ	లkను #ాJK అ%S`సN ంభమ	లkను 9ా#S మ	ందర
నడ�చుచుTx`వ"య	 9ారF V"య	Tx`రF గ�x. 15151515 �ాబట-C  వ� ఒక� �ెబË��
ఈ జనులను చం1ిన PQడల  �×#SN"గ�#Sd V"న జనమ	ల; 16161616 పKమ�ణ
ప�ర�కమ	%ా �xను ఈ జనుల�IAdన �ేశమందు 9ా#S" �ేరFdటక; శ�INల�క
PQ�9ా 9ా#S" అరణ�మ	లk సంహ#Sం�ెన" �ెప���ందురF. 17171717 PQ�9ా
�ºర �Wాంతp డ�ను, కృ�ాJశయ	డ�ను 18181818 �ోషమ	ను అJక\మమ	ను
ప#Sహ#Sంచు9ాడ�ను, అప#ా¥�" "రప#ా¥�%ా ఎంచక మ�డ� Txల;గ	
తరమ	లవరక; తండ�K ల �ోషమ	ను క;మ� రFల]���I �ెచుd9ాడ�T:ౖ
య	Tx`డ" వ� �ె1ిuన మ�ట ��ప�న Tx పKభ	వ�±క� బలమ	
ఘనపరచబడ�ను %ాక 19191919 ఐగ	ప�N లkనుం(f వAdన�� nదల;��" P��వరక;
వ� ఈ పKజల�ోషమ	ను ప#Sహ#SంA య	న`టB6   కృ�ాJశయమ	నుబట-C  ఈ



పKజల �ోషమ	ను దయ�ేZి m!ంచుమ" PQ�9ా�� �ెపu%ా 20202020 
PQ�9ా మ�ట��ప�న TEను m!ంAయ	Tx`ను. 21212121 అP�ే Tx
yవమ	��డ�, భ�! అంతయ	 PQ�9ా మ ©̈మ�� "ండ���"య	ండ�ను.
22222222 TEను ఐగ	ప�N లkను అరణ�మ	 లkను �ేZిన సూచక �I\యలను Tx మ ©̈మను
చూAన PÀ మనుషp�లందరF ఈ ప�� మ�రFల; Tx మ�ట Vనక నను`
ప#SWó¥�ంA#S. 23232323 �ా%ా 9ా#S 1ితరFలక; పKమ�ణ ప�ర�కమ	%ా TE"Adన
�ేశమ	ను 9ారF చూడTE చూడరF; నను` అలm�మ	 �ేZిన9ా#Sలk ఎవరFను
�x"" చూడరF. 24242424 Tx ZLవక;(ైన �ాల�బ	 మంA మనసుq క>%S
ప�రÞమనసుq�� నను` అనుస#SంAన Á̈తpవ��ేత అతడ� ��Pన �ేశమ	లk
అత" పK9Eశ12టMCదను. 25252525 అత" సంతJ �x" ¯ా�¥ºనపరచు��నును.
అమ�ల��×య	ల;ను కTxయ	ల;ను ఆ లkయలk "వZించుచుTx`రF. #³ప�
]రF J#S%S ఎఱÃసమ	దKప� మ�ర¶మ	%ా అరణ�మ	నక; పKయ�ణ��� ��ండT:ను.
26262626 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL అహ#�నులక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 27272727 Txక;
V#�ధమ	%ా సణ	గ	చుండ� ఈ �ెడi  సమ�జమ	ను TET:ంతవరక; స ©̈ంపవలsను?
ఇW\ా  P�Úయ	ల; Txక; V#�ధమ	%ా సణ	గ	చున` సణ	గ	లను
V"య	Tx`ను. 28282828 వ� 9ా#S��PQ�9ా 9ాక;� ఏదన%ాTx yవమ	��డ�;
]రF Tx �ెVలk �ె1ిuనటB6  TEను "శdయమ	%ా ]PQడల �ేZ2దను. 29292929 ]
శవమ	ల; ఈ అరణ�మ	లkTE #ాల;ను; ] లsక�nతNమ	 ��ప�న ]లk
లs�I�ంపబ(fన9ారందరF, అన%ా ఇరFవ�� ఏండ�6  nదల;��" 12ౖ�Kా యమ	 గ>%S
Txక; V#�ధమ	%ా సణ%Sన9ారందరF #ా>��వ�దురF. 30303030 PQఫ�T:` క;మ�రF(ైన
�ాల�బ	ను నూను క;మ�రF(ైన PQ�షpవయ	 తపu !మ	4ను



"వZింపజ³య	దున" TEను పKమ�ణమ	�ేZిన �ేశమందు ]లk ఎవరFను
పK9EhంపరF; ఇ�� "శdయమ	. 31313131 అP�ే9ారF ��ల6 ��వ�దు ర" ]రF �ె1ిuన
] 1ిల6 లను TEను ఆ �ేశమ	లkప>�I ర1ిuం�ెదను; ]రF తృణ÷క#SంAన
�ేశమ	ను 9ారF స�తం JKంచు��T:దరF; 32323232 అP�ే ] శవమ	ల; ఈ అరణ�
మ	లk #ాల;ను. 33333333 ] శవమ	ల; ఈ అరణ�మ	లk mయమగ	వరక; ] 1ిల6 ల;
ఈ అరణ�మ	లk నల;బ�� ఏండ�6  JరFగ	ల�డ�చు ] వ���xరhmను
భ#Sం�ెదరF. 34343434 ]రF ఆ �ేశమ	ను సంచ#SంA చూAన నల;బ�� ��నమ	ల లsక�
పK�ారమ	 ��నమ	నక; ఒక సంవతqరమ	 ��ప�న నల;బ�� సంవతqరమ	ల; ]
�ోషhmను భ#SంA TEను !మ	4ను #�Zి9EZినటBC  �ె>Zి��ందురF. 35353535 ఇ��
PQ�9ా అను TEను �ె1ిuన మ�ట; Txక; V#�ధమ	%ా కc(fన �ెడiదగ	 ఈ
సర� సమ�జమ	నక; "శdయమ	%ా �º" �ేZ2దను. ఈ అరణ�మ	లk 9ారF
�öణÝంA��వ�దురF; ఇక�డTE చ"��వ�దురF అT:ను. 36363636 ఆ �ేశమ	ను సంచ#SంA
చూచుట�?r ¹ÌL�ేత పంపబ(f J#S%S వAd ఆ �ేశమ	నుగ�#Sd
�ెడiసమ��xరమ	 �ెప�టవలన సర� సమ�జమ	 అత"]ద సణ	గ	నటB6  �ేZిన
మనుషp�ల;, 37373737 అన%ా ఆ �ేశమ	నుగ�#Sd �ెడi  సమ��xరమ	 �ె1ిuన
మనుషp�ల; PQ�9ా స"`¥�" �ెగ	ల;�ేత చ"��P#S. 38383838 అP�ే ఆ
�ేశమ	ను సంచ#SంA చూAన మనుషp�లలk నూను క;మ�రFడగ	
PQ�షpవయ	 PQఫ�T:` క;మ�రFడగ	 �ాల�బ	ను బK���I#S. 39393939 ¹ÌL
ఇW\ా P�Úయ	లంద#S�� ఆ మ�టల; �ెపu%ా ఆ జనుల; �xల దుఃüంA#S. 40404040
9ారF ఉదయమ	న ల�A ఆ ��ండ ��న]���?�I�AతNమం(f, �¤మ	 �ాపమ	
�ేZిన 9ారమ	, PQ�9ా �ె1ిuన సÍలమ	నక; 9:ళØ6 దుమ	 అ"#S. 41414141 అప�డ�



¹ÌLఇ�� ఏల? ]రF PQ�9ా మ�ట ]రF చుTx`#³!? 42424242 అ�� ��న¯ాగదు.
PQ�9ా ] మధ�ను ల�డ� గనుక ] శతpK వ�లPQదుట హతమ	
�ేయబడ�దురF; ]రF ¯ా%S��క;(f. 43434343 ఏలయన%ా అమ� ల��×య	ల;
కTxయ	ల; ]కంటM మ	ందు%ా అక�(f�I �ే#Sయ	Tx`రF; ]రF ఖడ¶ మ	�ేత
కcల;దురF; ]రF PQ�9ాను అనుస#Sంచుట మ�"J#S గనుక ఇక
PQ�9ా ]క; ��(ైయ	ండడ" �ె12uను. 44444444 అP�ే 9ారF మ�#S�ంA ఆ
��ండ��న �?�I���P#S; అPనను PQ�9ా "బంధన మందస���నను
¹ÌLPQ�నను �ాæç మ	లkనుం(f బయల; 9:ళ6ల�దు. 45454545 అప�డ� ఆ ��ండ]ద
"9ాసమ	%ానున` అమ�ల��×య	ల;ను కTxయ	ల;ను ��%S వAd 9ా#S" ��ట-C
�#ా4వరక; 9ా#S" త#S! హతమ	 �ేZి#S.

సంఖ���ాండమ	 15సంఖ���ాండమ	 15సంఖ���ాండమ	 15సంఖ���ాండమ	 15

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 వ� ఇW\ా P�Úయ	ల��
ఇట6 నుమ	TEను ] �Iచుdచున` �ేశ"9ాసమ	లలk ]రF పK9EhంAన తరF9ాత
3333 PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసన కల;గ	నటB6 %ా %�వ�లలk"�x"TE�ా", %tఱÃ
�¤కలలk"�x"TE�ా", దహనబ>%ాT:ౖనను, బ>%ాT:ౖనను �ెAd, nÖ క;�బ(f
�ె>6 ంచుటక"ã, ZL��xûరuణ%ాన"ã, "య�మక �ాలమందు
అ#Suంచున��య"ã, �ే"T:ౖనను ]రF అ#Suంప%�#SనPQడల 4444 PQ�9ాక;
ఆ అరuణమ	 న#Suంచు9ాడ� మ	�ాuవ� నూT:�� కల;పబ(fన #?ండ� పళ6
1ిం(f" T:ౖ9Eద�మ	%ా �ేవలsను. 5555 ఒ���క� %tఱÃ1ిల6 �� కcడ దహనబ>]దTE!
బ>]దTE! ��య	ట�?r మ	�ాuవ� �xK �Ôరసమ	ను �ాTxరuణ మ	%ా



Zిదzపరచవలsను. 6666 ��టäCల;��కcడ ప(f నూT:�� కల;పబ(fన Txల;గ	 పళ6
1ిం(f" T:ౖ9Eద�మ	%ా Zిదzపరచ వలsను. 7777 ప(f �xK �Ôరసమ	ను �ాTxరuణమ	%ా
�ేవలsను; అ�� PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసన. 8888 nÖ క;�బ(f" �ె>6 ంచుట�?rనను
PQ�9ాక; సమ� ¥xనబ> న#Suంచుట�?rనను వ� దహనబ>%ాT:ౖనను బ>%ా
T:ౖనను �Å(ెదూడను ZిదzపరAనPQడల 9999 ఆ �Å(ె�� కcడ ప(fన`రనూT:
కల;పబ(fన ఆరFపళ6  %�ధుమ1ిం(f" T:ౖ9Eద�మ	%ా అ#Suంపవలsను. 10101010 మ#Sయ	
PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల �మమ	%ా 11111111 ప(fన`ర �xK �Ô రసమ	ను
�ాయ�రuణమ	%ా �ేవలsను; ఒ���క� �Å(ె��కcడను ఒ���క�
��టäCల;��కcడను, %tఱÃలలk"�ైనను �¤కలలk"�ైనను ఒ���క� 1ిల6 �� కcడను,
ఆల�గ	 �ేయవలsను. 12121212 ]రF Zిదzపరచు9ాట- లsక�నుబట-C  9ాట- లsక�లk
పKJ�x"�I" అటB6  �ేయవలsను. 13131313 �ేశమ	లk ప�ట-Cన9ారందరF PQ�9ాక;
ఇం12ౖన సు9ాసనగల �మ�రuణమ	ను �ెచుdనప�డ� ఆల�గ	నTE
�ేయవలsను. 14141414 ]±దw "వZించు పర�ేh %ా" ] తరతరమ	లలk ]
మధ�నున`9ా(ెవడ� %ా" PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసన గల �మమ	
అ#Suంప %�#Sనప�డ� ]రF �ేయ	నటä6  అతడ�ను �ేయవలsను. 15151515 సంఘమ	నక;,
అన%ా ]క;ను ]లk "వZించు పర�ేh�I" ఒక�టä కటCడ; అ�� ]
తరతరమ	లక;ండ� "త����న కటCడ; PQ�9ా స"`¥�" ]రFన`టä6
పర�ేhయ	 ఉండ�ను. 16161616 ]క;ను ]±దw "వZించు పర�ేh�I" ఒక�టä
P�#ాuటB, ఒక�టä Tx�యV¥� య	ండవలsను. 17171717 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	
Z2లV�ెdనువ� ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇట6 నుమ	 18181818 TEను !మ	4ను ��"
��వ�చున` �ేశమ	లk ]రF పK9EhంAన తరF9ాత 19191919 ]రF ఆ �ేశప�



ఆ}రమ	ను Jనునప�డ� పKJ�ా¡ రuణ మ	ను PQ�9ాక; అ#Suంపవలsను. 20202020
]రF ] nదట- 1ిం(fమ	దw  #tటMCను పKJ�ా¡ రuణమ	%ా అ#Suంపవలsను; కళ6ప�
అరuణమ	వలs �x" అ#Suంపవలsను. 21212121 ] తరతరమ	లక; ] nదట-
1ిం(fమ	దwలkనుం(f పKJ�ా¡ రuణమ	ను PQ�9ాక; అ#Suంపవలsను. 22222222
PQ�9ా ¹ÌL�� �ె1ిuన PÀ ఆజ®ల"`ట-లk, అన%ా 23232323 PQ�9ా
ఆజj® 1ింAన ��నమ	 nదల;��" అటB12ౖ" ] తరతరమ	లక; PQ�9ా
¹ÌL �x�#ా ]క; ఆజj® 1ింAన9ాట-లk ��రబµటBన �ే"T:ౖనను ]రF
�ేయక��Pనప�డ�, అ�� సమ�జమ	నక; �ె>య బడ"PQడల 24242424
సర�సమ�జమ	 PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసన%ా నుండ�ట�?r దహనబ>%ా ఒక
�Å(ెదూడను, V¥���ప�న �x" T:ౖ9Eద�మ	ను �x" �ాయ�రuణమ	ను
�ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక �¤క1ిల6 ను Zిదzపరచ వలsను. 25252525 య�జక;డ�
ఇW\ా P�Úయ	ల సర�సమ�జమ	 "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయవలsను;
�ె>యకP� �x" �ేZ2ను గనుక m!ంపబడ�ను. 9ారF ��రబµటBన �ేZిన
�ాపమ	లను బట-C  తమ అరuణమ	ను, అన%ా PQ� 9ాక; �ెందవలZిన
�మమ	ను �ాపప#S}#ారÍబ>" PQ�9ా స"`¥��I ¬Zి��" #ావలsను. 26262626
అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల సర�సమ�జ�¤!, 9ా#S మధ�ను "వ Zించు పర�ేh
P�! mమ�పణ TUందును; ఏలయన%ా పKజలందరF �ె>యకP� �x" �ేయ	ట
తటZిÍ ం�ెను. 27272727 ఒకడ� ��రబµటBన �ాపమ	 �ేZినPQడల 9ాడ� �ాప
ప#S}#ారÍబ>%ా ఏ(x�� ఆడ��¤క 1ిల6 ను ¬Zి��" #ావలsను. 28282828 ��రబµటBన
PQ�9ా స"`¥�" �x" �ేZ2ను గనుక �ె>యకP� �ాపమ	 �ేZిన 9ా"
"!తNమ	 య�జక;డ� �Kా యhd తNమ	 �ేయ	ను; 9ా" "!తNమ	



�Kా యhdతNమ	 �ేయ	టవలన 9ాడ� mమ�పణ TUందును. 29292929 ఇW\ా P�Úయ	లలk
ప�ట-Cన9ా(ే%ా" 9ా#S మధ�ను "వZించు పర�ేh P�%ా" ��రబµటBన
ఎవ(ైనను �ాపమ	 �ేZినPQడల 9ా"�I" ]క;ను V¥� ఒక�టä ఉండవలsను.
30303030 అP�ే �ేశమందు ప�ట-Cన9ా(ే%ా" పర �ేhP� %ా" PQవ(ైనను ¯ాహZింA
�ాపమ	�ేZినPQడల 31313131 9ాడ� PQ�9ాను తృణ÷క#SంAన9ాడగ	ను గనుక
అట-C9ాడ� "శdయమ	%ా జనులలk నుండక;ండ ��ట-C  9Eయబడ�ను; 9ాడ�
PQ�9ా మ�టను అలm�మ	 �ేZి ఆయన ఆజ®ను ]#Sనందున
"శdయమ	%ా ��ట-C9Eయ బడ�ను; 9ా" �ోషhmక; 9ా(ే �ారక;డ�. 32323232
ఇW\ా P�Úయ	ల; అరణ�మ	లk ఉన`ప�డ� ఒకడ� VW\ా ంJ��నమ	న కటMCల;
ఏరFట చూA#S. 33333333 9ాడ� కటMCల; ఏరFట చూAన9ారF ¹ÌL±దwక;ను
అహ#�నుTUదw  క;ను సర�సమ�జమ	TUదwక;ను 9ా"" ¬Zి��"వAd#S. 34343434 9ా"�I
ఏ! �ేయవలsT° అ�� Vశదపరచబడల�దు గనుక 9ా"" �ావ>లk ఉంA#S. 35353535
తరF9ాత PQ�9ాఆ మనుషp�డ� మరణhm TUందవలsను. 36363636
సర�సమ�జమ	 �ాæçమ	 9:ల;పల #ాళ6�� 9ా" ��ట-C  చంపవలsన" ¹ÌL��
�ె12uను. �ాబట-C  PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  సర� సమ�జమ	 �ాæçమ	
9:ల;ప>�I 9ా" ¬Zి��"��P #ాళ6�� 9ా" �xవ%tటMCను. 37373737 మ#Sయ	 PQ�9ా
¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 38383838 వ� ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇట6 నుమ	. 9ారF
తమ తర తరమ	లక; తమ బటCల అంచులక; క;చుdల; �ేZి��" అంచుల
క;చుdల]ద >సూతKమ	 త%S>ంపవలsను. 39393939 ]రF Tx ఆజ®ల"`ట-"
జj® పకమ	�ేZి��" ] �ేవ�"�I పKJÌి¡ తpలsౖయ	ండ�నటB6  మ	నుపట-వలs
�Å#Sన9ాట-" బట-Cయ	 చూAన9ాట-"బట-Cయ	 వ��చ#Sంపక, 40404040 �x" చూA



PQ�9ా ఆజ®ల"`ట-" జj® పకమ	�ేZి��" 9ాట- ననుస#Sంచుట�³ అ�� ]క;
క;చుd%ానుండ�ను. 41414141 TEను ]క; �ేవ�డT:ౖ య	ండ�నటB6 %ా
ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f !మ	4ను ర1ిuంAన ] �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను; ]
�ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను TETE.

సంఖ���ాండమ	 16సంఖ���ాండమ	 16సంఖ���ాండమ	 16సంఖ���ాండమ	 16

1111 ల�V�I మ	"మనుమడ�ను క}తpక; మనుమడ�ను ఇ¯ాú రF క;మ�రFడ�నగ	
�ÅరహÑ, ర�బéయ	లలk ఏÚ య�బ	 క;మ�రFలsౖన �x�xను అá#ామ	ల;ను,
1Lలsతp క;మ�రF(ైన ఓనును ãAంచు��" 2222 ఇW\ా P�Úయ	 లలk 1LరF��ం��న
స�క;ల;ను సమ�జపK¥xనుల;T:ౖన #?ండ�వందలP�బ�� మం���� ¹ÌLక;
ఎదురF%ాల�A 3333 ¹ÌL అహ#�నులక; V#�ధమ	%ా ��గ	ప(f]�� మ��Iక
ప"ల�దు; ఈ సర�సమ�జమ	లk" పKJ9ాడ�ను ప#S�దుz (ే PQ�9ా 9ా#S
మధ�నుTx`డ�; PQ�9ా సంఘమ	 ]ద !మ	4ను ]#³ల

¼̈Adంచు��నుచుTx`రన%ా, 4444 ¹ÌL ఆ మ�ట V" ¯ా%Sలప(ెను. అటB
తరF9ాత అతడ� �ÅరహÑ��ను 9ా" సమ�జమ	��ను ఇట6 T:ను 5555 తన9ాడ�
ఎవ(ో ప#S�దుz డ� ఎవ(ో #³ప� PQ�9ా �ె>యజ³Zి 9ా"" తన స"`¥��I
#ా"చుdను. ఆయన �xను ఏరuరచు��"న9ా"" తన±దwక; �ేరFd ��నును. 6666
ఈల�గ	 �ేయ	(f; �ÅరహÑను అత" సమసN  సమ�హమ	T:ౖన ]రFను
ధూ�ారFN లను ¬Zి��" 9ాట-లk అ%S`య	ంA #³ప� PQ�9ా స"`¥�"
9ాట-]ద ధూపదKవ�మ	 9Eయ	(f. 7777 అప�డ� PQ�9ా P� మనుషp�"
P�రuరచు��నుT° 9ా(ే ప#S�దుz డ�. ల�V క;మ�రFల�#ా, ]�� Tx�Iక ప"ల�దు.



8888 మ#Sయ	 ¹ÌL �ÅరహÑ�� ఇట6 T:నుల�V క;మ�రFల�#ా Vను(f. 9999 తన
మం��రZLవ�ేయ	టక; PQ�9ా !మ	4ను తన±దwక; �ేరFd��నుటయ	,
]రF సమ�జమ	 ఎదుట ">A 9ారF �ేయవలZిన ZLవ �ేయ	నటB6
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల సమ�జమ	లkనుం(f !మ	4ను 9EరF
పరచుటయ	 ]క; అలuమ	%ా కనబడ�Tx? 10101010 ఆయన "ను`ను ��
ల��య	లsౖన  %�తKప�9ా#S నంద#S" �ేరFd��T:ను గ�x. అP�ే ]రF
య�జకత�మ	కcడ �ÅరFచుTx`రF. 11111111 ఇందు "!తNమ	 వ�ను 
సమసNసమ�జ మ	ను PQ�9ాక; V#�ధమ	%ా ��%?rయ	Tx`రF. అహ#�ను
ఎవడ�? అత"�I V#�ధమ	%ా ]రF సణ	గTEల అT:ను. 12121212 అప�డ� ¹ÌL
ఏÚయ�బ	 క;మ�రFలsౖన �x�xను అá#ామ	లను 1ిల;వనం1ిం�ెను. 13131313 అP�ే
9ారF�¤మ	 #ామ	; ఈ అరణ�మ	లk మమ	4ను చంప వలsన" �ాల; �ేT:ల;
పKవ ©̈ంచు �ేశమ	లkనుం(f మమ	4ను ¬Zి��"వచుdట �xలనటBC , మ�]ద
పKభ	త�మ	 �ేయ	టక;ను క¥��ారమ	 �ావలsTx? 14141414 అం�ే�ాదు, వ� �ాల;
�ేT:ల; పKవ ©̈ంచు �ేశమ	లk"�I మమ	4ను ¬Zి��" #ాల�దు; ��లమ	ల;
�xK m��టల;గల ¯ా�సÍ ~మ	 మ��Iయ�ల�దు; ఈ మనుషp�ల కను`లను
ఊడ�ºయ	దు9ా? �¤మ	 #ామ	 అ"#S. 15151515 అందుక; ¹ÌL !�I�> �Å1ింAవ�
9ా#S T:ౖ9Eద�మ	ను లm�12టCక;మ	. ఒక� %ా(fదT:ౖనను 9ా#S±దw  TEను ¬Zి��న
ల�దు; 9ా#Sలk ఎవ"�I" TEను }" �ేయల�ద" PQ�9ా ±దw  మనV�ేZ2ను.
16161616 మ#Sయ	 ¹ÌL �ÅరహÑ�¾ వ�ను  సర�సమ�హమ	ను, అన%ా వ�ను
9ారFను అహ#�నును #³ప� PQ�9ా స"`¥�" "ల;వవలsను. 17171717 ]లk
పKJ9ాడ�ను తన తన ధూ�ా#SN" ¬Zి��" 9ాట- ]ద ధూపదKవ�మ	 9EZి,



ఒ���క�డ� తన ధూ�ా#SN" పటBC ��" #?ండ�వందల ఏబ�� ధూ�ారFN లను
PQ�9ా స"`¥��I �ేవలsను, వ�ను అహ#�నును ఒ���క�డ� తన ధూ�ా#SN"
�ేవలsన" �ె12uను. 18181818 �ాబట-C  9ా#Sలk పKJ9ాడ�ను తన ధూ�ా#SN" ¬Zి��"
9ాట-లk అ%S` య	ంA 9ాట-]ద ధూప దKవ�మ	 9EZినప�డ�, 9ారFను ¹ÌL
అహ#�నుల;ను పKత�mప� గ	(xరమ	±క� �x�రమ	TUదw  ">A#S. 19191919 �ÅరహÑ
పKత�mప� గ	(xరమ	 ±క� �x�రమ	TUదwక; సర�సమ�జమ	ను 9ా#S�I V#�ధ
మ	%ా ��గ	�ేయ%ా PQ�9ా మ ©̈మ సర�సమ�జ మ	నక; కనబ(ెను. 20202020
అప�డ� PQ�9ా]రF ఈ సమ�జమ	లkనుం(f అవత>�I 9:ళØ6 (f. 21212121
mణమ	లk TEను 9ా#S" �ా>d9Eయ	దున" ¹ÌL అహ#�నుల�� �ెపu%ా 22222222
9ారF ¯ా%Sలప(fసమసN  శ#§#ాత4లక; �ేవ�డ 9:ౖన �ే9ా, PÀ ±క�డ�
�ాపమ	�ేZినందున ఈ సమసN  సమ�జమ	 ]ద వ� �Åపపడ�దు9ా? అ"
9Eడ� ��"#S. 23232323 అప�డ� PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను 24242424 �ÅరహÑ
�x�xను అá#ామ	ల±క� "9ాస మ	ల చుటBC పట6 నుం(f �¾ల%S��వ�డ"
జనసమ�జమ	�� �ెప�మ	. 25252525 అప�డ� ¹ÌL ల�A �x�xను అá#ామ	ల
±దwక; 9:ళ6%ా ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwల; అత" 9:ంట 9:È6#S. 26262626 అతడ�ఈ
దుషpC ల గ	(xరమ	ల±దwనుం(f �¾ల%S ��వ�(f; ]రF 9ా#S �ాపమ	ల"`ట-లk
�ా>9ా#?r నhంపక య	ండ�నటB6  9ా#S�I క>%Sన�ే��య	 మ	టCక;(f అ" ఆ
సమ�జమ	�� అT:ను. 27272727 �ాబట-C  9ారF �ÅరహÑ �x�xను అá#ామ	ల
"9ాసమ	ల±దwనుం(f ఇటB అటB ల�A��%ా, �x�xను అá#ామ	ల;ను 9ా#S
´µర�ల;ను 9ా#S క;మ�రFల;ను 9ా#S పZి1ిల6 ల;ను తమ గ	(xరమ	ల
�x�రమ	న ">A#S. 28282828 ¹ÌL ఈ సమసN  �ార�మ	లను �ేయ	టక; PQ�9ా



నను` పం12న"య	, Tx అంతట TETE 9ాట-" �ేయల�ద"య	 �º"వలన ]రF
�ె>Zి��ందురF. 29292929 మనుషp�లంద#S�I వచుd మరణమ	వంట- మరణమ	 �రF
��ం��న PQడలను, సమసN  మనుషp�లక; కల;గ	న�ే �#S�I క>%SనPQడలను,
PQ�9ా నను`పంప ల�దు. 30303030 అP�ే PQ�9ా %tపu Vంత
ప�ట-C ంచుటవలన 9ారF �Kా ణమ	ల�� �ా�xళమ	లk కcల;నటB6  భ�! తన
T°రF�ెరA 9ా#S" 9ా#S�I క>%Sన సమసNమ	ను !ం%S 9EZినPQడల 9ారF
PQ�9ాను అలm�మ	 �ేZిర" ]క; �ె>య	నT:ను. 31313131 అతడ� ఆ
మ�టల"`య	 �ె1ిu �x>ంచ %ాTE 9ా#S �I\ం�� TEల T:రV(f�ెను. 32323232 భ�! తన
T°రF �ెరA 9ా#S" 9ా#S క;టBంబమ	లను �ÅరహÑ సంబంధు లంద#S" 9ా#S
సమసN  సం�ాద�మ	ను !ం%S9EZ2ను. 33333333 9ారFను 9ా#S సంబంధులందరFను
�Kా ణమ	�� �ా�xళ మ	లk కc>#S; భ�! 9ా#S" !ం%S9EZ2ను; 9ారF
సమ�జమ	లk ఉండక;ండ నhంA#S. 34343434 9ా#S చుటBC నున` ఇW\ా P�Úయ	లందరF
9ా#S �ష V"భ�! మనలను !ం%S9Eయ	TE¹ అను��నుచు �ా#S��P#S.
35353535 మ#Sయ	 PQ�9ా ±దwనుం(f అ%S` బయల;�ే#S ధూ�ారuణ మ	ను
�ెAdన ఆ #?ండ�వందల ఏబ��మం��" �ా>d9EZ2ను. 36363636 అప�డ� PQ�9ా
¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdనువ� య�జక;డగ	 అహ#�ను క;మ�రF(ైన ఎ>
య�జరF�� ఇట6 నుమ	ఆ అ%S`మధ�నుం(f ఆ ధూ�ారFN  లను ఎతpN మ	, అV
పKJÌి¡ త���నV. 37373737 ఆ అ%S`" దూర మ	%ా చల;6 మ	. 38383838 �ాపమ	�ేZి తమ
�Kా ణమ	లక; మ	ప� �ెచుd��"న �#S ధూ�ారFN లను ¬Zి��" బ>1ీఠమ	నక;
కప�%ా 9:డలuPన #³క;లను �ేయవలsను. 9ారF PQ�9ా స"`¥��I 9ాట-"
�ెAdనందున అV పKJÌి¡ త ���నV; అV ఇW\ా P�Úయ	లక; ఆన9ాల;%ా



ఉండ�ను. 39393939 అహ#�ను సం�xన సంబం¥� �ా" అను�(ెవడ�ను PQ�9ా
స"`¥�" ధూపమ	 అ#Suంప స]1ింA, 40404040 �ÅరహÑవలsను అత" సమ�జమ	
వలsను �ాక;ండ�నటB6  ఇW\ా P�Úయ	లక; జj® పకసూచన%ా ఉండ�ట�?r య�జక;
(ైన ఎ>య�జరF �ాలdబ(fన 9ారF అ#SuంAన PతN(f ధూ�ారFN లను ¬Zి
PQ�9ా ¹ÌL �x�#ా తన�� �ె1ిuనటB6  9ాట-�� బ>1ీఠమ	నక; కప�%ా
9:డలuPన #³క;ల; �ేPం�ెను. 41414141 మరFTxడ� ఇW\ా P�Úయ	ల
సర�సమ�జమ	 ¹ÌL అహ#�నులక; V#�ధమ	%ా సణ	గ	చు]రF PQ�9ా
పKజలను చం1ిJర" �ె1ిu 42424242 సమ�జమ	 ¹ÌL అహ#�ను లక; V#�ధమ	%ా
కc(ెను. 9ారF పKత�mప� గ	(xరమ	9:ౖప� J#S%S చూడ%ా ఆ �¤ఘమ	 �x"
క��4ను; PQ�9ా మ ©̈మయ	 కనబ(ెను. 43434343 ¹ÌL అహ #�నుల; పKత�mప�
గ	(xరమ	 ఎదుట-�I #ా%ా 44444444 PQ�9ా]రF ఈ సమ�జమ	 మధ�నుం(f
�¾ల%S ��వ�(f, 45454545 mణమ	లk TEను 9ా#S" నhంపజ³య	దున" ¹ÌLక;
Z2లVయ�%ా 9ారF ¯ా%Sలప(f#S. 46464646 అప�డ� ¹ÌLవ� ధూ�ా#SN" ¬Zి��"
బ>1ీఠప� "ప�ల�� "ం1ి ధూపమ	9EZి 9Eగమ	%ా సమ�జమ	TUదwక; 9:È6
9ా#S"!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయ	మ	; �Åపమ	 PQ�9ా స"`¥�నుం(f
బయల;�ే#?ను; �ెగ	ల; nదల; 12టMCన" అహ#�ను�� �ెపu%ా 47474747 ¹ÌL
�ె1ిuనటB6  అహ#�ను 9ాట-" ¬Zి��" సమ�జమ	మధ�క; పరF%?JN  ��Pనప�డ�
�ెగ	ల; జనులలk nదల;12ట-C  య	ం(ెను; �ా%ా అతడ� ధూపమ	9EZి ఆ జనుల
"!తNమ	 �Kా య hdతNమ	 �ేZ2ను. 48484848 అతడ� చAdన9ా#S�I" బKJ�Iయ	న`
9ా#S�I" మధ�ను "ల;వబడ%ా �ెగ	ల; ఆ%?ను. 49494949 �ÅరహÑ JరFగ	బµటBన
చ"��Pన9ారF %ాక పదుTxల;గ	9Eల ఏడ�వందలమం�� ఆ �ెగ	ల;�ేత



చAd#S. 50505050 ఆ �ెగ	ల; ఆ%Sనప�డ� అహ#�ను పKత�mప� గ	(xరమ	±క�
�x�రమ	 దగ¶రనున` ¹ÌL ±దwక; J#S%S వ�ెdను.

సంఖ���ాండమ	 17సంఖ���ాండమ	 17సంఖ���ాండమ	 17సంఖ���ాండమ	 17

1111 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను. 2222 వ� ఇW\ా P�Úయ	ల��
మ�టల�(f 9ా#S±దw  TU���క� 1ితరFల క;టBంబమ	నక; ఒ���క� కఱÃ%ా,
అన%ా 9ా#S పK¥xనులంద#S±దw 9ా#S 9ా#S 1ితరFల క;టBంబమ	ల ��ప�న
పం(ెKండ� కఱÃలను ¬Zి��" PQవ#S కఱÃ]ద 9ా#S1LరF 9Kా య	మ	. 3333
ల�VకఱÃ]ద అహ#�ను 1LరF 9Kా యవలsను; ఏలయన%ా 1ితరFల క;టBంబమ	ల
పK¥xను"�I ఒక� కఱÃP� య	ండవలsను. 4444 TEను !మ	4ను క>Zి��ను
పKత�mప� గ	(xరమ	లk" Wాసనమ	లPQదుట 9ాట-" ఉంచవలsను. 5555 అప�డ�
TEను ఎవ" ఏరuరచు��ందుT° 9ా" కఱÃ  A%S#Sంచును. ఇW\ా  P�Úయ	ల; ]క;
V#�ధమ	%ా సణ	గ	చుండ� సణ	గ	ల; Txక; Vనబడక;ండ మ�"u9Eయ	దును.
6666 �ాబట-C  ¹ÌL ఇW\ా P�Úయ	ల�� �ెపu%ా 9ా#S పK¥xనులందరF తమ తమ
1ితరFల క;టBంబమ	లలk ఒ���క� పK¥xను"�I ఒ���క� కఱÃ  ��ప�న పం(ెKండ�
కఱÃలను అత"�IAd#S; అహ#�ను కఱÃయ	 9ా#S కఱÃల మధ�నుం(ెను. 7777 ¹ÌL
9ా#S కఱÃలను ¯ాm�ప� గ	(xరమ	లk PQ�9ా స"` ¥�" ఉం�ెను. 8888
మరFTxడ� ¹ÌL ¯ాm�ప� గ	(xరమ	 లk"�I 9:È6  చూడ%ా ల�V క;టBంబప��ైన
అహ#�ను కఱÃ  A%S#Sd య	ం(ెను. అ�� A%S#Sd ప�వ��ల; ప�Zి బµదమ	
పండ�6 గల�xPQను. 9999 ¹ÌL PQ�9ా స"`¥�నుం(f ఆ కఱÃల"`ట-"
ఇW\ా P�Úయ	లంద#S PQదుట-�I �ే%ా 9ారF 9ాట-" చూA ±���క�డ� ఎవ#S



కఱÃను 9ారF ¬Zి��"#S. 10101010 అప�డ� PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:నుJరFగబ(fన
9ా#S"గ�#Sd ఆన9ాల;%ా �ా�ాడబడ�నటB6 , అహ#�ను కఱÃను మరల
Wాసనమ	ల PQదుట ఉంచుమ	. 9ారF �xవక;ండ�నటB6  Txక; Vనబడక;ండ
9ా#S సణ	గ	లను �³వలమ	 అణA మ�"u9EZిన 9ాడ9�దువ�. 11111111 అప�డ�
PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  అతడ� �ేZ2ను; ఆల�గ	నTE �ేZ2ను. 12121212
అP�ే ఇW\ా P�Úయ	ల; ¹ÌL�� ఇట6 "#Sఇ��%� మ� �Kా ణమ	ల; ��PనV;
నhంA��JVు �¤మందరమ	 నhంA��JVు. 13131313 PQ�9ా మం��రమ	నక;
స]1ించు పKJ9ాడ�ను చచుdను; �¤మ	 అందరమ	 �xవవలZియ	న`�x?
అ" ప>�I#S.

సంఖ���ాండమ	 18సంఖ���ాండమ	 18సంఖ���ాండమ	 18సంఖ���ాండమ	 18

1111 PQ�9ా అహ#�ను�� ఇట6 T:నువ�ను  క;మ�రFల;ను  తం(fK
క;టBంబమ	ను ప#S�దzసÍలప� ZLవ లk" �ోషమ	లక; ఉతN ర9ాదుల;; వ�ను
 క;మ�రFల;ను ] య�జకత�ప� �ోషమ	లక; ఉతN ర9ాదుల; 2222 మ#Sయ	 
తం(fK %�తKమ	ను, అన%ా ల�� %�JKక;లsౖన  స�దరFలను వ� దగ¶రక;
¬Zి��" #ావలsను; 9ారF �� క>Zి క; ప#Sచర� �ేయ	దురF. అP�ే వ�ను
 క;మ�రFల;ను ¯ాm�ప� గ	(xరమ	 ఎదుట ZLవ�ేయవలsను 3333 9ారF "ను`ను
గ	(xరమంతట-" �ా�ాడ�చుండ వలsను. అP�ే 9ారFను ]రFను
�xవక;ండ�నటB6  9ారF ప#S�దzసÍలమ	±క� ఉపకరణమ	ల±దw�?rనను
బ>1ీఠమ	 TUదw�?rనను స]1ింపవలదు. 4444 9ారF �� క>Zి పKత� mప�
గ	(xరమ	లk" సమసN  ZLవVషయమ	లk �x" �ా�ాడవలsను. 5555 అను�డ�



]±దwక; స]1ింపకcడదు; ఇక]దట ]రF ప#S�దzసÍలమ	ను
బ>1ీఠమ	ను �ా�ాడ వలsను; అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల]���I �Åపమ	 #ాదు. 6666
ఇ��%� TEను ఇW\ా P�Úయ	లమధ�నుం(f ల��య	 లsౖన ] స�ద రFలను
¬Zి��" య	Tx`ను; పKత�mప� గ	(xరమ	±క� ZLవ�ేయ	టక; 9ారF
PQ�9ావలన ] కపu%Sంపబ(fయ	Tx`రF. 7777 �ాబట-C  వ�ను 
క;మ�రFల;ను బ>1ీఠప� పనుల"`ట- Vషయమ	లkను అడi�ెరలkప> �x"
Vషయమ	లkను య�జకత�మ	 జరFప�చు ZLవ�ేయవలsను. దయ�ేతTE ]
య�జకత�ప�ZLవ TEను ]�IAdయ	Tx`ను; అను�డ� స]1ింAనPQడల
మరణhm TUందును. 8888 మ#Sయ	 PQ�9ా అహ#�ను�� ఇట6 T:నుఇ��%�
ఇW\ా P�Úయ	ల; పKJÌి¡ ంచు9ాట"`ట-లk Tx పKJ �ా¡ రuణమ	లను �ా�ాడ� ప"
�IAd య	Tx`ను; అ� ÌLకమ	నుబట-C  "త����న కటCడవలన క;ను 
క;మ�రFలక;ను TE"Adయ	Tx`ను. 9999 అ%S`లk ద ©̈ంపబడ" అJ ప#S�దz���న
9ాట-లk క; #ావలZిన9Eవన%ా, 9ా#S T:ౖ9Eద�మ	ల"`ట-లkను, 9ా#S
�ాపప#S}#ారÍ బల;ల"` ట-లkను, 9ా#S అప#ాధ ప#S}#ారÍ బల;ల"`ట-లkను
9ారF Txక; J#S%S �ె>6 ంచు అరuణమ	ల"`య	 క;ను  క;మ�రFలక;ను
అJప#S�దz���నవగ	ను, అJప#S �దzసÍలమ	లk ]రF 9ాట-" Jనవలsను. 10101010
పKJ మగ 9ాడ�ను �x"" Jనవలsను; అ�� క; ప#S�దzమ	%ా ఉండ�ను. 11111111
మ#Sయ	 9ా#S �xనమ	లలk పKJÌి¡ ంపబ(f న��య	, ఇW\ా P�Úయ	ల; అల�6 (fంచు
అరuణమ	ల"`య	 వగ	ను. క;ను  క;మ�రFలక;ను  క;మ�#?Nలక;ను
"త����న కటCడవలన 9ాట- "AdJ";  Pంట-లk" పVతpK లందరFను 9ాట-"
Jనవచుdను. 12121212 9ారF PQ� 9ాక; అ#Suంచు 9ా#S పKథమ ఫలమ	లను,



అన%ా నూT:లk పKశసN���నదంతయ	, �xK �Ôరస ¥xన�మ	లలk పKశసN
���నదంతయ	 �IAdJ". 13131313 9ారF తమ �ేశప� పంటల"` ట-లk PQ�9ాక;
�ెచుd పKథమ ఫలమ	ల; V యగ	ను;  Pంట-లk" పVతpK లందరF 9ాట-"
Jన వచుdను. 14141414 ఇW\ా P�Úయ	లలk ]దు కటCబ(fన పKJ వసుN వ� దగ	ను. 15151515
మనుషp�లలk"�ే! జంతpవ�లలk" �ే!, 9ారF PQ�9ాక; అ#Suంచు
సమసN  �Kా ణ	లలk" పKJ �¾>చూల; దగ	ను. అP�ే మనుషp�" �¾>చూ>
1ిల6 ను 9:లPAd V(f1ింపవలsను. 16161616 అపVతK జంతpవ�ల �¾>చూ> 1ిల6 ను
9:లPAd V(f1ింపవలsను. V(f1ింపవలZిన 9ాట-" ప�ట-Cన T:లTxట-�I వ�
ఏరuరAన 9:ల��ప�న, ప#S�దzమం��రమ	±క� తpలప� ప#Sమ�ణ మ	నుబట-C
అPదు తpలమ	ల 9:ం(fPAd 9ాట-" V(f1ింపవలsను. తpలమ	 ఇరFవ��
Aన`మ	ల;. 17171717 అP�ే ఆవ�±క� �¾>చూ>" %tఱÃ±క� �¾>చూ>"
�¤క±క� �¾>చూ>" V(f1ింపకcడదు; అV పKJÌి¡ త ���నV; 9ాట- రకNమ	ను
వ� బ>1ీఠమ	]ద ��K �fంA PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసన కల;గ	నటB6
9ాట- ��\ వ��ను ద ©̈ంపవలsను %ా" 9ాట- మ�ంసమ	 దగ	ను. 18181818
అల�6 ం(fపబడ� బ¢రయ	 క;(fజబËయ	 �ైనటB6  అ��య	 దగ	ను. 19191919
ఇW\ా P�Úయ	ల; PQ�9ాక; పKJÌి¡ ంచు ప#S�దz���న
పKJ�ా¡ రuణమ	ల"`ట-" TEను క;ను  క;మ�రFలక;ను  క;మ� #?Nలక;ను
"త����న కటCడనుబట-C  PAdJ". అ�� క;ను ���ాటB  సంతJ�I"
PQ�9ా స"` ¥�" "త�మ	ను ZిÍ ర���న "బంధన. 20202020 మ#Sయ	 PQ�9ా
అహ#�ను�� ఇట6 T:ను9ా#S �ేశమ	లk క; ¯ా�సÍ ~మ	 కల;గదు; 9ా#S మధ�ను
క; �ాల; ఉండదు; ఇW\ా P�Úయ	ల మధ�ను  �ాల;  ¯ా�సÍ ~మ	 TETE. 21212121



ఇ��%� ల��య	ల; �ేయ	 ZLవక;, అన%ా పKత�mప� గ	(xరమ	±క� ZLవక;
TEను ఇW\ా P�Úయ	ల±క� దశమ´µగమ	ల"`ట-" 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మ	%ా
ఇAdJ". 22222222 ఇW\ా P�Úయ	ల; �ాపమ	 త%S> �xవక;ండ�నటB6  9ారF ఇక]దట
పKత�mప� గ	(xరమ	నక; #ాకcడదు. 23232323 అP�ే ల��య	ల; పKత�mప�
గ	(xరమ	±క� ZLవ �ేZి, 9ా#S ZLవలk" �ోషమ	లక; �x�¤ ఉతN ర9ాదులsౖ
య	ందురF. ఇW\ా P�Úయ	ల మధ�ను 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~ �¤!య	 ఉండదు. ఇ��
] తరతరమ	లక; "త����న కటCడ. 24242424 అP�ే ఇW\ా P�Úయ	ల; PQ�9ాక;
పKJ �ా¡ రuణమ	%ా అ#Suంచు దశమ´µగమ	లను TEను ల��య	 లక;
¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇAdJ". అందు�ేతను 9ారF ఇW\ా  P�Úయ	ల మధ�ను
¯ా�సÍ ~మ	 సం�ా��ంపకcడద" 9ా#S�� �ె1ిuJ". 25252525 మ#Sయ	 PQ�9ా
¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను 26262626 వ� ల��య	ల�� ఇట6 నుమ	TEను
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేత ]క; ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇ1ిuంAన దశమ´µగమ	ను ]రF
9ా#S±దw ప�చుd��నునప�డ� ]రF �x"లk, అన%ా ఆ దశమ´µగమ	లk
దశమ´µగమ	ను PQ�9ాక; పKJ�ా¡ రuణమ	%ా �ె>6 ంపవలsను. 27272727 ]క;
వచుd పKJ�ా¡ రuణమ	 కళ6ప� పంటవలsను �xK mల �¾ట-C  ఫలమ	వలsను
ఎంచవలsను. 28282828 అటB6  ]రF ఇW\ా P�Ú య	ల±దw ప�చుd��ను ]
దశమ´µగమ	ల"`ట-లk నుం(f ]రF పKJ�ా¡ రuణమ	ను PQ�9ాక; �ె>6 ంప
వలsను. �x"లk నుం(f ]రF PQ�9ాక; పKJÌి¡ ంచు అరuణమ	ను య�జ
క;(ైన అహ#�నుక; ఇయ�వలsను. 29292929 ]�Iయ�బడ� 9ాట"`ట-లk పKశసN���న
�x"లkనుం(f PQ�9ాక; పKJÌి¡ ంచు పKJ అరuణమ	ను, అన%ా �x"
పKJÌి¡ త´µగమ	ను �x"లkనుం(f పKJÌి¡ ంపవలsను. 30303030 మ#Sయ	 వ� 9ా#S��



]రF �x"లkనుం(f పKశసN´µగ మ	ను అ#SuంAన తరF9ాత !%S>న��
కళ6ప�వచుdబ(fవలsను �xK m�¾ట-C  వచుdబ(fవలsను ల��య	లద" PQంచవలsను.
31313131 ]రFను ] క;టBంëక;ల;ను ఏ సÍలమం�ైనను �x"" Jనవచుdను;
ఏలయన%ా పKత�mప� గ	(xరమ	లk ]రF �ేయ	 ZLవక; అ�� ]క; yతమ	.
32323232 ]రF �x"లkనుం(f పKశసN´µగమ	ను అ#SuంAన తరF9ాత �x""బట-C  �ాప
hmను భ#Sంపక;ందురF; ]రF �xవక;ండ�నటB6  ఇW\ా P�Ú య	ల
పKJÌి¡ త���న9ాట-" అపVతKపరచకcడద" �ెప�మ	.

సంఖ���ాండమ	 19సంఖ���ాండమ	 19సంఖ���ాండమ	 19సంఖ���ాండమ	 19

1111 PQ�9ా ¹ÌL అహ#�నులక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను 2222 PQ�9ా
ఆజj® 1ింAన ధర4WాసN � V¥� P�దన%ా, ఇW\ా P�Úయ	ల; కళంకమ	ల�"��య	
మచd ల�"��య	 ఎప�డ�ను �ా(f ¹య"��య	T:ౖన PQఱÃ" 12య�ను
±దwక; ¬Zి��" #ావలsన" 9ా#S�� �ెప�మ	. 3333 ]రF య�జక;(ైన
ఎ>య�జరFక; �x"" అపu%Sంపవలsను. ఒకడ� �ాæçమ	 9:ల;ప>�I �x" ��ల;
��"��P అత" PQదుట �x"" వ¥�ంపవలsను. 4444 య�జక;(ైన ఎ>య�జరF
�x" రకNమ	లk"�� ��ం�ెమ	 9EK>�� ¬Zి పKత�mప� గ	(xరమ	 ఎదుట ఆ
రకNమ	లk ��ం�ెమ	 ఏడ�మ�రFల; ��K �fంపవలsను; 5555 అత" కను`ల ఎదుట
ఒకడ� ఆ 12య�ను, ద ©̈ంపవలsను. �x" చర4మ	ను మ�ంసమ	ను రకNమ	ను
1Lడయ	ను ద ©̈ంప వలsను. 6666 మ#Sయ	 ఆ య�జక;డ� �ేవ�xరF కఱÃను

©̈¯�qప�ను రకNవరÞప�నూల;ను ¬Zి��", ఆ 12య�ను �ాల;dచున` అ%S`లk
9ాట-" 9Eయవలsను. 7777 అప�డ� ఆ య�జ క;డ� తన బటCల; ఉదుక;��" ళ6��



hర ¯ాq�నమ	 �ేZిన తరF9ాత �ాæçమ	లk పK9EhంA ¯ాయం�ాల మ	వరక;
అపVతpK (ై య	ండ�ను. 8888 �x" ద ©̈ంAన 9ాడ� ళ6�� తన బటCల; ఉదుక;��"
ళ6�� hర¯ాq�నమ	 �ేZి ¯ాయం�ాలమ	వరక; అపVతpK (ై య	ండ�ను. 9999
మ#Sయ	 పVతpK (ైన ±కడ� ఆ 12య� ±క� భస4మ	ను ��గ	�ేZి �ాæçమ	
9:ల;పలను పVతK సÍలమందు ఉంచవలsను. �ాపప#S}ర జలమ	%ా ఇW\ా
P�Úయ	ల సమ�జమ	నక; �x" భదKమ	�ేయవలsను; అ�� �ాపప#S}#ారÍ బ>.
10101010 ఆ 12య�±క� భస4మ	ను ��గ	�ేZిన9ాడ� తన బటCల; ఉదుక;��"
¯ాయం�ాలమ	 వరక; అపVతpK (ై య	ండ�ను. ఇ�� ఇW\ా P�Úయ	లక;ను
9ా#Sలk "వZించు పర�ే�లక;ను "త����న కటCడ. 11111111 ఏ నరశవమ	T:ౖనను
మ	ట-Cన 9ాడ� ఏడ� ��నమ	ల; అప VతpK (ై య	ండ�ను. 12121212 అతడ� మ�డవ
��నమ	న ఆ జల మ	�� �ాప���z  �ేZి��" P�డవ ��నమ	న పVతpK డగ	ను.
అP�ే 9ాడ� మ�డవ ��నమ	న �ాప���z  �ేZి��న" యడల ఏడవ ��నమ	న
పVతpK డ��ాడ�. 13131313 నరశవమ	ను మ	ట-Cన9ాడ� అటB6  �ాప���z
�ేZి��న"PQడల 9ాడ� PQ�9ా మం��రమ	ను అపVతKపరచు9ాడగ	ను. ఆ
మనుషp�డ� ఇW\ా P�Úయ	లలkనుం(f ��ట-C9Eయబడ�ను. �ాపప#S}ర జలమ	
9ా"]ద ��K �fంపబడల�దు గనుక 9ాడ� అపVతpK డ�, 9ా" అపVతKత Pంక
9ా" క;ండ�ను. 14141414 ఒకడ� ఒక గ	(xరమ	లk చAdనPQడల �x"గ�#Sdన V¥�
P��. ఆ గ	(xరమ	లk పK9Ehంచు పKJ9ాడ�ను ఆ గ	(xరమ	లk నున`��
య�వతpN ను ఏడ� ��నమ	ల; అపVతKమ	%ా నుండ�ను. 15151515 మ�త 9Eయబడక
�ెరAయ	న` పKJ�ాతKయ	 అపVతKమగ	ను. 16161616 బయట ��లమ	లk ఖడ¶ మ	��
నరకబ(fన9ా"T:ౖనను, శవమ	 T:ౖనను మనుషp�" PQమ	కT:ౖనను



సమ�¥�T:ౖనను మ	టBC 9ాడ� ఏడ� ��నమ	ల; అపVతpK (ై య	ండ�ను. 17171717 అప
VతpK " ��రక; 9ారF �ాప ప#S}#ారÍ���న �మభస4మ	 లk"�� ��ం�ెమ	
¬Zి��నవలsను; �ాతKలk 9Eయబ(fన ఆ భస4మ	 ]ద ఒకడ� �ారF ళØ6
��యవలsను. 18181818 తరF9ాత పVతpK (ైన ±కడ� ©̈¯�qప� ¬Zి��" ఆ ళ6లk
మ	ంA, ఆ గ	(xరమ	]దను �x"లk" సమసN  ���న ఉపకరణమ	ల]దను
అక�డనున` మనుషp�ల ]దను, ఎమ	కTE %ా" నరకబ(fన 9ా"TE%ా"
శవమ	TE %ా" సమ�¥�TE%ా" మ	ట-Cన9ా" ]దను �x"" ��K �fంపవలsను. 19191919
మ�డవ ��నమ	న ఏడవ ��నమ	న పV తpK డ� అపVతpK "]ద �x""
��K �fంపవలsను. ఏడవ ��నమ	న 9ాడ� �ాప���z  �ేZి��" తన బటCల;
ఉదుక;��" ళ6�� ¯ా`నమ	 �ేZి ¯ాయం�ాలమ	న పVతpK డగ	ను. 20202020
అపVతpK డ� �ాప���z�ేZి��న" PQడల అట-C  మనుషp�డ� సమ�జమ	లkనుం(f
��ట-C9Eయబడ�ను; 9ాడ� PQ�9ా ప#S�దzసÍలమ	ను అపVతKపర�ెను;
�ాపప#S}ర జలమ	 9ా"]ద ��K �fంపబడల�దు; 9ాడ� అపVతpK డ�. 21212121 9ా#S�I
"త����న కటCడ ఏదన%ా, �ాపప#S}ర జలమ	ను ��K �fంచు9ాడ� తన బటCల;
ఉదుక;��నవలsను; �ాపప#S }ర జలమ	ను మ	టBC 9ాడ� ¯ాయం�ాలమ	వరక;
అప VతpK (ై య	ండ�ను; అపVతpK డ� మ	టBC న�� య�వతpN ను అపVతKమ	. 22222222 
�x" మ	టBC  మనుషp�లందరF ¯ాయం �ాలమ	వరక; అపVతpK లsౖ య	ందురF.

సంఖ���ాండమ	 20సంఖ���ాండమ	 20సంఖ���ాండమ	 20సంఖ���ాండమ	 20

1111 nదట- T:లయందు ఇW\ా P�Úయ	ల సర�సమ� జమ	 Zీను అరణ�మ	నక;
#ా%ా పKజల; �ా�ేషpలk ��%S#S. అక�డ !#ా�మ	 చ"��P �ాJ12టCబ(ెను. 2222 ఆ



సమ�జమ	నక; ళØ6  ల�క��Pనందున 9ారF ¹ÌL అహ#�నులక; V#�ధమ	%ా
��%?r#S. 3333 జనుల; ¹ÌL�� 9ా��ంచుచు అã� మ� స�ద రFల; PQ�9ా
ఎదుట చ"��Pనప�డ� �¤మ	ను చ"��PనPQడల ఎం�� �¤ల; 4444 అP�ే
�¤మ	ను మ� ప�వ�ల;ను ఇక�డ చ"��వ�నటB6  ఈ అరణ�మ	లk"�I
PQ�9ా సమ�జమ	ను ]#³ల �ెAdJ#S? 5555 ఈ �ా"�bట-�I మమ	4 �ెచుdటక;
ఐగ	ప�N లkనుం(f మమ	4ను ఏల ర1ిuంAJ#S? ఈ సÍలమ	లk %Sంజల; ల�వ�
అం¸రల; ల�వ� �xK mల; ల�వ� �x"మ4ల; ల�వ� �xK గ	టక; æï6  ల�వ"#S. 6666
అప�డ� ¹ÌL అహ#� నుల; సమ�జమ	 ఎదుటనుం(f పKత�mప�
గ	(xరమ	±క� �x�రమ	లk"�I 9:È6  ¯ా%Sలపడ%ా PQ�9ా మ ©̈మ 9ా#S�I
కనబ(ెను. 7777 అంతట PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	న Z2లV�ెdను 8888 వ� 
కఱÃను ¬Zి��", వ�ను  స�దరF(ైన అహ#�నును ఈ సమ�జమ	ను
��గ	�ేZి 9ా#S కను`ల PQదుట ఆ బండ�� మ�టల�డ�మ	. అ�� ళ6"చుdను.
వ� 9ా#S ��రక; ళ6ను బండలkనుం(f ర1ిuంA సమ�జమ	నక;ను 9ా#S
ప�వ�లక;ను �xK గ	ట�Iమ	4. 9999 PQ�9ా అత" �ాజj®  1ింAనటB6  ¹ÌL
ఆయన స"`¥�నుం(f ఆ కఱÃను ¬Zి��" ��PQను. 10101010 తరF9ాత ¹ÌL
అహ#�నుల; ఆ బండ PQదుట సమ�జమ	ను ��గ	�ేZి నప�డ� అతడ� 9ా#S��
�ోKహÑల�#ా Vను(f; �¤మ	 ఈ బండలkనుం(f ]��రక; ళØ6  ర1ిuంపవలsTx?
అT:ను. 11111111 అప�డ� ¹ÌL తన �ెP� PQJN  #?ండ�మ�రFల; తన కఱÃ�� ఆ
బండను ��టC%ా ళØ6  సమృ��z %ా పKవ ©̈ం�ెను; సమ�జమ	ను ప�వ�ల;ను
�xK %?ను. 12121212 అప�డ� PQ�9ా ¹ÌL అహ#�నుల�� ]రF ఇW\ా P�Úయ	ల
కను`ల PQదుట Tx ప#S�దzతను సTx4"ంచునటB6  నను` నమ	4 ��నక��J#S



గనుక ఈ సమ�జమ	ను TEను 9ా#S�IAdన �ేశమ	లk"�I ]రF ��డ���" ��ర"
�ె12uను. 13131313 అV ��#§బµ జలమనబ(ెను; ఏలయన%ా ఇW\ా P�Úయ	ల;
PQ�9ా�� 9ా��ంAనప�డ� ఆయన 9ా#S మధ�ను తను`
ప#S�దzపరచు��T:ను. 14141414 ¹ÌL �ా�ేషpనుం(f ఎ�ోమ	 #ాàTUదwక; దూత లను
పం1ి స�దరFడగ	 ఇW\ా P�ల; అడ�గ	న �ేమన%ామ�క; వAdన కషCమ	
య�వతpN ను క; �ె>Zిన��; 15151515 మ� 1ితరFల; ఐగ	ప�N నక; 9:È6#S; �¤మ	 �xల�
��నమ	ల; ఐగ	ప�N లk "వZింAJVు; ఐగ	1ీNయ	ల; మమ	4ను మ� 1ితరFలను
శ\మ12ట-C #S. 16161616 �¤మ	 PQ�9ాక; nఱ 12టC%ా ఆయన మ� nఱను V",
దూతను పం1ి ఐగ	ప�N లkనుం(f మమ	4ను ర1ిuం�ెను. ఇ��%� �¤మ	 
��>�¤రల Aవర �ా�ేషp పటCణమ	లk ఉTx`మ	. 17171717 మమ	4ను  �ేశమ	ను
�xట- ��"మ	4; ��లమ	లలk బ(fPQ�నను �xK m��టలలk బ(fPQ�నను 9:ళ6మ	;
బµవ�ల ళØ6  �xK గమ	; #ాజ మ�ర¶మ	న న(fA��PQదమ	.  ��>�¤రలను
�xటBవరక; క;(f9:ౖప�న�?rనను ఎడమ9:ౖప�న �?rనను JరFగక;ండ ��PQదమ"
�ె1ిuం�ెను. 18181818 ఎ�ో] య	ల; వ� Tx �ేశమ	లk బ(f 9:ళ6కcడదు; TEను
ఖడ¶ మ	�� క; ఎదురF%ా వ�ెdదను సు] అ" అత"�� �ెపu%ా 19191919
ఇW\ా P�Úయ	ల;�¤మ	 #ాజమ�ర¶మ	నTE 9:æç6 దమ	; TEనును Tx ప�వ�ల;ను
 ళØ6  �xK గ	T:డల 9ాట- Vల;వ "చుd��ందును మ#³! ల�దు, �ా>నడకTE
�xట-��వ�దును; అం�ే అ" అత"�� �ె1ిuనప�డ� అతడ�వ� #ాTEకcడదT:ను.
20202020 అంతట ఎ�ోమ	 బహÑ జనమ	��ను మ} బలమ	��ను బయల;�ే#S 9ా#S
�?దురF%ా వ�ెdను. 21212121 ఎ�ోమ	 ఇW\ా P�ల; తన ��> �¤రలలkబ(f �xట-��వ�టక;
Z2లVయ�ల�దు గనుక ఇW\ా P�Úయ	ల; అత" ±దwనుం(f �¾ల%S��P#S. 22222222



అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల సర�సమ�జమ	 �ా�ేషpలk నుం(f ¯ా%S �రF
��ండక; వ�ెdను. 23232323 PQ�9ా ఎ�ోమ	 ��>�¤రల±దwనున` �రF
��ండలk ¹ÌL అహ#�నులక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 24242424 అహ#�ను తన 1ితరFల��
�ేరdబడ�ను; ఏలయన%ా ��#§బµ ళ6±దw ]రF Tx మ�ట Vనక Tx]ద
JరFగ	బµటB �ేZిJ#S గనుక TEను ఇW\ా P�Úయ	లక; ఇAdన �ేశమందు అతడ�
పK9Ehంపడ�. 25252525 వ� అహ#�నును అత" క;మ�రF(ైన ఎ> య�జరFను
��డ���" �రF ��ండPQ�I�, 26262626 అహ#�ను వసN �మ	ల; ¬Zి అత" క;మ�రF(ైన
ఎ>య�జరFనక; �¾(f%Sంచుమ	. అహ#�ను తన 1ితరFల�� �ేరdబ(f అక�డ
చ"��వ�ను. 27272727 PQ�9ా ఆజj® 1ింAనటB6  ¹ÌL �ేZ2ను. సర�సమ�జమ	
చూచుచుండ%ా 9ారF �రF ��ండ T:�I�#S. 28282828 ¹ÌL అహ#�ను వసN �మ	ల; ¬Zి
అత" క;మ�రF(ైన ఎ>య�జరFనక; �¾(f%Sం�ెను. అహ#�ను ��ండhఖరమ	న
చ"��PQను. తరF9ాత ¹ÌLయ	 ఎ>య�జరFను ఆ ��ండ��%SవAd#S. 29292929
అహ#�ను చ" ��PQన" సర�సమ�జమ	 గ\ ©̈ంAనప�డ� ఇW\ా P�Ú య	ల
క;టBంëక;లందరFను అహ#�ను��రక; మ	పu�� ��న మ	ల; దుఃఖమ	 స>1ి#S.
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1111 ఇW\ా P�Úయ	ల; అ�x#§య	ల మ�ర¶మ	న వచుd చుTx`ర" ద�fణ��క;�న
"వZింAన కTxయ	(ైన అ#ాదు #ాà V", అతడ� ఇW\ా P�Úయ	ల��
య	దzమ	 �ేZి 9ా#Sలk ��ం��#S" �ెరపటC%ా 2222 ఇW\ా P�Úయ	ల; PQ�9ాక;
nÖ క;���" వ� మ� �ేJ�I ఈ జన మ	ను బÐJN %ా అపu%SంAనPQడల �¤మ	
9ా#S పటCణమ	 లను  1Lరట "ర�4లమ	 �ేZ2దమ"#S. 3333 PQ�9ా



ఇW\ా P�Úయ	ల మ�ట ఆల�IంA ఆ �ాTxయ	లను అపu%Sంప%ా
ఇW\ా P�Úయ	ల; 9ా#S" 9ా#S పటCణమ	లను "ర�4లమ	 �ేZి#S. అందువలన ఆ
�bట-�I �#ా4 అను 1LరF 12టCబ(ెను. 4444 9ారF ఎ�ోమ	�ేశమ	ను చుట-C
��వలsన" �రF ��ండనుం(f ఎఱÃసమ	దKమ�ర¶మ	%ా ¯ా%Sనప�డ� మ�#ా¶
య�సమ	�ేత జనుల �Kా ణమ	 ¯�మ4Zిలs6 ను. 5555 �ా%ా పKజల; �ేవ�"�I"
¹ÌLక;ను V#�ధమ	%ా మ�టల�(fఈ అరణ�మ	లk చచుdటక; ఐగ	ప�N లkనుం(f
]రF మమ	4 T:ందుక; ర1ిuంAJ#S? ఇక�డ ఆ}రమ	 ల�దు, ళØ6  ల�వ�,
చV¯ారమ	ల; ల�" PÀ అన`మ	 మ�క; అసహ� ���నద"#S. 6666 అందుక;
PQ�9ా పKజలలk"�I �xప కరమ	లsౖన సరuమ	లను పం12ను; అV పKజలను
కరFవ%ా ఇW\ా P�Úయ	లలk అTEక;ల; చ"��P#S. 7777 �ాబట-C  పKజల; ¹ÌL
±దwక; వAd�¤మ	 PQ�9ాక;ను క;ను V#�ధమ	%ా మ�టల�(f �ాపమ	
�ేZిJVు; PQ�9ా మ� మధ� నుం(f ఈ సరuమ	లను �¾ల%SంచునటB6
ఆయనను 9Eడ���నుమ"#S. 8888 ¹ÌL పKజల��రక; �Kా రÍన �ేయ%ా
PQ�9ావ� �xపకర���న సరuమ	 వంట- పKJమను �ేPంA సN ంభమ	]ద
12టBC మ	; అప�డ� కరవబ(fన పKJ9ాడ�ను �x"9:ౖప�చూA బKదుక;న" ¹ÌLక;
Z2లV�ెdను. 9999 �ాబట-C  ¹ÌL ఇతN(f సరu nకట- �ేPంA సN ంభమ	]ద �x""
12టMCను. అప�డ� సరuప��ాటB J"న పKJ9ాడ� ఆ PతN(f సరuమ	ను "�x"ంA
చూAనందున బK���?ను. 10101010 తరF9ాత ఇW\ా P�Úయ	ల; ¯ా%S ఓబ¢తpలk ��%S#S. 11111111
ఓబ¢తpలk నుం(f 9ారF ¯ా%S సూ#��దయ��క;�న, అన%ా ¹య�బ	 ఎదుట
అరణ�మంద> ఈPQ� అబµ#§మ	TUదw  ��%S#S. 12121212 అక�డనుం(f 9ారF ¯ా%S జ?#?దు
లkయలk ��%S#S. 13131313 అక�డనుం(f 9ారF ¯ా%S అ¹#§య	ల ��>�¤రలనుం(f



వAd పKవ ©̈ంA అరణ�మందు సంచ#Sంచు అ#�`ను అదw#S" ��%S#S. అ#�`ను
¹య�áయ	లక;ను అ¹#§ య	లక;ను మధ�నుండ� ¹య�బ	 స#Sహదుw .
14141414 �ాబట-C  PQ�9ా సు(f%ా>�ేతT:ౖనటBC  9ా Á̈బ	ను అ#�` నులk పడ�
ఏరFలను ఆరF �ేశ "9ాససÍలమ	నక; J#S%S ¹య�బ	 �Kా ంతమ	లక;
స]పమ	%ా 15151515 పKవ ©̈ంచు ఏరFల మడ�గ	లను పటBC ��T:ననుమ�ట PQ�9ా
య	దz  మ	ల గ\ంథమ	లk 9Kా యబ(fయ	న`��. 16161616 అక�డనుం(f 9ారF బ¿P�రFక;
9:È6#S. PQ�9ా జనులను ��గ	 �ేయ	మ	, TEను 9ా#S�I ళ6  "�ెdదన"
¹ÌL�� �ె1ిuన బµV అ��. 17171717 అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల; ఈ �ాట �ా(f#S బµ�
ఉబ	క;మ	. �x" �×#SNంచు(f బµ�; P�>కల; �x" తKV�#S 18181818 తమ అ¥��ార
దండమ	ల�ేతను కఱÃల�ేతను జనుల అ¥��ారFల; �x" తKV�#S. 19191919 9ారF
అరణ�మ	నుం(f మ�xN నుక;ను మ�xN నునుం(f నహÚP�ల;క;ను
నహÚP�ల;నుం(f బµ¹తpక;ను 20202020 ¹య�బ	 �ేశమంద> లkయలkనున`
బµ¹తpనుం(f PQ(x#S�I ఎదురF%ానున` 1ి¯ా¶ ��ండక; వAd#S. 21212121
ఇW\ా P�Úయ	ల; అ¹#§య	ల #ాజ?ౖన Zీ�ను TUదwక; దూతలను
పం1ిమమ	4ను  �ేశమ	లk బ(f 9:ళ6"మ	4. 22222222 �¤మ	 ��లమ	ల�?rనను �xK m
��టల�?rనను ��మ	; బµవ�ల ళØ6  �xK గమ	; �¤మ	  ��>�¤రలను
�xటBవరక; #ాజమ�ర¶మ	లkTE న(fA ��దుమ" అత"�� �ె1ిuంA#S. 23232323 అP�ే
Zీ�ను ఇW\ా P�Úయ	లను తన ��>�¤రలను �xట"య� ల�దు. మ#Sయ	
Zీ�ను తన సమసN  జనమ	ను కcరFd��" ఇW\ా P�Úయ	లను
ఎదు#t�నుటక; అరణ�మ	లk"�I 9:È6 , య�హàక; వAd ఇW\ా P�Úయ	ల��
య	దzమ	�ేZ2ను. 24242424 ఇW\ా P�Úయ	ల; 9ా"" కJN9ాత హతమ	�ేZి, 9ా"



�ేశమ	ను అ#�`ను nదల;��" యబ¢Ëక;వరక;, అన%ా అ¹4య	ల
�ేశమ	వరక; ¯ా�¥ºనపరచు��"#S. అ¹4య	ల ��>�¤ర దుర¶మ���న��. 25252525
అPనను ఇW\ా P�Úయ	ల; ఆ పటCణమ	ల"`ట-" పటBC ��"#S. ఇW\ా P�Úయ	ల;
అ¹#§ య	ల పటCణమ	ల"`ట-లkను ¼̈��Ëనులkను �x" పలs6  ల"`ట-లkను
��%S#S. 26262626 ¼̈��Ëను అ¹#§య	ల #ాజ?ౖన Zీ�ను పటCణమ	; అతడ� అంతక;
మ	నుప� ¹య�బ	 #ాà�� య	దzమ	�ేZి అ#�`నువరక; 9ా" �ేశమంతయ	
పటBC ��T:ను. 27272727 �ాబట-C  ¯ా��తల; పల;క; కవ�ల; ఇటB6  �ెప�దురF ¼̈��Ëనుక;
రం(f Zీ�ను పటCణమ	ను కటCవలsను �x"" ¯ాÍ 1ింపవలsను 28282828 

¼̈��Ëనునుం(f అ%S` బయల;9:æç6 ను Zీ�ను పటCణమ	నుం(f జj�లల;
బయల;9:æç6 ను అ�� ¹య�బ	నక; �ే#Sన ఆరF �ేశమ	ను �ాలsdను
అ#�`ను±క� ఉన`తసÍలమ	ల పKభ	వ�లను �ాలsdను. 29292929 ¹య�బ�, క;
శ\మ �?¹షp జనుల�#ా, ]రF నhంAJ#S త1ిuంచు��"న తన క;మ�రFలను
తన క;మ�#?Nలను అతడ� అ¹#§య	ల#ాజ?ౖన Zీ�నుక; �ెర%ాఇ�ెdను. 30303030
9ాట-]ద గ	#S12ట-C  ��ట-CJVు �ºబ¢నువరక; ¼̈��Ëను నhం�ెను T°ఫహÑవరక;
�x" �ాడ� �ేZిJVు. అ%S`వలన �¤�ెబµవరక; �ాడ��ేZిJVు. 31313131 అటB6
ఇW\ా P�Úయ	ల; అ¹#§య	ల �ేశమ	లk ��%S#S. 32323232 మ#Sయ	 య�జ?రF
�ేశమ	ను సంచ#SంA చూచు ట�?r ¹ÌL మనుషp�లను పంప%ా 9ారF �x" %ా\ మ
మ	లను వశమ	 �ేZి��" అక�డనున` అ¹#§య	లను ��>9EZి#S. 33333333 9ారF
J#S%S బµ�ాను మ�ర¶మ	%ా 9:È6నప�డ� బµ�ాను #ాజ?ౖన ఓగ	ను అత" సమసN
జనమ	ను ఎ�ెKPÀలk య	దzమ	 �ేయ	టక; 9ా#S" ఎదు#t�న బయల;�ేర%ా
34343434 PQ�9ా ¹ÌL�� "ట6 T:ను అత"�I భయపడక;మ	; TEను అత"" అత"



సమసN  జనమ	ను అత" �ేశమ	ను  �ేJ�I అపu%SంAJ"; వ� ¼̈��Ëనులk
"వZింAన అ¹#§య	ల #ాజ?ౖన Zీ�నుక; �ేZినటB6  ఇత"�I" �ేయ	దువ�.
35353535 �ాబట-C  9ారF అత"" అత" క;మ�రFలను అత"�I ఒక�(ైనను W Ìించక;ండ
అత" సమసN  జనమ	ను హతమ	�ేZి అత" �ేశమ	ను ¯ా�¥ºన పరచు��"#S.
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1111 తరF9ాత ఇW\ా P�Úయ	ల; ¯ా%S PQ#S�Åక; ఎదు రF%ా ±#ాw ను
¬రమ	ననున` ¹య�బ	 ����xనమ	 లలk ��%S#S. 2222 Zి��uరF క;మ�రF(ైన
బµల�క; ఇW\ా P�Ú య	ల; అ¹#§య	లక; �ేZినదంతయ	 చూ�ెను. 3333 జనమ	
V¯ాN రమ	%ా నున`ందున ¹య�áయ	ల; 9ా#S" చూA !�I�> భయప(f#S;
¹య�áయ	ల; ఇW\ా P�Ú య	లక; జం�I#S. 4444 ¹య�áయ	ల; !�x�ను
12దwల�� ఎదుw  áట- పAdకను Tx�I9Eయ	నటB6  ఈ జనసమ�హమ	 మన చుటBC
ఉన`�� య�వతpN ను ఇప�డ� Tx�I9Eయ	 న"#S. ఆ �ాలమందు Zి��uరF
క;మ�రF(ైన బµల�క; ¹య�áయ	లక; #ాà. 5555 �ాబట-C  అతడ� బ¿ãరF
క;మ�రF(ైన ëల�మ	ను 1ిల;చుటక; అత" జనుల �ేశమంద>
న��±దwనున` 12��రFక; దూతల�ేత ఈ వరNమ�నమ	 పం12నుAతN %Sంచుమ	;
ఒక జనమ	 ఐగ	ప�N లkనుం(f వ�ెdను; ఇ��%� 9ారF భ�తలమ	ను క1ిu Tx
PQదుట ��%Sయ	Tx`రF. 6666 �ాబట-C  వ� దయ�ేZి వAd Tx "!తNమ	 ఈ
జనమ	ను శ1ించుమ	; 9ారF TxకంటM బలవంతpల;; 9ా#S" హతమ	 �ేయ	టక;
TEను బలnందుదుTE¹; అప�డ� TEను ఈ �ేశమ	లkనుం(f 9ా#S"
��>9Eయ	దును; ఏలయన%ా వ� �ºVంచు9ాడ� �ºVంపబడ�న"య	



శ1ించు9ాడ� శ1ించబడ�న"య	 TET:రFగ	దును. 7777 �ాబట-C  ¹య�బ	
12దwల;ను !�x�ను 12దwల;ను ¯��ె ¯�మ	4ను �ేత పటBC ��" ëల�మ	TUదwక;
వAd బµల�క; మ�టలను అత"�� �ెపu%ా 8888 అతడ� 9ా#S��PÀ #ాJK ఇక�డTE
ఉండ�(f; PQ�9ా Txక; Z2లVAdన మ�టలను TEను J#S%S వAd ]��
�ె12uదనT:ను. అప�డ� ¹య�బ	 అ¥��ారFల; ëల�మ	 TUదw  బస�ేZి#S. 9999 
�ేవ�డ� ëల�మ	TUదwక; వAd ±దwనున` PÀ మనుషp�ల; ఎవర"
అడ�గ%ా 10101010 ëల�మ	 �ేవ�"�� Pట6 T:నుZి��uరF క;మ�రF(ైన బµల�కను
¹య�బ	 #ాà 11111111 AతN %Sంచుమ	; ఒక జనమ	 ఐగ	ప�N నుం(f బయల;�ే#S
వ�ెdను; 9ారF భ�తల మ	ను కప�చుTx`రF; వ� ఇప�(ేవAd Tx "!తNమ	
9ా#S" శ1ింప�మ	; TEను 9ా#S�� య	దzమ	�ేZి 9ా#S" ��>9Eయ	దుTE¹ అ"
�#S�ేత Txక; వరNమ�నమ	 పం12ను. 12121212 అందుక; �ేవ�డ�వ� 9ా#S��
9:ళ6కcడదు, ఆ పKజలను శ1ింపకcడదు, 9ారF ఆ�ర���ంపబ(fన9ారF అ"
ëల�మ	�� �ె12uను. 13131313 �ాబట-C  ëల�మ	 ఉదయమ	న ల�A బµల�క;
అ¥��ారFల��]రF ] స��ేశమ	నక; 9:ళØ6 (f; ]�� కcడ వచుdటక;
PQ�9ా Txక; Z2లVయ�న" �ెప�చుTx`డన%ా 14141414 ¹య�బ	 అ¥� �ారFల;
ల�A బµల�క; TUదwక; 9:È6ëల�మ	 మ��� కcడ #ాTUల6 (xPQన"#S. 15151515 అPనను
బµల�క; 9ా#S కంటM బహÑ ఘనతవ ©̈ంAన మ#S PQక;�వ మం�� అ¥� �ారFలను
మరల పం12ను. 16161616 9ారF ëల�మ	TUదwక; వAd అత"��వ� దయ�ేZి
Tx±దwక; వచుdటక; ఏ!య	 అడiమ	 �ెపuక;మ	. 17171717 TEను క; బహÑ
ఘనత కల;గజ³Z2 దను; వ� Tx�� ఏ! �ెప�దు9Ù అ�� �ేZ2దను గనుక వ�
దయ�ేZి వAd, Tx "!తNమ	 ఈ జనమ	ను శ1ించుమ" Zి��uరF



క;మ�రF(ైన బµల�క; �ె12uన"#S. 18181818 అందుక; ëల�మ	బµల�క; తన PంటMడ�
9:ం(f బం%ా రమ	లను Tx�IAdనను ����wప"T:ౖనను %tపuప"T:ౖనను �ేయ	నటB6
TEను Tx �ేవ�(ైన PQ�9ా T°ట-మ�ట ]రల�ను. 19191919 �ాబట-C  ]రF దయ�ేZి
PÀ #ాJK ఇక�డ నుండ�(f; PQ�9ా Tx�� "క TE! �ెప�T° TEను
�ె>Zి��ందున" బµల�క; ZLవక;లక; ఉతN ర!�ెdను. 20202020 ఆ #ాJK �ేవ�డ�
ëల�మ	TUదwక;వAdఆ మనుషp�ల; "ను` 1ిల;వ వAdనPQడల వ� ల�A
9ా#S�� 9:ళØ6 మ	; అP�ే TEను �� �ె1ిuన మ�ట��ప�నTE వ� �ేయవలsన"
అత"�I Z2లV�ెdను. 21212121 ఉదయమ	న ëల�మ	 ల�A తన %ా(fదక; గంత కట-C
¹య�బ	 అ¥��ారFల�� కcడ 9:æç6 ను. 22222222 అతడ� 9:ళØ6 చుండ%ా �ేవ�" �Åపమ	
రగ	ల;��T:ను; PQ�9ా దూత అత"�I V#�¥�PQ� ��K వలk ">�ెను. అతడ� తన
%ా(fదT:�I� ��వ�చుండ%ా అత" ప"9ారF ఇదwరF అత"��కcడ నుం(f#S. 23232323
PQ�9ా దూత ఖడ¶ మ	 దూZి �ేత పటBC ��" ��K వలk ">A య	ండ�ట ఆ
%ా(fద చూ�ెను గనుక అ�� ��K వను V(fA ��లమ	లk"�I ��PQను. ëల�మ	
%ా(fదను �x#S�I మల;పవలsన" �x" ��టC%ా 24242424 PQ�9ా దూత
PరFపKక�లను %�డల;గల �xK m��టల సందులk ">�ెను. 25252525 %ా(fద PQ�9ా
దూతను చూA %�డ]ద ప(f ëల�మ	 �ాల;ను %�డక; అ����ను గనుక అతడ�
�x" మరల ��టMCను. 26262626 PQ�9ా దూత మ	ందు 9:ళØ6 చు క;(f�?rనను
ఎడమ�?rనను JరFగ	టక; �x#Sల�" PరFక; �bటను "ల;వ%ా 27272727 %ా(fద
PQ�9ా దూతను చూA ëల�మ	��కcడ �I\ంద కcలబ(ెను గనుక ëల�మ	
�Åపమ	మం(f తన �ేJ కఱÃ�� %ా(fదను ��టMCను. 28282828 అప�డ� PQ�9ా ఆ
%ా(fదక; 9ాక;� "�ెdను గనుక అ��వ� నను` మ	మ�4రF ��ట-CJV; TEను



"TE`! �ేZిJన" ëల�మ	�� అన%ా 29292929 ëల�మ	వ� Tx]ద JరFగబ(fJV;
Tx�ేత ఖడ¶ మ	న`PQడల "ను` చం1ియ	ందున" %ా(fద�� అT:ను. 30303030 
అందుక; %ా(fదTEను �xనT:ౖన�� nదల;��" TEట-వరక; వ� ఎక;�చు వAdన
 %ా(fదను �ాTx? TET:ప�(ైన �IటB6  �ేయ	ట క�xw ? అ" ëల�మ	�� అన%ా
అతడ�ల�దT:ను. 31313131 అంతలk PQ�9ా ëల�మ	 కను`ల; �ెర�ెను గనుక,
దూZిన ఖడ¶ మ	 �ేతపటBC ��" ��K వలk ">Aయ	న` PQ�9ా దూతను
అతడ� చూA తల వంA ¯ా�ాC ంగ నమ¯ా�రమ	 �ేయ%ా 32323232 PQ�9ా
దూతPÀ మ	మ�4రF  %ా(fదను 9Eల ��ట-CJV? ఇ��%� Tx PQదుట  నడత
Vప#§త���న�� గనుక TEను క; V#�¥�T:ౖ బయల;�ే#S వAdJ". 33333333 ఆ %ా(fద
నను` చూA PÀ మ	మ�4రF Tx PQదుటనుం(f �¾>%?ను; అ�� Tx PQదుట
నుం(f �¾లగ" PQడల "శdయమ	%ా TEనప�(ే "ను` చం1ి �x" �Kా ణమ	ను
ర�fంA య	ందున" అత"�� �ె12uను. 34343434 అందుక; ëల�మ	TEను
�ాపమ	�ేZిJ"; వ� Txక; ఎదురF%ా ��K వలk "ల;చుట Txక; �ె>Zిన�� �ాదు.
�ాబట-C  PÀ ప"  దృÌిC �I �ెడi�ై�ే TEను 9:నుకక; 9:æç6 దన" PQ�9ా దూత��
�ెపu%ా 35353535 PQ�9ా దూతవ� ఆ మనుషp�ల�� కcడ 9:ళØ6 మ	. అP�ే
TEను �� �ెప� మ�టP��ా" మ#³!య	 పల;కకcడద" ëల�మ	�� �ె12uను.
అప�డ� ëల�మ	 బµల�క; అ¥��ారFల�� కcడ 9:æç6 ను. 36363636 ëల�మ	 వ�ెdన"
బµల�క; V", ఆ ��>�¤రల Aవరనున` అ#�`ను ¬రమ	నంద> ¹య�బ	
పటCణమ	వరక; అత"" ఎదు#t�న బయల;9:ళ6%ా 37373737 బµల�క; ëల�మ	��
"ను` 1ిల;చుటక; TEను ±దwక; దూతలను పం1ియ	ంట-" గ�x.
Tx±దwక; 9Eల #ాక��JV? "ను` ఘనపరచ సమరFÍ డను �ాTx? అT:ను. 38383838



అందుక; ëల�మ	ఇ��%� ±దwక; వAdJ"; అPన TE!? ఏ�ైనను �ెప�టక;
Txక; శ�IN కల�x? �ేవ�డ� Tx T°ట ప>�Iంచు మ�టP� ప>�?దన" బµల�క;��
�ె12uను. 39393939 అప�డ� ëల�మ	 బµల�క;�� కcడ 9:æç6 ను. 9ారF �Iర�ì 
హÑ�bdతpక; వAdనప�డ� 40404040 బµల�క; ఎడ6 ను %tఱÃలను బ>%ా అ#SuంA,
��ంత´µగమ	 ëల�మ	క;ను అత" ±దwనున` అ¥��ారFల క;ను పం12ను. 41414141
మరFTxడ� బµల�క; ëల�మ	ను ��డ� ��"��P, బయల;±క� ఉన`త
సÍలమ	ల]దనుం(f జనులను Aవరవరక; చూడవలsన" అత"" అ�bdట
ఎ�I�ం�ెను.

సంఖ���ాండమ	 23సంఖ���ాండమ	 23సంఖ���ాండమ	 23సంఖ���ాండమ	 23

1111 అప�డ� ëల�మ	ఇక�డ TEను బ> అ#Suంచు టక; ఏడ� బ>1ీఠమ	లను
కట-C ంA, ఇక�డ ఏడ� �Å(ెలను ఏడ� ��టäCళ6ను Zిదzపరచుమ" బµల�క;��
�ె12uను. 2222 ëల�మ	 �ె1ిuనటB6  బµల�క; �ేయ%ా, బµల�క;ను ëల� మ	ను పKJ
బ>1ీఠమ	]ద ఒక �Å(ెను ఒక ��టäCల;ను దహనబ>%ా అ#SuంA#S. 3333 మ#Sయ	
ëల�మ	 బµల�క;��బ>1ీఠమ	 ]��  దహనబ>±దw ">Aయ	ండ�మ	,
TEను 9:æç6 దను; ఒక9Eళ PQ�9ా నను` ఎదు#t�నుTE¹; ఆయన Txక;
కనుపరచున�� క; �ె>య�ేZ2దన" �ె1ిu ��టCPQ�?�ను. 4444 �ేవ�డ�
ëల�మ	క; పKత�mమ	 �ా%ా అతడ�TEను ఏడ� బ>1ీఠమ	లను ZిదzపరA పKJ
�x"]దను ఒక �Å(ెను ఒక ��టäCల;ను అ#SuంAJన" ఆయన�� �ెపu%ా, 5555
PQ�9ా ఒకమ�ట ëల�మ	 T°ట ఉంAవ� బµల�క;TUదwక; J#S%S 9:È6  PటB6
�ెప�మT:ను. 6666 అతడ� బµల�క;TUదwక; J#S%S 9:È6నప�డ� అతడ� ¹య�బ	



అ¥��ారFలంద#S�� తన దహనబ> ±దw  ">Aయ	ం(ెను. 7777 అప�డ� ëల�మ	
ఉపమ�న #§J%ా ఇట6 T:ను అ#ామ	నుం(f బµల�క;త�రFu పర�తమ	లనుం(f
¹య�బ	#ాà నను`ర1ిuంAరమ	4; Tx "!తNమ	 య��Åబ	ను శ1ింప�మ	
రమ	4; ఇW\ా P�ల;ను భయ12టCవలsను అT:ను. 8888 ఏమ" శ1ింపగలను? �ేవ�డ�
శ1ింపల��ే ఏమ" భయ12టCగలను? �ేవ�డ� భయ12టCల��ే. 9999 ��టCల
hఖరమ	నుం(f అత" చూచుచుTx`ను ��ండలనుం(f అత" కను%tనుచుTx`ను
ఇ��%� ఆ జనమ	 ఒంట-%ా "వZించును జనమ	లలk లs�I�ంపబడరF. 10101010
య��Åబ	 #³ణ	వ�లను ఎవరF లs�I�ం�ెదరF?ఇW\ా P�ల; Txల¶ వ�ాల;ను ఎవరF
లsక�12టCగలరF? Jమంతpల మరణమ	వంట- మరణమ	 Txక; ల�ంచును
%ాక.Tx అంత�దశ 9ా#S అంతమ	వంట- దగ	ను %ాక అT:ను. 11111111 అంతట బµల�క;
ëల�మ	�� వ� Tx�³! �ేZిJV? Tx శతpK వ�లను శ1ించుటక; "ను`
ర1ిuంAJ"; అP�ే వ� 9ా#S" ప�#SN%ా �ºVంAJవT:ను. 12121212 అందు
కతడ�PQ�9ా Tx T°ట ఉంAన�x" TEను శ\�z %ా పల;క వ�xw ? అ"
ఉతN ర!�ెdను. 13131313 అప�డ� బµల�క;దయ�ేZి Tx��కcడ మ#S±క �bట-�I
రమ	4. అక�డనుం(f 9ా#S" చూడవచుdను; 9ా#S Aవరమ�తK�¤ కనబడ�ను
%ా" 9ారందరF క; కనబడరF; అక�డనుం(f Tx "!తNమ	 9ా#S"
శ1ింపవలsన" అత"�� �ె1ిu 14141414 1ి¯ా¶  ��న నున` �ావ>9ా#S ��లమ	నక;
అత" ��డ���"��P, P�డ� బ>1ీఠమ	లను కట-C ంA, పKJ బ>1ీఠమ	 ]ద ఒక
�Å(ెను ఒక ��టäCల;ను అ#Suం�ెను. 15151515 అతడ�వ� ఇక�డ  దహనబ>±దw
">Aయ	ండ�మ	; TEను అక�డ PQ�9ాను ఎదు#t�ందున" బµల�క;��
�ెపu%ా, 16161616 PQ�9ా ëల�మ	ను ఎదు#t�" ఒక మ�టను అత" T°ట



ఉంAవ� బµల�క;TUదwక; J#S%S 9:È6  PటB6  �ెప�మT:ను. 17171717 అతడ� బµల�క;
TUదwక; 9:È6నప�డ� అతడ� తన దహనబ>±దw ">Aయ	ం(ెను. ¹య�బ	
అ¥��ారFల;ను అత"±దw నుం(f#S. బµల�క; PQ�9ా P�! �ె12uన"
అడ�గ%ా 18181818 ëల�మ	 ఉపమ�న#§J%ా "ట6 T:ను బµల�కc, ల�A Vనుమ	 Zి��uరF
క;మ�రF(x, �ెVTU%S¶  Tx మ�ట ఆల�Iంచుమ	. 19191919 �ేవ�డ� అబదzమ�డ�టక;
ఆయన మ�నవ�డ� �ాడ� పWాd�xN పపడ�టక; ఆయన నరప�తpK డ� �ాడ�
ఆయన �ె1ిu �ేయక;ండ�Tx? ఆయన మ�ట PAd ¯ాÍ 1ింపక;ండ�Tx? 20202020
ఇ��%� �ºVంచుమ" Txక; Z2ల9ాPQను ఆయన �ºVం�ెను; TEను �x"
మ�రdల�ను. 21212121 ఆయన య��Åబ	లk ఏ �ోషమ	ను కను%tనల�దు ఇW\ా P�ల;లk
ఏ వంకరతనమ	ను చూడల�దు అత" �ేవ�(ైన PQ�9ా అత"�I
��(ైయ	Tx`డ�. 22222222 #ాà±క� జయధ�" 9ా#Sలk నున`�� �ేవ�డ�
ఐగ	ప�N లkనుం(f 9ా#S" ర1ిuం�ెను గ	రF��తp 9Eగమ	వంట- 9Eగమ	 9ా#S�I
కలదు. 23232323 "జమ	%ా య��Åబ	లk మంతKమ	 ల�దు ఇW\ా P�ల;లk శక;నమ	
ల�దు ఆయ��ాలమ	లందు �ేవ�" �ార�మ	ల; య��Åబ	 వంశసుÍ లగ	
ఇW\ా P�Úయ	లక; �ె>య�ెపuబడ�ను. 24242424 ఇ��%� ఆ జనమ	
ఆడ�Zింహమ	వలs ల�చును అ�� Zింహమ	వలs "�I� "ల;చును అ�� 9Eటను J"
చంపబ(fన 9ాట- రకNమ	 �xK గ	 వరక; పండ���నదు. 25252525 అంతట బµల�క;వ� ఏ
మ�తKమ	ను 9ా#S" శ1ింపను వదుw , �ºVంపను వదుw  అ" ëల�మ	�� �ెపu%ా
26262626 ëల�మ	 PQ�9ా �ె1ిuనదంతయ	 TEను �ేయవలsన" TEను ��
�ెపuల��x? అ" బµల�క;క; ఉతN ర!య�%ా 27272727 బµల�క; వ� దయ�ేZి రమ	4;
TEను 9E#tక�bట-�I "ను` ��డ���" ��PQదను; అక�డ నుం(f Tx "!తNమ	



వ� 9ా#S" శ1ించుట �ేవ�" దృÌిC �I అనుకcలమగ	TE¹ అ" ëల�మ	��
�ె12uను. 28282828 బµల�క; ఎ(x#S�I ఎదురF%ా నున` 12ãరF hఖరమ	నక;
ëల�మ	ను ��డ���" ��Pన తరF9ాత 29292929 ëల�మ	ఇక�డ Txక; ఏడ� బ>
1ీఠమ	లను కట-C ంA, Pక�డ ఏడ� �Å(ెలను ఏడ� ��టäC ళ6ను Zిదzపరచుమ"
బµల�క;�� �ె12uను. 30303030 ëల�మ	 �ె1ిuనటB6  బµల�క; �ేZి పKJ బ>1ీఠమ	 ]ద
ఒక �Å(ెను ఒక ��టäCల;ను అ#Suం�ెను.

సంఖ���ాండమ	 24సంఖ���ాండమ	 24సంఖ���ాండమ	 24సంఖ���ాండమ	 24

1111 ఇW\ా P�Úయ	లను �ºVంచుట PQ�9ా దృÌిC �I మంAద" ëల�మ	
�ె>Zి��"నప�డ� అతడ� మ	నుపట- వలs శక;నమ	లను చూచుటక; 9:ళ6క
అరణ�మ	9:ౖప� తన మ	ఖమ	ను JKప���T:ను. 2222 ëల�మ	 కను`లsJN  ఇW\ా
P�Úయ	ల; తమ తమ %�తKమ	ల ��ప�న ��%Sయ	ండ�ట చూAనప�డ� �ేవ�"
ఆత4 అత"]���I వ�ెdను 3333 గనుక అతడ� ఉపమ�న#§J%ా ఇట6 T:ను బ¿ãరF
క;మ�రF(ైన ëల�మ	క; వAdన �ే9Ù�IN కను`ల; �ెరAన9ా"�I వAdన �ే9Ù�IN .
�ేవ9ాక;�లను V"న9ా" 9ారN. 4444 అతడ� పరవ�(ై కను`ల; �ెరAన9ా(ై
సర�శక;N " దరîనమ	 ��ం�ెను. 5555 య��Åబ�,  గ	(xరమ	ల; ఇW\ా P�లc, 
"9ాససÍలమ	ల; ఎం�� రమ����నV. 6666 9ాగ	లవలs అV 9ా�1ింAయ	న`V
న�º¬రమంద> ��టలవలsను PQ�9ా Txట-న అగరF �ెట6 వలsను
ళ6±దwనున` �ేవ�xరF వృmమ	లవలsను అV య	న`V. 7777 ళØ6  అత"
బÐ�?�నలనుం(f �ారFను అత" సంతJ బహÑ జలమ	ల±దw "వZించును
అత"#ాà అగగ	కంటM %tపu9ాడగ	ను అత" #ాజ�మ	 అ¥�క���నదగ	ను. 8888



�ేవ�డ� ఐగ	ప�N లkనుం(f అత" ర1ిuం�ెను గ	రF��తp 9Eగమ	వంట- 9Eగమ	
అత"�I కలదు అతడ� తన శతpK వ�లsౖన జనులను భ�fంచును 9ా#S
PQమ	కలను VరFచునుతన బµణమ	ల�� 9ా#S" గ	చుdను. 9999 Zింహమ	వలsను
ఆడ� Zింహమ	వలsను అతడ� క;\ ం%S పండ���T:ను అత"" ల�ప�9ా(ెవడ�?
"ను` �ºVంచు9ాడ� �ºVంపబడ�ను "ను` శ1ించు9ాడ� శ1ింపబడ�ను. 10101010
అప�డ� బµల�క; �Åపమ	 ëల�మ	]ద మం(ెను గనుక అతడ� తన �ేతpల;
చరFచు��" ëల�మ	��Tx శతpK వ�లను శ1ించుటక; "ను` 1ి>1ింAJ" �ా"
వ� ఈ మ	మ�4రF 9ా#S" ప�#SN%ా �ºVంAJV. �ాబట-C  వ� ఇప�డ�  �bట-�I
9Eగమ	%ా 9:ళØ6 మ	. 11111111 TEను "ను` !�I�> ఘనపర�ెదన" �ె1ిuJ"%ా"
PQ�9ా వ� ఘనత ��ందక;ండ ఆటంకపర�ెనT:ను. 12121212 అందుక; ëల�మ	
బµల�క;��బµల�క; తన ఇంటMడ� 9:ం(f బం%ారమ	 లను Tx�IAdనను Tx
PషCమ	 ��ప�న �¤లsౖనను �×(ైనను �ేయ	టక; PQ�9ా Z2లVAdన
మ�టను ]రల�ను. 13131313 PQ�9ా P�! Z2లVచుdT° అ�ే ప>�?దన" వ�
Tx±దwక; పం1ిన  దూతల�� TEను �ెపuల��x? 14141414 AతN %Sంచుమ	; TEను Tx
జనుల±దwక; 9:ళØ6 చుTx`ను. అP�ే కడపట- ��నమ	లలk ఈ జనుల; 
జనుల�³! �ేయ	దు#� అ�� క; Vశదపర�ెదను రమ4" �ె1ిu 15151515
ఉపమ�న#§J%ా ఇట6 T:ను బ¿ãరF క;మ�రF(ైన ëల�మ	క; వAdన
�ే9Ù�IN .కను`ల; �ెరAన9ా"�I వAdన �ే9Ù�IN . 16161616 �ేవ9ాక;�లను V"న 9ా" 9ారN
మ}న`తp" Vద� T:#S%Sన9ా" 9ారN. అతడ� పరవ�(ై కను`ల; �ెరAన9ా(ై
సర�శక;N " దరîనమ	 ��ం�ెను. 17171717 ఆయనను చూచుచుTx`ను %ా"
పKసుN తమ	న నున`టBC  �ాదు ఆయనను చూచుచుTx`ను %ా" స]పమ	న



నున`టBC  �ాదు నmతKమ	 య��Åబ	లk ఉదPంచును #ాజదండమ	
ఇW\ా P�ల;లkనుం(f ల�చును అ�� ¹య�బ	 �Kా ంతమ	లను ��టBC ను
కలహ�రFలనంద#S" Txశనమ	 �ేయ	ను. 18181818 ఎ�ోమ	ను W PÀరFను
ఇW\ా P�ల;క; శతpK వ�ల; 9ారF ¯ా�¥ºనపరచబడ�దురF ఇW\ా P�ల;
ప#ాక\మnందును. 19191919 య��Åబ	 సం�xనమ	న P�>క ప�టBC ను. అతడ�
పటCణమ	లk" W షమ	ను నhంపజ³య	ను. 20202020 మ#Sయ	 అతడ�
అమ�ల��×య	ల9:ౖప� చూA ఉపమ�న #§J%ా ఇట6 T:ను అమ�ల�క;
అన�జనమ	లక; nదల; 9ా" అంతమ	 "త�Txశన�¤. 21212121 మ#Sయ	 అతడ�
�³య	ల9:ౖప� చూA ఉపమ�న#§J%ా ఇట6 T:ను  "9ాససÍలమ	
దుర¶మ���న��. గ�డ� ��ండ]ద కటCబ(fయ	న`��. 22222222 అష�ª రF "ను` �ెర%ా
పటBC వరక; కPÀను నhంచుTx? 23232323 మ#Sయ	 అతడ� ఉపమ�న#§J%ా అã�
�ేవ�డ� ఇటB6  �ేయ	నప�డ� ఎవడ� బKదు క;ను? 24242424 �I¬Nమ	 ¬రమ	నుం(f
ఓడల; వచుdను. అV అష�ª రFను ఏబ¿రFను బµ¥�ంచును. �I¬Nయ	ల;కcడ
"త�Txశనమ	 ��ందుదురT:ను. 25252525 అంతట ëల�మ	 ల�A తన �bట-�I J#S%S
9:æç6 ను; బµల� క;ను తన ��K వను 9:æç6 ను.
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1111 అప�డ� PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 ఆజ® ఇ�ెdనుయ�జక;(ైన అహ#�ను
మనుమ డ�ను ఎ>య�జరF క;మ�రFడ�T:ౖన ÓీT:}సు,ఇW\ా P�Úయ	ల;
Ìి¬Nమ	లk ��%Sయ	ండ%ా పKజల; ¹య�బ	#ాండK�� వ���xరమ	 �ేయ¯ా%S#S. 2222
ఆ ZీN �ల; తమ �ేవతల బల;లక; పKజలను 1ిల;వ%ా �రF ´¢జనమ	�ేZి 9ా#S



�ేవతలక; నమస�#SంA#S. 3333 అటB6  ఇW\ా P�Úయ	ల; బయలsuãరF��
క>Zి��"నందున 9ా#S]ద PQ�9ా �Åపమ	 రగ	ల;��T:ను. 4444 అప�డ�
PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:నువ� పKజల అ¥�పతpల నంద#S" ��డ���",
PQ�9ా స"`¥�" సూరF�"�I ఎదురF%ా 9ా#S" ఉ#S¬య	మ	. అప�డ�
PQ�9ా �Å�ా%S` ఇW\ా P�Úయ	ల]దనుం(f �¾ల%S��వ�న" �ె12uను. 5555
�ాబట-C  ¹ÌL ఇW\ా P�Úయ	ల Tx�య�¥� పతpలను 1ి>1ింA ]లk పKJ9ాడ�ను
బయలsuã రF�� క>Zి��"న తన తన వశమ	లk"9ా#S" చంపవలsన"
�ె12uను. 6666 ఇ��%� ¹ÌL కను`ల PQదుటను, పKత� mప� గ	(xరమ	 ±క�
�x�రమ	 TUదw  ఏడ�dచుం(fన ఇW\ా P�Úయ	ల సర�సమ�జమ	 ±క�
కను`లPQదు టను, ఇW\ా P�Úయ	లలk ఒకడ� తన స�దరFల ±దwక; ఒక
!�x�ను ZీN �" ��డ���"వ�ెdను. 7777 య�జక;(ైన అహ#�ను మనుమడ�ను
ఎ>య�జరF క;మ� రFడ�T:ౖన ÓీT:}సు అ�� చూA, 8888 సమ�జమ	నుం(f ల�A,
PÀటMను �ేత పటBC ��" పడక�bట-�I ఆ ఇW\ా  P�Úయ	" 9:ంబ(f 9:È6  ఆ
Pదw#S", అన%ా ఆ ఇW\ా P�Úయ	" ఆ ZీN �" కడ�ప�లk గ	ండ దూZి��వ� నటB6
��(f�ెను; అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	లలkనుం(f �ెగ	ల; ">A ��PQను. 9999 ఇరFవ��
Txల;గ	9Eలమం�� ఆ �ెగ	ల; �ేత చ"��P#S. 10101010 అప�డ� PQ�9ా ¹ÌLక;
ఈల�గ	 ఆజ® ఇ�ెdనుయ�జక;(ైన అహ#�ను మనుమ డ�ను ఎ>య�జరF
క;మ�రFడ�T:ౖన ÓీT:}సు, 11111111 9ా#S మధ�ను TEను ఓర�ల�"�x"" �xను
ఓర�ల�క��వ�టవలన ఇW\ా P�Úయ	ల ]దనుం(f Tx �Åపమ	 మÈ6ం�ెను గనుక
TEను ఓర�ల�కయ	ం(fయ	 ఇW\ా P�Úయ	లను నhంపజ³యల�దు. 12121212 �ాబట-C  వ�
అత"�� ఇట6 నుమ	 అత"�� TEను Tx సమ�¥xన "బంధనను �ేయ	చుTx`ను.



13131313 అ�� "త����న య�జక "బంధన%ా అత"�I" అత" సం�xనమ	నక;ను
క>%Sయ	ండ�ను; ఏలయన%ా అతడ� తన �ేవ�" Vషయమందు ఆస�INగల9ా(ై
ఇW\ా  P�Úయ	ల "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేZ2ను. 14141414 చంప బ(fన 9ా" 1LరF
�], అతడ� Ìి¹�య	లలk తన 1ితరFల క;టBంబమ	నక; పK¥x"PQ�న
¯ాలc క;మ�రFడ�. 15151515 చంపబ(fన ZీN � 1LరF ��yË, ఆ�� సూరF క;మ�#?N . అతడ�
!�x�య	లలk ఒక %�తKమ	నక;ను తన 1ితరFల క;టBంబమ	నక;ను
పK¥x"PQ� య	ం(ెను. 16161616 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను
!�x�య	ల; తమ తంతKమ	లవలన ]క; బµధక;లsౖ య	Tx`రF; 9ా#S"
బµధ12ట-C  హతమ	 �ేయ	(f; 17171717 9ారF తంతKమ	ల; �ేZి 12ãరF సంతJలkను, 18181818
�ెగ	ల; ��న మందు 12ãరF Vషయమ	లk చంపబ(fన తమ స� ద#Sయ	
!�x�య	ల అ¥�పJ క;మ�#?Nయ	T:ౖన ��yË సంగJలkను, !మ	4ను
¹సప�Ad#S.
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1111 ఆ �ెగ	ల; ��Pన త#ా�త PQ�9ా ¹ÌL క;ను య�జక;డగ	 అహ#�ను
క;మ�రF(ైన ఎ>య�జరF క;ను ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 ]రF ఇW\ా P�Úయ	ల
సర�సమ�జమ	లkను ఇరFవ�� ఏండ�6  nదల;��" 12ౖ �Kా యమ	 క>%S
ఇW\ా P�Úయ	లలk ZLన%ా బయల; 9:ళØ6 9ారంద#S సంఖ�ను 9ా#S 9ా#S 1ితరFల
క;టBంబమ	లను బట-C  9Kా Pంచు(f. 3333 �ాబట-C  PరFవ�� ఏండ�6  nదల;��"
12ౖ�Kా యమ	గల 9ా#S" లs�I�ంప�డ" PQ�9ా ¹ÌLక;ను
ఐగ	ప�N �ేశమ	నుం(f వAdన ఇW\ా  P�Úయ	లక;ను ఆజj® 1ింAనటB6  ¹ÌLయ	



య�జక;డగ	 ఎ>య�జరFను ఇW\ా P�Úయ	ల; 4444 ¹య�బ	 ����xనమ	 లలk
PQ#S�Å±దwనున` ±#ాw ను దగ¶ర నుండ%ా జన సంఖ�ను �ేయ	డ" 9ా#S��
�ె1ిu#S. 5555 ఇW\ా P�ల; �¾>చూల; ర�బéను. ర�బéను ప�తpK లలk హT°�×య	ల;
హT°క; వంశసుÍ ల;; 6666 పల;6 �య	ల; పల;6 వంశసుÍ ల;; ¼̈¯�K య	ల; ¼̈¯�K ను
వంశసుÍ ల;; క#§4య	ల; క#§4 వంశసుÍ ల;; 7777 �రF ర�బéయ	ల వంశసుÍ ల;,
9ా#Sలk లs�I�ంపబ(fన9ారF నల;బ�� మ�డ�9Eల ఏడ�వందల మ	పu��మం��. 8888 
పల;6  క;మ�రFడ� ఏÚయ�బ	. ఏÚయ�బ	 క;మ�రFల; T:మ�P�ల; �x�xను
అá#ామ	. 9999 �ÅరహÑ తన సమ�హమ	లk 1LరF ��ం��న9ాడ�; అత"
సమ�జమ	 PQ�9ాక; V#�ధమ	%ా 9ా��ంAనప�డ� సమ�జమ	లk ¹ÌL
అహ#�నులక; V#�ధమ	%ా 9ా��ంAన �x�xను అá#ామ	ల; �రF. 10101010 ఆ
సమ�హప�9ారF మృJబÐం�� నప�డ� అ%S` #?ండ�వందల ఏబ�� మం��"
భ�fంAనందు నను, భ�! తన T°రF �ెరA 9ా#S" �ÅరహÑను !ం%S
9EZినందునను, 9ారF దృ�ాC ంతమ	లsౖ#S. 11111111 అP�ే �ÅరహÑ క;మ�రFల;
�xవల�దు. 12121212 Ìి¹�ను ప�తpK ల వంశమ	లలk T:మ�P�Úయ	ల; T:మ�P�ల;
వంశసుÍ ల;; య�] య	ల; య�]ను వంశసుÍ ల;; య��×య	ల; య��×ను
వంశసుÍ ల;; 13131313 జ?ర ß̈య	ల; జ?రహÑ వంశసుÍ ల;; �ావ�Ú య	ల; �ావ�ల;
వంశసుÍ ల;. 14141414 ఇV Ìి¹�య	ల వంశ మ	ల;. 9ారF ఇరFవ��#?ండ�9Eల
#?ండ�వందల మం��. 15151515 %ాదు ప�తpK ల వంశమ	లలk Z2��య	ల; Z2��ను
వంశసుÍ ల;; హ%§¶య	ల; హ%§¶  వంశసుÍ ల;; ష�య	ల; ష� వంశసుÍ ల;, 16161616
ఓజయ	ల; ఓజ" వంశసుÍ ల;; ఏ#§ య	ల; ఏ#§ వంశసుÍ ల;; 17171717 ఆ#��ºయ	ల;
ఆ#�దు వంశ సుÍ ల;; అ#³Úయ	ల; అ#³Ú వంశసుÍ ల;. 18181818 �రF %ా�ºయ	ల



వంశసుÍ ల;; 9Kా యబ(fన9ా#S సంఖ� ��ప�న �రF నల; బ�� 9Eల
ఐదువందలమం��. 19191919 య��x క;మ�రFల; ఏరF ఓTxను; ఏరFను ఓTxనును
కTxను �ేశమ	లk మృJ బÐం��#S. 20202020 య��x9ా#S వంశమ	లలk ÌLల� ß̈య	ల;
ÌLల� వంశసుÍ ల;; 12#?Zీయ	ల; 12#?సు వంశసుÍ ల; జ?ర ß̈ య	ల; జ?రహÑ
వంశసుÍ ల;; 21212121 12#?Zీయ	లలk ¼̈¯�K  య	ల; ¼̈¯�K ను వంశసుÍ ల;
}మ�Úయ	ల; }మ�ల; వంశసుÍ ల; 22222222 �రF య��ºయ	ల వంశసుÍ ల;;
9Kా య బ(fన9ా#S సంఖ���ప�న �రF (ెబË��య�రF9Eల ఐదు వందలమం��. 23232323
ఇWాîఖ�రF ప�తpK ల వంశసుÍ లలk ��ల� ß̈య	ల; ��ల�వంశసుÍ ల;;
ప��్వయ	ల; ప�9ా� వంశ సుÍ ల;; య�ష�áయ	ల; య�ష�బ	 వంశసుÍ ల;;
Ìి¹Ö  య	ల; Ìి¹Ö ను వంశసుÍ ల;; �రF ఇWాîఖ�#§య	ల వంశసుÍ ల;. 24242424
9Kా యబ(fన9ా#S సంఖ���ప�న �రF అరFవ�� Txల;గ	9Eల మ�డ�వందలమం��.
25252525 జ?బ�లcను ప�తpK ల వంశసుÍ లలk Z2#?�ºయ	ల; Z2#?దు వంశసుÍ ల;; 26262626 
ఏలkయ	ల; ఏలkను వంశసుÍ ల;; యహల�Úయ	ల; యహల�ల; వంశసుÍ ల;; 27272727 
9Kా యబ(fన9ా#S సంఖ���ప�న �రF అరFవ��9Eల ఐదువందలమం��. 28282828 
ãZLప� ప�తpK ల వంశసుÍ ల; అత" క;మ�రFల; మనÌLª  ఎâKా Pమ	. 29292929 మనÌLª
క;మ�రFలలk మ��×#§య	ల; మ��×రF వంశసుÍ ల;; మ��×రF %Sల�దును కT:ను;
%Sల��ºయ	ల; %Sల�దు వంశసుÍ ల;; �రF %Sల�దుప�తpK ల;. 30303030 ఈజ#§య	ల;
ఈజరF వంశసుÍ ల;; ¼̈ల�×య	ల; ¼̈లక; వంశసుÍ ల;; 31313131 అ�\P�Ú య	ల;
అ�\P�ల; వంశసుÍ ల;; Ì2�?]య	ల; Ì2�?మ	 వంశసుÍ ల;; 32323232 Ì2]�xPÀయ	ల;
Ì2]�x వంశసుÍ ల;; ¼̈12#§య	ల; ¼̈12రF వంశసుÍ ల;. 33333333 ¼̈12రF క;మ� రF(ైన
Z2లk12}దుక; క;మ�#?Nల�%ా" క;మ�రFల; ప�టCల�దు. Z2లk12}దు క;మ�#?Nల



1LరFల; మహల� T°య� హþ%ా6  !ల�� J#ాq. 34343434 �రF మనÌీªయ	ల వంశసుÍ ల;;
9Kా యబ(fన9ా#S సంఖ���ప�న �రF ఏబ�� #?ండ�9Eల ఏడ� వందలమం��. 35353535
ఎâKా Pమ	 ప�తpK ల వంశమ	ల; ఇV; ష�తల ß̈య	ల; ష�తలహÑ
వంశసుÍ ల;; బéక#§య	ల; బéకరF వంశసుÍ ల;; తహయ	ల; తహను వంశసుÍ ల;,
36363636 �రF ష�తలహÑ క;మ�రFల;; ఏ#ాయ	ల; ఏ#ాను వంశసుÍ ల;. 37373737 �రF
ఎâKా P]య	ల వంశసుÍ ల;. 9Kా యబ(fన9ా#S సంఖ���ప�న �రF
మ	పu��#?ండ�9Eల ఐదువందలమం��; �రF ãZLప�ప�తpK ల వంశసుÍ ల;. 38383838 
బ¿Tx�]ను ప�తpK ల వంశమ	లలk బ¿Úయ	ల; బ¿ల వంశసుÍ ల;; అÌLËÚయ	ల;
అÌLËల వంశసుÍ ల;; 39393939 అ ß̈#ా]య	ల; అ ß̈#ామ	 వంశసుÍ ల;; 40404040
ష��ా]య	ల; ష��ామ	 వంశసుÍ ల;; బ¿ల క;మ�రFల; ఆరFw  నయమ�ను;
ఆ#§wయ	ల; ఆరFw  వంశ సుÍ ల;; నయమ�య	ల; నయమ�ను వంశసుÍ ల;. 41414141
�రF బ¿Tx�]య	ల వంశసుÍ ల;; 9ా#Sలk 9Kా యబ(fన లsక���ప�న
నల;బ��యPదు9Eల ఆరFవందల మం��. 42424242 �xను ప�తpK ల వంశమ	లలk
ష��ా]య	ల; ష��ామ	 వంశసుÍ ల;; 43434343 �రF తమ వంశమ	లలk �xయ	ల
వంశ సుÍ ల;. 9Kా యబ(fన9ా#S సంఖ���ప�న �రF అరFవ�� Txల;గ	9Eల
Txల;గ	వందల మం��. 44444444 ఆÌLరF ప�తpK ల వంశమ	లలk P]్నయ	ల;
Pమ�` వంశసుÍ ల;, ఇÌీ� య	ల; ఇÌీ� వంశసుÍ ల;; బ¿#§య	ల; బ¿#§య�
వంశసుÍ ల;; 45454545 బ¿#§య�య	లలk ¼̈బ¿#§య	ల; ¼̈బ¿రF వంశసుÍ ల;;
మÚ�P�Úయ	ల; మÚ�P�ల; వంశసుÍ ల;; 46464646 ఆÌLరF క;మ�#?N 1LరF WøరహÑ. 47474747
9Kా యబ(fన9ా#S సంఖ� ��ప�న �రF ఆÌL#§య	ల వంశసుÍ ల;; �రF
ఏబ��మ�డ�9Eల Txల;గ	వందలమం��. 48484848 నâాN Ú ప�తpK ల వంశమ	లలk



యహసP�Úయ	ల; యహసP�ల; వంశసుÍ ల;; గ� య	ల; గ� వంశసుÍ ల;;
49494949 P�Z2#§య	ల; P�Z2రF వంశ సుÍ ల;; Ìిల�6 ]య	ల; Ìిల�6 మ	 వంశసుÍ ల;. 50505050
�రF నâాN Ú య	ల వంశసుÍ ల;; 9Kా యబ(fన 9ా#S సంఖ���ప�న �రF
నల;బ��యPదు9Eల Txల;గ	వందలమం�� 51515151 ఇW\ా P�Ú య	లలk
లs�I�ంపబ(fన �రF ఆరFలmల 9:P�"` ఏడ� వందల మ	పu��మం��. 52525252
PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను �#S 1Lళ6  లsక� ��ప�న ఆ �ేశమ	ను
�#S�I ¯ా�సÍ ~మ	%ా పంA12టCవలsను. 53535353 ఎక;�వమం���I ఎక;�వ ¯ా�సÍ ~మ	
ఇయ�వలsను; 54545454 తక;�వమం���I తక;�వ ¯ా�సÍ ~మ	 ఇయ� వలsను. �x" �x"
జనసంఖ�నుబట-C  ఆయ� %�తKమ	 లక; ¯ా�సÍ ~మ	 ఇయ�వలsను. 55555555 *టB6 9EZి ఆ
భ�!" పంA12టCవలsను. 9ారF తమ తమ 1ితరFల %�తKమ	ల
జనసంఖ���ప�న ¯ా�సÍ ~మ	ను ��ందవలsను. 56565656 ఎక;�వ మం���³!
తక;�వమం���³! *టB6  9EZి PQవ#S ¯ా�సÍ ~ మ	ను 9ా#S�I పంA12టCవలsను. 57575757
9ా#S9ా#S వంశమ	లలk లs�I�ంపబ(fన ల��య	ల; �రF. %?#�ª య	ల; %?#�ª ను
వంశసుÍ ల;; క}¬య	ల; క}తp వంశసుÍ ల;; ��#ా#§య	ల; ��#ా#S వంశసుÍ ల;.
58585858 ల��య	ల వంశమ	ల; ఏవన%ా, >á`య	ల వంశమ	 ¼̈బ¢K య	ల
వంశమ	 మహÚయ	ల వంశమ	 మ�Ìీ య	ల వంశమ	 �Åర ß̈య	ల వంశమ	.
59595959 క}తp అమ�Ö  మ	ను కT:ను; అమ�Ö మ	 ´µర�1LరF ã�?బ¿దు. ఆ�� ల��
క;మ�#?N ; ఐగ	ప�N లk ఆ�� ల���I ప�టMCను. ఆ�� అమ�Ö మ	వలన అహ#�నును
¹ÌLను �#S స�ద#Sయగ	 !#ా�మ	ను కT:ను. 60606060 అహ#�నువలన Tx�xబ	
అáహÑ ఎ>య�జరF ఈ�xమ�రF ప�ట-C #S. 61616161 Tx�xబ	 అáహÑల; PQ�9ా
స"`¥��I అTx�%S` �ెAdనప�డ� చ"��P#S. 62626262 9ా#Sలk T:ల nదల;��"



12ౖ�Kా యమ	 క>%S లs�I�ంపబ(fన9ారందరF ఇరFవ��మ�డ�9Eలమం��. 9ారF
ఇW\ా P�Úయ	లలk లs�I�ంపబ(fన9ారF �ారFగనుక ఇW\ా P�Úయ	లలk 9ా#S�I
¯ా�సÍ ~!య� బడల�దు. 63636363 PQ#S�Å �Kా ంతమ	లయంద> ±#ాw నుTUదwనున`
¹య�బ	 ����xనమ	లలk ¹ÌLయ	 య�జక;డగ	 ఎ>య�జరFను
ఇW\ా P�Úయ	ల జనసంఖ� �ేZినప�డ� లs�I�ంపబ(fన9ారF �రF. 64646464 ¹ÌL
అహ#�నుల; ZీTxP అరణ�మ	లk ఇW\ా P�Úయ	ల సంఖ�ను �ేZి నప�డ�
లs�I�ంపబ(fన9ా#Sలk ఒక�(ైనను �#Sలk ఉండ ల�దు. 65656565 ఏలయన%ా 9ారF
"శdయమ	%ా అరణ�మ	లk చ"��వ�దుర" PQ�9ా 9ా#S"గ�#Sd
Z2లV�ెdను. PQప�T:` క;మ�రF(ైన �ాల�బ	ను నూను క;మ�రF(ైన
PQ�షpవయ	 తపu 9ా#Sలk ఒక�(ైనను !%S> య	ండల�దు.
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1111 అప�డ� ãZLప� క;మ�రF(ైన మనÌLª  వంశసుÍ  లలk Z2లk12}దు క;మ�#?Nల;
వAd#S. Z2లk12}దు ¼̈Z2రF క;మ�రFడ�ను %Sల�దు మనుమడ�ను మ��×రF
మ	"మనుమడ�T:ౖ య	ం(ెను. అత" క;మ�#?Nల 1LళØ6  మహల�, T°య�, హþ%ా6 ,
!ల��, J#ాq అనునV. 2222 9ారF పKత�mప� గ	(xరమ	±క� �x�రమ	TUదw
¹ÌL PQదుటను య�జక;(ైన ఎ>య�జరF ఎదుటను పK¥xనుల PQదుటను
సర�సమ�జమ	 PQదుటను ">A �ె1ిuన�ేమన%ామ� తం(fK అరణ�మ	లk
మరణ మ�PQను. 3333 అతడ� �ÅరహÑ సమ�హమ	లk, అన%ా PQ�9ాక;
V#�ధమ	%ా కc(fన9ా#S సమ�హమ	లk ఉండల�దు %ా" తన �ాపమ	ను బట-C
మృJబÐం�ెను. 4444 అత"�I క;మ�రFల; కల;గల�దు; అత"�I క;మ�రFల; ల�నంత



మ�తKమ	�ేత మ� తం(fK1LరF అత" వంశమ	లkనుం(f మ�Zి��TEల? మ� తం(fK
స�దరFల�� �ాటB ¯ా�సÍ ~ మ	ను మ�క; దయ�ేయ	మ"#S. 5555 అప�డ�
¹ÌL 9ా#S ��రక; PQ�9ా స"`¥�" మనV�ేయ%ా 6666 PQ�9ా ¹ÌLక;
ఈల�గ	 Z2లV�ెdను. Z2లk12}దు క;మ� #?Nల; �ె1ిuన�� య	కNమ	. 7777
"శdయమ	%ా 9ా#S తం(fK స�దరFల�� �ాటB భ�¯ా�సÍ ~మ	ను 9ా#S
అ¥ºనమ	 �ేZి 9ా#S తం(fK ¯ా�సÍ ~మ	ను 9ా#S�I �ెంద�ేయవలsను. 8888 మ#Sయ	
వ� ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇటB6  �ెపuవలsను ఒకడ� క;మ�రFడ� ల�క మృJ
బÐం��నPQడల ]రF 9ా" భ�¯ా�సÍ ~మ	ను 9ా" క;మ�#?Nలక;
�ెంద�ేయవలsను. 9999 9ా"�I క;మ�#?N ల�"PQడల 9ా" అన`దమ	4లక; 9ా"
¯ా�సÍ ~మ	 ఇయ�వలsను. 10101010 9ా"�I అన`దమ	4ల; ల�" PQడల 9ా"
భ�¯ా�సÍ ~మ	ను 9ా" తం(fK అన` దమ	4లక; ఇయ�వలsను. 11111111 9ా" తం(fK�I
అన`దమ	4ల; ల�" PQడల 9ా" క;టBంబమ	లk 9ా"�I స]ప���న జj® J�I
9ా" ¯ా�సÍ ~మ	 ఇయ�వలsను; 9ాడ� �x" ¯ా�¥ºనపరచు ��నును. PQ�9ా
¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  ఇ�� ఇW\ా P�Úయ	లక; V¥�ంపబ(fన కటCడ. 12121212
మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:నువ� ఈ అబµ#§మ	 ��ండPQ�I� TEను
ఇW\ా P�Úయ	లక; ఇAdన �ేశమ	ను చూడ�మ	. 13131313 వ� �x" చూAన
తరF9ాత  స�దరF(ైన అహ#�ను �ేరdబ(fనటB6  వ�ను  స�జ నులలk
�ేరdబడ�దువ�. 14141414 ఏలయన%ా Zీను అరణ�మ	లk సమ�జమ	 9ా��ంAనప�డ�
ఆ ళ6±దw  9ా#S కను`ల PQదుట నను` ప#S�దzపరచక Tx]ద
JరFగబ(fJ#S. ఆ ళØ6  Zీను అరణ�మంద> �ా�ేషpలkనున` ��#§బµ æï6 . 15151515 
అప�డ� ¹ÌL PQ�9ా�� ఇట6 T:ను PQ�9ా, సమసN  మ�నవ�ల ఆత4లక;



�ే9ా, PQ�9ా సమ�జమ	 �ాప#Sల�" %tఱÃలవలs ఉండక;ండ�నటB6  ఈ
సమ�జమ	]ద ఒక" "య!ంచుమ	. 16161616 అతడ� 9ా#S PQదుట వచుdచు,
��వ�చునుం(f, 17171717 9ా#S�I Txయక;డ�%ా ఉండ�టక; సమరFÍ (ై య	ండవలsను. 18181818
అందుక; PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:నునూను క;మ�రF(ైన PQ�షpవ
ఆత4ను ��ం��న9ాడ�. వ� అత" ¬Zి��" అత"]ద  �ెP� య	ంA 19191919
య�జక;డగ	 ఎ>య�జరF ఎదుటను సర�సమ�జమ	 ఎదుటను అత"
"ల;వబ¿ట-C  9ా#S కను`ల PQదుట అత"�I ఆజ® Pమ	4; 20202020 ఇW\ా P�Úయ	ల
సర� సమ�జమ	 అత" మ�ట VనునటB6  అత" ]ద  ఘనతలk ��ంత
ఉంచుమ	. 21212121 య�జక;(ైన ఎ>య�జరF ఎదుట అతడ� "ల;వ%ా అతడ�
PQ�9ా స"`¥�" ఊ#§మ	 ¬రFuవలన అత"��రక; V�x#Sంపవలsను.
అతడ�ను అత"�� కcడ ఇW\ా P�Úయ	లందరFను, అన%ా సర�సమ�జమ	
అత" మ�ట��ప�న తమ సమసN  �ార�మ	లను జరFప�చుండవలsను. 22222222
PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింA నటB6  అతడ� �ేZ2ను. అతడ� PQ�షpవను
¬Zి��" య�జక;(ైన ఎ>య�జరF ఎదుటను సర�సమ�జమ	 ఎదుటను అత"
"ల;వ బ¿ట-C  23232323 అత"]ద తన �ేతpల;ంA PQ�9ా ¹ÌL�x�#ా
ఆజj® 1ింAనటB6  అత"�I ఆజ® P�ెdను.

సంఖ���ాండమ	 28సంఖ���ాండమ	 28సంఖ���ాండమ	 28సంఖ���ాండమ	 28

1111 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 వ� ఇW\ా P�Úయ	లక; ఈల�గ	
ఆజj® 1ించుమ	 Txక; సు9ాసన కల;గ	ట�?r ]రF �మర�పమ	ల;%ా Txక;
అ#Suంచు ఆ}రమ	ను "య�మక �ాలమ	న Tx±దwక; �ెచుdటక;



జjగ\తN పడవలsను. 3333 మ#Sయ	 వ� 9ా#S�×ల�గ	 ఆజj® 1ించుమ	]రF
PQ�9ాక; "త����న దహనబ> ర�పమ	%ా పKJ ��నమ	 "#�w ష ���న
P�(x��వగ	 #?ండ� మగ %tఱÃ  1ిల6 లను అ#Suంప వలsను. 4444 9ాట-లk ఒక
%tఱÃ1ిల6 ను ఉదయమందు అ#SuంA ¯ాయం�ాలమందు #?ండవ�x""
అ#Suంపవలsను. 5555 దంA¬Zిన మ�డ� పళ6లk"�� �ావ� నూT:�� కల;ప బ(fన
త���డ� 1ిం(fలk ప��యవవంతp T:ౖ9Eద�మ	 �ేయవలsను. 6666 అ��
PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల �మమ	%ా ZీTxP��ండ]ద
"య!ంపబ(fన "త� ���న దహనబ>. 7777 ఆ nదట- %tఱÃ1ిల6 �� అ#Suంపవల
Zిన �ాTxరuణమ	 మ	�ాuవ�; ప#S�దzసÍలమ	లk మద� మ	ను PQ�9ాక;
�ాTxరuణమ	%ా ��Pంపవలsను. 8888 ఉదయ T:ౖ9Eద�మ	ను �x"
�ాTxరuణమ	ను అ#SuంA నటB6  PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల
�మమ	%ా ఆ #?ండవ %tఱÃ1ిల6 ను ¯ాయం�ాలమందు అ#Suంపవలsను. 9999
VW\ా ంJ��నమ	న "#�w ష���న P�(x��వగ	 #?ండ� %tఱÃ1ిల6 లను
T:ౖ9Eద�ర�పమ	%ాను, �x" �ాTxరuణమ	 %ాను నూT:�� కలపబ(fన త���డ�
1ిం(fలk #?ండ� ప��యవవంతpలను అ#Suంవవలsను. 10101010 "త����న దహన
బ>య	 �x" �ాTxరuణమ	ను %ాక P�� పKJ VW\ా ంJ ��నమ	న �ేయవలZిన
దహనబ>. 11111111 T:లT:లక; nదట-��నమ	న PQ�9ాక; దహన బ>
అ#Suంచవలsను. #?ండ� �Å(ెదూడలను ఒక ��టäCల;ను "#�w ష���న P�(x��వగ	
ఏడ� %tఱÃ1ిల6 లను 9ాట-లk పKJ �Å(ెదూడ��ను, 12121212 నూT:�� కల;పబ(fన
త���డ� 1ిం(fలk మ�డ� ప��యవవంతpలను T:ౖ9Eద�మ	%ాను ఒ���క�
��టäCల;��ను, నూT:�� కలపబ(f త���డ� 1ిం(fలk #?ండ� ప��యవ వంతpలను



T:ౖ9Eద�మ	%ాను, ఒ���క� %tఱÃ1ిల6 �� నూT:�� కలపబ(fన త���డ� 1ిం(fలk TUక
ప��యవవంతpను T:ౖ9Eద�మ	%ాను �ేయ వలsను. 13131313 అ�� PQ�9ాక; ఇం12ౖన
సు9ాసనగల దహన బ>. 14141414 9ాట- �ాTxరuణమ	ల; ఒ���క� �Å(ె�� ప(fన`ర
�xK �Ôరసమ	ను ��టäCల;�� ప(fయ	 %tఱÃ  1ిల6 �� మ	�ాuవ�ను ఉండవలsను. ఇ��
సంవతqరమ	లk మ�స మ�సమ	నక; జరFగవలZిన దహనబ>. 15151515 "త����న
దహనబ>య	 �x" �ాTxరuణమ	ను %ాక ±క �¤క 1ిల6 ను
�ాపప#S}#ారÍబ>%ా PQ�9ాక; అ#Suంప వలsను. 16161616 nదట- T:ల
పదుTxల;గవ ��నమ	 PQ�9ాక; ప¯ా�పండ�గ. 17171717 ఆ T:ల పదునPదవ
��నమ	 పండ�గ జరFగ	ను. ఏడ� ��నమ	ల; ��ంగ" భm�మ	లTE Jన వలsను.
18181818 nదట- ��నమ	న ప#S�దz  సంఘమ	 కcడవలsను. అందులk ]రF
yవT°�ా¥�PQ�న పనుల�!య	 �ేయ కcడదు 19191919 అP�ే PQ�9ాక;
దహనబ>%ా ]రF #?ండ� �Å(ెదూడలను ఒక ��టäCల;ను ఏ(x��వగ	 ఏడ� మగ
%tఱÃ1ిల6 లను అ#Suంపవలsను. అV ]క; క>%Sన 9ాట-లk "#�w ష���న9:ౖ
య	ండవలsను 20202020 9ాట- T:ౖ9E ద�మ	 నూT:�� కలపబ(fన %�ధుమల 1ిం(f. 21212121
ఒ���క� �Å(ె�� త�మ	లk మ�డ� ప��యవవంతpలను, ��టäC  ల;�� #?ండ�
ప��యవ వంతpలను ఆ P�డ� %tఱÃ1ిల6 లలk ఒ���క� %tఱÃ  1ిల6 �� ఒ���క�
ప��యవవంతpను 22222222 ]క; �Kా యhdతNమ	 కల;గ	ట�?r �ాపప#S}#ారÍబ>%ా
ఒక �¤కను అ#Suంపవలsను. 23232323 ఉదయమ	న ]రF అ#Suంచు "త� ���న
దహనబ> %ాక �ట-" ]రF అ#Suంపవలsను. 24242424 అటä6  ఆ P�డ� ��నమ	లలk
పKJ��నమ	 PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల �మదKవ�మ	ను
ఆ}రమ	%ా అ#Suంచవలsను. "త����న దహనబ>య	 �x" �ాTxరu ణమ	ను



%ాక �x"" అ#Suంచవలsను. 25252525 ఏడవ ��నమ	న ప#S�దzసంఘమ	 కcడవలsను.
ఆ ��నమ	న ]రF yవT° �ా¥�PQ�న పనుల�!య	 �ేయకcడదు. 26262626 మ#Sయ	
పKథమ ఫలమ	లను అ#Suంచు��నమ	న, అన%ా 9ారమ	ల పండ�గ��నమ	న
]రF PQ�9ాక; ��\ తN  పంటలk T:ౖ9Eద�మ	 �ెచుdనప�డ� ]రF ప#S�దz
సంఘమ	%ా కcడవలsను. Txడ� ]రF yవT°�ా¥�PQ�న పనుల�!య	
�ేయకcడదు. 27272727 PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల దహనబ>%ా ]రF #?ండ�
�Å(ె దూడలను ఒక ��టäCల;ను ఏ(x��9:ౖన P�డ� మగ %tఱÃ  1ిల6 లను 9ాట-�I
T:ౖ9Eద�మ	%ా పKJ �Å(ెదూడ��ను 28282828 నూT:�� కల;పబ(fన త���డ� 1ిం(fలk
మ�డ� ప��యవ వంతpలను, పKJ ��టäCల;�� #?ండ� ప��యవవంతpలను 29292929 ఆ
P�డ� %tఱÃ1ిల6 లలk ఒ���క� 1ిల6 �� ఒ���క� ప��యవవంతpను 30303030 ]
"!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయ బడ�ట�?r ±క �¤క1ిల6 ను అ#Suంపవలsను. 31313131
"త����న దహనబ>య	 �x" T:ౖ9Eద�మ	ను %ాక 9ాట-" 9ాట-
�ాTxరuణమ	లను అ#Suంపవలsను. అV "#�w షమ	ల;%ా నుండవలsను.
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1111 ఏడవ T:ల nదట-�ే��న ]రF ప#S�దzసంఘమ	%ా కcడవలsను. 2222 ]రF
yవT°�ా¥�PQ�న పనుల�!య	 �ేయకcడదు; అ�� ]క; శృంగధ�" ��నమ	. 3333
"#�w ష ���న ఒక �Å(ెదూడను ఒక ��టäCల;ను PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల
దహనబ>%ా అ#Suంపవలsను. 4444 9ాట- 9ాట- V¥�పK�ారమ	%ా అమ�9ాస�క;
అ#Suంచు దహన బ>య	 �x" T:ౖ9Eద�మ	ను, "త� ���న దహనబ>య	 �x"
T:ౖ9Eద�మ	ను 9ాట- �ాTxరuణమ	ల;ను %ాక ]రF "#�w ష���న P�(x��వగ	 ఏడ�



మగ %tఱÃ1ిల6 లను PQ� 9ాక;, ఇం12ౖన సు9ాసనగల దహనబ>%ా
అ#Suంపవలsను. 5555 9ాట- T:ౖ9Eద�మ	 నూT:�� కల;పబ(fన %�ధుమ1ిం(f పKJ
�Å(ెదూడ�� త�మ	లk మ�డ� ప��యవవంతp లను, ��టäCల;క; #?ండ�
ప��యవవంతpలను, 6666 ఏడ� %tఱÃ  1ిల6 లలk ఒ���క� 1ిల6 �� ఒ���క� ప��యవ
వంతpను ] "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయబడ�ట�?r �ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక
�¤క1ిల6 ను అ#Suంపవలsను. 7777 ఈ P�డవ T:ల ప��యవ ��నమ	న ]రF
ప#S�దz  సంఘమ	%ా కcడవలsను. అప�డ� !మ	4ను ]రF
దుఃఖపరచు��నవలsను; ఏప"య	 �ేయకcడదు. 8888 �Kా య hdతNమ	 కల;గ	ట�?r
�ాపప#S}#ారÍబ>య	 "త����న దహనబ>య	 �x" T:ౖ9Eద�మ	ను 9ాట- 9ాట-
�ాTxరu ణమ	ల;ను%ాక, ]రF ఒక �Å(ెదూడను ఒక ��టäCల;ను ఏ(x��9:ౖన
P�డ� %tఱÃ1ిల6 లను PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల దహనబ>%ా
అ#Suంపవలsను. అV ]క;న` 9ాట-లk "#�w ష���న9:ౖ య	ండవలsను. 9999 నూT:��
కల;ప బ(fన 1ిం(f" T:ౖ9Eద� మ	%ాను పKJ �Å(ె�� త�మ	లk మ�డ� ప��యవ
వంతpలను ఒక ��టäCల;�� #?ండ� ప�� యవవంతpలను 10101010 ఆ P�డ�
%tఱÃ1ిల6 లలk ఒ���క� 1ిల6 �� ఒ���క� ప��యవవంతpను 11111111 �ాపప#S}#ారÍ
బ>%ా ఒక �¤క 1ిల6 ను అ#Suంపవలsను. 12121212 మ#Sయ	 ఏడవ T:ల పదునPదవ
��నమ	న ]రF ప#S�దzసంఘమ	%ా కcడవలsను. అప�డ� ]రF yవT°
�ా¥�PQ�న పనుల�!య	 �ేయక P�డ� ��నమ	ల; PQ� 9ాక; పండ�గ
ఆచ#Sంపవలsను. 13131313 "త����న దహనబ>య	 �x" T:ౖ9Eద�మ	ను �x"
�ాTxరuణమ	ను %ాక, PQ� 9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల దహనబ>%ా
పదమ�డ� �Å(ెదూడలను #?ండ� ��టäC ళ6ను ఏ(x��9:ౖన పదుTxల;గ	 %tఱÃ



1ిల6 లను అ#Suంపవలsను. అV "#�w ష���న9:ౖ య	ండవలsను. 14141414 నూT:��
కల;పబ(fన %�ధుమ1ిం(f" T:ౖ9Eద�మ	%ాను ఆ పదమ�డ� �Å(ెదూడలలk పKJ
దూడ�� త�మ	లk మ�డ� ప��యవవంతpలను ఆ #?ండ� ��టäCళ6లk పKJ
��టäCల;�� #?ండ� ప��యవవంతpలను 15151515 ఆ పదుTxల;గ	 %tఱÃ1ిల6 లలk పKJ
1ిల6 �� ఒ���క� ప��యవవంతpను �ాపప#S}#ారÍబ>%ా 16161616 ఒక �¤క 1ిల6 ను
అ#Suంవలsను. 17171717 #?ండవ ��నమ	న "త����న దహనబ>య	 �x" T:ౖ9Eద� మ	ను
9ాట- �ాTxరuణమ	ల;ను %ాక ]రF "#�w ష���న పం(ెKండ��Å(ెదూడలను #?ండ�
��టäC ళ6ను ఏ(x��9:ౖన పదుTxల;గ	 %tఱÃ  1ిల6 లను V¥�పK�ారమ	%ా, 18181818 9ాట- 9ాట-
లsక���ప�న, ఆ �Å(ెల��ను ��టäCళ6��ను %tఱÃ1ిల6 ల��ను 9ాట- 9ాట-
T:ౖ9Eద�మ	ను 19191919 �ాTxరu ణమ	లను �ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక �¤క1ిల6 ను
అ#Suంప వలsను. 20202020 మ�డవ ��నమ	న "త����న దహనబ>య	 �x"
T:ౖ9Eద�మ	ను �x" �ాTxరuణమ	ను %ాక "#�w ష���న పద��ండ� �Å(ెలను #?ండ�
��టäC ళ6ను ఏ(x��9:ౖన పదుTxల;గ	 %tఱÃ1ిల6 లను 21212121 V¥� పK�ారమ	%ా 9ాట- 9ాట-
లsక���ప�న, ఆ �Å(ెల��ను ��టäCళ6��ను %tఱÃ  1ిల6 ల��ను 9ాట- T:ౖ9Eద�మ	ను
�ాTxరuణమ	లను 22222222 �ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక �¤క1ిల6 ను అ#Suంపవలsను. 23232323
Txల;గవ ��నమ	న "త����న దహనబ>య	 �x" T:ౖ9Eద�మ	ను
�ాTxరuణమ	ను %ాక "#�w ష���న ప�� �Å(ెలను #?ండ� ��టäCళ6ను ఏ(x��9:ౖన
పదుTxల;గ	 %tఱÃ1ిల6 లను V¥� పK�ారమ	%ా, 9ాట- 9ాట- లsక� ��ప�న, 24242424 ఆ
�Å(ెల��ను ��టäC ళ6��ను %tఱÃ1ిల6 ల ��ను 9ాట- T:ౖ9Eద�మ	ను �ాTxరuణమ	లను
25252525 �ాప ప#S}#ారÍబ>%ా ఒక �¤క1ిల6 ను అ#Suంపవలsను. 26262626 అPదవ
��నమ	న "త����న దహనబ>య	 �x" T:ౖ9Eద�మ	ను �ాTxరuణమ	ను %ాక



"#�w ష���న �¾!్మ�� �Å(ెలను #?ండ� ��టäCళ6ను ఏ(x��9:ౖన పదుTxల;గ	
%tఱÃ1ిల6 లను V¥� పK�ారమ	%ా, 9ాట- 9ాట- లsక���ప�న, 27272727 ఆ �Å(ెల��ను
��టäC ళ6��ను %tఱÃ  1ిల6 ల��ను 28282828 9ాట- 9ాట- T:ౖ9Eద�మ	ను �ాTxరuణమ	 లను
�ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక �¤క1ిల6 ను అ#Suంప వలsను. 29292929 ఆరవ ��నమ	న
"త����న దహనబ>య	 �x" T:ౖ9Eద� మ	ను �ాTxరuణమ	ను %ాక "#�w ష���న
PQ"!�� �Å(ె లను #?ండ� ��టäC ళ6ను ఏ(x��9:ౖన పదుTxల;గ	 %tఱÃ  1ిల6 లను
V¥� పK�ారమ	%ా, 9ాట- 9ాట- లsక���ప�న, 30303030 ఆ �Å(ెల��ను ��టäC ళ6��ను
%tఱÃ1ిల6 ల��ను 9ాట- 9ాట- T:ౖ9Eద�మ	ను �ాTxరuణమ	లను 31313131 �ాపప#S}#ారÍ
బ>%ా ఒక �¤క 1ిల6 ను అ#Suంపవలsను. 32323232 ఏడవ ��నమ	న "త����న
దహనబ>య	 �x" T:ౖ9Eద� మ	ను �ాTxరuణమ	ను %ాక "#�w ష���న P�డ�
దూడ లను #?ండ� ��టäCళ6ను ఏ(x��9:ౖన పదుTxల;గ	 %tఱÃ  1ిల6 లను V¥�
పK�ారమ	%ా, 9ాట- 9ాట- లsక���ప�న, 33333333 ఆ �Å(ెల��ను ��టäCళ6��ను %tఱÃ1ిల6 ల
��ను 9ాట- 9ాట- T:ౖ9Eద�మ	ను �ాTxరuణమ	లను 34343434 �ాపప#S}#ారÍ బ>%ా ఒక
�¤క 1ిల6 ను అ#Suంపవలsను. 35353535 ఎ"!దవ ��నమ	 ]క;
వKత��నమ	%ానుండ�ను. అప�డ� ]రF yవT°�ా¥�PQ�న పనులTE!య	 �ేయ
కcడదు. 36363636 అందులk "త����న దహనబ>య	 �x" T:ౖ9Eద�మ	ను
�ాTxరuణమ	ను%ాక ]రF PQ�9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల దహనబ>%ా
"#�w ష���న ±క �Å(ెదూడను ఒక ��టäCల;ను ఏ(x��9:ౖన P�డ� %tఱÃ1ిల6 లను
V¥� పK�ారమ	%ా, 9ాట- 9ాట- లsక���ప�న, 37373737 ఆ �Å(ెదూడ��ను ��టäCల;��ను
%tఱÃ1ిల6 ల��ను 38383838 9ాట- 9ాట- T:ౖ9Eద�మ	ను �ాTxరuణ మ	లను �ాపప#S
}#ారÍబ>%ా ఒక �¤క1ిల6 ను అ#Suంపవలsను. 39393939 ] nÖ క;�బళ6ను ]



ZL��xûరuణమ	లను ] దహనబల;లను ] T:ౖ9Eద�మ	లను ]
�ాTxరuణమ	లను ] సమ�¥xనబల;లను %ాక �ట-" "య�మక
�ాలమ	లందు PQ�9ాక; అ#Suంవలsను. 40404040 PQ�9ా ¹ÌLక;
ఆజj® 1ింAనటB6  ¹ÌL ఇW\ా P�Úయ	ల�� సమసNమ	ను �ె>యజ?12uను.
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1111 ¹ÌL ఇW\ా P�Úయ	ల±క� %��xK ¥�పతp ల�� ఇట6 T:ను 2222 ఇ�� PQ�9ా
ఆజj® 1ింAన సంగJ. ఒకడ� PQ�9ాక; nÖ క;���"న PQడల, ల�క �xను
బదుz డగ	టక; పKమ�ణమ	 �ేZిన PQడల, అతడ� తన మ�టతపuక తన
T°టనుం(f వAdనదంతయ	 T:ర9Eరd వలsను. 3333 మ#Sయ	 ఒక ZీN � బµల�మ	న
తన తం(fK Pంట నుండ%ా PQ�9ాక; nÖ క;���" బదుz #ా లsౖన PQడల,
ఆ�� తం(fK ఆ�� nÖ క;�బ(f" ఆ�� కల;గజ³Zి��"న బµధ�తను V"
�x"గ�#Sd ఊర��"న PQడల, ఆ�� nÖ క;�బడ�ల"`య	 "ల;చును. 4444 ఆ��
�xను బదుz #ాలగ	టక; 12టBC ��"న ఒటBC  "ల;చును. 5555 ఆ�� తం(fK
V"న��నమ	న ఆ�³పణ�ేZిన PQడల, ఆ�� nÖ క;�బడ�లలk ఏ��య	, ఆ��
తన]ద 12టBC  ��"న బµధ�తలk ఏ��య	 "ల;వక ��వ�ను. 6666 ఆ�� తం(fK �x"�I
ఆ�³పణ�ేZ2ను గనుక PQ�9ా ఆ��ను m!ంచును. 7777 ఆ��క; V9ాహ���న
తరF 9ాత ఆ�� nÖ క;���"న nÖ క;�బళ6Pనను, "#ాలkచన%ా ఆ�� తన]ద
12టBC ��"న ఒటBC లsౖనను ఆ��]ద నుండ�ట ఆ�� భరN V", �x" గ�#Sd V"న
��నమ	న అతడ� ఊరక;ండ�ట తటZిÍ ంAన PQడల, ఆ�� nÖ క;�బళØ6 ను ఆ��
తన]ద 12టBC ��"న ఒటBC ను "ల;చును. 8888 ఆ�� భరN V"న ��నమం�ే ఆ�³పణ



�ేZినPQడల, అతడ� ఆ�� nÖ క;���"న nÖ క;�బ(f" ఆ�� "#ాలkచన%ా
తన]ద 12టBC  ��"న ఒటBC లను రదుw �ేZిన9ాడగ	ను; PQ�9ా ఆ��ను
m!ంచును. 9999 Vధవ#ాల;%ా" VడTxడబ(fన��%ా" తన ]ద 12టBC ��"న పKJ
nÖ క;�బ(f "ల;చును. 10101010 ఆ�� తన భరNPంట ఉం(f nÖ క;� ��"నPQడల
TE!, పKమ�ణమ	�ేZి తన]ద ఒటBC  12టBC ��"న PQడలTE!, 11111111 తరF9ాత ఆ��
భరN V" �x"గ�#Sd ఆ�³పణ�ేయక ఊరక;ం(fనPQడల, ఆ��
nÖ క;�బడ�ల"`య	 "ల; చును; ఆ�� తన]ద 12టBC ��"న పKJ ఒటBC ను
"ల;చును. 12121212 ఆ�� భరN V"న ��నమం�ే 9ాట-" బÐJN %ా రదుw  �ేZినPQడల,
ఆ�� nÖ క;�బళ6ను గ�#Sdయ	, ఆ�� ]�� ఒటBC ను గ�#Sdయ	 ఆ��
ప>�Iన�ే��య	 "ల;వక ��వ�ను; ఆ��భరN 9ాట-" రదుw �ేZ2ను గనుక
PQ�9ా ఆ��ను m!ంచును. 13131313 పKJ nÖ క;�బ(f", తను` �xను
దుఃఖపరచు��ందున" పKమ�ణప�ర�కమ	%ా తన ]ద 12టBC ��"న పKJ
బµధ�తను ఆ�� భరNZిÍ రపరచ వచుdను, రదుw �ేయవచుdను. 14141414 అP�ే ఆ��
భరN TxTxట �x"గ�#Sd ఊర��నుచు వAdనPQడల, 9ాడ� ఆ�� ]దనున`
ఆ�� nÖ క;�బడ�ల"`ట-" ఆ�� ఒటBC ల"`ట-" ZిÍ రపరAన9ాడగ	ను. అతడ�
V"న ��నమ	న �x"గ�#Sd ఊరక;ండ�టవలన 9ాట-" ZిÍ రపర�ెను. 15151515 అతడ�
V"న తరF9ాత 9ాట-" బÐJN %ా రదుw �ేZినPQడల, �xTE ఆ�� �ోష hmను
భ#Sంచును. 16161616 ఇV భరNను గ�#Sdయ	, ´µర�నుగ�#Sdయ	, తం(fK"గ�#Sdయ	,
బµల�మ	న తం(fK Pంట నున` క;మ�#?Nనుగ�#Sdయ	 PQ�9ా ¹ÌLక;
ఆజj® 1ింAన కటCడల;.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా!�x�య	ల; ఇW\ా P�Ú య	లక; �ేZిన ©̈ంసక; పKJ
©̈ంస �ేయ	(f. 2222 తరF 9ాత వ�  స�జనుల±దwక; �ేరdబడ�దువ"

¹ÌLక; Z2లVయ�%ా 3333 ¹ÌL పKజల��]లk ��ందరF య	దzసన`దుz లsౖ
!�x�య	ల]���I��P !�x�య	 లక; PQ�9ా V¥�ంAన పKJ దండన
�ేయ	నటB6  4444 ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	ల"`ట-లkను పKJ %�తK మ	లkనుం(f
9EP�Zిమం��" ఆ య	దzమ	నక; పంపవలs నT:ను. 5555 అటB6  %�తKnక�ంట-�I
9EPమం����ప�న, ఇW\ా P�Úయ	ల ZLనలలk నుం(f పం(ెKండ�9Eల య	దz
�రFల; ఏరuరచబడ%ా 6666 ¹ÌL 9ా#S", అన%ా పKJ %�తKమ	నుం(f
9EP�Zిమం��", య�జక;డగ	 ఎ>య�జరF క;మ�రF(ైన ÓీT:}సును పం12ను.
అత" �ేJలk" ప#S�దz���న ఉపకరణమ	లను ఊదుటక; బ�రలను య	దz
మ	నక; పం12ను. 7777 PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  9ారF !�x�య	ల��
య	దzమ	�ేZి మగ9ా#Sనంద#S" చం1ి#S. 8888 చంపబ(fన PతరFల;%ాక
!�x�ను#ాàలను, అన%ా !�x�ను అPదుగ	రF #ాàలsౖన ఎ�", #³�? మ	ను,
సూరFను, హÉరFను, #³బను చం1ి#S. బ¿ãరF క;మ�రF(ైన ëల�మ	ను
ఖడ¶ మ	�� చం1ి#S. 9999 అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల; !�x�ను ZీN �లను 9ా#S Aన`
1ిల6  లను �ెరపటBC ��", 9ా#S సమసN  ప�వ�లను 9ా#S %tఱÃ  �¤కల"`ట-" 9ా#S�I
క>%Sన�� య�వతpN ను �ోచు��"#S. 10101010 మ#Sయ	 9ా#S "9ాస పటCణమ	ల"`ట-"
9ా#S �Åటల"` ట-" అ%S`�ేత �ా>d9EZి#S. 11111111 9ారF మనుషp�లTE!
ప�వ�లTE! సమసN���న ��ల6  ¯�మ	4ను !�x�య	ల ఆZిN " య�వతpN ను



¬Zి��"#S. 12121212 తరF9ాత 9ారF ¹య�బ	 ����xనమ	లలk PQ#S�Å ±దwనున`
±#ాw ను దగ¶ర ��%Sయ	న` దండ�లk ¹ÌL ±దwక;ను య�జక;(ైన
ఎ>య�జరF TUదwక;ను ఇW\ా P�Úయ	ల సమ�జమ	 TUదwక;ను
�ెరపటCబ(fన9ా#S" అపహరణమ	లను ఆ ��ల6  ¯�మ	4ను ¬Zి��" #ా%ా 13131313 
¹ÌLయ	 య�జక;(ైన ఎ> య�జరFను సమ�జ పK¥xనులందరFను 9ా#S"
ఎదు#t�ను టక; �ాæçమ	లkనుం(f 9:ల;ప>�I 9:È6#S. 14141414 అప�డ� ¹ÌL
య	దzZLనలkనుం(f వAdన సహ¯Kా ¥�పతpల;ను శ�x¥�పతpల;నగ	
ZLTxTxయక;ల]ద �Åపప(ెను. 15151515 ¹ÌL 9ా#S��]రF ఆడ�9ా#Sనంద#S"
బKదుక"Ad J#ా? 16161616 ఇ��%� ëల�మ	 మ�టనుబట-C  12ãరF Vషయ మ	లk
ఇW\ా P�Úయ	ల�ేత PQ�9ా]ద JరFగ	 బµటB �ేPంAన 9ారF �రF �ా#ా?
అందు�ేత PQ�9ా సమ�జమ	లk �ెగ	ల; ప�ట-Cయ	ం(ెను గ�x. 17171717 �ాబట-C
]రF 1ిల6 లలk పKJ మగ9ా"" ప�రFషసంã గమ	 ఎ#S%Sన పKJ ZీN �" చంప�(f;
18181818 ప�రFషసంãగమ	 ఎరFగ" పKJ ఆడ�1ిల6 ను ] "!తNమ	 బKతpకయ	(f.
19191919 ]రF ఏడ� ��నమ	ల; �ాæçమ	 9:ల;పల ఉండవలsను; ]లk నరF" చం1ిన
పKJ9ాడ�ను చంపబ(fన నరF" మ	ట-Cన పKJ9ాడ�ను, ]రFను ]రF
�ెరపట-Cన9ారFను మ�డవ ��నమ	న ఏడవ ��నమ	న !మ	4ను ]#³ పVతK
పరచు��నవలsను. 20202020 ]రF బటCల"`ట-" చర4 వసుN వ�ల"` ట-" �¤క
9:ండ�K కల వసుN వ�ల"`ట-" ��య� వసుN వ�ల"`ట-" పVతKపరచవలsనT:ను. 21212121 
అప�డ� య�జక;డగ	 ఎ> య�జరF య	దzమ	నక; ��Pన Z2ౖ"క;ల��
PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAన V¥�P�దన%ా 22222222 ]రF బం%ారFను 9:ం(f"
ఇతN(f" ఇనుమ	ను తగరమ	ను Zీసమ	ను 23232323 అన%ా అ%S`�ేత �ెడ" సమసN



వసుN వ�లనుమ�తKమ	 అ%S`లk 9EZి ¬యవలsను; అప�డ� అV పVతKమగ	ను.
అP�ే �ాపప#S}ర జలమ	�ేతను 9ాట-" పVతK పరచవలsను. అ%S`�ేత
�ెడ�నట-C  పKJ వసుN వ�ను ళ6లk 9EZి ¬య వలsను. 24242424 ఏడవ ��నమ	న ]రF
] బటCల; ఉదుక;��" పVతpK లsౖన తరF9ాత �ాæçమ	లk"�I #ావచుdనT:ను. 25252525 
మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	Z2లV�ెdను. 26262626 వ�ను య�జక;(ైన
ఎ>య�జరFను సమ�జమ	±క� 1ితరFల క;టBంబమ	లలk పK¥xనుల;ను
మనుషp�లలk TE!, ప�వ�లలkTE!, �ెరపటCబ(fన �ోప�డ�¯�మ	4
nతNమ	ను లs�I�ంA #?ండ� ´µగమ	ల;%ా�ేZి 27272727 య	దz  మ	నక; ప�ను��"
ZLన%ా బయల;�ే#Sన9ా#S�I సగమ	ను సర�సమ�జమ	నక; సగమ	ను
పంA12టCవలsను. 28282828 మ#Sయ	 ZLన%ా బయల; �ే#Sన ãధుల]ద
PQ�9ాక; పను` కట-C , ఆ మనుషp�లలkను ప�వ�లలkను %ా(fదలలkను
%tఱÃ�¤కల లkను ఐదువందలక; ఒకట-��ప�న 9ా#S సగ మ	లkనుం(f ¬Zి��"
29292929 PQ�9ాక; పKJ�ా¡ రuణమ	%ా య�జక;(ైన ఎ>య�జరFక; ఇయ�వలsను.
30303030 మనుషp�ల లkను ప�వ�లలkను %ా(fదలలkను %tఱÃ�¤కలలkను
సమసNVధమ	ల జంతpవ�లలkను ఏబ��ంట-�I ఒకట-��ప�న, ఇW\ా P�Úయ	ల;
సగమ	లkనుం(f ¬Zి��" PQ�9ా మం��రమ	ను �ా�ాడ� ల��య	లక;
ఇయ�వలsను. 31313131 PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  ¹ÌLయ	 య�జ క;(ైన
ఎ>య�జరFను �ేZి#S. 32323232 ఆ �ోప�డ�¯�మ	4, అన%ా ఆ Z2ౖ"క;ల; ��ల6 బ¿ట-Cన
¯�మ	4లk !%S>న�� 33333333 ఆరFలmల (ెబË��యPదు %tఱÃ�¤కల;ను, 34343434 (ెబË��
#?ండ�9Eల ప�వ�ల;ను, అరFవ�� ±క9EP %ా(fదల;ను, 35353535 మ	పu�� #?ండ�
9Eలమం�� ప�రFషసంãగ��రFగ" ZీN �ల;ను, 36363636 అందులk అరవంతp, అన%ా



Z2ౖన�మ	%ా ��Pన9ా#S వంతp, %tఱÃ�¤కల లsక�PQంతన%ా మ�డ� లmల
మ	పu�� P�డ�9Eల ఐదువందల;. ఆ %tఱÃ�¤కలలk PQ�9ాక; �ెల6 వలZిన
పను` ఆరFవందల (ెబË�� యPదు, ఆ ప�వ�ల; మ	పu��య�రF9Eల;. 37373737 
9ాట-లk PQ�9ా పను` (ెబË��#?ండ�. 38383838 ఆ %ా(fదల; మ	పu�� 9Eల
ఐదువందల;, 39393939 9ాట-లk PQ�9ా పను` అరFవ�� ±కట-. 40404040 మనుషp�ల;
పదుTxరF 9Eలమం��. 9ా#Sలk PQ�9ా పను` మ	పu�� ఇదwరF. 41414141 PQ�9ా
¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  ¹ÌL పను`ను, అన%ా PQ�9ాక; �ెల6 వలZిన
పKJ�ా¡ రuణమ	ను య�జక;(ైన ఎ>య�జరFన �I�ెdను. 42424242 Z2ౖ"క;ల±దw
¹ÌL ¬Zి��" ఇW\ా P�Úయ	ల �IAdన సగమ	నుం(f ల��య	ల �I�ెdను. 43434343 
మ�డ�లmల మ	పu��P�డ�9Eల ఐదువందల %tఱÃ�¤కల;ను 44444444 మ	పu��
ఆరF9Eల %�వ�ల;ను మ	పu��9Eల ఐదువందల %ా(fదల;ను 45454545 పదుTxరF9Eల
మం�� మనుషp�ల;ను సమ�జమ	నక; క>%Sన సగ��� య	ండ%ా, ¹ÌL 46464646
ఇW\ా P�Úయ	లక; వAdన ఆ సగమ	నుం(f మనుషp�లలkను జంతpవ�లలkను
47474747 ఏబ ��ంట-�I ఒకట-��ప�న ¬Zి, PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj®  1ింAనటB6
PQ�9ా మం��రమ	ను �ా�ాడ� ల��య	ల �I�ెdను. 48484848 అప�డ� ZLTx
సహసKమ	ల "య�మక;ల;, అన%ా సహ¯Kా ¥�పతpల;ను శ�x¥�పతpల;ను ¹ÌL
±దwక; వAd 49494949  ZLవక;ల���న �¤మ	 మ� �ేJ�I\ంద నున` ãధులను
లs�I�ంA nతNమ	 �ేZిJVు; మ�లk ఒక�(ైనను nతNమ	నక; తక;�వ �ాల�దు.
50505050 �ాబట-C  PQ�9ా స"`¥�" మ� "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 కల;గ	నటB6
�¤మ	 మ�లk పKJమనుషp�"�I �ొ#S�Iన బం%ారF నగలను %tల;సులను
క(fయమ	లను ఉంగరమ	 లను ��గ	లను పతకమ	లను PQ�9ాక;



అరuణమ	%ా �ెAdయ	Tx`మ" �ెపu%ా 51515151 ¹ÌLయ	 య�జక;(ైన
ఎ>య�జరF నగల;%ా �ేయబ(fన ఆ బం%ారFను 9ా#S ±దw  ¬Zి��"#S. 52525252
సహ¯Kా ¥�పతpల;ను శ�x¥�పతpల;ను పKJ�ా¡ రuణమ	%ా PQ�9ాక;
అ#SuంAన బం%ార మంతయ	 పదుTxరF9Eల ఏడ� వందల ఏబ�� తpలమ	ల;. 53535353
ఆ Z2ౖ"క;లలk పKJ9ాడ�ను తన మటBC క; �xను ��ల6  ¯�మ	4
�ెచుd��"య	ం(ెను. 54545454 అప�డ� ¹ÌLయ	 య�జక;(ైన ఎ>య�జరFను
సహ¯Kా ¥�పతpల±దw నుం(fయ	 శ�x¥�పతpల±దwనుం(fయ	 ఆ బం%ారFను
¬Zి��" PQ�9ా స"`¥�" ఇW\ా P�Úయ	లక; జj® ప�ారÍమ	%ా పKత�mప�
గ	(xరమ	న ఉంA#S.

సంఖ���ాండమ	 32సంఖ���ాండమ	 32సంఖ���ాండమ	 32సంఖ���ాండమ	 32

1111 ర�బéయ	లక;ను %ా�ºయ	లక;ను అJV¯ాN ర���న మందల;ం(ెను గనుక
య�జ?రF పK�ేశమ	ను %Sల�దు పK�ేశమ	ను మందలక; త%Sన సÍలమ" �ె>Zి��"
2222 9ారF వAd ¹ÌLను య�జక;డగ	 ఎ>య�జరFను సమ�జ పK¥xనుల�¾ 3333
అ�x#�తp �ºబ¢ను య�జ?రF "మ�Ö  ¼̈��Ëను ఏల�ల� Ì2బµమ	 T:బ¢ బ¿ãను
అనుసÍల మ	ల;, అన%ా 4444 ఇW\ా P�Úయ	ల సమ�జమ	 ఎదుట PQ�9ా
జPంAన �ేశమ	 మందలక; త%Sన పK�ేశమ	.  ZLవక;ల���న మ�క; మందల;
కలవ�. 5555 �ాబట-C  మ� PQడల క; కటµmమ	 క>%SనPQడల, మమ	4ను
±#ాw ను అదw#S�I �xట-ంపక  �xసుల���న మ�క; ఈ �ేశమ	ను ¯ా�సÍ ~మ	%ా
ఇమ4న%ా 6666 ¹ÌL %ా�ºయ	ల��ను ర�బé య	ల��ను ] స�దరFల;
య	దzమ	నక; ��వ� చుండ%ా ]రF ఇక�డ కcరFdండవచుdTx? 7777 PQ�9ా



ఇW\ా P�Úయ	ల�IAdన �ేశమ	నక; 9ారF 9:ళ6కయ	ండ�నటB6  ]#³ల 9ా#S
హృదయమ	లను అ¥ైర� పరచుదురF? 8888 ఆ �ేశమ	ను చూచుటక; �ా�ేషp బ#³`
యలkనుం(f ] తండ�K లను TEను పం1ినప�డ� 9ారFను ఆల�గ	 �ేZి#Sగ�x 9999
9ారF ఎ���ల; లkయలk"�I 9:È6  ఆ �ేశమ	ను చూA ఇW\ా P�Úయ	ల
హృదయమ	ను అ¥ైర�పరA#S గనుక PQ�9ా తమ�IAdన �ేశమ	నక; 9ారF
9:ళ6క ��P#S. 10101010 ఆ ��నమ	న PQ�9ా �Åపమ	 రగ	ల;��" 11111111 ఇరFవ��
ఏండ�6  nదల;��" 12ౖ�Kా యమ	 క>%S ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f వAdన
మనుషp�లలk ప�రÞ మనసుq�� PQ�9ాను అనుస#SంAన �?T:yయ	డగ	
PQఫ�T:` క;మ�రF(ైన �ాల�బ	ను నూనుక;మ�రF(ైన PQ�షpవయ	 తపu
12121212 మ#S ఎవడ�ను ప�రÞమనసుq�� నను` అనుస#Sంపల�దు గనుక TEను
అబµK }మ	 ఇ¯ాqక; య��Åబ	లక; పKమ�ణప�ర�కమ	%ా "Adన �ేశమ	ను
9ారF తపu మ#S ఎవరFను చూడTE చూడర" పKమ�ణమ	 �ేZ2ను. 13131313 అప�డ�
PQ�9ా �Åపమ	 ఇW\ా P�Úయ	ల ]ద రగ	ల;��న%ా PQ�9ా దృÌి¡ �I
�ెడ�నడత న(fAన ఆ తరమ	9ారందరF నhంచువరక; అరణ�మ	లk నల;బ��
ఏండ�6  ఆయన 9ా#S" JరFగ	ల�డ�ేZ2ను. 14141414 ఇప�డ� ఇW\ా P�Úయ	లPQడల
PQ�9ాక; �Åపమ	 మ#S ఎక;�వ%ా ప�ట-C ంచునటB6 %ా ఆ �ాప�ల సం�xన
���న ]రF ] తండ�K లక; పKJ%ా బయల;�ే#S య	Tx`రF. 15151515 ]రF ఆయనను
అనుస#Sంపక 9:నుకక; మÈ6నPQడల ఆయన ఈ అరణ�మ	లk జనులను ఇంక
"ల;వ �ేయ	ను. అటB6  ]రF ఈ సర�జనమ	ను నhంప �ేZ2దరT:ను. 16161616
అందుక; 9ారF అత"±దwక; వAd �¤మ	 ఇక�డ మ� మందల��రక; �ొడ6 ను
మ� 1ిల6 ల ��రక; ప�రమ	లను కటBC ��ందుమ	. 17171717 ఇW\ా P�Úయ	లను 9ా#S9ా#S



సÍలమ	లక; �ేరFdవరక; �¤మ	 9ా#S మ	ందర య	దzమ	నక; Zిదzప(f
¯ాగ	దుమ	. అP�ే మ� 1ిల6 ల; ఈ �ేశ"9ాసుల భయమ	�ేత �Kా �ారమ	గల
ప�రమ	లలk "వZింపవలsను. 18181818 ఇW\ా P�Úయ	లలk పKJ9ాడ�ను తన తన
¯ా�సÍ ~మ	ను ��ందువరక; మ� Pండ6 క; J#S%S #ామ	. 19191919 త�రFu��క;�న
±#ాw ను ఇవతల మ�క; ¯ా�సÍ ~మ	 �ొ#S�?ను గనుక ±#ాw ను అవతల
దూరమ	%ా 9ా#S�� ¯ా�సÍ ~మ	 ��ందమ"#S. 20202020 అప�డ� ¹ÌL 9ా#S��]రF ]
మ�ట]ద ">A PQ�9ా స"`¥�" య	దzమ	నక; Zిదzప(f PQ�9ా తన
PQదుటనుం(f తన శతpK వ�లను 9:ళ6  %tటBC వరక; 21212121 PQ�9ా స"`¥�"
]రందరF య	దz  సన`దుz లsౖ ±#ాw ను అవత>�I 9:È6నPQడల 22222222 ఆ �ేశమ	
PQ�9ా స"`¥�" జPంపబ(fన తరF9ాత ]రF J#S%S వAd PQ�9ా
దృÌిC �I" ఇW\ా P�Úయ	ల దృÌిC �I" "#�w షpలsౖ య	ందురF; అప�డ� ఈ �ేశమ	
PQ�9ా స"`¥�" ]క; ¯ా�సÍ ~మగ	ను. 23232323 ]రF అటB6  �ేయ" PQడల
PQ�9ా దృÌిC �I �ాపమ	�ేZిన 9ారగ	దురF గనుక ] �ాపమ	 !మ	4ను
పటBC ��నును అ" �ె>Zి ��ను(f. 24242424 ]రF ] 1ిల6 ల��రక; ప�రమ	లను ]
మందల ��రక; �ొడ6 ను కటBC ��" ] T°టనుం(f వAdన మ�ట ��ప�న
�ేయ	డT:ను. 25252525 అందుక; %ా�ºయ	ల;ను ర�బé య	ల;ను ¹ÌL�� మ�
P�>న9ాడ� ఆజj® 1ింA నటB6   �xసుల���న �¤మ	 �ేZ2దమ	. 26262626 మ� 1ిల6 ల;
మ� ´µర�ల; మ� మందల; మ� సమసN  ప�వ�ల; అక�డ %Sల�దు ప�రమ	లలk
ఉండ�ను. 27272727  �xసుల���న �¤మ	, అన%ా మ� ZLనలk పKJ ãధుడ�ను మ�
P�>న9ాడ� �ె1ిuనటB6  PQ�9ా స"`¥�" య	దzమ	 �ేయ	టక; ±#ాw ను
అవత>�Iవ�ెdదమ"#S. 28282828 �ాబట-C  ¹ÌL 9ా#S"గ�#Sd య�జక;(ైన ఎ>య�జరF



క;ను, నూను క;మ�రF(ైన PQ�షpవక;ను, ఇW\ా P�Ú య	ల %�తKమ	లలk
1ితరFల క;టBంబ మ	ల పK¥xనులక;ను ఆజj® 1ింA 9ా#S�� ఇట6 T:ను 29292929
%ా�ºయ	ల;ను ర�బé య	ల;ను అందరF PQ� 9ా స"`¥�" య	దzమ	నక;
Zిదwప(f ]�� కcడ ±#ాw ను అవత>�I 9:È6నPQడల ఆ �ేశమ	 ]�ేత
జPంపబ(fన తరF9ాత ]రF %Sల�దు �ేశమ	ను 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మ	%ా
ఇయ�వలsను. 30303030 అP�ే 9ారF ]�� క>Zి ãధులsౖ ఆవ>�I 9:ళ6"PQడల
9ారF కTxను �ేశమం�ే ] మధ�ను ¯ా�సÍ ~మ	లను ��ందు దురన%ా 31313131
%ా�ºయ	ల;ను ర�బéయ	ల;నుPQ�9ా  �xసుల���న మ��� �ె1ిuనటä6
�ేZ2దమ	. 32323232 �¤మ	 PQ�9ా స"`¥�" య	దzసన`దుz ల��� న�� �xట-
కTxను�ేశమ	లk"�I 9:æç6 దమ	. అప�డ� ±#ాw ను ఇవతల �¤మ	
¯ా�సÍ ~మ	ను ��ం�ెదమ" ఉతN ర !Ad#S. 33333333 అప�డ� ¹ÌL 9ా#S�I, అన%ా
%ా�ºయ	లక;ను ర�బé య	లక;ను ãZLప� క;మ�రF(ైన మనÌLª  అరz%�తKప�
9ా#S�I", అ¹#§య	ల #ాజ?ౖన Zీ�ను #ాజ�మ	ను, బµ�ాను #ాజ?ౖన ఓగ	
#ాజ�మ	ను, �x" �Kా ంతప�రమ	ల�� ఆ �ేశమ	ను చటBC నుండ� ఆ
�ేశప�రమ	లను ఇ�ెdను. 34343434 %ా�ºయ	ల; �ºబ¢ను అ�x#�తp అ#�P�రF అ��K తp
���ాను 35353535 య�జ?రF ±%?Ëహ బéJ`మ�Ö  బé�xú #ాను 36363636 అను �Kా �ారమ	ల;గల
ప�రమ	లను మందల �ొడ6 ను కటBC  ��"#S. 37373737 ర�బéయ	ల; మ�రF1LరF��ం��న

¼̈��Ëను ఏల�ల� �Iర��xPమ	 T:బ¢ బయలs4ãను 38383838 Ìిబµ4 అను
ప�రమ	లను కట-C , �xమ	 కట-Cన ఆ ప�రమ	లక; 9EరF 1LరFల; 12ట-C #S. 39393939 మనÌLª
క;మ�రFలsౖన మ��×#§య	ల; %Sల�దు]���I ��P �x" పటBC ��" �x"లkనున`
అ¹#§య	లను 9:ళ6%tట-C #S. 40404040 ¹ÌL మనÌLª  క;మ�రF (ైన మ��×రFక;



%Sల�దు"�ెdను 41414141 అతడ� అక�డ "వ Zిం�ెను. మనÌLª  క;మ�రF(ైన య�PÀరF
9:È6  9ా#S పలs6 లను పటBC ��" 9ాట-�I య�PÀరF పలs6 లను 1LరF 12టMCను. 42424242
T°బహÑ 9:È6 �?Txతpను �x" %\ా మమ	 లను పటBC ��" �x"�I T°బహÑ అ" తన
1LరF 12టMCను.

సంఖ���ాండమ	 33సంఖ���ాండమ	 33సంఖ���ాండమ	 33సంఖ���ాండమ	 33

1111 ¹ÌL అహ#�నులవలన తమ తమ ZLనల��ప�న ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f
బయల;�ే#SవAdన ఇW\ా P�Úయ	ల; �ేZిన పKయ�ణమ	ల; ఇV. 2222 ¹ÌL
PQ�9ా Z2లVAdన పK�ారమ	, 9ా#S పKయ�ణమ	లనుబట-C  9ా#S
సం�xరక\మమ	లను 9Kా Z2ను. 9ా#S సం�xరక\మ మ	ల పK�ారమ	 9ా#S
పKయ�ణమ	ల; ఇV. 3333 nదట- T:ల పదునPదవ ��నమ	న 9ారF #ా��ZLసులk
నుం(f పKయ�ణ��� ప¯ా�పండ�గక; మరFTxడ� 9ా#S మధ�ను PQ�9ా
హతమ	 �ేZిన �¾>చూల;ల నంద#S" ఐగ	1ీNయ	ల; �ాJ12టBC చుండ%ా
ఇW\ా P�Úయ	ల; ఐగ	1ీNయ	లంద#S కను`లPQదుట జã�xqహమ	��
బయల;�ే#S వAd#S. 4444 అప�డ� ఐగ	1ీNయ	ల �ేవతలక; PQ�9ా ¬రFu
¬#?dను. 5555 ఇW\ా P�Úయ	ల; #ా�� ZLసులkనుం(f బయల;�ే#S సు�Å�తpలk ��%S#S.
6666 సు�Å� తpలkనుం(f 9ారF బయల;�ే#S అరణ�ప� కడనున` ఏ�x మ	లk��%S#S. 7777
ఏ�xమ	లkనుం(f బయల;�ే#S బయలsqâ�ను ఎదుటనున` 1ీహ ß̈#�తpతటBC
J#S%S !%�w ల; ఎదుట ��%S#S. 8888 1ీహ ß̈#�తpలkనుం(f బయల;�ే#S సమ	దKమ	
మధ�నుం(f అరణ�మ	లk"�I �ే#S ఏ�xమ	 అరణ�మందు మ�డ���నమ	ల
పKయ�ణమ	 �ేZి మ�#ాలk ��%S#S. మ�#ాలkనుం(f బయల;�ే#S ఏÚమ	క; వAd#S.



9999 ఏÚమ	లk పం(ెKండ� ట-బ	గ¶  ల;ను (ెబË�� PÀత�ెటB6 ను ఉం(ెను; అక�డ
��%S#S. 10101010 ఏÚమ	లkనుం(f 9ారF బయల;�ే#S ఎఱÃ  సమ	దKమ	 TUదw  ��%S#S. 11111111
ఎఱÃసమ	దKమ	 TUదwనుం(f బయల;�ే#S Zీను అరణ�మందు ��%S#S. 12121212 Zీను
అరణ�మ	లk నుం(f బయల;�ే#S �ోప�ాలk ��%S#S 13131313 �ోప�ాలkనుం(f బయల;�ే#S
ఆలcషpలk ��%S#S. 14141414 ఆలcషpలkనుం(f బయల;�ే#S #?Óీ�ºమ	లk ��%S#S. అక�డ
జనుల; �xK గ	ట�?r ళØ6  ల�క��PQను. 15151515 #?Óీ�ºమ	లkనుం(f బయల;�ే#S ZీTxP
అరణ�మందు ��%S#S. 16161616 ZీTxP అరణ�మ	నుం(f బయల;�ే#S �Iబ¢K తpహ�xN 9ాలk
��%S#S. 17171717 �Iబ¢K తpహ�x 9ాలkనుం(f బయల;�ే#S హజ³#�తpలk ��%S#S. 18181818 హజ³
#�తpలkనుం(f బయల;�ే#S #S�x4లk ��%S#S. 19191919 #S�x4లkనుం(f బయల;�ే#S
#S¹4ను �ా#?సులk ��%S#S. 20202020 #S¹4ను �ా#? సులkనుం(f బయల; �ే#S >బµ`లk
��%S#S. 21212121 >బµ`లk నుం(f బయల;�ే#S #§¯ాలk ��%S#S. 22222222 #§¯ాలkనుం(f బయల;
�ే#S �? Á̈ల� �xలk ��%S#S. 23232323 �? Á̈ల��xలkనుం(f బయల;�ే#S �ా12రF ��ండTUదw
��%S#S. 24242424 �ా12రF ��ండ TUదwనుం(f బయల;�ే#S హ#ా�xలk ��%S#S. 25252525 హ#ా�xలk
నుం(f బయల;�ే#S మ�?లkతpలk ��%S#S. 26262626 మ�?లkతpలk నుం(f బయల;�ే#S
�xహతpలk ��%S#S. 27272727 �xహతpలkనుం(f బయల;�ే#S �xరహÑలk ��%S#S. 28282828
�xరహÑలkనుం(f బయల;�ే#S !�x�లk ��%S#S. 29292929 !�x�లkనుం(f బయల; �ే#S
హ��4Txలk ��%S#S. 30303030 హ��4Txలkనుం(f బయల;�ే#S nZL#�తpలk ��%S#S. 31313131 
nZL#�తpలk నుం(f బయల;�ే#S బ¿TEయ��ానులk ��%S#S. 32323232
బ¿TEయ��ానులkనుం(f బయల;�ే#S �ñ హ%S¶�x¶ దులk ��%S#S. 33333333 �ñ హ%S¶�x¶
దులkనుం(f బయల;�ే#S ±�xË�xలk ��%S#S. 34343434 ±�xË �xలkనుం(f
బయల;�ే#S ఎబ¢K Txలk ��%S#S. 35353535 ఎబ¢K  Txలkనుం(f బయల;�ే#S ఎ¯�T:¶ బ¿రFలk



��%S#S. 36363636 ఎ¯�T:¶  బ¿రFలkనుం(f బయల;�ే#S �ా�ేషp అనబ(fన Zీను అరణ�
మ	లk ��%S#S. 37373737 �ా�ేషpలkనుం(f బయల;�ే#S ఎ�ోమ	 �ేశమ	కడనున`
�రF��ండ దగ¶ర ��%S#S. 38383838 PQ�9ా Z2లVAdన పK�ారమ	 య�జక;(ైన
అహ#�ను �రF ��ండT:�I�, ఇW\ా P�Úయ	ల; ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f
బయల;�ే#S వAdన నల;వ��యవ సంవతqరమ	న అPదవ T:ల nదట-
��నమ	న అక�డ మృJTUం�ెను. 39393939 అహ #�ను నూట ఇరFవ�� మ�(ేండ6
PÀడ�గల9ా(ై �రF ��ండ]ద మృJTUం�ెను. 40404040 అప�డ� ద�fణ��క;�న
కTxను �ేశమందు "వZింAన అ#ాదు#ాజ?ౖన కTxయ	డ� ఇW\ా P�Úయ	ల;
వAdన సంగJ VT:ను. 41414141 9ారF �రF ��ండనుం(f బయల;�ే#S సల�4Txలk
��%S#S. 42424242 సల�4Txలk నుం(f బయల;�ే#S ప�TUనులk ��%S#S. 43434343 ప�TUనులk
నుం(f బయల;�ే#S ఓబ¢తpలk ��%S#S. 44444444 ఓబ¢తpలkనుం(f బయల;�ే#S
¹య�బ	 ��>�¤ర ±దwనున` ఈPQ� అబµ#§మ	లk ��%S#S. 45454545 ఈPQ�
అబµ#§మ	లkనుం(f బయల; �ే#S �ºబ¢ను%ాదులk ��%S#S. 46464646 �ºబ¢ను%ాదులkనుం(f
బయల;�ే#S అలk4ను ��బµ6 �xPమ	లk ��%S#S. 47474747 అలk4ను ��బµ6
�xPమ	లkనుం(f బయల;�ే#S T:బ¢PQదుట- అబµ #§మ	 ��ండలలk ��%S#S. 48484848
అబµ#§మ	 ��ండలలkనుం(f బయల;�ే#S PQ#S�Å దగ¶ర ±#ాw నుక; స]ప���న
¹య�బ	 ����xనమ	లలk ��%S#S. 49494949 9ారF ¹య�బ	 ����xనమ	లలk
బ¿�ే�Ìి¹తp nదల;��" ఆబéల; Ìి¬Nమ	వరక; ±#ాw నుదగ¶ర ��%S#S. 50505050
PQ#S�Å±దw , అన%ా ±#ాw నుక; స]ప���న ¹య�బ	 ����xనమ	లలk
PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను. 51515151 వ� ఇW\ా P�Úయ	ల��
ఇట6 నుమ	]రF ±#ాw నును �xట- కTxను�ేశమ	ను �ే#Sన తరF9ాత 52525252 ఆ



�ేశ"9ాసులంద#S" ] PQదుట నుం(f 9:ళ6%tట-C , 9ా#S సమసN  పKJమలను
Txశనమ	�ేZి 9ా#S ��తVగ\హమ	లన"`ట-" నhంప�ేZి 9ా#S ఉన`త
సÍలమ	లన"`ట-" �ాడ��ేZి 53535353 ఆ �ేశమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��" �x"లk
"వZింపవలsను; ఏలయన%ా �x" ¯ా�¥ºనపరచు��నునటB6  ఆ �ేశమ	ను
]�IAdJ". 54545454 ]రF ] వంశమ	ల��ప�న *టB6 9EZి ఆ �ేశమ	ను
¯ా�సÍ ~మ	ల;%ా పంచు��నవలsను. ఎక;�వ మం���I ఎక;�వ ¯ా�సÍ ~మ	ను
తక;�వమం���I తక;�వ ¯ా�సÍ ~మ	 ఇయ�వలsను. ఎవ" *ట- P� సÍలమ	న
పడ�T° 9ా"�I ఆ సÍల�¤ కల;గ	ను. ] తండ�K ల %�తKమ	ల ��ప�న ]రF
¯ా�సÍ ~మ	ల; ��ందవలsను. 55555555 అP�ే ]రF ] PQదుటనుం(f ఆ
�ేశ"9ాసులను 9:ళ6%tటC"PQడల, ]రF 9ా#Sలk ఎవ#S" ఉండ"�ెdద#� 9ారF ]
కను`లలk మ	ండ�6  %ాను ] పKక�లలk &లమ	ల;%ాను ఉం(f, ]రF
"వZించు ఆ �ేశమ	లk !మ	4ను బµధ12టMCదరF. 56565656 మ#Sయ	 TEను 9ా#S�I
�ేయ తలంAనటB6  ]క; �ేZ2దన" 9ా#S�� �ెప�మ	.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2ల V�ెdనువ� ఇW\ా P�Úయ	ల�� 2222
కTxను �ేశమ	న, అన%ా ��>�¤రల��ప�న ]రF *టB6 9EZి ¯ా�సÍ ~మ	%ా
పంచు��ను కTxను�ేశమ	న 3333 ]రF పK9Ehంచుచుండ%ా, ] ద�fణ��క;� Zీను
అరణ�మ	 nదల;��" ఎ�ోమ	 స#Sహదుw , అన%ా 4444 ] ద�fణప� స#Sహదుw
ఉప� సమ	 దKమ	±క� త�రFu ¬రమ	వరక; ఉండ�ను. ] స#S హదుw
ద�fణమ	 nదల;��" అక\áËమ	 కనమ±దw J#S%S Zీనువరక; 9ా�1ించును.



అ�� ద�fణమ	నుం(f �ా�ేషp బ#³`యవరక; 9ా�1ింA, అక�డనుం(f
హసర�xw రFవరక; ��P, అక�డనుం(f అ¯�4నువరక; ¯ాగ	ను. 5555 అ¯�4నునుం(f
ఐగ	ప�N  న��వరక; స#Sహదుw  J#S%S సమ	దKమ	వరక; 9ా�1ించును. 6666 పడమట-
స#Sహదుw  ఏద న%ా మ}సమ	దKమ	, అ�ే ]క; పడమట- స#Sహదుw %ా
నుండ�ను. 7777 ] ఉతN రప� స#Sహదుw ను మ}సమ	దKమ	 ±దwనుం(f �రF
��ండవరక; ఏరuరచు��నవలsను. 8888 �రF ��ండ ±దwనుం(f హమ�తpనక;
��వ�మ�ర¶మ	 వరక; ఏరuరచు��నవలsను. ఆ స#Sహదుw  Z2�xదువరక;
9ా�1ించును. 9999 అక�డనుం(f స#Sహదుw  ���K నువరక; 9ా�1ించును, �x" Aవర
హస#³TxనుTUదw  ఉండ�ను. అ�� ]క; ఉతN రప� స#Sహదుw . 10101010 త�రFu స#Sహదుw
హస#³Txనునుం(f Ì2�ామ	వరక; ]రF ఏరuరచు��న వలsను. 11111111 Ì2�ామ	నుం(f
స#Sహదుw  అPÀనుక; త�రFuన #Sబµ6 వరక; నుండ�ను. ఆ స#Sహదుw  ��%S
త�రFuన �IT:` #?తp సమ	దKమ	TUడ�i ను త%S>య	ండ�ను. 12121212 ఆ స#Sహదుw
±#ాw నున��వరక; ��%S ఉప� సమ	దKమ	దనుక 9ా�1ిం చును. ఆ�ేశమ	
చుటBC నున` స#Sహదుw ల మధ�నున` �ేశమ	 ]�ై య	ండ�న" 9ా#S
�ాజj® 1ించుమ	. 13131313 ¹ÌL ఇW\ా P�Úయ	ల��]రF *ట6 �ేత ��ంద బ¢వ�చున`
�ేశమ	 ఇ��. PQ�9ా �¾!్మ�� %�తK మ	లక;ను అరz%�తKమ	నక;ను �º"
"య�వలsన" ఆజj®  1ిం�ెను; 14141414 ఏలయన%ా తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ	ల
పK�ారమ	 ర�బéయ	ల;ను %ా�ºయ	ల;ను తమ తమ ¯ా�సÍ ~మ	ల TUం��#S. 15151515
మనÌLª  అరz%�తKప�9ారF తమ ¯ా�సÍ ~మ	 TUం��#S. ఆ #?ండ� %�తKప�9ారFను అరz
%�తKప�9ారFను సూ#��దయ ��క;�న, అన%ా త�రFu ��క;�న PQ#S�Å±దw
±#ాw ను ఇవతల తమ తమ ¯ా�సÍ ~మ	లను ��ం��ర" �ె12uను. 16161616 మ#Sయ	



PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 17171717 ఆ �ేశమ	ను ]క; ¯ా�సÍ ~మ	%ా
పంA12టCవలZిన9ా #?వరన%ా, య�జక;(ైన ఎ>య�జరFను నూను క;మ�రF
(ైన PQ�షpవయ	. 18181818 మ#Sయ	 ఆ �ేశమ	ను ]క; ¯ా�సÍ ~మ	%ా
పంA12టBC టక; పKJ %�తKమ	లk ఒ���క పK¥xను" ఏరuరచు��నవలsను. 19191919 9ా#?వ
రన%ా, య��x9ా#S %�తKమ	లk PQఫ�T:` క;మ�రF (ైన �ాల�బ	. 20202020
Ìి¹�య	ల %�తKమ	లk అ]హÉదు క;మ�రF(ైన Ì2మ�P�ల;, 21212121 
బ¿Tx�]య	ల %�తK మ	లk �I¯�6 ను క;మ�రF(ైన ఎÚ�xదు. 22222222 �xయ	ల
%�తKమ	లk ±%S6  క;మ�రF(ైన బ	�×� పK¥x", 23232323 ãZLప� ప�తpK లలk ఏâ�దు
క;మ�రF(ైన హ`P�ల; మనÌీªయ	ల %�తKపK¥x", 24242424 ఎâKా P]య	ల %�తK
మ	లk Ìి�ాN ను క;మ�రF(ైన �?మ�P�ల; పK¥x", 25252525 జ?బ�లcయ	ల
%�తKమ	లk ప#ా`క; క;మ�రF(ైన ఎÚ�ా�ాను పK¥x", 26262626 ఇWాîఖ�#§య	ల
%�తKమ	లk అజjను క;మ�రF(ైన పÚNP�ల; పK¥x", 27272727 ఆÌL#§య	ల %�తKమ	లk
Ì2లk! క;మ�రF(ైన అ ß̈హÉదు పK¥x". 28282828 నâాN Úయ	ల %�తKమ	లk
అ]హÉదు క;మ�రF(ైన 12ద Á̈ల; పK¥x". 29292929 కTxను �ేశమ	లk
ఇW\ా P�Úయ	లక; 9ా#S 9ా#S ¯ా�సÍ ~మ	లను పంA12టBC  టక; PQ�9ా
ఆజj® 1ింAన9ారF �#³.

సంఖ���ాండమ	 35సంఖ���ాండమ	 35సంఖ���ాండమ	 35సంఖ���ాండమ	 35

1111 మ#Sయ	 PQ#S�Å ±దw  ±#ాw నుక; స]ప���న ¹య�బ	 ����xనమ	లలk
PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 ఇW\ా P�Úయ	ల; �xమ	 ��ందు
¯ా�సÍ ~మ	లk ల��య	ల; "వZించుటక; 9ా#S�I ప�రమ	లను ఇయ�వలsన"



9ా#S �ాజj® 1ించుమ	; ఆ ప�ర మ	ల చుటBC నున` పలs6 లను
ల��య	ల�Iయ�వలsను. 3333 9ారF "వZించుటక; ఆ ప�రమ	ల; 9ా#Sవగ	ను. 9ాట-
��లమ	ల; 9ా#S ప�వ�లక;ను 9ా#S మందలక;ను 9ా#S సమసN  జంతp
వ�లక;ను ఉండవలsను. 4444 ]రF ల��య	ల�Iచుd ప�రమ	ల పలs6 ల పKJ
ప�రమ	±క� %�డ nదల;��" చుటBC  9:P� మ�రల; 5555 మ#Sయ	 ]రF ఆ
ప�రమ	ల 9:ల;పల నుం(f త�రFu ��క;�న #?ండ�9Eల మ�రలను, ద�fణ
��క;�న #?ండ�9Eల మ�రలను, పడమట- ��క;�న #?ండ� 9Eల మ�రలను, ఉతN ర
��క;�న #?ండ�9Eల మ�రలను ��లవవలsను. ఆ నడ�మ ప�రమ	ండవలsను. అ��
9ా#S ప�రమ	లక; పలs6 ల;%ా నుండ�ను. 6666 మ#Sయ	 ]రF ల�� య	ల�Iచుd
ప�రమ	లలk ఆరF ఆశ\యప�రమ	ల;ండవలsను. నరహంతpక;డ� 9ాట-లk"�I
�ా#S��వ�నటB6 %ా 9ాట-" "య!ంపవలsను. అVయ	%ాక నల;వ��#?ండ�
ప�రమ	లను ఇయ�వలsను. 7777 9ాట- 9ాట- పలs6 ల��కcడ ]రF ల��య	లక;
ఇయ�వలZిన ప�రమ	ల"`య	 నల;వ��PQ" !��. 8888 ]రF ఇచుd
ప�రమ	ల; ఇW\ా P�Úయ	ల ¯ా�సÍ ~ మ	లk నుం(fP� ఇయ�వలsను. ]రF
ఎక;�9:ౖన�x"లk ఎక;�వ%ాను, తక;�9:ౖన�x"లk తక;�వ%ాను ఇయ�వలsను.
పKJ %�తKమ	 �xను ��ందు ¯ా�సÍ ~మ	 ��ప�న, తన తన ప�రమ	లలk ��"`ట-"
ల��య	లక; ఇయ� వలsను. 9999 మ#Sయ	 PQ�9ా ¹ÌLక; ఈల�గ	
Z2లV�ెdను వ� ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇట6 నుమ	 10101010 ]రF ±#ాw ను �xట-
కTxను�ేశమ	లk"�I 9:È6న తరF9ాత 11111111 ఆశ\య ప�రమ	ల;%ా ఉండ�టక; ]రF
ప�రమ	లను ఏరuరచు��న వలsను. 12121212 ��రబµటBన ఒక" చం1ిన9ాడ�
9ాట-లk"�I �ా#S��వచుdను. ¬రFu ��ందుట�?r నరహంతక;డ� సమ�జమ	T:దుట



"ల;చువరక; 9ాడ� మరణhm TUందకcడదు గనుక పKJహత� �ేయ	9ాడ�
#ాక;ండ అV ]క; ఆశ\యప�రమ	ల;%ా ఉండ�ను. 13131313 ]రF ఇయ� వలZిన ఆ
ప�రమ	లలk ఆరF ఆశ\య ప�రమ	ల;ండవలsను. 14141414 9ాట-లk ±#ాw ను ఇవతల
మ�డ� ప�రమ	లను ఇయ� వలsను, కTxను �ేశమ	లk మ�డ� ప�రమ	లను
ఇయ� వలsను. అV ]క; ఆశ\య ప�రమ	ల;%ా ఉండ�ను. 15151515 ��రబµటBన ఒక"
చం1ిన PQవ(ైనను 9ాట-లk"�I �ా#S ��వ�నటB6  ఆ ఆరF ప�రమ	ల;
ఇW\ా P�Úయ	లక;ను పర �ే�లక;ను ] మధ� "వZించు9ా#S�I" ఆశ\య���
య	ండ�ను. 16161616 ఒకడ� చచుdనటB6  9ా"" ఇనుప ఆయ	ధ మ	�� ��టBC 9ాడ�
నరహంతక;డ� ఆ నరహంతక;"�I "శdయమ	%ా మరణhm V¥�ంపవలsను. 17171717 
ఒకడ� చచుd నటB6  మ#S±కడ� #ాJ�� 9ా" ��టC%ా �ెబËJ"న 9ాడ�
చ"��PనPQడల ��ట-Cన9ాడ� నరహంతక;డగ	ను. ఆ నరహంతక;డ�
"శdయమ	%ా మరణhm TUందును. 18181818 మ#Sయ	 ఒకడ� చచుdనటB6
మ#S±కడ� �ేJకఱÃ�� ��టC%ా �ెబË J"న9ాడ� చ"��Pన PQడల ��ట-Cన
9ాడ� నర హంతక;డగ	ను. ఆ నరహంత క;డ� "శdయమ	%ా మరణhm
TUందును. 19191919 హత� Vషయమ	లk పKJహత� �ేయ	9ాడ� �xTE నరహంత క;"
చంపవలsను. 20202020 9ా" కను%t"నప�డ� 9ా" చంప వలsను. ఒకడ� చచుdనటB6
9ా" పగపట-C  ��(fAనను, ల�క ��ంAయ	ం(f 9ా"]ద �ే"T:ౖనను 9EZినను, ల�క
ఒకడ� చచుdనటB6  9:ౖరమ	వలన �ేJ�� 9ా" ��ట-Cనను, ��ట-Cన9ాడ�
నరహంతక;డ�, "శdయమ	%ా 9ా" చంప వలsను. 21212121 నరహత� Vషయమ	లk
పKJహత� �ేయ	 9ాడ� ఆ నరహంతక;" కను%t"నప�డ� 9ా" చంపవలsను. 22222222
అP�ే పగపటCక హ�ాతpN %ా 9ా"" ��(fA నను, ��ంAయ	ండక 9ా"]ద ఏ



ఆయ	ధమ	T:ౖన 9EZినను, 9ా" చూడక ఒకడ� చచుdనటB6  9ా"]ద #ాP
పడ9EZినను, 23232323 �ెబËJ"న9ాడ� చ"��Pన PQడల ��ట-Cన 9ాడ� 9ా"]ద
పగపటCల�దు, 9ా"�I }"�ేయ %�రల�దు. 24242424 �ాబట-C  సమ�జమ	 ఈ
Vధులనుబట-C  ��ట-Cన 9ా"�I" హత�Vషయమ	లk పKJహత� �ేయ	9ా"�I"
¬రFu¬రdవలsను. 25252525 అటB6  సమ�జమ	 నరహత� Vషయ మ	లk పKJహత�
�ేయ	9ా" �ేJలkనుం(f ఆ నరహంత క;" V(f1ింపవలsను. అప�డ�
సమ�జమ	 9ాడ� �ా#S ��Pన ఆశ\య ప�రమ	నక; 9ా" మరల పంపవలsను.
9ాడ� ప#S�దz  �ైలమ	�� అ�ÌL�Iంపబ(fన పK¥xన య�జక;డ�
మృJTUందువరక; అక�డTE "వZింపవలsను. 26262626 అP�ే ఆ నరహంతక;డ�
ఎప�(ైనను �xను �ా#S��P ��Adన ఆశ\యప�రమ	±క� స#Sహదుw ను �xట-
9:ళØ6  నప�డ� 27272727 నరహత�Vషయమ	లk పKJహత� �ేయ	9ాడ�
ఆశ\యప�రమ	±క� స#Sహదుw  9:ల;పల 9ా" కను %t"నPQడల, ఆ
పKJహంతక;డ� ఆ నరహంతక;" చం1ి నను 9ా"]ద �Kా ణమ	¬Zిన �ోషమ	
ఉండదు. 28282828 ఏలయన%ా పK¥xనయ�జక;డ� మృJTUందువరక; అతడ�
ఆశ\యప�రమ	లkTE "వZింపవలsను. పK¥xనయ�జక;డ� మృJTUం��న తరF9ాత
ఆ నరహంతక;డ� తన ¯ా�సÍ ~మ	న` �ేశమ	 నక; J#S%S 9:ళ6వచుdను. 29292929 ఇV
] సమసN  "9ాససÍలమ	 లలk ] తరతరమ	లక; ]క; V¥�ంపబ(fన కటCడ.
30303030 ఎవ(ైనను ఒక" �xవ%tట-Cన PQడల ¯ా{ల T°ట-మ�ట వలన ఆ
నరహంతక;"�I మరణhm V¥�ంపవలsను. ఒక ¯ా�fమ�ట]దTE PQవ"�I"
మరణhm V¥�ంప కcడదు. 31313131 �xవత%Sన నరహంతక;" �Kా ణమ	��రక; ]రF
V¹చన ధనమ	ను అం%§క#Sంపక "శdయమ	%ా 9ా"�I మరణhm



V¥�ంపవలsను. 32323232 మ#Sయ	 ఆశ\యప�ర మ	నక; �ా#S��Pన9ాడ� య�జక;డ�
మృJTUందక మ	నుప� స��ేశమందు "వZించునటB6  9ా"�ేత V¹చన
ధనమ	ను అం%§క#Sంపకcడదు. 33333333 ]రFండ� �ేశమ	ను అపVతKపరచకcడదు;
నరహత� �ేశమ	ను అపVతKపర చును గ�x. �ేశమ	లk Aం��న రకNమ	
"!తNమ	 Aం��ంAన 9ా" రకNమ	వలనTE �Kా యhdతNమ	 కల;గ	ను %ా" మ#S
�ే"వలనను కల;గదు. 34343434 ]రF "వZించు �ేశ మ	ను అపVతK పరచకcడదు.
అందులk TEను ] మధ�ను "వZించుచుTx`ను. "జమ	%ా PQ�9ా అను
TEను ఇW\ా P�Úయ	లమధ� "వZించుచుTx`ను.

సంఖ���ాండమ	 36సంఖ���ాండమ	 36సంఖ���ాండమ	 36సంఖ���ాండమ	 36

1111 ãZLప� ప�తpK లవంశమ	లలk మ��×రF క;మ�రF డ�ను మనÌLª
మనుమడ�T:ౖన %Sల�దు±క� ప�తpK వంశమ	ల 12దwల; వAd ¹ÌLPQదుటను
ఇW\ా P�Úయ	ల 1ితరFల క;టBంబమ	ల పK¥xనుల PQదుటను మ�టల�(f
Pట6 "#S 2222 ఆ �ేశమ	ను వంతp *ట6 ��ప�న ఇW\ా P�Úయ	లక; ¯ా�సÍ ~మ	%ా
ఇయ�వలsన" PQ�9ా మ� P�>న9ా" �ాజj® 1ిం�ెను. మ#Sయ	 మ�
స�దరF(ైన Z2లk12}దు ¯ా�సÍ ~మ	ను అత" క;మ�#?Nలక; ఇయ� వలsన"
మ� P�>న9ాడ� PQ�9ా�ేత ఆజ®TUం�ెను. 3333 అP�ే 9ారF
ఇW\ా P�Úయ	లలk 9EరF %�తKమ	ల 9ా#S T:వ#ST:ౖనను 12ం(f6 �ేZి��"న PQడల
9ా#S ¯ా�సÍ ~మ	 మ� 1ితరFల ¯ా�సÍ ~మ	నుం(f ¬యబ(f, 9ారF క>Zి��"న9ా#S
%�తK¯ా�సÍ ~మ	�� కల;పబ(f, మ�క; వంతp *ట6 ��ప�న క>%Sన ¯ా�సÍ ~మ	నుం(f
V(f��వ�ను. 4444 �ాబట-C  ఇW\ా P�Úయ	లక; సుTxద సంవతqరమ	 వచుd నప�డ�



9ా#S ¯ా�సÍ ~మ	 9ారF క>Zి��"న 9ా#S %�తK ¯ా�సÍ ~మ	�� కల;పబడ�ను గనుక
ఆ వంతpన మ� 1ితరFల %�తK¯ా�సÍ ~మ	 త%S¶��వ�నన%ా 5555 ¹ÌL PQ�9ా
Z2లVAdనటB6  ఇW\ా P�Úయ	లక; ఆజj® 1ింA Pట6 T:నుãZLప� ప�తpK ల
%�JKక;ల; �ె1ిuన�� Tx�య�¤. 6666 PQ�9ా Z2లk12}దు క;మ�#?Nలను గ�#Sd
Z2లVAdన మ�ట ఏదన%ా9ారF తమక; ఇషpC లsౖన9ా#S" 12ం(f6  �ేZి��నవచుdను
%ా" 9ారF తమ తం(fK %�తKవంశ మ	లkTE 12ం(f6  �ేZి��నవలsను. 7777 
ఇW\ా P�Úయ	ల ¯ా�సÍ ~మ	 ఒక %�తKమ	లkనుం(f 9E#tక %�తKమ	లk"�I
��కcడదు. ఇW\ా P�Úయ	లలk పKJ9ాడ�ను తన తన 1ితరFల %�తK¯ా�సÍ ~మ	ను
హతpN ��" య	ండవలsను. 8888 మ#Sయ	 ఇW\ా P�Úయ	లక; 9ా#S 9ా#S 1ితరFల
¯ా�సÍ ~మ	 కల;గ	నటB6 , ఇW\ా P�Úయ	ల %�తK మ	లలk ¯ా�సÍ ~మ	గల పKJ
క;మ�#?Nయ	 తన తం(fK %�తKవంశమ	లkTE 12ం(f6 �ేZి��నవలsను. 9999 ¯ా�సÍ ~మ	 ఒక
%�తKమ	లkనుం(f 9E#tక %�తKమ	నక; ��కcడదు. ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	ల;
9ా#S 9ా#S ¯ా�సÍ ~మ	లk ">Aయ	ండవలsను. 10101010 PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింA
నటB6  Z2లk12}దు క;మ�#?Nల; �ేZి#S. 11111111 Z2లk12}దు క;మ�#?Nలsౖన మహల�, J#ాq,
హþ%ా6 , !ల��, T°య� తమ తం(fK స�దరF" క;మ�రFలను 12ం(f6 �ేZి��"#S. 12121212
9ారF ãZLప� క;మ�రFలsౖన మనÌీªయ	లను 12ం(f6  �ేZి ��"#S గనుక 9ా#S
¯ా�సÍ ~మ	 9ా#S తం(fK %�తKవంశ మ	లkTE ">�ెను. 13131313 PQ#S�Å±దw  ±#ాw నుక;
స]ప ���న ¹య�బ	 ����xనమ	లలk PQ�9ా ¹ÌL�ేత
ఇW\ా P�Úయ	లక; ఆజj® 1ింAన Vధుల;ను ఆజ®ల;ను ఇ9E.
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1111 ±#ాw ను ఇవతలనున` అరణ�మ	లk, అన%ా �ా#ాను క;ను ��12ల;, ల�బµను,
హజ³#�తp, �ºజj}బను సÍల మ	లక;ను మధ� సూప�నక; ఎదురF%ానున`
ఆ#ాబµలk ¹ÌL, ఇW\ా P�Úయ	లంద#S�� �ె1ిuన మ�టల; ఇ9E. 2222
�#³బ	నుం(f W PÀరF మT:`ప�మ�ర¶మ	%ా �ా�ేషp బ#³`యవరక; పద��ండ�
��నమ	ల పKయ�ణమ	. 3333 ¼̈��Ëనులk "వZింAన అ¹#§య	ల #ాజ?ౖన Zీ�
నును అ�ాN #�తpలk "వZింAన బµ�ాను #ాజ?ౖన ఓగ	ను ఎ�ెKPÀలk హతమ	
�ేZినతరF9ాత 4444 నల;బ��యవ సంవ తqరమ	లk పద��ండవ T:ల nదట-
�ే��" ¹ÌL ఇW\ా P�Úయ	లక; బ¢¥�ంచుట�?r PQ�9ా తన �ాజj®
1ింAనదంతయ	 9ా#S�� �ె12uను. 5555 ±#ాw ను ఇవతలనున` ¹య�బ	
�ేశమ	న ¹ÌL PÀ ధర4WాసN �మ	ను పKక ట-ంప nదల;12ట-C  ఇట6 T:ను 6666 మన
�ేవ�(ైన PQ�9ా �#³బ	లk మనక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను ఈ పర�తమ	
TUదw  ]రF "వZింAన �ాలమ	 �xల;ను; 7777 ]రF J#S%S పKయ�ణ���
అ¹#§య	ల మT:`మ	నక;ను, అ#ాబµ లkను, మT:`మ	లkను, లkయలkను,
ద�fణ��క;�న సమ	దK¬రమ	లkనున` సÍలమ	ల"`ట-�I", కTxను�ేశమ	
నక;ను, లsబµT°నుక;ను, మ}న��PQ�న య�ఫKట«సువరక;ను2 9:ళØ6 (f. 8888 ఇ��%�
ఆ �ేశమ	ను ]క; అపu%SంAJ" ]రF 9:È6 PQ�9ా ] 1ితరFలsౖన
అబµK }మ	 ఇ¯ాqక; య��Åబ	లక;ను 9ా#S తరF9ాత 9ా#S సం�xనమ	నక;ను
ఇ�ెdదన" TEను పKమ�ణమ	�ేZిన �ేశమ	ను ¯ా�¥ºన పరచు��ను(f. 9999 అప�డ�
TEనుఒంట#S%ా !మ	4ను భ#Sంపల�ను. 10101010 ] �ేవ�(ైన PQ�9ా !మ	4
VసN #Sంప జ³Z2ను గనుక TEడ� ]రF ఆ�ాశ నmతKమ	లవలs VసN #SంA య	Tx`రF.
11111111 ] 1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ా ] జనసంఖ�ను 9:P� #?టB6  ఎక;�వ�ేZి,



�xను ]�� �ె1ిuనటB6  !మ	4ను ఆ�ర���ంచును%ాక. 12121212 TETUక�డTE ]
కషCమ	ను ] ´µరమ	ను ] V9ాదమ	ను ఎటB6  భ#Sంపగలను? 13131313
జj® నV9Eకమ	ల; క>%S, ] ] %�తKమ	 లలk పKZి��z�ెం��న మనుషp�లను
ఏరuరచు��ను(f; 9ా#S" ]]ద "య!ం�ెదన" ]�� �ెపu%ా 14141414 ]రFవ�
�ె1ిuన మ�ట��ప�న �ేయ	ట మంAద" Txక; ఉతN ర!AdJ#S. 15151515 �ాబట-C  బ	��z
క>%S పKZిదుz లsౖన ] ] %�తKమ	లలk" మ	ఖు�లను 1ి>1ించు��", ]
%�తKమ	లక; Tx�య�¥�పతpల;%ా ఉండ�ట�?r 9:P� మం���I ఒకడ�ను,
నూరFమం���I ఒకడ�ను ఏబ��మం���I ఒకడ�ను, ప��మం���I ఒకడ�ను 9ా#S",
]]ద TEను "య!ంAJ". 16161616 అప�డ� TEను ] Tx�య�¥�పతpల��]
స�దరFల 9ా�జ?�మ	లను ¬#Sd, పKJ మనుషp�" �I" 9ా" స�దరF"�I"
9ా"±దwనున` పర�ేh�I" Tx�యమ	నుబట-C  ]రF ¬రFu ¬రdవలsను. 17171717
¬రFu ¬రFd నప�డ� అల;uల సంగJ %ా" ఘనుల సంగJ %ా" పm
�ాతమ	ల�క;ండ Vనవలsను; Tx�యప�¬రFu �ేవ�"�ే. �ాబట-C  ]రF మనుషp�"
మ	ఖమ	 చూA భయపడవదుw . ]క; అ¯ాధ����న క� Sన9ా�జ?�మ	ను
Tx±దwక; ¬Zి ��" #ావలsను; TEను �x"" V�x#Sం�ెదన" 9ా#S �ాజj®
1ింAJ". 18181818 మ#Sయ	 ]రF �ేయవలZిన సమసN �ార�మ	 లను గ�#Sd అప�డ�
]�ాజj® 1ింAJ". 19191919 మనమ	 �#³బ	నుం(f ¯ా%S మన �ేవ�(ైన PQ�9ా
మన�ాజj® 1ింAనటB6  ]రF చూAన ఆ �ర���న మ} రణ�మ	లkనుం(f వAd,
అ¹#§ య	ల మT:`ప� మ�ర¶మ	న �ా�ేషp బ#³`యక; �ే#SJVు. 20202020 అప�డ�
TEనుమన �ేవ� (ైన PQ�9ా మన�Iచుdచున` అ¹#§య	ల మT:` మ	నక;
వAd య	Tx`మ	. 21212121 ఇ��%�  �ేవ�(ైన PQ�9ా PÀ �ేశమ	ను క;



అపu%Sం�ెను.  1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ా �� Z2లVAdనటB6  �x"
¯ా�¥ºనపరచు ��నుమ	, భయపడక;మ	, అ¥ైర�పడక;మ" �� �ె1ిu J". 22222222
అప�డ� ]రందరF Tx±దwక; వAdమనకంటM మ	ందు%ా మనుషp�లను
పంప�దమ	; 9ారF మన��రక; ఈ �ేశమ	ను 9Eగ	 ¸A, J#S%S వAd
అందులk"�I మనమ	 9:ళ6వలZిన ��K వను గ�#Sdయ	, మనమ	 �ేరవలZిన
ప�రమ	లను గ�#Sdయ	 మనక; వరNమ�నమ	 �ెప�దు రంట-#S. 23232323 ఆ మ�ట
మంAదను��" TEను %�తKnక�ంట-�I ఒక మనుషp�" ��ప�న ప"`దwరF
మనుషp�లను 1ి> 1ింAJ". 24242424 9ారF J#S%S ఆ మT:`మ	నక; ��P ఎ���ల;
లkయక; వAd �x" 9Eగ	¸A ఆ �ేశఫలమ	లను �ేత పటBC ��" 25252525
మన±దwక; ¬Zి��" వAdమన �ేవ�(ైన PQ�9ా మన �Iచుdచున`
�ేశమ	 మంAద" మనక; �ె>య జ?1ిu#S. 26262626 అP�ే ]రF 9:ళ6TUల6 క ]
�ేవ�(ైన PQ�9ా Z2లVAdన మ�టక; JరFగబ(f 27272727 ] గ	(xరమ	 లలk
సణ	గ	చుPQ�9ా మనయందు పగపట-Cనందున మనలను సంహ#SంచునటB6
అ¹#§య	ల �ేJ�I మనలను అపu%Sంచుటక; ఐగ	ప�N �ేశమ	లk నుం(f
మనలను ర1ిuంA య	Tx`డ�. 28282828 మన��క�(f�I 9:ళ6గలమ	? మన స�
దరFల; అక�(f జనుల; మనకంటM బ>షp¡ ల;ను ఎతN  రFల;T:ౖ య	Tx`రF; ఆ
పటCణమ	ల; %tపu9:ౖ ఆ�ాశమ	 నంటB �Kా �ారమ	ల�� నున`V; అక�డ
అTx�×య	 లను చూAJమ" �ె1ిu మ� హృదయమ	లను కరగజ³Zిర" ]రF
�ె1ిuJ#S. 29292929 అప�డ� TEను !మ	4ను చూA ��గ	ల; పడక;(f, 9ా#S�I
భయపడక;(f, 30303030 ]క; మ	ందర నడ�చు చున` ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ]
కను`లPQదుట 31313131 ఐగ	ప�N లkను అరణ�మ	లkను ]��రక; �ేZినటBC  ]



పmమ	%ా య	దzమ	 �ేయ	ను, ]రF ఈ �bట-�I �ేరFవరక; ]రF వAdన
మ�ర¶మంతట-లkను మనుషp�డ� తన క;మ�రF" ఎJN ��నునటB6  ] �ేవ�(ైన
PQ�9ా !మ	4ను ఎJN ��" వAdన సంగJ ]#?రFగ	దుర" ]�� �ె1ిuJ".
32323232 అP�ే ]క; ��K వ చూ1ింA ] గ	(x రమ	లను 9EయవలZిన సÍలమ	ను
]క; ZిదzపరచునటB6  33333333 #ాJK అ%S`లkను పగల; �¤ఘమ	లkను ]క; మ	ందర
న(f Aన ] �ేవ�(ైన PQ�9ాయందు ]రF VWా�స మ	ంచల�దు. 34343434 �ా%ా
PQ�9ా ]రF �ె1ిuన మ�టల;V" 35353535 బహÑ%ా �Åపప(fTEను ]
1ితరFల�I�ెdదన" పKమ�ణమ	 �ేZిన PÀ మంA �ేశమ	ను ఈ �ెడiతరమ	
9ా#Sలa 36363636 PQఫ�T:` క;మ�రF(ైన �ాల�బ	 తపu మ#S ఎవ డ�ను చూడడ�.
అతడ� ప�రÞమనసుq�� PQ�9ాను అనుస#Sం�ెను గనుక అతడ� �x""
చూచును. అతడ� అడ�గ	12ట-Cన �ేశమ	ను TEను అత"�I" అత" సం�xన
మ	నక;ను ఇ�ెdదన" పKమ�ణమ	�ేZ2ను. 37373737 మ#Sయ	 PQ�9ా
!మ	4నుబట-C  Tx]ద �Åపప(f ప#S�xరక; డగ	 నూను క;మ�రF(ైన
PQ�షpవ �x"లk పK9Ehం చును%ా" వ� �x"లk పK9Ehంపవ�. 38383838 అతడ�
ఇW\ా  P�Úయ	ల; �x" ¯ా�¥ºనపరచు��న �ేయ	ను గనుక అత"
¥ైర�పరచుమ	. 39393939 ఆ ��నమ	న మంA �ెడiలT:రFగ" ] క;మ�రFల;, అన%ా
అపహ#Sంప బడ�దుర" ]రF �ె1ిuన ] 1ిల6 ల; �x"లk పK9EhంతpరF; �x""
9ా#S �I�ెdదను; 9ారF �x"" ¯ా�¥ºనపరచు��ందురF. 40404040 ]రF J#S%S
ఎఱÃసమ	దK మ�ర¶మ	%ా అరణ�మ	నక; పKయ�ణమ	 �ేయ	డ" �ె12uను. 41414141
అందుక; ]రF�¤మ	 PQ� 9ాక; V#�ధమ	%ా �ాపమ	 �ేZిJVు; మ�
�ేవ�(ైన PQ�9ా మ� �ాజj® 1ింAన మ�టల"`ట- ననుస#SంA �¤మ	 ��P



య	దzమ	 �ేZ2దమ" Tx�� ఉతN ర !Ad, ]రందరF ] ఆయ	ధమ	లను
కటBC ��", ఆలkAంపక ఆ మT:`మ	నక; ��%ా 42424242 PQ�9ా Tx��
ఇట6 T:నుయ	దzమ	నక; ��క;(f; TEను ] మధ�నుండను గనుక 9:ళ6క;(f; ]రF
9:È6నను ] శతpK వ�లPQదుట హతమ	 �ేయబడ�దుర" 9ా#S�� �ెప�మ	. 43434343
ఆ మ�టల; TEను ]�� �ె1ిuనప�డ� ]రF Vనక PQ�9ా మ�టక;
JరFగబ(f మ�రF� లsౖ ఆ మT:`మ	నక; 9:È6J#S. 44444444 అప�డ� ఆ మT:`మ	లk
"వZింAన అ¹#§య	ల; ]�?దురF%ా బయల;�ే#S వAd, కం��#§గలవలs
!మ	4 త#S! �#ా4వరక; W PÀరFలk !మ	4 హతమ	�ేZి#S. 45454545 తరF9ాత
]రF J#S%S వAd PQ�9ా స"`¥�" P�డ�%ా, PQ�9ా ] nఱను
లm�12టCల�దు, ] మ�ట Vనల�దు. 46464646 �ా%ా ]రF �ా�ేషpలk బహÑ ��నమ	ల;
"వZింAJ#S. ]రF "వZింAన ��నమ	లsT°` ]క; �ె>ZినV.

���¬ãప�ేశ�ాండమ	 2���¬ãప�ేశ�ాండమ	 2���¬ãప�ేశ�ాండమ	 2���¬ãప�ేశ�ాండమ	 2

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా Tx�� �ె1ిuనటB6  మనమ	 J#S%S ఎఱÃసమ	దK మ�ర¶మ	న
అరణ�మ	నక; పKయ�ణ��� ��P బహÑ ��నమ	ల; W PÀరF మT:`మ	 చుటBC
J#S%S JVు. 2222 అంతట PQ�9ా Txక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను ]రF ఈ
మT:`మ	చుటBC  J#S%Sన�ాలమ	 �xల;ను; 3333 ఉతN ర��క;�క; JరFగ	(f. మ#Sయ	
వ� పKజల�� ఇట6 నుమ	 4444 W PÀరFలk �ాప�రమ	న` ఏWావ� సం�xన ���న ]
స�దరFల ��>�¤రను �xట- 9:ళ6బ¢వ� చుTx`రF, 9ారF ]క;
భయపడ�దురF; ]రF !�I�> జjగ\తN %ా ఉండ�(f. 5555 9ా#S�� కలహపడవదుw ;
ఏలయన%ా ఏWావ�క; ¯ా�సÍ ~మ	%ా W PÀరF మT:`మ	 TE"Ad య	Tx`ను



గనుక 9ా#S భ�!లk"�� ఒక అడ�%?rనను ]�Iయ�ను. 6666 ]రF ర�క>Ad
9ా#S±దw ఆ}రమ	 ��" Jనవచుdను. ర�క>Ad 9ా#S±దw ళØ6
సం�ా��ంచు��" �xK గవచుdను. 7777  �ేతpల పనుల"`ట-లkను  �ేవ�(ైన
PQ�9ా "ను` ఆ�ర� ��ం�ెను. ఈ %tపu అరణ�మ	లk వ� ఈ నల;వ��
సంవతqరమ	ల; సంచ#SంAన సంగJ ఆయన PQరFగ	ను.  �ేవ�(ైన
PQ�9ా క; ��(ై య	Tx`డ�, �³!య	 తక;�వ�ాదు. 8888 అప�డ�
W PÀరFలk "వZించు ఏWావ� సం�xనప� 9ా#?rన మన స�దరFలను V(fA,
ఏలతp ఎ¯�T:¶ బ¿రF అ#ాబµ మ�ర¶మ	నుం(f మనమ	 పKయ�ణమ	 �ేZిJVు. 9999
మనమ	 J#S%S ¹య�బ	 అరణ�మ�ర¶మ	న పKయ� ణమ	 �ేయ	చుండ%ా
PQ�9ా Tx�� ఇట6 T:ను¹య�áయ	లను బµ¥�ంపవదుw ; 9ా#S��
య	దzమ	�ేయ వదుw . లkతp సం�xనమ	నక; ఆరF �ేశమ	ను ¯ా�సÍ ~ మ	%ా
ఇAdJ", 9ా#S భ�!లk ఏ��య	 క; ¯ా�సÍ ~ మ	%ా ఇయ�ను. 10101010
ప�ర��ాలమ	న ఏ]య	లను9ారF ఆరF �ేశమ	లk "వZింA#S. 9ారF
అTx�×య	లవలs, ఉన`త �ేహÑల;, బలవంతpలsౖన బహÑ జనుల;. 9ారFను
అTx�×య	లవలs #?âాPÀయ	ల;%ా ఎంచబ(fన 9ారF. 11111111 ¹య�áయ	ల;
9ా#S�I ఏ]య	ల" 1LరF 12ట-C #S. 12121212 ప�ర��ాలమ	న �#§య	ల; W PÀరFలk
"వZింA#S. ఇW\ా P�Úయ	ల; PQ�9ా తమ�IAdన ¯ా�సÍ ~���న �ేశమ	లk
�ేZినటB6  ఏWావ� సం�xనప�9ారF �#§య	ల �ేశమ	ను ¯ా�¥ºన పరచు��"
తమ PQదుటనుం(f 9ా#S" నhంపజ³Zి 9ా#S �ేశమ	లk "వZింA#S. 13131313 
�ాబట-C]రF ల�A జ?#?దు ఏరF�xటB(f అ" PQ�9ా Z2లVయ�%ా జ?#?దు ఏరF
�xట- JVు. 14141414 మనమ	 �ా�ేషp బ#³`యలkనుం(f బయల; �ే#S జ?#?దు



ఏరF�xటBవరక;, అన%ా PQ�9ా 9ా#S" గ�#Sd పKమ�ణమ	 �ేZినటB6
Z2ౖ"క;లsౖన ఆ మనుషp�ల తరమ	9ారందరF ZLనలkనుండక;ండ నhంచువరక;
మనమ	 న(fAన �ాలమ	 మ	పu�� PQ"!�� సంవతqరమ	ల;. అం�ే�ాదు,
9ారF నhంచువరక; 15151515 ZLన మధ�నుం(f 9ా#S" సంహ#Sంచుటక; PQ�9ా
బµహÑవ� 9ా#S�I V#�ధమ	%ా నుం(ెను. 16161616 Z2ౖ"క;లsౖన 9ారందరF పKజలలkనుం(f
లయ�����Pన తరF9ాత PQ�9ా Txక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను. 17171717 TEడ� వ�
¹య�బ	నక; స#Sహదుw %ానున` ఆరF �ేశమ	 �xటబ¢వ�చుTx`వ�. 18181818
అ¹4య	ల మ�ర¶మ	న 9:ళØ6 నప�డ� 19191919 9ా#S" బµ¥�ంపవదుw , 9ా#S��
య	దzమ	 �ేయవదుw . ఏలయన%ా లkతp సం�xనమ	నక; �x"" ¯ా�సÍ ~మ	%ా
ఇAdనందున అ¹4య	ల �ేశమ	లk క; ¯ా�సÍ ~మ	 "య�ను. 20202020 అ��య	
#?âాPÀయ	ల �ేశమ" PQంచబడ�చున`��. ప�ర�మందు #?âాPÀ య	ల;
అందులk "వZింA#S. అ¹4య	ల; 9ా#S" జంà]్మయ	లందురF. 21212121 9ారF
అTx�×య	లవలs ఉన`త �ేహÑల;, బలవంతp లsౖన బహÑ జనుల;. అP�ే
PQ�9ా అ¹4య	ల PQదుటనుం(f 9ా#S" 9:ళ6%tటMCను గనుక
అ¹4య	ల; 9ా#S �ేశమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��" 9ా#S �bట "వZింA#S. 22222222
అటB6  ఆయన W PÀరFలk "వZించు ఏWావ� సం�xనమ	��రక; �ేZ2ను. ఎట6 న%ా
ఆయన 9ా#S PQదుటనుం(f �#§య	లను నhంపజ³Z2ను గనుక 9ారF
�#§య	ల �ేశమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��" TEట- వరక; 9ా#S�bట
"వZించుచుTx`రF. 23232323 %ాజjవరక; %ా\ మమ	లలk "వZింAన ఆ�య	లను
కâ�N రFలkనుం(f బయల;�ే#S వAdన కâాN #§య	ల; నhంపజ³Zి 9ా#S�bట
"వZింA#S. 24242424 ]రF ల�A ¯ా%S అ#�`ను ఏరF�xటB(f; ఇ��%� అ¹#§య	(ైన



¼̈��Ëను #ాజగ	 Zీ�నును అత" �ేశమ	ను  �ేJ�I అపu%SంAJ". �x"
¯ా�¥ºన పరచు��న nదల;12ట-C  అత"�� య	దzమ	 �ేయ	(f. 25252525 TEడ� TEను
వల" భయమ	 వల" 9:రప� ఆ�ాశమ	 �I\ందనున` సమసN  �ేశమ	ల
9ా#S�I" ప�ట-C ంప nదల; 12టBC చుTx`ను. 9ారF "ను`గ�#Sdన సమ��xరమ	
V" PQదుట వణ�I మT°9Eదన TUందుదురF. 26262626 అప�డ� TEను �?�ే¹తp
అరణ�మ	లkనుం(f ¼̈��Ëను #ాజ?ౖన Zీ�నుTUదwక; దూతలను పం1ి 27272727
నను`  �ేశమ	గ	ండ �xట-��"మ	4, క;(fPQడమలక; JరFగక ��K వTE
న(fA��వ�దును. 28282828 Tx±దw  ర�కల; ¬Zి��" Jనుటక; ´¢జనప�xరÍమ	ల;
Tx �Iమ	4; Tx±దw  ర�కల; ¬Zి��" �xK గ	టక; È6మ	4. 29292929 W PÀరFలk
"వZించు ఏWావ� సం�xన ప�9ారFను ఆరFలk "వZించు ¹య�áయ	ల;ను
Txక; �ేZినటB6 , మ� �ేవ�(ైన PQ�9ా మ��Iచుdచున` �ేశమ	లk
పK9Ehంచుట�?r ±#ాw ను �xటBవరక; �ా> నడక�ేతTE నను` 9:ళ6"మ4"
సమ�¥xనప� మ�టల; ప>�IంAJ". 30303030 అP�ే ¼̈��Ëను #ాజ?ౖన Zీ�ను
మనలను తన �ేశమ�ర¶మ	న 9:ళ6  "చుd టక; సమ4Jంపల�దు. TEడ� జ#S%SనటB6
 �ేJ�I అత" అపu%Sంచుటక;  �ేవ�(ైన PQ�9ా అత" మనసుqను
క� SనపరA అత" హృదయమ	నక; �ె%Sంప� కల;గజ³Z2ను. 31313131 అప�డ�
PQ�9ాచూడ�మ	; Zీ�నును అత" �ేశమ	ను క; అపu%Sంప nదల;
12ట-Cయ	Tx`ను. అత" �ేశమ	 దగ	నటB6  వ� �x" ¯ా�¥ºనపరచు��న
nదల; 12టBC మ" Tx�� �ె12uను. 32323232 Zీ�నును అత" సమసN  జనమ	ను
య�హసులk య	దzమ	 �ేయ	ట�?r మనక; ఎదు రF%ా బయల;�ే#S #ా%ా 33333333
మన �ేవ�(ైన PQ�9ా అత"" మనక; అపu%Sం�ెను గనుక మనమ	



అత"" అత" క;మ�రFలను అత" సమసN  జనమ	ను హతమ	 �ేZి 34343434 ఆ �ాల
మ	న అత" సమసN  ప�రమ	లను పటBC ��", పKJ ప�రమ	ను అంద> ZీN �
ప�రFషpలను 1ిల6 లను W ష�¤!య	ల�క;ండ Txశనమ	 �ేZిJVు. 35353535
ప�వ�లను మనమ	 పటBC ��"న ప�రమ	ల ¯�మ	4ను �ో1ి(f%ా �ోచు��ంట-!.
36363636 అ#�`ను ఏట-లkయ ద#Sనున` అ#�P�రFను ఆ P�ట-±దwనున` ప�రమ	
nదల;��" %Sల�దువరక; మనక; అ¯ాధ����న నగర nకట-య	 ల�క��PQను.
మన �ేవ�(ైన PQ�9ా అ"`ట-" మనక; అపu%Sం�ెను. 37373737 అP�ే
అ¹4య	ల �ేశమ	న�?rనను యబ¢Ëక; ఏట- లkయలk" P� �Kా ంత
మ	న�?rనను ఆ మT:`మ	లk" ప�రమ	ల�?rనను మన �ేవ� (ైన PQ�9ా
��కcడద" �ె1ిuన మ#S ఏ సÍలమ	న �?rనను వ� స]1ింపల�దు.

���¬ãప�ేశ�ాండమ	 3���¬ãప�ేశ�ాండమ	 3���¬ãప�ేశ�ాండమ	 3���¬ãప�ేశ�ాండమ	 3

1111 మనమ	 J#S%S బµ�ాను మ�ర¶మ	న 9:È6నప�డ� బµ�ాను #ాజ?ౖనఓగ	ను అత"
పKజలందరFను ఎ�ెKPÀలk మన�� య	దzమ	 �ేయ	టక; బయల;�ే#S
PQదురF%ా #ా%ా 2222 PQ�9ా Tx�� ఇట6 T:ను అత"�I భయ పడక;మ	,
అత"" అత" సమసN  జనమ	ను అత" �ేశమ	ను  �ేJ�I
అపu%SంAయ	Tx`ను. ¼̈��Ëనులk "వZింAన అ¹#§య	ల #ాజ?ౖన
Zీ�నుక; �ేZినటB6  ఇత"�I" �ేయ వలsన" �ె12uను. 3333 అటB6  మన �ేవ�(ైన
PQ�9ా బµ�ాను #ాజ?ౖన ఓగ	ను అత" సమసN  జనమ	ను మన�ేJ�I
అపu%Sం�ెను; అత"�I W ష�¤!య	 ల�క;ండ అత"" హతమ	 �ేZిJVు. 4444 ఆ
�ాలమ	న అత" ప�రమ	ల"`ట-" పటBC ��ంట-!. 9ా#S ప�రమ	లలk మనమ	



పటBC ��న" ప�రnకట-య	 ల�దు. బµ�ానులk ఓగ	#ాజ�మగ	 అ#�¶ బ	
పK�ేశమందంతటనున` అరFవ�� ప�రమ	లను పటBC ��ంట-!. 5555 ఆ
ప�రమ	ల"`య	 %tపu �Kా �ార మ	ల; గవ�నుల; గ(fయల;నుగల దుర¶మ	ల;.
అVయ	 %ాక �Kా �ారమ	ల�" ప�రమ	లTEకమ	లను పటBC  ��ంట-!. 6666 మనమ	

¼̈��Ëను #ాజ?ౖన Zీ�నుక; �ేZినటB6  9ాట-" "ర�4లమ	 �ేZిJVు; పKJ
ప�రమ	లk" ZీN � ప�రFషpలను 1ిల6 లను "ర�4లమ	 �ేZిJVు; 7777 9ా#S
ప�వ�లన"`ట-" ఆ ప�రమ	ల ¯�మ	4ను �ో1ి(f%ా ¬Zి ��ంట-!. 8888 ఆ
�ాలమ	న అ#�`ను ఏరF nదల;��" ¼̈#�4ను ��ండవరక; ±#ాw ను
అవతలనున` �ేశమ	ను అ¹#§య	ల PదwరF #ాàల±దwనుం(f
పటBC ��ంట-!. 9999 Zీ�ోయ	ల; ¼̈#�4నును Ìి#��న" అందురF. అ¹ #§య	ల;
�x"" Wøర" అందురF. 10101010 ����xనమంద> ప�రమ	ల"`ట-" బµ�ానునంద>
ఓగ	 #ాజ�ప�రమ	లsౖన సల�� ఎ�ెKPÀ అను9ాట-వరక; %Sల�దంతట-" బµ�ా
నును పటBC ��ంట-!. 11111111 #?âాPÀయ	లలk బµ�ాను #ాజ?ౖన ఓగ	 మ�తKమ	
!%Sలsను. అత" మంచమ	 ఇనుప మంచమ	. అ�� అ¹4య	ల
రబµËలkనున`�� గ�x? �x" ��డ�గ	 మనుషp�" మ�ర�� �¾!్మ�� మ�రల;
�x" 9:డల;u Txల;గ	 మ�రల;. 12121212 అ#�`ను లkయలk నున` అ#�P�రF
nదల;��" %Sల�దు మT:`మ	లk సగమ	ను, మనమ	 అప�డ�
¯ా�¥ºనపరచు��"న �ేశ మ	ను, �x" ప�రమ	లను ర�బéయ	లక;ను
%ా�ºయ	ల క;ను ఇAdJ". 13131313 ఓగ	 #ాà �ేశ���న బµ�ాను య�వ తpN ను
%Sల�దులk !%S>న �x"", అన%ా #?âాPÀయ	ల �ేశమనబ(fన బµ�ాను
అంతట-" అ#�¶ బ	 పK�ేశమంత ట-" మనÌLª  అరz %�తKమ	న �IAdJ". 14141414 మనÌLª



క;మ�రF (ైన య�PÀరF %?ష�#§య	ల±క�య	 మ�య� �ా¬య	
±క�య	 స#Sహదుw లవరక; అ#�¶ బ	 పK�ేశ మంతట-" పటBC ��", తన
1LరFనుబట-C  9ాట-�I య�PÀరF బµ�ాను %ా\ మమ	ల" 1LరF 12టMCను. TEట-వరక; ఆ
1LరF6  9ాట-క;న`V. 15151515 మ��×#§య	లక; %Sల�దు "AdJ". 16161616 %Sల�దు nదల;��"
అ#�`ను లkయ మధ�వరక;ను, యబ¢Ëక; న��వరక;ను అ¹4య	ల
పడమట- స#Sహదుw  వరక;ను 17171717 �IT:`#?తp nదల;��" త�రFu��క;�న 1ి¯ా¶
��ండ చ#Sయల ��గ	వ%ా, ఉప� సమ	దKమ	 అనబ(fవ అ#ాబµ
సమ	దKమ	వరక;ను 9ా�1ింAయ	న` అ#ాబµ పK�ేశమ	ను, ±#ాw ను లkయ
మధ�భ�!" ర�బé య	లక;ను %ా�ºయ	లక;ను ఇAdJ". 18181818 ఆ �ాలమందు
TEను !మ	4ను చూA]రF ¯ా�¥ºన పరచు��నునటB6  ] �ేవ�(ైన PQ�9ా
ఈ �ేశమ	ను ]�I�ెdను. ]లk ప#ాక\మవంతpలందరF య	దzసన` �ుw లsౖ ]
స�దరFలగ	 ఇW\ా P�Úయ	ల మ	ందర న�� �xటవలsను. 19191919 అP�ే
PQ�9ా ]క; VW\ా ంJ "AdనటB6  ] స�దరFలక;ను,
VW\ా ంJ"చుdవరక;, 20202020 అన%ా ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ±#ాw ను అదw#S" 9ా#S
�Iచుdచున` �ేశమ	ను 9ారFను ¯ా�¥ºనపరచు��నువరక;, ] ´µర�ల;ను ]
1ిల6 ల;ను ] మందల;ను TEను ] �IAdన ప�రమ	లలk "వZింప వలsను.
తరF9ాత ]లk పKJ9ాడ�ను TEను ]�IAdన తన తన ¯ా�సÍ ~మ	నక; J#S%S
#ావలsన" ]క; ఆజj® 1ింAJ". ] మందల; V¯ాN రమ	ల" Txక; �ె>య	ను.
21212121 ఆ �ాలమ	న TEను PQ�షpవ�� ఇట6 ంట-"] �ేవ�(ైన PQ�9ా ఈ
PదwరF #ాàలక; �ేZినదంతయ	 వ� కను`ల�ర చూAJV గ�x. వ�
9:ళØ6 చున` #ాజ�మ	ల న"`ట-�I" PQ�9ా ఆల�గ	నTE �ేయ	ను. 22222222 ]



�ేవ�(ైన PQ�9ా ] పmమ	%ా య	దzమ	�ేయ	9ాడ� గనుక 9ా#S�I
భయపడవదw" ఆజj® 1ింAJ". 23232323 మ#Sయ	 ఆ �ాలమ	న TEనుPQ�9ా
పKభ	9ా,  మ ©̈మను  బµహÑబలమ	ను  �xసు"�I కనుపరచ nదల;12ట-C
య	Tx`వ�. 24242424 ఆ�ాశమం�ే %ా" భ�! యం�ే %ా" వ� �ేయ	 �I\యలను
�ేయగల �ేవ� (ెవడ�? వ� చూప� ప#ాక\మమ	ను చూపగల �ేవ� (ెవడ�? 25252525 
TEను అదw#S�I 9:È6  ±#ాw ను అవతలనున` PÀ మంA �ేశమ	ను మంA
మT:`మ	ను ఆ లsబµT°నును చూచునటB6  దయ�ేయ	మ" TEను PQ�9ాను
బKJ మ�ల;��న%ా 26262626 PQ�9ా !మ	4ను బట-C  Tx]ద �Åప ప(f Tx మనV
Vనక��PQను. మ#Sయ	 PQ�9ా Tx�� ఇట6 T:ను�xల;ను; ఇకను ఈ సంగJ"
గ�#Sd Tx�� మ�టల�డవదుw . 27272727 వ� ఈ ±#ాw నును �xట కcడదు %ా" వ�
1ి¯ా¶ ��ండPQ�I� కను`లsJN  పడమట- 9:ౖప�ను ఉతN ర9:ౖప�ను ద�fణ9:ౖప�ను
త�రFu9:ౖప�ను �ే#S చూడ�మ	. 28282828 PQ�షpవక; ఆజ®PAd అత" ¥ైర�పరA
దృఢపరచుమ	. అతడ� ఈ పKజలను 9:ంటబ¿టBC ��" న���xట- వ� చూడబ¢వ�
�ేశమ	ను 9ా#S" ¯ా�¥ºన పరచు��న�ేయ	ను. 29292929 అప�డ� మనమ	
బéతuãరF PQదుటనున` లkయలk ��%Sయ	ంట-!.

���¬ãప�ేశ�ాండమ	 4���¬ãప�ేశ�ాండమ	 4���¬ãప�ేశ�ాండమ	 4���¬ãప�ేశ�ాండమ	 4

1111 �ాబట-C  ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, ]రF బKJ�I ] 1ిత రFల �ేవ�(ైన PQ�9ా
]�Iచుdచున` �ేశమ	లk"�I ��P ¯ా�¥ºనపరచు��నునటB6 , ]రF
అనుస#SంపవలZిన Vధులను కటCడలను TEను ]క; బ¢¥�ంచుచుTx`ను Vను(f.
2222 ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ఇAdన ఆజ®లను ] �ాజj® 1ించుచుTx`ను. 9ాట-"



%?r��నుటయందు TEను ] �ాజj® 1ింAన మ�ట�� �ే"" కల;పకcడదు, �x"లk
నుం(f �ే"" ¬Zి9Eయ కcడదు. 3333 బయలsuãరF Vషయ మ	లk PQ�9ా
�ేZిన�x"" ]రF కను`ల�ర చూAJ#S గ�x. బయలsuãరF 9:ంట 9:È6న పKJ
మనుషp�"  �ేవ�(ైన PQ�9ా  మధ�ను ఉండక;ండ Txశనమ	 �ేZ2ను.
4444 ] �ేవ�(ైన PQ�9ాను హతpN ��"న ]రందరFను TEట-వరక; సyవ�లsౖ
య	Tx`రF. 5555 Tx �ేవ�(ైన PQ�9ా Tx �ాజj® 1ింAనటB6  ]రF
¯ా�¥ºనపరచు��నబ¢వ� �ేశమ	న ]#ాచ#SంపవలZిన కటCడలను Vధులను
]క; TE#SuJ". 6666 ఈ కటCడల"`ట-" ]రF %?r��" అనుస#Sంపవలsను.
9ాట-"గ�#Sd Vను జనమ	ల దృÌిC �I అ�ే ]క; జj® నమ	, అ�ే ]క; V9Eకమ	.
9ారF చూA"శdయమ	%ా ఈ %tపu జనమ	 జj® నV9E చనల; గల జనమ"
�ెప���ందురF. 7777 ఏలయన%ా మనమ	 ఆయనక; nఱ 12టBC నప�(ెల6  మన
�ేవ�(ైన PQ�9ా మనక; స]పమ	%ానున`టBC  మ#S ఏ %tపu జనమ	నక;
ఏ �ేవ�డ� స]పమ	%ా నుTx`డ�? 8888 మ#Sయ	 TEడ� TEను ]క;
అపu%Sంచుచున` PÀ ధర4WాసN � మంతట-లk నున` కటCడల;ను
JVధుల;నుగల %tపu జన�¤��? 9999 అP�ే వ� జjగ\తN పడ�మ	; వ�
కను`ల�ర చూAన9ాట-" మరFవక య	ండ�నటB6 ను, అV  yVత�ాల
మంతయ	  హృదయమ	లkనుం(f �¾ల%S��క;ండ� నటB6 ను,  మనసుqను
బహÑ జjగ\తN %ా �ా�ాడ���నుమ	.  క;మ�రFలక;ను  క;మ�రFల
క;మ�రFలక;ను 9ాట-" TE#Su 10101010 వ� �#³బ	లk  �ేవ�(ైన PQ�9ా
స"`¥�" ">A య	ండ%ా PQ�9ాTx ±దwక; పKజలను కcరFdమ	; 9ారF
ఆ �ేశమ	]ద బKదుక; ��నమ	ల"`య	 Txక; భయపడ TEరFd��", తమ



1ిల6 లక; TEరFuనటB6  9ా#S�I Tx మ�టలను V"1ిం�ెదన" ఆయన Tx�� �ె1ిuన
��నమ	నుగ�#Sd 9ా#S�I �ెల;ప�మ	. 11111111 అప�డ� ]రF స]1ింA ఆ ��ండ
��గ	వను ">AJ#S. *కట-య	 �¤ఘమ	ను %ా�xంధ�ారమ	ను క!4 ఆ ��ండ
ఆ�ాశమ	వరక; అ%S`�� మండ�చుండ%ా 12121212 PQ�9ా ఆ అ%S` మధ�నుం(f
]�� మ�టల�(ెను. మ�టలధ�" ]రF Vంట-#S%ా" P� స�ర�పమ	ను ]రF
చూడల�దు, స�రమ	 మ�తK�¤ Vంట-#S. 13131313 మ#Sయ	 ]రF �ేయవలsన" ఆయన
V¥�ంAన "బంధనను, అన%ా ప�� ఆజ®లను ]క; �ె>యజ³Zి #?ండ� #ాJ
పలకల]ద 9ాట-" 9Kా Z2ను. 14141414 అప�డ� ]రF న���xట- ¯ా�¥ºన పరచు��నబ¢వ�
�ేశమ	లk ]రF అనుస#Sంప వలZిన కటCడ లను Vధులను ]క; TEరuవలsన"
PQ�9ా Tx �ాజj®  1ిం�ెను. 15151515 �#³బ	లk PQ�9ా అ%S`జj�లల మధ�
నుం(f ]�� మ�టల�(fన ��నమ	న ]రF ఏ స�ర�ప మ	ను చూడల�దు. 16161616
�ావ�న ]రF �ె(f��P భ�! ]దనున` P� జంతpవ� పKJమT:ౖనను 17171717 
ఆ�ాశమందు ఎగ	రF #?క�ల;గల P� ప�f పKJమT:ౖనను 18181818 TEల]ద �Kా క; ఏ
ప�రFగ	 పKJమT:ౖనను భ�! �I\ందనున` ళ6యంద> P� �ేప పKJమT:ౖనను
ఆడ� పKJమను %ా" మగ పKJమను%ా", P� స�ర�పమ	గ>%Sన Vగ\హమ	ను
]��రక; �ేZి��నక;ండ�నటB6 ను, ఆ�ాశమ	 9:ౖప� కను`లsJN  19191919 సూర� చందK
నmతKమ	లsౖన ఆ�ాశ Z2ౖన�మ	ను చూA మరల;��లuబ(f,  �ేవ�(ైన
PQ�9ా స#ా��ాశమ	 �I\ందనున` సమసN  పKజల��రక; పంA 12ట-Cన9ాట-�I
నమస�#SంA 9ాట-" ప��ంపక;ండ�నటB6 ను ]రF బహÑ జjగ\తN  పడ�(f. 20202020
PQ�9ా !మ	4ను �ేపట-C  TEడ�న`టB6  ]రF తనక; స��×య జనమ	%ా
నుండ� ట�?r, ఐగ	ప�N �ేశమ	లk నుం(f ఆ Pనుప��>!లkనుం(f !మ	4ను



ర1ిuం�ెను. 21212121 మ#Sయ	 PQ�9ా !మ	4ను బట-C  Tx]ద �Åపప(f TEను ఈ
±#ాw ను �xటకcడ ద"య	,  �ేవ�(ైన PQ�9ా ¯ా�సÍ ~మ	%ా �Iచుd
చున` PÀ మంA �ేశమ	లk పK9Ehంపకcడద"య	 పKమ�ణమ	 �ేZ2ను. 22222222
�ావ�న TEను ఈ ±#ాw ను �xటక;ండ ఈ �ేశమ	నTE చ"��దును; ]రF �xట-
ఆ మంA �ేశమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��T:దరF. 23232323 ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ]క;
ఏరuరAన "బంధనను మరA,  �ేవ� (ైన PQ�9ా  �ాజj® 1ింAనటB6  ఏ
స�ర�పమ	 క>%Sన Vగ\హమ	T:ౖనను �ేZి��నక;ండ�నటB6  ]రF
జjగ\తN పడవలsను. 24242424 ఏలయన%ా  �ేవ�(ైన PQ�9ా ద ©̈ంచు అ%S`య	
#�షమ	గల �ేవ�డ�T:ౖ య	Tx`డ�. 25252525 ]రF 1ిల6 లను 1ిల6 ల 1ిల6 లను క" ఆ
�ేశమందు బహÑ �ాలమ	 "వZింAన తరF9ాత !మ	4ను ]రF �ాడ��ేZి
��", P� స�ర�పమ	 క>%Sన Vగ\హమ	 T:ౖనను �ేZి  �ేవ�(ైన PQ�9ాక;
�Åపమ	 ప�ట-C ంA ఆయన కను`ల PQదుట �×డ� �ేZినPQడల 26262626 ]రF ఈ
±#ాw ను �xట- ¯ా�¥ºనపరచు��నబ¢వ� �ేశమ	లk ఉండక;ండ త�ర లkTE బÐJN %ా
నhంA��దుర" భ�మ���ాశమ	లను ]]ద ¯ా{ల;%ా ఉంచుచుTx`ను. ఆ
�ేశమందు బహÑ ��నమ	ల;ండక ]రF బÐJN %ా నhంA��దురF. 27272727 మ#Sయ	
PQ�9ా జనమ	లలk !మ	4ను �ెదర%tటBC ను; PQ�9ా ఎక�(f�I
!మ	4ను ��>9Eయ	T° అక�(f జనమ	లలk ]రF ����wమం�ే
!%S>య	ందురF. 28282828 అక�డ ]రF మనుషp�ల �ేJప"PQ�న కఱÃ
#ాJ�ేవతలను ప��ం �ెదరF; అV చూడవ�, Vనవ�, Jనవ�, 9ాసన చూడవ�.
29292929 అP�ే అక�డనుం(f  �ేవ�(ైన PQ�9ాను ]రF 9:ద�IనPQడల, 
ప�రÞహృదయమ	��ను  ప�#ాÞ త4 ��ను 9:దక;నప�డ� ఆయన క;



పKత�mమగ	ను. 30303030 ఈ సంగతpల"`య	 క; సంభVంAన తరF9ాత క; బµధ
కల;గ	నప�డ� అంత���నమ	లలk వ�  �ేవ�(ైన PQ�9ా9:ౖప� J#S%S
ఆయన మ�ట V"నPQడల 31313131  �ేవ�(ైన PQ�9ా క"కరమ	గల �ేవ�డ�
గనుక "ను` �ెP� Vడ�వడ�; "ను` Txశనమ	�ేయడ�; �xను  1ితరFల��
పKమ�ణమ	 �ేZిన "బంధనను మరA��డ�. 32323232 �ేవ�డ� భ�!]ద నరF"
సృ�ంAన ��నమ	 nదల; ��" కంటM మ	ందు%ానుం(fన మ	నుపట-
��నమ	లలk ఆ�ాశమ	 ±క� PÀ ��క;�నుం(f ఆ�ాశమ	±క� ఆ
��క;�వరక; ఇట-C  %tపu �ార�మ	 జ#S%?Tx? �º"వంట- 9ారN Vనబ(ెTx? అ" వ�
అడ�గ	మ	 33333333 వ� �ేవ�" స�రమ	 అ%S` మధ�నుం(f మ�టల�డ�ట V"నటB6
మ#S ఏ జన���నను V" బK���?Tx? 34343434 ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ఐగ	ప�N లk మ�
కను`లPQదుట �ేZిన9ాట"`ట-��ప�న ఏ �ేవ�(ైనను Wóధనల��ను సూచక
�I\యల��ను మహ �x�ర�మ	ల��ను య	దzమ	��ను బµహÑబలమ	��ను
�xAన �ేJ��ను మ} భయంకర �ార�మ	ల��ను ఎప�(ైనను వAd ఒక
జనమ	లkనుం(f తన��రక; ఒక జనమ	ను ¬Zి��న యత`మ	 �ేZ2Tx? 35353535
అP�ే PQ�9ా �ేవ�డ"య	, ఆయన తపu మ#S ±కడ� ల�డ"య	 వ�
�ె>Zి��నునటB6  అ�� క; చూపబ(ెను. 36363636 క; బ¢¥�ంచుటక; ఆయన
ఆ�ాశమ	నుం(f తన స�ర మ	ను క; V"1ిం�ెను; భ�!]ద తన %tపu
అ%S`" క; చూ1ినప�డ� ఆ అ%S` మధ�నుం(f ఆయన మ�ట లను వ�
Vంట-". 37373737 ఆయన  1ితరFలను 1LK!ం�ెను గనుక 9ా#S తరF9ాత 9ా#S
సం�xనమ	ను ఏరuరచు��T:ను. 38383838 కంటM బల���న %tపu జనమ	లను 
మ	ందరనుం(f 9:ళ6  %tట-C  "ను` పK9Eశ12ట-C  ఆయన TEడ� �ేయ	చున`టB6  9ా#S



�ేశమ	ను క; ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇచుdట�?r క; ��డ� %ానుం(f ఐగ	ప�N లkనుం(f
తన మ}బలమ	 �ేత "ను` 9:ల;ప>�I ర1ిuం�ెను. 39393939 �ాబట-C  12ౖనున`
ఆ�ాశమందును �I\ందనున` భ�!యందును PQ�9ాP� �ేవ�డ"య	,
మ#S±క �ేవ�డ� ల�డ"య	 TEడ� వ� ఎ#S%S జj® పకమ	 నక; �ెచుd��నుమ	
40404040 మ#Sయ	 క;ను  తరF9ాత  సం�xనప� 9ా#S�I" �³మమ	 కల;గ	ట�?r 
�ేవ�(ైన PQ�9ా సర��ాలమ	 �Iచుdచున` �ేశమ	లk వ�
�º# �ా య	ష4ంతpడవగ	నటB6  TEడ� TEను  �ాజj® 1ించు ఆయన కటCడలను
ఆజ®లను వ� %?r��నవలsను. 41414141 అంతక;మ	ం�ొకడ� పగపటCక ప#ాక;న తన
��రFగ	 9ా" చం1ినPQడల 42424242 చం1ిన9ాడ� �ా#S��వ�టక; ¹ÌL
త�రFu��క;�న, ±#ాw ను ఇవతల మ�డ� ప�రమ	లను 9EరFపర�ెను.
అట-C9ా(ెవ(ైనను ఆ ప�రమ	లలk �ే" లk"�IT:ౖనను �ా#S��P బKదుక;ను. 43434343
అ9Eవన%ా ర�బé య	లక; ����xనప� �ేWారణ�మంద> బéZ2రFను, %ా�º
య	లక; %Sల�దులk నున` #ా¹తpను, మనÌీªయ	లక; బµ�ానులkనున`
%�ల�ను అనున9E. 44444444 ¹ÌL ఇW\ా P�Úయ	ల�IAdన ధర4WాసN �మ	 ఇ��. 45454545
ఇW\ా P�Úయ	ల; ఐగ	ప�N లkనుం(f 9:ల;ప>�I వచుd చుండ%ా 46464646 ±#ాw ను
ఇవతల బéతuãరF ఎదుట- లkయలk ¼̈��Ëనులk "వZింAన అ¹#§ య	ల
#ాజ?ౖన Zీ�ను�ేశమందు 47474747 ¹ÌL ఇW\ా P�Úయ	లక; "య !ంAన
Wాసనమ	ల; కటCడల; Tx�య Vధుల; ఇV. 48484848 ¹ÌLయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల;ను
ఐగ	ప�N లkనుం(f వచుdచు ఆ Zీ�నును హతమ	 �ేZి అత" �ేశమ	ను,
±#ాw ను ఇవతల ఉదయ��క;�న నున` బµ�ాను #ాజ?ౖన ఓగ	±క�
�ేశమ	ను, అ#�`ను ఏట- ద#Sనున` అ#�P�రF nదల;��" ¼̈#�4నను Zీãను



��ండవరక;న` అ¹ #§య	ల PదwరF #ాàల�ేశమ	ను, 49494949 1ి¯ా¶  య�టలక;
��గ	వ%ా అ#ాబµ సమ	దKమ	వరక; త�రFu��క;�న ±#ాw ను అవతల ఆ#ాబµ
పK�ేశమంతయ	 ¯ా�¥ºన పరచు ��"#S.

���¬ãప�ేశ�ాండమ	 5���¬ãప�ేశ�ాండమ	 5���¬ãప�ేశ�ాండమ	 5���¬ãప�ేశ�ాండమ	 5

1111 ¹ÌL ఇW\ా P�Úయ	లనంద#S" 1ి>1ింA Pట6  T:నుఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, TEను
] V"�I(fలk TEడ� �ెప�చున` కటCడలను Vధులను V" 9ాట-" TEరFd��"
9ాట-ననుస#SంA నడ�వ�(f. 2222 మన �ేవ�(ైన PQ�9ా �#³బ	లk మన��
"బంధన�ేZ2ను. 3333 PQ�9ా మన 1ితరFల�� �ాదు, TEడ� ఇక�డ
సyవ�ల���య	న` మన��TE PÀ "బంధన �ేZ2ను. 4444 PQ�9ా ఆ ��ండ
]ద అ%S` మధ�నుం(f మ	ఖ�మ	ü%ా ]�� మ�టల�డ%ా ]రF ఆ అ%S`�I
భయప(f ఆ ��ండ PQక�ల�దు. 5555 గనుక PQ�9ామ�ట ]క; �ె>య
జ³య	టక; TEను PQ�9ాక;ను ]క;ను మధ�ను ">A య	ండ%ా
PQ�9ా ఈల�గ	న Z2లV�ెdను. 6666 �xసుల గృహ���న ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f
"ను` ర1ిuంAన  �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను TETE. 7777 TEను తపu 9E#tక �ేవ�డ�
క;ండకcడదు. 8888 12ౖనున` ఆ�ాశమం�ే %ా", �I\ందనున` భ�! యం�ే %ా"
భ�! �I\ందనున` ళ6యం�ే %ా" య	ండ� �ే" ��>కT:ౖన Vగ\హమ	ను
�ేZి��నకcడదు. 9999 9ాట-�I నమస�#Sంపకcడదు; 9ాట-" ప��ంపకcడదు. 
�ేవ�డT:ౖన PQ�9ాయగ	 TEను #�షమ	గల �ేవ� డను; నను` �ే�Ìించు9ా#S
Vషయమ	లk మ�డ� Txల;గ	 తరమ	లవరక; తండ�K ల �ోషమ	ను
క;మ�రFల]���I ర1ిuంచుచు 10101010 నను` 1LK!ంA Tx ఆజ®లను %?r��ను9ా#S



Vషయ మ	లk 9EPతరమ	లవరక; కరFణÝంచు9ాడT:ౖ య	Tx`ను. 11111111 
�ేవ�(ైన PQ�9ా Txమమ	ను వ�రÍమ	%ా ఉచd#Sంపకcడదు; PQ�9ా
తన Txమమ	ను వ�రÍ మ	%ా ఉచd#Sంచు9ా"" "#�w Ìి%ా ఎంచడ�. 12121212 
�ేవ�(ైన PQ�9ా  �ాజj® 1ింAనటB6  VW\ా ంJ ��నమ	ను ప#S�దzమ	%ా
ఆచ#Sంచుమ	. 13131313 ఆరF��నమ	ల; వ� కషCప(f  ప" అంతయ	 �ేయవలsను.
14141414 ఏడవ ��నమ	  �ేవ�(ైన PQ�9ాక; VW\ా ంJ ��నమ	. �x"లk 9:ౖనను
 క;మ�రF(ైనను  క;మ�#?NPQ�నను  �xసు(ైనను  �xZిPQ�నను 
PQదwPనను  %ా(fద PQ�నను  ప�వ�లలk ఏ�ై నను  Pండ6 లkనున`
పర �ేhPQ�నను ఏ ప"య	 �ేయకcడదు. ఎందుకంటä వలs  �xసుడ�ను 
�xZియ	ను Vశ\!ంపవలsను. 15151515 వ� ఐగ	ప�N �ేశమందు
�xసుడ9:ౖయ	న`ప�డ�  �ేవ�(ైన PQ�9ా బµహÑబలమ	�ేతను �xAన
�ేJ�ేతను "ను` అక�డనుం(f ర1ిuం�ెన" జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	. అందు
�ేతను VW\ా ంJ��నమ	 ఆచ#Sంపవలsన"  �ేవ�(ైన PQ�9ా క;
ఆజj® 1ిం�ెను. 16161616  �ేవ�(ైన PQ�9ా  కనుగ\ ©̈ంచు �ేశమ	లk వ�
�º# �ా య	ష4ంతpడ9:ౖ క; �³మమగ	నటB6   �ేవ�(ైన PQ�9ా 
�ాజj® 1ింAనల�గ	న  తం(fK"  త>6" సTx4"ంప�మ	. 17171717 నరహత�
�ేయకcడదు. 18181818 వ��చ#Sంపకcడదు. 19191919 �ొం%Sలకcడదు. 20202020 
��రFగ	9ా"]ద అబదz  ¯ాm�మ	 పల;కకcడదు. 21212121  ��రFగ	9ా" ´µర�ను
ఆhంపకcడదు;  ��రFగ	 9ా" Pంట-T:ౖనను 9ా" ��లమ	T:ౖనను 9ా"
�xసు" T:ౖనను 9ా" �xZి"T:ౖనను 9ా" PQదుw T:ౖనను 9ా" %ా(fద T:ౖనను 
��రFగ	9ా"దగ	 �ే"T:ౖనను ఆhంపకcడదు. 22222222 ఈ మ�టలను PQ�9ా ఆ



పర�తమ	]ద అ%S` �¤ఘ %ా�xంధ�ారమ	ల మధ�నుం(f %tపu స�రమ	�� ]
సమ�జమంతట-�� �ె1ిu, #?ండ� #ాJ పలకల]ద 9ాట-" 9Kా Zి Tx�I�ెdను.
ఆయన మ#³!య	 �ెపuల�దు. 23232323 మ#Sయ	 ఆ పర�తమ	 అ%S`వలన
మండ�చున`ప�డ� ఆ *కట-మధ�నుం(f ఆ స�రమ	ను V" ]రF, అన%ా ]
%�తKమ	ల పK¥xనుల;ను ] 12దwల;ను Tx±దwక; వAd 24242424 మన �ేవ�(ైన
PQ�9ా తన ఘనతను మ}త4~ మ	ను మ�క; చూ1ిం�ెను.
అ%S`మధ�నుం(f ఆయన స�ర మ	ను Vంట-!. �ేవ�డ� నరFల��
మ�టల�(fనను 9ారF బKదుక;దుర" TEడ� �ె>Zి��ంట-!. 25252525 �ాబట-C  �¤మ	
�xవTEల? ఈ %tపu అ%S` మమ	4ను ద ©̈ంచును; �¤మ	 మన �ేవ�(ైన
PQ�9ా స�రమ	 ఇక V"నPQడల చ" ��దుమ	. 26262626 మ�వలs సమసN
శ#§రFలలk మ#S ఎవడ� సyవ� (ైన �ేవ�" స�రమ	 అ%S` మధ�నుం(f పల;క;ట
V" బK���?ను? 27272727 9E స]1ింA మన �ేవ�(ైన PQ�9ా �ెప�న�� య�వతpN
Vనుమ	. అప�డ� మన �ేవ�(ైన PQ�9ా �� �ె1ిuన�� య�వతpN  9E
మ��� �ె1ిuన PQడల �¤మ	 V" �x" %?r��ందుమ" �ె1ిuJ#S. 28282828 ]రF Tx��
మ�టల�(fనప�డ� PQ�9ా ] మ�టల; VT:ను. అప�డ� PQ�9ా Tx��
ఈల�గ	 Z2ల V�ెdనుఈ జనుల; �� �ె1ిuన మ�టల; TEను V" య	Tx`ను.
9ారF �ె1ిuనదంతయ	 మంA�ే. 29292929 9ా#S�I" 9ా#S సం�xన మ	నక;ను
"త�మ	ను �³మమ	 కల;గ	నటB6  9ారF Txయందు భయభక;N ల; క>%S Tx
ఆజ®ల"`ట-" అనుస#Sంచు మనసుq 9ా#Sక;ం(fన �¤ల;. 30303030 ] గ	(x
రమ	లలk"�I J#S%S 9:ళØ6 డ" వ� 9ా#S�� �ెప�మ	. 31313131 అP�ే వ� ఇక�డ
Tx±దw  ">Aయ	ండ�మ	. వ� 9ా#S�I బ¢¥�ంపవలZిన ధర4మంతట-", అన%ా



కటCడలను Vధులను TEను �� �ె12uదను. 32323232 9ారF ¯ా�¥ºనపరచు ��నునటB6
TEను 9ా#S �Iచుdచున` �ేశ మందు 9ారF ఆల�గ	 పKవ#SNంపవలsను. 33333333 �ాబట-C
]రF క;(f�³ %ా" PQడమ�³ %ా" JరFగక ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ఆజj®
1ింAనటB6  �ేయ	టక; జjగ\తN పడవ లsను. ]రF ¯ా�¥ºన పరచు��నబ¢వ�
�ేశమ	లk ]రF yVంచుచు �¤ల;క>%S �º#ా� య	ష4ంతpలగ	నటB6  ] �ేవ�(ైన
PQ�9ా ]క; ఆజj® 1ింAన మ�ర¶మ	 ల"`ట-లk నడ�చు��నవలsను.

���¬ãప�ేశ�ాండమ	 6���¬ãప�ేశ�ాండమ	 6���¬ãప�ేశ�ాండమ	 6���¬ãప�ేశ�ాండమ	 6

1111 వ�ను  క;మ�రFడ�ను  క;మ�రF" క;మ�రFడ�ను 2222  �ేవ�(ైన
PQ�9ాక; భయప(f, TEను �ాజj® 1ించు ఆయన కటCడల"`య	
ఆజ®ల"`య	  yVత ��నమ	ల"` టను %?r��నుచు వ�
�º# �ా య	ష4ంతpడవగ	నటB6  ]రF ¯ా�¥ºనపరచు��నుటక; ఏరF �xట- 9:ళØ6 చున`
�ేశమందు ]రF జరFప���నుటక; ]క; బ¢¥�ంపవలsన" ] �ేవ� (ైన
PQ�9ా ఆజj® 1ింAన ధర4మంతయ	 అన%ా కటC  డల; Vధుల; ఇ9E. 3333 �ాబట-C
ఇW\ా P�లc,  1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ా �� �ె1ిuన పK�ారమ	 �ాల;
�ేT:ల; పKవ ©̈ంచు �ేశమ	లk �¤ల; క>%S బహÑ%ా అ�వృ��z  TUందునటB6  వ�
9ాట-" V" అనుస#SంA నడ�చు��నవలsను. 4444 ఇW\ా P�లc Vనుమ	. మన
�ేవ�(ైన PQ�9ా అ���¬య	డగ	 PQ�9ా. 5555  ప�రÞహృదయమ	��ను
 ప�#ాÞ త4��ను  ప�రÞశ�IN��ను  �ేవ�(ైన PQ� 9ాను 1LK!ంపవలsను. 6666
TEడ� TEను �ాజj® 1ించు ఈ మ�టల;  హృదయమ	లk ఉండవలsను. 7777 వ� 
క;మ� రFలక; 9ాట-" అభ�Zింపజ³Zి,  Pంట కcరFdండ�నప� డ�ను ��K వను



నడ�చునప�డ�ను పండ���నునప�డ�ను ల�చునప�డ�ను 9ాట-"గ�#Sd
మ�టల�డవలsను; సూచ న%ా 9ాట-"  �ేJ�I కటBC  ��నవలsను. 8888 అV 
కను`ల నడ�మ బµZికమ	వలs ఉండవలsను. 9999  Pంట- �x�ర
బంధమ	ల]దను  గవ�నుల]దను 9ాట-" 9Kా యవలsను. 10101010  �ేవ�(ైన
PQ�9ా  1ితరFలsౖన అబµK }మ	 ఇ¯ాqక; య��Åబ	ల�� �ేZిన
పKమ�ణమ	నుబట-C  "ను` ఆ �ేశమ	లk పK9Eశ12ట-C , వ� కటC" %tపuవగ	 మంA
ప�రమ	లను 11111111 వ� "ంప" మంA దKవ�మ	ల �ేత "ంప బ(fన ఇండ6 ను, వ�
తKవ�క��Pనను తKవ�బ(fన బµవ� లను, వ� Txట" �xK m��టలను ఒÚవల
��టలను  �IAdన తరF9ాత వ� J" తృ1ిN  ��ం��నప�డ� 12121212 �xసుల
గృహ���న ఐగ	ప�N �ేశమ	లk నుం(f "ను` ర1ిuంAన PQ�9ాను
మరFవక;ండ వ� జjగ\తN పడ�మ	. 13131313  �ేవ�(ైన PQ�9ాక; భయప(f
ఆయనను ZLVంA ఆయన 1Lరట పKమ�ణమ	 �ేయవలsను. 14141414 ]రF ఇతర
�ేవతలను, అన%ా ] చుటBC నున` జనమ	ల �ేవతలను ZLVంపకcడదు. 15151515 
మధ�ను  �ేవ�(ైన PQ�9ా #�షమ	గల �ేవ�డ� గనుక  �ేవ�(ైన
PQ�9ా �Å�ా%S` ఒక9Eళ  ]ద రగ	ల;��" �ేశమ	లk నుండ క;ండ "ను`
నhంపజ³య	ను. 16161616 ]రF మ¯ాqలk ] �ేవ�(ైన PQ�9ాను Wó¥�ంA నటB6
ఆయనను Wó¥�ంపకcడదు. 17171717 ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ఆజ®లను, అన%ా ఆయన
క; "య!ంAన Wాసనమ	లను కటCడలను జjగ\తN %ా ఆచ#Sంపవలsను. 18181818 క;
�¤ల; కల;గ	నటB6 ను,  PQదుటనుం(f  సమసN  శతpK వ�లను 9:ళ6%tటMCదన" 19191919
PQ�9ా �ె1ిuన పK�ా రమ	  1ితరFల�� పKమ�ణమ	�ేZిన ఆ మంA
�ేశమ	లk వ� పK9EhంA �x" ¯ా�¥ºన పరచు��నునటB6 ను, వ� PQ�9ా



దృÌిC �I య�xరÍ���న��య	 ఉతNమ���న��య	 �ేయవలsను. 20202020 ఇక]దట 
క;మ�రFడ�మన �ేవ�(ైన PQ�9ా ]�ాజj® 1ింAన Wాసనమ	ల; కటCడల;
Vధుల; ఏవ" "ను` అడ�గ	నప�డ� 21212121 వ�  క;మ�రF"�� ఇట6
నుమ	మనమ	 ఐగ	ప�N లk ఫ#�క;�xసుల���య	ండ%ా PQ�9ా
బµహÑబలమ	�ేత ఐగ	ప�N లkనుం(f మనలను ర1ిuం�ెను. 22222222 మ#Sయ	
PQ�9ా ఐగ	ప�N ]దను ఫ#� ]దను అత" Pంట-9ారంద#S ]దను
బµధకరమ	లsౖన %tపu సూచక�I\యలను అదు»తమ	లను మన కను`ల PQదుట
కనుపరA, 23232323 �xను మన 1ితరFల�� పKమ�ణమ	 �ేZిన �ేశమ	ను మన�IAd
మనలను �x"లk పK9Eశ 12టBC టక; అక�డ నుం(f మనలను ర1ిuం�ెను. 24242424 
మనక; "త�మ	 �¤ల; కల;గ	ట�?r PQ�9ా TEట-వలs మనలను బK���Iంచు
నటB6  మన �ేవ�(ైన PQ�9ాక; భయప(f PÀ కటCడల న"`ట-"
%?r��నవలsన" మన �ాజj® 1ిం�ెను. 25252525 మన �ేవ�(ైన PQ�9ా మన
�ాజj® 1ింAనటB6  ఆయన స"`¥�" ఈ సమసN���న ఆజ®లను అనుస#SంA మనమ	
నడ�చు ��నునప�డ� మనక; J కల;గ	ను.
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1111 వ� ¯ా�¥ºనపరచు��నబ¢వ� �ేశమ	లk"�I  �ేవ� (ైన PQ�9ా "ను`
�ే#Sd బహÑ జనమ	లను, అన%ా సంఖ�క;ను బలమ	నక;ను "ను` !ంAన

©̈¬Nయ	ల; %S#ా¶ Ìీయ	ల; అ¹#§య	ల; కTxయ	ల; 12#Syèయ	ల;
©̈��య	ల; PQబ�Zీయ	లను ఏడ� జనమ	లను  PQదుటనుం(f 9:ళ6%tట-Cన

తరF9ాత 2222  �ేవ�(ైన PQ�9ా 9ా#S" కపu %Sంచునప�డ� వ� 9ా#S"



హతమ	 �ేయవలsను, 9ా#S" "ర�4లమ	 �ేయవలsను. 9ా#S�� "బంధన
�ేZి��నకcడదు, 9ా#S" కరFణÝంప కcడదు, 3333 వ� 9ా#S�� Vయ�మందకcడదు,
9ా" క;మ�రF"�I  క;మ�#?N "య�కcడదు,  క;మ�రF"�I 9ా" క;మ�#?Nను
ప�చుd��నకcడదు. 4444 నను` అనుస#Sంప క;ండ ఇతర �ేవతలను
ప��ంచునటB6   క;మ�రF" 9ారF మÈ6ంచుదురF, అందునుబట-C  PQ�9ా
�Å�ా%S` ]ద రగ	ల;��" ఆయన "ను` త�ర%ా నhంపజ³య	ను. 5555 �ావ�న
]రF 9ా#S�I �ేయవలZిన�ేమన%ా, 9ా#S బ>1ీఠ మ	లను పడ�ోKZి 9ా#S
Vగ\హమ	లను పగ	ల%tట-C  9ా#S �ేవ�xసN ంభమ	లను న#S�I9EZి 9ా#S పKJమలను
అ%S`�� �ాలdవలsను. 6666 వ�  �ేవ�(ైన PQ�9ాక; పKJÌి¡ త జనమ	, 
�ేవ�(ైన PQ�9ా భ�!]దనున` సమసN  జనమ	లకంటM "ను` ఎక;�వ%ా
ఎంA, "ను` తనక; స��×యజనమ	%ా ఏరuరచు��T:ను. 7777 ]రF సర�జనమ	ల
కంటM V¯ాN రజనమ" PQ�9ా !మ	4ను 1LK!ంA !మ	4ను ఏరuరచు
��నల�దు. సమసN  జనమ	లకంటM ]రF లsక�క; తక;� 9Eగ�x. 8888 అP�ే
PQ�9ా !మ	4ను 1LK!ంచు 9ాడ� గనుకను, �xను ] తండ�K లక; �ేZిన
పKమ�ణమ	ను T:ర9EరFd9ాడ� గనుకను, PQ�9ా బµహÑబల మ	�ేత
!మ	4ను ర1ిuంA �xసుల గృహమ	లk నుం(fయ	 ఐగ	ప�N #ాజ?ౖన ఫ#�
�ేJలkనుం(fయ	 !మ	4ను V(f1ిం�ెను. 9999 �ాబట-C   �ేవ�(ైన PQ�9ా
�xTE �ేవ�డ"య	, తను` 1LK!ంA తన ఆజ®ల ననుస#SంA నడ�చు��ను9ా#S�I
తన "బంధనను ZిÍ రపరచు9ాడ�ను 9EPతరమ	లవరక; కృపచూప�9ాడ�ను
నమ4త%Sన �ేవ�డ� న"య	, తను` �ే�Ìించు9ా#Sలk పKJ9ా"" బ ©̈రంగ
మ	%ా నhంప�ేయ	టక; 9ా"�I దండన V¥�ంచు9ాడ"య	 వ�



�ె>Zి��నవలsను. 10101010 ఆయన తను` �ే�Ìించు9ా" Vషయమ	 ఆలస�మ	
�ేయక బ ©̈రంగమ	%ా 9ా"�I దండన V¥�ంచును 11111111 �ాబట-C  TEడ� TEను
�ాజj® 1ించు ధర4మ	, అన%ా Vధులను కటCడలను ]రనుస#SంA నడ�చు
��నవలsను. 12121212 ]రF ఈ Vధులను V" 9ాట-" అనుస#SంA నడ�చు
��"నPQడల  �ేవ�(ైన PQ�9ా �xను  1ితరFల�� పKమ�ణమ	�ేZిన
"బంధనను T:ర9E#Sd క; కృపచూప�ను 13131313 ఆయన "ను` 1LK!ంA ఆ�ర���ంA
అ� వృ��z�ేZి, �I�ెdదన"  1ితరFల�� పKమ�ణమ	�ేZిన �ేశమ	లk 
గర»ఫలమ	ను,  భ�ఫల���న  సస�మ	ను,  �xK �Ôరసమ	ను,  నూT:ను,
 ప�వ�ల మందలను,  %tఱÃల మందలను, �¤కల మందలను �ºVంచును. 14141414
సమసN  జనమ	లకంటM ఎక;�వ%ా వ� ఆ�ర���ంప బడ�దువ�. లk
మగ9ా"�³%ా" ఆడ� �x"�³%ా" %tడ�i తనమ	ండదు, 
ప�వ�లలkT:ౖననుండదు. 15151515 PQ�9ా ±దwనుం(f సర�#�గమ	లను
�¾ల%SంA, 9:#S%Sయ	న` ఐగ	ప�N  లk" క� Sన���న mయ 9ా�ధుల"`ట-" క;
దూరపరA, "ను` �ే�Ìించు 9ారంద#S]���³ 9ాట-" పం1ించును. 16161616 మ#Sయ	
 �ేవ� (ైన PQ�9ా  కపu%Sంచుచున` సమసN  పKజలను వ� బÐJN %ా
Txశనమ	�ేయ	దువ�. వ� 9ా#S" కటµ �fంపకcడదు, 9ా#S �ేవతలను
ప��ంపకcడదు, ఏల యన%ా అ�� క; ఉ#Sయగ	ను. 17171717 ఈ జనమ	ల; TxకంటM
V¯ాN రమ	%ా ఉTx`రF, TEను ఎటB6  9ా#S" 9:ళ6%tటCగల న" వను��ందు9E¹,
9ా#S�I భయపడక;మ	. 18181818  �ేవ� (ైన PQ�9ా ఫ#�క;ను
ఐగ	ప�N �ేశమంతట-�I" �ేZిన �x"", అన%ా  �ేవ�(ైన PQ�9ా "ను`
ర1ిuంA నప�డ� 19191919  కను`ల; చూAన ఆ %tపu Wóధనలను సూచక �I\యలను



మహ�x�ర�మ	లను బµహÑబలమ	ను, �xAన �ేJ" బµగ	గ జj® పకమ	
�ేZి��నుమ	. క; భయమ	 ప�ట-C ంచుచున` ఆ జనులకంద#S�I  �ేవ�(ైన
PQ�9ా ఆల�%³ �ేయ	ను. 20202020 మ#Sయ	 !%S>న9ారFను  కంటబడక �x%Sన
9ారFను నhంచువరక;  �ేవ�(ైన PQ�9ా 9ా#S ]���I 12దw  కం��#§గలను
పంప�ను. 21212121 9ా#S" చూA జ(fయవదుw ;  �ేవ�(ైన PQ�9ా 
మధ�నుTx`డ�, ఆయన భయంకరF(ైన మ} �ేవ�డ�. 22222222  �ేవ�(ైన
PQ�9ా  PQదుటనుం(f క\మక\మ మ	%ా ఈ జనమ	లను �¾ల%Sంచును.
అడV మృగమ	ల; VసN #SంA క; బµధకమ	ల;%ా నుండవచుdను గనుక 9ా#S"
ఒక�మ�#³ వ� Txశనమ	 �ేయతగదు, అ�� క; �³మ కరమ	�ాదు. 23232323 అP�ే
 �ేవ�(ైన PQ�9ా 9ా#S" కపu%SంA 9ా#S" నhంపజ³య	వరక; 9ా#S"
బహÑ%ా తల6 (fల6  �ేయ	ను. 24242424 ఆయన 9ా#S #ాàలను  �ేJకపu %Sంచును.
వ� ఆ�ాశమ	�I\ందనుం(f 9ా#S Txమమ	ను నhంపజ³యవలsను; వ� 9ా#S"
నhంపజ³య	వరక; ఏ మను షp�డ�ను  PQదుట "ల;వల�క��వ�ను. 25252525 9ా#S
�ేవతల పKJమలను ]రF అ%S`�ేత �ా>d9Eయవలsను; 9ాట- ]దనున`
9:ం(fబం%ారమ	లను అ1L�fం పకcడదు. వ� �x"వలన Aక;�బడ�దు9E¹
గనుక �x"" ¬Zి��న కcడదు. ఏలయన%ా అ��  �ేవ�(ైన PQ�9ాక;

Á̈యమ	. 26262626 �x"వలs వ� Wాపగ\సుN డవ� �ాక;ండ�నటB6  వ� Á̈య���న
�x" Pంట-�I �ేకcడదు. అ�� Wాపగ\సN�¤ గనుక �x" ప�#SN%ా #�Zి
�x"యందు బÐJN %ా అసహ�పడవలsను.
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1111 ]రF బK���I అ�వృ��zTUం�� PQ�9ా ] 1ితరF ల�� పKమ�ణమ	�ేZిన
�ేశమ	నక; ��P �x" ¯ా�¥ºన పరచు��నునటB6  TEడ� TEను  �ాజj® 1ింAన
ఆజ®ల"`ట-" అనుస#SంA నడ�చు��నవలsను. 2222 మ#Sయ	 వ� ఆయన
ఆజ®లను %?r��ందు9Ù ల��ో "ను` Wó¥�ంA  హృదయ మ	లk నున`��
�ెల;సు��నుటక; "ను` అణచు "!తN  మ	ను అరణ�మ	లk ఈ నల;వ��
సంవతqరమ	ల;  �ేవ� (ైన PQ�9ా "ను` న(f1ింAన మ�ర¶మంతట-"
జj® ప కమ	 �ేZి��నుమ	. 3333 ఆ}రమ	వలనTE %ాక PQ�9ా Z2లVAdన పKJ
మ�టవలన నరFల; బKదుక;దుర" క; �ె>యజ³య	టక; ఆయన "ను` అణA
క; ఆక> కల;గజ³Zి, 9E%ా"  1ితరFల�%ా" PQన`(ెరFగ" మTx`�� "ను`
��Ìిం�ెను. 4444 ఈ నల;వ�� సంవతqరమ	ల; వ� 9EZి��"న బటCల;
�ాత%Sలల�దు,  �ాల; 9ాయల�దు. 5555 ఒకడ� తన క;మ�రF" ఎటB6  h�fం�ెT° అటä6
 �ేవ�(ైన PQ�9ా "ను` h�fంచు9ాడ" వ� �ె>Zి��" 6666 ఆయన
మ�ర¶మ	లలk నడ�చు��నునటB6 ను ఆయనక; భయ పడ�నటB6 ను  �ేవ�(ైన
PQ�9ా ఆజ®లను %?r��న వలsను. 7777  �ేవ�(ైన PQ�9ా "ను` మంA
�ేశమ	లk పK9Eశ12టBC ను. అ�� ట- 9ాగ	ల;ను, లkయలలk నుం(fయ	 ��ండలలk
నుం(fయ	 �ారF ఊటల;ను అ%ాధ జలమ	ల;ను గల �ేశమ	. 8888 అ�� %�ధుమల;
యవల; �xK m�ెటB6  అం¸రప��ెటB6  �x"మ4పండ�6 ను గల �ేశమ	, ఒÚవ
నూT:య	 �ేT:య	 గల �ేశమ	. 9999 కరవ� అను��నక;ండ వ� ఆ}రమ	 Jను
�ేశమ	; అందులk క; ఏ లkపమ	ండదు. అ�� Pనుప#ాళØ6  గల �ేశమ	; �x"
��ండలలk వ� #ా%S తKV� ¬యవచుdను. 10101010 వ� J" తృ1ిN ��ం��  �ేవ�(ైన
PQ�9ా �IAdన మంA �ేశమ	నుబట-C  ఆయనను సుN Jంపవలsను. 11111111 TEడ�



TEను �ాజj® 1ించు ఆయన ఆజ®లను Vధులను కటCడలను వ� అనుస#Sంపక 
�ేవ�(ైన PQ�9ాను మరA కడ��ారJ" 12121212 మంA Pండ�6  కట-C ంచు��"
9ాట-లk "వZింప%ా, 13131313  ప�వ�ల;  %tఱÃ  �¤కల;ను వృ��zPQ� క; 9:ం(f
బం%ారమ	ల; VసN #SంA క; క>%Sనదంతయ	 వ#SÍ>6నప�డ� 14141414  మనసుq
మ��ంA, �xసులగృహ���న ఐగ	ప�N �ేశమ	లk నుం(f "ను` ర1ిuంAన 
�ేవ�(ైన PQ�9ాను మర �ెద9E¹. 15151515 �xపకర���న �ామ	ల;ను �ేళØ6 ను
క>%S PQ(x#SPQ� ళØ6 ల�" భయంకర���న ఆ %tపu అరణ� మ	లk ఆయన "ను`
న(f1ిం�ెను, #ాJబండనుం(f క; ళØ6  �ె1ిuం�ెను, 16161616 తpదక; క; �¤ల;
�ేయవలsన" "ను` అణ	చుటక;ను Wó¥�ంచుటక;ను  1ితరFల; ఎరFగ"
మTx`�� అరణ�మ	న "ను` ��Ìిం�ెను. 17171717 అP�ే ]రFమ� ¯ామరÍ~మ	 మ�
బµహÑబలమ	 ఇంత ´µగ�మ	 మ�క; కల;గజ³Z2న" అను��ందు#³¹. 18181818 �ా%ా
 �ేవ�(ైన PQ�9ాను జj® పకమ	 �ేZి��న వలsను. ఏలయన%ా �xను 
1ితరFల�� పKమ�ణమ	 �ేZినటB6  తన "బంధనను TEట-వలs ¯ాÍ 1ింపవలsన"
]రF ´µగ�మ	 సం�ా��ంచు��నుట�?r ]క; ¯ామరÍ~మ	 కల;గజ³య	9ాడ�
ఆయTE. 19191919 వ� ఏమ�తK���నను  �ేవ�(ైన PQ�9ాను మరA
Pతర�ేవతల ననుస#SంA ప��ంA నమస�#SంAన PQడల ]రF
"శdయమ	%ా నhంA��దుర" TEడ� !మ	4నుగ�#Sd TEను ¯ాm�మ	
ప>�Iయ	Tx`ను. 20202020  PQదుటనుండక;ండ PQ�9ా నhంపజ³య	చున`
జనమ	ల; Vనక��PనటBC  ] �ేవ� (ైన PQ�9ా మ�ట ]రF
Vనక��PనPQడల ]రFను 9ా#SవలsTE నhం�ెదరF.
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1111 ఇW\ా P�లc Vనుమ	; కంటM %tపu బలమ	గల జనమ	లను ఆ�ాశమంటB
�Kా �ారమ	ల; గల %tపu పటCణమ	లను ¯ా�¥ºనపరచు��నుట�?r TEడ� వ�
±#ాw  నును �xటబ¢వ�చుTx`వ�. 2222 ఆ పKజల; %tపu9ారF ఉన`త �ేహÑల;,
9ారF వ� ఎ#S%Sన అTx�×య	ల వంశ సుÍ ల;. అTx�×య	ల PQదుట ఎవరF
"ల;వగలరF అను మ�ట వ� Vంట-V గ�x. 3333 �ాబట-C   �ేవ�(ైన PQ�9ా
�xTE ద ©̈ంచు అ%S`వలs  మ	ందర �xట- ��వ�చుTx`డ" TEడ� వ� �ె>Zి��
నుమ	. ఆయన 9ా#S" నhంపజ³Zి  PQదుట 9ా#S" కcల�ోKయ	ను.
PQ�9ా �� �ె1ిuనటB6  వ� 9ా#S" 9:ళ6%tట-C  9Eగ�¤ 9ా#S" నhంపజ³Z2దవ�.
4444  �ేవ�(ైన PQ�9ా  PQదుటనుం(f 9ా#S" ��> 9EZినతరF9ాతTEను ఈ
�ేశమ	ను ¯ా�¥ºన పరచు��నునటB6 %ా PQ�9ా Tx J"బట-C  నను` పK9Eశ
12టMCన" అను��నవదుw . ఈ జనమ	ల �ెడ�తనమ	నుబట-CP� PQ�9ా 
PQదుట నుం(f 9ా#S" 9:ళ6%tటBC చుTx`డ�. 5555 వ� 9ా#S �ేశ మ	నక; వAd �x"
¯ా�¥ºనపరచు��నుటక;  JPQ�నను  హృదయ య�xరÍతPQ�నను

Á̈తpవ��ాదు. ఈ జన మ	ల �ెడ�తనమ	ను బట-CP� PQ�9ా  1ితరFలsౖన
అబµK }మ	 ఇ¯ాqక; య��Åబ	ల�� పKమ�ణమ	�ేZిన మ�టను ¯ాÍ 1ించుట�?r 
�ేవ�(ైన PQ�9ా 9ా#S"  PQదుటనుం(f 9:ళ6%tటBC చుTx`డ�. 6666 ]రF
లkబడ TUల6 "9ారF గనుక ఈ మంA �ేశమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు ��నునటB6  
�ేవ�(ైన PQ�9ా  J"బట-C  �Iయ�డ" వ� �ె>Zి��నవలsను. 7777
అరణ�మ	లk వ�  �ేవ� (ైన PQ�9ాక; �Åపమ	 ప�ట-C ంAన సంగJ" జj® ప



కమ	 �ేZి��నుమ	, �x" మరFవవదుw . వ� ఐగ	ప�N �ేశ మ	లkనుం(f
బయల;�ే#Sన ��నమ	 nదల;��" PÀ సÍలమందు ]రF పK9Ehంచువరక;
]రF PQ�9ా ]ద JరFగ	బµటB �ేయ	చుTE వAdJ#S. 8888 �#³ బ	లk ]రF
PQ�9ాక; �Åపమ	 ప�ట-C ంAనప�డ� PQ�9ా !మ	4 నhంపజ³య	నంత
�Åపమ	 ] ]ద �ెచుd��T:ను. 9999 ఆ #ాJపలకల;, అన%ా PQ�9ా ]��
�ేZిన "బంధనసంబంధ ���న పలకలను ¬Zి��ను టక; TEను ��ం(ె�I�నప�డ�,
అన`�ానమ	ల; మ�" ఆ ��ండ]ద నల;వ�� పగళØ6  నల;వ�� #ాతpK ల;ంట-".
10101010 అప�డ� �ేవ�" 9EK>�� 9Kా యబ(fన #?ండ� #ాJ పలకలను PQ�9ా
Txకపu%Sం�ెను. ]రF కc(fవAdన ��నమ	న ఆ ��ండ]ద అ%S` మధ�నుం(f
PQ�9ా ]�� ప>�Iన 9ాక�మ	ల"`య	 9ాట-]ద ఉం(ెను. 11111111 ఆ నల;వ��
పగళØ6  నల;వ�� #ాతpK ల; గడAనప�డ� PQ�9ా "బంధన సంబంధ���న
పలకలsౖన ఆ #?ండ� #ాJపలకలను Txకపu%SంA 12121212 వ� ల�A Pక�డ నుం(f
త�ర%ా ��గ	మ	; వ� ఐగ	ప�N లkనుం(f ర1ిuంAన  జనమ	 �ె(f��P, TEను
9ా#S �ాజj® 1ింAన ��K వలk నుం(f త�ర%ా �¾ల%S తమక; ��తబÐమ4ను
�ేZి��"ర" Tx�� �ె12uను. 13131313 మ#Sయ	 PQ�9ాTEను ఈ పKజలను చూAJ";
ఇ��%� 9ారF లkబడTUల6 " పKజల;. 14141414 Txక; అడiమ	 #ాక;మ	, TEను 9ా#S"
నhంపజ³Zి 9ా#S Txమమ	ను ఆ�ాశమ	 �I\ంద నుండక;ండ తpడ�ప�12ట-C , "ను`
9ా#SకంటM బలమ	గల బహÑ జనమ	%ా �ేZ2దన" Tx�� �ెపu%ా. 15151515 TEను J#S%S
ఆ ��ండ ��%S వAdJ". ��ండ అ%S`�ేత �ాల;చుం(ెను, ఆ #?ండ� "బంధన
పలకల; Tx #?ండ� �ేతpలలk ఉం(ెను. 16161616 TEను చూA నప�డ� ]రF ]
�ేవ�(ైన PQ�9ా దృÌిC �I �ాపమ	 �ేZియ	ంట-#S. ��తదూడను �ేPంచు��"



PQ�9ా ]�ాజj® 1ింAన ��K వనుం(f త�ర%ా �¾ల%S��P య	ంట-#S. 17171717
అప�డ� TEను ఆ #?ండ� పలకలను పటBC  ��", Tx #?ండ� �ేతpలలkనుం(f
]కను`ల PQదుట 9ాట-" �I\ందపడ9EZి పగ	ల%tట-C  18181818 ]రF PQ�9ా దృÌిC �I
ఆ �ెడ�నడత న(fA �ేZిన ] సమసN  �ాపమ	ల వలన ఆయనక; �Åపమ	
ప�ట-C ంప%ా చూA, మ	నుపట-వలs అన`�ానమ	ల; మ�" నల;వ�� పగళØ6
నల;వ�� #ాతpK ల; TEను PQ�9ా స"`¥�" ¯ా%Sలప(fJ". 19191919 ఏలయన%ా
!మ	4 నhంపజ³యవలsన" �Åపప(fన PQ�9ా �Å�� �ేKకమ	ను చూA
భయప(fJ". ఆ �ాలమందును PQ�9ా Tx మనV ఆల�Iం�ెను. 20202020
మ#Sయ	 PQ�9ా అహ#�నును నhంపజ³య	టక; అత"]ద బహÑ%ా �Åప
పడ%ా TEను అహ#�ను�?r అప�(ే బKJమ�ల; ��ంట-" 21212121 అప�డ� ]రF �ేZిన
�ాపమ	ను, అన%ా ఆ దూడను TEను పటBC ��" అ%S`�� �x" �ా>d, నల;గ%tట-C ,
అ�� ధూÈయగ	నంత ��తN %ా నూ#S, ఆ ��ండనుం(f �ారF ఏట-లk ఆ ధూÈ"
�ార��ZిJ". 22222222 మ#Sయ	 ]రF తబé#ాలkను మ¯ాqలkను �Iబ¢K తpహ�xN 9ాలkను
PQ�9ాక; �Åపమ	 ప�ట-C ంAJ#S. 23232323 PQ�9ా ]రF 9:È6  TEను ]�IAdన
�ేశమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��ను డ" �ె1ిu �ా�ేషp బ#³`యలkనుం(f !మ	4
పం1ినప�డ� ]రF ] �ేవ�(ైన PQ�9ాను నమ	4��నక ఆయన T°ట-
మ�టక; JరFగబ(fJ#S, ఆయన మ�టను Vన ల�దు. 24242424 TEను !మ	4ను ఎ#S%Sన
��నమ	 nదల;��" ]రF PQ�9ా]ద JరFగ	బµటB �ేయ	చుTx`రF. 25252525
�ా%ా TEను మ	నుప� ¯ా%Sలప(fనటB6  PQ�9ా స"`¥�" నల; వ�� పగళØ6
నల;వ�� #ాతpK ల; ¯ా%Sలప(fJ". PQ�9ా!మ	4ను నhంపజ³Z2దనన%ా 26262626
TEను PQ�9ాను �Kా #SÍంచుచు ఈల�గ	 �ె1ిuJ"పKభ	9ా PQ�9ా, వ� 



మ ©̈మవలన V¹AంA బµహÑబలమ	వలన ఐగ	ప�N లkనుం(f ర1ిuంAన 
¯ా�సÍ ~���న జనమ	ను నhంపజ³యక;మ	. 27272727  ZLవక;లsౖన అబµK }మ	
ఇ¯ాqక; య��Åబ	లను జj® పకమ	�ేZి��నుమ	. ఈ పKజల �ా� Sన� మ	T:ౖనను
9ా#S �ెడ�తనమ	T:ౖనను 9ా#S �ాపమ	T:ౖనను చూడక;మ	; 28282828 ఏలయన%ా వ�
ఏ �ేశమ	లkనుం(f మమ	4ను ర1ిuంAJ9Ù ఆ �ేశసుÍ ల;PQ�9ా �xను
9ా#S�� �ె1ిuన �ేశమ	లk"�I 9ా#S" �ేరdల�క��వ�ట వలనను, 9ా#S"
�ే�Ìించుటవలనను, అరణ�మ	లk 9ా#S" చంప�టక; 9ా#S" ర1ిuం�ెన"
�ెప���ందు#³¹. 29292929 వ�  అ¥�కబలమ	�ేతను వ� �x1ిన 
బµహÑవ��ేతను ర1ిuంAన  ¯ా�సÍ ~మ	ను  పKజల;ను �#³.

���¬ãప�ేశ�ాండమ	 10���¬ãప�ేశ�ాండమ	 10���¬ãప�ేశ�ాండమ	 10���¬ãప�ేశ�ాండమ	 10

1111 ఆ �ాలమందు PQ�9ామ	నుపట- 9ాట- వంట- #?ండ� #ాJపలకలను వ�
�ెక;���" ��ండ PQ�I� Tx ±దwక; రమ	4. మ#Sయ	 వ� ఒక
కఱÃమందసమ	ను �ేZి��నవలsను. 2222 వ� పగ	ల%tట-Cన nదట- పలకల
]దనున` మ�టలను TEను ఈ పలకల]ద 9Kా Zిన తరF9ాత వ� ఆ
మందసమ	లk 9ాట-" ఉంచవలsన" Tx�� �ె12uను. 3333 �ాబట-C  TEను తpమ4కఱÃ��
ఒక మందసమ	ను �ేPంA మ	నుపట- 9ాట-వంట- #?ండ� #ాJ పలకలను �ె�I�
ఆ #?ండ� పలకలను �ేత పటBC ��" ��ండ PQ�I�J". 4444 ఆ సమ�జ��నమ	న ఆ
��ండ]ద అ%S` మధ�నుం(f �xను ]�� ప>�Iన ప�� ఆజ®లను మ	నుప�
9Kా ZినటBC  PQ�9ా ఆ పలకల]ద 9Kా Z2ను. PQ�9ా 9ాట-" Tx�IAdన
తరF9ాత TEను J#S%S ��ండ ��%SవAd 5555 TEను �ేZిన మందసమ	లk ఆ పలకలను



ఉంA J". PQ�9ా Tx�ాజj® 1ింAనటB6  9ాట-" �x"లk నుంAJ". 6666 
ఇW\ా P�Úయ	ల; యహ�ాయ	ల�ైన బ¿P�#�తpనుం(f బయల;�ే#S ¹ZLరFక;
వAdనప�డ� అక�డ అహ#�ను చ"��P �ాJ12టCబ(ెను. అత" క;మ�రF(ైన
ఎ>య�జరF అత"�I పKJ%ా య�జక; (xPQను. 7777 అక�డనుం(f 9ారF
గ	�ో¶ దక;ను గ	�ో¶ ద నుం(f ట-9ాగ	ల; గల �ేశ���న ±�xË�xక;ను పKయ�
ణమ	 �ేZి#S. 8888 TEట-వరక; జరFగ	నటB6  PQ�9ా "బంధన మందసమ	ను
¹య	టక;, PQ�9ా స"`¥�" "ల; చుటక;ను, ఆయనను ZLVంA ఆయన
Txమమ	నుబట-C  �ºVంచుటక;ను, ల�V %�తKప�9ా#S" ఆ �ాలమ	న PQ�9ా
ఏరuరచు��T:ను. 9999 �ాబట-C  తమ స� దరFల���ాటB ల��య	ల;
¯ా�సÍ ~మ	T:ౖనను ��ంద ల�దు.  �ేవ�(ైన PQ�9ా 9ా#S�� �ె1ిuనటB6
PQ�9ాP� 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మ	. 10101010 TEను మ	నుపట-వలs నల;వ�� పగళØ6 ను
నల;వ�� #ాతpK ల;ను ��ండ]ద ఉండ%ా PQ�9ా ఆ �ాలమ	న Tx మనV
ఆల�IంA "ను` నhంప జ³య	ట మ�"9EZ2ను. 11111111 మ#Sయ	 PQ�9ా Tx��
ఇట6 T:నుఈ పKజల; TEను 9ా#S�I�ెdదన" 9ా#S 1ితరFల�� పKమ�ణమ	 �ేZిన
�ేశమ	న పK9EhంA ¯ా�¥ºన పరచు��నునటB6  వ� ల�A 9ా#S మ	ందర ¯ాగ	మ"
�ె12uను. 12121212 �ాబట-C  ఇW\ా P�లc,  �ేవ�(ైన PQ�9ాక; భయ ప(f ఆయన
మ�ర¶మ	ల"`ట-లk నడ�చుచు, ఆయనను 1LK!ంA,  �ేవ�(ైన PQ�9ాను
 ప�రÞ మనసుq��ను  ప�#ాÞ త4��ను ZLVంA, 13131313  �¤ల;��రక; TEడ� TEను
�ాజj® 1ించు PQ�9ా ఆజ®లను కటCడలను అను స#SంA నడ�చు��ందునను
మ�ట �ాక  �ేవ�(ైన PQ�9ా "ను` మ#S ఏ! అడ�గ	చుTx`డ�? 14141414
చూడ�మ	; ఆ�ాశమ	, మ}�ాశమ	, భ�!య	, అందున`దంతయ	 



�ేవ�(ైన PQ�9ా9E. 15151515 అP�ే PQ�9ా  1ితరFలను 1LK!ంA
9ా#Sయందు ఆనంద ప(f సమసN  జనమ	లలk 9ా#S సం�xన���న !మ	4ను TEట-
వలs ఏరuరచు��T:ను. 16161616 �ాబట-C  ]రF సున`Jల�" ] హృదయమ	నక;
సున`J �ేZి��" Pక]దట మ	ష�రFల; �ాక;ండ�(f 17171717 ఏలయన%ా 
�ేవ�(ైన PQ�9ా పరమ�ేవ�డ�ను పరమపKభ	వ�T:ౖ య	Tx`డ�. ఆయTE
మ}�ేవ�డ� ప#ాక\మవంతpడ� భయంకరF(ైన �ేవ�డ�. ఆయన
నరFలమ	ఖమ	ను లm�12టC"9ాడ�, లంచమ	 ప�చుd��న"9ాడ�. 18181818 ఆయన
త>దండ�K ల; ల�"9ా"�I" Vధవ#ా>�I" Tx�యమ	 ¬#Sd, పర�ేhయందు దయ
య	ంA అన`వసN �మ	ల ననుగ\ ©̈ంచు9ాడ�. 19191919 ]రF ఐగ	ప�N  �ేశమ	లk
పర�ే�లsౖ య	ంట-#S గనుక పర�ేh" జj> తలచు(f. 20202020  �ేవ�(ైన
PQ�9ాక; భయప(f ఆయనను ZLVంA ఆయనను హతpN ��" ఆయన
Txమమ	న పKమ�ణమ	 �ేయవలsను. 21212121 ఆయTE క; �×రNయ	డ�. వ�
కను`ల�ర చూచు చుండ%ా �కర���న ఆ %tపu �ార�మ	లను  ��రక; �ేZిన 
�ేవ�డ� ఆయTE. 22222222  1ితరFల; (ెబË�� మం��PQ� ఐగ	ప�N నక; 9:È6#S. ఇప�డ�
 �ేవ�(ైన PQ�9ా ఆ�ాశనmతKమ	లవలs "ను` VసN #Sంపజ³Zి య	Tx`డ�.
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1111 �ాబట-C  వ�  �ేవ�(ైన PQ�9ాను 1LK!ంA ఆయన V¥�ంAన9ాట-"
అనుస#SంA ఆయన కటCడలను Vధులను ఆజ®లను ఎల6 ప�డ� %?r��నవలsను. 2222 
�ేవ�(ైన PQ�9ా �ేZిన hmను ఆయన మ ©̈ మను ఆయన
బµహÑబలమ	ను ఆయన �x1ిన �ేJ" 3333 ఐగ	ప�N లk ఐగ	ప�N  #ాజ?ౖన ఫ#�క;ను



అత" సమసN  �ేశమ	నక;ను ఆయన�ేZిన సూచక �I\యలను �ార�మ	లను 4444
ఆయన ఐగ	ప�N దండ� నక;ను �x" గ	ఱÃమ	లక;ను రథమ	లక;ను �ేZిన
�x"", 9ారF !మ	4ను తరFమ	చుండ%ా ఆయన ఎఱÃసమ	దK జల మ	ను
9ా#S]ద పKవ ©̈ంపజ³Zిన �x"" 5555 PQ�9ా TEట-వరక; 9ా#S"
నhంపజ³Zిన#§J", ]రF ఈ సÍలమ	నక; వచుdవరక; ఎ(x#Sలk ]��రక; �ేZిన
�x"" 6666 ర�బé య	(ైన ఏÚయ�బ	 క;మ�రFలsౖన �x�xను అá#ామ	 లక;
�ేZిన ప"", భ�! T°రF �ెరA 9ా#S" 9ా#S ఇండ6 ను గ	(xరమ	లను
9ా#S±దw నున` సమసN  yవ#ాసు లను ఇW\ా P�Úయ	లంద#S మధ�ను
!ం%S9EZిన #§J", చూడకయ	 ఎరFగకయ	నున` ] క;మ�రFల�� TEను
మ�టల�డ�ట ల�ద" TEడ� �ె>Zి��ను(f. 7777 PQ�9ా �ేZిన ఆ %tపu
�ార�మంతయ	 ] కను`ల� చూAనV గ�x. 8888 ]రF బలమ	గ>%S
¯ా�¥ºనపరచు��నుట�?r న�� �xట- 9:ళØ6 చున` ఆ �ేశమందు పK9EhంA �x"
¯ా�¥ºన పరచు��నునటB6 ను 9999 PQ�9ా 9ా#S�I" 9ా#S సం�xన మ	నక;ను
దయ�ేZ2దన" ] 1ితరFల�� పKమ�ణమ	 �ేZిన �ేశమ	న, అన%ా �ాల; �ేT:ల;
పKవ ©̈ంచు �ేశమ	న ]రF �º# �ా య	ష4ంతpలగ	నటB6 ను TEను ఈ ��న మ	న
]�ాజj® 1ించు ఆజ®లన"`ట-" ]రF %?r��నవలsను. 10101010 ]రF
¯ా�¥ºనపరచు��నబ¢వ� �ేశమ	 ]రF బయల; �ే#S వAdన ఐగ	ప�N �ేశమ	
వంట-�� �ాదు. అక�డ వ� VతNనమ	ల; VJN  కcర��టక; రF కట-CనటB6  
�ాళ6��  �ేలక; రF కట-CJV. 11111111 ]రF న�� �xట- ¯ా�¥ºన పరచు��నుటక;
9:ళØ6 చున` �ేశమ	 ��ండల; లkయల; గల �ేశమ	. 12121212 అ�� ఆ�ాశవరªజలమ	
�xK గ	ను. అ��  �ేవ�(ైన PQ�9ా లm�12టBC  �ేశమ	.  �ేవ� (ైన



PQ�9ా కను`ల; సంవతq#ా�� nదల;��" సంవతq#ాంతమ	వరక;
ఎల6 ప�డ� �x"]ద ఉండ�ను. 13131313 �ాబట-C  ] ప�రÞహృదయమ	��ను ]
ప�#ాÞ త4 ��ను ] �ేవ�(ైన PQ�9ాను 1LK!ంA ఆయనను ZLVంపవలsన"
TEడ� TEను ]�Iచుd ఆజ®లను ]రF జjగ\తN %ా V"నPQడల 14141414 ] �ేశమ	నక;
వరªమ	, అన%ా �¾లక#S9ానను కడవ#S9ానను �x" �x" �ాలమ	న క;#S
1ిం�ెదను. అందువలన వ�  ¥xన�మ	ను  �xK �Ô రసమ	ను  నూT:ను
కcరFd��ందువ�. 15151515 మ#Sయ	 వ� J" తృ1ిN ��ందునటB6   ప�వ�ల��రక; 
�ేలయందు గ(fi  n>1ిం�ెదను. 16161616 ] హృదయమ	 మ�యలలk A�I�
��K వV(fA Pతర �ేవతలను ప��ంA 9ాట-�I నమస�#Sంపక;ండ ]రF జjగ\తN
పడ�(f. 17171717 ల�" PQడల PQ�9ా ]]ద �Åపప(f ఆ�ాశమ	ను
మ�Zి9Eయ	ను; అప�డ� 9ాన క;#Sయదు, భ�!పండదు, PQ�9ా
]�Iచుdచున` ఆ మంA �ేశమ	న ఉండ క;ండ ]రF �ఘÖమ	%ా నhం�ెదరF.
18181818 �ాబట-C  ]రF ఈ Txమ�టలను ] హృదయమ	లkను ] మనసుqలkను
ఉంచు��" 9ాట-" ] �ేతpల]ద సూచనల;%ా కటBC  ��నవలsను. అV ]
కను`లనడ�మ బµZికమ	ల;%ా ఉండవలsను. 19191919 వ�  Pంట
కcరFdండ�నప�డ� ��K వను నడ�చునప�డ� పండ���నునప�డ� ల�చునప�డ�
9ాట-" గ�#Sd మ�టల�డ�చు 9ాట-" ] 1ిల6 లక; TE#Su 20202020  Pంట-
�x�రబంధమ	ల]దను  గవ� నుల]దను 9ాట-" 9Kా యవలsను. 21212121 ఆల�గ	
�ేZిన PQడల PQ�9ా ] 1ితరFల�I�ెdదన" పKమ�ణమ	 �ేZిన �ేశమ	న
] ��నమ	ల;ను ] సంతJ9ా#S ��నమ	 ల;ను భ�!�I 12ౖ%ా ఆ�ాశమ	
"ల;చునంత�ాలమ	 VసN #Sంచును. 22222222 ]రF ] �ేవ�(ైన PQ�9ాను



1LK!ంA, ఆయన మ�ర¶మ	ల"`ట-లkను నడ�చుచు, ఆయనను హతpN ��", ]రF
�ేయవలsన" TEను !�ాజj®  1ించు ఈ ఆజ®ల"`ట-" అనుస#SంA జjగ\తN %ా
నడ�చు ��నవలsను. 23232323 అప�డ� PQ�9ా ] PQదుటనుం(f ఈ సమసN
జనమ	లను 9:ళ6%tటBC ను; ]రF ]కంటM బ>షp¡  లsౖన %tపu జనమ	ల
�ేశమ	లను ¯ా�¥ºనపరచు��ందురF. 24242424 ]రF అడ�గ	12టBC  పKJ సÍలమ	 ]��
అగ	ను; అరణ�మ	 nదల;��" లsబµT°నువరక;ను య�ఫKట«సున��
nదల;��" పడమట- సమ	దKమ	వరక;ను ] స#Sహదుw  9ా�1ించును. 25252525 ఏ
మనుషp�డ�ను ] PQదుట "ల;వడ�. �xను ]�� �ె1ిuనటB6  ] �ేవ�(ైన
PQ�9ా ]రF అడ�గ	12టBC  �ేశమంతట-]ద ] బ¿దురF ]భయమ	
ప�ట-C ంచును. 26262626 చూడ�(f; TEడ� TEను ] PQదుట �º9:నను Wాపమ	ను
12టBC చుTx`ను. 27272727 TEడ� TEను ]�ాజj® 1ించు ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ఆజ®లను
]రF V"నPQడల �º9:నయ	, ]రF ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ఆజ®లను Vనక
28282828 TEడ� TEను !�ాజj® 1ించు మ�ర¶మ	ను V(fA ]#?రFగ" Pతర �ేవతలను
అనుస #SంAన PQడల Wాపమ	ను ]క; కల;గ	ను. 29292929 �ాబట-C  వ�
¯ా�¥ºనపరచు��నబ¢వ� �ేశమ	న  �ేవ�(ైన PQ�9ా "ను` �ే#Sdన
తరF9ాత %?#Syమను ��ండ]ద ఆ �º9:న వచనమ	ను, ఏబµల;��ండ ]ద ఆ
Wాపవచనమ	ను పKకట-ంపవలsను. 30303030 అV ±#ాw ను అవతల సూరF�డ�
అసN!ంచు మ�ర¶మ	 9:నుక ¹#³లk" Zింధూరవృmమ	లక; �xప�న
%Sల�¶ ల;నక; ఎదురF%ానున` అ#ాబµలk "వZించు కTxయ	ల �ేశమందున`V
గ�x. 31313131 ]రF �ే#S ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ]�Iచుd చున` �ేశమ	ను ¯ా�¥ºన
పరచు��నుటక; ఈ ±#ాw నును �xటబ¢వ�చుTx`రF. ]రF �x"



¯ా�¥ºనపరచు��" �x"లk "వZిం�ెదరF. 32323232 అప�డ� TEడ� TEను ]క;
"య!ంచుచున` కటCడల"`ట-" Vధుల"`ట-" ]రF అనుస#SంA
%?r��నవలsను.

���¬ãప�ేశ�ాండమ	 12���¬ãప�ేశ�ాండమ	 12���¬ãప�ేశ�ాండమ	 12���¬ãప�ేశ�ాండమ	 12

1111 ]రF ¯ా�¥ºనపరచు��నుటక;  1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ా  �IAdన
�ేశమ	న ]రF భ�!]ద బKదుక; ��నమ	ల"`టను ]రF అను స#SంA
%?r��నవలZిన కటCడల;ను Vధుల;ను ఇV. 2222 ]రF ¯ా�¥ºనపరచు��న బ¢వ�
జనమ	ల; %tపu పర�తమ	ల ]ద TE! ��టCల ]దTE! పచd"
�ెట6 "`ట-�I\ందTE!, PQక�(ెక�డT:ౖ�ే తమ �ేవతలను ప��ం�ెT° ఆ సÍలమ	
ల"`ట-" ]రF బÐJN %ా �ాడ��ేయవలsను. 3333 9ా#S బ> 1ీఠమ	లను పడ�ోKZి 9ా#S
Vగ\హమ	లను పగ	ల%tట-C  9ా#S �ేవ�xసN ంభమ	లను అ%S`�� �ా>d 9ా#S �ేవతల
పKJమలను కcల�ోKZి 9ాట- 1LరFల; అచdట ల�క;ండ నhంప జ³యవలsను. 4444
9ారF తమ �ేవతలక; �ేZినటBC  ]రF ] �ేవ�(ైన PQ�9ాను గ�#Sd
�ేయకcడదు. 5555 ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ] సమసN  %�తKమ	లలk తన
Txమమ	ను ¯ాÍ 1ించు��నుటక; "9ాస¯ాÍ నమ	%ా ఏరu రచు��ను సÍలమ	ను
9:ద�I అక�(f�³ య�తKల; �ేయ	 చుండవలsను. 6666 అక�(f�³ ]రF ] దహన
బల;లను, ] బల;లను, ] దశమ´µగమ	లను, పKJÌిCతమ	ల;%ా ]రF �ేయ	
T:ౖ9Eద�మ	లను, ] nÖ క;�బ(f అరuణ మ	లను, ] ZL��xûరuణమ	లను,
ప�వ�లలkను %tఱÃ  �¤కలలkను �¾>చూల; 9ాట-" ¬Zి��" #ావలsను. 7777
]రFను ] �ేవ�(ైన PQ�9ా !మ	4Tx�ర���ంA ]క; కల;గజ³Zిన ]



క;టBంబమ	ల;ను ] �ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�" ´¢జనమ	�ేZి ]
�ేJపనుల"`ట- యందు సం��Ìింపవలsను. 8888 TEడ� మన!క�డ �ేయ	
చున`టB6  ]లk పKJ మనుషp�డ� తన కంట-�I య	కN ���న దంతయ	
�ేయకcడదు. 9999  �ేవ�(ైన PQ�9ా  �Iచుdచున` VW\ా ంJ" ¯ా�సÍ ~మ	ను
]రF ఇ��వరక; ��ందల�దు. 10101010 ]రF ±#ాw ను �xట- ] �ేవ�(ైన PQ�9ా
]క; ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇచుdచున` �ేశమ	న "9ాసులsౖన తరF9ాత ఆయన ]
చుటBC నుండ� శతpK వ� లందరF ల�క;ండ ]క; VW\ా ంJ కల;గజ³Zినందున ]రF
T:మ4�� ��ందునప�డ� 11111111 TEను !�ాజj®  1ించు సమసN  మ	ను, అన%ా ]
దహన బల;లను ] బల;లను ] దశమ ´µగమ	లను పKJÌి¡ తమ	ల;%ా ]రF
�ేయ	 T:ౖ9Eద�మ	లను ]రF PQ�9ాక; nÖ క;���ను ] W \ష¡ ���న nÖ క;�
బళ6ను ] �ేవ� (ైన PQ�9ా తన Txమమ	నక; "9ాస¯ాÍ నమ	%ా
ఏరuరచు��ను సÍల మ	న�³ ]రF ¬Zి��" #ావలsను. 12121212 ]రF, ] క;మ� రFల;,
] క;మ�#?Nల;, ] �xసుల;, ] ప"క�ెN ల;, ]లk �ాలsౖనను ¯ా�సÍ ~���నను
��ందక ] Pండ6 లk ఉండ� ల��య	ల; ] �ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�"
సం��Ìింపవలsను. 13131313 వ� చూAన పKJ సÍలమ	న  దహనబల;లను
అ#Suంపకcడదు సు]. 14141414 PQ�9ా  %�తKమ	లలk ఒక�x"యందు
ఏరuరచు��ను సÍలమ	నTE  దహనబల;లను అ#SuంA TEను ]�ా
జj® 1ించుచున` సమసNమ	ను అక�డTE జ#S%Sంపవలsను. 15151515 అP�ే  �ేవ�(ైన
PQ�9ా "ను` ఆ�ర���ంAన��ల�� Pండ6  "`ట-లk  మనసుq �ÅరF�x""
చం1ి Jనవచుdను. పVతpK ల�! అపVతpK  ల�! PQఱÃ�ంకను Aన` దు1ిu"
J"నటB6  Jనవచుdను. 16161616 ]రF రకNమ	 మ�తKమ	 Jనక �x"" ళ6వలs



TEల]ద �ారబ¢యవలsను. 17171717  ¥xన�మ	లk TE!  �xK �Ôరసమ	లkTE! 
నూT:లkTE! దశమ´µగమ	ను,  %�వ�లలk"�ే!  %tఱÃ  �¤కల మందలk"
�ే! �¾>చూల; 1ిల6 లను వ� nÖ క;���ను nÖ క;�బళ6లk �ే""  ZL��xd

éరuణమ	ను పKJ�ా¡ రuణమ	ను  Pంట Jనక 18181818  �ేవ� (ైన PQ�9ా
ఏరuరచు��ను సÍలమ	నTE వ�,  క;మ�రFడ�,  క;మ�#?N ,  �xసుడ�, 
�xZి,  Pంట నుండ� ల��య	ల;, క>Zి��"  �ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�"
J", వ� �ేయ	 పKయత`మ	ల"`ట-లk  �ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�"
సం��Ìించుదువ�. 19191919 వ�  �ేశమ	లkనున`  ��నమ	ల"`టను
ల��య	లను Vడ�వ కcడదు సు]. 20202020  �ేవ�(ైన PQ�9ా �xను �IAdన
మ�ట��ప�న  స#Sహదుw లను VWాలపరAన తరF9ాత "శdయమ	%ా
మ�ంసమ	 Jన%�#S మ�ంసమ	 JT:దనను��ందువ�. అప�డ� �IషC���న
మ�ంసమ	 Jనవచుdను. 21212121  �ేవ�(ైన PQ�9ా తన Txమమ	ను
పKకట-ంచుటక; ఏరuరచు ��ను సÍలమ	 ]క; దూర మ	%ా ఉం(fన PQడల 22222222
PQ�9ా �IAdన %�వ�లలk"�ే%ా" ] %tఱÃ  �¤కలలk"�ే%ా" TEను 
�ాజj® 1ింAనటB6  చం1ి వ� ఆhంAన�x"  Pంట Jనవచుdను. �ంకను
దు1ిu" JనునటB6  �x" Jనవచుdను. పV�xK పVతpK ల; ´éదమ	 ల�క;ండ
Jనవచుdను. 23232323 అP�ే రకNమ	ను JనTE Jన కcడదు. భదKమ	 సు].
ఏలయన%ా రకNమ	 �Kా ణమ	; మ�ంసమ	�� �Kా ణx¥xర���న�x" Jనకcడదు; 24242424
వ� �x" Jనక భ�!]ద ళ6వలs �ారబ¢యవలsను. 25252525 వ� PQ�9ా
దృÌిC �I య	కN���న�x"" �ేZినందున క;  తరF9ాత  సంతJ9ా#S�I
�¤ల;కల;గ	నటB6  �x" Jనకcడదు. 26262626 క; "య!ంపబ(fన పKJÌిCతమ	లను



nÖ క;�బళ6ను మ�తKమ	 PQ�9ా ఏరuరచు��ను సÍలమ	నక; వ� ¬Zి��"
��వలsను. 27272727  దహనబల;లను 9ాట- రకNమ�ంసమ	లను  �ేవ�(ైన
PQ�9ా బ>1ీఠమ	 ]ద అ#Suంపవలsను.  బల;ల రకNమ	ను  �ేవ�(ైన
PQ�9ా బ>1ీఠమ	]ద ��యవలsను; 9ాట- మ�ంసమ	 వ� Jనవలsను. 28282828
 �ేవ�(ైన PQ�9ా దృÌిC �I య	కN మ	ను య�xరÍమ	నగ	 �x"" వ�
�ేZినందున క;ను  తరF9ాత  సంతJ9ా#S�I" "త�మ	 �¤ల;కల;గ	నటB6
TEను �ాజj® 1ించుచున` PÀ మ�టల"`ట-" వ� జjగ\ తN %ా Vనవలsను. 29292929
వ� 9ా#S �ేశమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��నుటక; 9:ళØ6  చున` జనమ	లను 
�ేవ�(ైన PQ�9ా  PQదుట నుం(f Txశమ	�ేZిన తరF9ాత, వ� 9ా#S
¯ా�సÍ ~మ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��", 9ా#S �ేశమ	లk "వZించునప�డ�, 9ారF 
PQదుటనుం(f నhంపజ³యబ(fన తరF9ాత వ� 9ా#S 9:ంట 9:È6  Aక;�బ(f, 30303030
9ా#S �ేవతలను ఆశ\ Pంప%�#Sఈ జనమ	ల; తమ �ేవతలను ��>AనటB6
TEనును �ేZ2దన" అను��నక;ండ జjగ\తN %ా ఉండ వలsను. 31313131 తమ �ేవతలక;
9ారF �ేZినటB6  వ�  �ేవ� (ైన PQ�9ాను గ�#Sd �ేయవలదు,
ఏలయన%ా PQ�9ా �ే�Ìించు పKJ Á̈య �I\యను 9ారF తమ �ేవతలక;
�ేZి#S. 9ారF తమ �ేవతల1Lరట తమ కcమ� రFలను తమ క;మ�#?Nలను
అ%S`�తKమ	లk �ా>d 9Eయ	దురF గ�x. 32323232 TEను ] �ాజj® 1ించుచున` పKJ
మ�టను అనుస#SంA �ేయవలsను. �x"లk వ� ఏ!య	 కల;పకcడదు
�x"లkనుం(f ఏ!య	 ¬Zి9Eయకcడదు.
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1111 పKవకNP�%ా" కలల; కను9ా(ే%ా"  మధ�ల�A  PQదుట సూచక
�I\యT:ౖనను మహ�x�ర�మ	T:ౖనను �ేZి 2222 వ� ఎరFగ" Pతర �ేవతలను
అనుస#SంA ప��ం తమ	 రమ4" �ె1ిuనPQడల 3333 అతడ� �� �ె1ిuన సూచక
�I\య%ా" మహ�x�ర�మ	%ా" సంభVంAనను ఆ పKవకNమ�టలను కలల;
కను9ా" మ�టలను Vనకcడదు. ఏలయన%ా ]రF ] �ేవ�(ైన PQ�9ాను
] ప�రÞ హృదయమ	 ��ను ] ప�#ాÞ త4��ను 1LK!ంచుచుTx`#� ల��ో
�ె>Zి��నుటక; ] �ేవ�(ైన PQ�9ా !మ	4ను ప#§�fంచుచుTx`డ�. 4444
]రF ] �ేవ�(ైన PQ�9ాక; లkబ(f ఆయన�³ భయప(f ఆయన ఆజ®ల
ననుస#SంA ఆయన మ�ట V" ఆయనను ZLVంA ఆయనను హతpN ��"
య	ండవలsను. 5555 వ� నడవవలsన"  �ేవ�(ైన PQ�9ా �ాజj® 1ింAన
మ�ర¶మ	లkనుం(f "ను` �¾ల%SంచునటB6  ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f !మ	4ను
ర1ిuంA �xస�గృహమ	లkనుం(f !మ	4ను V(f1ింAన ] �ేవ� (ైన
PQ�9ా]ద JరFగ	బµటB �ేయ	టక; !మ	4ను 1LK#³1ిం�ెను గనుక ఆ
పKవకN �³! ఆ కలల; కను9ా" �³! మరణhm V¥�ంపవలsను. అటB6  
మధ�నుం(f ఆ �ెడ�తనమ	ను ప#Sహ#Sంపవలsను. 6666  త>6  క;మ�రF(ే%ా" 
స�దరF(ే%ా"  క;మ� రF(ే%ా"  క;మ�#?NP�%ా"  �ð%Sట- ´µర�P�%ా"
 �Kా ణZL` ©̈తp(ే%ా" 7777 భ�!±క� PÀ ��న nదల;��" ఆ ��నవరక;
క; స]పమ	%ా నుం(fనను క; దూరమ	%ానుం(fనను,  చుటBC నుండ�
జనమ	ల �ేవ తలలk వ�ను  1ితరFల;ను ఎరFగ" Pతర �ేవతలను
ప��ంతమ	 రమ4" రహస�మ	%ా "ను` 1LK#³1ింAన PQడల 8888 9ా#S మ�టక;
సమ4Jంపకcడదు; 9ా#Sమ�ట Vనకcడదు, 9ా#S" కటµ�fంపకcడదు;



9ా#Sయందు జj> పడకcడదు, 9ా#S" మ�టBపరచకcడదు; అవశ�మ	%ా 9ా#S"
చంపవలsను. 9999 చంప�టక;  జనులంద#S�I మ	ందు %ాను  �ెP� nదట
9ా#S]ద పడవలsను. 10101010 #ాళ6�� 9ా#S" �xవ%tటCవలsను. ఏలయన%ా
ఐగ	ప�N �ేశమ	లk నుం(fయ	 �xస�గృహమ	లkనుం(fయ	 "ను` ర1ిuంAన 
�ేవ�(ైన PQ�9ా±దwనుం(f 9ారF "ను` �¾ల%Sంప యJ`ం�ెదరF. 11111111
అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	లందరF V" భయపడ�దురF గనుక  మధ� అట-C
దు�ా�ర��¤!య	 ఇకను �ేయక;ందురF. 12121212 వ� "వZించుటక;  �ేవ�(ైన
PQ�9ా �Iచుd చున`  ప�రమ	లలk ఏ�ో±క�x"యందు 13131313 ప"�I
మ�>న ��ందరF మనుషp�ల;  మధ� ల�A, ]రF ఎరFగ" Pతర �ేవతలను
ప��ంతమ	 రండ" తమ ప�ర "9ాసులను 1LK#³1ింAర" వ� V"నPQడల,
వ� ఆ సంగJ" Wó¥�ంA ప#§�fంA బµగ	%ా V�x#Sంపవలsను. 14141414 అ��
"జ���నPQడల, అన%ా అట-C  Á̈య���న��  మధ� జ#S%SనPQడల 15151515 ఆ
ప�ర"9ాసులను అవశ�మ	%ా కJN9ాత సంహ#SంA, �x"" �x"లkనున`
సమసNమ	ను �x" ప�వ�లను కJN9ాత "ర�4లమ	 �ేయవలsను. 16161616 �x"
��ల6 ¯�మ4ంతట-" VWాల�¥�లk �ే#Sd,  �ేవ�(ైన PQ�9ా 1Lరట ఆ
ప�రమ	ను �x" ��ల6 ¯�మ4ంతట-" అ%S`�� బÐJN %ా �ా>d 9Eయవలsను. అ��
J#S%S కటC  బడక PQల6 ప�డ�ను �ాడ���బËPQ� య	ండ�ను. 17171717 TEడ� TEను
�ాజj® 1ించు ఆయన ఆజ®ల"`ట-" %?r��నుచు 18181818  �ేవ�(ైన PQ�9ా దృÌిC �I
య�xరÍ���న �x" �ేయ	చు,  �ేవ�(ైన PQ�9ా మ�ట Vనునప�డ�
PQ�9ా తన �Å�ా%S`నుం(f మళØ6 ��" యందు క" కరప(f "ను` కరFణÝంA
 1ితరFల�� పKమ�ణమ	�ేZిన #§J" "ను` VసN #Sంపజ³య	నటB6 , "ర�4లమ	



�ేయవలZిన �x"లk ��ం�ె���నను ±దw  ఉంచు��నకcడదు.
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1111 ]రF ] �ేవ�(ైన PQ�9ాక; ëడiల; గనుక చ"��Pన 9ా(ెవ""బట-C
!మ	4ను ]రF �ÅZి��న కcడదు, ] కనుబÐమ4ల మధ� బ¢(f�ేZి��నకcడదు.
2222 ఏలయన%ా  �ేవ�(ైన PQ�9ాక; వ� పKJÌిCత జనమ	. మ#Sయ	
PQ�9ా భ�!]ద నున` సమసN  జనమ	లలk VW షమ	%ా తనక; స��×య
జనమగ	నటB6  "ను` ఏరuరచు��T:ను. 3333 వ� Á̈య���న�ే��య	 Jనకcడదు.
]రF Jన ద%Sన జంతpవ�ల; ఏ9Eవన%ా 4444 ఎదుw , %tఱÃ1ిల6 , �¤క 1ిల6 , 5555 దు1ిu,
ఎఱÃ  Aన`�ంక, దు1ిu, �ారF�¤క, �ారF�ంక, ల�(f, ��ండ%tఱÃ  అనున9E. 6666
జంతpవ�లలk #?ండ� (ెక�ల; గల�ై T:మరF9Eయ	 జంతpవ�ను Jనవచుdను. 7777
T:మరF9Eయ	9ాట-లk"�ే �ా" #?ండ� (ెక�ల;గల 9ాట-లk"�ే �ా" T:మరF9EZి
ఒంట-(ెక�గల ఒంటM, క;ం�ేల;, ��ట-C  క;ం�ేల; అను9ాట-" Jనకcడదు. అV
]క; Á̈యమ	ల;. 8888 మ#Sయ	 పం�� #?ండ� (ెక�ల; గల�ైనను T:మరF9Eయదు
గనుక అ�� ]క; Á̈యమ	, 9ాట- మ�ంసమ	 Jనకcడదు, 9ాట- కæïబరమ	లను
మ	టC  కcడదు. 9999 ట "వZించు9ాట"`ట-లk ]రF 9Eట-" Jనవచుd నన%ా,
#?క�ల; ��ల;సుల;గల9ాట-న"`ట-" Jనవచుdను. 10101010 #?క�ల; ��ల;సుల;
ల�"�x"" ]రF Jన కcడదు అ�� ]క; Á̈యమ	. 11111111 పVతK���న పKJ ప�f"
]రF Jనవచుdను. 12121212 ]రF Jన#ా"V ఏవన%ాప�f#ాà, 13131313 12దw  బ¢రFవ,
�ð\ ంచుప�f, 14141414 1ి>6గదw , గదw , �ెల6 గదw , 15151515 పKJ Vధ���న �ా�I, 16161616 "ప��Å(f,
క1ి#S%ాడ�, �Å�Iల, 17171717 పKJ Vధ���న (ేగ, 12ౖ(fకంటM, 18181818 గ	డ6 గ�బ, హంస, గ�డ



బµతp, 19191919 �ెల6 బందు, �ెరFవ��ా�I, *క;బµతp, ¯ారసప�f, పKJVధ���న
సంక;బ	(f��ంగ, ��ంగ, క;క;డ�గ	వ�, గëËలమ	 అనునV. 20202020 ఎగ	రF పKJ
ప�రFగ	 ]క; Á̈యమ	; 9ాట-" Jనకcడదు, పVతK���న పKJ ప�f" Jన
వచుdను. 21212121 చAdన�x"" ]రF Jనకcడదు.  Pంట నున` పర�ేh�I �x""
ఇయ�వచుdను. 9ాడ� �x"" Jనవచుdను; ల�క అను�"�I �x" అమ4వచుdను;
ఏలయన%ా  �ేవ� (ైన PQ�9ాక; వ� పKJÌి¡ త జనమ	. �¤క1ిల6 ను �x"
త>6�ాల�� వండకcడదు. 22222222 పKJ సంవతqరమ	న  VతNనమ	ల పంటలk దశమ
´µగమ	ను అవశ�మ	%ా 9EరFపరచవలsను. 23232323  ��నమ	 ల"`ట-లk  �ేవ�(ైన
PQ�9ాక; వ� భయపడ TEరFd��నునటB6   �ేవ�(ైన PQ�9ా తన
Txమమ	 నక; "9ాస¯ాÍ నమ	%ా ఏరuరచు��ను సÍలమ	న ఆయన స"`¥�" 
పంటలk%ా"  �xK �Ôరసమ	లk%ా"  నూT:లk%ా" ప��యవ పంతpను, 
ప�వ�లలk%ా" %tఱÃ  �¤కలలk%ా" �¾>చూల; 9ాట-" Jనవలsను. 24242424 మ�ర¶మ	
�ºర �మ	%ానున`ందున, అన%ా PQ�9ా తన Txమమ	నక; "9ాస¯ాÍ నమ	%ా
ఏరuరచు��ను సÍలమ	 !�I�> దూరమ	%ా నున`ందున, వ� 9ాట-" ¹య
ల�"PQడల  �ేవ�(ైన PQ�9ా "ను` ఆ�ర���ంచు నప�డ�, 9ాట-" 9:ం(f�I
మ�#Sd ఆ 9:ం(f" �ేత పటBC ��", 25252525  �ేవ�(ైన PQ�9ా P�రuరచు��ను
సÍలమ	 నక; 9:È6  వ� �ÅరF �ే"�?rనను 26262626 ఎదుw ల�³! %tఱÃల �³!
�xK �Ôరసమ	న�³! మద�మ	న�³! వ� �ÅరF �x"�I ఆ 9:ం(f "Ad, అక�డ 
�ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�" ´¢జనమ	�ేZి, వ�ను  Pంట-9ారFను 
Pంటనుండ� ల��య	ల;ను సం��Ìింపవలsను. 27272727 ల�� య	లను Vడ�వ
కcడదు;  మధ�ను 9ా#S�I �ాలsౖనను ¯ా�సÍ ~���నను ల�దు. 28282828  �ేవ�(ైన



PQ�9ా వ� �ేయ	  �ేJ ప" అంతట-లkను "ను` ఆ�ర���ంచునటB6
మ�(ేZి సంవతqర మ	ల ��క¯ా#S, ఆ P�ట క; క>%Sన పంటలk ప��యవ
వంతంతయ	 బయట-�I �ెAd  Pంట ఉంచవలsను. 29292929 అప�డ�  మధ�ను
�ాలsౖనను ¯ా�సÍ ~ ���నను ల�" ల�� య	ల;ను,  Pంటనున` పర�ే�ల;ను,
తం(fKల�"9ారFను, Vధవ#ాండ�K ను వAd ´¢జనమ	�ేZి తృ1ిN ��ందుదురF.
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1111 ఏడవ సంవతq#ాంతమ	న Vడ�దల ఇయ�వలsను. ఆ గడ�వ�#§J P�దన%ా 2222
తన ��రFగ	9ా"�I అ1ిuAdన పKJ అప�ల9ాడ� �x"�I గడ�వ� ఇయ�వలsను.
అ�� PQ�9ాక; గడ�వ� అనబడ�ను గనుక అ1ిuAdన9ాడ� తన
��రFగ	9ా"T:ౖనను తన స�దరF"T:ౖనను "రËం¥�ంప కcడదు. 3333 అను�"
"రËం¥�ంప వచుdను %ా"  స� దరF" ±దwనున` �x""
V(fA12టCవలsను. 4444 వ� ¯ా�¥ºన పరచు��నునటB6   �ేవ�(ైన PQ�9ా క;
¯ా�సÍ ~ మ	%ా ఇచుdచున` �ేశమ	లk PQ�9ా "ను` "శd యమ	%ా
ఆ�ర���ంచును. 5555 �ావ�న TEడ� TEను  �ాజj®  1ించుచున` PÀ ఆజ®లన"`ట-"
అనుస#SంA నడ�చు ��నుటక;  �ేవ�(ైన PQ�9ా మ�టను జjగ\తN %ా
V"నPQడల ]లk áదల; ఉండTE ఉండరF. 6666 ఏల యన%ా  �ేవ�(ైన
PQ�9ా �� �ె1ిuయ	న`టB6  "ను` ఆ�ర���ంచును గనుక వ� అTEక
జనమ	లక; అ1ిu�ెdదవ�%ా" అప��ేయవ�; అTEక జనమ	లను ఏల; దువ�
%ా" 9ారF "ను` ఏలరF. 7777  �ేవ�(ైన PQ�9ా �Iచుdచున` �ేశమందు 
ప�రమ	లలk ఎక�డT:ౖనను  స�దరFలలk ఒక áద 9ాడ� ఉం(fనPQడల



áద9ా(ైన  స�దరF" కరFణÝంప క;ండ  హృదయమ	ను క� Sనపరచు
��నకcడదు. 8888  �ెP� మ	డ�చు��నక 9ా"��రక; అవశ�మ	%ా �ెP� �xA,
9ా" అక�ర��ప�న ఆ యక�రక; �x>నంత అవశ�మ	%ా 9ా"�I
అ1ిuయ�వలsను. 9999 Vడ�దల సంవతqర ���న P�డవసంవతqరమ	
స]ప���నద" �ెడiతలంప�  మనసుqలk ప�టCక య	ండ�నటB6
జjగ\తN పడ�మ	. áద 9ా(ైన  స�దరF"PQడల కటµmమ	 చూపక వ�
9ా"�³!య	 ఇయ�క ��PనPQడల 9ా(ొక9Eళ "ను` గ�#Sd PQ�9ాక;
nఱÃ12టBC ను; అ�� క; �ాప మగ	ను. 10101010 వ� "శdయమ	%ా
9ా"�Iయ�వలsను. 9ా" �IAdనందుక; మనసుqలk V�xరపడకcడదు.
ఇందువలన  �ేవ�(ైన PQ�9ా  �ార�మ	ల"`ట-లkను వ� �ేయ	
పKయత`మ	ల"`ట-లkను "ను` ఆ�ర���ంచును. 11111111 áదల; �ేశమ	లk
ఉండకమ�నరF. అందు�ేత TEను �ేశమ	లkనున`  స�దరFలగ	
�ºనులక;ను áదలక;ను అవశ�మ	%ా  �ెP� �xపవలsన"  �ాజj® 1ించు
చుTx`ను. 12121212  స�దరFలలk ¼̈áKయ	(ే %ా" ¼̈áKయ	 #ాల� %ా" క;
అమ4బ(f ఆరF సంవతqరమ	ల; క; �xస�మ	 �ేZినPQడల ఏడవ
సంవతqరమ	న 9ా" V(f 1ింA ±దwనుం(f పం1ి9Eయవలsను. 13131313 అP�ే
9ా" V(f1ింA ±దwనుం(f పం1ి9Eయ	నప�డ� వ� వట-C�ేతp ల�� 9ా"
పం1ి9Eయకcడదు. 14141414 వ� ఐగ	ప�N �ేశమ	లk �xసుడ9:ౖ య	న`ప�డ� 
�ేవ�(ైన PQ�9ా "ను` V¹Aం�ెన" జj® పకమ	 �ేZి��",  మందలkను
 కళ6మ	లkను  �xK m %ానుగలkను ��ంత అవశ�మ	%ా 9ా" �Iయ�వలsను. 
�ేవ�(ైన PQ�9ా "ను` ఆ�ర� ��ంA  కనుగ\ ©̈ంAన �x"లk ��ంత



9ా"�Iయ�వలsను. 15151515 ఆ Á̈తpవ��ేతను TEను ఈ సంగJ TEడ� 
�ాజj® 1ింAయ	Tx`ను. 16161616 అP�ే ±దw  9ా"�I �¤ల; క>%Sనందున"ను`ను
 Pంట-9ా#S" 1LK!ంచు చుTx`ను గనుక TEను  ±దwనుం(f 9:È6��న"
అతడ� �� �ె1ిuనPQడల 17171717 వ� కదురFను పటBC ��", తల;ప� లk"�I
��గ	నటB6 %ా 9ా" �ెV�I �x""గ	చdవలsను. ఆ తరF9ాత అతడ� "త�మ	 క;
�xసు(ై య	ండ�ను. ఆల�గ	నTE వ�  �xZి�I" �ేయవలsను. 18181818 9ా""
స�తంతpK "%ా ��"చుdట కషCమ" వ� అను��న కcడదు. ఏలయన%ా 9ాడ�
ఆరF సంవతqరమ	ల; క; �xస�మ	 �ేZినందున yత%ా"�I #ావలZిన #?ండ�
yత మ	ల ల�భమ	 క; క>%?ను. ఆల�%?r�ే  �ేవ�(ైన PQ�9ా క;
�ేయ	9ాట"`ట- Vషయమ	లk "ను` ఆ�ర���ంచును. 19191919  %�వ�లలk TE! 
%tఱÃ  �¤కలలkTE! �¾> చూల; పKJ మగ�x""  �ేవ�(ైన PQ�9ాక;
పKJÌి¡ ంపవలsను.  �Å(ెలలk �¾>చూల; �x"�� ప"�ేయకcడదు.  %tఱÃ
�¤కలలk �¾>చూల; �x" బÐచుd కJN #Sంపకcడదు. 20202020 PQ�9ా P�రuరచు
��ను సÍలమ	న వ�ను  Pంట-9ారFను  �ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�"
పKJ సంవతqరమ	 �x"" Jన వలsను. 21212121 �x"లk లkపమ	, అన%ా �x"�I
క;ంట-తన��� నను గ	\ (fiతన���నను మ#S ఏ లkప���నను ఉం(fనPQడల 
�ేవ�(ైన PQ�9ాక; �x" అ#Suంపకcడదు. 22222222 �ంకను దు1ిu" JనునటB6  
ప�రమ	లలk పV�xK పVతpK ల; �x" Jనవచుdను. 23232323 9ాట- రకNమ	ను మ�తKమ	
వ� Jనకcడదు. ళ6వలs భ�!]ద �x" �ార బ¢యవలsను.
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1111 ఆáబ	 T:లను ఆచ#SంA  �ేవ�(ైన PQ�9ాక; ప¯ా�పండ�గ
జ#S%Sంపవలsను. ఏలయన%ా ఆáబ	T:లలk #ాJK9Eళ  �ేవ�(ైన PQ�9ా
ఐగ	ప�N లa నుం(f "ను` ర1ిuం�ెను. 2222 PQ�9ా తన Txమమ	ను
¯ాÍ 1ించుట�?r ఏరuరచు��ను సÍలమ	లkT:  �ేవ�(ైన PQ�9ాక; ప¯ా�ను
ఆచ#SంA, %tఱÃ  �¤కలలk %ా" %�వ�లలk%ా" బ> అ#Suంపవలsను. 3333 ప¯ా� పండ�
గలk ��ం%Sన�ే"T:ౖనను Jనకcడదు. వ� త�రప(f ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f
వAdJV గ�x. వ� ఐగ	ప�N  �ేశ మ	లkనుం(f వAdన ��నమ	ను 
yVతమ	ల"`ట-లk జj® ప కమ	 �ేZి��నునటB6 , బµధను స4రణక;�ెచుd ��ంగ"
ఆ}రమ	ను ఏడ� ��నమ	ల; Jనవలsను. 4444  �Kా ంతమ	 ల"`ట-లk ఏడ�
��నమ	ల; ��ం%Sన�ే�ైనను కనబడకcడదు. మ#Sయ	 వ� nదట- �ే��
¯ాయం�ాలమ	న వ¥�ంAన �x" మ�ంసమ	లk ��ం�ె���నను ఉదయమ	వరక;
!%S> య	ండ కcడదు. 5555  �ేవ�(ైన PQ�9ా �Iచుdచున` ప�రమ	లలk
�ే"యం�ైనను ప¯ా� ప�వ�ను వ¥�ంప కcడదు. 6666  �ేవ�(ైన PQ�9ా
తన Txమమ	ను ¯ాÍ 1ించుట�?r ఏరuరచు��ను సÍలమ	లkTE వ� ఐగ	ప�N లkనుం(f
బయల;�ే#S వAdన9Eళను, అన%ా సూరF�డ� అసN  !ంచు ¯ాయం�ాలమ	న
ప¯ా� ప�వ�ను వ¥�ంA 7777  �ేవ�(ైన PQ�9ా ఏరuరచు��ను సÍలమ	న
�x"" �ా>d భ	�ంA, ఉదయమ	న J#S%S  గ	(xరమ	లక; 9:ళ6వలsను. ఆరF
��నమ	ల; వ� ��ంగ" #tటMCల; Jన వలsను. 8888 ఏడవ ��నమ	  �ేవ�(ైన
PQ�9ాక; వKత ��నమ	, అందులk వ� yవT°�ా¥�PQ�న P�ప"య	 �ేయ
కcడదు. 9999 ఏడ� 9ారమ	లను వ� లs�I�ంపవలsను. పంట �ే" 12ౖ" ��డవ>
nదట 9EZిన�� nదల;��" P�డ� 9ార మ	లను లs�I�ంA 10101010  �ేవ�(ైన



PQ�9ాక; 9ారమ	ల పండ�గ ఆచ#Sంచుట�?r  �ేతT:ౖనంత
ZL��xûరuణమ	ను Zిదzపరచవలsను.  �ేవ�(ైన PQ�9ా "ను` ఆ�ర�
��ంAన��ల�� �x" "య�వలsను. 11111111 అప�డ� వ�ను  క;మ�రFడ�ను 
క;మ�#?Nయ	ను  �xసుడ�ను  �xZి య	ను  %ా\ మమ	లలkనున`
ల��య	ల;ను  మధ� నున` పర�ే�ల;ను త>దండ�K ల; ల�"9ారFను Vధవ
#ాండ�K ను  �ేవ�(ైన PQ�9ా తన Txమమ	ను ¯ాÍ 1ించుట�?r ఏరuరచు��ను
సÍలమ	న  �ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�" సం��Ìింపవలsను. 12121212 వ� ఐగ	
ప�N లk �xసుడ9:ౖ య	ం(fన సంగJ" జj® పకమ	�ేZి��", PÀ కటCడలను ఆచ#SంA
జరFప���నవలsను. 13131313  కళ6మ	లkనుం(f ¥xన�మ	ను  �¾ట-Cలkనుం(f
రసమ	ను సమకc#Sdనప�డ� పరÞWాలల పండ�గను ఏడ� ��నమ	ల;
ఆచ#Sంపవలsను. 14141414 ఈ పండ�గలk వ�ను  క;మ�రFడ�ను  క;మ�#?Nయ	ను
 �xసుడ�ను  �xZి య	ను  %\ా మమ	లలkనున` ల��య	ల;ను పర�ే�
ల;ను త>దండ�K ల; ల�"9ారFను Vధవ#ాండ�K ను సం�� Ìింపవలsను. 15151515 
�ేవ�(ైన PQ�9ా  #ాబ(f అంతట-లkను  �ేJపను ల"`ట-లkను "ను`
ఆ�ర� ��ంచును గనుక PQ�9ా ఏరuరచు��ను సÍలమ	ను  �ేవ�(ైన
PQ�9ాక; ఏడ���నమ	ల; పండ�గ �ేయ వలsను. వ� "శdయమ	%ా
సం��Ìింపవలsను. 16161616 ఏట-�I మ�డ� మ�రFల;, అన%ా ��ంగ"
#tటMCలపండ�గలkను 9ారమ	లపండ�గలkను పరÞWాలల పండ�గలkను  �ేవ� (ైన
PQ�9ా ఏరuరచు��ను సÍలమ	న  మగ9ారందరF ఆయన స"`¥�"
కనబడవలsను. 17171717 9ారF వట-C�ేతp ల�� PQ�9ా స"`¥�" కనబడక, 
�ేవ�(ైన PQ�9ా  కనుగ\ ©̈ంAన �º9:న ��ప�న పKJ 9ాడ�ను తన



శ�IN��ల�� Pయ�వలsను. 18181818  �ేవ�(ైన PQ�9ా  �Iచుdచున`  %ా\ మమ	
ల"`టను  %�తKమ	లక; Tx�య�¥�పతpలను Txయ క;లను వ�
ఏరuరచు��నవలsను. 9ారF Tx�యమ	ను బట-C  జనులక; ¬రFu¬రdవలsను. 19191919
వ� Tx�యమ	 త1ిu ¬రFu¬రdకcడదు; పm�ాతమ	 �ేయకcడదు; లంచమ	
ప�చుd��నకcడదు. ఏలయన%ా లంచమ	 జj® నుల కను` లక; గ	\ (fiతనమ	
కల;గజ³య	ను J మంతpల మ�టలక; అ�ారÍమ	 ప�ట-C ంచును. 20202020 వ�
yVంA  �ేవ�(ైన PQ�9ా �Iచుdచున` �ేశమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��ను
నటB6  �³వలమ	 Tx�యమ	TE అనుస#SంA నడ�చు��న వలsను. 21212121  �ేవ�(ైన
PQ�9ాక; వ� కటBC  బ>1ీఠమ	 స] పమ	న ఏVధ���న వృmమ	ను
Txటకcడదు, �ేవ�x సN ంభమ	ను ఏరuరచకcడదు. 22222222  �ేవ�(ైన PQ�9ా
Vగ\హమ	ను �ే�Ìించు9ాడ� గనుక వ� ఏ సN ంభమ	 T:ౖన "ల;వబ¿టCకcడదు.
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1111 వ� కళంక���నను మ#S ఏ అవలmణ���ననుగల PQదుw TE%ా" %tఱÃ
�¤కలTE%ా"  �ేవ�(ైన PQ� 9ాక; బ>%ా అ#Suంపకcడదు; అ�� 
�ేవ�(ైన PQ� 9ాక; Á̈యమ	. 2222  �ేవ�(ైన PQ�9ా "బంధనను ]#S
ఆయన దృÌిC �I �ెడi�x"" �ేయ	చు, TE"Adన ఆజ®క; V#�ధ మ	%ా
అన��ేవతలక;, అన%ా సూరF�"�?rనను చందుK " �?rనను ఆ�ాశ నmతKమ	లలk"
�ే"�?rనను నమస�#SంA nÖ క;� ప�రFషp(ే%ా" ZీN �P�%ా"  �ేవ�(ైన
PQ�9ా �Iచుdచున`  %ా\ మమ	లలk �ే"యం �ైనను  మధ�
కనబ(fనప�డ� 3333 అ�� క; �ెల;పబ(fన తరF9ాత వ� V" బµగ	%ా V�xరణ



�ేయవలsను. అ�� "జ���నPQడల, అన%ా అట-C  Á̈య�I\య ఇW\ా P�Ú య	లలk
జ#S%Sయ	ండ�ట 9ాసNవ���నPQడల 4444 ఆ �ెడi  �ార�మ	 �ేZిన ప�రFషp "%ా"
ZీN �"%ా"  %ా\ మ మ	ల 9:ల;ప>�I ¬Zి��" ��P #ాళ6�� �xవ%tటC  వలsను. 5555
ఇదwరF మ	గ	¶ రF ¯ా{ల మ�ట]దTE �xవత%Sన 9ా"�I మరణhm
V¥�ంపవలsను. 6666 ఒక� ¯ా�f మ�ట ]ద 9ా"�I V¥�ంపకcడదు. 7777 9ా"
చంప�టక; nదట ¯ా{ల;ను తరF9ాత జనులందరFను 9ా"]ద �ేతpల;
9Eయవలsను. అటB6   మధ�నుం(f ఆ �ెడ�తనమ	ను ప#Sహ#Sంపవలsను. 8888
హత�క; హత�క; 9ా�జ?�మ	నక; 9ా�జ?�మ	నక; �ెబËక; �ెబËక; 
%ా\ మమ	లలk V9ాదమ	ల; ప�టC%ా �ట- ´éదమ	 కను%tనుటక; క;
¯ాధ�మ	�ా" PQడల 9999 వ� ల�A  �ేవ�(ైన PQ�9ా ఏరuరచు��ను సÍల
మ	నక; 9:È6  య�జక;లsౖన ల��య	లను ఆ ��నమ	లలk నుండ�
Tx�య�¥�పJ" V�x#Sంపవలsను. 9ారF �x"�I త%Sన ¬రFu క;
�ె>యజ?ప�దురF. 10101010 PQ�9ా ఏరuరచు ��ను సÍలమ	న 9ారF క; �ెల;ప�
¬రFu ��ప�న వ� జ#S %SంA 9ారF క; �ేటపరచు అ"`ట- ��ప�న
¬రFu¬రFdటక; జjగ\తN పడవలsను. 11111111 9ారF క; �ేటపరచు ´µవమ	 ��ప�నను
9ారF �� �ెప� ¬రFu��ప�నను వ� ¬రdవలsను. 9ారF క; �ెల;ప�
మ�టనుం(f క;(f�I%ా" PQడమక;%ా" వ� JరFగ కcడదు. 12121212 మ#Sయ	
T:వ(ైనను మ�#S�ంA అక�డ  �ేవ�(ైన PQ�9ాక; ప#Sచర� �ేయ	టక;
"ల;చు య�జక;" మ�టTE%ా" ఆ Tx�య�¥� పJ మ�టTE%ా"
VనTUల6 "PQడల 9ాడ� �xవవలsను. అటB6  �ెడ�తనమ	ను
ఇW\ా P�Úయ	లలkనుం(f ప#Sహ#Sంపవలsను. 13131313 అప�డ� జనులందరF V"



భయప(f మ�ర � వరNనమ	 V(fA 12టMCదరF. 14141414  �ేవ�(ైన PQ�9ా
�Iచుdచున` �ేశమ	న వ� పK9EhంA �x" ¯ా�¥ºనపరచు��" అందులk
"వZింATx చుటBC నున` సమసN  జనమ	వలs Tx ]ద #ాàను
"య!ంచు��ందు నను��"న PQడల.  �ేవ�(ైన PQ�9ా ఏరuరచు9ా""
అవశ�మ	%ా ]ద #ాà%ా "య!ంచు��నవలsను. 15151515  స�దరFలలkTE
ఒక" ]ద #ాà%ా "య!ంచు��నవలsను.  స�ద రFడ��ా" అను�"
]ద "య!ంచు��నకcడదు. 16161616 అతడ� గ	ఱÃమ	లను V¯ాN రమ	%ా
సం�ా��ంచు��నవలదు; �xను గ	ఱÃమ	లను ¼̈చుd%ా సం�ా��ంచుటక;%ాను
జనులను ఐగ	ప�N నక; J#S%S 9:ళ6"య�కcడదు; ఏలయన%ా
PQ�9ాఇక]దట ]రF ఈ ��K వను 9:ళ6కcడ ద" ]�� �ె12uను. 17171717 తన
హృదయమ	 �¾ల%S ��క;ండ�నటB6  అతడ� అTEక ZీN �లను V9ాహమ	
�ేZి��నకcడదు; 9:ం(f బం%ార మ	లను అతడ� తన��రక; బహÑ%ా VసN #Sంపజ³Zి
��నకcడదు. 18181818 మ#Sయ	 అతడ� #ాజ�Zిం}సనమందు ఆZీను(ైన తరF9ాత
ల��య	లsౖన య�జక;ల ¯ా�¥ºనమ	లkనున` గ\ంథమ	ను చూA ఆ
ధర4WాసN �మ	నక; ఒక పKJ" తన��రక; 9Kా Zి��నవలsను; 19191919 అ�� అత" ±దw
ఉండవలsను. తన #ాజ�మందు �xనును తన క;మ�రFల;ను ఇW\ా P�ల; మధ�ను
�º# �ా య	ష4ంతpలగ	ట�?r 20202020 �xను తన స�దరFల]ద గ#S�ంA, PÀ
ధర4మ	ను V(fA12ట-C  క;(f�I%ా" PQడమక; %ా" �xను �¾లగక య	ండ�నటB6
తన �ేవ�(ైన PQ� 9ాక; భయప(f PÀ ధర4WాసN � 9ాక�మ	ల"`ట-" PÀ
కటCడలను అనుస#SంA నడ�వ TEరFd��నుటక; అతడ� �xను బKదుక;
��నమ	ల"`టను ఆ గ\ంథమ	ను చదువ� చుండవలsను.
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1111 య�జక;లsౖన ల��య	లక;, అన%ా ల��%�¬Kయ	ల కంద#S�I ఇW\ా P�Úయ	ల��
�ాలsౖనను ¯ా�సÍ ~���నను ఉండదు, 9ారF PQ�9ా �మదKవ�మ	లను
JందురF; అ�� 9ా#S హక;�. 2222 9ా#S స�దరFల�� 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మ	 కల;గదు;
PQ�9ా 9ా#S�� �ె1ిu నటB6  ఆయTE 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మ	. జనులవలన, అన%ా
ఎదుw %ా" %tఱÃ%ా" �¤క%ా" బ>%ా అ#Suంచు9ా#S వలన 3333 య�జక;ల;
��ందవలZిన �ేదన%ా, క;(fజబËను #?ండ� దవడలను ��టCను య�జక;"
�Iయ�వలsను. 4444  ¥xన�మ	లkను  �xK �Ôరసమ	లkను  నూT:లkను పKథమ
ఫలమ	లను  %tఱÃల nదట- బÐచుdను అత" �Iయ�వలsను. 5555 "త�మ	
PQ�9ా Txమమ	న ">A ZLవ�ేయ	టక;  %�తKమ	ల"`ట-లkను అత""
అత" సంతJ9ా#S"  �ేవ�(ైన PQ�9ా ఏరuరచు��" య	Tx`డ�. 6666 ఒక
ల��య	డ� ఇW\ా P�Úయ	ల �ేశమ	న �xను V�ేh%ా "వZింAన 
%ా\ మమ	లలk ఒక�x"నుం(f PQ�9ా ఏరuరచు��ను సÍలమ	నక; !�I�>
మక;� వ�� వAdనప�డ� 7777 అక�డ PQ�9ా స"`¥�" "ల;చు ల��య	లsౖన
తన %�తKప�9ారF �ేయ	నటB6  అతడ� తన �ేవ�(ైన PQ�9ా Txమమ	న
ZLవ�ేయవలsను. 8888 అమ4బ(fన తన 1ి�xK #Sèతమ	వలన తనక; వAdన�� %ాక
అతడ� ఇతరFలవలs వంతp అనుభVంపవలsను. 9999  �ేవ�(ైన PQ�9ా
�Iచుdచున` �ేశమ	న వ� పK9EhంAన తరF9ాత ఆ జనమ	ల

Á̈యకృత�మ	లను వ� �ేయ TEరFd��నకcడదు. 10101010 తన క;మ�రFT:ౖనను తన
క;మ�#?NT:ౖనను అ%S`గ	ండమ	 �xట-ంచు 9ా"T:ౖనను, శక; నమ	�ెప�



¯��ె%ా"T:ౖనను, �¤ఘ శక;నమ	లను%ా" సరu శక;నమ	లను %ా" �ెప�
9ా"T:ౖనను, Aల6 ం%S9ా"T:ౖనను, మ�ంJKక;"T:ౖనను, ఇందKజjలక;"T:ౖనను 11111111
కరÞ1ిWాA నడ�గ	9ా"T:ౖనను, దయ�మ	ల±దw V�xరణ�ేయ	 9ా" T:ౖనను ]
మధ� ఉండ"య�కcడదు. 12121212 �ట-" �ేయ	 పKJ9ాడ�ను PQ�9ాక;

Á̈య	డ�. ఆ Á̈యమ	 లsౖన 9ాట-"బట-C   �ేవ�(ైన PQ�9ా 
PQదుటనుం(f ఆ జనమ	లను 9:ళ6%tటBC చుTx`డ�. 13131313 వ�  �ేవ�(ైన
PQ�9ా±దw య�xరÍపరFడ9:ౖ య	ండవలsను. 14141414 వ�
¯ా�¥ºనపరచు��నబ¢వ� జనమ	ల; �¤ఘశక;నమ	లను �ెప�9ా#S మ�టను
¯��ె%ాండK మ�టను VందురF.  �ేవ�(ైన PQ�9ా "ను` ఆల�గ	న
�ేయ"య�డ�. 15151515 �#³బ	లk ఆ సమ�జ��నమ	న వ�TEను �xవక
య	ండ�నటB6  మÈ6 Tx �ేవ�(ైన PQ�9ా స�రమ	 Txక; Vన బడక;ండ�ను
%ాక, 16161616 ఈ %tపu అ%S` Txక; ఇకను కనబడక;ండ�ను%ాక అ" �ె1ిuJV. ఆ
సమయ మ	న  �ేవ�(ైన PQ�9ాను వ� అ(f%Sన 9ాట"`ట- ��ప�న 
�ేవ�(ైన PQ�9ా  మధ�ను Txవంట- పKవకNను  స�దరFలలk ��రక;
ప�ట-C ంచును, ఆయన మ�ట వ� Vనవలsను. 17171717 మ#Sయ	 PQ�9ా Tx��
ఇట6 T:ను. 9ారF �ె1ిuన మ�ట మంA��; 18181818 9ా#S స� దరFలలkనుం(f వంట-
పKవకNను 9ా#S��రక; ప�ట-C ం�ెదను; అత" T°ట Tx మ�టల నుంచుదును; TEను
అత" �ాజj®  1ించున�� య�వతpN ను అతడ� 9ా#S�� �ెప�ను. 19191919 అతడ� Tx
Txమమ	న �ెప� Tx మ�టలను Vన"9ా"" �x" గ�#Sd V�xరణ �ేZ2దను. 20202020
అం�ే�ాదు, ఏ పKవకNయ	 అహం�ారమ	 ప�", TEను �ెప�మ" తన �ాజj® 1ించ"
మ�టను Tx Txమమ	న �ెప�T°, Pతర �ేవతల Txమమ	న �ెప�T° ఆ



పKవకNయ	ను �xవవలsను. 21212121 మ#Sయ	 ఏ�ొకమ�ట PQ�9ా �ె1ిuన�� �ాద"
�¤��టB6  �ె>Zి��నగలమ" ]రను��"న PQడల, 22222222 పKవకN PQ�9ా
Txమమ	న �ె1ిuనప�డ� ఆ మ�ట జరFగక ��Pన PQడలను ఎన`డ�ను
T:ర9Eరక��Pన PQడ లను అ�� PQ�9ా �ె1ిuన మ�ట �ాదు, ఆ పKవకN
అహం�ారమ	�ేతTE �x" �ె12uను గనుక �x"�I భయ పడవదుw .
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1111  �ేవ�(ైన PQ�9ా PQవ#S �ేశమ	ను �Iచుd చుTx`(ో ఆ జనమ	లను
 �ేవ�(ైన PQ�9ా Txశనమ	 �ేZిన తరF9ాత వ� 9ా#S �ేశమ	ను
¯ా�¥ºనపరచు��", 9ా#S పటCణమ	లలkను 9ా#S Pండ6  లkను "వZించునప�డ�
2222 వ� ¯ా�¥ºనపరచు��నునటB6   �ేవ�(ైన PQ�9ా �Iచుdచున`
�ేశమ	లk మ�డ� ప�రమ	లను 9EరFపరచ వలsను. 3333 పKJ నరహంతక;డ�
�ా#S��వ�నటB6 %ా వ� ��K వను ఏరuరచు��", వ� ¯ా�¥ºనపరచు��నునటB6  
�ేవ�(ైన PQ�9ా �Iచుdచున` �ేశమ	±క� స#S హదుw లలk%ా ఉన`
ప�రమ	లను మ�డ� ´µగమ	ల; �ేయవలsను. 4444 �ా#S��P బKదుకగల
నరహంతక;" గ�#Sdన పదzJ P�దన%ా, ఒకడ� అంతక;మ	ందు తన
��రFగ	9ా"యందు పగపటCక 5555 ��రబµటBన 9ా" చం1ిన PQడల, అన%ా ఒకడ�
�ెటB6  నరFక;టక; తన ��రFగ	 9ా"��కcడ అడV�I��P �ెటB6  నరFక;టక; తన
�ేJ�� %tడi>�ెబË 9EZినప�డ�, %tడi> 1ి(f ఊ(f 9ా" ��రFగ	 9ా"�I త%S> 9ాడ�
చ"��Pన PQడల, 9ాడ� అంతక; మ	ందు తన ��రFగ	9ా"యందు
పగపటCల�దు గనుక 6666 9ా"�I మరణదండన V¥�ల�దు. అP�ే హత� Vషయ



మ	లk పKJహత� �ేయ	9ా" మనసుq �Åపమ	�� మండ� చుండ%ా, మ�ర¶మ	
దూర���నందున 9ాడ� నరహంతక;" త#S! 9ా" క>Zి��" 9ా"
�xవ%tటCకయ	ండ�నటB6  ఆ నరహంతక;డ� �ా#S��P ఆ ప�రమ	లలk
ఒక�x"యందు జ�Ad బKదుక;ను. 7777 అందు�ేతనుమ�డ� ప�రమ	లను క;
ఏరuరచు��నవలsన" TEను �ాజj® 1ించుచుTx`ను. 8888 మ#Sయ	  �ేవ�(ైన
PQ�9ా  1ితరFల�� పKమ� ణమ	�ేZినటB6  ఆయన  స#Sహదుw లను
VWాలపరA,  1ితరFలక; ఇ�ెdదన" �ె1ిuన సమసN�ేశమ	ను �IAdన
PQడల వ�  �ేవ�(ైన PQ�9ాను 1LK!ంచుచు 9999 "త�మ	ను ఆయన
మ�ర¶మ	లలk నడ�చుటక; TEడ� TEను �ాజj® 1ింAన PÀ ఆజ®ల"`ట-"
అనుస#SంA నడ�చుచు, ఈ మ�డ� ప�రమ	ల; %ాక మ#S మ�డ� ప�రమ	లను
ఏరuరచు��నవలsను. 10101010 �Kా ణమ	 ¬Zిన �ోషమ	 ]ద ¹పబడక;ండ�నటB6  
�ేవ�(ైన PQ�9ా క; ¯ా�సÍ ~ మ	%ా ఇచుdచున`  �ేశమ	న "#�w Ìి±క�
�Kా ణమ	 ¬యక;ండవలsను. 11111111 ఒకడ� తన ��రFగ	9ా"యందు పగ పట-C
9ా"��రక; ��ంAయ	ం(f 9ా"]దప(f 9ాడ� చచుdనటB6  ��ట-C  12121212 ఆ
ప�రమ	లలk ఒక�x" లk"�I �ా#S ��PనPQడల, 9ా" ఊ#S12దwల;
మనుషp�లను పం1ి అక�డనుం(f 9ా"" ర1ిuంA 9ా"" చంప�ట�?r హత�
Vషయమ	లk పKJహత��ేయ	9ా"�ేJ�I 9ా" నపu%Sంప వలsను. 13131313 9ా"
కటµ�fంపకcడదు; క; �¤ల; కల;గ	 నటB6  ఇW\ా P�Úయ	ల మధ�నుం(f "#�w Ìి
�Kా ణVషయ ���న �ోషమ	ను ప#Sహ#Sంపవలsను. 14141414 వ�
¯ా�¥ºనపరచు��నునటB6   �ేవ�(ైన PQ�9ా �Iచుdచున` �ేశమ	లk క;
కల;గ	  ¯ా�సÍ ~మ	లk ప�#S�క;ల; "య!ంAన  ��రFగ	9ా" స#Sహదుw



#ాJ" వ� ¬Zి9Eయకcడదు. 15151515 ఒకడ� �ేయ	 సమసN  �ాపమ	లలk ఏ
అప#ాధమ	ను గ�#SdP� %ా" P� �ాపమ	నుగ�#SdP� %ా" ఒక ¯ా�f ±క�
¯ాm�మ	ను అం%§క#Sంపకcడదు. ఇదwరF ¯ా{ల మ�ట]దT:ౖనను మ	గ	¶ రF
¯ా{ల మ�ట]దT:ౖనను పKJ సంగJ ZిÍ రపరచబడ�ను. 16161616 అTx�యప�
¯ాm�మ	 ఒక" ]ద �ెప�టక; ఒకడ� "ల;వబ(f TEరమ	 ¹ప�ట�?r
అబదzమ�(fనPQడల 17171717 ఆ V9ాదమ	గల ఇదwరF మనుషp�ల; PQ�9ా
స"`¥�", అన%ా ఆ �ాలమ	లkనున` య�జ క;ల PQదుటను Tx�య�¥�పతpల
PQదుటను "ల;వ వలsను. 18181818 ఆ Tx�య�¥�పతpల; బµగ	%ా Vమ#SîంAన
తరF9ాత 9ా" ¯ాm�మ	 అబదz¯ాm���� తన స� దరF"]ద 9ాడ�
అబదz¯ాm�మ	 �ె1ిuన సంగJ 9:ల6 (f PQ�న PQడల, 9ాడ� తన స�దరF"�I
�ేయ తలంAనటä6  9ా"�I �ేయవలsను. 19191919 అటB6  ] మధ�నుం(f ఆ �ెడ�తన
మ	ను ప#Sహ#SంచుదురF. 20202020 !%S>న9ారF V" భయప(f  �ేశమ	న అట-C
దు�ా�ర�మ	 ఇకను �ేయక;ందురF. 21212121 వ� ఎవ"" కటµ�fంపకcడదు,
�Kా ణమ	నక; �Kా ణమ	 కంట-�I కను` పంట-�I పల;6  �ేJ�I �ెP� �ా>�I �ాల;
]క; V¥�.
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1111 వ�  శతpK వ�ల�� య	దzమ	నక; ��P గ	ఱÃ  మ	లను రథమ	లను ]కంటM
V¯ాN ర���న జనమ	ను చూచు నప�డ� 9ా#S�I భయపడవదుw ; ఐగ	ప�N
�ేశమ	లkనుం(f "ను` ర1ిuంAన  �ేవ�(ైన PQ�9ా క; ��(ై
య	ండ�ను. 2222 అం�ే�ాదు, ]రF య	దzమ	నక; స] 1ించునప�డ�



య�జక;డ� దగ¶రక; వAd పKజల�� ఈల�గ	 �ెపuవలsను 3333 ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా,
Vను(f; TEడ� ]రF ]శతpK వ�ల�� య	దzమ	 �ేయ	టక; స] 1ించుచుTx`రF.
] హృదయమ	ల; జంక"య�క;(f, భయపడక;(f, 4444 వణకక;(f, 9ా#S మ	ఖమ	
చూA బ¿దరక;(f, ]��రక; ] శతpK వ�ల�� య	దzమ	 �ేZి !మ	4ను
ర�fంచు9ాడ� ] �ేవ�(ైన PQ�9ాP�. 5555 మ#Sయ	 Txయక;ల; జనుల��
�ెపuవలZిన�ేమన%ా, ��\ తNPల;6  కటBC  ��"న9ాడ� గృహపK9Eశమ	 �ాకమ	ను1L
య	దz  మ	లk చ"��PనPQడల 9E#tకడ� �x"లk పK9Ehంచును గనుక
అట-C9ాడ� తన Pంట-�I J#S%S 9:ళ6వచుdను. 6666 �xK m��ట9EZి Pంక �x" పండ�6
Jనక ఒకడ� య	దz  మ	లk చ"��PనPQడల 9E#tకడ� �x" పండ�6  Jనును
గనుక అట-C9ాడ�ను తన Pంట-�I J#S%S 9:ళ6వచుdను. 7777 ఒకడ� ZీN �" పK¥xనమ	
�ెZి��" ఆ��ను ఇంకను ప#Sగ\ ©̈ంపకమ	ను1L య	�zమ	లk చ"��PనPQడల
9E#tకడ� ఆ��ను ప#Sగ\ ©̈ంచును గనుక అట-C9ాడ�ను తన Pంట-�I J#S%S
9:ళ6వచుdను. 8888 Txయక;ల; జనుల�� PQవడ� భయప(f ��తN" గ	ం(ెగల
9ాడగ	T° 9ాడ� �xను అ¥ైర�ప(fన #§J%ా తన స�దరFల గ	ం(ెల;
అ¥ైర�పరచక;ండ�నటB6  తన Pంట-�I J#S%S 9:ళ6వచుdన" �ెపuవలsను. 9999 
Txయక;ల; జనుల�� మ�టల�డ�ట �x>ం Aన తరF9ాత జనులను
న(f1ించుటక; ZLTx¥�పతpలను "య!ంపవలsను. 10101010 య	�wమ	 �ేయ	టక;
]#tక ప�రమ	]���I స] 1ించునప�డ� సమ�¥xనమ	 "!తNమ	
#ాయబµరమ	ను పంపవలsను. సమ�¥xనమ" అ�� క; ఉతN ర !Ad 11111111 గ	మ4
మ	లను �ెరAనPQడల �x"లk నున` జనులందరF క; పను` �ె>6 ంA 
�xసులగ	దురF. 12121212 అ�� ]�� సమ� ¥xనపడక య	దz�¤ మంAద"



PQంAనPQడల �x" మ	టC(f9Eయ	(f. 13131313  �ేవ�(ైన PQ�9ా �x"  �ేJ
కపu%Sంచునప�డ� �x"లk" మగ9ా#Sనంద#S" కJN9ాత హతమ	 �ేయవలsను.
14141414 అP�ే ZీN �లను Aన`9ా#S" ప� వ�లను ఆ ప�రమ	లk నున`��
య�వతpN ను �x" ��ల6  ¯�మ4ంతట-" వ� ¬Zి��నవచుdను;  �ేవ�(ైన
PQ�9ా �IAdన  శతpK వ�ల ��ల6 ¯�మ	4ను వ� అనుభVంచు దువ�. 15151515
ఈ జనమ	ల ప�రమ	ల; %ాక క; బహÑ దూర మ	%ా ఉం(fన సమసN
ప�రమ	లక; మ�తK�¤ PÀల�గ	న �ేయవలsను. 16161616 అP�ే  �ేవ�(ైన
PQ�9ా ¯ా�సÍ ~ మ	%ా �Iచుdచున` PÀ జనమ	ల ప�రమ	లలk ఊ1ి#Sగల
�ే"" బKదుక"య�కcడదు. 17171717 �రF, అన%ా ß̈¬N  య	ల; అ¹#§య	ల;
కTxయ	ల; 12#Syèయ	ల; ©̈�్వ య	ల; PQబ�Zీయ	లను9ారF తమ తమ
�ేవతల Vష య��� �ేZిన సమసN  Á̈యకృత�మ	ల#§J%ా ]రF �ేZి, 18181818 
�ేవ�(ైన PQ�9ాక; V#�ధమ	%ా �ాపమ	 �ేయ	 టక; 9ారF ]క;
TEరuక;ండ�నటB6   �ేవ�(ైన PQ�9ా  �ాజj® 1ింAన పK�ారమ	%ా 9ా#S"
"ర�4లమ	 �ేయ వలsను. 19191919 వ� ఒక ప�రమ	ను లkపరచు��నుటక;
�x"]ద య	దzమ	 �ేయ	చు అTEక ��నమ	ల; మ	టC(f9Eయ	 నప�డ�, �x"
�ెటB6  %tడi>�ేత �ాడ��ేయకcడదు; 9ాట- పండ�6  Jనవచుdను%ా" 9ాట-"
న#S�I9Eయకcడదు; వ� 9ాట-" మ	టC(fంచుటక; ��లమ	లk" �ెటB6  నరFల�?
అట-C  �ెట6 ను వ� ��టCకcడదు. 20202020 ఏ �ెటB6  Jనద%Sన ఫలమ	ల"చుdనV�ావ"
9:రFగ	దు9Ù 9ాట-" �ాడ��ేZి న#S�I, �� య	దzమ	�ేయ	 ప�రమ	
పడ�వరక; 9ాట-�� �x"�I ఎదురF%ా మ	టC(f��బË కటC  వచుdను.
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1111  �ేవ�(ైన PQ�9ా �Iచుdచున` �ేశమ	లk ఒకడ� చంపబ(f ��లమ	లk
ప(fయ	ండ�ట కనబడ� నప�డ�, 9ా" చం1ిన9ా(ెవ(ో అ�� �ె>యక య	ం(fన
PQడల 2222  12దwల;ను  Tx�య�¥�పతpల;ను వAd చంపబ(fన9ా"
చుటBC నున` ప�రమ	ల దూరమ	 ��>1ింప వలsను. 3333 ఏ ఊరF ఆ శవమ	నక;
స]పమ	%ా ఉండ�T° ఆ ఊ#S 12దwల; ఏ ప"�I" 12టCబడక �ా(f PÀడ�"
12య�ను ¬Zి��" 4444 దున`బడకయ	 VతNబడకయ	నున` P�ట- లkయలk"�I ఆ
12య�ను ��ల;��"��P అక�డ, అన%ా ఆ లkయలk ఆ 12య���డను VరFగ
Jయ�వలsను. 5555 అప�డ� య�జక;లsౖన ల��య	ల; దగ¶రక; #ావలsను.
PQ�9ాను ZLVంA PQ�9ా Txమ మ	న �ºVంచుటక; ఆయన 9ా#S"
ఏరuరచు��T:ను గనుక 9ా#S T°ట-మ�ట�ేత పKJ V9ాదమ	ను �ెబËVషయ���న
పKJ 9ా�జ?�మ	ను Vమ#Sîంపబడవలsను. 6666 అప�డ� ఆ శవమ	నక;
స]పమందున` ఆ ఊ#S 12దwలందరF ఆ P�ట- లkయలk ��డ VరFగ¬యబ(fన
ఆ 12య�12ౖ" తమ �ేతpల; కడ�గ	��" 7777 మ� �ేతpల; ఈ రకNమ	ను
Aం��ంపల�దు, మ� కను`ల; ఇ�� చూడ ల�దు. 8888 PQ�9ా, వ� V¹AంAన
 జన���న ఇW\ా P�Úయ	ల "! తNమ	 �Kా యhdతNమ	 కల;గ"మ	4; 
జన���న ఇW\ా  P�Úయ	ల]ద "#�w Ìి ±క� �Kా ణమ	 ¬Zిన �ోష మ	ను
¹పవదw" �ెపuవలsను. అప�డ� �Kా ణమ	 ¬Zిన �ోషమ	నక; 9ా#S"!తNమ	
�Kా యhdతNమ	 కల; గ	ను. 9999 అటB6  వ� PQ�9ా దృÌిC �I య�xరÍ���న��
�ేయ	నప�డ�  మధ�నుం(f "#�w Ìి±క� �Kా ణమ	 Vషయ���న �ోషమ	ను



ప#Sహ#Sం�ెదవ�. 10101010 వ�  శతpK వ�ల�� య	దzమ	�ేయ బ¢వ�నప�డ� 
�ేవ�(ైన PQ�9ా  �ేJ�I 9ా#S" అపu%SంAన తరF 9ాత 11111111 9ా#S" �ెరపట-C  ఆ
�ెరపటCబ(fన9ా#Sలk ర�పవJ PQ�న�x"" చూA ఆ��ను ¹ ©̈ంA ఆ��ను
12ం(f6  �ేZి��న మనసqP 12121212  Pంట ఆ��ను �ేరFd��"న తరF9ాత ఆ��
తల �ðరమ	 �ేPంచు��" 13131313 %�ళ6ను ¬Pంచు��" తన �ెరబటCల; ¬Zి9EZి 
Pంట "వZింA ±క T:ల��నమ	ల; తన తండ�K లనుగ�#Sd పKల�పన
�ేయ	టక; వ� ఆ��క; Z2లVయ�వలsను. తరF9ాత వ� ఆ��±దwక; ��P
ఆ��ను 12ం(f6 �ేZి��నవచుdను; ఆ�� క; ´µర�యగ	ను. 14141414 వ� ఆ��వలన
సంతpÌిC  TUంద"PQడల ఆ�� మనసుqవAdన �bట-�I ఆ��ను ¯ాగనంపవలsTE
%ా" ఆ��ను ఎంతమ�తKమ	ను 9:ం(f�I అమ4కcడదు; వ� ఆ��ను
అవమ�నపరAJV గనుక ఆ��ను �xZివలs చూడకcడదు. 15151515
1LK!ంపబడ�న�ొక�ెయ	 �ే�Ìింపబడ�న�ొక �ెయ	 ఇదwరF ´µర�ల; ఒక
ప�రFషp"�I క>%Sయ	ం(f, 1LK!ంపబ(fన��య	 �ే�Ìింపబ(fన��య	 9ా"వలన
ëడiల; క" 16161616 జ³�ష¡ క;మ�రFడ� �ే�Ìింపబ(fన�x" ��డ��?rన PQడల, తం(fK
తనక; క>%Sన�x"" తన క;మ�రFలక; ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇచుdTxడ�
�ే�Ìింపబ(fన�x" క;మ�రF(ైన జ³�షp¡ "�I మ�రF%ా 1LK!ంపబ(fన�x"
క;మ�రF" జ³�షp¡ "%ా �ేయకcడదు. 17171717 �ే�Ìింపబ(fన�x" క;మ�రF "�I తం(fK
తన ఆZిN  అంతట-లk #?ట-C ంప� ´µగ!Ad 9ా"TE జ³�షp¡ "%ా ఎంచవలsను. �డ�
9ా" బల�Kా రం భమ	 గనుక జ³�ష¡ �x�¥��ారమ	 �"�ే. 18181818 ఒక" క;మ�రFడ�
nం(f9ా(ై JరFగబ(f తం(fKమ�ట %ా" త>6మ�ట%ా" Vనకయ	ం(f, 9ారF అత"
h�fం Aన తరF9ాతయ	ను అతడ� 9ా#S�I V¥ేయ	డ� �ాక ��Pన PQడల 19191919



అత" త>దండ�K ల; అత" పటBC ��" ఊ#S గV"±దw కcరFdండ� 12దwల±దwక;
అత" ¬Zి��" వAd 20202020 మ� క;మ�రF(ైన �డ� nం(f9ా(ై JరFగ బ(f
య	Tx`డ�; మ� మ�ట Vనక Jం(fబ¢తpను �xK గ	బ¢తpను ఆPQన" ఊ#S
12దwల�� �ెపu వలsను. 21212121 అప�డ� ఊ#S పKజలందరF #ాళ6�� అత"
�xవ%tటCవలsను. అటB6  ఆ �ెడ�తనమ	ను  మధ�నుం(f ప#Sహ#Sంచుదువ�.
అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	లందరF V" భయపడ�దురF. 22222222 మరణhmక; త%Sన
�ాపమ	 ఒకడ� �ేయ%ా అత" చం1ి మ�Ö ను]ద 9EKల�డ�ºZినPQడల 23232323 అత"
శవమ	 #ాJK 9Eళ ఆ మ�Ö ను]ద "ల;వకcడదు. 9EKల�డ�ºయ బ(fన9ాడ�
�ేవ�"�I Wాపగ\సుN డ� గనుక  �ేవ�(ైన PQ�9ా ¯ా�సÍ ~మ	%ా �Iచుdచున`
�ేశమ	ను వ� అపVతKపరచక;ండ�నటB6  అగత�మ	%ా ఆ ��నమ	న 9ా""
�ాJ12టCవలsను.

���¬ãప�ేశ�ాండమ	 22���¬ãప�ేశ�ాండమ	 22���¬ãప�ేశ�ాండమ	 22���¬ãప�ేశ�ాండమ	 22

1111  స�దరF" PQదుw %ా" %tఱÃ%ా" ��K వ త1ిu��వ�ట చూAనPQడల వ�
9ాట-" చూడనటB6  కను`ల; మ�Zి��నక అగత�మ	%ా 9ాట-"  స�దరF"
±దwక; మÈ6ంపవలsను. 2222  స�దరFడ�  దగ¶ర ల�క ��PనPQడలను,
వ� అత" T:రFగక��Pన PQడలను �x""  Pంట-�I ��ల;��" ��వలsను.
 స�ద రFడ� �x" 9:దక;చువచుdవరక; అ��  ±దwనుండ వలsను,
అప�డ� అత"�I �x" మరల అపu%Sంపవలsను. 3333 అత" %ా(fదను గ�#Sdయ	
వసN �మ	ను గ�#Sdయ	 వ� ఆల�గ	నTE �ేయవలsను.  స�దరFడ� ��%tటBC
��"న�� ఏ�ైనను క; �ొర�IనPQడల అతడ� ��%tటBC  ��"న �x""గ�#Sd



ఆల�గ	నTE �ేయవలsను; వ� �x"" చూA చూడనటBC %ా ఉండకcడదు. 4444 
స�దరF" %ా(fద%ా" PQదుw %ా" ��K వలk ప(fయ	ండ�ట వ� చూAనPQడల
9ాట-" చూడనటB6  కను`ల; మ�Zి��నక 9ాట-" ల�వT:తpN టక; అగత�మ	%ా
స}యమ	 �ేయవలsను. 5555 ZీN � ప�రFష9Eషమ	 9EZి��నకcడదు; ప�రFషpడ� ZీN �
9Eషమ	ను ధ#Sంపకcడదు; ఆల�గ	 �ేయ	9ారందరF  �ేవ�(ైన PQ�9ాక;

Á̈య	ల;. 6666 గ	డ6 Pనను 1ిల6 లsౖననుగల ప�fగ�డ� �ెటBC ]దTE %ా"
TEల]దTE%ా" ��K వలkTE%ా" క; కనబ(fన PQడల త>6  ఆ 1ిల6 లT:ౖనను ఆ
గ	డ6 T:ౖనను ����%Sయ	న` PQడల 1ిల6 ల�� కcడ త>6" ¬Zి��నక క; �¤ల;
కల;గ	 నటB6 ను 7777 వ� �º#ా� య	ష4ంతpడవగ	నటB6 ను అగత�మ	%ా త>6"
V(fA 1ిల6 లTE ¬Zి��నవచుdను. 8888 ��\ తN  Pల;6  కట-C ంచునప�డ� �x"]దనుం(f
PQవ (ైనను పడ�టవలన  Pంట-]���I హత��ోషమ	 #ాక;ండ�ట�?r  Pంట-
12ౖకప�నక; చుటBC  1ిటC%�డ కట-C ంపవలsను. 9999 వ� VతpN  VతNనమ	ల 12ౖరFను 
�xK m ��ట వచుdబ(fయ	 పKJÌిCతమ	ల; �ాక;ండ�నటB6   �xK m��టలk
VVధ���న9ాట-" VతN కcడదు. 10101010 ఎదుw ను %ా(fదను జత�ేZి భ�!"
దున`కcడదు. 11111111 ఉ"`య	 జనుపTxరయ	 క>1ిTEZిన బటCను 9EZి��న
కcడదు. 12121212 వ� కప���ను  బటC  Txల;గ	 �ెంగ	లక; అ>6కలను
�ేZి��నవలsను. 13131313 ఒకడ� ZీN �" 12ం(f6 �ేZి��" ఆ��ను కc(fన తరF 9ాత ఆ��ను
ఒల6 క ఆ��]ద అవమ�న �I\యల; ¹1ి 14141414 ఆ�� �ెడiద" పKచురపరAఈ ZీN �"
TEను ప#S గ\ ©̈ంA PÀ�� దగ¶రక; వAdనప�డ� ఈ��యందు కTx�త�మ	 Txక;
కనబడల�ద" �ె1ిuన PQడల 15151515 ఆ Aన`�x" త>దండ�K ల; �x�రమందున` ఆ
ఊ#S 12దwల ±దwక; ఆ Aన`�x" కTx�త�లmణమ	లను ¬Zి��" #ావలsను. 16161616



అప�డ� ఆ Aన`�x" తం(fKTx క;మ� #?Nను ఈ మనుషp�"�I 12ం(f6  �ేయ%ా 17171717 
ఇ��%� ఇత(ö�� TUల6 క క;మ�#?Nయందు కTx�త�మ	 Txక; కనబడ ల�ద"య	
అవమ�న�I\యల; �ేZినద"య	 ఆ��]ద "ంద ¹12ను; అP�ే Tx క;మ�#?N
కTx�త�మ	నక; గ	రFతp>9E అ" 12దwల�� �ె1ిu పటCణప�12దwల PQదుట ఆ
బటCను పరచవలsను. 18181818 అప�డ� ఆ ఊ#S 12దwల; ఆ మను షp�" పటBC ��" h�fంA
నూరF 9:ం(f ర�కల; అప#ాధ మ	%ా 9ా"±దw ¬Zి��" 19191919 ఆ Aన`�x"
తం(fK�Iయ� వలsను. ఏలయన%ా అతడ� ఇW\ా P�Úయ	#ాలsౖన కన� కను
అవమ�నపరAయ	Tx`డ�. అప�(x�� అత"�I ´µర�PQ� య	ండ�ను; అతడ�
�xను బKదుక; ��నమ	 ల"`టను ఆ��ను Vడ�వకcడదు. 20202020 అP�ే ఆ మ�ట
"జ���నPQడల, అన%ా ఆ Aన`�x"యందు కన��ా లmణమ	ల;
కనబడ"PQడల 21212121 9ారF ఆ�� తం(fK Pంట- ±దwక; ఆ Aన`�x"" ¬Zి��"
#ావలsను. అప�డ� ఆ�� ఊ#S 9ారF ఆ��ను #ాళ6�� �xవ%tటCవలsను. ఏల
యన%ా ఆ�� తన తం(fKPంట వ��చ#SంA ఇW\ా  P�Úయ	లలk దు�ా�ర�మ	
�ేZ2ను. అటB6  ఆ �ెడ� తనమ	ను ] మధ�నుం(f ]రF ప#Sహ#SంచుదురF. 22222222
ఒకడ� మగTx>�� శయ"ంచుచుండ%ా కనబ(fన PQడల 9ా#SదwరF, అన%ా ఆ
ZీN ��� శయ"ంAన ప�రF షpడ�ను ఆ ZీN �య	ను చంపబడవలsను. అటB6  ఆ �ెడ�
తనమ	ను ఇW\ా P�ల;లkనుం(f ప#Sహ#SంచుదురF. 23232323 కన�కPQ�న Aన`��
పK¥xనమ	 �ేయబ(fన తరF9ాత ఒకడ� ఊ#Sలk ఆ��ను క>Zి��" ఆ����
శయ"ంAన PQడల 24242424 ఆ ఊ#S గV"±దwక; 9ా#Sదw#S" ¬Zి��"వAd, ఆ
Aన`�� ఊ#Sలk �³కల; 9Eయకయ	న`ందున ఆ��ను, తన ��రFగ	9ా" ´µర�ను
అవమ�నపరAనందున ఆ మను షp�", #ాళ6�� �xవ%tటCవలsను. అటB6  ఆ �ెడ�



తనమ	ను ]లkనుం(f ప#Sహ#SంచుదురF. 25252525 ఒకడ� పK¥xనమ	�ేయబ(fన
Aన`�x"" ��లమ	లk క>Zి��"నప��డ� ఆ మనుషp�డ� ఆ��ను బ>!"
పట-C  ఆ���� శయ"ంAనPQడల ఆ���� శయ"ంAన మను షp�డ� మ�తK�¤
�xవవలsను. 26262626 ఆ Aన`�x" TE!య	 �ేయకcడదు, ఆ Aన`�x" యందు
మరణ�ాతK���న �ాపమ	ల�దు. ఒకడ� తన ��రFగ	 9ా" ]���I ల�A �Kా ణ}"
�ేZినటäC  P�� జ#S%Sన��. 27272727 అతడ� ఆ��ను ��లమ	లk క>Zి��న%ా పK¥xనమ	
�ేయబ(fన ఆ Aన`�� �³కల; 9EZినను ఆ��క; రmక;డ� ల�క��PQను. 28282828
ఒకడ� పK¥xనమ	 �ేయబడ" కన�కPQ�న Aన`�x"" క>Zి��" ఆ��ను
పటBC ��" ఆ���� శయ"ంప%ా 9ారF కనబ(fన PQడల 29292929 ఆ����
శయ"ంAన9ాడ� ఆ Aన` �x" తం(fK�I ఏబ�� 9:ం(f ర�క>Ad ఆ��ను
12ం(f6 �ేZి ��నవలsను. అతడ� ఆ��ను ఆవమ�నపర�ెను గనుక అతడ� �xను
బKదుక; ��నమ	ల"`టను ఆ��ను V(fA 12టCకcడదు. 30303030 ఎవడ�ను తన
తం(fK´µర�ను ప#Sగ\ ©̈ంపకcడదు, తన తం(fK Vపuత%Sన �Åకను Vపuకcడదు.

���¬ãప�ేశ�ాండమ	 23���¬ãప�ేశ�ాండమ	 23���¬ãప�ేశ�ాండమ	 23���¬ãప�ేశ�ాండమ	 23

1111 %ాయమ	TUం��న వృషణమ	ల; గల9ా(ే%ా" మ#ా4ంగమ	
�Åయబ(fన9ా(ే%ా" PQ�9ా సమ�జ మ	లk �ేరకcడదు. క;ండ�డ�
PQ�9ా సమ�జ మ	లk �ేరకcడదు. 2222 9ా"�I ప��యవ తరమ	9ా(ైనను
PQ�9ా సమ�జమ	లk �ేరకcడదు. 3333 అ¹4య	(ే%ా"
¹య�áయ	(ే%ా" PQ�9ా సమ�జమ	లk �ేరకcడదు. 9ా#Sలk ప��యవ
తరమ	 9ా#?rనను ఎన`డ�ను PQ�9ా సమ�జమ	లk �ేరకcడదు. 4444 



ఏలయన%ా ]రF ఐగ	ప�N లkనుం(f వచుd చుండ%ా 9ారF అన`�ానమ	ల;
¬Zి��" !మ	4ను ఎదు#t�న#ాక, "ను` శ1ించుటక; బహÑమ�నమ	"Ad
నదుల య#ామ	లk" 12��రFలkనుం(f క; V#�ధమ	%ా బ¿ãరF క;మ�రF(ైన
ëల�మ	ను 1ి>1ింA#S. 5555 అP�ే  �ేవ�(ైన PQ�9ా ëల�మ	 మ�ట Vన
TUల6 క;ం(ెను.  �ేవ�(ైన PQ�9ా "ను` 1LK!ం �ెను గనుక  �ేవ�(ైన
PQ�9ా  "!తNమ	 ఆ Wాప మ	ను ఆ�#ా�దమ	%ా �ేZ2ను. 6666 
��నమ	ల"`ట ఎన` డ�ను 9ా#S �³మమ	T:ౖనను �¤ల;T:ౖనను
V�x#Sంపకcడదు. 7777 ఎ�ో]య	ల;  స�దరFల; గనుక 9ా#S" �ే�Ìింప
కcడదు. ఐగ	ప�N �ేశమ	లk వ� పర�ేh9:ౖ య	ంట-V గనుక ఐగ	1ీNయ	లను
�ే�Ìింపకcడదు. 8888 9ా#S�I ప�ట-Cన 1ిల6 లలk మ�డవ తరమ	9ారF PQ�9ా
సమ�జమ	లk �ేరవచుdను. 9999  ZLన శతpK వ�ల�� య	దzమ	నక;
బయల;�ేరFనప�డ� ఏ దు�ా�ర�మ	ను �ేయక;ండ జjగ\తN  పడవలsను. 10101010 #ాJK
జ#S%Sన�x"వలన ���లప(fన9ాడ� ]లk ఉం(fనPQడల 9ాడ� �ాæçమ	
9:ల;ప>�I 9:È6��వలsను. 11111111 అతడ� �ాæçమ	లk �ేరకcడదు; ¯ాయం�ాలమ	న
అతడ� ళ6�� ¯ా`నమ	�ేZి సూరF�డ� అసN!ంAన తరF9ాత �ాæçమ	లk
�ేరవచుdను. 12121212 �ాæçమ	 9:ల;పల క; ఒక �bటB ఉండవలsను, ఆ
బ ©̈ర�»!�I వ� 9:ళ6వలsను. 13131313 మ#Sయ	  ఆయ	ధమ	ల;%ాక గZిక
±కట-  ±దw  ఉండవలsను. వ� బ ©̈ర�»!�I 9:ళØ6 నప�డ� �x"�� తKV�
9:నుకక; J#S%S  మలమ	ను క1ిu9Eయవలsను. 14141414  �ేవ�(ైన PQ�9ా
"ను` V(f1ించుటక;ను  శతpK వ� లను క; అపu%Sంచుటక;ను  �ాæçమ	లk
సంచ#Sంచు చుండ�ను గనుక ఆయన లk అసహ����న �ే"T:ౖనను చూA "ను`



Vడ�వక;ండ�నటB6   �ాæçమ	 ప#S�దÍమ	%ా ఉండవలsను. 15151515 తన
యజమ�ను"±దwనుం(f త1ిuంచు��" ±దwక; వAdన �xసు" 9ా"
యజమ�ను"�I అపu%Sంపకcడదు. 16161616 అతడ� తన PషCపK�ారమ	 
%ా\ మమ	లలk ఒక�x" యందు �xను ఏరuరచు��"న �bట ]�� క>Zి ] మధ�
"వZింపవలsను; వ� 9ా" బµ¥�ంపకcడదు. 17171717 ఇW\ా P�ల; క;మ�#?Nలలk
ఎవ�ెయ	 9Eశ�%ా ఉండ కcడదు. ఇW\ా P�ల; క;మ�రFలలk ఎవడ�ను ప�రFష
%ా!%ా ఉండకcడదు. 18181818 పడ�ప�¯�మ	4TE%ా" క;క� Vల;వTE%ా"
nÖ క;�బ(f%ా  �ేవ�(ైన PQ�9ా Pంట-�I �ేకcడదు. ఏలయన%ా ఆ
#?ండ�ను  �ేవ� (ైన PQ�9ాక; Á̈యమ	ల;. 19191919 వ� 9:ం(fTE%ా"
ఆ}రదKవ�మ	TE%ా", వ(fi �I 9Eయ బడ� �ే""  స�దరFలక;
వ(fi �Iయ�కcడదు. 20202020 అను� "�I వ(fi �I బదుల; ఇయ�వచుdను%ా" వ�
¯ా�¥ºనపరచు ��నునటB6  �ేరబ¢వ�చున` �ేశమ	లk  �ేవ�(ైన PQ�9ా
వ� �ేయ	 పKయత`మ	ల"`ట- Vషయమ	లkను "ను` ఆ�ర���ంచునటB6  
స�దరFలక; వ(fi �I బదుల; ఇయ�కcడదు. 21212121 వ�  �ేవ�(ైన
PQ�9ాక; nÖ క;���"న తరF 9ాత ఆ nÖ క;�బ(f" �ె>6 ంచుటక; తడవ�
�ేయ కcడదు.  �ేవ�(ైన PQ�9ా తపuక వలన �x" #ాబటBC ��నును,
అ�� క; �ాపమగ	ను. 22222222 వ� nÖ క;� ��న"PQడల యందు ఆ
�ాపమ	ండదు. 23232323  12దవ�ల నుం(f బయల;�ే#Sన మ�టను T:ర9EరFd��", 
�ేవ�(ైన PQ�9ాక; nÖ క;���"న పK�ారమ	 వ�  T°ట ప>�IనటB6
ZL��xûరuణమ	 న#Suంపవలsను. 24242424 వ�  ��రFగ	9ా" �xK m��టక;
వచుdనప�డ�  PషCపK�ారమ	 క; �x>నంతవరక; �xK mపండ�6  Jన వచుdను



%ా"  �ాతKలk 9ాట-" 9EZి��నకcడదు. 25252525  ��రFగ	9ా" పంట�ే"�I
వచుdనప�డ�  �ేJ�� 9:ను`ల; తpK ంచు��నవచుdను %ా"  ��రFగ	9ా"
పంట�ే"]ద ��డవ> 9Eయకcడదు.
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1111 ఒకడ� ZీN �" ప#Sగ\ ©̈ంA ఆ��ను 12ం(f6 �ేZి ��"న తరF9ాత ఆ��యందు
మ�నభంగసూచన ఏ�ో ఒకట- అత"�I కనబ(fనందున ఆ��]ద అత"�I ఇషCమ	
త1ిuనPQడల, అతడ� ఆ��క; ప#S�x�గ పతKమ	 9Kా PంA ఆ���ేJ�IAd తన
Pంటనుం(f ఆ��ను పం1ి9Eయవలsను. 2222 ఆ�� అత" Pంటనుం(f 9:È6నతరF
9ాత ఆ�� 9E#tక ప�రFషp" 12ం(f6 �ేZి��నవచుdను. 3333 ఆ #?ండవ ప�రFషpడ�
ఆ��ను ఒల6 క ఆ��క; ప#S�x�గ పతKమ	 9Kా PంA ఆ�� �ేJ�IAd తన
Pంటనుం(f ఆ��ను పం1ి9EZినPQడల TE!, ఆ��ను 12ం(f6 �ేZి��"న 1ిమ4ట
ఆ #?ండవ ప�రFషpడ� చ"��PనPQడల TE! 4444 ఆ��ను పం1ి9EZిన ఆ��
nదట- 12"!ట- ఆ��ను 12ం(f6 �ేZి��నుట�?r ఆ��ను మరల ప#Sగ\ ©̈ంపకcడదు.
ఏలయన%ా ఆ�� తను` అపVతKపరచు��T:ను, అ�� PQ�9ా స"`¥�"

Á̈యమ	 గనుక  �ేవ�(ైన PQ�9ా క; ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇచుdచున`
�ేశమ	నక; �ాపమ	 కల;గక;ండ�నటB6  ]రF ఆల�గ	 �ేయకcడదు. 5555 ఒకడ�
��\ తN %ా ఒక�x"" 12ం(f6 �ేZి��" ZLనలk�ే#S ��కcడదు. అత"12ౖన P�
9ా��ార´µరమ	ను ¹ప కcడదు. ఏ(x��వరక; ¬#Sక%ా అతడ� తన Pంట
ఉం(f �xను ప#Sగ\ ©̈ంAన ´µర�ను సం��ష12టCవలsను. 6666 Jరగట-T:ౖనను
Jరగట-]ద ��మ4T:ౖనను �xకటBC  పటC  కcడదు. అ�� ఒక" yవTx¥xరమ	ను



�xకటBC  పట-Cనటä6 . 7777 ఒకడ� ఇW\ా P�ల; క;మ�రFలsౖన తన స�దరFలలk TUక"
�ొం%Sల;ట కను%tనబ(fనPQడల అతడ� 9ా"" తన �xసు"%ా �ేZి��"నను
అ!్మనను ఆ �ొంగ �xవ వలsను. ఆల�గ	 �ేZినPQడల ఆ �ెడ�తనమ	ను ]
మధ�నుం(f ప#Sహ#SంచుదురF. 8888 క;ష¡ #�గVషయమ	 య�జక;లsౖన ల��య	ల;
]క; బ¢¥�ంచు సమసNమ	ను �ేయ	టక; బహÑ జjగ\తN %ా ఉండ�(f. TEను 9ా#S
�ాజj® 1ింAనటB6  �ేయ	టక; ]రF జjగ\తN %ా నుండ�(f. 9999 ]రF ఐగ	ప�N లkనుం(f
వAd నప�డ� ��K వలk  �ేవ�(ైన PQ�9ా !#ా�మ	నక; �ేZిన �x""
జj® పకమ	ంచు��ను(f. 10101010  ��రFగ	9ా"�I ఏ�ైనను వ� ఎరFVAdనPQడల
అత"±దw �xకటBC  వసుN వ� ¬Zి��నుటక; అత" Pంట-�I 9:ళ6కcడదు 11111111 వ�
బయట "ల;వవలsను. వ� ఎరFVAdన 9ాడ� బయటనున` ±దwక; ఆ
�xకటBC  వసుN వ�ను �ెAdPచుdను. 12121212 ఆ మనుషp�డ� áద9ా(ైనPQడల వ�
అత" �xకటBC ను ఉంచు��" పండ���నకcడదు. అతడ� తన బటCను 9EZి��"
పండ���" "ను` �ºVంచు నటB6  సూరF�డ� అసN!ంచునప�డ� "శdయమ	%ా ఆ
�xకటBC  వసుN వ�ను అత"�I మరల అపu%Sంపవలsను. 13131313 అ��  �ేవ�(ైన
PQ�9ా దృÌిC �I క; J యగ	ను. 14141414  స�దరFలలkTE!  �ేశమంద>
 %ా\ మమ	 లలkనున` పర�ే�లలkTE! �ºనద#SదుK (ైన కc>9ా""
బµ¥�ంపకcడదు. ఏTxట-కc> ఆ Tx(fయ�వలsను. 15151515 సూరF�డ�
అసN!ంపకమ	నుప� 9ా"�Iయ� వలsను. 9ాడ� áద9ాడ� గనుక �x"]ద ఆశ
12టBC  ��"య	ండ�ను. 9ాడ� "ను`బట-C  PQ�9ాక; nఱÃ12టBC  TE¹ అ��
క; �ాపమగ	ను. 16161616 క;మ�రFల �ోషమ	నుబట-C  తండ�K లక; మరణhm
V¥�ంపకcడదు, తండ�K ల �ోషమ	నుబట-C  క;మ�రFలక; మరణhm



V¥�ంపకcడదు. ఎవ"�ాపమ	 "!తNమ	9ా(ే మరణhm TUందును. 17171717
పర�ేh�³%ా" తం(fKల�"9ా"�³%ా" Tx�యమ	 త1ిu ¬రFu¬రdకcడదు.
Vధవ#ా> వసN �మ	ను �xకటBC %ా ¬Zి��నకcడదు. 18181818 వ� ఐగ	ప�N లk
�xసుడ9:ౖయ	ండ%ా  �ేవ�(ైన PQ�9ా "ను` అక�డనుం(f V¹Aం�ె
న" జj® పకమ	 �ేZి��నవలsను. అందు�ేత ఈ �ార�మ	 �ేయవలsన" 
�ాజj® 1ించుచుTx`ను. 19191919  ��లమ	లk  పంట �Åయ	చున`ప�డ� ��ల మ	లk
ఒక పన మరA��PనPQడల అ�� �ెచుd��ను టక; వ� J#S%S ��కcడదు. 
�ేవ�(ైన PQ�9ా వ� �ేయ	 పనుల"`ట-లkను "ను` ఆ�ర���ంచునటB6
అ�� పర�ే�లక;ను తం(fK ల�"9ా#S�I" Vధవ#ాండKక;ను ఉండ వలsను. 20202020 
ఒÚవపండ6 ను ఏరFనప�డ�  9:నుకనున` ప#S%?ను ఏరF��నకcడదు; అV
పర�ే�లక;ను తం(fKల�" 9ా#S�I" Vధవ#ాండKక;ను ఉండవలsను. 21212121 
�xK mపండ6 ను �ÅZి ��నునప�డ�  9:నుకనున` ప#S%?ను ఏరF��నకcడదు; అ��
పర�ే�లక;ను తం(fKల�"9ా#S �I" Vధవ#ాండKక;ను ఉండవలsను. 22222222 వ�
ఐగ	ప�N  �ేశమందు �xసుడ9:ౖ య	ంట- వ" జj® పకమ	�ేZి��నుమ	. అందు�ేత ఈ
�ార�మ	 �ేయవలsన" �ాజj® 1ించుచుTx`ను.

���¬ãప�ేశ�ాండమ	 25���¬ãప�ేశ�ాండమ	 25���¬ãప�ేశ�ాండమ	 25���¬ãప�ేశ�ాండమ	 25

1111 మనుషp�లక; V9ాదమ	 క>%S Tx�యసభక; వచుd నప�డ�
Tx�య�¥�పతpల; Vమ#SîంA Jమంతp" J మంతpడ"య	 �ోÌి"
�ోÌియ"య	 ¬రFu ¬రdవలsను. 2222 ఆ �ోÌి hmక; �ాతpK డ�%ా కనబ(fనPQడల
Tx�య�¥� పJ 9ా" పండ���నబ¿ట-C  9ా" TEరమ	��ల�� �ెబËల; లsక�12ట-C



తనPQదుట 9ా" ��ట-C ంపవలsను. 3333 నల;వ�� �ెబËల; ��ట-C ంపవచుdను అంతక;
!ంచకcడదు. �ట- కంటä V¯ాN ర���న �ెబËల; ��ట-C ంAనPQడల  స�ద
రFడ�  దృÌిC �I చుడ�%ా కనబడ�TE¹. 4444 నూ#?d(fPQదుw  మ�J�I Aక�మ	
9Eయకcడదు. 5555 స�దరFల; కc(f "వZించుచుండ%ా 9ా#Sలk ఒకడ�
సం�xనమ	ల�క చ"��PనPQడల చ"��Pన 9ా" ´µర� అను�"
12ం(f6 �ేZి��నకcడదు; ఆ�� 12" !ట- స�దరFడ� ఆ��±దwక; ��P
ఆ��ను 12ం(f6  �ేZి��" తన స�దరF"�I మ�రF%ా ఆ��PQడల భరN ధర4మ	
జరపవలsను. 6666 చ"��Pన స�దరF" 1LరF ఇW\ా P�Úయ	లలkనుం(f తp(fA
9Eయబడక;ండ�నటB6  ఆ�� కను జ³�ష¡ క;మ�రFడ� చ"��Pన స�దరF"�I
9ారసుడ�%ా ఉండవలsను. 7777 అతడ� తన స�దరF" ´µర�ను ప#Sగ\ ©̈ంప
TUల6 "PQడల 9ా" స�దరF" ´µర� పటCణప� గV"�I, అన%ా 12దwల±దwక;
��PTx 12"!ట- స�దరFడ� ఇW\ా P�Úయ	లలk తన స�దరF"�I 1LరF
¯ాÍ 1ింపన" �ె1ిu �ేవధర4మ	 �ేయ TUల6 డ" �ెల;ప���నవలsను. 8888 అప�డ�
అత" య�#S 12దwల; అత" 1ి>1ింA అత"�� మ�టల�(fన తరF9ాత అతడ�
"ల;వబ(fఆ��ను ప#Sగ\ ©̈ంచుటక; Tx �IషCమ	 ల�ద"నPQడల అత"
స�దరF" ´µర� 9999 ఆ 12దwల; చూచుచుండ%ా, అత" �xప�న ��P అత"
�ా>నుం(f �ెప� ఊడ�ºZి అత" మ	ఖమ	 T:దుట ఉ!్మ9EZితన స�దరF"
Pల;6  "ల;ప" మనుషp�"�I ఈల�గ	 �ేయ బడ�న" �ెపuవలsను. 10101010 అప�డ�
ఇW\ా P�Úయ	లలk �ెప� ఊడ�ºయబ(fన 9ా" Pల6 " 9ా"�I 1LరF 12టCబడ�ను.
11111111 మనుషp�ల; ఒక"�� TUకడ� ��టµ6 డ�చుండ%ా 9ా#Sలk ఒక" ´µర� 9ా"
��టBC చున`9ా" �ేJలkనుం(f తన 12"!ట-" V(f1ించుటక; వAd �ెP� �xA



9ా"మ�నమ	 పటBC ��"నPQడల ఆ�� �ేJ" � ే��ంపవలsను. 12121212  కను`
కటµ�fంపకcడదు. 13131313 ¼̈చుdతగ	¶ ల;గల 9EరF9EరF త�"�? #ాళØ6   సంAలk
నుంచు��నకcడదు. 14141414 ¼̈చుdతగ	¶ ల;గల 9EరF 9EరF త�మ	ల;  Pంట
ఉంచు��నకcడదు. 15151515  �ేవ� (ైన PQ�9ా �Iచుdచున` �ేశమ	లk వ�
�º# �ా  య	ష4ంతpడవగ	నటB6  తక;�వV�ా" Tx�య���న త�"�? #ాళØ6  వ�
ఉంచు��నవలsను. తక;�వ���ా" Tx�య���న త�మ	 క; ఉండవలsను. 16161616 
ఆల�గ	 �ేయ" పKJ9ాడ�ను, అన%ా అTx�యమ	�ేయ	 పKJ9ాడ�ను 
�ేవ�(ైన PQ�9ాక; Á̈య	డ�. 17171717 ]రF ఐగ	ప�N లkనుం(f వచుdచుండ%ా
మ�ర¶మ	న అమ�ల��×య	ల; క; �ేZిన�x"" జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	. అతడ�
�ేవ�"�I భయపడక మ�ర¶మ	న  �?దురF%ా వAd 18181818 వ� పKయ�సవ(f
అలZియ	న`ప�డ� 9ా#Sలk  9:నుక నున` బల ß̈నులనంద#S"
హతమ	�ేZ2ను. 19191919 �ాబట-C  వ� ¯ా�¥ºనపరచు��నునటB6   �ేవ�(ైన PQ�9ా
¯ా�సÍ ~ మ	%ా �Iచుdచున` �ేశమ	లk చుటBC పట6 నున`  సమసN  శతpK వ�లను
ల�క;ండ�ేZి,  �ేవ�(ైన PQ�9ా క; VW\ా ంJ దయ�ేZిన తరF9ాత
ఆ�ాశమ	 �I\ంద నుం(f అమ�ల��×య	ల 1LరF తp(fA9Eయవలsను. ఇ��
మరA��వదుw .
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1111  �ేవ�(ైన PQ�9ా క; ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇచుd... చున` �ేశమ	నక; వ�
వAd �x" ¯ా�¥ºనపరచు��" �x"లk "వZించుచున`ప�డ� 2222  �ేవ�(ైన
PQ�9ా �Iచుdచున`  భ�!లkనుం(f వ� కcరFd��ను



భ�ఫలమ	ల"`ట-లkను పKథమ ఫలమ	లను ¬Zి��" గంపలk ఉంA, 
�ేవ�(ైన PQ�9ా తన Txమ మ	నక; మం��రమ	ను ఏరuరచు��ను
సÍలమ	నక; 9:È6  3333 ఆ ��నమ	లలkనుండ� య�జక;"±దwక; ��PPQ�9ా
మన 1ితరFల �I�ెdదన" పKమ�ణమ	 �ేZిన �ేశమ	నక; TEను వAd య	న`
సంగJ TEడ�  �ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�" ఒప���నుచుTx`న" అత"��
�ెపuవలsను. 4444 య�జక;డ� ఆ గంపను  �ేJలkనుం(f ¬Zి��"  �ేవ� (ైన
PQ�9ా బ>1ీఠమ	T:దుట ఉంచ%ా 5555 వ�Tx తం(fK నhంచుచున`
అ#ా]�ేశసుÍ డ�; అతడ� ఐగ	ప�N  నక; 9:æç6 ను. ����wమం���� అక�(f�I ��P
పర9ాZిPQ�, %tపu��య	 బల���న��య	 V¯ాN ర���న��య	 నగ	 జనమ�PQను.
6666 ఐగ	1ీNయ	ల; మనలను ©̈ంస12ట-C  మనలను బµధపరA మన]ద క� Sన
�xస�మ	 ¹ప%ా 7777 మనమ	 మన 1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ాక; nఱÃ12ట-C
నప�డ� PQ�9ా మన nఱÃను V" మన బµధను పKయ�సమ	ను మనక;
క>%Sన ©̈ంసను చూ�ెను. 8888 అప�డ� PQ�9ా బµహÑబలమ	వలనను �x1ిన
�ేJ వలనను మ} భయమ	వలనను సూచక �I\యలవలనను
మహ�x�ర�మ	లవలనను ఐగ	ప�N లkనుం(f మనలను ర1ిuంA 9999 PÀ
సÍలమ	నక; మనలను �ే#Sd, �ాల; �ేT:ల; పKవ ©̈ంచు �ేశ���య	న` PÀ
�ేశమ	ను మన�I�ెdను. 10101010 �ాబట-C  PQ�9ా, 9E Tx�IAdన భ�!±క�
పKథమ ఫలమ	లను TEను �ెAdయ	Tx`న"  �ేవ� (ైన PQ�9ా స"`¥�"
�ె1ిu 11111111  �ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�" �x"12ట-C ,  �ేవ�(ైన PQ�9ా
స"`¥�" నమ¯ా�రమ	�ేZి, క;ను  Pంట-9ా#S�I"  �ేవ�(ైన PQ�9ా
దయ�ేZిన �¤లంతట- Vషయమ	 వ�ను ల�� య	ల;ను  �ేశమ	లk ఉన`



పర�ే�ల;ను సం��Ìింప వలsను. 12121212 ప��యవ ´µగ!చుd సంవతqరమ	న,
అన%ా మ�డవ సంవతqరమ	న  వచుdబ(fలk ప��యవ వంతpను �ె>6 ంA,
అ�� ల��య	లక;ను పర�ే�లక;ను తం(fK ల�"9ా#S�I" Vధవ #ాండKక;ను
ఇయ�వలsను. 9ారF  %\ా మమ	లలk J" తృ1ిN ��ం��నతరF 9ాత 13131313 వ� 
�ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�"వ� Tx�ాజj® 1ింAన  ఆజ®ల"`ట- ��ప�న Tx
Pంటనుం(f పKJÌిCత���న�x"" ¬Zి9EZి, ల��య	ల క;ను పర�ే�లక;ను
తం(fKల�"9ా#S�I" Vధవ#ాండKక;ను TE"Adయ	Tx`ను.  ఆజ®లలk �ే"" TEను
]రల�దు, �ే"" మరA��ల�దు. 14141414 TEను దుఃఖమ	లkనుండ%ా �x"లk
��ం�ె���నను Jనల�దు, అపVతpK డT:ౖ య	ండ%ా �x"లk �ే"" ¬Zి9Eయల�దు,
చ"��Pన9ా#S Vషయ��� �x"లk ఏ��య	 TE"య� ల�దు, Tx �ేవ�(ైన
PQ�9ా మ�ట V" వ� Tx �ాజj® 1ింAనటB6  సమసNమ	 జ#S1ి య	Tx`ను.
15151515  ప#S��xz లయమగ	 ఆ�ాశమ	లkనుం(f చూA,  జనులsౖన
ఇW\ా P�Úయ	లను�ాల; �ేT:ల; పKవ ©̈ంచు �ేశమ	 అ" వ� మ� 1ితరFల��
పKమ� ణమ	 �ేZినటB6  మ��IAdయ	న` �ేశమ	ను ఆ�ర���ంప�మ"
�ెపuవలsను. 16161616 ఈ కటCడలను Vధులను %?r��నుమ"  �ేవ�(ైన PQ�9ా
�ాజj® 1ింAయ	Tx`డ� గనుక వ�  ప�రÞహృదయమ	��ను 
ప�#ాÞ త4��ను 9ాట- ననుస#SంA నడ�చు��నవలsను. 17171717 PQ�9ాP� క;
�ేవ�(ై య	Tx`డ"య	, వ� ఆయన మ�ర¶మ	లయందు న(fA, ఆయన
కటCడలను ఆయన ఆజ®లను ఆయన Vధులను అను స#SంA, ఆయన మ�ట
Vందున"య	 TEడ� ఆయన�� మ�ట PAdJV. 18181818 మ#Sయ	 PQ�9ా ��
�ె1ిu నటB6  9E తనక; స��×య జన���య	ం(f తన ఆజ®ల"`ట-"



%?r��ందువ"య	, 19191919 �xను సృ�ంAన సమసN  జనమ	ల కంటM క; �×#SN ఘనత
1LరF కల;గ	నటB6  "ను` ¼̈Adం చుదున" ఆయన Z2లVAdనటB6  వ� 
�ేవ�(ైన PQ� 9ాక; పKJÌి¡ త జన��� య	ందువ"య	 PQ�9ా ఈ
��నమ	న పKకట-ం�ెను.

���¬ãప�ేశ�ాండమ	 27���¬ãప�ేశ�ాండమ	 27���¬ãప�ేశ�ాండమ	 27���¬ãప�ేశ�ాండమ	 27

1111 ¹ÌLయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwల;ను పKజల�� ఇట6 "#STEడ� TEను ]క;
V¥�ంచుచున` ధర4మ	ను ]#ాచ#Sంపవలsను. 2222 ] �ేవ�(ైన PQ�9ా
]�Iచుd చున` �ేశమ	న పK9Ehంచుటక; ]రF ±#ాw ను �xటB ��నమ	న
]రF 12దw#ాళ6ను "ల;వ బ¿ట-C  9ాట-]ద సున`మ	 ప�Zి 3333  1ితరFల �ేవ�(ైన
PQ�9ా �� �ె1ిuనటB6  వ�  �ేవ�(ైన PQ�9ా �Iచుdచున` �ాల;
�ేT:ల; పKవ ©̈ంచు �ేశమ	న పK9Ehంచుటక; వ� ఏరF �xట-నతరF9ాత ఈ ధర4
WాసN �9ాక�మ	ల"`ట-" 9ాట-]ద 9Kా యవలsను. 4444 ]రF ఈ ±#ాw ను �xట-న
తరF9ాత TEను TEడ� ] �ాజj® 1ింAనటB6  ఈ #ాళ6ను ఏబµల; ��ండ]ద
"ల;వబ¿ట-C  9ాట-]ద సున`మ	 ప�యవలsను. 5555 అక�డ  �ేవ�(ైన PQ�
9ాక; బ>1ీఠమ	ను కటCవలsను. ఆ బ>1ీఠమ	ను #ాళ6�� కటCవలsను; 9ాట-]ద
ఇనుప ప"మ	టBC  పడకcడదు. 6666 �ెక�" #ాళ6��  �ేవ�(ైన PQ�9ాక;
బ>1ీఠమ	ను కట-C  �x"]ద  �ేవ�(ైన PQ�9ాక; దహనబల;ల
న#Suంపవలsను. 7777 మ#Sయ	 వ� సమ�¥xనబల;ల న#SuంA అక�డ ´¢జనమ	
�ేZి  �ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�" సం��Ìింపవలsను. 8888 ఈ V¥��I
సంబం¥�ంAన 9ాక�మ	 ల"`ట-" ఆ #ాళ6]ద బహÑ Vశదమ	%ా 9Kా యవలsను.



9999 మ#Sయ	 ¹ÌLయ	 య�జక;లsౖన ల��య	ల;ను ఇW\ా P�Úయ	లంద#S��
ఇట6 "#SఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, ]రF ఊర��" ఆల�Iంచు(f. 10101010 TEడ� ]రF ]
�ేవ�(ైన PQ�9ాక; స�జన���J#S గనుక ] �ేవ� (ైన PQ�9ా మ�ట
V", TEడ� TEను క; ఆజj® 1ించు ఆయన కటCడలను ఆయన ఆజ®లను
%?r��నవలsను. 11111111 ఆ ��నమం�ే ¹ÌL పKజలక; ఆజj® 1ింAన �ేమన%ా ]రF
±#ాw ను �xట-నతరF9ాత Ìి¹�ను ల�V య��x ఇWాîఖ�రF ãZLప� 12121212
బ¿Tx�]ను %�తK మ	ల9ారF పKజలనుగ�#Sd �º9:నవచనమ	లను పల;క;ట�?r
%?#Syమ	 ��ండ]ద "ల;వవలsను. 13131313 ర�బéను %ాదు ఆÌLరF జ?బ�లcను �xను
నâాN > %�తKమ	ల9ారF Wాప వచనమ	లను పల;క;ట�?r ఏబµల; ��ండ]ద
"ల;వ వలsను. 14141414 అప�డ� ల��య	ల; PQ�9ాక; Á̈యమ	%ా
h>u�ేతpల�� 15151515 మ> Aన Vగ\హమ	TE%ా" ��తVగ\హమ	TE%ా" �ేZి �xటBన
నుంచు9ాడ� Wాపగ\సుN డ" PQల;%?JN  ఇW\ా  P�Úయ	లంద#S��ను �ెపu%ాఆ�¤í 
అనవలsను. 16161616 తన తం(fKT:ౖనను తన త>6T:ౖనను "ర6m�మ	 �ేయ	 9ాడ�
Wాపగ\సుN డ" �ెపu%ా పKజలందరFఆ�¤í  అన వలsను. 17171717 తన ��రFగ	9ా"
స#Sహదుw #ాP" ¬Zి9Eయ	 9ాడ� Wాపగ\సుN డ" �ెపu%ా పKజలందరFఆ�¤í 
అనవలsను. 18181818 గ	\ (fi9ా" ��K వను త1ిuంచు9ాడ� Wాపగ\సుN డ" �ెపu%ా
పKజలందరFఆ�¤í  అనవలsను. 19191919 పర�ేh�³%ా" తం(fKల�"9ా"�³%ా" Vధవ#ా>�³
%ా" Tx�యమ	 త1ిu ¬రFu ¬రFd9ాడ� Wాపగ\సుN డ" �ెపu%ా
పKజలందరFఆ�¤í  అనవలsను. 20202020 తన తం(fK ´µర��� శయ"ంచు9ాడ� తన
తం(fK �Åకను V1ిuన9ాడ� గనుక 9ాడ� Wాపగ\సుN డ" �ెపu%ా పKజలందరFఆ�¤í 
అనవలsను. 21212121 ఏ జంతpవ���T:ౖనను శయ"ంచు9ాడ� Wాపగ\సుN  డ" �ెపu%ా



పKజలందరFఆ�¤í  అనవలsను. 22222222 తన స�ద#S��, అన%ా తన తం(fKక;మ�#?N��
%ా" తన త>6క;మ�#?N�� %ా" శయ"ంచు9ాడ� Wాపగ\సుN డ" �ెపu%ా
పKజలందరFఆ�¤í  అనవలsను. 23232323 తన అతN�� శయ"ంచు9ాడ� Wాపగ\సుN డ"
�ెపu%ా పKజలందరFఆ�¤í  అనవలsను. 24242424 �xటBన తన ��రFగ	9ా""
��టBC 9ాడ� Wాప గ\సుN  డ" �ెపu%ా పKజలందరFఆ�¤í  అనవలsను. 25252525 "#�w Ìి�I
�Kా ణ}" �ేయ	టక; లంచమ	 ప�చుd ��ను9ాడ� Wాపగ\సుN డ" �ెపu%ా
పKజలందరFఆ�¤í  అనవలsను. 26262626 ఈ V¥��I సంబం¥�ంAన 9ాక�మ	లను %?r��నక
��వ�టవలన 9ాట-" ZిÍ రపరచ"9ాడ� Wాపగ\సుN డ" �ెపu%ా పKజలందరFఆ�¤í 
అనవలsను.

���¬ãప�ేశ�ాండమ	 28���¬ãప�ేశ�ాండమ	 28���¬ãప�ేశ�ాండమ	 28���¬ãప�ేశ�ాండమ	 28

1111 వ�  �ేవ�(ైన PQ�9ా మ�ట శ\దz%ా V"TEడ� TEను క;
ఆజj® 1ించుచున` ఆయన ఆజ®లన"`ట-" అనుస#SంA నడ�చు��"నPQడల 
�ేవ� (ైన PQ�9ా భ�!]దనున` సమసN  జనమ	లకంటM "ను`

¼̈Adంచును. 2222 వ�  �ేవ�(ైన PQ�9ా మ�ట V"నPQడల ఈ
�º9:నల"`య	 ]���I వAd క; �Kా 1ిN ంచును. 3333 వ� పటCణమ	లk
�ºVంపబడ�దువ�; ��లమ	లk �ºVంప బడ�దువ�; 4444  గర»ఫలమ	 
భ�ఫలమ	  ప�వ�ల మందల;  దు�I� టMదుw ల;  %tఱÃ  �¤కల మందల;
�ºVంపబడ�ను; 5555  గంపయ	 1ిం(f 1ిసుక;  �¾ట-Cయ	 �ºVంపబడ�ను. 6666 వ�
లkప>�I వచుdనప�డ� �ºVంప బడ�దువ�; 9:ల;ప>�I 9:ళØ6 నప�డ�
�ºVంపబడ�దువ�. 7777 ]దపడ�  శతpK వ�లను PQ�9ా  PQదుట హత



మగ	నటB6  �ేయ	ను; 9ా#tక ��K వను ]���I బయల; �ే#S వAd P�డ� ��K వల
 PQదుటనుం(f �ా#S��వ� దురF. 8888  ��ట6 లkను వ� �ేయ	 పKయత`మ	
ల"`ట- లkను క; �º9:న కల;గ	నటB6  PQ�9ా ఆజj® 1ించును.  �ేవ�(ైన
PQ�9ా �Iచుdచున` �ేశమ	లk ఆయన "ను` ఆ�ర���ంచును. 9999 వ� 
�ేవ�(ైన PQ�9ా ఆజ®ల ననుస#SంA ఆయన మ�ర¶మ	లలk నడ�చు��"న
PQడల PQ�9ా క; పKమ�ణమ	 �ేZియ	న`టB6  ఆయన తనక;
పKJÌిCతజనమ	%ా "ను` ¯ాÍ 1ించును. 10101010 భ�పKజలందరF PQ�9ా
Txమమ	న వ� 1ిల;వబడ� చుండ�ట చూA క; భయపడ�దురF. 11111111 మ#Sయ	
PQ�9ా �I�ెdదన"  1ితరFల�� పKమ�ణమ	�ేZిన �ేశమ	న PQ�9ా
 గర»ఫల Vషయమ	లkను  ప� వ�ల Vషయమ	లkను  TEలపంట
Vషయమ	లkను క; సమృ��z %ా �¤ల; కల;గజ³య	ను. 12121212 PQ�9ా 
�ేశమ	]ద వరªమ	 �x" �ాలమందు క;#S1ించుటక;ను వ� �ేయ	
�ార�మంతట-" ఆ�ర���ంచుటక;ను, ఆ�ాశ మను తన మంA ధన"¥�"
�ెరచును. వ� అTEకజనమ	 లక; అ1ిu�ెdదవ� �ా" అప��ేయవ� 13131313 TEడ�
TEను ]�ా జj® 1ించు మ�టల"`ట-లk �ే"Vషయమ	లkను క;(f�I %ా"
PQడమక;%ా" �¾ల%S 14141414 అను�ల �ేవతలను అనుస#Sంపకయ	 9ాట-"
ప��ంపకయ	 నున`PQడల, వ� అనుస#SంA నడ�చు��నవలsన" TEడ� TEను
�ాజj®  1ించుచున`  �ేవ�(ైన PQ�9ా ఆజ® లను V" 9ాట-" అనుస#SంA
%?r��"నPQడల, PQ�9ా "ను` తల%ా "య!ంచును%ా" ��క%ా
"య!ంపడ�. వ� 12ౖ9ాడ వ�%ా ఉందువ�%ా" �I\ం�� 9ాడవ�%ా ఉండవ�. 15151515
TEను TEడ� �ాజj® 1ించు ఆయన సమసN���న ఆజ®లను కటCడలను వ�



అనుస#SంA నడ�చు ��నవలsన"  �ేవ�(ైన PQ�9ా Z2లVAdనమ�ట
Vన"PQడల ఈ Wాపమ	ల"`య	 క; సంభVంచును. 16161616 పటCణమ	లk వ�
శ1ింపబడ�దువ�; ��లమ	లk వ� శ1ింపబడ�దువ�; 17171717  గంపయ	 1ిం(f
1ిసుక;  �¾ట-Cయ	 శ1ింపబడ�ను; 18181818  గర»ఫలమ	  భ�! పంట 
ఆవ�ల;  %tఱÃ  �¤కల మందల; శ1ింపబడ�ను; 19191919 వ� లkప>�I వచుdనప�డ�
శ1ింప బడ�దువ�; 9:ల;ప>�I 9:ళØ6 నప�డ�ను శ1ింపబడ� దువ�. 20202020 వ�
నను` V(fA �ేZిన  దు�ా�ర�మ	ల�ేత వ� హతమ	 �ేయబ(f 9Eగమ	%ా
నhంచువరక;, వ� �ేయ బ�ను��ను �ార�మ	ల"`ట- Vషయమ	లkను
PQ�9ా Wాపమ	ను కలవరమ	ను గ��w ంప�ను  ]���I �ె1ిuంచును. 21212121
వ� ¯ా�¥ºనపరచు��నబ¢వ� �ేశమ	లk నుండక;ండ "ను` �öణÝంప జ³య	వరక;
PQ�9ా �ెగ	ల; "ను` 9:ంటµడ�ను. 22222222 PQ�9ా mయ#�గమ	�ేతను
జ�రమ	�ేతను మంట�ేతను మ}�xపమ	�ేతను ఖడ¶ మ	 �ేతను కం�I
�ాటBక�ేతను బ�à�ేతను "ను` ��టBC ను; వ� నhంచువరక; అV "ను`
తరFమ	ను. 23232323  తల12ౖ" ఆ�ాశమ	 ఇతN(fవలs ఉండ�ను,  �I\ందనున` TEల
Pనుమ	వలs ఉండ�ను. 24242424 PQ�9ా  �ేశప� వరª మ	ను ధూÈ%ాను
బ	%S¶%ాను �ేయ	ను; వ� నhంచువరక; అ�� ఆ�ాశమ	నుం(f  ]���I
వచుdను. 25252525 PQ�9ా  శతpK వ�ల PQదుట "ను` ఓ(fంచును. ఒక�మ�ర¶
మ	న 9ా#S PQదుట-�I బయల;�ే#S వ� P�డ� మ�ర¶మ	ల 9ా#S PQదుటనుం(f
�ా#S��P, భ�#ాజ�మ	ల"`ట- లk"�I PటB అటB �ెదర%tటC  బడ�దువ�. 26262626 
కæï బరమ	 సకల���న ఆ�ాశప{లక;ను భ�జంతpవ�లక;ను ఆ}రమగ	ను;
9ాట-" బ¿ద#Sంచు 9ా(ెవడ�ను ఉండడ�. 27272727 PQ�9ా ఐగ	ప�N  ప�ంట-�ేతను



మ�ల9ా�¥��ేతను క;షpC  �ేతను గ�è�ేతను "ను` బµ¥�ంచును; వ� 9ాట-"
��%tటBC ��నజjలక;ందువ�. 28282828 9:ఱ�Ã తనమ	�ేతను గ	\ (fi  తనమ	�ేతను హృదయ
Vస4యమ	�ేతను PQ�9ా "ను` బµ¥�ంచును. 29292929 అప�డ� గ	\ (fi9ాడ�
*కట-లk తడ�వ� ల�డ� #§J%ా వ� మ¥x�హ`మందు తడ�వ�ల�డ�దువ�; 
మ�ర¶మ	లను వ#Szల6 �ేZి��నల�వ�; వ� ©̈ంZింపబ(f "త�మ	ను
�ోచు��నబ(ెదవ�; "ను` త1ిuంచు 9ా(ెవ డ�ను ల�క��వ�ను, 30303030 ZీN �"
పK¥xనమ	 �ేZి��ందువ� %ా" 9E#tకడ� ఆ��ను కcడ�ను. ఇల;6 కటBC దువ�%ా"
�x"లk "వZింపవ�. �xK m��ట TxటBదువ�%ా" �x" పండ�6  Jనవ�. 31313131  PQదుw
 కను`లPQదుట వ¥�ంప బడ�ను%ా" �x" మ�ంసమ	 వ� Jనవ�.  %ా(fద
 PQదుటనుం(f బల��x�రమ	�ేత ��" ��బ(f  ±దwక; మరల �ేబడదు. 
%tఱÃ  �¤కల;  శతpK వ�లక; ఇయ�బడ�ను, "ను` ర�fంచు9ా(ెవడ�ను ఉండడ�.
32323232  క;మ�రFల;ను  క;మ�#?Nల;ను అన�జనమ	నక; ఇయ� బడ�దురF. 9ా#S
"!తNమ	  కను`ల; ��న��ల6 చూAచూA �öణÝంA��వ�ను%ా" �ేత
TE!య	 �ాక��వ�ను. 33333333  9:రFగ" జనమ	  ��లమ	 పంటను 
క�ాC #Sèతమంతయ	 J"9Eయ	ను. వ� ©̈ంసను బµధను మ�తK�¤ "త�మ	
��ందుదువ�. 34343434  కను`లPQదుట జరFగ	�x"" చూచుట వలన క;
9:ఱ�ÃPQతpN ను. 35353535 PQ�9ా  అర�ాల; nదల; ��"  న(fT:JN వరక;
¹�ాళ6]దను �¾డల ]దను క;దర" �ెడ�ప�ండ�6  ప�ట-C ంA "ను`
బµ¥�ంచును. 36363636 PQ�9ా "ను`ను వ� ]ద "య!ంచు ��ను 
#ాàను, 9E%ా"  1ితరFల�%ా" PQరFగ" జనమ	న కపu%Sంచును. అక�డ
వ� ��య��ేవతలను #ాJ�ేవతలను ప��ం�ెదవ� 37373737 PQ�9ా "ను`



�ెదర %tటBC  �bట- పKజలలk Vస4యమ	నక; ¯ా��తక;, "ందక; వ� Á̈తp9:ౖ
య	ందువ�. 38383838 V¯ాN ర���న VతNనమ	ల; ��లమ	లk"�I ¬Zి��"��P ��ం�ె�¤
Pంట-�I �ెచుd ��ందువ�; ఏలయన%ా !డతల;�x" J"9Eయ	ను. 39393939 �xK m
��టలను వ� Txట- బµగ	�ేయ	దువ�%ా" ఆ �xK mల రసమ	ను �xK గవ�,
�xK mపండ6 ను సమకcరFd��నవ�; ఏలయన%ా ప�రFగ	 9ాట-" J"9Eయ	ను. 40404040 
ఒÚవ �ెటB6   సమసN  �Kా ంతమ	లలk నుండ�ను %ా" �ైలమ	�� తల
నంటB��నవ�;  ఒÚవ �ాయల; #ా>��వ�ను. 41414141 క;మ� రFలను క;మ�#?Nలను
కందువ�%ా" 9ారF ±దw నుండరF, 9ారF �ెరపటC  బడ�దురF. 42424242 !డతల
దండ�  �ెట6 "`ట-"  భ�! పంటను ఆక\!ంచు��నును. 43434343  మధ�నున`
పర�ేh  కంటM !�I�> ¼̈చdగ	ను వ� !�I�> త%S¶��దువ�. 44444444 అతడ� క;
అ1ిuచుdను%ా" వ� అత"�I అ1ిuయ�ల�వ�. అతడ� తల%ానుండ�ను వ�
��క%ా నుందువ�. 45454545 వ� Txశనమ	 �ేయబడ�వరక; ఈ Wాపమ	 ల"`య	
]���I వAd "ను` త#S! "ను` పటBC  ��నును; ఏలయన%ా  �ేవ�(ైన
PQ�9ా �ాజj®  1ింAన ఆయన ఆజ®లను ఆయన కటCడలను అనుస#SంA
నడ�చు��నునటB6  వ� ఆయన మ�ట Vనల�దు. 46464646 మ#Sయ	 అV
Aర�ాలమ	వరక;  ]దను  సం�xనమ	]దను సూచన%ాను Vస4య
�ారణమ	%ాను ఉండ�ను. 47474747 క; సర� సమృ��z  క>%Sయ	ం(fయ	 వ�
సం��షమ	��ను హృదయ�నందమ	��ను  �ేవ�(ైన PQ�9ాక; వ�
�xసుడవ� �ాల�దు 48484848 గనుక ఆక> దప�ల��ను వసN � ß̈నత��ను అ"`
లkపమ	ల��ను PQ�9ా ]���I ర1ిuంచు  శతpK వ�లక;
�xసుడవగ	దువ�. 9ారF "ను` నhంపజ³య	వరక;  ��డ]ద ఇనుప�ా(f



య	ంచు దురF. 49494949 PQ�9ా దూర���య	న` భ���గంతమ	నుం(f ఒక
జనమ	ను, అన%ా క; #ా" ´µష క>%Sన జనమ	ను, 50505050 కc\ రమ	ఖమ	 క>%S

వృదుz లను ¸°వనసుÍ లను కటµ �fంప" జనమ	ను గదw  PQ%S#S వచుdనటB6
]���I ర1ిuం చును. 51515151 "ను` నhంపజ³య	వరక;  ప�వ�లను  ��ల
మ	ల ఫలమ	లను 9ారF J"9EతpరF "ను` నhంపజ³య	 వరక;
¥xన�మ	TE%ా" �xK �Ôరసమ	TE%ా" �ైలమ	TE %ా" ప�వ�ల మందలTE%ా"
%tఱÃ  �¤కమందలTE%ా" క; "ల;వ"య�రF. 52525252 మ#Sయ	 వ� ఆశ\PంAన
ఉన`త �Kా �ారమ	ల;గల  �Åటల; పడ�వరక;ను  �ేశమం దంతటను 
%ా\ మమ	ల"` ట-లkను 9ారF "ను` మ	టC(f 9Eయ	దురF.  �ేవ�(ైన
PQ�9ా �IAdన  �ేశ మందంతటను  %\ా మమ	ల"`ట-లkను "ను`
మ	టC(f 9Eయ	దురF. 53535353 అప�డ� మ	టC(fలkను  శతpK వ�ల; "ను` 12టBC
ఇబËం��లkను  గర»ఫలమ	ను, అన%ా  �ేవ�(ైన PQ�9ా �IAdన 
క;మ�రFల ±క�య	  క;మ�#?Nల±క�య	 మ�ంసమ	ను Jందువ�. 54545454
]లk బహÑ మృదు9:ౖన స�´µవమ	ను అJ సుక;మ�రమ	నుగల మను షp�"
కను` తన స�దరF"PQడలను తన �ð%Sట- ´µర� PQడలను �xను చంపక
Vడ�చు తన కడమ1ిల6 లPQడలను �ెడi�ైనందున 55555555 అతడ� �xను Jను తన
1ిల6 లమ�ంసమ	లk ��ం�ె���నను 9ా#Sలk T:వ"�I" 12టCడ�; ఏలయన%ా ]
శతpK వ�ల; ] %ా\ మమ	 ల"`ట-యందు !మ	4ను ఇరFక; పరచుటవలనను
మ	టC(f9Eయ	టవలనను 9ా"�I !%S>న �ే!య	 ఉండదు. 56565656 
%ా\ మమ	లలk  శతpK వ�ల; "ను` ఇరFక;పరచుటవలనను
మ	టC(f9Eయ	టవలనను ఏ!య	 ల�క��వ�ట�ేత ]లk మృదుత�మ	ను 57575757



అJ సుక;మ�రమ	ను క>%S మృదుత�మ	�ేతను అJ సుక;మ� రమ	�ేతను
TEల]ద తన అర�ాల; ¹ప �ె%Sంప" ZీN � తన �ాళ6మధ�నుం(f పడ� మ�V"
�xను కనబ¢వ� 1ిల6  లను �xను రహస�మ	%ా Jనవలsన" తన �ð%Sట- 12"!ట-
PQడలT:ౖనను తన క;మ�రF" PQడలT:ౖనను తన క;మ�#?N PQడలT:ౖనను
కటµmమ	 చూపక��వ�ను. 58585858 వ� జjగ\తN  ప(f PÀ గ\ంథమ	లk 9Kా యబ(fన
PÀ ధర4WాసN � 9ాక�మ	ల"`ట-" అనుస#SంA %?r��నుచు,  �ేవ�(ైన PQ�9ా
అను ఆ మ ©̈మగల �కర���న Txమమ	నక; భయపడ"PQడల 59595959 PQ�9ా
క;ను  సంతJ�I" ఆశdర����న �ెగ	ళ6ను కల;గజ³య	ను. అV �ºర ��ాల
మ	ండ� %tపu �ెగ	ళØ6 ను �ెడi  #�గమ	ల;T:ౖ య	ండ�ను. 60606060 వ� భయప(fన
ఐగ	ప�N  mయ9ా�ధుల"`ట-" ఆయన  ]���I �ె1ిuంచును; అV "ను`
9:ంటµడ�ను. 61616161 మ#Sయ	 వ� నhంచువరక; ఈ ధర4WాసN � గ\ంథమ	లk 9Kా య
బడ" పKJ #�గమ	ను పKJ �ెగ	ల;ను ఆయన క; కల;గజ³య	ను. 62626262 వ� 
�ేవ�(ైన PQ�9ా మ�ట Vనల�దు గనుక ఆ�ాశనmతKమ	లవలs V¯ాN రమ	లsౖన
]రF, లsక�క; తక;�9:ౖ ����w  మం�ే !%S> య	ందురF. 63636363 �ాబట-C  ]క; �¤ల;
�ేయ	చు !మ	4ను VసN #Sంపజ³య	 టక; ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ]యందు
ఎటB6  సం�� Ìిం�ెT° అటB6  !మ	4ను నhంపజ³య	టక;ను !మ	4 సంహ
#Sంచుటక;ను PQ�9ా సం��Ìించును గనుక వ� ¯ా�¥ºనపరచు��నుటక;
పK9Ehంచుచున` �ేశమ	లkనుం(f 12ల6 %Sంపబడ�దువ�. 64646464 �ేశమ	±క� PÀ
��నnదల; ��" ఆ ��నవరక;ను సమసNజనమ	లలk"�I PQ�9ా "ను`
�ెదర%tటBC ను. అక�డ 9:ౖనను  1ితరFలsౖనను ఎరFగ" ��య�Vయ	
#ాJVయ	T:ౖన అన��ేవతలను ప��ంతpవ�. 65656565 ఆ జనమ	లలk క; T:మ4��



కల;గదు;  అర�ా>�I VW\ా ంJ కల;గదు. అక�డ PQ�9ా హృదయ
కంపమ	ను TEతK�öణతయ	 మT°9Eదనయ	 క; కల;గజ³య	ను. 66666666 క;
ఎల6 ప�డ� �Kా ణభయమ	 క>%S య	ండ�ను. 67676767 వ� #³PంబగళØ6
భయపడ�దువ�.  �Kా ణమ	 క; దక;�నను నమ4కమ	 �³!య	 ఉండదు.
 హృదయమ	లk ప�టBC  భయమ	�ేతను,  కను` చూచు9ా అã� PQప�డ�
¯ాయం�ాలమగ	Tx అ"య	, ¯ాయం�ాలమ	న అã� PQప�డ�
ఉదయమగ	Tx అ"య	 అను��ందువ�. 68686868 మ#Sయ	 వ� మ#S ఎప�డ�ను
�º"" చూడకcడద" TEను �� �ె1ిuన మ�ర¶మ	న PQ�9ా ఐగ	ప�N నక;
ఓడల]ద "ను` మరల ర1ిuంచును. అక�డ ]రF �xసుల%ాను �xZీల%ాను
 శతpK వ�లక; !మ	4ను అమ4 ¸ప� ��ను9ారFందురF%ా" !మ	4ను
��ను9ా(ొక(ైన నుండడ�.

���¬ãప�ేశ�ాండమ	 29���¬ãప�ేశ�ాండమ	 29���¬ãప�ేశ�ాండమ	 29���¬ãప�ేశ�ాండమ	 29

1111 PQ�9ా �#³బ	లk ఇW\ా P�Úయ	ల�� �ేZిన "బంధన %ాక ఆయన
¹య�బ	�ేశమ	లk 9ా#S�� �ేయ	మ" ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAన "బంధన
9ాక�మ	ల; ఇ9E. 2222 ¹ÌL ఇW\ా P�Úయ	లనంద#S" 1ి>1ింA 9ా#S��
ఇట6 T:నుPQ�9ా ] కను`లPQదుట ఐగ	ప�N  �ేశమ	న ఫ#�క;ను అత"
ZLవక;లంద#S�I" అత" సమసN  జనమ	 నక;ను �ేZినదంతయ	, అన%ా 3333 ఆ
%tపu Wóధనలను సూచక�I\యలను మహ�x�ర� మ	లను ]రF కను`ల�ర
చూAJ#S. 4444 అPనను గ\ ©̈ంచు హృదయమ	ను చూచు కను`లను Vను
�ెవ�లను PQ�9ా TEట-వరక; ]�IAd య	ండల�దు. 5555 TEను ] �ేవ�డT:ౖన



PQ�9ాన" ]రF �ె>Zి��నునటB6  నల;వ�� సంవతqరమ	ల; TEను
!మ	4ను అరణ�మ	లk న(f1ింAJ". ] బటCల; ] ఒంట-]ద
�ాత%S>��ల�దు; ] �ెప�ల; ] �ాళ6ను �ాత%S> ��ల�దు. 6666 ]రF #tటMC  Jనల�దు,
�xK �Ôరస�¤%ా" మద��¤%ా" �xK గల�ద" PQ�9ా Z2లVచుd చుTx`డ�. 7777 
]రF ఈ �bట-�I �ే#Sనప�డ� ¼̈��Ëను #ాజ?ౖన Zీ�నును బµ�ాను #ాజ?ౖన
ఓగ	ను య	దzమ	నక; మన]���I #ా%ా 8888 మనమ	 9ా#S" హతమ	 �ేZి 9ా#S
�ేశ మ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��" ర�బéయ	లక;ను %ా�ºయ	ల క;ను మనÌLª
అరz%�తKప�9ా#S�I" �x" ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇAdJVు. 9999 �ాబట-C  ]రF
�ేయ	నదంతయ	 చక�%ా జరFగ	నటB6  ఈ "బంధన 9ాక�మ	లను అనుస#SంA
నడ�చు ��నవలsను. 10101010  �ేవ�(ైన PQ�9ా �� �ె1ిuన పK�ారమ	 %ాను 
1ితరFలsౖన అబµK }మ	 ఇ¯ాqక; య��Åబ	ల�� పKమ�ణమ	 �ేZిన
పK�ారమ	%ాను, 11111111 TEడ� "ను` తనక; స�జనమ	%ా "య!ంచు��" �xTE క;
�ేవ�(ైయ	ండ� నటB6   �ేవ�(ైన PQ�9ా TEడ� క; "య!ంచు చున` 
�ేవ�(ైన PQ�9ా "బంధనలkను ఆయన పKమ�ణమ	 �ేZిన�x"లkను వ�
�ాల;��ందుట�?r ఇW\ా P�Úయ	లలk పKJ9ాడ�, 12121212 అన%ా ]లk మ	ఖు� ల�!,
] %�తKప�9ా#³! ] 12దwల�!, ] Txయక; ల�! ] 1ిల6 ల�!, ] ´µర�ల�!,
13131313  �ాæçమ	లkనున` పర�ే�ల�!,  కటMCలను నరFక;9ారF nదల;��" 
ళØ6  ��డ�9ా#Sవరక;ను ]రందరF TEడ� ] �ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�"
">Aయ	Tx`రF. 14141414 TEను ]�� మ�తKమ	 �ాదు, ఇక�డ మన�� కcడను ఉం(f,
TEడ� మన �ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�" "ల;చుచున`9ా#S ��ను 15151515 ఇక�డ
TEడ� మన��కcడ నుండ" 9ా#S��ను ఈ "బంధనను పKమ�ణమ	ను



�ేయ	చుTx`ను. 16161616 మనమ	 ఐగ	ప�N  �ేశమందు ఎటB6  "వZింAJ¹, ]రF
�xట- వAdన జనమ	ల మధ�నుం(f మన��టB6  �xట-వAd J¹ ]#?రFగ	దురF.
17171717 9ా#S Á̈య�I\యలను, కఱÃ��ను #ాJ��ను 9:ం(f��ను బం%ారమ	��ను
�ేయబ(fన9ా#S Vగ\హమ	లను ]రF చూAJ#Sగ�x. 18181818 ఆ జనమ	ల �ేవ తలను
ప��ంచుటక; మన �ేవ�(ైన PQ�9ా±దw నుం(f �¾లగ	 హృదయమ	గల
ప�రFషp(ే%ా" ZీN �P�%ా" క;టBంబ�¤%ా" %�తK�¤%ా" TEడ� ]లk ఉండ
క;ండ�నటB6 ను, మరణకర���న దుష�ృత�మ	నక; అట-C  మ�ల���న�� ]లk
ఉండక;ండ�నటB6 ను, TEడ� ఈ "బం ధనను ]�� �ేయ	చుTx`ను. 19191919 అట-C
పనులను �ేయ	 9ాడ� ఈ Wాప9ాక� మ	లను Vనునప�డ�, మద�మ	�ేత ద1ిu
¬రFd ��నవలsన" TEను Tx హృదయ �ా� Sన�మ	న నడ�చుచుం(fనను Txక;
�³మమ	 కల;గ	న", TEను ఆ�#ా�దమ	 TUం�ెదన" అను��నును. 20202020 అP�ే
PQ�9ా 9ా"" m!ంపTUల6 డ�; అట-C9ాడ� ]లkనుం(fనPQడల
"శdయమ	%ా PQ�9ా �Åపమ	ను ఓర�!య	 ఆ మనుషp�"]ద
��గ#ాàను; ఈ గ\ంథమ	లk 9Kా య బ(fన Wాపమ	ల"`య	 9ా"�I తగ	ల;ను.
PQ�9ా అత" 1LరF ఆ�ాశమ	 �I\ందనుండక;ండ తp(fA9Eయ	ను. 21212121 ఈ
ధర4WాసN �గ\ంథమ	లk 9Kా యబ(fన "బంధన Wాపమ	 ల"`ట-"బట-C  9ా"�I �×డ�
కల;గజ³య	ట�?r PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	ల"`ట-లkనుం(f 9ా"
9EరFపర చును. 22222222 �ాబట-C  ] తరF9ాత ప�టBC  ] సంతJ9ారFను
దూర�ేశమ	నుం(f వచుd పర�ే�ల;ను సమసN  జనమ	ల;ను ఆ
�ేశమ	±క� �ెగ	ళ6ను PQ�9ా �x"]���I �ె1ిuంAన సంకటమ	లను
చూA 23232323 9ారF, PQ�9ా తన �Å���ేKకమ	�ేత నhంపజ³Zిన ¯��ొమ %tnఱాÃ



అ�x4 Z2బ¢PÀమ	లవలs ఆ సమసN  �ేశమ	ను గంధకమ	 �ేతను ఉప��ేతను
�ె(f��P, VతNబడకయ	 �x"లk ఏ��య	 బ	టCకయ	 �x"లk ఏ కcరయ	
nలవకయ	 ఉండ�ట చూA 24242424 PQ�9ా �ే" బట-C  PÀ �ేశమ	ను ఇటB6
�ేZ2T°? PÀ మ} �Å�ా%S`�I Á̈తp9E¹? అ" �ెప���ందురF. 25252525 మ#Sయ	
9ారF9ా#S 1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ా ఐగ	ప�N  �ేశమ	లkనుం(f 9ా#S"
ర1ిuంAన తరF9ాత ఆయన తమ�� �ేZిన "బంధనను 9ారF "#ాక#SంA#S 26262626
�x��రFగ" అన��ేవతలను, ఆయన 9ా#S�I "య!ంప" �ేవతలను, ప��ంA
9ాట-�I నమస� #SంA#S 27272727 గనుక PÀ గ\ంథమ	లk 9Kా యబ(fన Wాపమ	
ల"`ట-" PÀ �ేశమ	]���I �ె1ిuంచుటక; �x"]ద PQ�9ా �Åపమ	
రవ�ల;��T:ను. 28282828 PQ�9ా తన �Å���ేKకమ	�ేతను అతp�గ\త�ేతను తమ
�ేశమ	లk నుం(f 9ా#S" 12ల6 %SంA, TEడ�న`టB6 %ా 9ా#S" 9:ళ6%tట-C  పర�ేశమ	
�ాల;�ేZ2ను. 29292929 రహస�మ	ల; మన �ేవ�(ైన PQ�9ాక; �ెందును. అP�ే
మనమ	 ఈ ధర4 WాసN � 9ాక�మ	ల"`ట- ననుస#SంA నడ�చు��నునటB6
బయల;పరచబ(fనV PQల6 ప�డ� మనVయ	 మన సంతJ 9ా#SVయ	నగ	న"
�ెప�దురF.

���¬ãప�ేశ�ాండమ	 30���¬ãప�ేశ�ాండమ	 30���¬ãప�ేశ�ాండమ	 30���¬ãప�ేశ�ాండమ	 30

1111 TEను క; V"1ింAన PÀ సంగతpల"`య	, అన%ా �º9:నయ	 Wాపమ	ను
]���I వAdన తరF9ాత  �ేవ�(ైన PQ�9ా "ను` 9:ళ6%tట-C ంAన 2222
సమసN  జనమ	ల మధ�ను 9ాట-" జj® పకమ	 �ేZి��",  �ేవ�(ైన
PQ�9ా9:ౖప� J#S%S, TEడ� TEను  �ాజj® 1ించు సమసN  మ	నుబట-C  



ప�రÞహృదయమ	��ను  ప�#ాÞ త4��ను ఆయన మ�ట వ�ను 
సంతJ9ారFను V"నPQడల 3333  �ేవ�(ైన PQ�9ా �ెరలk" !మ	4ను
J#S%S ర1ిuంచును. ఆయన !మ	4ను కరFణÝంA,  �ేవ�(ైన PQ�9ా ఏ
పKజలలk"�I !మ	4ను �ెదర%tటMCT° 9ా#Sలkనుం(f �xను !మ	4ను సమకc#Sd
ర1ిuంచును. 4444 ]లk T:వ#?rన ఆ�ాశ ��గంతమ	లక; 9:ళå%tటCబ(fనను
అక�డనుం(f  �ేవ�(ైన PQ�9ా !మ	4ను సమకc#Sd అక�డనుం(f
ర1ిuం చును. 5555  1ితరFలక; ¯ా�¥ºన పరAన �ేశమ	న  �ేవ� (ైన
PQ�9ా "ను` �ేరFdను, వ� �x" ¯ా�¥ºనపరచు ��ందువ�; ఆయన క;
�¤ల;�ేZి  1ితరFలకంటM "ను` VసN #Sంప జ³య	ను. 6666 మ#Sయ	 వ�
బKదుక;ట�?r  ప�రÞ హృదయమ	��ను  ప�#ాÞ త4 ��ను,  �ేవ�(ైన PQ�
9ాను 1LK!ంచునటB6   �ేవ�(ైన PQ�9ా తనక; లkబడ�టక; 
హృదయమ	నక;ను  సంతJ9ా#S హృద యమ	నక;ను సున`J �ేయ	ను. 7777 
అప�డ� "ను` ©̈ంZిం Aన  శతpK వ�ల ]���I" "ను`
�ే�ÌింAన9ా#S]���I"  �ేవ�(ైన PQ�9ా ఆ సమసN  Wాపమ	లను
�ె1ిuంచును. 8888 వ� J#S%S వAd PQ�9ా మ�ట V", TEను TEడ� 
�ాజj® 1ించు ఆయన ఆజ®ల"`ట-" %?r��ను చుందువ�. 9999 మ#Sయ	  �ేవ�(ైన
PQ�9ా  �ేJ పనుల"`ట- Vషయ మ	లkను,  గర» ఫలVషయమ	లkను,
 ప�వ�ల Vషయమ	లkను,  భ�! పంట Vషయమ	లkను క;
�¤లగ	నటB6  "ను` వ#Szల6 జ³య	ను. 10101010 ఈ ధర4 WాసN � గ\ంథమందు 9Kా యబ(fన
ఆయన ఆజ®లను కటCడ లను వ� %?r��",  �ేవ�(ైన PQ�9ా మ�ట V", 
ప�రÞహృదయమ	��ను  ప�#ాÞ త4��ను  �ేవ�(ైన PQ�9ా 9:ౖప�



మళØ6 నప�డ� PQ�9ా  1ితరFల యందు ఆనం��ంAనటB6  క; �¤ల;
�ేయ	టక; యందును ఆనం��ంA 9:ౖప� మళØ6 ను. 11111111 TEడ� TEను 
�ాజj® 1ించు ఈ ధర4మ	ను గ\ ©̈ం చుట క; క� Sన���న�� �ాదు, దూర���న��
�ాదు. 12121212 మనమ	 �x"" V" %?r��నునటB6 , ఎవడ� ఆ�ాశమ	నక; ఎ�I���P
మన±దwక; �x" �ెచుdను? అ"  వను ��నుటక; అ�� ఆ�ాశమందు
ఉండ�న�� �ాదు; 13131313 మనమ	 �x" V" %?r��నునటB6 , ఎవడ� సమ	దKమ	 �xట-
మన ±దwక; �x" �ెచుdను అ" వను ��నTEల? అ�� సమ	 దKప� అదw#S
!ంచున�� �ాదు. 14141414 వ� �x" ననుస#Sంచు టక; ఆ మ�ట క; బహÑ
స]పమ	%ా నున`��;  హృద యమ	న  T°ట నున`��. 15151515 చూడ�మ	; TEడ�
TEను yవమ	ను �¤ల;ను మరణ మ	ను �×డ�ను  PQదుట ఉంAయ	Tx`ను.
16161616 వ� బK���I VసN #SంచునటB6 %ా  �ేవ�(ైన PQ�9ాను 1LK!ంA ఆయన
మ�ర¶మ	లందు నడ�చు��" ఆయన ఆజ®లను కటCడ లను Vధులను
ఆచ#Sంచుమ" TEడ� TEను �ాజj® 1ించు చుTx`ను. అటB6  �ేZినPQడల వ�
¯ా�¥ºనపరచు��ను టక; పK9Ehంచు �ేశమ	లk  �ేవ�(ైన PQ�9ా "ను`
ఆ�ర���ంచును. 17171717 అP�ే  హృదయమ	 J#S%S��P, వ� VనTUల6 క
PÀడ�బ(fన9ాడ9:ౖ అన��ేవతలక; నమస�#SంA ప��ంAన PQడల 18181818 ]రF
"శdయమ	%ా నhంA��వ�దుర"య	, ¯ా�¥ºనపరచు��నుటక; ±#ాw  నును
�xట��వ�చున` �ేశమ	లk ]రF అTEక��నమ	ల; ఉండర"య	 TEడ� TEను
క; �ె>యజ?ప�చుTx`ను. 19191919 TEడ� yవమ	ను మరణమ	ను, ఆ�#ా�దమ	ను
Wాపమ	ను TEను  PQదుటను ఉంA, భ�మ���ాశమ	లను ] ]ద
¯ా{ల;%ా 1ిల;చుచుTx`ను. 20202020  1ితరFలsౖన అబµK }మ	 ఇ¯ాqక;



య��Åబ	లక; ఆయన పKమ�ణమ	 �ేZిన �ేశమ	లk ]రF "వZించునటB6
PQ�9ాP�  �Kా ణమ	నక;ను  �º#ా� య	షpª క;ను మ�ల��� య	Tx`డ�.
�ాబట-C  వ�ను  సం�xనమ	ను బKదుక;చు,  �Kా ణమ	నక; మ�ల���న 
�ేవ�(ైన PQ�9ాను 1LK!ంA ఆయన 9ాక�మ	ను V" ఆయనను
హతpN ��ను నటB6 ను yవమ	ను �ÅరF��ను(f.
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1111 ¹ÌL ఇW\ా P�Úయ	లంద#S�� ఈ మ�టల; �ెప�ట �x>ంA 9ా#S�� మరల
ఇట6 T:నుTEడ� TEను నూట ఇరFవ�� P�ండ6 9ాడT:ౖ య	Tx`ను. 2222 ఇక]దట TEను
వచుdచు��వ�చు నుండల�ను, PQ�9ా ఈ ±#ాw ను �xటకcడద" Tx��
Z2లV�ెdను. 3333  �ేవ� (ైన PQ�9ా క; మ	ందు%ా �xట-��P ఆ
జనమ	లను  PQదుట నుండక;ండ నhంపజ³య	ను, వ� 9ా#S �ేశ మ	ను
¯ా�¥ºనపరచు��ందువ�. PQ�9ా Z2లVAd య	న`టB6  PQ�షpవ 
మ	ందు%ా �xట-��వ�ను. 4444 PQ�9ా నhంపజ³Zిన అ¹#§య	ల #ాàలsౖన
Zీ�ను క;ను ఓగ	క;ను 9ా#S �ేశమ	నక;ను ఏ! �ేZ2T° ఆ పK�ా రమ	%ాTE
PÀ జనమ	లక;ను �ేయ	ను. 5555 TEను ] �ాజj® 1ింAన �x"నంతట-"బట-C  ]రF
9ా#S�I �ేయ	నటB6  PQ�9ా  �ేJ�I 9ా#S" అపu%Sంచును. "బËరమ	 గ>%S
¥ైర�మ	%ా నుండ�(f 6666 భయపడక;(f, 9ా#S" చూA ��గ	ల;పడక;(f, �� కcడ
వచుd9ాడ�  �ేవ�(ైన PQ�9ాP�; ఆయన "ను` Vడ�వడ� "T:`డ
బµయడ�. 7777 మ#Sయ	 ¹ÌL PQ�షpవను 1ి>Aవ� "బËరమ	 గ>%S
¥ైర�మ	%ా నుండ�మ	. PQ�9ా ఈ పKజల�Iచుdటక; 9ా#S 1ితరFల��



పKమ�ణమ	�ేZిన �ేశ మ	నక; వ� �#S��కcడ ��P �x"" 9ా#S�I ¯ా�¥ºన
పరచవలsను. 8888  మ	ందర నడ�చు9ాడ� PQ�9ా, ఆయన క; ��(ై
య	ండ�ను, ఆయన "ను` Vడ�వడ� "ను` ఎడబµయడ�. భయ పడక;మ	
Vస4యnందక; మ" ఇW\ా P�Úయ	 లంద#SPQదుట అత"�� �ె12uను. 9999
¹ÌL ఈ ధర4WాసN �మ	ను 9Kా Zి PQ�9ా "బంధన మందసమ	ను ¹య	
య�జక;లsౖన ల��య	ల క;ను ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwలంద#S�I" �x" నపu%SంA
10101010 9ా#S�� ఇట6 T:నుపKJ P�డవ సంవతq#ాంతమ	న, అన%ా "య!ంపబ(fన
గడ�వ� సంవతqరమ	న 11111111  �ేవ� (ైన PQ�9ా ఏరuరచు��ను సÍలమందు
ఇW\ా P�Úయ	 లందరF ఆయన స"`¥�" కనబ(f పరÞWాలల పండ�గను ఆచ
#Sంచునప�డ� ఇW\ా P�Úయ	లంద#S PQదుట ఈ ధర4 WాసN �మ	ను పKకట-ంA
9ా#S�I V"1ింపవలsను. 12121212 ] �ేవ� (ైన PQ�9ాక; భయప(f PÀ ధర4WాసN �
9ాక�మ	 ల"`ట-" అనుస#SంA నడ�చు��నునటB6  ప�రFషpల�! ZీN �ల�!
1ిల6 ల�!  ప�రమ	లలkనున` పర�ే�ల�! 9ాట-" V" TEరFd��నుట�?r
అంద#S" ��గ	�ేయవలsను. 13131313 ఆల�గ	 TEరFd��"నPQడల �x" T:రFగ" 9ా#S
సంతJ 9ారF �x"" V", ]రF ¯ా�¥ºనపరచు��నుటక; ±#ాw  నును
�xటబ¢వ�చున` �ేశమ	న ]రF బKదుక; ��నమ	 ల"`య	 ] �ేవ�(ైన
PQ�9ాక; భయపడ�ట TEరFd ��ందురF. 14141414 మ#Sయ	 PQ�9ాచూడ�మ	;
 మరణ��నమ	ల; స]1ిం�ెను; వ� PQ�షpవను 1ి>A TEనత"�I
ఆజ®>AdనటB6  పKత�mప� గ	(xరమ	లk "ల;వ�డ" ¹ÌL�� Z2లVయ�%ా, 15151515
¹ÌLయ	 PQ�షpవయ	 9:È6 పKత�mప� గ	(xరమ	లk ">A#S. అచdట
PQ�9ా �¤ఘసN ంభమ	లk పKత�mమ�PQను; ఆ �¤ఘసN ంభమ	 ఆ గ	(xరప�



�x�రమ	12ౖ" "ల;వ%ా 16161616 PQ�9ా ¹ÌL�� Pట6 T:నుఇ��%� వ�  1ితరF
ల�� పండ���నబ¢వ�చుTx`వ�. ఈ జనుల; ల�A, PQవ#S �ేశమ	న �xమ	 �ే#S
9ా#S నడ�మ నుందు#� ఆ జనులమధ�ను వ���xరFలsౖ, ఆ అను�ల �ేవతల
9:ంట 9:È6  నను` V(fA, TEను 9ా#S�� �ేZిన "బంధనను ]రFదురF. 17171717 �ావ�న
Tx �Åపమ	 ఆ ��నమ	న 9ా#S]ద రగ	ల; ��నును. TEను 9ా#S" V(fA 9ా#S�I
V#�¥�నగ	దును, 9ారF �öణÝంA��వ�దురF. V¯ాN ర���న �×డ�ల; ఆపదల; 9ా#S�I
�Kా 1ిN ంచును. ఆ ��నమ	న 9ారF, మన �ేవ�డ� మన మధ�
నుండక��Pనందున గ�x PÀ �×డ�ల; మనక; �Kా 1ిN ం�ెనను��ందురF. 18181818 9ారF
అన��ేవతలతటBC  J#S%S �ేZిన �×డంతట-"బట-C  ఆ ��నమ	న TEను "శdయమ	%ా
9ా#S�I V#�¥�నగ	దును. 19191919 �ాబట-C  ]రF �×రNన 9Kా Zి ఇW\ా P�Úయ	లక; TEరFu(f.
ఈ �×రNన ఇW\ా P�Úయ	ల ]ద Txక; ¯ా�Ô�రÍమ	%ా నుండ�నటB6  �x"" 9ా#S�I
కంఠ�ాఠమ	%ా �ేPంచుమ	. 20202020 TEను 9ా#S 1ితరFల�� పKమ�ణమ	 �ేZినటB6 ,
�ాల; �ేT:ల; పKవ ©̈ంచు �ేశమ	న 9ా#S" పK9Eశ12ట-Cన తరF9ాత, 9ారF J" �xK %S
తృ1ిN ��ం�� ��\ V�న9ా#?r అన��ేవతలతటBC  J#S%S 9ాట-" ప��ంA నను`
తృణ÷క#SంA Tx "బంధనను ]రFదురF. 21212121 V¯ాN ర���న �×డ�ల; ఆపదల; 9ా#S�I
సంభVంAన తరF9ాత ఈ �×రNన 9ా#SPQదుట ¯ా�f%ానుం(f ¯ాm�మ	 పల;
క;ను. అ�� మరFవబడక 9ా#S సంతJ 9ా#ST°ట నుండ�ను. TEను పKమ�ణమ	
�ేZిన �ేశమ	న 9ా#S" పK9Eశ12టCక మ	ను1L, TE(ే 9ారF �ేయ	 ఆలkచన
TET:రFగ	దును అT:ను. 22222222 �ాబట-C  ¹ÌL ఆ ��నమం�ే PÀ �×రNన 9Kా Zి
ఇW\ా P�Úయ	లక; TE#?uను. 23232323 మ#Sయ	 PQ�9ా నూను క;మ�రF(ైన
PQ�షp వక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdనువ� "బËరమ	 గ>%S ¥ైర�మ	%ా



నుండ�మ	; TEను పKమ�ణ ప�ర�కమ	%ా 9ా#S�IAdన �ేశమ	నక; ఇW\ా P�Úయ	
లను వ� ��డ���" ��వలsను, TEను క; ��(ై య	ందును. 24242424 ఈ ధర4WాసN �
9ాక�మ	ల; ¹ÌL గ\ంథమందు ¯ాంతమ	%ా 9Kా య	ట మ	%SంAన తరF9ాత 25252525
¹ÌL PQ�9ా "బంధన మందసమ	ను ¹య	 ల��య	లను చూA
ఆజj® 1ింAన�ేమన%ా]రF ఈ ధర4WాసN � గ\ంథమ	ను ¬Zి��" ] �ేవ�(ైన
PQ�9ా "బంధన మందసప� పKక�న ఉంచు(f. 26262626 అ�� అక�డ ]ద
¯ా�Ô�రÍమ	%ా ఉండ�ను. 27272727  JరFగ	బµటBను  మ�ర � త�మ	ను
TET:రFగ	దును. TEడ� TEను ఇంక సyవ�డT:ౖ ]�� ఉండ%ాTE, ఇ��%� ]రF
PQ�9ా]ద JరFగ	బµటB�ేZిJ#S. 28282828 TEను చ"��Pన తరF9ాత మ#S
"శdయమ	%ా JరFగ	బµటB �ేయ	దురFక�x ] %�తK మ	ల 12దwలనంద#S" ]
Txయక;లను Tx±దwక; ��గ	 �ేయ	(f. ఆ�ాశమ	ను భ�!" 9ా#S]ద
¯ా{ల;%ా 12ట-C  TEను ఈ మ�టలను 9ా#S V"�I(fలk �ె12uదను. 29292929 ఏలయన%ా
TEను మరణ���న తరF9ాత ]రF బÐJN %ా �ె(f��P TEను ]�ాజj®  1ింAన
మ�ర¶మ	ను తప�దు ర"య	, ఆ ��నమ	ల అంతమందు �×డ� ]క; �Kా పNమగ	
న"య	 TET:రFగ	దును. ]రF �ేయ	 �I\యలవలన PQ�9ాక; �Åపమ	
ప�ట-C ంచునటB6 %ా ఆయన దృÌిC �I �×(ైన�x" �ేయ	దురF. 30303030 అప�డ� ¹ÌL
ఇW\ా P�Ú య	ల సర� సమ�జమ	±క� V"�I(fలk ఈ �×రNన మ�టల;
¯ాంతమ	%ా ప>�?ను.
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1111 ఆ�ాశమండలమ�, �ెVTUగ	¶ మ	; TEను మ�ట ల�డ�దును భ�మండలమ�, Tx



T°ట-మ�ట Vనుమ	. 2222 Tx ఉప�ేశమ	 9ానవలs క;#Sయ	ను Tx 9ాక�మ	
మంచువలsను ల�తగ(fi]ద పడ� Aనుక;లవలsను పAdక]ద క;#Sయ	
వరªమ	వలsను ఉండ�ను. 3333 TEను PQ�9ా Txమమ	ను పKకట-ం�ెదను మన
�ేవ�" మ}త4~మ	ను ��"య�డ�(f. 4444 ఆయన ఆశ\యదుర¶మ	%ా నుTx`డ�;
ఆయన �ార�మ	 సంప�రÞమ	 ఆయన చర�ల"`య	 Tx�యమ	ల; ఆయన
"#�w ÌిPQ� నమ	4��నద%Sన �ేవ�డ�. ఆయన JపరFడ� య�xరÍవంతpడ�. 5555
9ారF తమ	4 �ెరFప���"#S; ఆయన ప�తpK ల;�ారF; 9ారF కళంక;ల; మ�ర �తగల
వక\వంశమ	. 6666 బ	��zల�" అV9Eకజనమ�, ఇటB6  PQ�9ాక; పKJ�ారమ	
�ేయ	దు#ా? ఆయన "ను` సృÌిC ంAన తం(fK �ా(x?ఆయTE "ను` ప�ట-C ంA
¯ాÍ 1ిం�ెను. 7777 ప�ర���నమ	లను జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	 తరతరమ	ల
సంవతqరమ	లను తలంచు��నుమ	  తం(fK" అడ�గ	మ	, అతడ� క;
�ెల;ప�ను;  12దwలను అడ�గ	మ	, 9ారF �� �ెప�దురF. 8888 మ�న`తpడ�
జనమ	లక; 9ా#S ¯ా�సÍ ~మ	లను V´µ %SంAనప�డ� నరజjతpలను
పK�ే��IంAనప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల లsక�నుబట-C  పKజలక; స#Sహదుw లను
"య!ం�ెను. 9999 PQ�9ా వంతp ఆయన జన�¤ ఆయన ¯ా�సÍ ~´µగమ	
య��Åబé. 10101010 అరణ�పK�ేశమ	లkను �కరధ�"గల �ా(ైన PQ(x#Sలkను 9ా"
కను%t" ఆవ#SంA ప#ామ#SîంA తన కను�ాపను వలs 9ా" �ా�ా(ెను. 11111111
ప�f#ాà తన గ�డ� #³1ి తన 1ిల6 ల12ౖ" అల�6 డ�చు #?క�ల; �xప���" 9ాట-"
పటBC ��" తన #?క�ల ]ద 9ాట-" ¹య	నటB6  PQ�9ా 9ా"" న(f1ిం�ెను.
12121212 PQ�9ా మ�తKమ	 9ా" న(f1ిం�ెను అను�ల±క� �ేవ�ళ6లk ఏ
�ేవ�డ�ను ఆయన�� కcడ ఉండల�దు. 13131313 భ�!±క� ఉన`తసÍలమ	ల]ద



9ా" T:�I�ం �ెను ��లమ	ల పంట 9ా"�I J"1ిం�ెను ��ండబండనుం(f �ేT:ను
�ెక;మ	�I #ాJబండనుం(f నూT:ను అత"�I àఱ �Ã ం�ెను. 14141414 ఆవ� మ�èగను
%tఱÃ�¤కల పAd�ాలను %tఱÃ1ిల6 ల ��\ వ��ను బµ�ాను ��టäC ళ6ను �¤కలను
%�ధుమల ��#S�?ల ¯ారమ	ను �I�ెdను. వ� �xK %Sన మద�మ	 �xK mలరసమ	.
15151515 PQష�ర�ను ��\ V�న9ా(ై �ాల; జj(fం�ెను వ� ��\ V� బ>Zి మందుడ9:ౖJV.
9ాడ� తను` ప�ట-C ంAన �ేవ�" V(f�ెను తన రmణ Wørలమ	ను తృణ÷క#Sం�ెను. 16161616
9ారF అను�ల �ేవతల�ేత ఆయనక; #�షమ	 ప�ట-C ం A#S Á̈యకృత�మ	ల�ేత
ఆయనను �Å1ింపజ³Zి#S 17171717 9ారF �ేవత�మ	ల�" దయ�మ	లక; �x��రFగ"
�ేవతలక; ��\ తN %ా ప�ట-Cన �ేవతలక; తమ 1ితరFల; భయపడ" �ేవతలక; బ>
అ#SuంA#S. 18181818 "ను` ప�ట-C ంAన ఆశ\యదుర¶మ	ను Vస#SèంAJV. "ను` క"న
�ేవ�" మరAJV. 19191919 PQ�9ా �x"" చూ�ెను. తన కcమ�రFల]దను
క;మ�#?Nల]దను �Å\ ధప(ెను 9ా#S" అస ©̈�ంచు��T:ను. 20202020 ఆయన
ఇట6 ను��T:ను TEను 9ా#S�I Vమ	ఖుడT:ౖ 9ా#S కడపట-ZిÍJ P�మగ	T° చూ�ెదను
9ారF మ�ర �AతNమ	గల9ారF VWా�సమ	ల�" 1ిల6 ల;. 21212121 9ారF �ైవమ	
�ా"�x"వలన Txక; #�షమ	 ప�ట-C ం A#S తమ వ�రÍపKవరNనవలన Txక;
ఆగ\హమ	 ప�ట-C ంA#S �ాబట-C  జనమ	�ా"9ా#Sవలన 9ా#S�I #�షమ	 ప�ట-C ం తpను
అV9Eక జనమ	వలన 9ా#S�I �Åపమ	 ప�ట-C ంతpను. 22222222 Tx �Å�ా%S`
రగ	ల;��నును �ా�xæÀ%ాధమ	వరక; అ�� ద ©̈ంచును అ�� భ�!" �x"
పంటను �ాల;dను పర�తమ	ల ప�Txదులను రవలబ¿టBC ను. 23232323 9ా#S�I
ఆపదలను VసN #Sంపజ³Z2దను 9ా#S]ద Tx బµణమ	ల"`ట-" 9EZ2దను. 24242424 9ారF
కరవ��ేత �öణÝంచుదురF మంట�ేతను కc\ ర���న హత��ేతను హ#SంA ��వ�



దురF బ	రదలk �Kా క; �ామ	ల Vషమ	ను మృగమ	ల �Åరలను 9ా#S]���I

ర1ిuం�ెదను. 25252525 బయట ఖడ¶ మ	ను లkపట భయమ	ను ¸°వనులను కన�కలను
h�వ�లను T:#SZిన తల9:ండ�K  కల;గల9ా#S" నhంపజ³య	ను. 26262626 9ా#S"
దూరమ	నక; �ెదర%tటMCదను 9ా#S 1LరF మనుషp�లలk
ల�క;ండ�ేZ2దనను��ందును 9ా#S V#�ధుల; "జమ	 గ\ ©̈ంపక;ందు#³¹ 27272727
ఇదంతయ	 PQ�9ా �ేZిన���ాదు మ� బలమ	�ేత 9ా#S" %?>AJVు అ"
9ారను��ందు #³¹ V#�¥� గర�మ	నక; భయప(f �ెదర%tటCల�దు. 28282828 9ారF
ఆలkచనల�" జనమ	 9ా#Sలk V9Eచనల�దు. 29292929 9ారF జj® నమ	 �ెచుd��" �º"
తల��Zి తమ కడవ#S ZిÍJ ãAంచుట �¤ల;. 30303030 తమ ఆశ\యదుర¶మ	 9ా#S"
అ!్మ9Eయ"PQడల PQ�9ా 9ా#S" అపu%Sంప"PQడల ఒక�డ� ఎటB6
9EPమం��" తరFమ	ను? ఇదwరF ఎటB6  ప��9Eలమం��" �ార�ోల;దురF? 31313131 9ా#S
ఆశ\యదుర¶మ	 మన ఆశ\యదుర¶మ	వంట-�� �ాదు ఇందుక; మన శతpK వ�ల�
¬రuరFల;. 32323232 9ా#S �xK �Ôవ>6  ¯��ొమ �xK �Ôవ>6  అ�� %tnఱాÃ  ��లమ	లలk
ప�ట-Cన��. 9ా#S �xK mపండ�6  1ిAd �xK mపండ�6  9ాట- %?లల; �ే�ైనV. 33333333 9ా#S
�xK �Ôరసమ	 కc\ రసరuమ	ల Vషమ	 Txగ	�ామ	ల కc\ రVషమ	. 34343434 ఇ��
Tx±దw  మరFగ	ప(f య	ండల��x? Tx "ధులలk మ	��Kంపబ(f య	ండల��x?
35353535 9ా#S �ాల; జjరF�ాలమ	న పగ¬రFdటయ	 పKJఫల!చుdటయ	 Tx9E; 9ా#S
ఆప��wనమ	 స]1ించును 9ా#S గJ త�ర%ా వచుdను. 36363636 9ా#S �ా¥xరమ	
ల�క��వ�ను. 37373737 "రËం¥�ంపబ(fన9ాడ�ను స�తంతpK డ�ను ల�క��వ�ను
PQ�9ా చూచును తన ZLవక;లనుగ�#Sd సం�xపపడ�ను. 38383838 "జమ	%ా తన
పKజలక; ¬రFu�ేయ	ను. ఆయన9ా#S T:ౖ9Eద�మ	ల ��\ వ��ను J" 9ా#S �ా



య�రuణ���న �xK �Ôరసమ	ను �xK %Sన9ా#S �ేవత ల����#S?9ారF ఆశ\PంAన
దుర¶మ	ల� ల�A ]క; స}యమ	 �ేయవచుdను9ారF ]క; శరణమ	
�ా"య	�(f అ" �ెప�ను. 39393939 ఇ��%� TEను TETE �ేవ�డను TEను తపu 9E#tక
�ేవ�డ� ల�డ� మృJTUం��ంచు9ాడను బK���Iంచు9ాడను TETE %ాయపరచు9ాడను
స�సÍపరచు9ాడను TETE Tx �ేJలkనుం(f V(f1ించు9ా(ెవడ�ను ల�డ� 40404040 TEను
తళతళల�డ� Tx ఖడ¶ మ	 నూ#S Tx �ేత Tx�యమ	ను పటBC ��"నPQడల Tx
శతpK వ�లక; పK¬�ారమ	 కల;గజ³Z2దను 41414141 నను` �ే�Ìించు9ా#S�I
పKJఫల!�ెdదను రకNమ	�ేత Tx బµణమ	లను మJNల6  �ేZ2దను. 42424242
చంపబ(fన9ా#S రకNమ	ను �ెరపటCబ(fన9ా#S రకNమ	ను శతpK వ�లలk �రFల
తలలను Tx ఖడ¶ మ	 భ�fంచును TEను ఆ�ాశమ	తటBC  Tx హసN��JN  Tx Wాశ�త
yవమ	��డ" పKమ�ణమ	 �ేయ	చుTx`ను. 43434343 జనమ	ల�#ా, ఆయన
పKజల��కcడ ఆనం��ంచు(f. హతpలsౖన తన ZLవక;లనుబట-C  ఆయన పKJదండన
�ేయ	ను తన V#�ధులక; పK¬�ారమ	 �ేయ	ను తన �ేశమ	 "!తNమ	ను తన
పKజల"!తNమ	ను �Kా యhdతNమ	 �ేయ	ను. 44444444 ¹ÌLయ	 నూను
క;మ�రF(ైన PQ�షpవయ	 ఈ �×రNన మ�టల"`య	 పKజలక; V"1ింA#S.
45454545 మ#Sయ	 ¹ÌL PÀ మ�టల"`య	 ఇW\ా P�Úయ	లంద#S�� �ె1ిu �x>ంA
46464646 మరల 9ా#S�� ఇట6 T:ను]�� ¯ాm�మ	%ా TEడ� TEను ప>�Iన మ�టల"`ట-"
] మన సుqలలk 12టBC ��", ] సంతJ 9ారF ఈ ధర4WాసN � 9ాక�మ	ల"`ట-"
అనుస#SంA నడ�చు��నవలsన" 9ా#S �ాజj® 1ింపవలsను. 47474747 ఇ�� ]క;
"రరÍక���న మ�ట�ాదు, ఇ�� ]క; yవ�¤. మ#Sయ	 ]రF ¯ా�¥ºనపరచు��ను
టక; ±#ాw నును �xటబ¢వ�చున` �ేశమ	లk �º""బట-C  ]రF



�º# �ా య	ష4ంతpలగ	దురF. 48484848 ఆ ��నమ	న PQ�9ా ¹ÌL�� ఇట6 T:ను
PQ#S�Å PQదుటనున` ¹య�బ	�ేశమంద> అబµ#§ మను ఈ పర�తమ	, 49494949
అన%ా T:బ¢��ండ PQ�I� TEను ఇW\ా P�Úయ	లక; ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇచుdచున`
కTxను �ేశమ	ను చూA 50505050  స�దరF(ైన అహ#�ను �రF ��ండ]ద
మృJబÐం�� తన స�జనుల ±దwక; �ే#SనటB6  వ� ఎక�బ¢వ�చున` ��ండ]ద
మృJబÐం��  స�జ నుల±దwక; �ేరFదువ�. 51515151 ఏలయన%ా ]రF Zీను అరణ�
మ	లk �ా�ేషp ��#§బµ ళ6±దw ఇW\ా P�Úయ	ల మధ�ను నను`
ప#S�దzపరచక ఇW\ా P�Úయ	ల మధ�ను Tx]ద JరFగ	బµటB �ేZిJ#S. 52525252
ఎదురF%ా ఆ �ేశమ	ను చూ�ెదవ� �ా" TEను ఇW\ా P�Úయ	ల �Iచుdచున` ఆ
�ేశమ	న వ� పK9Ehంపవ�.

���¬ãప�ేశ�ాండమ	 33���¬ãప�ేశ�ాండమ	 33���¬ãప�ేశ�ాండమ	 33���¬ãప�ేశ�ాండమ	 33

1111 �ైవజను(ైన ¹ÌL మృJTUందకమ	నుప� అతడ� ఇW\ా P�Úయ	లను
�ºVంAన Vధమ	 ఇ��; అత(fట6 T:ను PQ�9ా ZీTxPనుం(f వ�ెdను 2222
W PÀరFలkనుం(f 9ా#S�I ఉదPం�ెను ఆయన �ా#ాను ��ండనుం(f పK�ాhం�ెను
9E9Eల ప#S�దw  సమ�హమ	ల మధ�నుం(f ఆయన వ�ెdను ఆయన
క;(f�ారî�మ	న అ%S`జj�లల; ��#Sయ	 చుం(ెను. 3333 ఆయన జనమ	లను
1LK!ంచును ఆయన ప#S�దుz లందరF  వశమ	న నుందురF 9ారF 
�ాదమ	ల±దw ¯ా%Sలపడ�దురF  ఉప�ేశమ	ను అం%§క#SంతpరF. 4444 ¹ÌL
మనక; ధర4WాసN �మ	ను V¥�ం�ెను అ�� య��Åబ	 సమ�జ ¯ా�సÍ ~మ	. 5555
జనులలk మ	ఖు�ల;ను ఇW\ా P�ల; %�తKమ	ల;ను కcడ%ా అతడ�



PQష�ర�నులk #ాà ఆPQను. 6666 ర�బéను బK���I �xవక య	ండ�ను%ాక
అత"9ారF లs�I�ంపల�నంతమం�� అగ	దురF. 7777 య��xనుగ�#Sd అత(fట6 T:ను
PQ�9ా, య��x మనV V", అత" పKజల ±దwక; అత"" �ేరFdమ	.
య��x బµహÑబలమ	 అత"�I �xల;నటB6 �ేZి అత" శతpK వ�లక; V#�ధమ	%ా
వత"�I స}య	డ9:ౖ య	ందువ�. 8888 ల�V"గ�#Sd Pట6 T:ను  తp]్మమ	
 ఊ#§మ	  భక;N "�I కలవ� మ¯ాqలk వ� అత" ప#SWó¥�ంAJV ��#§బµ
ళ6±దw  అత"�� V9ాదప(fJV. 9999 అతడ�TEను 9ా"T:రFగన" తన తం(fK"
గ�#Sdయ	 తన త>6"గ�#Sdయ	 అT:ను తన స�దరFలను లm�12టCల�దు తన
క;మ�రFలను క;మ�రFల" PQంచల�దు 9ారF  9ాక�మ	నుబట-C   "బంధనను
%?r��"#S. 10101010 9ారF య��Åబ	నక;  Vధులను ఇW\ా P�ల;నక;  ధర4WాసN �మ	ను
TEరFuదురF  స"`¥�" ధూపమ	ను  బ>1ీఠమ	]ద స#ా�ంగబ>"
అ#SuంచుదురF 11111111 PQ�9ా, అత" బలమ	ను అం%§క#Sంచుమ	 అతడ� �ేయ	
�ార�మ	ను అం%§క#Sంచు] అత" V#�ధుల;ను అత" �ే�Ìించు9ారFను ల�వ
క;ండ�నటB6  9ా#S నడ�మ	లను VరFగ%tటBC మ	. 12121212 బTx�]నునుగ�#Sd
Pట6 T:ను బ¿Tx�]ను PQ�9ాక; 1ిKయ	డ� ఆయన±దw అతడ�
సుర�fతమ	%ా "వZించును ��న��ల6  ఆయన అత"�I ఆశ\యమగ	ను ఆయన
భ	జమ	లమధ�2 అతడ� "వZించును 13131313 ãZLప�నుగ�#Sd Pట6 T:ను ఆ�ాశ
పరమ�రÍమ	లవలన మంచువలన �I\ంద క;\ ం%Sయ	న` అ%ాధ జలమ	లవలన 14141414
సూరF�"వలన కల;గ	 ఫలమ	లk" W \ష¡ ప�xరÍమ	ల వలన చందుK డ� ప�ట-C ంచు
W \ష¡ ప�xరÍమ	లవలన 15151515 ప�#ాతన పర�తమ	ల W \ష¡ ప�xరÍమ	లవలన
"త�పర�తమ	ల W \ష¡ ప�xరÍమ	లవలన 16161616 సంప�రÞమ	%ా ఫ>ంచు భ�!�I



క>%Sన W \ష¡ ప�xరÍ మ	లవలన PQ�9ా అత" భ�!" �ºVంచును
��దలkనుం(fన9ా" కటµmమ	 ãZLప� తల]���I వచుdను తన
స�దరFలలk పKఖ��JTUం��న9ా" న(fT:JN  ]���I అ�� వచుdను. 17171717 అత"
వృషభమ	నక; nదట ప�ట-Cన�x"�I ఘనత కలదు. అత" ��మ	4ల;
గ	రF��తp ��మ	4ల; 9ాట-వలన అతడ� భ�మ�ంతమ	లవరక; జనులను
��K Zి9Eయ	ను ఎâKా Pమ	±క� ప��9Eల;ను మనÌLª±క� 9Eల;ను ఆల�గ	న
నుందురF. 18181818 జబ�లcనునుగ�#Sd Pట6 T:ను జ?బ�లcనూ, వ� బయల;
9:ళØ6  సÍలమందు సం�� Ìించుమ	 ఇWాîఖ�ర�,  గ	(xరమ	లయందు
సం��Ìించుమ	. 19191919 9ారF జనమ	లను ��ండక; 1ి>A#S అక�డ J బల;ల
న#SuంతpరF 9ారF సమ	దKమ	ల సమృ��z" ఇసుకలk �xచబ(fన
రహస�దKవ�మ	లను 1ీల;dదురF. 20202020 %ాదునుగ�#Sd Pట6 T:ను %ాదును
VWాలపరచు9ాడ� సుN Jంపబడ�ను అతడ� ఆడ� Zింహమ	వలs ��ంAయ	ండ�ను
బµహÑ వ�ను న(fT:JN " *>d9Eయ	ను. 21212121 అతడ� తన��రక; nదట-´µగమ	
చూచు��T:ను అక�డ Txయక;" ´µగమ	 �ా�ాడబ(ెను. అతడ� జనమ	లk"
మ	ఖు�ల�� కcడ వ�ెdను PQ�9ా ¬#Sdన Tx�యమ	ను జ#S12ను
ఇW\ా P�Úయ	ల±దw PQ�9ా Vధులను ఆచ #Sం�ెను. 22222222 �xనునుగ�#Sd
Pట6 T:ను �xను Zింహప�1ిల6  అ�� బµ�ానునుం(f దు!�I �xటBను. 23232323
నâాN >"గ�#Sd Pట6 T:ను కటµmమ	�ేత తృ1ిN ��ం��న నâాN >, PQ�9ా
�º9:న�ేత "ంపబ(fన నâాN >, పhdమ ద�fణ ��క;�లను ¯ా�¥ºనపరచు��నుమ	.
24242424 ఆÌLరFనుగ�#Sd Pట6 T:ను ఆÌLరF తన స�దరFలకంటM ఎక;�వ%ా ఆ�ర�
��ంపబడ�ను. అతడ� తన స�దరFలకంటM కటµmమ	 TUందును తన



�ాదమ	లను �ైలమ	లk మ	ంచు��నును. 25252525  కమ	4ల; ఇనుపVయ	
ఇతN(fVయ	T:ౖ య	ండ�ను.వ� బKదుక; ��నమ	లలk క; VW\ా ంJ కల;గ	ను.
26262626 PQష�ర�నూ, �ేవ�" ��>న9ా(ెవడ�ను ల�డ� ఆయన క; స}యమ	
�ేయ	టక; ఆ�ాశ9ాహను(ై వచుdను మ�న`తp(ై �¤ఘ9ాహనుడగ	ను.
27272727 Wాశ�తp(ైన �ేవ�డ� క; "9ాససÍలమ	 "త�మ	గనుండ� బµహÑవ�ల; 
�I\ందనుండ�ను ఆయన  PQదుటనుం(f శతpK వ�ను 9:ళå%tట-C
నhంపజ³య	మT:ను. 28282828 ఇW\ా P�ల; "ర»యమ	%ా "వZించును య��Åబ	
ఊట పK�ే��Iంపబడ�ను అతడ� ¥xన� �xK �Ôరసమ	ల;గల �ేశమ	లk నుండ�ను
అత"12ౖ ఆ�ాశమ	 మంచును క;#S1ించును. 29292929 ఇW\ా P�లc,  ´µగ���ంత
%tపu�� PQ�9ా ర�fంAన "ను` ��>న9ా(ెవడ�? ఆయన క;
స}యకర���న �³(ెమ	 క; ఔన`త�మ	ను క>%Sంచు ఖడ¶ మ	  శతpK వ�ల;
క; లkబ(fనటB6 %ా 9ారF 9Eషమ	 9Eయ	దురF వ� 9ా#S ఉన`తసÍలమ	లను
�¾K క;�దువ�. శ

���¬ãప�ేశ�ాండమ	 34���¬ãప�ేశ�ాండమ	 34���¬ãప�ేశ�ాండమ	 34���¬ãప�ేశ�ాండమ	 34

1111 ¹ÌL ¹య�బ	 ����xనమ	నుం(f PQ#S�Å PQదుటనున` 1ి¯ా¶ ��ండవరక;
��P T:బ¢hఖరమ	న �?�?�ను. 2222 అప�డ� PQ�9ా �xనువరక; %Sల�దు
�ేశమంతయ	 నâాN >�ేశమంతయ	 ఎâKా Pమ	 మనÌLªల �ేశమ	ను పhdమ
సమ	దKమ	వరక; య��x �ేశమంతయ	 ద�fణ �ేశమ	ను 3333 ¯�యరFవరక;
ఈత�ెటB6 గల PQ#S�Å లkయ చుటBC  ����xనమ	ను అత"�I చూ1ిం�ెను. 4444
మ#Sయ	 PQ�9ా అత"�� ఇట6 T:ను సం�xనమ	న �I�ెdదన" అబµK }మ	



ఇ¯ాqక; య��Åబ	లక; TEను పKమ�ణమ	 �ేZిన �ేశమ	 ఇ�ే. కను`ల�ర "ను`
�x" చూడ"AdJ" %ా" వ� న�� �xట- అక�(f�I 9:ళ6కcడదు. 5555 PQ�9ా
ZLవక;(ైన ¹ÌL PQ�9ా మ�ట��ప�న ¹య�బ	 �ేశమ	లk మృJTUం�ెను.
6666 బ¿తuãరF PQదుట ¹య�బ	 �ేశమ	 లkనున` లkయలk అతడ�
�ాJ12టCబ(ెను. అత" సమ�¥� PQక�డనున`�ో TEట-వరక; ఎవ#S�I �ె>యదు. 7777 
¹ÌL చ"��Pనప�డ� నూట ఇరFవ�� సంవతqరమ	ల PÀడ�గల9ాడ�.
అత"�I దృÌిC  మ�ంద�మ	ల�దు, అత" సతpN వ� తగ¶ల�దు. 8888 ఇW\ా  P�Úయ	ల;
¹య�బ	 ����xనమ	లలk ¹ÌLనుబట-C  మ	పu�� ��నమ	ల; దుఃఖమ	
సల;ప%ా ¹ÌLనుగ�#Sdన దుఃఖమ	 స>1ిన ��నమ	ల; సమ�పN  మ�PQను. 9999 
¹ÌL తన �ేతpలను నూను క;మ�రF (ైన PQ�షpవ]ద ఉంA య	ం(ెను
గనుక అతడ� జj® Txత4ప�రFÞ (xPQను; �ాబట-C  ఇW\ా P�Úయ	ల; అత"మ�ట V"
PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  �ేZి#S. 10101010 ఐగ	ప�N  �ేశమ	లk ఫ#�క;ను
అత" ZLవక;లకంద#S�I" 11111111 అత" �ేశమంతట-�I" P� సూచక �I\యలను
మహ�x�ర�మ	లను �ేయ	టక; PQ�9ా అత" పం12T° 12121212 9ాట-
Vషయమ	లkను, ఆ బµహÑబల మంతట- Vషయమ	లkను, ¹ÌL ఇW\ా P�ల;
జనులంద#S కను`ల PQదుట కల;గజ³Zిన మ} భయంకర �ార�మ	ల
Vషయమ	లkను, PQ�9ాను మ	ఖ�మ	ü%ా ఎ#S%Sన ¹ÌLవంట- Pం��క
వKవకN ఇW\ా P�Úయ	లలk ఇ�� వరక; ప�టCల�దు.
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1111 PQ�9ా ZLవక;(ైన ¹ÌL మృJTUం��న తరF9ాత, PQ�9ా నూను



క;మ�రFడ�ను ¹ÌL ప#S�xరక;డ� T:ౖన PQ�షpవక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdనుTx
ZLవక;(ైన ¹ÌL మృJTUం�ెను. 2222 �ాబట-C  వ� ల�A, వ�ను ఈ జనులందరFను
ఈ ±#ాw నున�� �xట- TEను ఇW\ా P�Úయ	ల �Iచుdచున` �ేశమ	నక; 9:ళØ6 (f.
3333 TEను ¹ÌL�� �ె1ిu నటB6  ]రF అడ�గ	12టBC  పKJ సÍలమ	ను ]�Iచుd
చుTx`ను. 4444 అరణ�మ	ను ఈ లsబµT°ను nదల;��" మ}న��PQ�న
య�ఫKట«సు న��వరక;ను ©̈¬Nయ	ల �ేశ మంతయ	 పడమట మ}
సమ	దKమ	వరక;ను ]క; స#S హదుw . 5555 వ� బKదుక; ��నమ	ల"`టను ఏ
మనుషp�డ�ను  PQదుట "ల;వల�క య	ండ�ను; TEను ¹ÌLక; ��(ై
య	ం(fనటB6  క;ను ��(ైయ	ందును. 6666 "ను` Vడ�వను "ను` ఎడబµయను,
"బËరమ	గ>%S ¥ైర�మ	%ా నుండ�మ	. 9ా#S�I�ెdదన" TEను 9ా#S 1ితరFల��
పKమ�ణమ	 �ేZిన PÀ �ేశమ	ను "శdయమ	%ా వ� ఈ పKజల ¯ా�¥ºనమ	
�ేZ2దవ�. 7777 అP�ే వ� "బËరమ	గ>%S జjగ\తN ప(f బహÑ ¥ైర�మ	%ానుం(f, Tx
ZLవక;(ైన ¹ÌL క; ఆజj®  1ింAన ధర4WాసN �మంతట- ��ప�న �ేయవలsను. వ�
నడ�చు పKJ మ�ర¶మ	న చక�%ా పKవ#SNంచునటB6  వ� �x"నుం(f క;(f�I%ా"
PQడమక;%ా" �¾లగకcడదు. 8888 ఈ ధర4WాసN �గ\ంథమ	ను వ� బ¢¥�ంపక
త1ిu�� కcడదు. �x"లk 9Kా యబ(fన 9ాట"`ట- పK�ారమ	 �ేయ	టక; వ�
జjగ\తN పడ�నటB6  ��9ా#ాతKమ	 �x" ¥x�"ంAనPQడల  మ�ర¶మ	ను
వ#Szల6 జ³Zి��" చక�%ా పKవ#SNం�ెదవ�. 9999 TEను  �ాజ®PAdయ	Tx`ను గ�x,
"బËరమ	గ>%S ¥ైర�మ	%ా నుండ�మ	, ��గ	ల;పడక;మ	 జ(fయక;మ	. వ�
నడ�చు మ�ర¶మంతట-లk  �ేవ�(ైన PQ�9ా క; ��(ైయ	ండ�ను. 10101010 �ా%ా
PQ�షpవ పKజల Txయక;లక; ఈల�గ	 ఆజj® 1ిం�ెను]రF �ాæçమ	లk"�I



��P జనుల�� ఈ మ�ట �ెప�(f 11111111 ]రF ¯ా�¥ºనపరచు��నుటక; ] �ేవ�(ైన
PQ�9ా ]�Iచుdచున` �ేశమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��నబ¢వ�ట�?r మ�డ�
��నమ	లలk%ా ]రF ఈ ±#ాw నును �xటవలsను. గనుక ఆ}రమ	ను
Zిదzపరచు��ను(f. 12121212 మ#Sయ	 ర�బéయ	లక;ను %ా�ºయ	లక;ను మనÌLª
అరz%�తKప�9ా#S�I" PQ�షpవ PÀల�గ	 ఆజj®  1ిం�ెను. 13131313 PQ�9ా
ZLవక;(ైన ¹ÌL ] �ాజj®  1ింAన సంగJ జj® పకమ	 �ేZి��ను(f, ఎట6 న%ా ]
�ేవ� (ైన PQ�9ా ]క; VW\ా ంJ కల;గజ³య	చుTx`డ�; ఆయన ఈ
�ేశమ	ను ]�Iచుdను. 14141414 ] ´µర�ల;ను ]1ిల6 ల;ను ] ఆZిNయ	 ±#ాw ను
అవతల ¹ÌL ]�IAdన PÀ �ేశమ	న "వZింపవలsను%ా", ప#ాక\మ
వంతpల;ను &రFల;T:ౖన ]రందరF య	దzసన`దుz లsౖ ] స�దరFలక;
మ	ందు%ా 15151515 న�� �xట-, PQ�9ా ]క; దయ�ేZినటB6  ] స�దరFలక;ను
VW\ా ంJ దయ�ేయ	 వరక;, అన%ా ] �ేవ�(ైన PQ�9ా 9ా#S�Iచుd
�ేశమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��నువరక; ]రFను స}యమ	 �ేయ వలsను.
అప�డ� త�రFuన ±#ాw ను ఇవతల PQ�9ా ZLవక;(ైన ¹ÌL ]�IAdన
] ¯ా�సÍ ~���న �ేశమ	నక; ]రF J#S%S వAd �x" ¯ా�¥ºనపరచు��ందురF. 16161616
అందుక; 9ారFవ� మ� �ాజj® 1ింAనదంతయ	 �¤మ	 �ేZ2దమ	, వ� మమ	4
T:క�(f�I పంప�దు9Ù అక�(f�I ��దుమ	; 17171717 ¹ÌL �ె1ిuన పKJమ�ట �¤మ	
V"నటB6   మ�ట Vందుమ	;  �ేవ�(ైన PQ�9ా ¹ÌLక; ��(ైయ	ం(fనటB6
క;ను ��(ైయ	ండ�ను %ాక. 18181818 ]ద JరFగబ(f వ� 9ా#S�I ఆజj® 1ించు పKJ
Vషయమ	లk  మ�ట Vన" 9ారందరF మరణhm TUందుదురF; వ�
"బËరమ	గ>%S ¥ైర�మ	 �ెచుd��నవలsన" PQ�షpవక; ఉతN ర!Ad#S.
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1111 నూను క;మ�రF(ైన PQ�షpవ 9Eగ	ల9ా#?rన PదwరF మనుషp�లను
1ి>1ింA]రF ��P ఆ �ేశమ	ను మ	ఖ�మ	%ా PQ#S�Åను చూడ�డ" 9ా#S��
�ె1ిu, Ìి¬Nమ	TUదwనుం(f 9ా#S" రహస�మ	%ా పం12ను. 9ారF 9:È6  #ా}బను TUక
9Eశ�Pంట �ే#S అక�డ��గ%ా 2222 �ేశమ	ను 9Eగ	చూచుటక;
ఇW\ా P�Úయ	ల±దwనుం(f మనుషp�ల; #ాJK9Eళ ఇక�(f�I వAdర" PQ#S�Å
#ాàనక; వరNమ�నమ	 వ�ెdను. 3333 అతడ�±దwక; వAd  Pంట �ే#Sన ఆ
మను షp�లను 9:ల;ప>�I ¬Zి��"రమ	4; 9ారF ఈ �ేశమంతట-" 9Eగ	
చూచుట�?r వAdర" �ెప� టక; #ా}బ	 TUదwక; మనుషp�లను పంప%ా 4444 ఆ ZీN �
ఆ PదwరF మనుషp�లను ��డ���" 9ా#S" �xA12ట-C  మనుషp�ల; Tx ±దwక;
వAdన మ�ట "జ�¤, 5555 9ా#?క�డనుం(f వAd#� TET:రFగను; *కట-పడ� చుండ%ా
గV" 9Eయబడ� 9Eళను ఆ మనుషp�ల; 9:ల; ప>�I 9:È6#S, 9ా#?క�(f�I��P#�
TET:రFగను; ]రF 9ా#S" �ఘÖమ	%ా త#S!J#ా పటBC ��ందురF 6666 అ" �ె1ిu తన
!�ెw]���I ఆ Pదw#S" ఎ�I�ంA �x"]ద #ాh9EZి య	న` జనుపకటMCలk
9ా#S" �xA 12టMCను. 7777 ఆ మను షp�ల; ±#ాw ను �xటB #³వ�ల మ�ర¶మ	%ా
9ా#S" త#S!#S; తరFమ��Pన మనుషp�ల; బయల; 9:È6న��డTE గV"
9Eయబ(ెను. 8888 ఆ 9Eగ	ల9ారF పండ���నకమ	నుప�, ఆ�� 9ారFన`
!�ెw]���?�I� 9ా#S�� ఇట6 T:ను. 9999 PQ�9ా ఈ �ేశమ	ను
]�IచుdచుTx`డ"య	, ]వలన మ�క; భయమ	 ప�టBC న"య	, ]
భయమ	వలన ఈ �ేశ"9ాసులంద#S�I ¥ైర�మ	 �ెడ�న"య	 TET:రFగ	దును. 10101010



]రF ఐగ	ప�N  �ేశమ	లkనుం(f వAdనప�డ� ] PQదుట PQ�9ా
PQఱÃసమ	దKప� రFను ఏల�గ	 ఆ#S���ేZ2T°, ±#ాw ను ¬రమ	ననున`
అ¹#§య	ల PదwరF #ాàలsౖన Zీ�నుక;ను ఓగ	క;ను ]#³! �ేZిJ#�,
అన%ా ]రF 9ా#S" ఏల�గ	 "ర�4లమ	 �ేZిJ#� ఆ సంగJ �¤మ	 Vంట-!. 11111111
�¤మ	 V"నప�డ� మ� గ	ం(ెల; క#S%S��PQను. ] �ేవ�(ైన PQ�9ా 12ౖన
ఆ�ాశ మందును �I\ంద భ�!యందును �ేవ�(ే. ] PQదుట ఎట-C
మనుషp�ల�?rనను ¥ైర��¤మ�తKమ	 ఉండదు. 12121212 TEను ]క; ఉప�ారమ	 �ేZిJ"
గనుక ]రFను Tx తం(fKPంట-�I ఉప�ారమ	 �ేZి Txక; "జ���న ఆన9ాల;ను
ఇAd 13131313 Tx తం(fKయ	 Tx త>6య	 Tx అన`దమ	4ల;ను Tx అక��ెలs6 ండ�K ను
9ా#S�I క>%S య	న`9ారందరFను �xవక;ండ బKదుక"Ad ర�fంచు నటB6 %ా
దయ�ేZి PQ�9ా��డ" పKమ�ణమ	 �ేయ	 డT:ను. 14141414 అందుక; ఆ
మనుషp�ల; ఆ����వ� మ� సంగJ 9:ల6 (f �ేయ"PQడల ]రF
�xవక;ండ�నటB6  ] �Kా ణమ	లక; బదుల;%ా మ� �Kా ణ!�ెdదమ	, PQ�9ా
ఈ �ేశమ	ను మ��Iచుdనప�డ� "జమ	%ా �¤మ	 క; ఉప�ారమ	 �ేZ2ద
మ"#S. 15151515 ఆ�� Pల;6  పటCణప� �Kా �ారమ	]ద నుం(ెను, ఆ�� �Kా �ారమ	
]ద "వZించున�� గనుక �xK డ�9EZి �Iట-�I�x�#ా 9ా#S" ��ం12ను. 16161616
ఆ��!మ	4ను తరFమబ¢Pన9ారF ]�?దు రF%ా వ�ెdద#³¹, ]రF
��ండలక;9:È6  తరFమబ¢Pన 9ారF J#S%S వచుdవరక; మ�డ���నమ	ల;
అచdట �x%S య	ండ�(f, తరF9ాత ] ��K వను 9:ళØ6 డ" 9ా#S�� అన%ా 17171717 ఆ
మనుషp�ల; ఆ���� ఇట6 "#SP��%� �¤మ	 ఈ �ేశమ	నక; వచుd9ారమ	
గనుక వ� మ��ేత �ేPంAన PÀ పKమ�ణమ	 Vషయ��� �¤మ	 "#�w షpల



మగ	నటB6  18181818 వ� మమ	4ను ��ంAన ఈ �Iట-�×�I ఈ ఎఱÃ" �xరమ	ను కట-C , 
తం(fK"  త>6"  అన`దమ	4లను  తం(fK Pంట-9ా#S నంద#S" Pంట
�ేరFd��నుమ	. 19191919  Pంట- �x�రమ	లలkనుం(f 9:ల;ప>�I వచుd9ాడ� తన
�Kా ణమ	నక; �xTE ఉతN ర9ా��, �¤మ	 "#�w షpలమగ	 దుమ	. అP�ే ±దw  
Pంటనున` PQవ"�³%ా" P� అ�ాయ���నను త%S>నPQడల �x"�I �¤�¤
ఉతN ర 9ాదులమ	. 20202020 వ� మ� సంగJ 9:ల6 (f�ేZినPQడల వ� మ��ేత
�ేPంAన PÀ పKమ�ణమ	 Vషయమ	లk �¤మ	 �ోషpలమ	 �ామ"#S. 21212121
అందుక; ఆ��] మ�ట��ప�న జరFగ	ను%ాక అ" �ె1ిu 9ా#S" 9:ళ6  నం12ను.
9ారF 9:È6నతరF9ాత ఆ�� ఆ �¾గరF�xర మ	ను �Iట-�×�I కటMCను. 22222222 9ారF 9:È6
��ండలను �ే#S తరFమ	 9ారF J#S%S వచుdవరక; మ�డ� ��నమ	ల; అక�డ "వ
ZింA#S. తరFమ	9ారF ఆ మ�ర¶మందంతటను 9ా#S" 9:ద �I#S %ా" 9ారF
కనబడల�దు. 23232323 ఆ PదwరF మనుషp�ల; J#S%S ��ండలనుం(f ��%S న�� �xట-
నూను క;మ�రF(ైన PQ�షpవ±దwక; వAd తమక; సంభVంAనదంతయ	
అత"�� Vవ#SంA �ె1ిu#S. 24242424 మ#Sయ	 9ారFఆ �ేశ మంతయ	 PQ�9ా మన
�ేJ�I అపu%SంచుచుTx`డ�, మన భయమ	�ేత ఆ �ేశ"9ాసులంద#S�I ¥ైర�మ	
�ె(f య	న`ద" PQ�షpవ�� న"#S.

PQహþషpవ 3PQహþషpవ 3PQహþషpవ 3PQహþషpవ 3

1111 PQ�షpవ 9Eక;వను ల�Aనప�డ� అతడ�ను ఇW\ా  P�Úయ	లందరFను
Ìి¬Nమ	నుం(f బయల;�ే#S ±#ాw నుక; వAd �x"" �xటకమ	నుప� అక�డ
">A#S. 2222 మ�డ� ��నమ	లsౖన తరF9ాత Txయక;ల; �ాæçమ	లk JరFగ	చు



జనులక; ఈల�గ	న ఆజj®  1ింA#S 3333 ]రF ] �ేవ�(ైన PQ�9ా "బంధన
మందసమ	ను య�జక;లsౖన ల��య	ల; ¹Zి��" ��వ�ట చూచునప�డ�
]రFన` సÍలమ	లk నుం(f బయల;�ే#S �x" 9:ంబ(f 9:ళ6వలsను. 4444 ]క;ను
�x"�I" �x�xప� #?ండ�9Eల��ల మ�రల PQడమ	ండ వలsను. ]రF 9:ళØ6 ��K వ
]#Sంతక;మ	ందు%ా 9:È6న�� �ాదు, ]రF �x"" గ	రFతpపటCవలsను గనుక ఆ
మందసమ	నక; స]పమ	%ా ]రF నడవ#ాదు. 5555 మ#Sయ	 PQ�షpవ#³ప�
PQ�9ా ] మధ� అదు»త�ార� మ	లను �ేయ	ను గనుక !మ	4ను ]రF
ప#S�దzపరచు ��నుడ" జనులక; ఆజ® ఇ�ెdను. 6666 ]రF "బంధన
మందసమ	ను ఎJN ��" పKజల మ	ందర నడ�వ�డ" య�జ క;లక; అతడ�
Z2లVయ�%ా 9ారF "బంధన మందసమ	ను ఎJN ��" పKజలమ	ందర నడA#S. 7777
అప�డ� PQ�9ా PQ�షpవ�� ఇట6 T:ను TEను ¹ÌLక; ��(ైయ	ం(fనటB6
క;ను ��(ైయ	ందు న" ఇW\ా P�Úయ	లందరF ఎరFగ	నటB6  TEడ� 9ా#S
కను`లPQదుట "ను` %tపu�ేయ nదల; 12టMCదను. 8888 ]రF ±#ాw ను
ళ6ద#S�I వAd ±#ాw నులk "ల;వ�డ" "బంధన మందసమ	ను ¹య	
య�జక;లక; ఆజj®  1ించుమ	. 9999 �ాబట-C  PQ�షpవ]రF ఇక�(f�I వAd ]
�ేవ�(ైన PQ�9ా మ�టల; Vనుడ" ఇW\ా P�Ú య	లక; ఆజj® 1ింA 10101010
9ా#S�� Pట6 T:నుసర�లkక Txధు" "బంధన మందసమ	 ]క; మ	ందు%ా
±#ాw నును �xటబ¢వ�చున`�� గనుక 11111111 yవమ	గల �ేవ�డ� ] మధ�
నుTx`డ"య	, ఆయన "శdయమ	%ా ] PQదుటనుం(f కTxయ	లను

©̈¬Nయ	లను ©̈��య	లను 12#Syèయ	 లను %?#³¶Ìీయ	లను అ¹#§య	లను
PQబ�Zీయ	లను 9:ళ6%tటBC న"య	 �º"వలన ]రF �ె>Zి ��ందురF. 12121212 �ాబట-C



పKJ%�తKమ	నక; ఒ���క మనుషp�" ఇW\ా  P�Úయ	ల %�తKమ	లలkనుం(f
ప"`దwరF మనుషp�లను ఏరuరచు ��ను(f. 13131313 సర�లkక Txధుడగ	 PQ�9ా
"బంధన మందసమ	ను ¹య	 య�జ క;ల అర�ాళØ6  ±#ాw ను ళ6ను
మ	టC%ాTE ±#ాw ను ళØ6 , అన%ా ఎగ	వనుం(f �ారF ళØ6  ఆపబ(f P�క#ాh%ా
"ల;చును. 14141414 �Åత �ాలమంతయ	 ±#ాw ను �x" గట6 "`ట-]ద ��#S6  �ారFను;
"బంధన మందస మ	ను ¹య	 య�జ క;ల; జనులక; మ	ందు 9:ళ6%ా
±#ాw నును �xటBట�?r జనుల; తమ గ	(xరమ	లలkనుం(f బయల;�ే#S#S. 15151515 
అప�డ� ఆ మందసమ	ను ¹య	9ారF ±#ాw నులk ��%SనతరF9ాత
మందసమ	ను ¹య	 య�జక;ల �ాళØ6  ట- అంచున మ	నగ%ాTE 16161616 12ౖనుం(f
�ారF ళØ6  బహÑ దూరమ	న ¯ా#?�xనుTUదwనున` ఆ�xమను ప�రమ	నక;
దగ¶ర ఏక #ాh%ా ">�ెను. లవణసమ	దKమను అ#ాబµ సమ	దK మ	నక;
�ారFనV బÐJN %ా ఆపబ(ెను. 17171717 జనుల; PQ#S�Å PQదుటను �xట%ా PQ�9ా
"బంధన మందసమ	ను ¹య	 య�జక;ల; ±#ాw నుమధ� ఆ#Sన TEలను ZిÍ ర
మ	%ా ">A#S. జనులందరF ±#ాw నును �xటBట తpద మ	టBC వరక;
ఇW\ా P�Úయ	లందరF ఆ#Sన TEల]ద �xటBచు వAd#S.

PQహþషpవ 4PQహþషpవ 4PQహþషpవ 4PQహþషpవ 4

1111 జనులందరF ±#ాw నును �xటBట తpదమ	ట-Cన తరF9ాత PQ�9ా
PQ�షpవ�� ల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 పKJ%�తKమ	నక; ఒ���క మనుషp�"
��ప�న ప"` దwరF మనుషp�లను ఏరuరA 3333 య�జక;ల �ాళØ6  ">Aన
సÍలమ	న ±#ాw ను నడ�మనుం(f పం(ెKండ� #ాళ6ను ¬Zి 9ాట-" ఇవతలక;



�ెAd, ]రF ఈ #ాJK బస�ేయ	 �bట 9ాట-" "ల;వబ¿టBC డ" 9ా#S
�ాజj® 1ించుమ	 4444 �ావ�న PQ�షpవ ఇW\ా P�Úయ	లలk ZిదzపరAన
ప"`దwరF మనుషp�లను, అన%ా పKJ %�తKమ	నక; ఒ���క� మనుషp�"
1ి>1ింA 5555 9ా#S�� ఇట6 T:ను±#ాw ను నడ�మనున` ] �ేవ� (ైన PQ�9ా
మంద సమ	 T:దుట �xట-��P, ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	ల లsక� ��ప�న
పKJ9ాడ�ను ఒ���క #ాJ" తన భ	జమ	]ద 12టBC ��" �ేవలsను. 6666 ఇక]దట
] క;మ�రFల;ఈ #ాæç6 ందు క" అడ�గ	నప�డ� ]రFPQ�9ా మందసమ	
T:దుట ±#ాw ను ళØ6  ఏక#ాh%ా ఆపబ(ెను. 7777 అ�� ±#ాw నును �xటBచుండ%ా
±#ాw ను ళØ6  ఆపబ(ెను గనుక PÀ #ాళØ6  Aర�ాలమ	 వరక; ఇW\ా
P�Úయ	లక; జj® ప�ారÍమ	%ా నుండ�న" 9ా#S�� �ెపuవలsను. అ�� ]క;
ఆన9ాలsౖ య	ండ�ను, 8888 అందు�³ �º" �ేయవలsను. PQ�షpవ ఆజj® 1ింAనటB6
ఇW\ా  P�Úయ	ల; �ేZి#S. PQ�9ా PQ�షpవ�� �ె1ిu నటB6  9ారF
ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	ల లsక���ప�న ±#ాw ను నడ�మనుం(f పం(ెKండ�
#ాళ6ను ¬Zి �xమ	 బస�ేZిన �bట-�I �ెAd అక�డ "ల;వబ¿ట-C #S. 9999 అప�డ�
PQ�షpవ "బంధన మందసమ	ను ¹య	 య�జక;ల �ాళØ6  ±#ాw ను
నడ�మ ">Aన �bట పం(ెKండ� #ాళ6ను "ల;వ బ¿ట-C ం�ెను. TEట-వరక; అV అక�డ
నున`V. 10101010 పKజల�� �ెపuవలsన" PQ�9ా PQ�షpవక; ఆజj®
1ింAనదంతయ	, అన%ా ¹ÌL PQ�షpవక; ఆజj®  1ింAనదంతయ	,
T:ర9EరFవరక; య�జక;ల; మందసమ	ను ¹య	చు ±#ాw నునడ�మ
"ల;చుండ%ా జనుల; త�రప(f �xట-#S. 11111111 జనులందరF �xట-న తరF9ాత 9ారF
చూచుచుం డ%ా PQ�9ా మందసమ	 ¹య	 య�జక;ల; �xట-#S. 12121212



మ#Sయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల; చూచుచుండ%ా ర�బéయ	 ల;ను %ా�ºయ	ల;ను
మనÌLª  అరz%�తKప� 9ారFను ¹ÌL 9ా#S�� �ె1ిuనటB6  య	దzసన`దుz లsౖ �xట-#S. 13131313
ZLనలk ఇంచు!ంచు నల;వ�� 9Eలమం�� య	దzసన`దుz లsౖ య	దzమ	
�ేయ	టక; PQ�9ా స"`¥�" PQ#S�Å ����xనమ	లక; �xట-వAd#S. 14141414 ఆ
��నమ	న PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	 లంద#S PQదుట PQ�షpవను
%tపu�ేZ2ను గనుక 9ారF ¹ÌLను %ðరవపరAనటB6  అత" బKదుక;
��నమ	ల"`టను అత" %ðరవపరA#S. 15151515 PQ�9ా¯ాm�ప� మందసమ	ను
¹య	 య�జ క;లక; ±#ాw నులkనుం(f Pవత>�I రండ" 16161616 ఆజj® 1ించు
మ" PQ�షpవ�� Z2లVయ�%ా 17171717 PQ�షpవ ±#ాw నులkనుం(f PQ�I�
రండ" ఆ య�జక;ల �ాజj®  1ిం�ెను. 18181818 PQ�9ా "బంధన మందసమ	ను
¹య	 య�జక;ల; ±#ాw ను నడ�మనుం(f PQ�I� వAdనప�డ� ఆ
య�జక;ల అర�ాళØ6  ��(fTEలను "ల;వ%ాTE ±#ాw ను ళØ6  9ాట-�bట-�I
ఎపuట-వలsTE మర> �x" గట6 "`ట- ]ద ��#S6  �ా#?ను. 19191919 nదట- T:ల ప��యవ
�ే��" జనుల; ±#ాw నులkనుం(f PQ�I� వAd PQ#S�Å త�రFu �Kా ంతమంద>
%Sల�¶ ల;లk ��గ%ా 20202020 9ారF ±#ాw నులk నుం(f �ెAdన పం(ెKండ� #ాళ6ను
PQ�షpవ %Sల�¶ ల;లk "ల;వబ¿ట-C ంA 21212121 ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇట6 T:ను#ాబ¢వ�
�ాలమ	న ] సంతJ9ారF ఈ #ాæç6 ందుక" తమ తండ�K లను అడ�గ	దురFగ�x;
22222222 అప�డ� ]రFఇW\ా  P�Úయ	ల; ఆ#Sన TEల]ద ఈ ±#ాw నును �xట-#S. 23232323
ఎట6 న%ా PQ�9ా బµహÑవ� బల���నద" భ�"9ాసు లందరF
�ె>Zి��నుటక;ను, 24242424 ]రF ఎల6 ప�డ�ను ] �ేవ� (ైన PQ�9ాయందు
భయభక;N ల; "ల;ప�టక;ను, �¤మ	 �xటBవరక; ] �ేవ�(ైన PQ�9ా �xTE



మ�PQదుట ఎఱÃసమ	దKమ	ను ఎండ�ేZినటB6  ]రF �xటBవరక; ] PQదుట
±#ాw ను ళåను ఎండ�ేZ2న" �ె1ిu PÀ సంగJ 9ా#S�I �ె>యపరచవలsను.

PQహþషpవ 5PQహþషpవ 5PQహþషpవ 5PQహþషpవ 5

1111 9ారF �xటBచుండ%ా ఇW\ా P�Úయ	ల PQదుట నుం(f PQ�9ా ±#ాw ను
ళ6ను ఎండ�ేZిన సంగJ ±#ాw నుక; పడమట-��క;�ననున` అ¹#§య	ల
#ాà లందరFను సమ	దKమ	TUదwనున` కTxయ	ల #ాà లందరFను
V"నప�డ� 9ా#S గ	ం(ెల; �ెద#S��PQను. ఇW\ా  P�Úయ	ల భయమ	�ేత 9ా#S
�Iక ¥ైర��¤!య	 ల�క ��PQను. 2222 ఆ సమయమ	న PQ�9ా#ాJకతpN ల;
�ేPంచు ��" మరల ఇW\ా P�Úయ	లక; సున`J �ేPంచుమ"
PQ�షpవక; ఆజj® 1ింప%ా 3333 PQ�షpవ #ాJకతpN ల; �ేPంచు��"
సున`J %S#S అను సÍలమ	 దగ¶ర ఇW\ా P�Ú య	లక; సున`J �ేPం�ెను. 4444
PQ�షpవ సున`J �ేPంచుటక; Á̈తp9Eమన%ా, ఐగ	ప�N లkనుం(f బయల;
�ే#Sన9ారంద#Sలk య	దzసన`దుz లsౖన ప�రFషpలందరF ఐగ	ప�N  మ�ర¶మ	న
అరణ�మ	లk చ"��P#S. 5555 బయల;�ే#Sన ప�రFషpలందరF సున`J
��ం��న9ా#³ �ా" ఐగ	ప�N లk నుం(f బయల;�ే#Sన తరF9ాత అరణ�మ�ర¶మందు
ప�ట-Cన 9ా#Sలk ఎవరFను సున`J ��ం��య	ండల�దు. 6666 PQ�9ా మనక; ఏ
�ేశమ	ను ఇ�ెdదన" 9ా#S 1ితరFల�� పKమ� ణమ	�ేZ2T°, �ాల; �ేT:ల;
పKవ ©̈ంచు ఆ �ేశమ	ను �xను 9ా#S�I చూ1ింపన" PQ�9ా పKమ�ణమ	 �ేZి
య	ం(ెను గనుక ఐగ	ప�N లkనుం(f వAdన ఆ ãధు లందరF PQ�9ా మ�ట
Vనక��Pనందున 9ారF నhంచువరక; ఇW\ా P�Úయ	ల; నల;వ��



సంవతqరమ	ల; అరణ�మ	లk సంచ#Sంచుచు వAd#S. 7777 ఆయన 9ా#S�I పKJ%ా
ప�ట-C ంAన 9ా#S క;మ�రFల; సున`J ��ం�� య	ండల�దు గనుక 9ా#S�I సున`J
�ేPం�ెను; ఏల యన%ా మ�ర¶మ	న 9ా#S�I సున`J జరFగల�దు. 8888 �ాబట-C  ఆ
సమసN  జనమ	 సున`J ��ందుట ¬#Sన తరF9ాత �xమ	 బµగ	పడ� వరక;
�ాæçమ	లk" తమ �bట6  ">A#S. 9999 అప�డ� PQ�9ాTEడ� TEను ఐగ	ప�N
అవమ�నమ	 ] ]ద నుండక;ండ �ొర>ంA9EZి య	Tx`న" PQ� షpవ��
నT:ను. అందు�ేత TEట-వరక; ఆ �bట-�I %Sల�¶  లను 1LరF. 10101010 ఇW\ా P�Úయ	ల;
%Sల�¶ ల;లk ��%S ఆ T:ల పదు Txల;గవ �ే��" ¯ాయం�ాలమ	న PQ#S�Å
����xనమ	లk ప¯ా�పండ�గను ఆచ#SంA#S. 11111111 ప¯ా� ��Pన మరF Txడ� 9ారF
ఈ �ేశప� పంటను J"#S. ఆ ��నమం�ే 9ారF ��ంగకయ	 9Eచబ(fయ	నున`
భm� మ	లను J"#S. 12121212 మరFTxడ� 9ారF ఈ �ేశప� పంటను Jనుచుండ%ా
మTx` మ�"��PQను; అటBతరF9ాత ఇW\ా P�Úయ	లక; మTx`
�ొరకక��PQను. ఆ సంవతqరమ	న 9ారF కTxను�ేశప� పంటను J"#S. 13131313
PQ�షpవ PQ#S�Å �Kా ంతమ	న నున`ప�డ� అతడ� కను`లsJN  చూడ%ా,
దూZిన కJN  �ేత పటBC ��"య	న` ఒకడ� అత" PQదుట ">Aయ	ం(ెను;
PQ�షpవ అత"±దwక; 9:È6వ� మ� పmమ	%ా నున`9ాడ9ా, మ�
V#�ధులపmమ	%ా నున`9ాడ9ా? అ" అడ�గ%ా 14141414 అతడ��ాదు, PQ�9ా
ZLTx¥�పJ%ా TEను వAd య	Tx`నT:ను. PQ�షpవ TEలమటBC క; ¯ా%Sలప(f
నమ¯ా�రమ	�ేZిTx P�>న9ాడ� తన �xసు"�I Z2ల Vచుdన�ేమ" అ(f%?ను.
15151515 అందుక; PQ�9ా ZLTx¥�పJ వ� ">Aయ	న` PÀ సÍలమ	
ప#S�దz���న��,  �ాద రmలను ¬Zి 9Eయ	మ" PQ�షpవ�� �ెపu%ా



PQ� షpవ ఆల�గ	 �ేZ2ను.
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1111 ఆ �ాలమ	న ఇW\ా P�Úయ	ల భయమ	�ేత ఎవడ�ను 9:ల;ప>�I ��క;ండను
లkప>�I #ాక;ండను PQ#S�ÅపటCణ �x�రమ	 గట-C %ా మ�Zి 9Eయబ(ెను. 2222
అప�డ� PQ�9ా PQ�షpవ�� ఇట6 T:నుచూడ�మ	; TEను PQ#S�Åను �x"
#ాàను ప#ాక\మమ	గల &రFలను �ేJ�I అపu%SంచుచుTx`ను. 3333 ]రందరF
య	దzసన` దుz లsౖ పటCణమ	ను ఆవ#SంA ±కమ�రF �x"చుటBC  JరFగ వలsను.
4444 ఆల�గ	 ఆరF ��నమ	ల; �ేయ	చు #ావలsను. ఏడ�గ	రF య�జక;ల;
��టäCల;��మ	4 బ�రలను పటBC ��" మ	ందు%ా నడ�వవలsను. ఏడవ ��నమ	న
]రF ఏడ� మ�రFల; పటCణమ	చుటBC  JరFగ	చుండ%ా ఆ య�జక;ల; బ�రల
నూదవలsను. 5555 మ�నక ఆ ��మ	4ల�� 9ారF ధ�" �ేయ	చుండ%ా ]రF
బ�రలధ�" Vనునప�డ� జను లందరF ఆ#ా»టమ	%ా �³కల; 9Eయవలsను,
అప�డ� ఆ పటCణ �Kా �ారమ	 కcల;ను గనుక జనుల; తమ PQదుట-�I చక�%ా
ఎక;�దురF అT:ను. 6666 నూను క;మ�రF (ైన PQ�షpవ య�జక;లను
1ి>1ింA]రF "బంధన మందసమ	ను ఎJN ��" ¹య	(f; ఏడ�గ	రF
య�జక;ల; PQ�9ా మందసమ	నక; మ	ందు%ా ��టäCల;��మ	4 బ�రలను
ఏడ� పటBC ��" నడ�వవలsన" 9ా#S�� �ె12uను. 7777 మ#Sయ	 అతడ�]రF ¯ా%S
పటCణమ	ను చుటBC ��ను డ"య	, ãధుల; PQ�9ా మందసమ	నక;
మ	ందు%ా నడవవలsన"య	 పKజల�� �ె12uను. 8888 PQ�షpవ పKజల
�ాజj® 1ింAన తరF9ాత ఏడ�గ	రF య�జక;ల; ��టäCల;��మ	4 బ�రలను ఏడ�



PQ�9ా స"`¥�" పటBC ��" ¯ాగ	చు, ఆ బ�రలను ఊదుచుండ%ా PQ�9ా
"బంధన మందసమ	ను 9ా#S9:ంట న(f�ెను. 9999 ãధుల; బ�రల నూదుచున`
య�జక;లక; మ	ందు%ా న(fA#S, దండ� 9:నుకట- ´µగమ	 మందసమ	 9:ంబ(f
వ�ెdను, య�జక;ల; 9:ళØ6 చు బ�రలను ఊదుచుం(f#S. 10101010 మ#Sయ	
PQ�షpవ]రF �³కల; 9Eయ	డ" TEను ]�� �ెప� ��నమ	వరక; ]రF
�³కల;9Eయవదుw . ] కంఠధ�" Vనబడయవదుw , ] T°టనుం(f P� ధ�"య	
#ావలదు, TEను �ెప�నప�(ే ]రF �³కల; 9Eయవలsన" జనులక; ఆజ® ఇ�ెdను.
11111111 అటB6  PQ�9ా మందసమ	 ఆ పటCణమ	ను చుటBC ��" ±కమ�రF
�x"చుటBC  J#S%Sన తరF9ాత 9ారF �ాæçమ	లk ��Ad #ాJK �ాæçమ	లk గ(f1ి#S. 12121212
ఉదయమ	న PQ�షpవ ల�వ%ా య�జక;ల; PQ�9ా మందసమ	ను
ఎJN ��" ¹Zి#S. 13131313 ఏడ�గ	రF య�జక;ల; ��టäCల;��మ	4 బ�రలను ఏడ�
పటBC ��", "ల;వక PQ�9ా మందసమ	నక; మ	ందు%ా నడ�చుచు బ�రల;
ఊదుచు వAd#S, ãధుల; 9ా#S�I మ	ందు%ా న(fA#S, దండ� 9:నుకట- ´µగమ	
PQ�9ా మందసమ	 9:ంబ(fవ�ెdను, య�జక;ల; 9:ళØ6 చు బ�రల; ఊదుచు
వAd#S. 14141414 అటB6  #?ండవ��నమ	న 9ా#tకమ�రF పటCణమ	 చుటBC  J#S%S
�ాæçమ	నక; మరల వAd#S. ఆరF��నమ	ల; 9ారF ఆల�గ	 �ేయ	చువAd#S. 15151515
ఏడవ ��నమ	న 9ారF ఉదయమ	న *కట-��TE ల�A P�డ�మ�రFల; ఆ పK�ా
రమ	%ాTE పటCణ మ	చుటBC  J#S%S#S; ఆ ��నమ	న మ�తK�¤ 9ారF ఏడ� మ�రFల;
పటCణమ	చుటBC  J#S%S#S 16161616 ఏడవమ�రF య�జక;ల; బ�రల; ఊద%ా
PQ�షpవ జనులక; ఈల�గ	 ఆజ® ఇ�ెdను�³కల;9Eయ	(f, PQ�9ా ఈ
పటCణమ	ను ]క; అపu%SంచుచుTx`డ�. 17171717 ఈ పటCణ మ	ను �º"లk నున`��



య�వతpN ను PQ�9ా వలన శ1ింప బ(ెను. #ా}బ	 అను 9Eశ� మనమ	
పం1ిన దూతలను �xA12టMCను గనుక ఆ��య	 ఆ Pంటనున` 9ారంద రFను
మ�తK�¤ బKదుక;దురF. 18181818 శ1ింపబ(fన�x"లk ��ం�ె���నను ]రF ¬Zి��"న
PQడల ]రF Wాపగ\సుN లsౖ ఇW\ా P�Úయ	ల �ాæçమ	నక; Wాపమ	 �ె1ిuంA
�x"�I బµధ కల;గజ³య	దురF గనుక శ1ింపబ(fన �x"" ]రF మ	టCకcడదు.
19191919 9:ం(fయ	 బం%ారFను ఇతN(f�ాతKల;ను ఇనుప�ాతK ల;ను PQ�9ాక;
పKJÌి¡ తమ	లగ	ను; 9ాట-" PQ�9ా ధTx%ారమ	లk నుంచవలsను. 20202020 
య�జక;ల; బ�రల; ఊద%ా పKజల; �³కల; 9EZి#S. ఆ బ�రల ధ�" V"నప�డ�
పKజల; ఆ#ా»టమ	%ా �³కల; 9Eయ%ా �Kా �ారమ	 కcలsను; పKజలందరF తమ
PQదుట-�I చక�%ా పటCణ �Kా �ారమ	 ఎ�I� పటCణమ	ను పటBC ��"#S. 21212121 9ారF
ప�రFషpలTE! ZీN �లTE! Aన` 12దwలనంద#S" PQదుw లను %tఱÃలను %ా(fదలను
ఆ పటC  ణమ	లk" సమసNమ	ను కJN9ాత సంహ#SంA#S. 22222222 అP�ే
PQ�షpవఆ 9Eశ�Pంట-�I 9:È6  ]రF ఆ���� పKమ�ణమ	 �ేZినటB6  ఆ��ను
ఆ��క; క>%Sన9ా#Sనంద#S" అక�డనుం(f ��డ���" రండ" �ేశమ	ను
9Eగ	చూAన PదwరF మనుషp�ల�� �ెపu%ా 23232323 9Eగ	ల9ా#?rన ఆ మను షp�ల;
��P #ా} బ	ను ఆ�� తం(fK" ఆ�� త>6" ఆ�� స�దరFలను ఆ��క;
క>%Sన9ా#Sనంద#S" 9:ల;ప>�I ��డ���" వAd#S; ఆ�� Pంట-9ా#Sనంద#S"
9ారF 9:ల;ప>�I ��డ���" ఇW\ా P�Úయ	ల �ాæçమ	9:ల;పట 9ా#S"
"వZింపజ³Zి#S. 24242424 అప�డ� 9ారF ఆ పటCణమ	ను �x"లk" సమసNమ	ను
అ%S`�ేత �ా>d9EZి#S; 9:ం(f" బం%ారFను ఇతN(f �ాతKలను ఇనుప�ాతKలను
మ�తK�¤ PQ�9ా మం��ర ధTx%ారమ	లk నుంA#S. 25252525 #ా}బను 9Eశ�



PQ#S�Åను 9Eగ	చూచుటక; PQ� షpవ పం1ిన దూతలను �xA12ట-C
య	ం(ెను గనుక అతడ� ఆ��ను ఆ�� తం(fK Pంట-9ా#S" ఆ��క;
క>%Sన9ా#Sనంద#S" బKదుక"�ెdను. ఆ�� TEట-వరక; ఇW\ా P�Úయ	ల మధ�
"వZించుచున`��. 26262626 ఆ �ాలమ	న PQ�షpవ జనుల�ేత శపథమ	
�ేPంA 9ా#S�×ల�గ	 ఆజj® 1ిం�ెనుఎవడ� PQ#S�Å పటCణమ	ను
కట-C ంచప�ను��నుT° 9ాడ� PQ�9ా దృÌిC �I Wాపగ\సుN డగ	ను; 9ాడ� �x"
ప�Tx�� 9Eయ%ా 9ా" జ³�ష¡ క;మ�రFడ� చచుdను; �x" తల;ప�లను "ల;వ
T:తN %ా 9ా" క"ష¡ క;మ�రFడ� చచుdను; 27272727 PQ�9ా PQ�షpవక; ��(ై
య	ం(ెను గనుక అత" �×#SN �ేశమందంతటను 9ా�1ిం�ెను.
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1111 శ1ిత���న �x" Vషయమ	లk ఇW\ా P�Úయ	ల; JరFగ	బµటB�ేZి#S. ఎట6 న%ా
య��x%�తKమ	లk జ?రహÑ మ	"మనుమడ�ను జëw  మనుమడ�ను క#§4 క;మ�
రFడ�T:ౖన ఆ�ాను శ1ితమ	 �ేయబ(fన�x"లk ��ంత ¬Zి��T:ను గనుక
PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	ల]ద �Å1ిం�ెను. 2222 PQ�షpవ]రF 9:È6
�ేశమ	ను 9Eగ	 చూడ�డ" �ె1ిu బé�ేల; త�రFu��క;�న బé�x9:ను దగ¶రనున`
}P అను ప�రమ	నక; PQ#S�Åనుం(f 9Eగ	ల 9ా#S" పంప%ా 9ారF 9:È6  3333 
}P ప�రమ	ను 9Eగ	చూA PQ�షpవ ±దwక; J#S%S వAdజనులంద#S"
9:ళ6య క;మ	, #?ండ� మ�డ� 9Eలమం�� 9:È6  }P" పటBC ��న వచుdను,
జనులందరF పKయ�సప(f అక�(f�I 9:ళ6TEల? }P 9ారF ����w %ానుTx`రF గ�x
అ"#S. 4444 �ాబట-C  జనులలk ఇంచు!ంచు మ�డ� 9Eలమం�� అక�(f�I 9:È6#S%ా"



9ారF }P9ా#S PQదుట "ల;వల�క �ా#S��P#S. 5555 అప�డ� }P9ారF
9ా#Sలk మ	పu�� ఆరF గ	రF మనుషp�లను హతమ	 �ేZి#S. మ#Sయ	
తమగV"±దw నుం(f ÌLబµ#§మ	వరక; 9ా#S" త#S! ¹#ాదులk 9ా#S"
హతమ	 �ేZి#S. �ాబట-C  జనుల గ	ం(ెల; క#S%S #?r��PQను. 6666 PQ�షpవ తన
బటCల; Aంప���", �xనును ఇW\ా  P�Úయ	ల 12దwల;ను ¯ాయం�ాలమ	వరక;
PQ�9ా మందసమ	 T:దుట TEల]ద మ	ఖమ	ల; ¹ప���" తమ
తలల]ద ధూÈ ��Zి��నుచు 7777 అã�, పKభ	9ా PQ�9ా, మమ	4ను
నhంపజ³య	నటB6  అ¹#§య	ల �ేJ�I మమ	4ను అపu%Sంచుటక; ఈ జనులను
ఈ ±#ాw ను  9:ందుక; �xట-ంAJV? �¤మ	 ±#ాw ను అవతల "వ Zించుట
�¤ల;. 8888 పKభ	9ా క"క#Sంచుమ	; ఇW\ా P�Ú య	ల; తమ శతpK వ�లPQదుట
"ల;వల�క 9:నుకక; J#S%S నందుక; TETE! �ెపuగలను? 9999 కTxయ	ల;ను ఈ
�ేశ "9ాసులందరFను V", మమ	4ను చుటBC ��" మ� 1LరF భ�!]ద
ఉండక;ండ తp(fA9EZిన PQడల, ఘన���న  Txమమ	నుగ�#Sd 9E!
�ేయ	దువ" �Kా #SÍంప%ా 10101010 PQ�9ా PQ�షpవ�� ఇట6 T:నులsమ	4,  9Eల
Pక�డ మ	ఖమ	 TEల ¹1ి��ందువ�? 11111111 ఇW\ా P�Ú య	ల; �ాపమ	
�ేZియ	Tx`రF. TEను 9ా#S�� �ేZిన "బంధనను 9ారF ]#Sయ	Tx`రF.
శ1ిత���న �x" ��ంత ¬Zి��", �ొం%S> బÐం�I తమ ¯ామ�నులk �x" ఉంచు��"
య	Tx`రF. 12121212 �ాబట-C  ఇW\ా P�Úయ	ల; Wాపగ\సుN లsౖ తమ శతpK వ�లPQదుట
"ల;వల�క తమ శతpK వ�ల PQదుట 9:నుకక; J#S%S#S. Wాపగ\సుN లsౖన9ారF ]
మధ�నుండక;ండ ]రF 9ా#S" "ర�4లమ	 �ేZి�ేTE తపu TEను ]క;
��(ైయ	ండను. 13131313 వ� ల�A జనులను ప#S�దzపఱA 9ా#S�� ఈల�గ	



�ెప�మ	#³పట-�I !మ	4ను ]రF ప#S�దzపరచు��ను(f; ఇW\ా P�Úయ	ల
�ేవ�(ైన PQ�9ా Z2లVAdన�ేమన%ాఇW\ా P�Úయ	 ల�#ా, ] మధ�
Wాపగ\సN���న �ొకట- కలదు; ]రF �x"" ] మధ� నుండక;ండ "ర�4 లమ	
�ేయ	వరక; ] శతpK వ�ల PQదుట ]రF "ల;వల�రF. 14141414 ఉదయమ	న ]
%�తKమ	ల వరFసనుబట-C  ]రF ర1ిuంపబడ�దురF; అప�డ� PQ�9ా ఏ
%�తKమ	ను సూAంచుT° అ�� వంశమ	ల వరFసపK�ారమ	 దగ¶రక; #ావలsను;
PQ�9ా సూAంచు వంశమ	 క;టBంబమ	లపK�ారమ	 దగ¶రక; #ావలsను;
PQ�9ా సూAంచు క;టBంబమ	 ప�రFషpల వరFసపK�ారమ	 దగ¶రక;
#ావలsను. 15151515 అప�డ� శ1ిత ���న�� PQవ"±దw �ొరFక;T° 9ా"" 9ా"�I
క>%Sన9ా#S నంద#S" అ%S`�ేత �ా>d9Eయవలsను, ఏలయన%ా 9ాడ� PQ�9ా
"బంధనను ]#S ఇW\ా P�ల;లk దు�ా� ర�మ	 �ేZిన9ాడ� అT:ను. 16161616 �ాబట-C
PQ�షpవ ఉదయమ	న ల�A ఇW\ా P�Ú య	లను 9ా#S %�తKమ	ల
వరFసనుబట-C  దగ¶రక; ర1ిuంA నప�డ� య��x%�తKమ	 పటBC బ(ెను. 17171717 య��x
వంశ మ	ను దగ¶రక; ర1ిuంAనప�డ� జ?ర ß̈య	ల వంశమ	 పటBC  బ(ెను.
జ?ర ß̈య	ల వంశమ	ను ప�రFషpల వరFసను దగ¶ రక; ర1ిuంAనప�డ� జëw
పటCబ(ెను. 18181818 అతడ�ను అత" Pంట- ప�రFషpల వరFసను దగ¶రక;
ర1ిuంపబ(fనప�డ� య��x %�తKమ	లk" జ?రహÑ మ	"మనుమడ�ను జëw
మనుమడ�ను క#§4 క;మ�రFడ�T:ౖన ఆ�ాను పటBC బ(ెను. 19191919 అప�డ�
PQ�షpవ ఆ�ాను�� Tx క;మ�రF(x ఇW\ా  P�ల; �ేవ�(ైన PQ�9ాక;
మ ©̈మను �ె>6 ంA, ఆయన PQదుట ఒప���", వ� �ేZిన�x"" మరFగ	
�ేయక Txక; �ెల;ప�మ" "ను` 9Eడ���నుచుTx`న" �ెపu%ా 20202020 ఆ�ాను



PQ�షpవ�� ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ాక; V#�ధమ	%ా TEను
�ాపమ	 �ేZిన�� "జమ	. 21212121 �ోప�డ� ¯�మ	4లk ఒక మంA ÌీTxరF
12ౖవసN �మ	ను #?ండ�వందల తpలమ	ల 9:ం(f" ఏబ�� తpల మ	ల PQతpN గల ఒక
బం%ారF క!4" TEను చూA 9ాట-" ఆhంA ¬Zి��ంట-"; అ��%� Tx (ే#ామధ�
అV భ�!లk �xచబ(fయ	న`V, ఆ 9:ం(f �x" �I\ంద ఉన`ద" ఉతN ర!Ad
�xను �ేZినదంతయ	 ఒప���T:ను. 22222222 అప�డ� PQ�షpవ దూతలను
పంప%ా 9ారF ఆ (ే#ా ±దwక; పరF%?JN  చూAనప�డ� అ�� (ే#ాలk �xచబ(f
య	ం(ెను, ఆ 9:ం(f �x" �I\ందనుం(ెను. 23232323 �ాబట-C  9ారF (ే#ా మధ�నుం(f
9ాట-" ¬Zి��" PQ�షpవ ±దwక;ను ఇW\ా P�Úయ	ల±దwక;ను �ెAd
PQ�9ా స"`¥�" ఉంA#S. 24242424 తరF9ాత PQ�షpవయ	 ఇW\ా
P�Úయ	లందరFను జ?రహÑ క;మ�రF(ైన ఆ�ానును ఆ 9:ం(f" ఆ 12ౖవసN �మ	ను
ఆ బం%ారF క!4", ఆ�ాను క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను ఎదుw లను %ా(fదలను
మందను (ే#ాను 9ా"�I క>%Sన సమసNమ	ను పటBC ��" ఆ�ÅరF లkయలk"�I
¬Zి��"వAd#S. 25252525 అప�డ� PQ�షpవ9Eల మమ	4ను బµధ ప#SAJV?
TEడ� PQ�9ా "ను` బµధపరచునన%ా ఇW\ా P�Úయ	లందరF 9ా"" #ాళ6��
�xవ%tట-C #S; 26262626 9ా#S" #ాళ6�� ��ట-Cన తరF9ాత అ%S`�ేత �ా>d 9ా#S]ద #ాళ6ను
12దw  క;పu%ా 9EZి#S. అ�� TEట-వరక; ఉన`��. అప�డ� PQ�9ా �Å���ేKకమ	
V(fన9ా(ై మళØ6 ��T:ను. అందు�ేతను TEట-వరక; ఆ �bట-�I ఆ�ÅరF లkయ
అ"1LరF.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా PQ�షpవ�� ఇట6 T:ను భయపడక;మ	, జ(fయక;మ	,
య	దzసన`�ుz లsౖన 9ా#Sనంద #S" ��డ���" }P]���I ��మ	4. చూడ�మ	;
TEను }P #ాàను అత" జనులను అత" పటCణమ	ను అత" �ేశమ	ను 
�ేJకపu%Sంచు చుTx`ను. 2222 వ� PQ#S�Åక;ను �x" #ాàనక;ను ఏ! �ేZిJ9Ù
అ�ే }P�I" �x" #ాàనక;ను �ేZ2దవ�; అP�ే �x" ¯�మ	4ను
ప�వ�లను ]రF ��ల6 %ా �ోచు��నవలsను. పటCణప� పడమట- 9:ౖప�న మ�టB
%ాండ6 నుంచుమ	. 3333 PQ�షpవయ	 ãధు లందరFను }P]���I
��వలsన"య	ండ%ా, PQ� షpవ ప#ాక\మమ	గల మ	పu��9Eల &రFలను
ఏరuరA #ాJK9Eళ 9ా#S" పం1ి 4444 9ా#S �ాజj® 1ింAన�ేమన%ా ఈ పటCణమ	నక;
పడమట-9:ౖప�న ]రF �x" పటBC ��న చూచుచు ��ంAయ	ండవలsను
పటCణమ	నక; బహÑదూర మ	నక; 9:ళ6క ]రందరF Zిదzప(fయ	ండ�(f. 5555 
TEనును Tx��కcడనున` జనులందరFను పటCణమ	నక; స]1ిం�ె దమ	, 9ారF
మ	నుపట-వలs మమ	4ను ఎదు#t�నుటక; బయల;�ేర%ా �¤మ	 9ా#SPQదుట
"ల;వక �ా#S��దుమ	. 6666 మ	నుపట-వలs �రF మనPQదుట "ల;వల�క
�ా#S��దుర" 9ారను��", �¤మ	 పటCణమ	TUదwనుం(f 9ా#S" �¾ల%S
#ాజ³య	వరక; 9ారF మ� 9:ంబ(f" బయల; �ే#S వ�ెdదరF; �¤మ	 9ా#SPQదుట
"ల;వక �ా#S��P నప�డ� ]రF ��ంAయ	ండ�ట మ�" 7777 ల�A పటCణమ	ను
పటBC ��ను(f; ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ] �ేJ�I �x" నపu%Sంచును. 8888 ]రF ఆ
పటCణమ	ను పటBC ��"నప�డ� PQ�9ా మ�ట ��ప�న జ#S%SంA �x""
తగ	లబ¿టC  వలsను. 9999 ఇ��%� TEను ] �ాజj® 1ింAయ	Tx`న" �ె1ిu PQ�షpవ
9ా#S" పంప%ా 9ారF ��ంAయ	ండ�టక; ��P }P పడమట- ��క;�న



బé�ేల;నక;ను }P�I" మధ� ">A#S. ఆ #ాJK PQ�షpవ జనులమధ�
బస�ేZ2ను. 10101010 ఉదయమ	న PQ�షpవ 9Eక;వను ల�A జనులను
వ��హపరA, �xనును ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwల;ను జను లక;మ	ందు%ా
}P]���I ��P#S. 11111111 అత" ±దwనున` ãధులందరF ��P స]1ింA ఆ
పటCణమ	 T:దుట-�I వAd }P�I ఉతN ర��క;�న ��%S#S. 12121212 9ా#S�I" }P�I"
మధ�ను లkయయ	ండ%ా అతడ� ఇంచు!ంచు అPదు 9Eలమం��
మనుషp�లను "య!ంA పటCణమ	నక; పడమట- 9:ౖప�న బé�ేల;నక;ను
}P�I" మధ�ను ��ంAయ	ండ�టక; ఉం�ెను. 13131313 9ారF ఆ జనులను, అన%ా
పటCణమ	నక; ఉతN ర ��క;�ననున` సమసN  Z2ౖన�మ	ను పటCణమ	నక; పడ మట-
��క;�న �x" 9:నుకట- ´µగమ	న నున`9ా#S", ఉంAన తరF9ాత PQ�షpవ
ఆ #ాJK లkయలk"�I ��%S ��PQను. 14141414 }P #ాà �x" చూAనప�డ�
అతడ�ను అత" జనులందరFను పటCణసుÍ లందరFను త�రప(f 12ందలకడల�A
����xనమ	T:దుట ఇW\ా P�Úయ	లను ఎదు#t�", �xమ	 అంతక;మ	ందు
"రÞPంచు��"న సÍలమ	న య	దzమ	�ేయ	 టక; బయల;�ే#S#S. తను`
పటBC ��నుటక; ��ంAయ	న` 9ారF పటCణమ	నక; పడమట-9:ౖప�ననుం(fన
సంగJ అతడ� �ె>Zి��నల�దు. 15151515 PQ�షpవయ	 ఇW\ా P�Úయ	లంద రFను
9ా#S PQదుట "ల;వల�క ఓ(f��Pన9ా#?rనటBC  అరణ�మ�ర¶మ	తటBC
�ా#S��Pనప�డ� 16161616 9ా#S" ఆతpర మ	%ా తరFమ	ట�?r }Pలkనున`
జనులందరF కcడ���" PQ�షpవను తరFమ	చు పటCణమ	నక; దూరమ	%ా
��P#S. 17171717 ఇW\ా P�Úయ	లను తరFమ	టక; ��"9ా(ొక డ�ను }PలkTE%ా"
బé�ేల;లkTE%ా" !%S>య	ండ ల�దు. 9ారF గV" 9Eయక పటCణమ	ను V(fA



ఇW\ా  P�Úయ	లను తరFమబ¢P య	ం(f#S. 18181818 అప�డ� PQ�9ా
PQ�షpవ�� ఇట6 T:నువ� �ేతపటBC  ��"న PÀటMను }P 9:ౖప�%ా
�xప�మ	, పటCణమ	ను  �ేJ కపu%Sంతpను, అంతట PQ�షpవ తన
�ేతనున` PÀటMను ఆ పటCణమ	9:ౖప� �x12ను. 19191919 అతడ� తన �ెP� �xప%ా
��ంAయ	న`9ారF మ�టBలkనుం(f త�ర%ా ల�A పరF%?JN  పటCణమ	లk ��Ad
�x" పటBC ��" అప�(ే తగ	లబ¿ట-C #S. 20202020 }P9ారF 9:నుక 9:ౖప� J#S%S
చూAనప�డ� ఆ పటCణమ	±క� ��గ ఆ�ాశమ	న �?క;�చుం(ెను. అప�డ�
అరణ�మ	నక; �ా#S��Pన జనుల; J#S%S తమ	4ను తరFమ	చున` 9ా#S ]ద
పడ�చుం(f#S గనుక ఈ తటCPనను ఆ తటCPనను �ా#S��వ�టక; 9ా#S�I
�ల;ల�క ��PQను. 21212121 ��ంAయ	న`9ారF పటCణమ	ను పటBC ��"య	ండ�టయ	
పటCణప� ��గ PQక;�చుండ� టయ	 PQ�షpవయ	 ఇW\ా P�Úయ	లందరFను
చూA నప�డ� 9ారF J#S%S }P9ా#S" హతమ	 �ేZి#S. 22222222 త�I�న 9ారFను
పటCణమ	లkనుం(f బయల;�ే#S 9ా#S�I ఎదురF%ా వAd#S. అటB6  ఈ తటBC  ��ందరF
ఆ తటBC  ��ందరF ఉండ%ా }P9ారF ఇW\ా P�Úయ	ల నడ�మ Aక;�బ(f#S
గనుక ఇW\ా P�Úయ	ల; 9ా#S" హతమ	�ేZి#S. 9ా#Sలk ఒకడ�ను !గ	లల�దు;
ఒకడ�ను త1ిuంచు��నల�దు. 23232323 9ారF }P #ాàను �Kా ణమ	�� పటBC ��"
PQ�షpవ±దwక; ¬Zి��"వAd#S. 24242424 áట-లkను ��లమ	లkను }P
"9ాసులను త#S!న ఇW\ా P�Úయ	ల; 9ా#S" చంప�ట �x>ంప%ా, కJN9ాత
కcలక !%S>న9ా(ొకడ�ను ల�క��Pనప�డ� ఇW\ా  P�Úయ	లందరF
}P±దwక; J#S%SవAd �x"" కJN  9ాతను "ర�4లమ	 �ేZి#S. 25252525 ఆ
��నమ	న ప(fన ZీN � ప�రFషp లందరF పం(ెKండ� 9Eలమం��. 26262626 PQ�షpవ



}P "9ాసులనంద#S" "ర�4లమ	 �ేయ	వరక; ఈటMను పటBC  ��" �xAన
తన �ేJ" J#S%S మ	డ�చు��నల�దు. 27272727 PQ�9ా PQ�షpవక; ఆజj® 1ింAన
మ�ట��ప�న ఇW\ా P�Úయ	ల; ఆ పటCణమ	లk" ప�వ�లను ¯�మ	4ను
తమ��రక; ��ల6 %ా �ోచు��"#S. 28282828 అటB6  PQ�షpవ }P"త�మ	
�ా(ై��వలsన" �x" �ా>d9EZ2ను; TEట- వరక; అ�� అటä6  య	న`��. 29292929
PQ�షpవ }P#ాàను ¯ాయం�ాలమ	వరక; మ�Ö ను]ద 9EKల�డ �ºZ2ను.
��K దుw  గ	\ ంక; చున`ప�డ� Z2లVయ�%ా జనుల; 9ా" శవమ	ను
మ�Ö ను]దనుం(f ��ంA ఆ ప�ర�x�రమ	 T:దుట �x" పడ9EZి �x"]ద 12దw
#ాళ6క;పu 9EZి#S. అ�� TEట-వరక; ఉన`��. 30303030 ¹ÌL ధర4WాసN �గ\ంథమ	లk
9Kా యబ(fన పK�ా రమ	 31313131 PQ�9ా ZLవక;(ైన ¹ÌL ఇW\ా P�Úయ	ల
�ాజj® 1ింAనటB6  PQ�షpవ ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా Txమమ	న
బ>1ీఠమ	ను ఇనుప ప"మ	టB6  త%S>ంప" �ారF #ాళ6�� ఏబµల; ��ండ]ద
కట-C ం�ెను. �x"]ద 9ారF PQ�9ాక; దహనబల;లను సమ�¥xన బల;లను
అ#SuంA#S. 32323232 ¹ÌL ఇW\ా P�Úయ	లక; 9Kా Zి PAdన ధర4WాసN �గ\ంథమ	ను ఒక
పKJ" అతడ� అక�డ ఆ #ాళ6]ద 9Kా Pం�ెను. 33333333 అప�డ� ఇW\ా  P�Úయ	లను
�ºVంచుటక; PQ�9ా ZLవక;(ైన ¹ÌL ప�ర�మ	 ఆజj® 1ింAన��
జరFగవలsన", పర�ే�ల�! 9ా#Sలk ప�ట-Cన9ా#³! ఇW\ా  P�Úయ	లందరFను
9ా#S 12దwల;ను 9ా#S Txయక;ల;ను 9ా#S Tx�య�¥�పతpల;ను PQ�9ా
"బంధన మందసమ	ను ¹య	 య�జక;లsౖన ల��య	ల మ	ందర ఆ
మందసమ	నక; ఈ 9:ౖప�న ఆ 9:ౖప�న ">A#S. 9ా#Sలk సగమ	మం�� %?#Syమ	
��ండPQదుటను సగమ	 మం�� ఏబµల; ��ండPQదుటను "ల;వ%ా



PQ�షpవ 34343434 ఆ ధర4WాసN �గ\ంథమ	లk 9Kా యబ(fన 9ాట"`ట-" బట-C  ఆ
ధర4WాసN � 9ాక�మ	లన"`ట-", అన%ా �x" �º9:న వచనమ	ను �x" Wాప
వచనమ	ను చ��V V"1ిం�ెను. ZీN �ల;ను 1ిల6  ల;ను 9ా#S మధ�నుండ�
పర�ే�ల;ను Vను చుండ%ా 35353535 PQ�షpవ సర�సమ�జమ	 T:దుట ¹ÌL
ఆజj® 1ింAన 9ాట"`ట-లk చదువక V(fAన మ�ట±క� ట-య	 ల�దు.
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1111 ±#ాw ను అవతలనున` మన�మ	లkను లkయలkను లsబµT°ను T:దుట-
మ}సమ	దK ¬రమందంతటను ఉన` ©̈¬Nయ	ల; అ¹#§య	ల; కTxయ	ల;
12#Syèయ	ల; ©̈��య	ల; PQబ�Zీయ	ల; అను 9ా#S #ాàలందరF
జ#S%Sన�x"" V"నప�డ� 2222 9ారF PQ�షpవ��ను ఇW\ా P�Úయ	ల��ను
య	దzమ	 �ేయ	టక; కc(fవAd#S. 3333 PQ�షpవ PQ#S�Åక;ను }P�I"
�ేZిన�x"" %Së ãను "9ాసుల; V"నప�డ� 4444 9ారF కపటù�ాయమ	 �ేZి,
#ాయబµరFలమ" 9Eషమ	 9EZి��" బయల;�ే#S, తమ %ా(fదలక; �ాత
%�T:ల;కట-C  �ాత%S> A"%S క;టC  బ(fయ	న` �xK �Ô రసప� Zి�ెwల; ¬Zి��" 5555
�ాత%S> మ�Zికల; 9Eయబ(fన �ెప�ల; �ాదమ	లక; �¾డ�గ	��" �ాతబటCల;
కటBC ��" వAd#S. 9ారF ఆ}రమ	%ా �ెచుd ��"న భm�మ	ల"`య	 ఎం(fన
మ	క�ల;%ా నుం(ెను. 6666 9ారF %Sల�¶ ల;నంద> �ాæçమ	లkనున` PQ�షpవ
±దwక; వAd�¤మ	 దూర�ేశమ	నుం(f వAdన9ారమ	, మ��� TUక
"బంధన�ేయ	డ" అత"��ను ఇW\ా P�Ú య	ల��ను �ెపu%ా 7777
ఇW\ా P�Úయ	ల;]రF మ� మధ�ను "వZించుచున`9ా#³¹, �¤మ	 ]��



ఏల�గ	 "బంధన �ేయగలమ" ఆ ©̈�్వ య	ల�� న"#S. 8888 9ారF�¤మ	 
�xసులమ" PQ�షpవ�� �ె1ిuనప�డ� PQ�షpవ]రF ఎవరF?
ఎక�డనుం(f వAdJ#S? అ" 9ా#S నడ�గ%ా 9999 9ారF �ేవ�(ైన PQ�9ా Txమ
మ	నుబట-C   �xసుల���న �¤మ	 బహÑదూరమ	నుం(f వAd JVు;
ఏలయన%ా ఆయన �×#SN" ఆయన ఐగ	ప�N లk �ేZిన సమసNమ	ను ±#ాw నుక;
అదw#Sనున` 10101010 ¼̈��Ëను #ాజ?ౖన Zీ�ను, అ�ాN #�తpలkనున` బµ�ాను #ాజ?ౖన
ఓగ	 అను అ¹#§య	ల PదwరF #ాàలక; ఆయన �ేZినదంతయ	 Vంట-!. 11111111
అప�డ� మ� 12దwల;ను మ� �ేశ"9ాసు లందరFను మ���]రF పKయ�ణ
మ	��రక; ఆ}రమ	 �ేత పటBC ��" 9ా#S" ఎదు#t�నబ¢P 9ా#S���¤మ	 ]
�xసులమ	 గనుక మ��� "బంధన�ేయ	(f అ" �ెప�(f అ"#S. 12121212 ] ±దwక;
#ావలsన" బయల;�ే#Sన ��నమ	న �¤మ	 Zిదz  పరచు��" మ� Pండ6 నుం(f
�ెచుd ��"న మ� 9E(f భm�మ	ల; ఇ9E, Pపuట-�I అV PQం(f మ	క�ల�PQను.
13131313 ఈ �xK �Ôరసప� Zి�ెwలను �¤మ	 "ం1ినప�డ� అV ��\ తN9E, Pపuట-�I అV
A"%S��PQను. బహÑదూర���న పKయ�ణమ	 �ేZినందున ఈ మ� బటCల;ను
�ెప�ల;ను �ాత%S> ��PQన" అత"�� �ె1ిu#S. 14141414 ఇW\ా P�Úయ	ల;
PQ�9ా�ేత Z2లవ���ందకP� 9ా#S ఆ}రమ	లk ��ంత ప�చుd��న%ా 15151515
PQ�షpవ ఆ వAdన9ా#S�� సమ�¥xనప(f 9ా#S" బKదుక"చుdటక; 9ా#S��
"బంధన�ేZ2ను. మ#Sయ	 సమ�జపK¥xనుల; 9ా#S�� పKమ�ణమ	 �ేZి#S. 16161616
అP�ే 9ా#S�� "బంధన �ేZి మ�డ� ��నమ	 లsౖన తరF9ాత, 9ారF తమక;
��రFగ	 9ారF, తమ నడ�మను "వZించు9ా#³ య" �ె>Zి��"#S. 17171717
ఇW\ా P�Úయ	ల; ¯ా%S మ�డవTxడ� 9ా#S పటCణమ	 లక; వAd#S; 9ా#S



పటCణమ	ల; %Sëãను �?Óీ#ా బ¿P� #�తp �Iర��x�#§మ	 అనునV. 18181818 సమ�జ
పK¥xనుల; ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా��డ" 9ా#S�� పKమ�ణమ	
�ేZియ	ం(f#S గనుక ఇW\ా P�Úయ	ల; 9ా#S" హతమ	�ేయల�దు. �ా%ా
సమ�జమంతయ	 పK¥x నులక; V#�ధమ	%ా nఱÃ12ట-C #S. 19191919 అందుక; సమ�జ
పK¥xనులందరF సర�సమ�జమ	�� ఇట6 "#Sమనమ	 ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన
PQ�9ా��డ" 9ా#S�� పKమ�ణమ	 �ేZిJVు గనుక మనమ	 9ా#S�I }"�ేయ
కcడదు. 20202020 మనమ	 9ా#S�� �ేZిన పKమ�ణమ	వలన మన]���I �Åపమ	
#ాక��వ�నటB6  ఆ పKమ�ణమ	నుబట-C  9ా#S" బKదుక "య�వలsన" �ె1ిu 21212121
9ా#S" బKదుక"య	� డ" Z2లVAd#S గనుక పK¥xనుల; తమ�� �ె1ిuనటB6  9ారF
సర�సమ�జమ	నక;ను కటMCల; నరFక;9ారF%ాను ళØ6  �ేదు9ారF%ాను ఏరu(f#S.
22222222 మ#Sయ	 PQ�షpవ 9ా#S" 1ి>1ింA Pట6 T:ను]రF మ� మధ�ను
"వZించు9ా#?r య	ం(fయ	�¤మ	 ]క; బహÑ దూరమ	%ా నున` 9ారమ"
�ె1ిu మమ	4 TEల ¹సప�AdJ#S? 23232323 ఆ Á̈తpవ��ేతను ]రF
Wాపగ\సుN లగ	దురF, �xస�మ	 ]�?న`డ�ను మ�నదు, Tx �ేవ�"
ఆలయమ	నక; ]రF కటMCల; నరFక;9ారFను ళØ6  �ేదు9ారFT:ౖ
య	ండకమ�నరF. 24242424 అందుక; 9ారF PQ�షpవను చూA �ేవ�(ైన
PQ�9ా ఈ సమసN  �ేశమ	ను ]�IAd, ] PQదుట "ల;వక;ండ ఈ
�ేశ"9ాసులనంద#S" నhంపజ³య	నటB6  తన ZLవక;(ైన ¹ÌLక; ఆజj® 1ిం�ెన"
 �xసులక; ర�� f%ా �ెల;పబ(ెను గనుక �¤మ	 మ� �Kా ణమ	ల Vషయమ	లk
వలన !�I�> భయప(f PÀల�గ	 �ేZిJVు. 25252525 �ాబట-C  �¤మ	  వశమ	న
నుTx`మ	; మ��³! �ేయ	ట  దృÌిC �I Tx�య¹ P��� మంA�ో అ�ే



�ేయ	మ" PQ�షpవక; ఉతN ర !Ad#S. 26262626 �ా%ా అతడ� ఆల�గ	 �ేZి
ఇW\ా P�Úయ	ల; %Sëãయ	లను చంపక;ండ 9ా#S �ేతpలలkనుం(f
V(f1ిం�ెను. 27272727 అP�ే సమ�జమ	 ��రక;ను PQ�9ా ఏరuరచు��ను
�bటBననుండ� బ> 1ీఠమ	 ��రక;ను కటMCల; నరFక;9ారF%ాను ళØ6  �ేదు9ారF
%ాను PQ�షpవ ఆ ��నమం�ే 9ా#S" "య!ం�ెను. TEట-వరక; 9ారF ఆ ప"
�ేయ	9ా#?r య	Tx`రF.
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1111 PQ�షpవ }P" పటBC ��"న సంగJయ	; అతడ� PQ#S�Åను �x" #ాàను
"ర�4లమ	�ేZినటBC  }P" �x" #ాàను "ర�4లమ	�ేZిన సంగJయ	,
%Sëãను "9ాసుల; ఇW\ా P�Úయ	ల�� సం¥��ేZి��" 9ా#S�� క>Zి��"న
సంగJయ	 PQర�షల�మ	 #ాజ?ౖన అ�ోZ2దక; V"నప�డ� అతడ�ను అత"
జనుల;ను !గ	ల భయప(f#S. 2222 ఏలయన%ా %Sëãను %tపu పటCణ���
#ాజ¥xనులలk ఎంచబ(fన��; అ�� }PకంటM %tపu��, అక�(f జనులందరF
&రFల;. అంతట PQర�షల�మ	 #ాజ?ౖన అ�ోZ2�ెక;%Sëãయ	ల;
PQ�షpవ��ను ఇW\ా P�Úయ	ల��ను సం¥��ేZియ	Tx`రF. ]రF
Tx±దwక; వAd Txక; స}యమ	 �ేZినPQడల మనమ	 9ా#S పటCణమ	ను
Txశనమ	 �ేయ	దమ" 3333 ¼̈బ¢K ను #ాజ?ౖన �}మ	TUదwక;ను, యర�4తp
#ాజ?ౖన 1ి#ామ	 TUదwక;ను, 4444 ల��×షp#ాజ?ౖన య�Óీయ ±దwక;ను ఎ%�6 ను #ాజ?ౖన
�ెáరFTUదwక;ను వరNమ�నమ	 పం12ను. 5555 �ాబట-C  అ¹#§య	ల
అPదుగ	రF#ాàలను, అన%ా PQర�ష ల�మ	 #ాàను ¼̈బ¢K ను #ాàను



యర�4తp #ాàను ల��×షp #ాàను ఎ%�6 ను #ాàను కcడ���", �xమ	ను తమ
ZLనల"`య	 బయల;�ే#S, %Sëãను మ	ందర ��%S, %Sëãయ	ల��
య	దzమ	�ేZి#S. 6666 %Sëãయ	ల;మన�మ	లలk "వZించు అ¹#§య	ల
#ాàలందరF కc(f మ� ]���Iదం(ెJN  వAdయ	Tx`రF గనుక,  �xసులను
�ెP� Vడ�వక త�ర%ా మ�±దwక; వAd మ�క; స} యమ	�ేZి మమ	4ను
ర�fంచుమ" %Sల�¶ ల;లk ��%Sయ	న` �ాæçమ	లk PQ�షpవక; వరNమ�నమ	
పంప%ా 7777 PQ� షpవయ	ను అత"±దwనున` ãధులందరFను ప#ాక\మ
మ	గల &రFలందరFను %Sల�¶ ల;నుం(f బయల;�ే#S#S. 8888 అప�డ�
PQ�9ా9ా#S�I భయపడక;మ	,  �ేJ�I 9ా#S" అపu%SంAయ	Tx`ను, 9ా#Sలk
ఎవడ�ను  PQదుట "ల;వడ" PQ�షpవ�� Z2లVయ�%ా 9999 PQ�షpవ
%Sల�¶ ల;నుం(f ఆ #ాJK అంతయ	 నడA 9ా#S]ద హ�ా తpN %ాప(ెను. 10101010 అప�డ�
PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	ల PQదుట 9ా#S" కలవరపరచ%ా PQ�షpవ
%Sëãను T:దుట మ} �రమ	%ా 9ా#S" హతమ	�ేZ2ను. బéì  �#�నుక;
12ౖ�I ��వ�మ�ర¶మ	న అజ³�ావరక;ను మ�³��xవరక;ను ãధుల; 9ా#S" త#S!
హతమ	 �ేయ	చు వAd#S. 11111111 మ#Sయ	 9ారF ఇW\ా P�Úయ	ల PQదుటనుం(f
బéì  �#�నుక; ��%S��వ���K వను �ా#S ��వ�చుండ%ా, 9ారF అజ³�ాక;
వచుdవరక; PQ�9ా ఆ�ాశమ	నుం(f %tపu వడగండ6 ను 9ా#S]ద పడ9EZ2ను
గనుక 9ారF �x"�ేత చ"��P#S. ఇW\ా P�Úయ	ల; కJN9ాత చం1ిన 9ా#SకంటM
ఆ వడగండ6 �ేత చAdన9ారF ఎక;�వ మం��యP#S. 12121212 PQ�9ా
ఇW\ా P�Úయ	ల PQదుట అ¹#§య	 లను అపu%SంAన ��నమ	న,
ఇW\ా P�Úయ	ల; Vనుచుండ%ా PQ�షpవ PQ�9ాక; �Kా రÍన �ేZ2ను



సూరF�(x, వ� %Sëãనులk "ల;వ�మ	. చందుK (x, వ� అయ��లkను
లkయలk "ల;వ�మ	. జనుల; తమ శతpK వ�ల]ద పగ¬రFd��నువరక;
సూరF�డ� ">�ెను చందుK డ� ఆ%?ను. అను మ�ట య��ారF గ\ంథమ	లk
9Kా యబ(fయ	న`�� గ�x. 13131313 సూరF�డ� ఆ�ాశమధ�మ	న ">A Pంచు !ంచు
ఒక Tx (ెల6  అసN!ంప త�రపడల�దు. 14141414 PQ�9ా ఒక నరF" మనV V"న
ఆ ��నమ	వంట- ��నమ	 �x"�I మ	ం�ే%ా" �x"�I తరF9ాతTE%ా" య	ండల�దు;
Txడ� PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	ల పmమ	%ా య	దzమ	 �ేZ2ను. 15151515 అప�డ�
PQ�షpవయ	 అత"��కcడ ఇW\ా P�Úయ	లందరFను %Sల�¶ ల;లkనున`
�ాæçమ	లk"�I J#S%S వAd#S. 16161616 ఆ #ాàలPదుగ	రF �ా#S��P
మ�³��xయంద> గ	హలk �x%Sయ	ం(f#S. 17171717 మ�³��xయంద> గ	హలk
�x%Sయ	న` ఆ #ాàలPదుగ	రF �ొ#S�Iర" PQ�షp వక; �ెల;పబ(fనప�డ�
18181818 PQ�షpవఆ గ	హ �x�ర మ	న కడiమ	%ా %tపu #ాళ6ను �ొ#S6ంA 9ా#S"
�ాచుటక; మనుషp�లను ఉంచు(f. 19191919 ] �ేవ� (ైన PQ�9ా ] శతpK వ�లను
] �ేJ�I అపu%SంAయ	Tx`డ� గనుక 9ా#S" తమ పటCణమ	లలk"�I మరల
9:ళ6యక;ండ ]రF "ల;వక 9ా#S" త#S! 9ా#S 9:నుకట-9ా#S"
��ట-C9Eయ	డT:ను. 20202020 9ారF బÐJN %ా నhంచువరక; PQ�షpవయ	 ఇW\ా
P�Úయ	ల;ను బహÑ జనసం}రమ	�ేయ	ట కడ�ే#Sdన తరF9ాత 9ా#Sలk
!%S>య	న`9ారF �Kా �ారమ	గల పటCణమ	లలk ��Ad#S. 21212121 జనులందరF
మ�³��xయంద> �ాæçమ	లkనున` PQ�షpవ ±దwక; సుర�fతమ	%ా J#S%S
వAd#S. ఇW\ా P�Úయ	లక; V#�ధమ	%ా ఒక మ�టPQ�న ఆడ�టక; ఎవ"�I"
గ	ం(ె �xలక��PQను. 22222222 PQ�షpవఆ గ	హక; అడiమ	 ¬Zి9EZి



గ	హలkనుం(f ఆ అPదుగ	రF #ాàలను Tx±దwక; ¬Zి��"రండ" �ెపu%ా
23232323 9ారF ఆల�గ	 �ేZి, PQర�షల�మ	 #ాàను ¼̈బ¢K ను #ాàను యర�4తp
#ాàను ల��×షp #ాàను ఎ%�6 ను #ాàను ఆ #ాàల నPదుగ	#S" ఆ
గ	హలkనుం(f అత"±దwక; ¬Zి��" వAd#S. 24242424 9ారF ఆ #ాà లను
9:ల;ప>�I ర1ిuంA PQ�షpవ ±దwక; ¬Zి��" వAdనప�డ� PQ�షpవ
ఇW\ా P�Úయ	లనంద#S" 1ి> 1ింA, తన�� య	దzమ	నక; 9:È6వAdన ãధుల
అ¥�పతp ల��]రF దగ¶రక; రం(f; ఈ #ాàల ��డల]ద ] �ాదమ	ల
నుంచుడ" �ెపu%ా 9ారF దగ¶రక; వAd 9ా#S ��డల]ద తమ
�ాదమ	లనుంA#S. 25252525 అప�డ� PQ�షpవ 9ా#S��]రF భయపడక;(f,
జ(fయక;(f, దృఢత�మ	 వ ©̈ంA ¥ైర�మ	%ానుండ�(f; ]రF ఎవ#S�� య	దzమ	
�ేయ	దు#� ఆ శతpK వ�లకంద#S�I PQ�9ా �#S�I �ేZినటBC  �ేయ	నT:ను. 26262626
తరF9ాత PQ�షpవ 9ా#S" ��ట-C  చం1ి అPదు �ెట6 ]ద 9ా#S" ఉ#S�ºZ2ను;
9ా#S శవమ	ల; ¯ాయం�ాలమ	వరక; ఆ �ెట6 ]ద 9EKల�డ� చుం(ెను. 27272727 ��K దుw
గ	\ ంక; సమయమ	న PQ�షpవ Z2లVయ�%ా జనుల; �ెట6 ]దనుం(f 9ా#S"
��ంA, 9ారF �x%Sన గ	హలkTE ఆ శవమ	లను పడ9EZి ఆ గ	హ�x�ర మ	న %tపu
#ాళ6ను 9EZి#S. ఆ #ాళØ6  TEట-వరక;న`V. 28282828 ఆ ��నమ	న PQ�షpవ
మ�³��xను పటBC ��" �x"" �x" #ాàను కJN9ాతను హతమ	�ేZ2ను. అతడ�
9ా#S" �x"లkనున` 9ా#Sనంద#S" "ర�4లమ	 �ేZ2ను; PQ#S�Å #ాàనక;
�ేZినటB6  మ�³��x #ాàనక; �ేZ2ను. 29292929 PQ�షpవయ	 అత"�� కcడ
ఇW\ా P�Úయ	 లందరFను మ�³��xనుం(f >బµ`క; వAd >బµ` 9ా#S��
య	దzమ	�ేZి#S. 30303030 PQ�9ా �x"" �x" #ాàను ఇW\ా P�Úయ	లక;



అపu%Sంప%ా 9ారF "W îషమ	%ా �x"" �x"లkనున` 9ా#Sనంద#S" కJN9ాతను
హతమ	 �ేZి#S. అతడ� PQ#S�Å #ాàనక; �ేZినటB6  �x" #ాà నక;ను �ేZ2ను. 31313131
అంతట PQ�షpవయ	 అత"�� కcడ ఇW\ా  P�Úయ	లందరFను >బµ`నుం(f
ల��×షpక; వAd �x" దగ¶ర ��%S ల��×షp9ా#S�� య	దzమ	�ేయ%ా 32323232 
PQ�9ా ల��×షpను ఇW\ా P�Úయ	ల�ేJ�I అపu%Sం�ెను. 9ారF #?ండవ
��నమ	న �x"" పటBC ��" �xమ	 >బµ`క; �ేZి నటä6  �x"" �x"లkనున`
9ా#Sనంద#S" కJN9ాత హతమ	 �ేZి#S. 33333333 ల��×షpక; స}యమ	 �ేయ	టక;
%?జ?రF #ాజ?ౖన �#ామ	 #ా%ా PQ�షpవ "W îషమ	%ా అత"" అత"
జనులను హతమ	�ేZ2ను. 34343434 అప�డ� PQ�షpవయ	 అత"�� కcడ
ఇW\ా P�Úయ	లందరFను ల��×షpనుం(f ఎ%�6 నునక;ను వAd �x"PQదుట ��%S
�x" "9ాసుల�� య	దzమ	�ేZి 35353535 ఆ ��నమ	న �x"" పటBC ��" కJN9ాతను
9ా#S" హతమ	 �ేZి#S. అతడ� ల��×షpక; �ేZినటä6  �x"లk నున`9ా#S నంద#S"
ఆ ��నమ	 "ర�4లమ	�ేZ2ను. 36363636 అప�డ� PQ�షpవయ	 అత"�� కcడ
ఇW\ా  P�Úయ	లందరFను ఎ%�6 నునుం(f ¼̈బ¢K ను]���I ��P �x" జనుల��
య	దzమ	�ేZి 37373737 �x"" పటBC ��" �x"" �x" #ాàను �x" సమసN
ప�రమ	లను �x"లkనున` 9ా#Sనంద#S" కJN9ాతను హతమ	�ేZి#S. అతడ� ఎ%�6
నుక; �ేZినటä6  �x"" �x"లkనున` 9ా#Sనంద#S" "ర�4 లమ	 �ేZ2ను. 38383838 
అప�డ� PQ�షpవయ	 అత"�� కcడ ఇW\ా  P�Úయ	లందరF �ెáరF9:ౖప�
J#S%S �x" జనుల�� య	దzమ	�ేZి 39393939 �x"" �x" #ాàను �x" సమసN  ప�ర
మ	లను పటBC ��" కJN9ాతను హతమ	�ేZి �x"లkనున` 9ా#Sనంద#S"
"ర�4లమ	�ేZి#S. అతడ� ¼̈బ¢K నుక; �ేZినటB6 , >బµ`క;ను �x" #ాàనక;ను



�ేZినటB6 , అతడ� �ెáరFక;ను �x" #ాàనక;ను �ేZ2ను. 40404040 అప�డ�
PQ�షpవ మన�పK�ేశమ	ను ద�fణ పK�ే శమ	ను Ì2ÓLల�పK�ేశమ	ను
చ#SయలపK�ేశమ	ను 9ాట- #ాàలనంద#S" జPం�ెను. ఇW\ా P�Úయ	ల
�ేవ�(ైన PQ�9ా ఆజj® 1ింAనటB6  అతడ� W ష�¤!య	 ల�క;ండ ఊ1ి#Sగల
సమసNమ	ను "ర�4లమ	 �ేZ2ను. 41414141 �ా�ేషp బ#³`య nదల;��" %ాజjవరక;
%Sëãనువరక; %�ÌLను �ేశమంతట-" PQ�షpవ జPం�ెను. 42424242 ఇW\ా
P�ల; �ేవ�(ైన PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	ల పmమ	%ా య	దzమ	
�ేయ	చుం(ెను గనుక ఆ సమసN  #ాàల నంద #S" 9ా#S �ేశమ	లను
PQ�షpవ ఒక �ెబË��TE పటBC  ��T:ను. 43434343 తరF9ాత PQ�షpవయ	
అత"��కcడ ఇW\ా P�Úయ	లందరFను %Sల�¶ ల;లk" �ాæçమ	నక; J#S%S వAd#S.

PQహþషpవ 11PQహþషpవ 11PQహþషpవ 11PQహþషpవ 11

1111 }¯�రF #ాజ?ౖన య�áను జ#S%Sన9ాట-"గ�#Sd V" మ��ోను#ాజ?ౖన
ãబµబ	క;ను Ìి¹Ö ను #ాàక;ను అ�Ôప� #ాàక;ను 2222 ఉతN ర��క;�ననున`
మన��ేశమ	లkను �IT:`#?తp ద�fణ��క;�ననున` అ#ా బµలkను Ì2ÓLల� లkను
పడమటనున` �ోరF మన�మ	లkను ఉన` #ాà లక;ను 3333 త�రFu పడమట-
��క;�లయంద> కTxయ	ల క;ను అ¹#§య	లక;ను ©̈¬Nయ	లక;ను
12#Syèయ	లక;ను మన�మ	లkనున` PQబ�Zీయ	లక;ను !¯ాu �ేశమంద>

¼̈#�4ను ��గ	వనుండ� ©̈��య	లక;ను వరNమ�నమ	 పంప%ా 4444 9ారF
సమ	దK¬రమంద> Pసుక#³ణ	వ�లంత V¯ాN రమ	%ానున` తమ
Z2ౖ"క;లనంద#S" సమకcరFd��", V¯ాN ర���న గ	ఱÃమ	ల��ను రథమ	ల��ను



బయల;�ే#S#S. 5555 ఆ #ాàలందరF కcడ���" ఇW\ా P�Úయ	ల�� య	దzమ	
�ేయ	టక; �¤#�మ	 ళ6±దwక; వAd��గ%ా 6666 PQ�9ా 9ా#S�I
భయపడక;మ	, #³ప� ఈ 9Eళక; ఇW\ా P�Úయ	ల �ేత సంహ#Sంపబ(fన 9ా#S"%ా
TEను 9ా#Sనంద#S" అపu %Sం�ెదను. వ� 9ా#S గ	ఱÃమ	ల గ	���ా> నరమ	ను
�ెగ�ÅZి 9ా#S రథమ	లను అ%S`�ేత �ాల;dదువ" PQ�షp వ�� Z2లV�ెdను.
7777 �ాబట-C  PQ�షpవయ	 అత"�� కcడనున` ãధులందరFను హ�ాతpN %ా
�¤#�మ	 ళ6  ±దwక; 9ా#S]���I వAd 9ా#S]ద పడ%ా 8888 PQ�9ా
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేJ�I 9ా#S" అపu%Sం�ెను. �రF 9ా#S" హతమ	�ేZి
మ}Zీ�ోనువరక;ను !W \���x4Pమ	వర క;ను త�రFu9:ౖప�న !ZLu
లkయవరక;ను 9ా#S" త#S! "W îషమ	%ా చం1ి#S. 9999 PQ�9ా
PQ�షpవ�� Z2ల VAdనటB6  అతడ� 9ా#S�I �ేZ2ను. అతడ� 9ా#S గ	ఱÃమ	ల
గ	���ా> నరమ	ను �ెగ�ÅZి 9ా#S రథమ	లను అ%S`�� �ా>d 9EZ2ను. 10101010 ఆ
�ాలమ	న PQ�షpవ 9:నుకక; J#S%S }¯�రFను పటBC ��" �x" #ాàను
కJN9ాతను హతమ	 �ేZ2ను. ప�ర�మ	 }¯�రF ఆ సమసN  #ాజ�మ	లక;
పK¥xనమ	. 11111111 ఇW\ా P�Úయ	ల; �x"లkనున` పKJ 9ా"" కJN9ాతను
హతమ	�ేZి#S. ఎవరFను త1ిuంచు��నక;ండ PQ�షpవ 9ా#Sనంద#S"
"ర�4లమ	 �ేZ2ను. అతడ� }¯�రFను అ%S`�� �ా>d9EZ2ను. 12121212 PQ�షpవ
ఆ #ాàలనంద#S" హతమ	�ేZి 9ా#S పటCణమ	లను పటBC ��" ��ల6 బ¿టMCను;
PQ�9ా ZLవ క;(ైన ¹ÌL ఆజj® 1ింAనటB6  అతడ� 9ా#S" "ర�4లమ	
�ేZ2ను. 13131313 అP�ే PQ�షpవ }¯� రFను �ా>d 9EZ2ను%ా" ��టCల]ద
కటCబ(fయ	న` పటCణ మ	లను ఇW\ా P�Úయ	ల; �ా>d9Eయల�దు. 14141414 ఆ పటCణ



మ	ల సంబంధ���న ��ల6 ¯�మ	4ను ప�వ�లను ఇW\ా P�Ú య	ల; �ోచు��"#S.
నరFలలk ఒక"" Vడ�వక;ండ అంద#S" నhంపజ³య	వరక; కJN9ాతను
హతమ	 �ేయ	చు వAd#S. 15151515 PQ�9ా తన ZLవక;(ైన ¹ÌLక; ఆజj® 1ింA
నటB6  ¹ÌL PQ�షpవక; ఆజj® 1ిం�ెను, PQ�షpవ ఆల�%³ �ేZ2ను.
PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAన 9ాట"`ట-లk TUకట-య	 అతడ� �ేయక
Vడ�వల�దు. 16161616 PQ�షpవ W PÀరFక; ��వ� }ల�క; ��ండ nదల;��" 17171717
లsబµT°ను లkయలk ¼̈#�4ను ��ండ ��గ	వనున` బయల�¶ దువరక; ఆ
�ేశమంతట-", అన%ా మన�మ	ను ద�fణ�ేశమంతట-" %�ÌLను�ేశమంతట-"
Ì2ÓLల�పK�ేశమ	ను ����xనమ	ను ఇW\ా P�ల; ��ండ లను 9ాట- లkయలను 9ాట-
#ాàలనంద#S" పటBC ��" 9ా#S" ��ట-Cచం12ను. 18181818 బహÑ��నమ	ల; PQ�షpవ
ఆ #ాàలంద#S�� య	దzమ	 �ేZ2ను. %Sëãను "9ాసు లsౖన ©̈��య	ల;%ాక
19191919 ఇW\ా P�Úయ	ల�� సం¥��ేZిన పటCణమ	 మ#S ఏ��య	ల�దు. ఆ
పటCణమ	ల"`ట-" 9ారF య	దzమ	లk పటBC ��"#S. 20202020 9ా#S" "ర�4లమ	
�ేయ	డ" PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6  ఇW\ా P�Úయ	ల; క"క#Sంపక
9ా#S" Txశనమ	�ేయ	 "!తNమ	 9ారF ఇW\ా P�Úయ	ల�� య	దzమ	
�ేయ	టక; వచుdనటB6  PQ�9ా 9ా#S హృదయమ	లను క� SనపరAయ	ం(ెను.
21212121 ఆ �ాలమ	న PQ�షpవ వAd మన��ేశమ	లkను, అన%ా ¼̈బ¢K నులkను
�ెáరFలkను అTxబ	లkను య��x మన�మ	ల"`ట-లkను ఇW\ా P�Úయ	ల
మన� పK�ేశమ	ల"`ట-లkను ఉన` అTx�×య	లను Txశనమ	 �ేZ2ను.
PQ�షpవ 9ా#S" 9ా#S పటCణమ	లను "ర�4లమ	 �ేZ2ను. 22222222
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేశమందు అTx�×య	 లలk ఎవడ�ను !%S>య	ండల�దు;



%ాజjలkను %ాతp లkను అ��i దులkను మ�తK�¤ ��ందరF !%S>య	ం(f#S. 23232323
PQ�9ా ¹ÌL�� �ె1ిuనటB6  PQ�షpవ �ేశ మంతట-" పటBC ��T:ను.
PQ�షpవ 9ా#S %�తKమ	ల ��ప�న ఇW\ా P�Úయ	లక; ¯ా�సÍ ~మ	%ా �x"
నపu %Sం�ెను. అప�డ� య	దzమ	ల�క;ండ �ేశమ	 సు�mమ	%ా నుం(ెను.
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1111 ఇW\ా P�Úయ	ల; ±#ాw నుక; త�రFu%ా అవతల నున` అ#�`నులkయ
nదల;��" ¼̈#�4ను ��ండ వరక; త�రFuనంద> ����xనమంతట-లk
హతమ	�ేZి 9ా#S �ేశమ	లను ¯ా�¥ºనపరచు��"న #ాàల; ఎవరన%ా 2222
అ¹#§య	ల #ాజ?ౖన Zీ�ను అతడ� ¼̈��Ëనులk "వZింA, అ#�`ను ఏట-
¬రమ	 నంద> అ#�P�రFనుం(f, అన%ా ఆ P�ట-లkయ నడ�మనుం(f %Sల�దు
అరz´µగ మ	ను అ¹4య	లక; స#Sహదుw %ానున` యబ¢Ëక; ఏట-
లkయవరక;ను, త�రFu ��క;�న �IT:`#?తp సమ	దKమ	వ రక;ను, త�రFu
��క;�న బ¿�ే�Ìి¹తp మ�ర¶మ	న ఉప� సమ	దKమ	%ా నున` 3333 అ#ాబµ
సమ	దKమ	వరక;ను, ద�fణ��క;�న 1ి¯ా¶ ��ండచ#Sయల ��గ	వనున` ����xనమ	
వరక;ను ఏ>న9ాడ�. 4444 ఇW\ా P�Úయ	ల; బµ�ాను#ాజ?ౖన ఓగ	�ేశమ	ను పటBC
��"#S. అతడ� #?âాPÀయ	ల W షమ	లk TUకడ�. అతడ� అ�ాN #�తpలkను
ఎ�ెKPలkను "వZింA %?ష�#§ య	ల ±క�య	 మ�య�ా¬య	ల
±క�య	 స#S హదుw వరక; బµ�ాను అంతట-లkను సల��లkను 5555 ¼̈#�4నులkను

¼̈��Ëను#ాజ?ౖన Zీ�ను స#Sహదుw  వరక; %Sల�దు అరw´µగమ	లkను
#ాజ��¤>న9ాడ�. 6666 PQ�9ా ZLవక;(ైన ¹ÌLయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల;ను



9ా#S" హతమ	�ేZి, PQ�9ా ZLవక;(ైన ¹ÌL ర�బé య	లక;ను
%ా�ºయ	లక;ను మనÌLª  అరz%�తKప� 9ా#S�I" ¯ా�సÍ ~మ	%ా �x" "�ెdను. 7777
±#ాw నుక; అవతల, అన%ా పడమట-��క;�న లsబµT°ను లkయలk" బయ ల�¶ దు
nదల;��" W PÀరF వరక;నుండ� }ల�క; ��ండ వరక; PQ�షpవయ	
ఇW\ా P�Úయ	ల;ను జPంAన �ేశప�#ాàల; �రF. PQ�షpవ �x""
ఇW\ా P�Ú య	లక; 9ా#S %�తKమ	ల 9ా#S ��ప�న ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇ�ెdను. 8888
మన�మ	లkను లkయలkను Ì2ÓLల�పK�ే శమ	లkను చ#SయలపK�ేశమ	లలkను
అరణ�మ	లkను ద�fణ �ేశమ	లkను ఉం(fన ©̈¬Nయ	ల; అ¹#§య	ల;
కTxయ	ల; 12#Syèయ	ల; ©̈��య	ల; PQబ�Zీయ	 లను 9ా#S #ాàలను
ఇW\ా P�Úయ	ల; పటBC  ��"#S. 9ా#?వరన%ా PQ#S�Å #ాà 9999 బé�ేల;TUదwనున`
}P #ాà, PQర�షల�మ	#ాà, 10101010 ¼̈బ¢K ను #ాà, యర�4తp #ాà, 11111111 ల��×షp
#ాà, ఎ%�6 ను #ాà, 12121212 %?జ?రF #ాà, �ెáరF #ాà, 13131313 %?�ెరF #ాà, �#ా4 #ాà,
14141414 అ#ాదు #ాà, >బµ` #ాà, 15151515 అదుల�6 మ	 #ాà, మ�³��x #ాà, 16161616 బé�ేల;
#ాà, తప�uయ #ాà, 17171717 ¼̈12రF #ాà, ఆÓ2క; #ాà, 18181818 ల�ాª #�ను #ాà,
మ��ోను #ాà, 19191919 }¯�రF #ాà, Ìి¹Ö T:4#�ను #ాà, 20202020 అ�Ôప� #ాà, �xTxక;
#ాà, 21212121 ��%S�ోw  #ాà, �?�ెషp #ాà. 22222222 క#?4ల;లa ±�?`య�మ	 #ాà, �ోరF
��టCలలk �ోరF #ాà, 23232323 %Sల�¶ ల;లk" %�PÀయ	ల #ాà, J#ాq #ాà, 24242424 ఆ
#ాà లంద#S సంఖ� మ	పu�� ±కట-.
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1111 PQ�షpవ బహÑ��నమ	ల; గడAన వృదుz డ��ా%ా... PQ�9ా అత"�I



ఈల�గ	 Z2లV�ెdనువ� బహÑ ��నమ	ల; గడAన వృదుz డవ�.
¯ా�¥ºనపరచు��నుటక; అJV¯ాN ర���న �ేశమ	 ఇంక !%S>య	న`��. 2222
!%S>న �ేశమ	 ఏదన%ా, Óి>ÌీNయ	ల పK�ేశమ	ల"`య	, %?ష�#§ య	ల
�ేశమంతయ	, ఐగ	ప�N నక; త�రFuననున` Ìీ�రF nదల;��" 3333
కTxయ	లవ" PQంచబ(fన ఉతN ర��క;�న ఎ�Å\  య	ల స#Sహదుw వరక;ను
Óి>ÌీNయ	ల అPదుగ	రF స#ాw రFలక; �ే#Sన %ాyయ	ల±క�య	
అ��i �ºయ	ల ±క�య	 అÌ2�లkయ	ల±క�య	 %ా¬య	ల ±క�య	
ఎ�Å\ య	ల±క�య	 �ేశమ	ను 4444 ద�fణ��క;�న ఆ�య	ల �ేశమ	ను
కTxయ	ల �ేశ మంతయ	, Zీ�ోయ	ల�ైన �¤#ా nదల;��" ఆÓ2క;
వరక;న` అ¹#§య	ల స#Sహదుw వరక;ను 5555 %Sá6 య	ల �ేశమ	ను, ¼̈#�4ను
��ండ��గ	వ నున` బయల�¶ దు nదల;��" హమ�తpనక; ��వ�మ�ర¶
మ	వరక; లsబµT°ను పK�ేశమంతయ	, లsబµT°ను nదల;��"
!W \���x4Pమ	 వరక;ను �ేశమ	 !%S>య	న`��. 6666 మన�ప� "9ా సుల
నంద#S" Zీ�ోయ	లనంద#S" TEను ఇW\ా P�Úయ	ల PQదుటనుం(f
9:ళ6%tటMCదను. �ావ�న TEను  �ాజj®  1ింAనటB6  వ� ఇW\ా P�Úయ	లక;
¯ా�సÍ ~మ	%ా �x" పంA12టCవలsను. 7777 �¾!్మ�� %�తKమ	లక;ను మనÌLª  అరz
%�తKమ	నక;ను ఈ �ేశమ	ను ¯ా�సÍ ~మ	%ా పంA 12టBC మ	. PQ�9ా
ZLవక;(ైన ¹ÌL 9ా#S�IAdనటB6  8888 ర�బéయ	ల; %ా�ºయ	ల; త�రFu��క;�న
±#ాw ను అవతల ¹ÌL 9ా#S�IAdన ¯ా�సÍ ~మ	ను ��ం��#S. 9999 అ�� ఏదన%ా
అ#�`ను ఏట-లkయ ద#Sనున` అ#�P�రF nదల;��" ఆ లkయమధ�నున`
పటCణమ	నుం(f �ºబ¢ను వరక; �¤�ెబµ ����xనమంతయ	, అ¹4య	ల



స#Sహదుw  వరక; ¼̈��Ëనులk ఏ>కయ	 10101010 అ¹#§య	ల #ాàT:ౖన
Zీ�ను±క� సమసNప�రమ	ల;ను 11111111 %Sల�దును, %?ష�#§ య	ల±క�య	
మ�య�ా¬య	ల±క�య	 �ేశమ	, ¼̈#�4ను మన�మంతయ	, సల��వరక;
బµ�ాను �ేశమంతయ	 12121212 #?âాPÀయ	ల W షమ	లk అ�ాN #�తp లkను
ఎ�ెKPÀలkను ఏ>కPQ�న ఓగ	#ాజ�మంతయ	 !%S>య	న`��. ¹ÌL ఆ
#ాàలను జPంA 9ా#S �ేశమ	ను పటBC ��T:ను. 13131313 అP�ే ఇW\ా P�Úయ	ల;
%?ష�#§య	ల �ేశమ	T:ౖనను మ�య�ా¬య	ల �ేశమ	 T:ౖనను పటBC ��నల�దు
గనుక %?ష�#§య	ల;ను మ�య�ా ¬య	ల;ను TEట-వరక; ఇW\ా P�Úయ	ల
మధ�ను "వZించు చుTx`రF. 14141414 ల�V%�తKమ	న�³ అతడ� ¯ా�సÍ ~మ	 ఇయ�
ల�దు. ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా 9ా#S�� Z2లVAdనటB6  ఆయనక;
అ#Suంపబడ� �మమ	ల� 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మ	. 15151515 9ా#S వంశమ	లనుబట-C  ¹ÌL
ర�బéయ	లక; ¯ా�సÍ ~ !�ెdను. 16161616 9ా#S స#Sహదుw  ఏదన%ా, అ#�`ను
ఏట-లkయ ద#Sనున` అ#�P�రF nదల;��" ఆ లkయలkనున` పటCణమ	నుం(f
�¤�ెబµ±దwనున` ����xనమంతయ	 17171717 ¼̈��Ëనును ����xనమ	లk"
పటCణమ	ల"`య	, �ºబ¢ను బµ¹తËయల; బéతËయలs4ãను 18181818 య�హసు
�?�ే¹తp �¤âాతp 19191919 �Iర��xPమ	 Zిబµ4లkయలk" ��ండ]�� Wø#?తªహరF
బ¿తuãరF 1ి¯ా¶ ��ండచ#Sయల; 20202020 బ¿�ే�Ìి ¹తp అను పటCణమ	ల;ను
����xనమ	లk" పటCణమ	 ల"`య	, ¼̈��Ëనులk ఏ>కయ	, 21212121 ¹ÌL
జPంAన 9ాడ�T:ౖన Zీ�ను వశమ	ననున` ఎ� #³�?మ	 సూరF �రF #³బ
అను !�x�ను#ాàల �ేశమ	ను అ¹#§ య	ల #ాజ?ౖన Zీ�ను
#ాజ�మంతయ	 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~ మ	%ా ఇ�ెdను. 22222222 ఇW\ా P�Úయ	ల; బ¿ãరF



క;మ�రFడ�ను ¯��ె%ాడ� T:ౖన ëల�మ	ను �xమ	 చం1ిన త�I�న9ా#S�� �ాటB
ఖడ¶ మ	�� చం1ి#S. 23232323 ±#ాw ను పK�ేశమంతయ	 ర�బé య	లక; స#Sహదుw ;
అ��య	 �x"లk" పటCణమ	ల;ను %\ా మమ	ల;ను ర�బéయ	ల వంశమ	ల
లsక���ప�న 9ా#S�I క>%Sన ¯ా�సÍ ~మ	. 24242424 ¹ÌL %ాదు%�తKమ	నక;, అన%ా
%ా�ºయ	లక; 9ా#S వంశమ	ల��ప�న ¯ా�సÍ ~!�ెdను.9ా#S స#S 25252525 హదుw
య�జ?రFను %Sల�దు పటCణమ	ల"`య	, రబµËక; ఎదురF%ానున`
అ#�P�రFవరక; అ¹4య	ల �ేశమ	లk సగమ	ను 26262626 ¼̈��Ëను
nదల;��" #ామJ4జ?u బ¿ట� మ	వరక;ను మహనPÀమ	 nదల;��"
�ెáరF స#S హదుw వరక;ను 27272727 లkయలk బé�x#ామ	 బéJ`మ�Ö  సు�Å�తp ¯ా��ను,
అన%ా ¼̈��Ëను #ాజ?ౖన Zీ�ను #ాజ�W షమ	ను త�రFu ��క;�న ±#ాw ను
అవతల �IT:` #?తp సమ	దK¬రమ	వరక;నున` ±#ాw ను పK�ేశమ	ను. 28282828 9ా#S
వంశమ	ల ��ప�న %ా�ºయ	లక; ¯ా�సÍ ~���న పటC  ణమ	ల;ను %\ా మమ	ల;ను
ఇV. 29292929 ¹ÌL మనÌLª  అరÍ%�తKమ	నక; ¯ా�సÍ ~!�ెdను. అ�� 9ా#S
వంశమ	ల��ప�న మనÌీªయ	ల అరÍ%�తKమ	నక; ¯ా�సÍ ~మ	. 30303030 9ా#S స#Sహదుw
మహనPÀమ	 nదల; ��" బµ�ాను య�వతpN ను, బµ�ాను #ాజ?ౖన ఓగ	 సర�
#ాజ�మ	ను, బµ�ానులk" య�PÀరF ప�రమ	లsౖన బµ�ానులk" అరFవ��
పటCణమ	ల;ను. 31313131 %Sల�దులk సగ మ	ను, అ�ాN #�తp ఎదKPయ	నను
బµ�ానులk ఓగ	 #ాజ� పటCణమ	ల;ను మనÌLª  క;మ�రF(ైన మ��×రF, అన%ా
మ��×#§య	లలk సగమ	మం���I 9ా#S వంశమ	ల��ప�న క>%SనV. 32323232 PQ#S�Å
±దw  త�రFu��క;�న ±#ాw ను అవతలనున` ¹య�బ	 ����xనమ	లk
¹ÌL పంA 12ట-Cన ¯ా�సÍ ~మ	ల; ఇV. 33333333 ల�� %�తKమ	నక; ¹ÌL ¯ా�సÍ ~మ	



పంA12టCల�దు; ఏలయన%ా ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా 9ా#S��
Z2లVAdనటB6  ఆయTE 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మ	.
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1111 ఇW\ా P�Úయ	ల; కTxను�ేశమ	న ��ం��న ¯ా�సÍ ~ మ	ల; ఇV. 2222 ¹ÌL�x�#ా
PQ�9ా ఆజj® 1ింA నటB6  య�జక;(ైన ఎ>య�జరFను నూను క;మ�రF(ైన
PQ�షpవయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	ల±క� 1ితరFల క;టBంబమ	ల
పK¥xనుల;ను *టB6  9EZి, �¾!్మ�� %�తKమ	ల9ా#S�I" అరz%�తKప�9ా#S�I" ఆ
¯ా�సÍ ~మ	లను పంA12ట-C #S. 3333 ¹ÌL #?ండ� %�తKమ	లక;ను అరz%�తK మ	నక;ను
±#ాw ను అవత> ¯ా�సÍ ~మ	ల "Adయ	ం(ెను. అతడ� 9ా#Sలk ల��య	లక; ఏ
¯ా�సÍ ~మ	 ఇయ�ల�దు 4444 ãZLప� వంశక;లగ	 మనÌLª  ఎâKా Pమ	లను #?ండ�
%�తKమ	ల9ారF "వZించుటక; పటCణమ	ల;ను 9ా#S ప� వ�లక;ను 9ా#S
మందలక;ను పటCణమ	ల స]పభ�మ	లను మ�తK�¤�ాక ల��య	లక; ఆ
�ేశమ	న ఏ ¯ా�సÍ ~మ	 ఇయ�ల�దు. 5555 PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB6
ఇW\ా P�Úయ	ల; �ేZి �ేశమ	ను పంచు��"#S. 6666 య��x వంశసుÍ ల; %Sల�¶ ల;లk
PQ�షpవ ±దwక; #ా%ా �?T:yయ	డగ	 PQఫ�T:` క;మ�రF(ైన �ాల�బ	
అత"�� ఈల�గ	 మనV�ేZ2ను�ా�ేషp బ#³`యలk �ైవజను(ైన ¹ÌL��
PQ�9ా నను` గ�#Sdయ	 "ను`గ�#Sdయ	 �ె1ిuనమ�ట  9:రFగ	దువ�. 7777
�ేశ మ	ను 9Eగ	చూచుటక; PQ�9ా ZLవక;(ైన ¹ÌL �ా�ేషp
బ#³`యలkనుం(f నను` పం1ినప�డ� TEను నల;వ�� ఏండ6 9ాడను; ఎవ#S�I"
భయపడక TEను చూAన�� చూAనటäC  అత"�I వరNమ�నమ	 �ెAdJ". 8888



Tx��కcడ బయల;�ే#S వAdన Tx స�దరFల; జనుల హృదయమ	 లను
కరFగ�ేయ%ా TEను Tx �ేవ�(ైన PQ�9ాను "ండ� మనసుq��
అనుస#SంAJ". 9999 ఆ ��నమ	న ¹ÌL పKమ�ణమ	 �ేZివ� Tx �ేవ�(ైన
PQ�9ాను "ండ� మనసుq�� అనుస#SంAJV గనుక వ� అడ�గ	12ట-Cన
భ�! "శdయమ	%ా క;ను  సం�xనమ	నక;ను ఎల6 ప� డ�ను
¯ా�సÍ ~మ	%ా ఉండ�నT:ను. 10101010 PQ�9ా �ె1ిu నటB6  PQ�9ా ¹ÌLక; ఆ
మ�ట Z2లVAdనపuట- నుం(f ఇW\ా P�Úయ	ల; అరణ�మ	లk నడAన PÀ నల;
వ�� ఐదు ఏండ�6  ఆయన నను` సyవ�"%ా �ా�ా(f య	Tx`డ�; ఇ��%�
TE"ప�డ� ఎనబ��యP�ేండ6  9ాడను. 11111111 ¹ÌL నను` పం1ిన Txడ� Tx�?ంత
బల¹ TEట-వరక; Txకంత బలమ	. య	దzమ	 �ేయ	టక; %ా" వచుdచు
��వ�చునుండ�టక; %ా" Tx�?పuట-యటB6  బల మ	న`��. 12121212 �ాబట-C  ఆ ��నమ	న
PQ�9ా Z2లVAdన PÀ ��ండ పK�ేశమ	ను Txక; దయ�ేయ	మ	; అTx�×
య	ల;ను �Kా �ారమ	గల %tపu పటCణమ	ల;ను అక�డ ఉన` సంగJ ఆ
��నమ	న క; Vనబ(ెను. PQ�9ా Txక; ��(ైయ	ం(fన PQడల PQ�9ా
Z2లVAdనటB6  9ా#S �ేశమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��ందును. 13131313 PQఫ�T:`
క;మ�రF(ైన �ాల�బ	 ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ� 9ాను "ండ�
మనసుq�� అనుస#Sంచు9ాడ� గనుక PQ� షpవ అత" �ºVంA అత"�I

¼̈బ¢K నును ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇ�ెdను. 14141414 �ాబట-C  ¼̈బ¢K ను PQఫ�T:` అను �?T:y
య	" క;మ�రF(ైన �ాల�బ	నక; TEట-వరక; ¯ా�సÍ ~మ	%ా నున`��. 15151515 ప�ర�మ	

¼̈బ¢K ను 1LరF �Iర�త#ాË. అ#ాË అTx�×య	లలk %tపu9ాడ� అప�డ� �ేశమ	
య	దzమ	ల�క;ండ T:మ4��%ా ఉం(ెను.
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1111 య��x వంశసుÍ ల %�తKమ	నక; 9ా#S వంశమ	ల ��ప�న *ట6 వలన
వAdనవంతp ఎ�ోమ	 స#S హదుw వరక;ను, అన%ా ద�fణ��క;�న Zీను అరణ�ప�
ద�fణ ��గంతమ	 వరక;ను ఉం(ెను. 2222 ద�fణమ	న 9ా#S స#Sహదుw  ఉప�
సమ	దK¬రమ	న ద�fణ��శ చూచుచున` అఖ�తమ	 nదల;��" 9ా�1ిం�ెను.
3333 అ�� అక\áËమ	 T:క;� �bట-�I ద�fణమ	%ా బయల;�ే#S Zీనువరక; ��P
�ా�ేషp బ#³`యక; ద�fణమ	%ా ఎ�I� ¼̈¯�K నువరక; ¯ా%S అ�xw రF ఎ�I�
క#ా�య	9:ౖప� J#S%S 4444 అ¯�4నువరక; ¯ా%S ఐగ	ప�N  ఏట-వరక; 9ా�1ిం�ెను. ఆ
తటBC  స#Sహదుw  సమ	దKమ	వరక; 9ా�1ిం�ెను, అ�� ]క; ద�fణప� స#S హదుw . 5555
�x" త�రFu స#Sహదుw  ±#ాw ను తpదవరక; నున` ఉప� సమ	దKమ	.
ఉతN ర��క;� స#Sహదుw  ±#ాw ను తpద నున` సమ	�xK ఖ�తమ	 nదల;��"
9ా�1ిం�ెను. 6666 ఆ స#Sహదుw  బéì  �%ా6 వరక; ¯ా%S బéత#ాబµ ఉతN ర ��క;�వరక;
9ా�1ిం�ెను. అక�డనుం(f ఆ స#Sహదుw  ర�బéయ	(ైన బ¢హను #ాJవరక;
9ా�1ిం�ెను. 7777 ఆ స#Sహదుw  ఆ�ÅరFలkయనుం(f �ెáరFవరక;ను ఏట-�I
ద�fణ¬రమ	ననున` అదు]్మమ	 T:క;��bట-�I ఎదురF%ా నున` %Sల�¶ ల;నక;
అ�మ	ఖమ	%ా ఉతN ర��క;� 9:ౖప�నక;ను 9ా�1ిం�ెను. ఆ స#Sహదుw  ఏí ÌL ��షp
ళ6వరక; 9ా�1ిం�ెను. �x" ��న ఏí #�%³ల;TUదw  నుం(ెను. 8888 ఆ స#Sహదుw
పడమట బ¿í ̈ ©T°`మ	లkయ మ�ర¶మ	%ా ద�fణ��క;�న PQబ�Zీయ	ల
�ేశమ	వరక;, అన%ా PQర�షల�మ	వరక; T:�?�ను. ఆ స#Sహదుw  పడమట

©̈T°`మ	 లkయక; ఎదురF%ానున` ��ండ న(f��ప�వరక; 9ా�1ిం�ెను. అ��



ఉతN ర ��క;�న #?âాPÀయ	ల లkయ తpదనున`��. 9999 ఆ స#Sహదుw  ఆ ��ండ
న(f��ప�నుం(fయ	 T:â�N య ళ6య�ట±దwనుం(fయ	 ఏâ�K ను��ండ
ప�రమ	లవరక; 9ా�1ిం�ెను. ఆ స#Sహదుw  �Iర��x�#§మను బµల�వరక; ¯ా%?ను.
10101010 ఆ స#Sహదుw  పడమర%ా బµల�నుం(f W PÀరF ��ండక; వంప�%ా ¯ా%S
�?¯ాలkనను య�#§మ	��ండ ±క� ఉతN రప� 9:ౖప�నక;�xట- బé�ెª��షpవరక; ��%S
Jమ�`9:ౖప�నక; 9ా�1ిం�ెను. 11111111 ఉతN ర��క;�న ఆ స#Sహదుw  ఎ�Å\ నువరక; ¯ా%S
అక�డనుం(fన స#Sహదుw  Ìి�Å\ ను వరక;ను ��P బµల���ండను �xట-
యబ¿`P�ల;వరక;ను ఆ స#Sహదుw  సమ	దKమ	వరక;ను 9ా�1ిం�ెను. 12121212 
పడమట- స#Sహదుw  %tపu సమ	దKప� స#Sహదుw వరక; 9ా�1ిం�ెను. య��x
సంతJ9ా#S వంశమ	ల ��ప�న 9ా#S స#Sహదుw  ఇ�ే. 13131313 PQ�9ా
PQ�షpవక; ఇAdన ఆజ®��ప�న య��x వంశసుÍ ల మధ�ను PQఫ�T:`
క;మ�రF(ైన �ాల�బ	నక; ఒక వంతpను, అన%ా అTx�×య	ల వంశకరN PQ�న
అ#ాË±క� పటCణమ	ను ఇ�ెdను, అ�� ¼̈బ¢K ను. 14141414 అక�డనుం(f �ాల�బ	
అTxక;±క� మ	గ	¶ రF క;మ�రF లsౖన Ì2షP అ ß̈మ�ను తల4P అను
అTx�×య	ల వం� య	లను 9:ళ6%tట-C  9ా#S�ేశమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��T:ను. 15151515
అక�డనుం(f అతడ� �ెáరF "9ాసుల]���I ��PQను. అంతక;మ	ందు �ెáరF
1LరF �Iర��ేqÓ2రF. 16161616 �ాల�బ	�Iర��ేqÓ2రFను పటBC ��" �x"" ��ల6 12ట-Cన 9ా"�I Tx
క;మ�#?NPQ�న అ�ాqను ఇAd 12ం(f6 �ేZ2దన" �ెపu%ా 17171717 �ాల�బ	
స�దరFడ�ను కనà క;మ�రFడ�T:ౖన ఒ¬` P�ల; �x" పటBC ��T:ను గనుక
అతడ� తన క;మ�#?NPQ�న అ�ాqను అత"�IAd 12ం(f6 �ేZ2ను. 18181818 మ#Sయ	 ఆ��
తన 12"!ట- Pంట-�I వAdనప�డ� తన తం(fK" ఒక ��లమ	 అడ�గ	మ"



అత"" 1LK#³1ిం�ెను. ఆ�� %ా(fదను ��గ%ా �ాల�బ	 ఆ��ను చూA�³!
�ావలsన" ఆ�� న(f%?ను. 19191919 అందు�ా��Txక; �º9:న దయ�ేయ	మ	; వ�
Txక; ద�fణభ�! PAd య	Tx`వ� గనుక ట- మడ�గ	లను Txక;
దయ�ేయ	మన%ా అతడ� ఆ��క; ��రక మడ�గ	లను పల6 ప� మడ�గ	లను
ఇ�ెdను. 20202020 య��x వంశసుÍ ల %�తKమ	నక; 9ా#S వంశమ	ల ��ప�న క>%Sన
¯ా�సÍ ~!��. 21212121 ద�fణ��క;�న ఎ�ోమ	 స#Sహదుw వరక; య��x వంశసుÍ ల
%�తKమ	±క� పటCణ మ	ల; ఏ9Eవన%ాకబ¿qP�ల; 22222222 ఏ�ెరF య� గ�రF �×Tx��
23232323 ¹Tx అ�x�x �?�ెషp 24242424 }¯�రF P�x`ను yఫ� 25252525 �ెలsమ	 బ¿య�లkతp
��\ తN  26262626 }¯�రF �?#§ãతp ¼̈¯�K ను 27272727 అనబ(fన }¯�రF అమ�మ	 28282828 ÌLమ
¹ల��x హసర¶�xw  ¼̈��4ను 29292929 బé�ెuలsతp హసరFª వల; బ¿P�#?ªబµ 30303030
ëజo��x�బµల� ఈPQ� ఎజ?మ	 31313131 ఎలkN లదు �?Zీల; �#ా4 Zిక6గ	 మద4Tx`
32323232 సనqTx` లsబµãతp Ìి>úమ	 అPÀను #S¹4ను అనునV, 9ాట- పలs6 ల;
��%ా ఈ పటC  ణమ	ల"`య	 ఇరFవ�� �¾!్మ��. 33333333 ����xనమ	లk ఏవన%ా
ఎ�ాN ãల; జ�#ా� అ�ా` 34343434 జjT°హ ఏన¶ `మ	 తప�uయ ఏTxమ	 35353535 
యర�4తp అదు ల�6 మ	 Wó�Å అజ³�ా 36363636 ష#ాPమ	 అ�º�xPమ	 %?�ే#ా
%?�ె#��xPమ	 అనునV. 9ాట- పలs6 ల; ��%ా పదు Txల;గ	 పటCణమ	ల;. 37373737 
Z2Txను హ�x�ా !%�w ల�¶ దు 38383838 ��ల�ను !ZLu ±కNP�ల; 39393939 ల��×షp
బÐస�తp ఎ%�6 ను 40404040 కబ¢Ëను ల}4సు �IJ6 షp %?�ె#�తp 41414141 బé�xw %�ను నయమ�
మ�³��x అనునV, 9ాట- పలs6 ల; ��%ా ప��య�రF పటC  ణమ	ల;. 42424242 >బµ`
ఎ�ెరF ఆ�ాను P�ాN  అ�ా`T:Zీబ	 43434343 �?PÀల� అ�×èబ	 మ�#³�ా అనునV, 44444444
9ాట- పలs6 ల; ��%ా �¾!్మ�� పటCణమ	ల;. ఎ�Å\ ను �x" %\ా మమ	ల;ను



పలs6 ల;ను, 45454545 ఎ�Å\ ను nదల;��" సమ	దKమ	వరక; అ��i దు �Kా ంత మంతయ	,
46464646 �x" పటCణమ	ల;ను %\ా మమ	ల;ను, ఐగ	ప�N  ఏట-వరక; 12దw
సమ	దKమ	వరక;ను అ��i దును, 47474747 %ాజjను 9ాట- �Kా ంతమ	వరక;ను 9ాట-
%ా\ మమ	ల;ను పలs6 ల;ను, 48484848 మన� పK�ేశమందు �ా]రF య¬N రF 49494949 Wó�Å
దTx` �Iర� తqTx` 50505050 అను �ెáరF అTxబ	 ఎÌ2C¹ 51515151 ఆమ	 %�Ì2ను
�లkను %Sలk అనునV, 52525252 9ాట- %ా\ మమ	ల; ��%ా పద��ండ� పటCణమ	ల;.
53535353 ఆ#ాబ	 దూమ� ఎ�ాను 54545454 య�మ	 బéతNప�య అÓ2�ా హÑమ�N  �Iర�త#ాË
అను ¼̈బ¢K ను ZీãరF అనునV, 9ాట- పలs6 ల; ��%ా �¾!్మ�� పటCణమ	ల;. 55555555
మ�ãను క#?4ల; yఫ� య	టCPQజ?KP�ల; 56565656 ±�?w య�మ	 జjT°హ 57575757
కPÀను %Sëయ� Jమ�` అనునV, 9ాట- పలs6 ల; ��%ా ప�� పటCణమ	ల;. 58585858
హలcú ల; బéత�qరF %?�ోరF మ�#ాతp 59595959 బéతT°తp ఎలsN �ÅననునV, 9ాట- పలs6 ల;
��%ా ఆరF పటCణమ	ల;. 60606060 �Iర��x�#§ మన%ా �Iర�తËయల; రబµË అనునV,
9ాట- పలs6 ల; ��%ా #?ండ� పటCణమ	ల;. 61616161 అరణ�మ	న బéత#ాబµ !�ºwను Z2�ా�ా
"బµª ను PÀలs4లహÑ ఎT:¶ �º అనునV, 62626262 9ాట- పలs6 ల; ��%ా ఆరF పటCణమ	ల;.
63636363 PQర�షల�మ	లk "వZింAన PQబ�Zీ య	లను య��x వంశసుÍ ల;
��>9Eయ ల�క��P#S గనుక PQబ�Zీయ	ల; TEట-వరక; PQర�షల�మ	లk
య��x వంశసుÍ ల±దw  "వZించుచుTx`రF.
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1111 ãZLప� ప�తpK లక; *ట-వలన వAdన వంతp PQ#S�Å PQదుట ±#ాw ను
ద#Sనుం(ెను, 2222 త�రFuననున` ఆ PQ#S�Å P�ట-9:ంబ(f%ా PQ#S�Åనుం(f బé�ేల;



మన� �ేశమ	వరక; అరణ�మ	 9ా�1ించును. 3333 అ�� బé�ేల; నుం(f లcàవరక;
��P అ�x#�తp అ#§�య	ల స#S హదుw వరక; ¯ా%S �I\ం�� బéì �#�నువరక;ను
%?జ?రF వరక;ను పడమట-9:ౖప�%ా య1L6 ¬య	ల స#Sహదుw వరక; 9ా�1ిం�ెను.
�x" స#Sహదుw  సమ	దKమ	వరక; ¯ా%?ను. 4444 అక�డ ãZLప� ప�తpK లsౖన మనÌLª
ఎâKా Pమ	ల; ¯ా�సÍ ~మ	ను ��ం��#S. 5555 ఎâKా P]య	ల స#Sహదుw , అన%ా 9ా#S
వంశమ	ల ��ప�న 9ా#S�I ఏరu(fన స#Sహదుw  అ�x#�తp అ�xw రF నుం(f ]��
బéì �#�నువరక; త�రFu%ా 9ా�1ిం�ెను. 6666 9ా#S స#Sహదుw
!�?4�xతpTUదwనున` సమ	దKమ	 వరక; పhd¹తNరమ	%ా 9ా�1ింA ఆ
స#Sహదుw  �xTx ¬ªలkనువరక; త�రFu9:ౖప�%ా చుటBC  J#S%S య�T°}వరక;
త�రFuన �x" �xట- 7777 య�T° }నుం(f అ�x#�తpవరక;ను Tx#ా�xవరక;ను
PQ#S�Åక; త%S> ±#ాw ను TUదw  తpదమ	టMCను. 8888 తప�uయ nదల;��" ఆ
స#Sహదుw  �ాTx P�ట-వరక; పhdమమ	%ా 9ా�1ించును. అ�� 9ా#S
వంశమ	ల��ప�న ఎâKా P]య	ల %�తK ¯ా�సÍ ~మ	. 9999 ఎâKా P]య	లక;
అచdటచdట ఇయ� బ(fనపటCణమ	ల; ��%ా ఆ పటCణమ	ల"`య	 9ాట-
%ా\ మమ	ల;ను మనÌీªయ	ల ¯ా�సÍ ~మ	లk నుం(ెను. 10101010 అP�ే %?జ?రFలk
"వZింAన కTxయ	ల �ేశమ	ను 9ారF ¯ా�¥ºనపరFచు��నల�దు. TEట-వరక; ఆ
కTxయ	ల; ఎâKా P]య	లమధ� "వZించుచు పను`కటBC
�xసులsౖయ	Tx`రF.
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1111 మనÌLª  ãZLప� 12దwక;మ�రFడ� గనుక అత" %�తKమ	నక;, అన%ా మనÌLª



12దw  క;మ�రFడ�ను %Sల�దు �ేWా¥�పJయ	T:ౖన మ��×రFనక; *ట6 వలన
వంతpవ�ెdను. అతడ� య	దz�రF(ైనందున అత"�I %Sల�దును బµ�ానును
వ�ెdను. 2222 మనÌీªయ	లలk !%S>న 9ా#S�I, అన%ా అëPQజ?#§య	లక;ను

¼̈ల�×య	లక;ను అ�\P�Úయ	ల క;ను Ì2�?]య	లక;ను ¼̈12#§య	లక;ను
Ì2] �ºయ	లక;ను 9ా#S 9ా#S వంశమ	ల��ప�న వంతpవ�ెdను. 9ా#S
వంశమ	లనుబట-C  ãZLప� క;మ�రF(ైన మనÌLª  ±క� మగ సం�xనమ��. 3333
మనÌLª  మ	"మనుమడ�ను మ��×రF ఇనుమనుమడ�ను %Sల�దు మనుమడ�ను

¼̈12రF క;మ�రFడ�T:ౖన Z2లk12 }దుక; క;మ�#?Nల�%ా" క;మ�రFల; ప�టC  ల�దు.
అత" క;మ�#?Nల 1LరFల; మహల� T°య� హþ%ా6  !ల�� J#ాq అనునV. 4444 9ారF
య�జక;(ైన ఎ>య�జరF ఎదుట- �I" నూను క;మ�రF(ైన PQ�షpవ
PQదుట-�I" పK¥x నుల PQదుట-�I" వAdమ� స�దరFలమధ� మ�క;
¯ా�సÍ ~!య�వలsన" PQ�9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ిం�ె న" మనV �ేయ%ా
PQ�షpవ PQ�9ా Z2లVAdనటBC  9ా#S తం(fK ±క� స�దరFలమధ�
9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మ	>�ెdను. 5555 �ాబట-C  ±#ాw ను అదw#Sనున` %Sల�దు
బµ�ానుల;%ాక మనÌీªయ	లక; ప��వంతpల; ¼̈చుd%ా వ�ెdను. 6666 ఏల యన%ా
మనÌీªయ	ల ZీN � సం�xనమ	ను 9ా#S ప�రFష సం�xనమ	ను ¯ా�సÍ ~మ	ల;
��ం�ెను. %Sల�దు�ేశమ	 త�I�న మనÌీªయ	లక; ¯ా�సÍ ~మ�PQను. 7777 
మనÌీªయ	ల స#Sహదుw  ఆÌLరFనుం(f Ì2�?మ	నక; త�రFu%ానున`
!�?4�xవరక;ను ద�fణమ	న ఏనNప�uయ "9ాసుల9:ౖప�నక; 9ా�1ిం�ెను. 8888
తప�uయ�ేశమ	 మనÌీªయ	ల�xPQను; అP�ే మనÌీªయ	ల స#Sహదుw లk"
తప�uయ ఎâKా P ]య	ల�xPQను. 9999 ఆ స#Sహదుw  �ాTxP�ట- ద�fణ ��క;�న



ఆ P�ట-వరక; 9ా�1ిం�ెను. మనÌీªయ	ల ఊళ6లk ఆ ఊళØ6  ఎâKా P]య	లక;
క>%?ను; అP�ే మనÌీªయ	ల స#Sహదుw  ఆ P�ట-�I ఉతN రమ	%ా సమ	దKమ	
వరక; 9ా�1ిం�ెను. ద�fణ భ�! ఎâKా P]య	ల క;ను ఉతN రభ�!
మనÌీªయ	లక;ను క>%?ను. 10101010 సమ	 దKమ	 9ా#S స#Sహదుw ; ఉతN ర��క;�న అ��
ఆÌL#§య	ల స#Sహదుw క;ను, త�రFu��క;�న ఇWాîఖ�#§య	ల స#Sహదుw  క;ను
న(f�ెను. 11111111 ఇWాîఖ�#§య	ల పK�ేశమ	లkను ఆÌL#§య	ల పK�ేశ మ	లkను
బé�ెªయ�ను �x" ప�రమ	ల;ను ఇబ¿6 య�మ	ను �x" ప�రమ	ల;ను �ోరF
"9ాసుల;ను �x" ప�రమ	ల;ను ఏT°w రF "9ాసుల;ను �x" ప�రమ	ల;ను
�xTxక; "9ాసుల;ను �x" ప�రమ	ల;ను ��%S�ోw  "9ాసుల;ను �x"
ప�రమ	ల;ను, అన%ా మ�డ� ��ండల పK�ేశమ	 మనÌీªయ	లక; క>%S
య	న`��. 12121212 కTxయ	ల; ఆ �ేశ మ	లk "వZింపవలsన" గట-CపటBC  పట-C
య	ం(f#S గనుక మనÌీªయ	ల; ఆ ప�రమ	లను ¯ా�¥ºనపరచు��నల�క ��P#S.
13131313 ఇW\ా P�Úయ	ల; బలవంతpలsౖన తరF9ాత 9ారF కTxయ	ల �ేత
9:ట-Cపనుల; �ేPంచు��"#S �ా" 9ా#S �ేశమ	ను ప�#SN%ా
¯ా�¥ºనపరచు��నల�దు. 14141414 అప�డ� ãZLప� ప�తpK ల; PQ�షpవ��మ� �³ల
ఒక� *ట-�� ఒక� వంతpTE ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇAdJV? �¤మ	 ఒక %tపu
జన�¤గ�x? ఇ��వరక; PQ�9ా మమ	4ను �ºVం�ెన" మనV�ేయ%ా 15151515
PQ�షpవ]రF %tపu జనమ	 గనుక ఎâKా P]య	ల±క� మన�మ	
]క; ఇరFక;%ా నున` PQడల ]రF అడV�I ��P అక�డ 12#Syèయ	ల
�ేశమ	లkను #?âాPÀయ	ల �ేశమ	లkను ]క; ]#³ �ెటB6  నరక;��నుడ"
9ా#S�� �ె12uను. 16161616 అందుక; ãZLప� ప�తpK ల;ఆ మన�మ	 మ�క;�xలదు;



అ��య	%ాక పల6 ప��bటBన "వZించు కTxయ	ల కంద#S�I, అన%ా
బé�ెªయ�నులk"9ా#S�I" �x" ప�రమ	ల లk" 9ా#S�I" PQజ?KP�ల; లkయలk"
9ా#S�I" ఇనుప రథమ	ల;న`వ"#S. 17171717 అపuడ� PQ�షpవ ãZLప� ప�తpK
లsౖన ఎâKా P]య	లను మనÌీªయ	లను చూA]రF ఒక V¯ాN రజనమ	, 18181818
]క; అ¥�కబలమ	గలదు, ]క; ఒక�వంతp *ట-P��ాదు; ఆ ��ండ ]�ే, అ��
అర ణ�మ	 గనుక ]రF �x"" నరక;(f, అప�డ� ఆ పK�ే శమ	 ]దగ	ను;
కTxయ	లక; ఇనుపరథమ	ల;ం(fనను 9ారF బలవంతpలsౖయ	ం(fనను ]రF
9ా#S �ేశమ	ను ¯ా�¥ºన పరచు��నగలరT:ను.
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1111 ఇW\ా P�Úయ	ల; ఆ �ేశమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��"న తరF9ాత 9ారందరF
ÌిలkహÑనక; కc(f వAd అక�డ పKత�mప� గ	(xరమ	 9EZి#S. 2222
ఇW\ా P�Úయ	లలk ¯ా�సÍ ~మ	ల; ఇంక ��ంద" P�డ�%�తKమ	ల; ఉం(ెను. 3333
�ావ�న PQ�షpవ ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇట6 T:ను] 1ితరFల �ేవ�(ైన
PQ�9ా ]�IAdన �ేశమ	ను ¯ా�¥ºన పరచు��న 9:ళ6క;ండ ]#?Tx`ళØ6
తడవ��ేZ2దరF? 4444 పKJ %�తKమ	నుం(f మ	గ	¶ #³Zి మనుషp�లను Tx±దwక;
ర1ిuంAన PQడల TEను 9ా#S" పం12దను; 9ారF ల�A �ేశ సం�xరమ	 �ేయ	చు
ఆయ� ¯ా�సÍ ~మ	ల��ప�న �x" Vవరమ	ను 9Kా Zి Tx ±దwక;
¬Zి��"వ�ెdదరF. 5555 9ారF ఏడ�వంతpల;%ా �x" పంచు��ందురF. య��x
వంశసుÍ ల; ద�fణ��క;�న తమ స#Sహదుw లkపల ">A య	ండవలsను. ãZLప�
ప�తpK ల; ఉతN ర ��క;�న తమ స#Sహదుw లkపల ">A య	ండవలsను. 6666 ]రF



ఏడ� వంతpల;%ా �ేశVవరమ	ను 9Kా Zి Tx ±దwక; ¬Zి��" #ావలsను. TEను
ఇక�డ మన �ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�" ] "!తNమ	 వంతp*టB6
9EZ2దను. 7777 ల��య	 లక; ] మధ� ఏ వంతpను కల;గదు, PQ�9ాక;
య�జక ధర4మ	 �ేయ	టä 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మ	. %ా�ºయ	 ల;ను ర�బéయ	ల;ను
మనÌLª  అరz%�తKప�9ారFను ±#ాw ను అవతల త�రFu��క;�న PQ�9ా
ZLవక;(ైన ¹ÌL 9ా#S�IAdన ¯ా�సÍ ~మ	లను ��ం��య	Tx`రF. 8888 ఆ
మనుషp�ల; ల�A పKయ�ణమ	 �ా%ా PQ�షpవ �ేశ Vవరమ	ను 9Kా య	టక;
9:ళ6బ¢వ� 9ా#S��]రF ఆ �ేశమ	లk బ(f నడ�చుచు �x" Vవరమ	ను 9Kా Zి
Tx±దwక; J#S%S రం(f; అప�డ� TEను ÌిలkహÑలk ]��రక; PQ�9ా
స"`¥�" వంతp*టB6  9EPం�ెద నన%ా 9999 ఆ మనుషp�ల; 9:È6  �ేశసం�xరమ	
�ేయ	చు ఏడ�వంతpల;%ా, %\ా మమ	ల��ప�న, �x" Vవరమ	ను ప�సN కమ	లk
9Kా Zి ÌిలkహÑలk" �ాæçమ	లkనున` PQ�షpవ ±దwక; వAd#S. 10101010 
9ా#S��రక; PQ�షpవ ÌిలkహÑలk PQ�9ా స"`¥�" వంతp*టB6  9EZి 9ా#S
9ా#S వంతpల��ప�న ఇW\ా P�Úయ	లక; �ేశమ	ను పంA 12టMCను. 11111111
బ¿Tx�]య	ల %�తKమ	నక; 9ా#S వంశమ	ల ��ప�న, వంతp*ట- వ�ెdను; 9ా#S
*ట-వలన క>%Sన స#Sహదుw  య��x వంశసుÍ ల స#Sహదుw క;ను ãZLప� ప�తpK ల
స#Sహదుw క;ను మధ�నుం(ెను. 12121212 ఉతN ర��క;�న 9ా#S స#Sహదుw  ±#ాw ను
nదల;��" PQ#S�Åక; ఉతN ర��క;�న ��P పడమర%ా ��ండల �ేశమ	వరక;
9ా�1ిం�ెను, �x" స#Sహదుw  బé�x9:ను అర ణ�మ	వరక; ¯ా%?ను. 13131313 అక�డనుం(f
ఆ స#Sహదుw  లcà 9:ౖప�న, అన%ా బé�ేలను లcà ద�fణమ	వరక; ¯ా%S �I\ం��
బ¿ì �#�నుక; ద�fణమ	ననున` ��ండ]�� అ�x#�తp అ�xw రFవరక;



9ా�1ిం�ెను. 14141414 అక�డనుం(f �x" స#Sహదుw  ద�fణమ	న బ¿ì �#�నుక;ను
ఎదురF%ా నున` ��ండనుం(f పడమర%ా ద�fణమ	నక; J#S%S అక�డ నుం(f
య��x వంశసుÍ ల పటCణ���న �I#ా��xËల; అన%ా �Iర��x�#§మ	వరక;
9ా�1ిం�ెను, అ�� పడమట-��క;�. 15151515 ద�fణ��క;�న �Iర��x�#§మ	��ననుం(f �x"
స#Sహదుw  పడమట-��క;�న T:â�N య ళ6  య�టవరక; ¯ా%S 16161616 ఉతN ర��క;�న
#?âాPÀయ	ల లkయలkనున` బ¿í  ©̈T°`మ	 లkయPQదుటనున`
��ండపKక�ననుం(f ద�fణ��క;�న బ¿í ̈ ©T°`మ	 లkయమ�ర¶మ	న PQబ�
Zీయ	ల పK�ేశమ	వరక; ¯ా%S ఏí #�%³ల;వరక; 9ా�1ిం�ెను. 17171717 అ�� ఉతN ర
��క;�నుం(f ఏí Ì2��షpవరక; 9ా�1ింA అదు]్మమ	నక; ఎక;��bట-�I
ఎదురF%ానున` %?Úలkతpవరక; ¯ా%S ర�బéయ	(ైన బ¢హను #ాJ ±దwక;
��%?ను. 18181818 అ�� ఉతN ర��క;�న ����xనమ	నక; ఎదురF%ా 9ా�1ింA అ#ాబµవరక;
��%S అక�డనుం(f ఆ స#Sహదుw  ఉతN ర ��క;�న బéì �%ా6 వరక; ¯ా%?ను. 19191919
అక�డనుం(f ఆ స#Sహదుw  ±#ాw ను ద�fణ��క;�నఉప� సమ	దKమ	±క�
ఉతN #ాఖ�తమ	వరక; 9ా�1ిం�ెను. అ�� ద�fణ��క;�న �x"�I స#Sహదుw . 20202020
త�రFu��క;�న ±#ాw ను �x"�I స#Sహదుw . �x" చుటBC నున` స#Sహదుw ల
పK�ారమ	 బ¿Tx�]య	లక; 9ా#S వంశ మ	ల��ప�న క>%Sన ¯ా�సÍ ~మ	 ఇ��.
21212121 బ¿Tx�]య	ల %�తKమ	నక; 9ా#S వంశమ	ల ��ప�న క>%Sన పటCణమ	ల;
ఏ9Eవన%ా PQ#S�Å బéì �%ా6  PQ���?�Zీసు 22222222 బéత#ాబµ Z2మ #ాPమ	
బé�ేల; ఆ�మ	 �ా#ా ఒâKా  23232323 �?పర¹4" ఒ1ి` %?బµ అనునV, 24242424 9ాట-
పలs6 ల; ��%ా పం(ెKండ� పటCణమ	ల;. 25252525 %Sëãను #ామ� బ¿P�#�తp !ZLu
26262626 �?Óీ#ా ¹¯ా #³�?మ	 ఇ#?uP�ల; తరల� 27272727 ZLల� ఎలsప� PQర�షల�మ	



అనబ(fన ఎబ�Zీ %Sëయ� �Iర�తp అను నV; 9ాట- పలs6 ల; ��%ా పదుTxల;గ	
పటCణమ	ల;. 28282828 9ా#S వంశమ	ల ��ప�న ఇ�� బ¿Tx�]య	లక; క>%Sన
¯ా�సÍ ~మ	.
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1111 #?ండవ వంతp *ట- Ìి¹�య	ల పmమ	%ా, అన%ా 9ా#S వంశమ	ల��ప�న
Ìి¹�య	ల %�తK పmమ	%ా వ�ెdను. 9ా#S ¯ా�సÍ ~మ	 య��x వంశసుÍ ల
¯ా�సÍ ~మ	 మధ�నుం(ెను. 2222 9ా#S�I క>%Sన ¯ా�సÍ ~ �¤దన%ా బ¿P�#?ªబµ Ì2బ
¹ల��x 3333 హజరFª వల; బµల� ఎజ?మ	 ఎలkN లదు బéత�ల; �#ా4 4444 Zిక6గ	
బéత4#ా�బ¢దు హజర�q¯ా 5555 బé�ె6 బµãతp �ార� ¼̈ను అనునV, 6666 9ాట-
పలs6 ల; ��%ా పదమ�డ� పటCణ మ	ల;. 7777 అPÀను #S¹4ను ఎ�ెరF ఆ�ానును
అనునV; 9ాట- పలs6 ల; ��%ా Txల;గ	 పటCణమ	ల;. 8888 ద�fణమ	న #ామతను
బµల�ెËP�రFవరక; ఆ పటCణ మ	ల చుటBC నున` పలs6 ల"`య	 ఇV
Ìి¹�య	ల %�తKమ	నక; 9ా#S వంశమ	ల��ప�న క>%Sన ¯ా�సÍ ~మ	. 9999
Ìి¹�య	ల ¯ా�సÍ ~మ	 య��x వంశసుÍ ల వంతpలk" ´µగమ	; ఏలయన%ా
య��x వంశసుÍ ల ´µగమ	 9ా#S�I ఎక;�వ గనుక 9ా#S ¯ా�సÍ ~మ	 నడ�మను
Ìి¹�య	ల; ¯ా�సÍ ~మ	 ��ం��#S. 10101010 మ�డవవంతp *ట- 9ా#S
వంశమ	��ప�న జ?బ�లc య	ల పmమ	%ా వ�ెdను. 9ా#S ¯ా�సÍ ~ప�
స#Sహదుw  Wా#§దువరక; ¯ా%?ను. 11111111 9ా#S స#Sహదుw  పడ మట-9:ౖప�%ా
మరల�వరక;ను దబµËషతpవరక;ను ¯ా%S ±�?`య�మ	 నక; ఎదురF%ానున`
P�ట-వరక; 9ా�1ింA 12121212 Wా#§దునుం(f సూ#��దయ ��క;�న �I¯�6 �xN బ¢రF



స#Sహదుw వరక; �xబ¿ రతpనుం(f య�Óీయక; ఎ�I� 13131313 అక�డనుం(f త�రFu
తటBC  %SతN ¼̈12రFవరక;ను ఇ�x� *నువరక;ను ¯ా%S TEయ�వరక; 9ా�1ించు
#S¹4నుదనుక ��PQను. 14141414 �x" స#Sహదుw  హTx`��నువరక; ఉతN ర��క;�న
చుటBC ��" అక�డనుం(f P�ాN P�ల; లkయలk ">�ెను. 15151515 కటµC తp నహల�ల;
Ìి¹Ö ను ఇదల� బé�ె6 Á̈మ	 అను పం(ెKండ� పటCణమ	ల;ను 9ాట- పలs6 ల;ను. 16161616
ఆ పటCణమ	 ల;ను 9ాట- పలs6 ల;ను 9ా#S వంశమ	ల��ప�న జ?బ�లc
య	లక; క>%Sన ¯ా�సÍ ~మ	. 17171717 Txల;గవ వంతp *ట- 9ా#S వంశమ	ల��ప�న
ఇWాî ఖ�#§య	ల పmమ	%ా వ�ెdను. 18181818 9ా#S స#Sహదుw  PQజ?K P�ల; �?సులk6 తp
ష�TEమ	 హప#ాPమ	 Ìీãను అనహ#ాతp రáËతp �I���ను 19191919 అబ¿సు
#?��తp ఏన¶ `మ	 20202020 ఏí హ�xw  బéతuZ2qసు అను సÍలమ	లవరక; 21212121 ¯ా%S
�xబ¢రF షహ*మ� బé�ెª��షp 22222222 అను సÍలమ	లను �xట- ±#ాw ను వరక;
9ా�1ిం�ెను. 23232323 9ాట- పలs6 ల; %ాక పదుమ�డ� పటCణమ	ల; 9ా#S �ాPQను. అV
9ాట- పలs6 ల�� కcడ 9ా#S వంశమ	ల ��ప�న ఇWాîఖ�#§య	ల %�తKమ	నక;
క>%Sన ¯ా�సÍ ~మ	. 24242424 అPదవ వంతp *ట- 9ా#S వంశమ	ల��ప�న ఆÌL#§
య	ల పmమ	%ా వ�ెdను. 25252525 9ా#S స#Sహదుw  ¼̈ల� తpహ> బ¿�ెను అ�Ôప� 26262626
అల�¤4లsక; అమ�దు !Ì2 యల;. పడమట అ�� క#?4ల;వరక;ను
Ìీ�#S6బµ`తp వరక;ను ¯ా%S 27272727 త�రFu��క;�న బé�xw %�నువరక; J#S%S
జ?బ�లcను ´µగమ	ను P�ాN P�ల; లkయను �xట- బé�ే��క;నక;ను
T:PÀP�ల;నక;ను ఉతN ర ��క;�న��వ�చు 28282828 ఎడమ9:ౖప�న అ��
�ాబ�ల;వరక;ను ¼̈బ¢K ను #?�బ	 హ¹4ను �ాTx 12దw  Zీ�ోనుల వరక;ను
9ా�1ిం�ెను. 29292929 అక�డనుం(f ఆ స#Sహదుw  #ామ�వరక;ను �Åటగల ¯�రను



పటCణమ	వరక;ను 9ా�1ింA అక�డనుం(f J#S%S �¯ా వరక; ¯ా%S
అక�డనుం(f అ�×èబ	 స#Sహదుw నుపట-C  సమ	దKమ	వరక; ¯ా%?ను. 30303030 ఉమ�4
ఆÓ2క; #?�బ	 9ాట- పలs6 ల�� కcడ అV PరFవ��#?ండ� పటCణమ	ల;. 31313131 9ాట-
పలs6 ల�� కcడ ఆ పటCణమ	ల; 9ా#S వంశమ	ల��ప�న ఆÌL#§య	ల %�తKమ	నక;
క>%Sన ¯ా�సÍ ~మ	. 32323232 ఆరవ వంతp *ట- 9ా#S వంశమ	ల��ప�న నâాN Ú య	ల
పmమ	న వ�ెdను. 33333333 9ా#S స#Sహదుw  ¼̈లsప�ను జయన`మ	లk"
Zిందూరవనమ	ను అ�x!యను కను మను యబ¿`P�ల;ను nదల;��"
లకc�మ	 వరక; ¯ా%S 34343434 అక�డనుం(f పడమర%ా అజT°�xN బ¢రF వరక;
9ా�1ింA అక�డనుం(f హÑ�Å�క;వరక; ద�fణ��క;�న జ?బ� లcనును, పడమట
ఆÌLరFను �xట- త�రFuన ±#ాw ను TUదw  య��xవరక;ను 9ా�1ిం�ెను. 35353535
�Åటగల పటC  ణమ	 ల�వన%ా ��ºwమ	 జ³రF హమ4తp రక�తp �IT:`#?తp 36363636
అ�xమ� #ామ� }¯�రF 37373737 �?�ెషp ఎ�ెKPÀ ఏí }¯�రF 38383838 ఇ#�ను !గwల�ల;
హþ#³మ	 బéతTxతp బé�ెª��షp అను నV; 9ాట- పలs6 ల;%ాక పం�ొ!్మ��
పటCణమ	ల;. 39393939 ఆ పటC  ణమ	ల;ను 9ాట- పలs6 ల;ను 9ా#S వంశమ	ల��ప�న
నâాN Úయ	ల %�తKమ	నక; క>%Sన ¯ా�సÍ ~మ	. 40404040 ఏడవ వంతp *ట- 9ా#S
వంశమ	ల��ప�న �xయ	ల పmమ	%ా వ�ెdను. 41414141 9ా#S ¯ా�సÍ ~ప� స#Sహదుw
జ�#ా� 42424242 ఎ�ాN ãల; ఇ#?ª��షp Ì2యÚËను 43434343 అయ�� లkను PQ�x ఏలkను
44444444 Jమ�` ఎ�Å\ ను ఎ�ెN �³ %Sబ¿Ë��ను 45454545 బµల��x PQహÑదు బ¿TEబ¿రక; 46464646
గJK¹4ను �¤య#��ను ర�Å�ను య��� అను సÍలమ	లక; 9ా�1ిం�ెను. 47474747
�x య	ల స#Sహదుw  9ా#S±దwనుం(f అవతలక; 9ా�1ిం�ెను. �xయ	ల;
బయల;�ే#S లsÌ2మ	]ద య	దzమ	�ేZి �x" పటBC ��" ��ల6 12ట-C



¯ా�¥ºనపరచు��" �x"లk "వZింA తమ 1ితరF(ైన �xను 1LరFనుబట-C  ఆ
లsÌ2మ	నక; �xనను 1LరF 12ట-C #S. 48484848 9ాట- పలs6 ల;%ాక PÀ పటCణమ	ల; 9ా#S
వంశ మ	ల��ప�న �xయ	ల %�తKమ	నక; క>%Sన ¯ా�సÍ ~మ	. 49494949
స#Sహదుw లను బట-C  ఆ �ేశమ	ను ¯ా�సÍ ~మ	ల;%ా పంA 12టBC ట మ	%SంAన
త#ా�త ఇW\ా P�Úయ	ల; నూను క;మ�రF(ైన PQ�షpవక; ¯ా�సÍ ~!Ad#S.
50505050 PQ�9ా Z2లVAdన �x""బట-C  9ారF అతడ� అ(f%Sన పటCణమ	ను, అన%ా
ఎâKా P]య	ల మన�పK�ేశమ	లkనున` Jమ` �ెqరహÑను అత" �IAd#S.
అతడ� ఆ పటCణమ	ను కట-C ంA �x"లk"వZిం�ెను. 51515151 య�జక;(ైన ఎ>య�జ
రFను నూను క;మ�రF(ైన PQ�షpవయ	 ఇW\ా P�Ú య	ల %�తKమ	ల±క�
1ితరFల క;టBంబమ	లలk" మ	ఖు�ల;ను ÌిలkహÑలkనున` పKత�mప�
గ	(xరమ	 TUదw  PQ�9ా స"`¥�" *ట6  వలన పంపకమ	�ేZిన ¯ా�సÍ ~మ	ల;
ఇV. అప�డ� 9ారF �ేశమ	ను పంA12టBC ట మ	%SంA#S.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా PQ�షpవక; Z2లVAdన �ేమన%ా 2222 వ�
ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇట6 నుమ	�ె>య కP� ��రబµటBన ఒక" చం1ిన
నరహంతక;డ� �ా#S ��వ�టక; TEను ¹ÌLT°ట ]�� ప>�IంAన ఆశ\య
ప�రమ	లను ]రF ఏరuరచు��నవలsను. 3333 హత�Vషయ��� పKJహత�
�ేయ	9ాడ� #ాక��వ�నటB6  అV ]క; ఆశ\యప�రమ	లగ	ను. 4444 ఒకడ� ఆ
ప�రమ	లలk ఒక �x"�I �ా#S��P ఆ ప�ర�x�ర మ	TUదw  ">A, ఆ ప�రమ	
±క� 12దwల; VనునటB6  తన సంగJ �ె1ిuన తరF9ాత, 9ారF ప�రమ	లk"�I



9ా"" �ేరFd��" తమ±దw "వ Zించుటక; 9ా"�I సÍల!య�వలsను. 5555 
హత�Vషయమ	లk పKJ హత� �ేయ	9ాడ� 9ా"" త#S!నPQడల 9ా" �ేJ�I
ఆ సరహంతpక;" అపu%Sంపకcడదు; ఏలయన%ా అతడ� ��రబµటBన తన
��రFగ	9ా" చం12ను%ా" అంతక; మ	నుప� 9ా"యందు పగపటCల�దు. 6666 
అతడ� ¬రFu TUందుట�?r సమ�జమ	 T:దుట "ల;చువరక;ను, తరF9ాత ఆ
��నమ	లkనున` య�జక;డ� మరణమ	 TUందువరక;ను ఆ ప�రమ	లkTE
"వZింపవలsను. తరF9ాత ఆ నరహంతక;డ� ఏ పటCణమ	నుం(f �ా#S��PQT° ఆ
పటCణమ	నక;ను తన Pంట-�I" J#S%S #ావలsను. 7777 అప�డ� 9ారF నâాN  Úయ	ల
మన�మ	లk" గ>లయలk �?�ెషpను, ఎâKా P ]య	ల మన�మంద>
Ì2�?మ	ను, య��x వంశసుÍ ల మన�మంద> ¼̈బ¢K నను �Iర�త#ాËను
పKJష¡ పరA#S. 8888 త�రFu��క;�న ±#ాw ను అవతల PQ#S�ÅTUదw  ర�బé య	ల
%�తKమ	లkనుం(f ����xనమ	 ]దనున` అరణ� మ	లk" బéZ2రFను, %ా�ºయ	ల
%�తKమ	 లkనుం(f %Sల�దు లk" #ా¹తpను, మనÌీªయ	ల %�తKమ	లkనుం(f
బµ�ానులk" %�ల�నును "య!ంA#S. 9999 ��రబµటBన ఒక" చం1ిన9ాడ�
సమ�జమ	 ఎదుట "ల;వకమ	నుప� అక�(f�I �ా#S��P హత�Vషయ���
పKJహత� �ేయ	 9ా"�ేత చంపబడక య	ండ�నటB6  ఇW\ా P�Úయ	లకంద #S�I"
9ా#Sమధ� "వZించు పర�ే�లక;ను "య!ంపబ(fన ప�రమ	ల; ఇV.
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1111 ల��య	ల 1ితరFల క;టBంబమ	ల పK¥xనుల; కTxను �ేశమంద> ÌిలkహÑలk
య�జక;(ైన ఎ>య�జరF TUదw  క;ను, నూను క;మ�రF(ైన PQ�షpవ



±దwక;ను, ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	ల±క� 1ితరFల క;టBంబమ	ల
పK¥xనుల±దwక;ను వAd 2222 �¤మ	 "వZించుటక; ప�రమ	లను మ�
ప�వ�లక; ��లమ	లను ఇయ�వలsన" PQ�9ా ¹ÌL�x�#ా
ఆజj® 1ిం�ెనన%ా 3333 ఇW\ా  P�Úయ	ల; PQ�9ా మ�ట��ప�న తమ ¯ా�సÍ ~మ	
లలk ఈ పటCణమ	లను 9ాట- ��లమ	లను ల��య	ల �IAd#S. 4444 వంతp*ట-
క}¬య	ల వంశమ	ల పmమ	%ా వ�ెdను. ల��య	లలk య�జక;(ైన
అహ#�ను వంశక;ల పm మ	%ా య��x %�JKక;లనుం(fయ	, Ìి¹�ను %�JK
క;లనుం(fయ	, బ¿Tx�]ను %�JKక;లనుం(fయ	 *ట6 వలన వAdనV పదమ�డ�
పటCణమ	ల;. 5555 క}¬య	లలk !%S>న వంశక;ల పmమ	%ా ఎâKా Pమ	
%�JKక;ల నుం(fయ	, �xను %�JKక;ల నుం(fయ	, మనÌLª  అరz
%�తKప�9ా#Sనుం(fయ	 వంతp*ట6 వలన వAdనV ప�� పటC  ణమ	ల;. 6666
ఇWాîఖ�రF %�JKక;లనుం(fయ	, ఆÌLరF %�JKక;ల నుం(fయ	, నâాN >
%�JKక;లనుం(fయ	, బµ�ానులkనున` మనÌLª  అరz%�తKప�9ా#Sనుం(fయ	
*ట6 వలన %?#�ª య	లక; క>%SనV పదమ�డ� పటCణమ	ల;. 7777 ర�బéను %�JK
క;లనుం(fయ	, %ాదు %�JKక;లనుం (fయ	, జ?బ�లcను %�JKక;లనుం(fయ	,
9ా#S వంశమ	ల��ప�న ��#ా#§య	 లక; క>%SనVపం(ెKండ� పటCణమ	ల;. 8888 
PQ�9ా ¹ÌL �x�#ా ఆజj® 1ింAనటB6  ఇW\ా P�Úయ	ల; వంతp *ట6  వలన ఆ
పటCణమ	లను 9ాట- ��లమ	లను ల��య	ల �IAd#S. 9999 9ారF య��xవంశసుÍ ల
%�తKమ	లkను Ìి¹� య	ల %�తKమ	లkను �ెపuబ(fన 1LరFల;గల PÀ పటCణ
మ	లను ఇAd#S. 10101010 అV ల��య	లsౖన క}¬య	ల వంశమ	 లలk అహ#�ను
వంశక;లక; క>%SనV, ఏలయన%ా nదట �ేJ�IవAdన వంతp*ట- 9ా#S��. 11111111 



య��xవంశసుÍ ల మన� మ	లk 9ా#S�I �Iర�త#ాË, అన%ా ¼̈బ¢K ను "Ad#S. ఆ
అ#ాË అTxక; తం(fK �x" చుటBC నున` ��లమ	ను 9ా#S �IAd#S. 12121212 అP�ే ఆ
పటCణమ	±క� ��లమ	లను �x" %\ా మమ	లను PQఫ�T:` క;మ�రF(ైన
�ాల�బ	నక; ¯ా�సÍ ~ మ	%ా ఇAd#S. 13131313 య�జక;(ైన అహ#�ను సం�xనప�9ా#S�I
9ారF నర హంతక;"�I ఆశ\యపటCణ���న ¼̈బ¢K నును 14141414 �x" ��ల మ	ను
>బµ`ను �x" ��లమ	ను య¬N రFను �x" ��ల మ	ను ఎÌ2C¹యను �x"
��లమ	ను �లkనును �x" ��లమ	ను 15151515 �ెáరFను �x" ��లమ	ను
ఆP"" �x" ��ల మ	ను య	టCయ	ను �x" ��లమ	ను బé�ెª��షpను �x"
��లమ	ను, 16161616 అన%ా ఆ #?ండ� %�తKమ	ల9ా#Sనుం(f �¾!్మ�� పటCణమ	లను
ఇAd#S. 17171717 బ¿Tx�]ను %�తKమ	 నుం(f Txల;గ	 పటCణమ	లను అన%ా
%Sëãనును �x" ��లమ	ను %?బను �x" ��లమ	ను 18181818 అTx��తpను �x"
��లమ	ను అలk4నును �x" ��లమ	ను ఇAd#S. 19191919 య�జక; లsౖన అహ#�ను
వంశక;ల పటCణమ	ల"`య	 9ాట- ��ల మ	ల; ��%ా పదమ�డ� పటCణమ	ల;.
20202020 క}¬య	ల వంశప�9ా#?rన ల��య	లక;, అన%ా క}తp సంబంధులలk
!%S>న9ా#S�I వంతp*ట6 వలన క>%Sన పటCణమ	ల; ఎâKా Pమ	 %�తKమ	నుం(f
9ా#S�Iయ�బ(ెను. 21212121 Txల;గ	 పటCణమ	లను, అన%ా ఎâKా P] య	ల
మన��ేశమ	లk నరహంతక;"��రక; ఆశ\యపటCణ ���న Ì2�?మ	ను �x"
��లమ	ను %?జ? రFను �x" ��లమ	ను 22222222 �IబµqPమ	ను �x" ��లమ	ను
బéì �#�నును �x" ��లమ	ను 9ా#S�IAd#S. 23232323 �xను %�JKక;లనుం(f Txల;గ	
పటCణమ	లను, అన%ా ఎ�ెN �³ను �x" ��లమ	ను %Sబ¿Ë��నును �x" ��లమ	ను
24242424 అయ��లkనును �x" ��లమ	ను గJK ¹4నును �x" ��లమ	ను



9ా#S�IAd#S. 25252525 #?ండ� పటCణ మ	ల;ను, అన%ా మనÌLª  అరz%�JKక;లనుం(f �xTx
క;ను �x" ��లమ	ను గJK¹4నును �x" ��ల మ	ను ఇAd#S. 26262626 9ాట-
��లమ	ల; %ాక క}తp సంబం ధులలk !%S>న9ా#S�I క>%Sన
పటCణమ	ల"`య	 ప��. 27272727 ల��య	ల వంశమ	లలk %?#�ª య	లక; #?ండ�
పటCణ మ	లను, అన%ా నరహంతక;"��రక; ఆశ\యపటCణమగ	 బµ�ానులk"
%�ల�నును �x" ��లమ	ను బ¿PQÌ2C #ాను �x" ��లమ	ను ఇAd#S. 28282828
ఇWాîఖ�రF %�JKక;ల నుం(f Txల;గ	 పటCణమ	లను, అన%ా �I���నును �x"
��లమ	ను �xబ¿రతpను �x" ��లమ	ను యర�4తpను �x" ��లమ	ను 29292929
ఏన¶ `మ	ను �x" ��లమ	ను ఇAd#S. 30303030 ఆÌLరF %�JKక;లనుం(f Txల;గ	
పటCణమ	లను, అన%ా !Ì2యల;ను �x" ��లమ	ను అబ¢w నును �x" ��ల
మ	ను 31313131 ¼̈ల�తpను �x" ��లమ	ను #?�బ	ను �x" ��లమ	ను ఇAd#S.
32323232 నâాN > %�JKక;లనుం(f మ�డ� పటCణ మ	లను, అన%ా నరహంతpక;"��రక;
ఆశ\యపటCణమగ	 గ>లయలk" �?�ెషpను �x" ��లమ	ను హ¹4��w రFను
�x" ��లమ	ను క#ాN నును �x" ��లమ	ను ఇAd#S. 33333333 9ా#S వంశమ	ల��ప�న
%?#�ª య	ల పటCణమ	ల"`య	 9ాట- ��లమ	ల;%ాక పదమ�డ� పటCణమ	ల;.
34343434 ల��య	లలk !%S>న ��#ా#§య	ల వంశమ	లక; జ?బ�లcను
%�తKమ	లనుం(f Txల;గ	 పటCణమ	లను, అన%ా ±�?`య�మ	 �x"
��లమ	ను 35353535 క#ాN ను �x" ��లమ	ను ��మ�`ను �x" ��లమ	ను
నహల�ల;ను �x" ��లమ	ను ఇAd#S. 36363636 ర�బéను %�JKక;ల నుం(f Txల;గ	
పటCణమ	లను, అన%ా బéZ2రFను �x" ��లమ	ను య�హ సును �x"
��లమ	ను 37373737 �?�ె¹తpను �x" ��లమ	ను �¤âాతpను �x" ��లమ	ను



ఇAd#S. 38383838 %ాదు %�JKక;ల నుం(f Txల;గ	 పటCణమ	ల;ను, అన%ా
నరహంతక;"��రక; ఆశ\యపటCణమగ	 %Sల�దులk" #ా¹తpను �x" ��ల
మ	ను మహనPÀమ	ను �x" ��లమ	ను 39393939 ¼̈��Ëనును �x" ��లమ	ను
య�జ?రFను �x" ��లమ	ను ఇAd#S. 40404040 9ా#S 9ా#S వంశమ	ల��ప�న, అన%ా
ల��య	ల !%S>న వంశమ	ల��ప�న అవ"`య	 ��#ా#§య	లక; క>%Sన
పటCణమ	ల;. వంతp*ట-వలన 9ా#S�I క>%Sన పటCణమ	ల; పం(ెKండ�. 41414141
ఇW\ా P�Úయ	ల ¯ా�సÍ ~మ	లk 9ాట- పలs6 ల;%ాక ల��య	ల పటCణమ	ల"`య	
నల;వ�� PQ"!��. 42424242 ఆ పటCణమ	ల"`ట-�I ��లమ	ల;ం(ెను. ఆ
పటCణమ	ల"`య	 అటä6 య	ం(ెను. 43434343 PQ�9ా పKమ�ణమ	 �ేZి 9ా#S
1ితరFల �I�ెdదన" �ె1ిuన �ేశమంతయ	 ఆయన ఇW\ా  P�Úయ	ల
కపu%Sం�ెను. 9ారF �x" ¯ా�¥ºనపరచు��" �x"లk "వZింA#S. 44444444 PQ�9ా
9ా#S 1ితరFల�� పKమ�ణమ	�ేZిన 9ాట"`ట- పK�ారమ	 అ"`��క;�ల యందు
9ా#S�I VW\ా ంJ కల;గజ³Z2ను. PQ�9ా 9ా#S శతpK వ�లనంద#S" 9ా#S �ేJ
కపu%SంAయ	ం(ెను గనుక 9ా#SలkTUకడ�ను ఇW\ా P�Úయ	లPQదుట "ల;వ
ల�క��PQను. 45454545 PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	లక; Z2లVAdన మ�టల"`ట-లk
ఏ��య	 త1ిuయ	ండల�దు, అంతయ	 T:ర9E#?ను.
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1111 PQ�షpవ ర�బéయ	లను %ా�ºయ	లను మనÌLª  అరz%�తKప�9ా#S"
1ి>1ింA 9ా#S�� ఇట6 T:ను 2222 PQ�9ా ZLవక;(ైన ¹ÌL
]�ాజj® 1ింAనదంతయ	 ]రF �ేZియ	Tx`రF. మ#Sయ	 TEను ] �ాజj® 1ింAన



9ాట"`ట- Vషయమ	లk Tx మ�ట V"య	Tx`రF. 3333 బహÑ��నమ	లనుం(f
TEట-వరక; ]రF ] స�దరFలను Vడ�వక ] �ేవ�(ైన PQ�9ా
ఆజ®ననుస#SంA న(fA య	Tx`రF. 4444 ఇప�డ� ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ]
స�దరFల�� �ె1ిuనటB6  9ా#S�I T:మ4�� కల;గజ³Zి య	Tx`డ�. �ాబట-C
]#Sప�డ� PQ�9ా ZLవక; (ైన ¹ÌL ±#ాw ను అవతల ]క; ¯ా�సÍ ~మ	%ా
ఇAdన �ేశమ	లk ] "9ాసమ	లక; J#S%S 9:ళØ6 (f. 5555 అP�ే ]
ప�రÞహృదయమ	��ను ] ప�#ాÞ త4��ను ] �ేవ� (ైన PQ�9ాను
1LK!ంచుచు, ఆయనమ�ర¶మ	ల"` ట-లk నడ�చు��నుచు, ఆయన ఆజ®లను
%?r��నుచు, ఆయనను హతpN ��" ఆయనను ZLVంచుచు, PQ�9ా ZLవక;(ైన
¹ÌL ]�ాజj® 1ింAన ధర4మ	ను ధర4WాసN � మ	ను అనుస#SంA నడ�చు��ను(f.
6666 అత(öల�గ	 �ె1ిuన తరF9ాత 9ా#S" �ºVంA 9:ళ6నంప%ా 9ారF తమ "9ాస
మ	లక; ��P#S. 7777 ¹ÌL బµ�ానులk మనÌLª  అరz%�తKమ	నక;ను, PQ�షpవ
పడమట-��క;�న ±#ాw ను అదw#S" 9ా#S స�దరFలలk !%S>న
అరz%�తKమ	నక;ను ¯ా�సÍ ~మ	 >Ad#S. మ#Sయ	 PQ�షpవ 9ా#S
"9ాసమ	లక; 9ా#S" 9:ళ6నం1ినప�డ� అతడ� 9ా#S" �ºVంA 9ా#S�� ఇట6 T:ను
8888 ]రF !�I�> క>!గల9ా#?r అJ V¯ాN ర���న ప�వ�ల��ను 9:ం(f��ను
బం%ారF��ను ఇతN(f��ను ఇనుమ	��ను అJV¯ాN ర���న వసN �మ	 ల��ను J#S%S
] "9ాసమ	లక; 9:ళØ6 చుTx`రF. ] శతpK వ�ల �ోప�డ� ¯�మ	4ను ]రFను
] స�దరFల;ను క>Zి పంచు��ను(f. 9999 �ాబట-C  ర�బéయ	ల;ను
%ా�ºయ	ల;ను మనÌLª  అరz %�తKప�9ారFను PQ�9ా ¹ÌL�x�#ా Z2లVAdన
మ�ట��ప�న �xమ	 ¯ా�¥ºనపరచు��"న ¯ా�సÍ ~భ�! PQ�న %Sల�దులk"�I



9:ళØ6 టక; కTxను �ేశమంద> Ìిలk హÑలkనున` ఇW\ా P�Úయ	ల ±దwనుం(f
బయల;�ే#S#S. కTxను�ేశమందున` ±#ాw ను పK�ేశమ	నక; వAdనప�డ� 10101010
ర�బéయ	 ల;ను %ా�ºయ	ల;ను మనÌLª  అరÍ %�తKప�9ారFను అక�డ ±#ాw ను
దగ¶ర ఒక బ>1ీఠ మ	ను కట-C #S. అ�� చూప�నక; %tపu బ>1ీఠ�¤. 11111111 అప�డ�
ర�బé య	ల;ను %ా�ºయ	ల;ను మనÌLª  అరz%�తKప� 9ారFను ఇW\ా P�Úయ	ల
PQదుట-9:ౖప�న ±#ాw నుపK�ేశ మ	లk కTxను�ేశమ	 T:దుట బ>1ీఠమ	ను
కట-C ర" ఇW\ా  P�Úయ	లక; వరNమ�నమ	 వ�ెdను. 12121212 ఇW\ా P�Úయ	ల; ఆ మ�ట
V"నప�డ� సమ�జమంతయ	 9ా#S�� య	దzమ	 �ేయ	టక; ÌిలkహÑలk కc(f
13131313 ఇW\ా P�Úయ	ల; %Sల�దులkనున` ర�బéయ	ల ±దwక;ను %ా�ºయ	ల
±దwక;ను మనÌLª  అరz %�తKప�9ా#S ±దwక;ను య�జక; డగ	 ఎ>య�జరF
క;మ�రF(ైన ÓీT:}సును పం1ి#S. 14141414 ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	ల "`ట-లk
పKJ�x" 1ితరFల క;టBంబప� పK¥xను", అన%ా ప��మం�� పK¥xనులను అత"��
కcడ పం1ి#S, 9ారందరF ఇW\ా P�Úయ	ల సమ� హమ	లలk తమ తమ 1ితరFల
క;టBంబమ	లక; పK¥xనుల;. 15151515 9ారF %Sల�దు�ేశమ	లkనున` ర�బéయ	ల
±దwక;ను %ా�ºయ	ల ±దwక;ను మనÌLª  అరz %�తKప�9ా#S ±దw క;ను ��P
9ా#S�� ఇట6 "#S 16161616 PQ�9ా సర� సమ�జప�9ారF �ెప�చున`�ేమన%ాTEడ�
బ>1ీఠమ	ను కటBC ��" TE(ే PQ�9ాను అనుస#Sంచుట మ�",
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�" ]ద ]#³ల JరFగ	బµటB �ేయ	 చుTx`రF? 17171717
12ãరF Vషయమ	లk మనమ	 �ేZిన �ోషమ	 మనక; �xల�x? అందు�ేత
PQ�9ా సమ�జ మ	లk �ెగ	ల; ప�టMCను గ�x TEట-వరక; మనమ	 �x"నుం(f
పVతKపరచు��నకయ	Tx`మ	. 18181818 ]రF ఈ ��న మ	న PQ�9ా 9:ంబ(f



నుం(f �¾ల%S��వ�నటBC  TEడ� PQ�9ా ]ద JరFగ బ(f �ోKహమ	 �ేZ2ద#³!?
ఆల�%?r�ె ఆయన ఇక]దట ఇW\ా P�Úయ	ల సర�సమ� జమ	]ద �Åపపడ�ను
గ�x? 19191919 ] ¯ా�సÍ ~���న �ేశమ	 అపVతK మ	%ా నుం(fనPQడల PQ�9ా
మం��రమ	ండ� PQ�9ా ¯ా�¥ºన �ేశమ	నక; ]రF వAd మ� మధ�ను
¯ా�సÍ ~మ	 ¬Zి��ను(f, మన �ేవ�(ైన PQ�9ా బ> 1ీఠమ	 %ాక 9E#tక
బ>1ీఠమ	ను కటBC ��" PQ�9ా ]ద JరFగబడక;(f, మ� ]ద
JరFగబడక;(f, 20202020 జ?రహÑ క;మ�రF(ైన ఆ�ాను పKJ Ìి¡ త���న
�x"Vషయమ	లk JరFగబ(fనప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల సర�సమ�జమ	 ]���I
�Åపమ	 #ాల��x? తన �ోషమ	వలన ఆ మనుషp�(ొక(ే మరణ మ�PQTx? 21212121 
అందుక; ర�బéయ	ల;ను %ా�ºయ	ల;ను మనÌLª  అరz%�తKప�9ారFను
ఇW\ా P�Úయ	ల పK¥xనుల�� ఇAdన ఉతN ర�¤మన%ా 22222222 �ేవ�ళ6లk PQ�9ా
�ేవ�డ�, �ేవ�ళ6లk PQ�9ాP� �ేవ�డ�; సంగJ ఆయనక; �ె> య	ను,
ఇW\ా P�Úయ	ల; �ె>Zి ��ందురF, �ోKహమ	 �ేతT:ౖనను PQ�9ా]ద JరFగ	
బµటB�ేతT:ౖనను �¤మ	 ఈ ప" �ేZినPQడల TEడ� మమ	4 బKదుక"య�క;(f.
23232323 PQ�9ాను అనుస#Sంపక �¾ల%S��P, దహనబ>T:ౖనను T:ౖ9Eద�
మ	T:ౖనను �x"]ద అ#Suంచుట�³ %ా" సమ� ¥xన బల;లను �x"]ద
అ#Suంచుట�³ %ా" �¤మ	 ఈ బ>1ీఠమ	ను కట-CనPQడల PQ�9ా �xTE
Vమరî �ేయ	ను%ాక. 9E#tక Á̈తpవ��ేతTE ఈ బ>1ీఠమ	ను కట-CJVు. 24242424
ఏమన%ా #ాబ¢వ��ాలమ	న ] సం�xనప� 9ారF మ�
సం�xనప�9ా#S��ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా�� ]�³! సంబంధమ	?
25252525 ర�బéయ	ల�#ా %ా�ºయ	ల�#ా, ]క;ను మ�క;ను మధ� PQ�9ా



±#ాw నును స#Sహదుw %ా "య!ం�ెను గ�x PQ�9ా యందు ]క;
�ాల���య	 ల�ద" �ెప�టవలన ] సం�x నప�9ారF మ� సం�xనప�9ా #S"
PQ�9ా Vషయమ	లk భయభక;N ల;ల�" 9ార గ	నటB6  �ేయ	దు#³¹ అ"
భయప(f ఆ Á̈తpవ� �ేతTE �º" �ేZిJVు. 26262626 �ాబట-C  �¤మ	మనమ	
బ>1ీఠమ	ను కటBC టక; Zిదzపరచుదమ	 రండ" �ెప� ��ంట-!; అ��
దహనబల;ల న#Suంచుట�?rనను బ> న#Suం చుట�?rనను �ాదు. 27272727 మన
దహనబల;ల Vషయమ	లkను బల;ల Vషయమ	లkను సమ�¥xనబల;ల
Vషయమ	లkను మనమ	 PQ�9ా స"`¥�" ఆయన ZLవ�ేయవలయ	
ననుటక;PQ�9ాయందు ]క; �ాల; ఏ��య	 ల�దను మ�ట ]
సంతJ9ారF మ� సంతJ9ా#S�I �ెపuజjలక;ండ� నటB6  అ�� మ�క;ను ]క;ను
మన తరF9ాత మన మన తరమ	ల9ా#S�I" మధ� ¯ా�fPQ�య	ండ�ను. 28282828 
అందుక; �¤మ	ఇక]దట 9ారF మ���TE %ా" మ� తరమ	ల 9ా#S��TE %ా"
అటB6  �ె1ిuనPQడల �¤మ	మన 1ిత రFల; �ేZిన బ>1ీఠప� ఆ�ారమ	ను
చూడ�(f; P�� దహనబ> న#Suంచుటక; �ాదు బ> న#Suంచుటక; �ాదు%ా",
మ�క;ను ]క;ను మధ�¯ా�fPQ� య	ండ�ట�³ య" �ెప�దమ" అను��ంట-!.
29292929 ఆయన మం��రమ	 T:దుట నున` మన �ేవ�(ైన PQ�9ా బ>1ీఠమ	
తపu దహన బల;ల�?rనను T:ౖ9Eద�మ	ల�?rనను బల;ల�?rనను 9E#tక బ>
1ీఠమ	ను కటBC నటB6  TEడ� PQ�9ాను అనుస#Sంపక �¾ల%S ��PనPQడల
TE! PQ�9ా]ద �ోKహమ	 �ేZినPQడల TE! �¤మ	
Wాపగ\సుN లమగ	దుమ	 %ాక. 30303030 ÓీT:}సను య�జక;డ�ను సమ�జ
పK¥xనుల;ను, అన%ా అత"�� ఉం(fన ఇW\ా P�Úయ	ల పK¥xనుల;ను



ర�బéయ	ల;ను %ా�ºయ	ల;ను మనÌీªయ	ల;ను �ె1ిuన మ�టలను V"
సం��ÌింA#S. 31313131 అప�డ� య�జక;(ైన ఎ>య�జరF క;మ�రFడగ	 ÓీT:}సు
ర�బéయ	ల��ను %ా�ºయ	ల��ను మనÌీªయ	ల��ను]రF PQ�9ాక;
V#�ధమ	%ా ఈ �ోKహమ	 �ేయల�దు గనుక PQ�9ా మన మధ�నుTx`డ"
TEడ� ఎరFగ	దుమ	; ఇప�డ� ]రF PQ�9ా �ేJలkనుం(f ఇW\ా P�Úయ	లను
V(f1ింA య	Tx`ర" �ె12uను. 32323232 య�జక;(ైన ఎ>య�జరF క;మ�రFడగ	
ÓీT:} సును పK¥xనుల;ను %Sల�దులk" ర�బéయ	ల ±దwనుం(fయ	,
%ా�ºయ	ల ±దwనుం(fయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల ±దwక; J#S%S వAd జనులక; ఆ
మ�ట �ె>య�ెపu%ా 33333333 ఇW\ా  P�Úయ	ల; V" సం��ÌింA#S. అప�డ�
ఇW\ా P�Úయ	ల; �ేవ�" సుN JంA, ర�బéయ	ల;ను %ా�ºయ	ల;ను "వZించు
�ేశమ	ను �ాడ��ేయ	టక; 9ా#S]ద య	దzమ	 �ేయ	ట మ�"#S. 34343434 
ర�బéయ	ల;ను %ా�ºయ	ల;ను PQ�9ాP� �ేవ�డనుటక; ఇ��
మనమధ�ను ¯ా�fయగ	 న" �x"�I ఏద అను 1LరF 12ట-C #S.

PQహþషpవ 23PQహþషpవ 23PQహþషpవ 23PQహþషpవ 23

1111 చుటBC నున` 9ా#S శతpK వ�లలk ఎవరFను 9ా#S ]���I #ాక;ండ PQ�9ా
ఇW\ా P�Úయ	లక; T:మ4�� కల;గ జ³Zిన]దట అTEక ��నమ	లsౖన తరF9ాత
PQ�షpవ బహÑ సంవతqరమ	ల;గల వృదుz (xPQను. 2222 అప� డతడ�
ఇW\ా P�Úయ	లనంద#S" 9ా#S 12దwలను 9ా#S మ	ఖు�లను 9ా#S
Tx�య�¥�పతpలను 9ా#S Txయక; లను 1ి>1ింA 9ా#S�� ఇట6 T:నుTEను బహÑ
సంవ తqరమ	ల; గడAన మ	స>9ాడను. 3333 ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ]



"!తNమ	 సమసNజనమ	లక; �ేZిన దంతయ	 ]రF చూAJ#S. ] "!తNమ	
య	దzమ	 �ేZిన9ాడ� ] �ేవ�(ైన PQ� 9ాP�. 4444 చూడ�(f, ±#ాw ను
nదల;��" త�రFu ��క;�న మ}సమ	దKమ	 వరక; TEను "ర�4లమ	 �ేZిన
సమసN  జనమ	ల �ేశమ	ను, ] %�తKమ	ల ¯ా�సÍ ~మ	మధ� !%S>య	న` PÀ
జనమ	ల �ేశమ	ను ]క; వంతp*ట6 వలన పంA12ట-CJ". 5555 ] �ేవ�(ైన
PQ�9ాP� 9ా#S" ] PQదుట "ల;వ క;ండ 9:ళ6%tట-Cన తరF9ాత ]
�ేవ�(ైన PQ�9ా ]�� Z2లVAdనటB6  ]రF 9ా#S �ేశమ	ను ¯ా�¥ºన
పరచు��ందురF. 6666 �ాబట-C  ]రF ¹ÌL ధర4WాసN � గ\ంథమ	లk
9Kా యబ(fనదంతట-" %?r��" అనుస#Sంచు టక; మనసుq దృఢమ	 �ేZి��",
PQడమక; %ా" క;(f�I %ా" �x"నుం(f �¾ల%S��క 7777 ]±దw !%S>య	న`
PÀజనుల సహ9ాసమ	 �ేయక 9ా#S �ేవతల 1Lళ6ను ఎతN క 9ాట- ��డ"
పKమ�ణమ	 �ేయక 9ాట-" ప��ంపక 9ాట-�I నమస�#Sంపక 8888 ]రF TEట-వరక;
�ేZినటB6  ] �ేవ�(ైన PQ�9ాను హతpN ��" య	ండవలsను. 9999 PQ�9ా
బలమ	గల %tపu జనమ	లను ] PQదుట నుం(f ��ట-C9EZియ	Tx`డ�, ]
PQదుట TEట-వరక;ను ఏ మనుషp�డ�ను ">Aయ	ండల�దు. 10101010 ] �ేవ�(ైన
PQ�9ా ]�IAdన మ�ట��ప�న �xTE ]��రక; య	దzమ	 �ేయ	9ాడ�
గనుక ]లk ఒకడ� 9EPమం��" తరFమ	ను 11111111 �ాబట-C  ]రF బహÑ జjగ\తN ప(f
] �ేవ� (ైన PQ�9ాను 1LK!ంపవలsను. 12121212 అP�ే ]రF 9:నుకక; �¾ల%S
]±దw !%S> య	న` PÀ జనమ	లను హతpN ��" 9ా#S�� Vయ�మం��,
9ా#S�� ]రFను ]�� 9ారFను ¯ాంగత�మ	 �ేZిన PQడల 13131313 ] �ేవ�(ైన
PQ�9ా ] PQదుటనుం(f PÀ జనమ	లను ��ట-C9Eయ	ట మ�నును. ]



�ేవ�(ైన PQ�9ా ]�IAdన PÀ మంA �ేశమ	లk ఉండక;ండ ]రF
నhంచువరక; 9ారF ]క; ఉ#S%ాను బ¢ను%ాను ] పKక�ల ]ద ��ర(xల;%ాను
] కను`లలk మ	ళØ6 %ాను ఉందురF. 14141414 ఇ��%� TEడ� TEను సర� లkక;ల
మ�ర¶మ	న 9:ళØ6 చుTx`ను. ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ] Vషయ��� Z2లVAdన
మంA మ�టల"`ట-లk ఒక�ట-PQ�నను త1ిuయ	ండల�ద" ]రF అనుభవ
ప�ర�కమ	%ా ఎరFగ	దురF; అV అ"`య	 ]క; క>%?ను, 9ాట-లk
ఒక�ట-PQ�నను త1ిuయ	ండల�దు. 15151515 అP�ే ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ]��
�ె1ిuన �¤లంతయ	 ]క; క>%Sన పK�ారమ	 ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ]
�IAdన PÀ మంA �ేశమ	లk ఉండక;ండ ఆయన !మ	4 నhంపజ³య	వరక;
PQ�9ా ] ]���I �×డంతయ	 #ాజ³య	ను. 16161616 ]రF ] �ేవ�(ైన
PQ�9ా ]క; "య !ంAన ఆయన "బంధనను ]#S Pతర �ేవతలను
ప��ంA 9ాట-�I నమస�#SంAనPQడల PQ�9ా �Åపమ	 ] ]ద మండ�ను
గనుక ఆయన ]�IAdన PÀ మంA �ేశ మ	లk నుండ క;ండ ]రF �ఘÖమ	%ా
నhంA ��వ�దురF.

PQహþషpవ 24PQహþషpవ 24PQహþషpవ 24PQహþషpవ 24

1111 PQ�షpవ ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	ల 9ా#S నంద#S" Ì2�?మ	లk ��గ	�ేZి,
9ా#S 12దwలను 9ా#S పK¥xనులను 9ా#S Tx�య�¥�పతpలను 9ా#S Txయక;లను
1ి>1ింప%ా 9ారF వAd �ేవ�" స"`¥�" ">A#S. 2222 PQ�షpవ జనులంద#S��
ఇట6 T:నుఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా
�ెప�న�ేమన%ాఆ���ాలమ	నుం(f ] 1ితరFల;, అన%ా అబµK }మ	క;ను



Tx�రFక;ను తం(fKPQ�న �ెరహÑ క;టBంëక;ల; న�� (య�ఫKట«సు) అదw#S"
"వZింA Pతర �ేవతలను ప��ంA#S. 3333 అP�ే TEను న�� అదw#Sనుం(f ]
1ితరF(ైన అబµK }మ	ను ��డ� ��" వAd కTxను �ేశమందంతట సంచ#Sంపజ³Zి,
అత"�I సం�xనమ	ను VసN #Sంపజ³Zి, అత"�I ఇ¯ాqక;ను ఇAd J". 4444
ఇ¯ాqక;నక; TEను య��Åబ	 ఏWావ�ల "AdJ". W PÀరF మన�మ	లను
¯ా�¥ºనపరచు��నునటB6  9ాట-" ఏWావ� �IAdJ". య��Åబ	ను అత"
క;మ�రFల;ను ఐగ	ప�N లk"�I ��%S��P#S. 5555 తరF9ాత TEను ¹ÌL అహ#�నులను
పం1ి, �x" మధ�ను TEను �ేZిన �I\యలవలన ఐగ	1ీNయ	 లను హతమ	�ేZి
!మ	4ను 9:ల;ప>�I ర1ిuంAJ". 6666 TEను ఐగ	ప�N లkనుం(f ] తండ�K లను
ర1ిuంAనప�డ� ]రF సమ	దKమ	TUదwక; #ా%ా ఐగ	1ీNయ	ల; రథమ	ల��ను
#ðతpల��ను ] తండ�K లను ఎఱÃసమ	దKమ	వరక; త#S!#S. 7777 9ారF
PQ�9ాక; nఱÃ12ట-Cనప�డ� ఆయన ]క;ను ఐగ	1ీNయ	లక;ను మధ�
*కట- క>uంA సమ	దK మ	ను 9ా#S]���I ర1ిuంA 9ా#S" మ	ంA9EZ2ను.
ఐగ	ప�N  �ేశమ	లk TEను �ేZిన�x"" ]రF కను`ల�ర చూAJ#S. అటBతరF9ాత
]రF బహÑ ��నమ	ల; అరణ�మ	లk "వ ZింAJ#S. 8888 ±#ాw ను అదw#S"
"వZింAన అ¹#§య	ల �ేశమ	నక; TEను !మ	4ను ర1ిuంAనప�డ� 9ారF
]�� య	దzమ	�ేయ%ా TEను ] �ేJ�I 9ా#S" అపu%SంAJ", ]రF 9ా#S
�ేశమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��ంట-#S, 9ారF ] PQదుట "ల;వక;ండ 9ా#S"
నhంపజ³ZిJ". 9999 తరF9ాత ¹య�బ	 #ాàను Zి��uరF క;మ�రFడ�T:ౖన
బµల�క;ల�A ఇW\ా P�Úయ	ల�� య	దzమ	�ేZి !మ	4 శ1ించుటక; బ¿ãరF
క;మ�రF(ైన ëల�మ	ను 1ిల;వనంప%ా 10101010 TEను ëల�మ	 మనV VనTUల6 T:ౖJ"



గనుక అతడ� !మ	4ను �ºVంచుచుTE వ�ెdను. అత"�ేJనుం(f TETE
!మ	4ను V(f1ింAJ". 11111111 ]రF ±#ాw ను �xట- PQ#S�Å దగ¶రక; వAdనప�డ�
PQ#S�Åక; యజమ�నులగ	 అ¹#§య	ల; 12#Syèయ	ల; కTxయ	ల;

ß̈¬Nయ	ల; %S#ా¶ Ìీయ	ల; ©̈��య	ల; PQబ�Zీయ	లను9ారF ]��
య	దzమ	 �ేయ%ా TEను 9ా#S" ] �ేJకపu%SంAJ". 12121212 మ#Sయ	 TEను ]క;
మ	ందు%ా కం��#§గలను పం1ిJ";  ఖడ¶ మ	 �ాదు  Vల;6  �ాదు %ా" అ9E
అ¹#§య	ల #ాàల "దw#S" ��>9EZ2ను. ]రF ZLద�మ	�ేయ" �ేశమ	ను 13131313
]రF కటC" పటCణమ	లను ]�IAdయ	Tx`ను. ]రF 9ాట-లk
"వZించుచుTx`రF. ]రF Txట" �xK m��టల పండ6 ను ఒÚవ��టల పండ6 ను
JనుచుTx`రF. 14141414 �ాబట-C  ]రF PQ�9ాయందు భయ భక;N ల;గల9ా#?r,
ఆయనను "ష�పటమ	%ాను సత�మ	 %ాను ZLVంచుచు, ] 1ితరFల; న��
అదw#S" ఐగ	ప�N లkను ZLVంAన �ేవతలను �¾లగ�ోKZి PQ�9ాTE ZLVం చు(f.
15151515 PQ�9ాను ZLVంచుట ] దృÌిC �I �×డ" ��Aన PQడల ]రF ఎవ"
ZLVం�ెద#�, న�� అదw#S" ] 1ితరFల; ZLVంAన �ేవతలను ZLVం�ెద#�,
అ¹#§య	ల �ేశమ	న ]రF "వZించుచుTx`#³ 9ా#S �ేవతలను ZLVం �ెద#�
TEడ� ]రF �ÅరF��ను(f; ]#? వ#S" ZLVంప �ÅరF��"నను TEనును Tx
Pంట-9ారFను PQ�9ాను ZLVం�ెదమ	 అT:ను. 16161616 అందుక;
పKజల;PQ�9ాను Vస#SèంA Pతర�ేవతలను ZLVంAనPQడల �¤మ	 Wాప
గ\సుN ల మగ	దుమ	 %ాక. 17171717 ఐగ	ప�N �ేశమను �xసుల గృహమ	లkనుం(f
మనలను మన తండ�K లను ర1ిuంA, మన కను`లPQదుట ఆ %tపu సూచక
�I\యలను �ేZి, మనమ	 న(fAన మ�ర¶మ	ల"`ట-లkను, మనమ	 9:È6న పKజ



లంద#Sమధ�ను మనలను �ా�ా(fన PQ�9ాP� మన �ేవ�డ�. 18181818 PQ�9ా
ఆ �ేశమ	లk "వZింAన అ¹#§ య	ల; nదలsౖన పKజలందరF మనPQదుట
"ల;వక;ండ 9ా#S" ��>9EZిన9ాడ�; PQ�9ాTE ZLVం�ెదమ	; ఆయనP� మ�
�ేవ�డ" పKతp�తN ర!Ad#S. 19191919 అందుక; PQ�షpవPQ�9ా ప#S�దz
�ేవ�డ�, #�షమ	గల �ేవ�డ�, ఆయన ] అప#ాధ మ	లను ] �ాపమ	లను
ప#Sహ#Sంప"9ాడ�, ]#ాయనను ZLVంపల�రF. 20202020 ]రF PQ�9ాను Vస#SèంA
అన��ేవతలను ZLVంAనPQడల ఆయన ]క; �¤ల; �ేయ	9ా(ైనను మనసుq
JKప���" ]క; �×డ��ేZి !మ	4ను �öణÝంప జ³య	నన%ా 21212121 జనుల; అటB6
�ాదు, �¤మ	 PQ�9ాTE ZLVం�ెదమ" PQ�షpవ�� �ె1ిu#S. 22222222 అప�డ�
PQ� షpవ]రF PQ�9ాTE ZLVం�ెదమ" ఆయనను �ÅరF ��న`ందుక;
!మ	4ను గ�#Sd ]#³ ¯ా{లsౖ య	Tx` రన%ా 9ారF�¤మ	 ¯ా{ల�¤ అ"#S.
23232323 అందుకతడ�ఆల�%?r�ే ] మధ� నున` అన��ేవతలను �¾లగ�ోKZి,
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ాతటBC  ] హృదయమ	ను JKప���నుడ"
�ె12uను. 24242424 అందుక; జనుల;మన �ేవ� (ైన PQ�9ాTE ZLVం�ెదమ	,
ఆయన మ�టP� Vందుమ" PQ�షpవ�� �ె1ిu#S. 25252525 అటB6  PQ�షpవ ఆ
��నమ	న పKజల�� "బంధన �ేZి 9ా#S�I Ì2�?మ	లk కటCడను V¥�" "య!ంA
26262626 �ేవ�" ధర4WాసN �గ\ంథమ	లk ఆ 9ాక�మ	లను 9Kా PంA 12దw  #ాJ" �ె1ిuంA
PQ�9ా ప#S�దzసÍలమ	లk నున` Zిందూర వృmమ	�I\ంద �x" "ల;వబ¿ట-C
27272727 జను లంద#S�� ఇట6 T:నుఆలkAంచు(f, PQ�9ా మన�� �ె1ిuన
మ�టల"`య	 ఈ #ాJ�I Vనబ(ెను గనుక అ�� మన]ద ¯ా�f%ా ఉండ�ను.
]రF ] �ేవ�" Vస#SèంAన PQడల అ�� ]]ద ¯ా�f%ా ఉండ�ను. 28282828 అప�డ�



PQ�షpవ పKజలను తమ ¯ా�సÍ ~మ	లక; 9:ళ6నం12ను. 29292929 ఈ సంగతpల;
జ#S%SనతరF9ాత నూను క;మ�రFడ�ను PQ�9ా �xసుడ�T:ౖన PQ�షpవ
నూటప�� సంవతq రమ	ల వయసుqగల9ా(ై మృJ TUం�ెను. 30303030 అత"
¯ా�సÍ ~ప� స#Sహదుw లkనున` Jమ`�ెqరహÑలk అతడ� �ాJ 12టCబ(ెను. అ��
ఎâKా P]య	ల మన�మ	లk" %ాయషp ��ండక; ఉతN ర ��క;�న నున`��. 31313131
PQ�షpవ ��నమ	ల"`టను PQ�షpవ తరF9ాత ఇంక బKJ�I PQ�9ా
ఇW\ా P�Úయ	ల��రక; �ేZిన �I\యల"`ట-" ఎ#S%Sన 12దwల ��నమ	ల"`టను
ఇW\ా P�Ú య	ల; PQ�9ాను ZLVంచుచు వAd#S. 32323232 ఇW\ా P�Ú య	ల;
ఐగ	ప�N లkనుం(f �ెAdన ãZLప� ఎమ	కలను Ì2�?మ	లk, అన%ా య��Åబ	
నూరF వర}లక; Ì2�?మ	 తం(fKPQ�న హ¹రF క;మ�రFల±దw ��"న �ే"
´µగమ	లk 9ారF �ాJ12ట-C #S. అV ãZLప� ప�తpK లక; ఒక ¯ా�సÍ ~మ	%ా
ఉం(ెను. 33333333 మ#Sయ	 అహ#�ను క;మ�రF (ైన ఎ>య�జరF మృJTUం��నప�డ�
ఎâKా PÀ]య	ల మన�పK�ేశమ	లk అత" క;మ�రF(ైన ÓీT:}సునక; ఇయ�
బ(fన ÓీT:}సు%S#Sలk జనుల; అత" �ాJ12ట-C #S.

Tx�య�¥�పతpల; 1Tx�య�¥�పతpల; 1Tx�య�¥�పతpల; 1Tx�య�¥�పతpల; 1

1111 PQ�షpవ మృJTUం��న తరF9ాత ఇW\ా P�Ú య	ల;కTxయ	ల��
య	దzమ	 �ేయ	టక; తమలk T:వరF మ	ందు%ా 9ా#S ]���I ��వలZిన��
PQ�9ా �ె>యజ³య	నటB6  �Kా రÍన�ేయ%ా 2222 PQ�9ాఆ �ేశమ	ను
య��xవంశసుÍ ల �IAdయ	Tx`ను, 9ారF ��వలsన" Z2లV�ెdను. 3333 అప�డ�
య��xవంశసుÍ ల; తమ స�దరFలsౖన Ìి¹�య	ల��మనమ	 కTx



య	ల�� య	దzమ	 �ేయ	టక;మ� వంతpలk"�I మ���కcడ రం(f, �¤మ	ను
]��కcడ ] వంతpలk"�I వ�ెdదమ" �ెపu%ా Ìి¹�య	ల; 9ా#S�� కcడ
��P#S. 4444 కTxయ	ల]���I య��xవంశసుÍ ల; ��Pనప�డ� PQ�9ా
కTxయ	లను 12#Syèయ	లను 9ా#S కపu%Sం�ెను గనుక 9ారF బ¿జ?క;లk
ప��9Eలమం�� మనుషp�లను హతమ	�ేZి#S. 5555 9ారF బ¿జ?క;లk అ�ో బ¿జ?క;ను
చూA 9ా"�� య	దzమ	�ేZి కTxయ	లను 12#Syèయ	లను హతమ	�ేZి#S. 6666
అ�ో బ¿జ?క; �ా#S��%ా 9ారF అత" త#S! పటBC ��" అత" �ాల;�ేతpల బÐటCన
9EKళ6ను �ÅZి9EZి#S. 7777 అప�డ� అ�ో బ¿జ?క;తమ �ాళØ6  �ేతpల బÐటCన9EKళØ6
�Åయబ(fన (ెబË��మం�� #ాàల; Tx ´¢జనప� బల6 �I\ంద మ	క�ల;
ఏరF��నుచుం(f#S. TEను �ేZినటä6  �ేవ�డ� Txక; పKJఫల!�ెdనT:ను. 9ారF
PQర�షల�మ	నక; అత" ��డ���"#ా%ా అతడ� అక�డ చ"��PQను. 8888
య��xవంశసుÍ ల; PQర�షల�మ	]���I య	దzమ	 �ేZి �x"" పటBC ��"
��ల6 బ¿ట-C  ఆ పటCణమ	ను �ా>d 9EZి#S. 9999 తరF9ాత య��xవంశసుÍ ల;
మన�మ	లయందును ద�fణ�ేశమందును లkయయందును "వZింAన
కTxయ	 ల�� య	దzమ	 �ేయ	టక; ��P#S. 10101010 మ#Sయ	 య��x వంశసుÍ ల;

¼̈బ¢K నులk "వZింAన కTxయ	ల]���I ��P, ÌLషP" అ ß̈మ�నును
తల4P" హతమ	�ేZి#S. 11111111 ఆ ¼̈బ¢K ను 1LరF �Iర�త#ాË. అక�డనుం(f 9ారF
�ెáరF "9ాసుల]���I ��P#S. ప�ర�మ	 �ెáరF 1LరF �Iర��ేqÓ2రF. 12121212
�ాల�బ	�Iర��ేqÓ2రFను పటBC ��" ��ల6  బ¿టBC 9ా"�I Tx క;మ�#?NPQ�న అ�ాqను
ఇAd 12ం(f6 �ేZ2ద న" �ెపu%ా 13131313 �ాల�బ	 తమ	4(ైన కనà క;మ�రFడగ	
ఒ¬`P�ల; �x" పటBC ��T:ను గనుక �ాల�బ	 తన క;మ�#?N PQ�న అ�ాqను



అత"�IAd 12ం(f6  �ేZ2ను. 14141414 ఆ�� తన 12"!ట- Pంట పK9EhంAనప�డ� తన
తం(fK" ఒక ��లమ	 అడ�గ	టక; అత"" 1LK#³1ిం�ెను. ఆ�� %ా(fదను ��గ%ా
�ాల�బ	�³! �ావలsన" య(f%?ను 15151515 అందు�ా���º9:న దయ �ేయ	మ	; Txక;
ద�fణ భ�! ఇAdయ	Tx`వ�, ట- మడ�గ	లను కcడ Txక; దయ
�ేయ	మT:ను. అప�డ� �ాల�బ	 ఆ��క; ��రక మడ�గ	లను పల6 ప�
మడ�గ	లను ఇ�ెdను. 16161616 ¹ÌL మ�మPQ�న �³Pను క;మ�రFల; య��x
వంశసుÍ ల�� కcడ ఖర�è ర�ెట6  పటCణమ	లkనుం(f అ#ాదు ద�fణ��క;�లk"
య��x అరణ�మ	నక; 9:È6  అక�డ �ే#S ఆ జనమ	�� "వZింA#S. 17171717
య��xవంశసుÍ ల; తమ స�దరFలsౖన Ìి¹�య	ల�� కcడ ��P జ?ఫ
తpలk "వZింAన కTxయ	లను హతమ	 �ేZి పటCణమ	ను "ర�4లమ	�ేZి
ఆ పటCణమ	నక; �#ా4 అను 1LరF 12ట-C #S. 18181818 య��xవంశసుÍ ల; %ాజj ను�x"
పK�ేశమ	ను అÌ2� లkనును �x" పK�ేశమ	ను ఎ�Å\ నును �x" పK�ేశమ	ను
పటBC ��"#S. 19191919 PQ�9ా య��xవంశసుÍ లక; ��(ై య	న`ందున 9ారF
మన��ేశమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��"#S. అP�ే ����xనమందు "వZించు9ా#S�I
ఇనుపరథమ	ల;న`ం దున 9ా#S" 9:ళ6%tటCల�క��P#S. 20202020 ¹ÌL �ె1ిuనటB6
9ారF �ాల�బ	క; ¼̈బ¢K ను "య�%ా అతడ� మ	గ	¶ రF అTx�×య	లను
అక�డనుం(f �ార�ో> �x"" ¯ా�¥ºన పరచు��T:ను. 21212121 PQర�షల�మ	లk
"వZించు PQబ�Zీ య	లను బ¿Tx�]య	ల; 9:ళ6%tటCల�దు; PQబ�Zీ య	ల;
బ¿Tx�]య	ల�� కcడ TEట-వరక; PQర�ష ల�మ	లk "వZించుచుTx`రF. 22222222
ãZLప� ఇంట-9ారF బé�ేల;క; 9:È6నప�డ� PQ�9ా 9ా#S�I ��(ైయ	ం(ెను.
23232323 ప�ర�మ	 లcజనబ(fన బé�ే ల;ను 9Eగ	చూచుటక; ãZLప� ఇంట-9ారF



దూతలను పంప%ా 24242424 ఆ 9Eగ	ల9ారF ఆ పటCణమ	నుం(f ఒకడ� వచుdట
చూAవ� దయ�ేZి PÀ పటCణమ	లk"�I 9:ళØ6  ��K వను మ�క; చూ1ినPQడల
�¤మ	 ]క; ఉప�ారమ	 �ేZ2దమ" �ె1ిu#S. 25252525 అతడ� పటCణమ	లk"�I ��వ�
��K వను 9ా#S�I చూప%ా 9ారF ఆ పటCణమ	ను కJN  9ాత హతమ	 �ేZి#S%ా" ఆ
మనుషp�" 9ా" క;టBంëక;ల నంద#S" ��"Ad#S. 26262626 ఆ మనుషp�డ�

©̈¬Nయ	ల �ేశమ	 నక; 9:È6  ఒక పటCణమ	ను కట-C ంA �x"�I లcà అను
1LరF12టMCను. TEట-వరక; �x"క�ే 1LరF. 27272727 మనÌీªయ	ల; బé�ెªయ�నును �x"
పలs6 లను, తP Txక;ను �x" పలs6 లను, �ోరF"9ాసులను �ోరF పలs6 లను,
ఇబ¿6 య�మ	ను �x" పలs6 లను, ��%S�ోw  "9ాసులను, ��%S�ోw  పలs6 లను,
¯ా�¥ºనపరచు��న ల�దు; ఏలయన%ా కTxయ	ల; ఆ �ేశమ	లk
"వZింపవలsన" గట-CపటBC  పట-Cయ	ం(f#S. 28282828 ఇW\ా P�Úయ	ల; బలవంతpలsౖన
తరF9ాత 9ారF కTxయ	ల �ేత 9:ట-Cపనుల; �ేPంచు��"#S �ా" 9ా#S"
బÐJN %ా 9:ళ6%tటCల�దు. 29292929 ఎâKా P]య	ల; %?జ?రFలk "వZింAన కTxయ	
లను 9:ళ6%tటCల�దు, %?జ?రFలk కTxయ	ల; 9ా#S మధ�ను "వZింA#S. 30303030
జ?బ�లcయ	ల; �I��K ను "9ాసులను నహలkల; "9ాసులను 9:ళ6%tటCల�దు,
కTxయ	ల; 9ా#S మధ� "వZింA 9ా#S�I 9:ట-Cపనుల; �ేయ	9ా#?r#S. 31313131 ఆÌL
#§య	ల; అ�Å� "9ాసులను Zీ�ోను "9ాసులను అ}6 బ	 9ా#S" అ�×èబ	9ా#S"

¼̈ల�Ë9ా#S" అÓ2క;9ా#S" #?�బ	 9ా#S" 32323232 ఆÌL#§య	ల; �ేశ"9ాసులsౖన
కTxయ	లను 9:ళ6%tటCక 9ా#S మధ� "వZింA#S. నâాN Úయ	ల; బé�ెª  ��షp
9ా#S" బéతTxతp9ా#S" 9:ళ6%tటCల�దు %ా" 33333333 బé�ెª��షp "9ాసుల�ేతను
బéతTxతp "9ాసుల�ేతను 9:ట-C  పనుల; �ేPంచు��"#S. 34343434 అ¹#§య	ల;



�xయ	 లను పల6 ప� �ేశమ	నక; ��గ"య�క మన�మ	నక; 9ా#S" 9:ళ6%tట-C #S.
35353535 అ¹#§య	ల; అయ��లkను నంద> ¼̈#?సు ��ండలkను షయÚËమ	లkను
"వZింపవలsన" గట-C  పటBC  పట-Cయ	ండ%ా ãZLప� ఇంట-9ారF బలవంతpలsౖ
9ా#S�ేత 9:ట-Cపనుల; �ేPంచు��"#S 36363636 అ¹#§య	ల స#S హదుw  అక\áËమ	
nదల;��" హZ2qల�వరక; 9ా�1ిం�ెను.

Tx�య�¥�పతpల; 2Tx�య�¥�పతpల; 2Tx�య�¥�పతpల; 2Tx�య�¥�పతpల; 2

1111 PQ�9ా దూత %Sల�¶ ల;నుం(f బయల;�ే#S బ¢�×మ	 నక;వAd PÀల�గ	
Z2లV�ెdనుTEను !మ	4ను ఐగ	ప�N లk నుం(f ర1ిuంA, ] 1ితరFలక;
పKమ�ణమ	�ేZిన �ేశమ	 నక; !మ	4ను �ే#Sd�� �ేZిన "బంధన
TET:న`డ�ను ]రను. 2222 ]రF ఈ �ేశ"9ాసుల�� "బంధన �ేZి ��నకcడదు;
9ా#S బ>1ీఠమ	లను VరFగ%tటCవలsన" ఆజ® ఇAdJ" %ా" ]రF Tx మ�టను
Vనల�దు. 3333 ]రF �ేZినప" PQట-C��? �ావ�న TEను] PQదుటనుం(f ఈ
�ేశ"9ాసులను 9:ళ6%tటCను, 9ారF ] పKక�లక; &లమ	ల;%ా నుందురF, 9ా#S
�ేవతల; ]క; ఉ#S%ా నుందుర" �ెప�చుTx`ను. 4444 PQ�9ా దూత ఇW\ా
P�Úయ	లంద#S�� ఈ మ�టల; �ెపu%ా 5555 జనుల; ఎల;%?JN  P�(fd#S; �ా%ా ఆ
�bట-�I బ¢�×మను 1LరF 12టCబ(ెను. అక�డ9ారF PQ�9ాక; బ> అ#SuంA#S. 6666 
PQ�షpవ జనులను 9:ళ6నం1ినప�డ� ఇW\ా P�Ú య	ల; �ేశమ	ను
¯ా�¥ºనపరచు��నుటక; తమ ¯ా�సÍ ~ మ	లక; ��P#S. 7777 PQ�షpవ
��నమ	ల"`టను PQ� షpవ తరF9ాత ఇంక బK���Iన9ా#?r PQ�9ా ఇW\ా
P�Úయ	ల��రక; �ేZిన �ార�మ	ల"`ట-" చూAన 12దwల ��నమ	ల"`టను



పKజల; PQ�9ాను ZLVంచుచు వAd#S. 8888 నూను క;మ�రFడ�ను
PQ�9ాక; �xసుడ� T:ౖన PQ�షpవ నూట ప�� సంవతqరమ	ల
వయసుqగల 9ా(ై మృJTUం��నప�డ� అత" ¯ా�సÍ ~ప� స#Sహదుw లk నున`
Jమ`�ెqరహÑలk జనులత" �ాJ12ట-C #S. 9999 అ�� ఎâKా P]య	ల మన�మంద>
%ాయషp��ండక; ఉతN ర��క;�న నున`��. 10101010 ఆ తరమ	9ారందరF తమ
1ితరFల±దwక; �ేరËబ(f#S. 9ా#S తరF9ాత PQ�9ాT:ౖనను ఆయన
ఇW\ా P�Úయ	ల ��రక; �ేZిన �ార�మ	లT:ౖనను ఎరFగ" తరnకట- ప�టC%ా 11111111
ఇW\ా P�Úయ	ల; PQ�9ా కను`లPQదుట �×డ��ేZి, ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f
9ా#S" ర1ిuంAన తమ 1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ాను Vస#SèంA బయల;
�ేవతలను ప��ంA 12121212 తమ చుటBC నుండ� జనుల �ేవతలలk ఇతర�ేవతలను
అనుస#SంA 9ాట-�I నమస�#SంA PQ� 9ాక; �Åపమ	 ప�ట-C ంA#S. 13131313 9ారF
PQ�9ాను Vస#SèంA బయల;ను అ�ాN #�తpను ప��ంA#S. 14141414 �ాబట-C
PQ�9ా �Å�ా%S` ఇW\ా P�Úయ	ల]ద మం(ెను; ఆయన �ోచు
��ను9ా#S�ేJ�I 9ా#S" అపu%Sం�ెను. 9ారF ఇW\ా P�Ú య	లను �ోచు��"#S;
ఆయన 9ా#S చుటBC నున`9ా#S శతpK వ�ల�ేJ�I 9ా#S" అపu%Sం�ెను గనుక 9ారF
తమ శతpK వ�ల PQదుట "ల;వల�క��P#S. 15151515 PQ�9ా 9ా#S�� �ె1ిuనటB6 ,
PQ�9ా 9ా#S�� పKమ�ణమ	 �ేZినటB6 , 9ారF ��Pన పKJ సÍలమ	న 9ా#S�I
బµధ కల;గజ³య	టక; PQ�9ా 9ా#S�I శతpK 9ాPQను గనుక 9ా#S�I !�I�>
PబËం�� క>%?ను. 16161616 ఆ �ాలమ	న PQ�9ా 9ా#S��రక; Tx�య�¥� పతpలను
ప�ట-C ం�ెను. �రF �ోచు��ను9ా#S �ేJలkనుం(f ఇW\ా P�Úయ	లను ర�fంA#S.
అP�ే 9ారF ఇంక Tx�య�¥�పతpల మ�ట Vనక 17171717 తమ 1ితరFల; PQ�9ా



ఆజ®లను అనుస#SంA న(fAన మ�ర¶మ	నుం(f త�ర%ా �¾ల%S ��P Pతర
�ేవతల�� వ��చ#SంA 9ాట-�I నమస�#SంA#S; తమ 1ితరFల; ఆ ఆజ®లను
అనుస#SంAనటB6  9ారF నడవక��P#S. 18181818 తమ శతpK వ�ల; తమ	4ను బµ¥�ంప%ా
9ారF V(fAన "ట�C రFuల; PQ�9ా V" సం�x1ింA 9ా#S��రక;
Tx�య�¥�పతpలను ప�ట-C ంA, ఆయ� Tx�య�¥�పతpలక; ��(ైయ	ం(f 9ా#S
��నమ	ల"`టను 9ా#SశతpK వ�ల �ేతpలలkనుం(f ఇW\ా P�Úయ	లను ర�fం �ెను.
19191919 ఒ���క� Tx�య�¥�పJ చ"��%ా 9ారF 9:నుకక; J#S%S Pతర �ేవతలను
అనుస#SంA ప��ంచుచు 9ాట-�I ¯ా%Sలపడ�చు ఉండ�టవలన తమ �I\యలలk
TE! తమ మ�ర �పKవరNనలkTE! �ే"" Vడ�వక తమ ప�#S�క;లకంటM మ#S
!గ	ల �ెడi9ా#?r#S. 20202020 �ాబట-C  PQ�9ా �Å�ా%S` ఇW\ా P�Úయ	ల ]ద
మండ%ా ఆయన ఈల�గ	 Z2లV�ెdనుఈ పKజల; Tx మ�ట Vనక, �#S 1ితరFల��
TEను �ేZిన "బంధనను ]రF దురF 21212121 గనుక TEను "య!ంAన
V¥�ననుస#SంA 9ా#S 1ితరFల; న(fAనటB6  �రFను PQ�9ా V¥�ననుస#SంA
నడ�చుదు#� ల��ో ఆ జనమ	లవలన ఇW\ా P�Úయ	లను Wó¥�ంచుట�?r 22222222 
PQ�షpవ చ"��Pన �ాలమ	న W ÌింAన జనమ	లలk ఏ జనమ	ను 9ా#S
PQదుటనుం(f TEను 9:ళ6%tటCను. 23232323 అందుక; PQ�9ా ఆ జనమ	లను
PQ�షpవ �ేJ కపu%Sంపకయ	 �ఘÖమ	%ా 9:ళ6%tటC  కయ	 మ�" 9ా#S"
ఉండ"�ెdను.

Tx�య�¥�పతpల; 3Tx�య�¥�పతpల; 3Tx�య�¥�పతpల; 3Tx�య�¥�పతpల; 3

1111 ఇW\ా P�Úయ	లక;ను కTxయ	లక;ను జ#S%Sనయ	దzమ	 ల"`ట-"



చూడ"9ారంద#S" Wó¥�ంA 2222 ఇW\ా P�Úయ	ల తరతరమ	ల9ా#S�I, అన%ా
ప�ర�మ	 ఆ య	దzమ	లను ఏ మ�తKమ	ను చూడ"9ా#S�I య	దzమ	�ేయ
TEరFuనటB6  PQ�9ా ఉండ"Adన జనమ	ల; ఇV. 3333 Óి>ÌీNయ	ల
అPదుగ	రF స#ాw రFల జనుల;ను, కTxయ	లందరFను, Zీ�ోయ	ల;ను,
బయలsú #�4ను nదల;��" హమ�తpనక; ��వ� మ�ర¶మ	వరక; లsబµT°ను
��ండలk "వZించు ©̈��య	ల;ను, 4444 PQ�9ా ¹ÌL�x�#ా తమ తండ�K ల
�IAdన ఆజ®లను 9ారF అనుస#Sంతp#� ల��ో �ె>Zి��ను నటB6  ఇW\ా P�Úయ	లను
ప#SWó¥�ంచుట�?r ఆ జనమ	లను ఉండ"�ెdను. 5555 �ాబట-C  ఇW\ా P�Úయ	ల;,
కTxయ	ల; ©̈¬Nయ	ల; అ¹#§య	ల; 6666 12#Syè  య	ల; ©̈��య	ల;
ఎబ�Zీయ	లను జనులమధ� "వZించుచు 9ా#S క;మ�#?N లను
12ం(f6 �ేZి��నుచు, 9ా#S క;మ�రFలక; తమ క;మ�#?Nల "చుdచు, 9ా#S �ేవతలను
ప��ంచుచు వAd#S 7777 అటB6  ఇW\ా P�Úయ	ల; PQ�9ా స"`¥�" �ోషpలsౖ,
తమ �ేవ�(ైన PQ�9ాను మరA బయల;�ేవతలను �ేవ�x సN ంభమ	లను
ప��ంA#S. 8888 అందునుగ�#Sd PQ�9ా �Åపమ	 ఇW\ా P�Úయ	ల]ద మండ%ా
ఆయన అ#ా మ`హ#ాPమ	±క� #ాజ?ౖన కcష"K�ా�xPమ	 �ేతpలక;
�xసులగ	ట�?r 9ా#S" అ!్మ9EZ2ను. ఇW\ా P�Ú య	ల; ఎ"!��
సంవతqరమ	ల; కcష"K�ా�xPమ	నక; �xసుల;%ానుం(f#S 9999
ఇW\ా P�Úయ	ల; PQ�9ాక; nఱÃ12టC%ా PQ�9ా �ాల�బ	 తమ	4(ైన
కనà ±క� క;మ�రFడగ	 ఒ¬`P�ల;ను రmక;"%ా ఇW\ా  P�Úయ	ల��రక;
"య!ంA 9ా#S" ర�fం�ెను. 10101010 PQ�9ా ఆత4 అత" ]���I వ�ెdను గనుక
అతడ� ఇW\ా P�Úయ	లక; Tx�య�¥�పJPQ� య	దzమ	నక; బయల;�ేర%ా



PQ�9ా అ#ామ`హ#ాPమ	 #ాజ?ౖన కcష"K�ా�xPమ	ను అత"
�ేJకపu%Sం�ెను, ఆతడ� కcష"K�ా�xPమ	ను జPం�ెను. 11111111 అప�డ�
నల;వ�� సంవతqరమ	ల; �ేశమ	 T:మ4����ం�ెను. అటBతరF9ాత కనà
క;మ�రF(ైన ఒ¬`P�ల; మృJTUం�ెను. 12121212 ఇW\ా P�Úయ	ల; మరల PQ�9ా
దృÌిC �I �ోషp లsౖ#S గనుక 9ారF PQ�9ా దృÌిC �I �ోషpలsౖనందున PQ�9ా
ఇW\ా P�Úయ	ల�� య	దzమ	�ేయ	టక; ¹య�బ	 #ాజ?ౖన ఎ%�6 నును
బలపర�ెను. 13131313 అతడ� అ¹4య	లను అమ�ల��×య	లను
సమకcరFd��"��P ఇW\ా P�Úయ	లను ఓడ%tట-C  ఖర�è ర�ెట6  పటCణమ	ను
¯ా�¥ºనపరచు��T:ను. 14141414 ఇW\ా P�Úయ	ల; పదుT:"!�� సంవతqరమ	ల;
¹య�బ	 #ాàనక; �xసులsౖ#S. 15151515 ఇW\ా  P�Úయ	ల; PQ�9ాక; nఱÃ
12టC%ా బ¿Tx�] య	(ైన %?#ా క;మ�రFడగ	 ఏహÉదను రmక;" 9ా#S ��రక;
PQ�9ా "య!ం�ెను. అతడ� ఎడమ�ేJ ప" 9ాడ�. అత"�ేతను
ఇW\ా P�Úయ	ల; ¹య�బ	 #ాజ?ౖన ఎ%�6 నుక; కపuమ	 పంప%ా 16161616 ఏహÉదు
మ�#?డ� ��డవ�గల #?ండంచుల కJN" �ేPంచు��", తన వసN � మ	లk తన క;(f
�¾డ]ద 17171717 �x"" కటBC ��", ఆ కపuమ	 ¹య�బ	#ాజ?ౖన ఎ%�6  నుక; �ె�ెdను.
ఆ ఎ%�6 ను బహÑ సూÍ ల�ాయ	డ�. 18181818 ఏహÉదు ఆ కపuమ	 �ెAd PAdన
తరF9ాత కపuమ	 ¹Zిన జనులను 9:ళ6నం1ి 19191919 %Sల�¶ ల; దగ¶ర నున`
12ZీÚమ	TUదwనుం(f J#S%S వAd#ాజj, రహస����న మ�ట ఒకట- TEను ��
�ెపuవలs నన%ా అతడ�తన±దw ">Aన9ారందరF 9:ల;ప>�I ��వ� వరక;
ఊర��మ4" �ె12uను. 20202020 ఏహÉదు అత" దగ¶ రక; వAdనప�డ� అతడ� ఒక�(ే
చల6 " �¤డ గ��లk కcరFdం(fయ	ం(ెను. ఏహÉదు�� TEను �ెపu వలZిన



�ేవ�"మ�ట ఒకట- య	న`ద" �ెపu%ా అతడ� తన 1ీఠమ	]దనుం(f ల��ెను.
21212121 అప�డ� ఏహÉదు తన PQడమ�ేJ" �x1ి తన క;(f �¾డ]దనుం(f ఆ కJN
¬Zి కడ�ప�]ద అత" ��(f�ెను. 22222222 ప(fయ	ను కJN9:ంబ(f దూర%ా
��\ వ��కJN12ౖ" కప���"నందున అత" కడ�ప� నుం(f కJN" ¬యల�క��PQను,
అ�� 9:నుకనుం(f బయట-�I వAd య	ం(ెను. 23232323 అప�డ� ఏహÉదు
పంచ�ాÈలk"�I బయల;9:È6  తన 9:నుకను ఆ �¤డగ�� తల;ప�9EZి గ(fయ
12టMCను. 24242424 అతడ� బయల;9:È6న తరF9ాత ఆ #ాà �xసుల; లkప>�IవAd
చూడ%ా ఆ �¤డగ�� తల;ప�ల; గ(fయల; 9EZియ	ం(ెను గనుక 9ారF అతడ�
చల6 " గ��లk శం�ా"వ#SN�I ��Pయ	Tx`డను��" 25252525 �xమ	 Zిగ	¶ Vంతల;
పడ�వరక; క"12ట-Cనను అతడ� ఆ గ�� తల;ప� లను ¬యక��%ా 9ారF �xళప�
�ెV" �ెAd తల;ప�ల; ¬Zి చూAనప�డ� 9ా#S యజమ�నుడ� చ"��P
TEలను ప(fయ	ం(ెను. 26262626 9ారF తడవ� �ేయ	 చుండ%ా ఏహÉదు త1ిuంచు��"
12ZీÚమ	ను �xట- WøPÀ#ాక; �ా#S ��PQను. 27272727 అతడ� వAd ఎâKా P]య	ల
��ండలk బ�రను ఊద%ా ఇW\ా P�Úయ	ల; మన�పK�ేశమ	నుం(f ��%S అత"
±దwక; వAd#S. 28282828 అతడ� 9ా#S�I మ	ందు%ా ¯ా%S 9ా#S��Tx 9:ంబ(f త�ర%ా
రం(f; ] శతpK వ� లsౖన ¹య�áయ	లను PQ�9ా ] �ేJ కపu%Sంచు
చుTx`డT:ను. �ాబట-C  9ారF అత" 9:ంబ(f" ��%SవAd ¹య�బ	 T:దుట-
±#ాw ను #³వ�లను పటBC ��" PQవ"" �xట"య�ల�దు. 29292929 ఆ �ాలమ	న 9ారF
¹య�áయ	 లలk బలమ	గల &రFలsౖన ప#ాక\మ Wాల;లను ప��9Eల
మం��" చం1ి#S; ఒకడ�ను త1ిuంచు��నల�దు. ఆ ��న మ	న ¹య�áయ	ల;
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేJ�I\ంద అణపబడ%ా �ేశమ	 ఎనుబ�� సంవతqరమ	ల;



"మ4ళమ	%ా ఉం(ెను. 30303030 అత"తరF9ాత అTxతp క;మ�రF(ైన షవ�¶ రF
Tx�య�¥� పJ%ా ఉం(ెను. అతడ� Óి>ÌీNయ	లలk ఆరFవందల మం��"
మ	ను�Åల కఱÃ�� హతమ	�ేZ2ను; 31313131 అతడ�ను ఇW\ా P�Úయ	లను ర�fం�ెను.

Tx�య�¥�పతpల; 4Tx�య�¥�పతpల; 4Tx�య�¥�పతpల; 4Tx�య�¥�పతpల; 4

1111 ఏహÉదు మరణ���నతరF9ాత ఇW\ా P�Úయ	ల; ఇంకను PQ�9ా దృÌిC �I
�ోషpలsౖ#S గనుక 2222 PQ�9ా }¯�రFలk ఏల; కTxను #ాజ?ౖన య�áను�ేJ�I
9ా#S" అపu%Sం�ెను. అత" ZLTx¥�పJ అను�ల హ#�Ì2తpలk "వZింAన ZీZ2#ా.
3333 అత"�I �¾!్మ��వందల ఇనుపరథమ	 ల;ం(ెను. అతడ� ఇరFవ��
సంవతqరమ	ల; ఇW\ా P�Úయ	 లను క� Sన���న బµధ12టC%ా ఇW\ా P�Úయ	ల;
PQ�9ాక; nఱÃ12ట-C #S. 4444 ఆ �ాలమ	న ల1ీu�ోతpనక; ´µర�PQ�న �ెబ¢#ా
అను పKవ�IN � ఇW\ా P�Úయ	లక; Tx�య�¥�పJ"%ా ఉం(ెను. 5555 ఆ��
ఎâKా P]య	ల మన�మంద> #ామ� క;ను బé�ేల;క;ను మధ�నున` �ెబ¢#ా
సరళవృmమ	 �I\ంద ¬రFu�?r కcరFdండ�టకదుw , ¬రFu �ేయ	ట�?r ఇW\ా
P�Úయ	ల; ఆ��±దwక; వచుd చుం(f#S. 6666 ఆ�� నâాN > �?�ెషpలkనుం(f
అáT°యమ	 క;మ�రF(ైన బµ#ాక;ను 1ిల;వనం1ింA అత"��
ఇట6 T:నువ�9:È6 నâాN Úయ	ల లkను జ?బ�లcయ	లలkను ప��9Eలమం��
మనుషp�లను �xబ¢రF ��ండ±దwక; ర1ిuంచుమ	; 7777 TEను  దగ¶రక;
య�áను ZLTx¥�పJPQ�న ZీZ2#ాను అత" రథమ	లను అత" Z2ౖన�మను
�×��ను ఏట-±దwక; కc#Sd  �ేJ�I అత "" అపu%Sం�ెదన" ఇW\ా P�Úయ	ల
�ేవ�(ైన PQ�9ా Z2లVAdయ	ండల��x? అ" �ెబ¢#ా �ెపu%ా 8888 బµ#ాక; వ�



Tx��కcడ వAdన PQడల TEను 9:æç6 దను %ా" వ� Tx�� కcడ #ా" PQడల
TEను 9:ళ6న" ఆ���� �ె12uను. 9999 అప�డ� ఆ���� TEను అగత�మ	%ా
వ�ెdదను; అP�ే వ� �ేయ	 పKయ�ణమ	వలన క; ఘనతకల;గదు,
PQ�9ా ఒక ZీN ��ేJ�I ZీZ2#ాను అపu%Sంచున" �ె1ిu �xను ల�A బµ#ాక;��
కcడ �?�ెషp నక; 9:æç6 ను. 10101010 బµ#ాక; జ?బ�లcయ	లను నâాN Úయ	 లను
�?�ెషp నక; 1ి>1ింAనప�డ� ప��9Eలమం�� మనుషp�ల; అత"9:ంట 9:È6#S; 11111111 
�ెబ¢#ాయ	 అత"��కcడ ��PQను. అంతక;లk%ా కPÀయ	(ైన ¼̈బ¿రF ¹ÌL
మ�మ PQ�న �బµబ	 సంతJ9ా#?rన కPÀయ	లనుం(f 9EరF ప(f
�?�ెషpTUదwనున` జయన`మ	లk" మసN �Iవృmమ	 TUదw  తన గ	(xరమ	ను
9EZి��"య	ం(ెను. 12121212 అáT° యమ	 క;మ�రF(ైన బµ#ాక;
�xబ¢రF��ండ]���I��PQ న" ZీZ2#ాక; �ెల;పబ(fనప�డ� ZీZ2#ా తన
రథమ	ల"` ట-" తన �¾!్మ��వందల ఇనుప రథమ	లను 13131313 అను�ల హ#�
Ì2తpనుం(f �×��ను 9ాగ	వరక; తన పmమ	%ా నున` సమసN  జనమ	ను
1ి>1ింప%ా 14141414 �ెబ¢#ాలsమ	4, PQ�9ా ZీZ2#ాను  �ేJ�I అపu%SంAన
��నమ	 ఇ�ే, PQ�9ా క; మ	ందు%ా బయల;�ేరFనుగ�x అ" బµ#ాక;��
�ె1ిuనప�డ�, బµ#ాక; ఆ ప��9Eలమం�� మనుషp�లను 9:ంటబ¿టBC ��" �xబ¢రF
��ండ ]��నుం(f ��%S వ�ెdను. 15151515 బµ#ాక; 9ా#S" హతమ	 �ేయ	నటB6
PQ�9ా ZీZ2#ాను అత" రథమ	ల"`ట-" అత" సర� ZLనను కలవరపరచ%ా
ZీZ2#ా తన రథమ	 ��%S �ా>నడకను �ా#S��PQను. 16161616 బµ#ాక; ఆ రథమ	లను
ZLనను అను�ల హ#�Ì2తpవరక; తరFమ%ా ZీZ2#ా±క� సర�ZLనయ	 కJN9ాత
కcలsను, ఒక�(ైనను !%S>య	ండల�దు 17171717 }¯�రF#ాజ?ౖన య�áనుక;ను



కPÀయ	(ైన ¼̈బ¿రF వంశసుÍ లక;ను సమ�¥xనమ	 క>%Sయ	ం(ెను గనుక
ZీZ2#ా �ా>నడకను కPÀయ	డగ	 ¼̈బ¿రF ´µర�PQ�న య�P�ల;
గ	(xరమ	నక; �ా#S��PQను. 18181818 అప�డ� య�P�ల; ZీZ2#ాను ఎదు#t�న బ¢P
అత"" చూA Tx P�>న9ా(x TxతటBC  JరFగ	మ	, JరFగ	మ	 భయ
పడక;మ" �ె1ిuనందున అతడ� ఆ�� గ	(xరమ	ను జ��ెdను. 19191919 ఆ��
%tంగÈ�� అత" కపu%ా అతడ�ద1ిu��"య	Tx`ను, దయ�ేZి �xహమ	నక;
��ం�ెమ	 È6మ4" ఆ��న(f%?ను. ఆ�� ఒక �ాలబ	(fi  V1ిu అత"�I
�xహ!Ad అత" కప�చుండ%ా 20202020 అతడ�గ	(xరప� �x�రమ	న ">A
య	ండ�మ	; ఎవ(ే�ా" లkప>�IవAdPక�డ T:వ(ైననుTx`(x అ"
"న`(f%SనPQడల వ�ఎవడ�ను ల�డ" �ెపuవలsనT:ను. 21212121 1ిమ4ట ¼̈బ¿రF
´µర�PQ�న య�P�ల; గ	(xరప� �¤క; ¬Zి��" సు�ెN  �ేతపటBC  ��"
అత"±దwక; ��ల6 %ా వAd అత"�I అలసట �ేత %ాఢ"దK క>%Sయ	ండ%ా
TEలక; ��గ	నటB6  ఆ �¤క;ను అత" కణతలలk ��గ%tటC%ా 22222222 అతడ� చ�ెdను
బµ#ాక; ZీZ2#ాను తరFమ	చుండ%ా య�P�ల; అత"" ఎదు#t�న వAdరమ	4,
వ� 9:దక;చున` మనుషp�" క; చూ1ిం �ెదనన%ా అతడ� వAdనప�డ�
ZీZ2#ా చAd ప(f య	ం(ెను, ఆ �¤క; అత" కణతలలk నుం(ెను. 23232323 ఆ
��నమ	న �ేవ�డ� ఇW\ా P�Úయ	లPQదుట కTxను #ాజ?ౖన య�áనును
అణ�ెను. 24242424 తరF9ాత 9ారF కTxను #ాజ?ౖన య�áనును సంహ#Sంచువరక;
ఇW\ా P�Úయ	ల �ెP� కTxను #ాజ?ౖన య�áనుక; V#�ధమ	%ా అంతకంతక;

¼̈చుdచువ�ెdను.



Tx�య�¥�పతpల; 5Tx�య�¥�పతpల; 5Tx�య�¥�పతpల; 5Tx�య�¥�పతpల; 5

1111 ఆ ��నమ	న �ెబ¢#ాయ	 అáT°యమ	 క;మ�రF(ైన బµ#ాక;ను ఈ �×రNన
�ా(f#S. 2222 ఇW\ా P�Úయ	లలkయ	దzWాల;ల; ¥ైర�మ	 కనుపరA#S పKజల;
సం��షమ	%ా Zిదzప(f#S. PQ�9ాను సుN Jంచు(f. 3333 #ాàల�#ా Vను(f,
అ¥�పతpల�#ా ఆల�Iంచు(f PQ�9ాక; %ానమ	�ేZ2దను. 4444 ఇW\ా P�ల;
�ేవ�(ైన PQ�9ాను �×#SNం�ెదను PQ�9ా, వ� W PÀరFనుం(f
బయల;�ే#Sనప�డ� ఎ�ోమ	 ��లమ	నుం(f బయల;�ే#Sనప�డ� భ�!
వణ�?ను, ఆ�ాశమ	 ళ6ను క;#S1ిం�ెను �¤ఘమ	ల;ను వ#Sªం�ెను. 5555
PQ�9ా స"`¥�" ��ండలలkనుం(f పK9ాహమ	ల; వ�ెdను ఇW\ా P�ల;
�ేవ�(ైన PQ�9ాస"`¥�" ZీTxPలkనుం(f పK9ాహమ	ల; వ�ెdను. 6666
అTxతp క;మ�రF(ైన షవ�¶ రF ��నమ	లలk య�P�ల; ��నమ	లలk
#ాజమ�ర¶మ	ల; ఎ(xరF ల�PQను పKయ�ణసుÍ ల; చుటBC ��K వలలkTE న(fA#S. 7777
ఇW\ా P�Úయ	ల అ¥�పతpల; ల�క��P#S �ెబ¢#ా అను TEను #ాకమ	నుప�
ఇW\ా P�ల;లk TEను త>6%ా నుండకమ	నుప� 9ారF ల�క��P#S 8888
ఇW\ా P�Úయ	ల; ��\ తN  �ేవతలను �ÅరF��న%ా య	దzమ	 �x�రమ	ల ±దwక;
వ�ెdను ఇW\ా P�Úయ	లలk నల;వ��9Eలమం���I ఒక �³(ె�¤%ా" PÀటMP�%ా"
కనబడల�దు. 9999 జనులలk ఇW\ా P�Úయ	ల అ¥�పతpల; సం��షమ	%ా
Zిదzప(f#S.9ా#Sయందు Txక; 1LKమకలదు PQ�9ాను సుN Jంచు(f. 10101010
�ెల6 %ా(fదల T:క;�9ారల�#ా, J9ాసుల]ద కcరFdండ�9ారల�#ా, ��K వలk
నడ�చు9ారల�#ా, ఈ సంగJ పKక ట-ంచు(f. 11111111 Vల;�ాండK ధ�"�I దూరమ	%ా



నుండ�9ారF ళØ6  �ేదు��ను సÍలమ	లలk నుండ�9ారF PQ�9ా J
�I\యలను పKకట-ం�ెదరF ఇW\ా P�Úయ	ల %\ా మమ	లk ఆయన జ#S%Sంచు J
�I\యలను 9ారF పKకట-ం�ెదరF Vనుట�?r PQ�9ా జనుల; �x�రమ	లలk
కcడ�దురF. 12121212 �ెబ¢#ా, �¤ల;��నుమ	, �¤ల;��నుమ	 �ెబ¢#ా, �¤ల;��నుమ	,
�¤ల;��నుమ	 బµ#ాకc, �×రNన �ాడ�మ	 అáT°యమ	 క;మ�రF(x, లsమ	4
�ెరపట-Cన 9ా#S" �ెరపటBC మ	. 13131313 పKజల�రFలలk W ÌింAన9ారFను కc(f వAd#S
&రFలలk PQ�9ా Txక; స}యమ	 �ేయ వ�ెdను. 14141414 అమ�ల��×య	లలk
�ాప�రమ	న` ఎâKా P]య	 ల;ను  తరF9ాత  జనులలk
బ¿Tx�]య	ల;ను మ��×రFనుం(f Tx�య�¥�పతpల;ను
జ?బ�లcయ	లనుం(f Txయకదండమ	 వ ©̈ంచు 9ారFనువAd#S. 15151515
ఇWాîఖ�#§య	లsౖన అ¥�పతpల; �ెబ¢#ా�� క>Zి వAd#S. ఇWాîఖ�#§య	ల;ను
బµ#ాక;ను అJ9Eగమ	న లkయలk"�I ��రబ(f#S ర�బéయ	ల �ాల;వల±దw
జనులక; %tపu హృదయ�లkచనల; క>%?ను. 16161616 మందల PÀలలను Vనుటక;
 �ొడ6 మధ�ను 9Eల "వZింAJV? ర�బéయ	ల �ాల;వల±దw జనులక;
%tపu ãచనల; క>%?ను. 17171717 %Sల�దు ±#ాw ను అదw#S" ">�ెను �xయ	ల;
ఓడలదగ¶ర ఏల ">A#S? ఆÌL#§య	ల; సమ	దK¬రమ	న తమ
అఖ�తమ	ల±దw ఏల ">A#S? 18181818 జ?బ�లcయ	ల; మరణభయమ	 ల�క
�Kా ణమ	 తృణ÷క#Sంచు��"న జనమ	 నâాN Úయ	ల; భ�! ��టCల]ద �Kా ణమ	
తృణ÷క #SంA#S. 19191919 #ాàల; వAd య	దzమ	�ేZి#S. ��%S�ోw  �ాల;వల±దwనున`
�xTxక;లk కTxను #ాàల; య	దzమ	�ేZి#S. 20202020 9:ం(f ల�భమ	 9ారF
¬Zి��నల�దు నmతKమ	ల; ఆ�ాశమ	నుం(f య	దzమ	�ేZ2ను నmతKమ	ల; తమ



మ�ర¶మ	లలkనుం(f ZీZ2#ా�� య	దzమ	�ేZ2ను. 21212121 �×��ను 9ాగ	9:ంబ(f
ప�#ాతనప� 9ా%?rన �×��ను 9:ంబ(f 9ారF ��టBC ��"��P#S. Tx �Kా ణమ� వ�
బలమ	ప�" ¯ాగ	మ	. 22222222 గ	ఱÃమ	ల (ెక�ల; &రFలను �¾K �?�ను గ	ఱÃమ	ల;
ఎగZి PQగZి &రFలను �¾K �?�ను. 23232323 PQ�9ా దూత Pట6 T:ను �¤#�àను
శ1ించు(f �x" "9ాసుల]ద మ} Wాపమ	 "ల;ప�(f PQ�9ా
స}యమ	నక; 9ారF #ాల�దు బ>షp¡ ల�� కc(f PQ�9ా స}యమ	నక;
9ారF #ాల�దు. 24242424 కPÀయ	(ైన ¼̈బ¿రF ´µర� య�P�ల; ZీN �లలk
�º9:నTUందును గ	(xరమ	లలkనుండ� ZీN �లలk ఆ�� �º9:న TUందును. 25252525 అతడ�
�xహమ(f%?ను ఆ�� �ాల; �ెAdP�ెdను స#ాw రFలక; త%Sన �ాతK�� ]గడ
�ెAdP�ెdను ఆ�� �¤క;ను �ేత పటBC ��T:ను 26262626 ప"9ా" సు�ెN ను క;(f�ేత
పటBC ��" ZీZ2#ాను ��టMCను 9ా" తలను ఆ�� పగ	ల%tటMCను ఆ�� అత" తలను
సు�ెN �� ��టC%ా అ�� ప%Sలsను. 27272727 అతడ� ఆ�� �ాళ6±దw  క;\ ం%Sప(f పరFం(ెను
ఆ�� �ాళ6±దw క;\ ం%Sప(ెను అతడ� ఎక�డ క;\ ం%?T° అక�డTE ప(fచ�ెdను. 28282828
ZీZ2#ా త>6  �Iట-�×లkనుం(f చూ�ెను అ>6క �Iట-�×లkనుం(f చూA �³కల; 9EZ2ను
#ాక, అత" రథమ	 తడవ��ేయ TEల? అత" రథమ	ల చక\మ	ల;
ఆలస�మ	�ేయ TEల? 29292929 ఆ��±దwనున` V9Eకమ	గల #ాజక;మ�#?Nల;
ఈల�గ	నTE ఉతN ర!Ad#S. ఆ�� తనక; �xను మరల ఇట6 ను��నుచుం(ెను 30303030
9ా#S�I �ొర�?ను గ�x? �ోప�డ�¯�మ	4 పంచు��ను చుTx`రF గ�x?
ãధులందరF తల�±క ZీN �" ¬Zి��ందురF ఇదw#³Zి ZీN �ల; 9ా#S�I �ొరFక;దురF
ZీZ2#ాక; రంగ	9Eయబ(fన వసN �nకట- �ోప�డ� ¯�మ	4%ా �ొరక;ను
రంగ	9Eయబ(fన VAతK వసN �nకట- �ోప�డ�%ా �ొరక;ను #?ండ�9:ౖప�ల



రంగ	9Eయబ(fన VAతK���న వసN �మ	 �ోచు��"న9ా#S ��డలక; త%Sన
వసN �nకట- �ొరక;ను. 31313131 PQ�9ా  శతpK వ�లందరF ఆల�గ	నTE నhం �ెదరF
ఆయనను 1LK!ంచు9ారF బలమ	�� ఉదPంచు సూరF�"వలs నుందురF
అ"�ా(f#S. తరF9ాత �ేశమ	 నల;వ�� సంవతqరమ	ల; "మ4ళమ	%ా నుం(ెను.

Tx�య�¥�పతpల; 6Tx�య�¥�పతpల; 6Tx�య�¥�పతpల; 6Tx�య�¥�పతpల; 6

1111 ఇW\ా P�Úయ	ల; PQ�9ా దృÌిC �I �ోషpలsౖనందున PQ�9ా P�(ేండ�6
9ా#S" !�x�య	ల కపu %Sం�ెను. 2222 !�x�య	ల �ెP� ఇW\ా P�Úయ	ల
]ద ¼̈�xdPQను గనుక 9ారF !�x�య	లPQదుట "ల;వల�క
��ండలkనున` 9ాగ	లను గ	హలను దుర¶మ	లను తమక; Zిదzపరచు��"#S. 3333
ఇW\ా P�Úయ	ల; VతNనమ	ల; VJNన తరF9ాత !�x� య	ల;ను
అమ�ల��×య	ల;ను త�రFuననుండ� 9ారFను తమ ప�వ�లను
గ	(xరమ	లను ¬Zి��" !డతల దండంత V¯ాN రమ	%ా 9ా#S]���I వAd 4444
9ా#S PQదుట ��%S, %ాజjక; ��వ�నంతదూరమ	 భ�! పంటను �ాడ��ేZి, ఒక
%tఱÃను%ా" PQదుw ను%ా" %ా(fదను%ా" yవన¯ాధన ���న మ#S�ే""%ా"
ఇW\ా P�Úయ	లక; ఉండయ ల�దు. 5555 9ారFను 9ా#S ఒంటMల;ను
లsక�ల�కయ	ం(ెను. 6666 �ేశమ	ను �ాడ��ేయ	టక; 9ారF �x"లk"�I వAd#S
ఇW\ా P�Úయ	ల; !�x�య	లవలన !�I�> ß̈నదశక; వAdనప�డ� 9ారF
PQ�9ాక; nఱÃ 12ట-C #S. 7777 !�x�య	లవల" బµధనుబట-C  ఇW\ా P�Úయ	ల;
PQ�9ాక; nఱÃ12టC%ా 8888 PQ�9ా ఇW\ా P�Ú య	ల±దwక; పKవకNTUక"
పం12ను. అతడ� 9ా#S�� ఈల�గ	 పKకట-ం�ెనుఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన



PQ�9ా Z2లVAdన�ేమన%ాTEను ఐగ	ప�N లkనుం(f !మ	4ను ర1ిuంA,
�xసుల గృహమ	లkనుం(f !మ	4ను ��డ���" వAdJ". 9999 ఐగ	1ీNయ	ల
�ేJలk నుం(fయ	 !మ	4ను బµ¥�ంAన 9ారంద#S�ేJలkనుం(fయ	 !మ	4ను
V(f1ింA, ] PQదుటనుం(f 9ా#S" ��>9EZి 9ా#S �ేశమ	ను ]�IAdJ"; ]
�ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను TETE. 10101010 ]రF అ¹#§య	ల �ేశమ	న "వZించు
చుTx`రF, 9ా#S �ేవతలక; భయపడక;(f అ" ]�� �ె1ిuJ" %ా" ]రF Tx
మ�ట Vనక��J#S. 11111111 PQ�9ా దూత వAd అáPQyKయ	(ైన ã9ా షpనక;
క>%Sన ఒâKా లk" మసN �Iవృmమ	 �I\ంద కcరFdం(ెను. ã9ాషp క;మ�రF(ైన
%S�ో�ను !�x�య	లక; మరF%?rయ	ండ�నటB6  %ానుగ �xటBన %�ధుమలను
దుళ6%tటBC చుండ%ా 12121212 PQ�9ా దూత అత"�I కనబ(fప#ాక\మమ	గల
బల�ఢ��(x, PQ�9ా క; ��(ై య	Tx`డ" అత"�� అన%ా 13131313 
%S�ో�నుAతNమ	 Tx P�>న9ా(x, PQ�9ా మ�క; ��(ైయ	ం(fనPQడల
ఇదంతయ	 మ��³ల సంభVం �ెను? PQ�9ా ఐగ	ప�N లk నుం(f మమ	4ను
ర1ిuం�ెన" �ెప�చు, మ� 1ితరFల; మ�క; Vవ#SంAన ఆయన
అదు»త�ార�మ	ల"`య	 ఏ మ�PQను? PQ�9ా మమ	4ను V(fA12ట-C
!�x�య	ల �ేJ�I మమ	4ను అపu%Sం�ెన" అత"�� �ె12uను. 14141414 అంతట
PQ�9ా అత"తటBC  J#S%Sబలమ	 �ెచుd��" 9:È6 !�x�య	ల �ేJలkనుం(f
ఇW\ా P�Úయ	లను ర�fం ప�మ	, "ను` పం1ిన9ాడను TETE అ" �ెపu%ా 15151515 
అతడ� AతNమ	 Tx P�>న 9ా(x, �ే" స}యమ	�ేత TEను ఇW\ా P�Úయ	లను
ర�fంపగలను? Tx క;టBంబమ	 మనÌLª  %�తKమ	లk ఎ"`కల�"�ే. Tx 1ితరFల
క;టBంబమ	లk TEను క"షp¡ డT:ౖ య	Tx`న" ఆయన�� �ె12uను. అందుక;



PQ�9ా అPన TE!? 16161616 TEను క; ��(ై య	ందును గనుక ఒ�³
మనుషp�" హతమ	 �ేZినటB6  !�x�య	లను వ� హతమ	�ేయ	దువ"
Z2లV�ెdను. 17171717 అందుకతడ�TxPQడల క; కటµmమ	 క>%SనPQడల Tx��
మ�టల�డ�చున` 9ాడవ� 9E అ" TEను �ె>Zి ��నునటB6  ఒక సూచన
కనుపరచుమ	. 18181818 TEను ±దwక; వAd Tx అరuణమ	ను బయట-�I �ెAd 
స"`¥�" �x"" 12టBC వరక; ఇక�డనుం(f 9:ళ6క;] అ" 9Eడ���న%ా
ఆయనవ� J#S%S వచుdవరక; TEను ఉం(ెదనT:ను. 19191919 అప�డ� %S�ో�ను లkప>�I
��P ఒక �¤క 1ిల6 ను త���డ� 1ిం(f�� ��ంగ" భm�మ	లను ZిదzపరA ఆ
మ�ంసమ	ను గంపలk ఉంA అ�� వం(fన ళ6ను క;ండలk ��Zి ఆయన��రక; ఆ
మసN�Iవృmమ	�I\ం���I �x"" ¬Zి��"వAd దగ¶ర ఉంచ%ా 20202020 �ేవ�" దూత ఆ
మ�ంస మ	ను ��ంగ" భm�మ	లను పటBC ��" #ాJ ]ద 12ట-CళØ6  ��య	మ"
అత"�� �ె12uను. 21212121 అత(xల�గ	 �ేయ%ా PQ�9ా దూత తన �ేత నున`
కఱÃను �x1ి �x" ��న�� ఆ మ�ంసమ	ను ఆ ��ంగ" భm�మ	లను
మ	ట-Cనప�డ� అ%S` ఆ #ాJలkనుం(f 9:డ> ఆ మ�ంస మ	ను ��ంగ"
భm�మ	లను �ా>d 9EZ2ను, అంతట PQ�9ా దూత అత"�I అదృశ�
మ�PQను. 22222222 %S�ో�ను ఆయన PQ�9ా దూత అ" �ె>Zి��" అహ} Tx
P�>న9ా(x, PQ�9ా, ఇందు�³ గ�x TEను మ	ఖ� మ	ü%ా PQ�9ా
దూతను చూAJనT:ను. 23232323 అప�డ� PQ�9ాక; సమ�¥xనమ	,
భయపడక;మ	, వ� �xవవ" అత"�� Z2లV�ెdను. 24242424 అక�డ %S�ో�ను
PQ�9ా Txమమ	న బ>1ీఠమ	 కట-C , �x"�I PQ�9ా సమ�¥xనకరNయను
1LరF12టMCను. TEట-వరక; అ�� అá PQyKయ	ల ఒâKా లk ఉన`��. 25252525 మ#Sయ	 ఆ



#ాJKయం�ే PQ�9ా తం(fK �Å(ెను, అన%ా ఏ(ేండ6  #?ండవ PQదుw ను ¬Zి��"
వAd,  తం(fKకట-Cన బయల;±క� బ>1ీఠమ	ను పడ%tట-C , �x"�I 12ౖ%ానున`
�ేవ�xసN ంభమ	ను న#S�I9EZి 26262626 త%Sన P�#ాuటB�� ఈ బండ ��నను  �ేవ�(ైన
PQ� 9ాక; బ>1ీఠమ	 కట-C , ఆ #?ండవ �Å(ెను ¬Zి��"వAd వ� న#S�Iన
పKJమ±క� కఱÃ�� దహనబ> న#Suంచు మ" అత"�� �ె12uను. 27272727 �ాబట-C
%S�ో�ను తన ప" 9ా#Sలk ప��మం��" ¬Zి��"వAd PQ�9ా తన��
�ె1ిuనటB6  �ేZ2ను. అతడ� తన 1ితరFల క;టBంబమ	నక;ను ఆ ఊ#S9ా#S�I"
భయప(fనందున పగల; �x"" �ేయల�క #ాJK9Eళ �ేZ2ను. 28282828 ఆ ఊ#S9ారF
9Eక;వTE ల�Aనప�డ� బయల;±క� బ>1ీఠమ	 VరFగ%tటCబ(fయ	ం(ెను,
�x"�I 12ౖ%ా నున` �ేవ�xసN ంభమ	ను పడ�ోKయబ(f య	ం(ెను, కటCబ(fన ఆ
బ>1ీఠమ	]ద ఆ #?ండవ PQదుw  అ#Suంప బ(f య	ం(ెను. 29292929 అప�డ� 9ారFఈ
ప" PQవరF �ేZినద" ఒక#S��TUకరF �ెప���నుచు V�xరణ�ేZి 9:ద�I,
ã9ాషp క;మ�రF(ైన %S�ో�ను ఆ ప"�ేZినటBC  �ె>Zి��"#S. 30303030 �ాబట-C  ఆ
ఊ#S9ారF క;మ�రFడ� బయల;±క� బ>1ీఠమ	ను పడ%tట-C  �x"�I
12ౖ%ానున` �ేవ�xసN ంభమ	ను పడ�ోKZ2ను గనుక అతడ� �xవవలsను, 9ా""
బయట-�I �ెమ4" ã9ాషp�� �ెపu%ా 31313131 ã9ాషp తనక; ఎదురF%ా ">Aన
9ారంద#S��]రF బయల; పmమ	%ా 9ా��ంతp#ా? ]రF 9ా" ర�fంచు దు#ా?
9ా"పmమ	%ా 9ా��ంచు9ాడ� ఈ ��K దుw నTE �xవవలsను; ఎవ(ో 9ా"
బ>1ీఠమ	ను VరFగ%tటMCను గనుక, 9ాడ� �ేవతPQ�నందున తన పmమ	న
�xTE9ా��ంచ వచుdను. 32323232 ఒకడ� తన బ>1ీఠమ	ను VరFగ %tట-Cనందున
అత"�� బయల; 9ా��ంచు��న"మ4" �ె1ిu ఆ ��నమ	న అత"�I



PQరFబËయలను 1LరF 12టMCను. 33333333 !�x�య	లందరFను
అమ�ల��×య	లందరFను త�రFu 9ారందరFను కc(f వAd న�� �xట-
PQజ?KP�ల; ����x నమ	లk ��గ%ా 34343434 PQ�9ా ఆత4 %S�ో�నును ఆ9E
hం�ెను. అతడ� బ�ర ఊ��నప�డ� అáPQజ?రF క;టBంబప�9ారF అత"
±దwక; వAd#S. 35353535 అతడ� మనÌీª  య	లంద#S±దwక; దూతలను పంప%ా
9ారFను కcడ� ��" అత"±దwక; వAd#S. అతడ� ఆÌLరF జ?బ�లcను నâాN >
%�తKమ	ల9ా#S±దwక; దూతలను పంప%ా 9ారFను కc(fన9ా#S"
ఎదు#t�నుటక; వAd#S. 36363636 అప�డ� %S�ో�ను వ� Z2లVAdనటB6  Tx�ేత
ఇW\ా P�Úయ	లను ర�fంప ను�ేw hంAన PQడల 37373737 TEను కళ6మ	న %tఱÃబÐచుd
ఉంAనతరF9ాత TEల అంతయ	 ఆ#Sయ	ండ%ా ఆ %tఱÃ  బÐచుd]ద మ�తK�¤
మంచుపడ� T:డల వ� Z2ల VAdనటB6  ఇW\ా P�Úయ	లను Tx మ�లమ	%ా
ర�fం�ెదవ" TEను "శdPంచు��ందున" �ేవ�"�� అT:ను. 38383838 ఆల�గ	న
జ#S%?ను; అతడ� ��K దుw ట ల�A ఆ బÐచుdను 1ి(fA ళ6�� �ాతK "ండ�వరక; ఆ
బÐచుdనుం(f మంచును 1ిం(ెను. 39393939 అప�డ� %S�ో�ను �Åపమ	 Tx ]ద
మండ"య�క;మ	; ఇం��క మ�#³ ఆ బÐచుd�ేత Wó¥�ంప Z2లVమ	4. TEల
అంతట-]ద మంచు ప(f య	ండ%ా ఆ బÐచుd మ�తK�¤ ��(f%ా ఉండ"మ4"
�ేవ�"�� అన%ా 40404040 ఆ #ాJK �ేవ�డ� ఆల�గ	న �ేZ2ను; TEల అంతట- ]ద
మంచు ప(fనను ఆ బÐచుdమ�తK�¤ ��(f%ానుం(ెను.

Tx�య�¥�పతpల; 7Tx�య�¥�పతpల; 7Tx�య�¥�పతpల; 7Tx�య�¥�పతpల; 7

1111 అప�డ� PQరFబËయల;, అన%ా %S�ో�నును అత"�� నున` జనులందరFను,



9Eక;వను ల�A హ#�దు బµV±దw  ��గ%ా లkయలk" ¹#? ��ండక; ఉతN రమ	%ా
!�x� య	ల దండ��ాæçమ	 9ా#S�I కనబ(ెను. 2222 PQ�9ా�� నున`
జనుల; ఎక;�వ మం��, TEను 9ా#S�ేJ�I !�x�య	లను అపu%Sంపతగదు;
ఇW\ా P�Úయ	ల;Tx బµహÑబలమ	 Txక; రmణ కల;గ�ేZి��T:నను��" Tx]ద
అJశPంచుదు#³¹. 3333 �ాబట-C  వ�ఎవడ� భయప(f వణక;చుTx`(ో 9ాడ�
త�రప(f %Sల�దు ��ండ V(fA J#S%S 9:ళ6వలsన" జనుల; VనునటB6 %ా పKకట-ంచు
మ" %S�ో�ను�� Z2లV�ెdను. అప�డ� జనులలkనుం(f ఇరFవ�� #?ండ�9Eలమం��
J#S%S 9:È6  ��P#S. 4444 ప��9Eలమం�� ">Aయ	ండ%ా PQ�9ాఈ జను >ంక
ఎక;�వమం��, ళ6±దwక; 9ా#S" ��గజ³య	మ	, అక�డ ��రక; 9ా#S"
Wó¥�ం�ెదను. ఇతడ� �� కcడ ��వలsన" TEను ఎవ"గ�#Sd �ెప� దుT° 9ాడ�
�� ��వలsను; ఇతడ� �� ��కcడద" PQవ"గ�#Sd �� �ెప�దుT° 9ాడ�
��కcడద" %S�ో�ను�� Z2ల V�ెdను. 5555 అతడ� ళ6±దwక; ఆ జనమ	ను
��గజ³Zినప�డ� PQ�9ాక;క�గతpక;నటB6  తన Txల;క�� ళ6ను గJ�Iన
పKJ9ా"", �xK గ	టక;¹�ాళ�6 " క;\ ం%Sన పKJ 9ా"" 9EరF9EరF%ా ఉంచుమ"
%S�ో�ను�� Z2లV�ెdను. 6666 �ేJ�� T°ట-కం��ంచు��" గJ�Iన9ా#Sలsక� మ�డ�
వందల మం��; !%S>న జనులందరF ళØ6  �xK గ	టక; ¹�ాళ�6 " క;\ ం%S#S. 7777
అప�డ� PQ�9ాగJ�Iన మ�డ� వందల మనుషp�ల�x�#ా !మ	4ను
ర�fం�ెదను; !�x�య	లను  �ేJ�I అపu%Sం�ెదను; జనులందరF తమ తమ
�bట6 క; 9:ళ6వచుdన" %S�ో�ను�� Z2లV�ెdను. 8888 పKజల; ఆ}రమ	ను బ�రలను
పటBC ��న%ా అతడ� పKజలంద#S" తమ గ	(xరమ	లక; 9:ళ6నం12ను %ా" ఆ
మ�డ�వందల మం��" "ల;ప���T:ను. !�x�య	ల దండ� లkయలk అత"�I



��గ	వ%ా నుం(ెను. 9999 ఆ #ాJK PQ�9ా అత"�� ఇట6 T:నువ� ల�A
దండ�]���I ��మ	4,  �ేJ�I �x" నపu%Sం�ెదను. 10101010 ��వ�టక; క;
భయ���నPQడల  ప"9ా(ైన ప�#ా�� కcడ దండ�క; ��%S��మ	4. 11111111 9ారF
�ెప� ��నుచున` �x"" V"న తరF9ాత వ� ఆ దండ� లk"�I ��%S��వ�టక; 
�ేతpల; బలపరచబడ�న" �ెపu%ా, అతడ�ను అత" ప" 9ా(ైన ప�#ాయ	ను
ఆ దండ�లkనున` సన`దుz ల ±దwక; ��P#S. 12121212 !�x�య	ల;ను
అమ�ల��×య	ల;ను త�రFu9ారFను లsక�క; !డతలవలs ఆ ����xనమ	లk
పరFం(f య	ం(f#S. 9ా#S ఒంటMల; సమ	దK¬రమందున` Pసుక #³ణ	వ�లవలs
లsక�ల�"9:ౖ య	ం(ెను. 13131313 %S�ో�ను వAdనప�డ� ఒకడ� �xను క"న కలను తన
�ె>�ా"�I Vవ#Sంచుచుం(ెను. ఎట6 న%ాTETUక కలగంట-", అ�ే మన%ా యవల#tటMC
ఒకట- !�x�య	ల దండ�లk"�I �ొ#S6  ±క గ	(xరమ	నక; వAd �x"
పడ%tట-C  తల �I\ందు �ేZినప�డ� ఆ గ	(xరమ	 ప(f��PQన" �ె12uను. 14141414
అందుక; 9ా" �ె>�ాడ� అ�� ఇW\ా P�Úయ	 (ైన ã9ాషp క;మ�రFడగ	
%S�ో�ను ఖడ¶ �¤%ా" మ#³!�ాదు; �ేవ�డ� !�x�య	లను ఈ దండంతను
అత" �ేJ�I అపu%Sంప బ¢వ�చుTx`డ" ఉతN ర!�ెdను. 15151515 %S�ో�ను ఆ కల
Vవరమ	ను �x" �xతuర�మ	ను V" నప�డ� అతడ� PQ�9ాక;
నమ¯ా�రమ	 �ేZి ఇW\ా  P�Úయ	ల దండ�లk"�I J#S%S 9:È6లsం(f, PQ�9ా
!�x�య	ల దండ�ను ] �ేJ�I అపu %SంచుచుTx`డ" �ె1ిu 16161616 ఆ
మ�డ�వందలమం��" మ�డ� గ	ంప�ల;%ా �ేZి బ�రను వట-C క;ండను ఆ
క;ండలలk ��Vట«లను పKJ9ా" �ేJ�IAd 9ా#S�� ఇట6 T:నునను` చూA TEను
�ేయ	నటB6  �ేయ	(f; 17171717 ఇ��%� TEను 9ా#S దండ� ��టC��నక; ��వ�చుTx`ను,



TEను �ేయ	నటB6  ]రF �ేయవలsను. 18181818 TEనును Tx�� నున`9ారందరFను
బ�రలను ఊదునప�డ� ]రFను దండ� �ాæçమంతట-చుటBC  బ�రలను
ఊదుచుPQ�9ాక;ను %S�ో�నుక;ను Vజయమ	 అ" �³కల; 9Eయ వలsన"
�ె12uను. 19191919 అటB6  న(fజjమ	 nదట- �ావ>9ారF ఉంచబడ%ాTE %S�ో�నును
అత"��నున` నూరFమం��య	 దండ��ాæçమ	 ��టC��నక; ��P బ�రలను
ఊ�� తమ �ేతpలలkనున` క;ండలను పగ	ల%tట-C #S. 20202020 అటB6  ఆ మ�డ�
గ	ంప�ల9ారF బ�రలను ఊదుచు ఆ క;ండలను పగ	ల%tట-C , PQడమ�ేతp లలk
��Vట«లను క;(f�ేతpలలk ఊదుటక; బ�రలను పటBC ��"PQ�9ా ఖడ¶ మ	
%S�ో�ను ఖడ¶ మ	 అ" �³కల;9EZి#S. 21212121 9ా#Sలk పKJ9ాడ�ను తన �bటBన దండ�
చుటBC  ">Aయ	ండ%ా ఆ దండ�9ారందరFను పరF%?తpN చు �³కల; 9Eయ	చు
�ా#S��P#S. 22222222 ఆ మ�డ�వందలమం�� బ�రలను ఊ��నప�డ� PQ�9ా
దండంతట-లkను పKJ 9ా" ఖడ¶ మ	ను 9ా" ��రFగ	9ా" ]���I JK12uను. దండ�
Z2#³#ాతp9:ౖప�న నున` బéJª�xN వరక; తబµËతpTUదw  నున` ఆబéలs4�ల�
¬రమ	వరక; �ా#S��%ా 23232323 నâాN > %�తKమ	లkనుం(fయ	, ఆÌLరF
%�తKమ	లkనుం(fయ	, మనÌLª  %�తKమంతట-లkనుం(fయ	 1ి>1ింపబ(fన ఇW\ా
P�Úయ	ల; కcడ���" !�x�య	లను త#S!#S. 24242424 %S�ో�ను
ఎâKా P]య	ల మన��ేశమంతట-�I" దూత లను పం1ి!�x�య	లను
ఎదు#t�నుటక; వAd, బé�xË#ావరక; 9ాగ	లను ±#ాw నును
9ా#SకంటMమ	ందు%ా పటBC ��నుడ" �ె1ిuయ	ం(ెను గనుక, ఎâKా P]య	
లందరF కcడ���" బé�xË#ా వరక; 9ాగ	లను ±#ాw నును పటBC ��"#S. 25252525 
మ#Sయ	 9ారF !�x�ను అ¥�పతpలsౖన ఓ#³బ	 జ?P�బ	 అను ఇదw#S" పటBC ��",



ఓ#³బ	 బండ]ద ఓ#³బ	ను చం1ి#S, జ?P�బ	 �xK mల �¾ట-C±దw  జ?P�బ	నుచం1ి
!�x�య	లను తరFమ	��"��P#S. ఓ#³బ	 జ?P�బ	ల తలలను ±#ాw ను
అవత>�I %S�ో�నుTUదwక; �ెAd#S.

Tx�య�¥�పతpల; 8Tx�య�¥�పతpల; 8Tx�య�¥�పతpల; 8Tx�య�¥�పతpల; 8

1111 అప�డ� ఎâKా P]య	ల; %S�ో�ను��వ� మ� PQడల చూ1ిన మ#ా�ద
PQట-C��? !�x�య	ల�� య	దzమ	 �ేయ	టక; వ� ��Pనప�డ� మమ	4
TEల 1ిల;వ ల�ద" �ె1ిu అత"�� క� Sనమ	%ా కల ©̈ంA#S. 2222 అందు కతడ�]రF
�ేZిన�ెక�డ TEను �ేZిన�ెక�డ? అá PQజ?రF �xK mపండ6  �ÅతకంటM
ఎâKా P]య	ల ప#S%? మంA���ా�x? �ేవ�డ� !�x�య	ల అ¥�పతpలsౖన
ఓ#³బ	ను జ?P�బ	ను ]�ేJ�I అపu%Sం�ెను; ]రF �ేZినటB6  TEను �ేయగలTx?
అT:ను. 3333 అతడ� ఆ మ�ట అన`ప�డ� అత" ]�� 9ా#S �Åపమ	 త%?¶ను. 4444 
%S�ో�నును అత"�� నున` మ�డ�వందల మం��య	ను అలసట%ానున`ను,
శతpK వ�లను తరFమ	చు ±#ాw నుTUదwక; వAd �xట-#S. 5555 అతడ�Tx 9:ంటనున`
జనుల; అలZియ	Tx`రF, ఆ}ర మ	నక; #tటMCల; 9ా#S�I దయ�ేయ	(f; �¤మ	
!�x�ను #ాàలsౖన జ?బహÑను సల;4Tx`ను తరFమ	చుTx`మ"
సు�Å�తp9ా#S�� �ెపu%ా 6666 సు�Å�తp అ¥�పతpల; జ?బహÑ సల;4Tx` అను 9ా#S
�ేతpల; ఇప�డ�  �ేJ�I A�I�నV గనుకTx �¤మ	  ZLనక; ఆ}రమ	
ఇయ�వలs న" య(f%S#S. 7777 అందుక; %S�ో�ను ఈ Á̈తpవ� �ేతను జ?బహÑను
సల;4Tx`ను PQ�9ా Tx �ేJకపu%SంAన తరF9ాత నూరFd ��య�ల��ను
కంపల��ను ] �ేహమ	 లను నూ#Sd 9Eయ	దున" �ె12uను. 8888 అక�డనుం(f



అతడ� 12నూP�ల;నక; ��P ఆల�గ	నTE 9ా#S��ను �ెపu%ా సు�Å�తp9ారF
ఉతN ర!AdనటB6  12నూP�ల;9ారFను అత" క;తN ర!Ad#S గనుక అతడ� 9999
TEను �³మమ	%ా J#S%S వAdనప�డ� ఈ %�ప�రమ	ను పడ%tటMCదన" 12నూ
P�ల; 9ా#S�� �ె12uను. 10101010 అప�డ� జ?బహÑను సల;4 Tx`య	 9ా#S��కcడ 9ా#S
ZLనల;ను, అన%ా త�రFu జనుల ZLనల"`ట-లk !%S>న Pంచు !ంచు
పదుT:ౖదు 9Eలమం�� మనుషp�లందరFను క#��రFలk నుం(f#S. కJN  దూయ	
నూట ఇరFవ��9Eల మం�� మనుషp�ల; ప(f��P#S. 11111111 అప�డ� %S�ో�ను
T°బహÑక;ను ±%³బ¿Ëహక;ను త�రFuన గ	(xరమ	లలk "వZింAన 9ా#S
మ�ర¶మ	న ��P ZLన "ర»యమ	%ా నున`ందున ఆ ZLనను హతమ	�ేZ2ను.
12121212 జబహÑ సల;4Tx`య	 �ా#S��Pనప�డ� అతడ� 9ా#S" త#S! !�x�ను
ఇదwరF #ాàలsౖన జ?బహÑను సల;4Tx`ను పటBC ��" ఆ ZLననంతను �ెదర%tటMCను.
13131313 య	దzమ	 ¬#Sన తరF9ాత ã9ాషp క;మ�రF(ైన %S�ో�ను 14141414 ¼̈#?సు

ఎగ	వనుం(f J#S%S వAd, సు�Å�తp 9ా#Sలk ఒక ¸°వను" పటBC ��" V�x#Sంప%ా
అతడ� సు�Å�తp అ¥�పతpలను 12దwలలk (ెబË�� P�డ�గ	రF మనుషp�లను
1LరF 1LరF%ా Vవ#SంA �ె12uను. 15151515 అప�డతడ� సు�Å� తp9ా#S ±దwక;
వAdజ?బహÑ సల;4Tx` అను 9ా#S�ేతpల;  �ేJ�I A�I�నV గనుక Tx
అలZియ	న`  ZLనక; �¤మ	 ఆ} రమ	 ఇయ�వలsను అ" ]రF
ఎవ#SVషయమ	 నను` దూÌింAJ#� ఆ జ?బహÑను సల;4Tx`ను చూడ�(f అ"
�ె1ిu 16161616 ఆ ఊ#S12దwలను పటBC ��" నూరFd��య�లను బÐమ4జ?మ	డ�ను
¬Zి��" 9ాట-వలన సు�Å�తp9ా#S�I బ	��z  �ె12uను. 17171717 మ#Sయ	 నతడ�
12నూP�ల; %�ప�రమ	ను పడ %tట-C  ఆ ఊ#S9ా#S" చం12ను. 18181818 అతడ�]రF



�xబ¢రFలk చం1ిన మను షp�ల; ఎట-C9ార" జ?బహÑను సల;4Tx`ను అడ�గ%ా
9ారFవంట-9ా#³, 9ారందరFను #ాజక;మ�రF లను ��>య	ం(fరన%ా 19191919
అతడ�9ారF Tx త>6  క;మ� రFల; Tx స�దరFల;; ]రF 9ా#S" బKదుక"Adన
PQడల 20202020 PQ�9ా yవమ	��డ�, !మ	4ను చంపక;ందు న" �ె1ిu తన
12దw  క;మ�రF(ైన PQ�ెరFను చూAవ� ల�A 9ా#S" చంప�మ" �ె12uను.
అతడ� Aన`9ాడ� గనుక భయప(f కJN" దూయల�దు. 21212121 అప�డ� జ?బహÑ
పల;4Tx`ల;�Kా యమ	��ల�� నరF"�I శ�INయ	న`�� గనుక వ� ల�A మ�]ద
పడ� మ" �ెపu%ా %S�ో�ను ల�A జ?బ హÑను సల;4Tx`ను చం1ి 9ా#S ఒంటMల
��డల ]దనున` చందK}రమ	లను ¬Zి��T:ను. 22222222 అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల;
%S�ో�ను��వ� !�x� య	ల �ేJలkనుం(f మమ	4ను ర�fంAJV గనుక
వ�ను  క;మ�రFడ�ను  క;మ�రF" క;మ�రFడ�ను మమ	4ను ఏల వలsన"
�ె1ిu#S. 23232323 అందుక; %S�ో�నుTEను !మ	4ను ఏలను, Tx క;మ�రFడ�ను
!మ	4ను ఏల#ాదు, PQ�9ా !మ	4ను ఏల;న" �ె12uను. 24242424 మ#Sయ	
%S�ో�ను]లk పKJ 9ాడ� తన �ోప�డ� ¯�మ	4లkనున` ��గ	లను Tx�Iయ�
వలsన" మనV�ేయ	చుTx`నT:ను. 9ారF ఇ�ా4P�Úయ	ల; గనుక 9ా#S�I
��గ	ల;ం(ెను. 25252525 అందుక; 9ారFసం��షమ	%ా �¤మ	 9ాట- "�ెdదమ" �ె1ిu
±క బటCను పరA పKJ9ాడ�ను తన �ోప�డ�¯�మ	4లkనుం(fన ��గ	లను
�x"]ద 9EZ2ను. 26262626 !�x�ను #ాàల ఒంట- ]దనున` చందK}రమ	ల;
కరÞభ�షణమ	ల; ధూమÖ వరÞప� బటCల; %ాకను, ఒంటMల ��డలనున`
%tల;సుల; %ాకను, అతడ� అ(f%Sన బం%ారF ��గ	ల PQతpN  9:P�"`
ఏడ�వందల తpలమ	ల బం%ారమ	. %S�ో�ను �x"�� ఒక ఏâ�దును



�ేPంచు��" తన పటCణ���న ఒâKా లk �x" ఉం�ెను. 27272727 �ావ�న
ఇW\ా P�Úయ	లందరF అక�(f�I ��P �x" ననుస#SంA వ���xరFలsౖ#S. అ��
%S�ో�ను క;ను అత" Pంట-9ా#S�I" ఉ#S%ానుం(ెను. 28282828 !�x� య	ల;
ఇW\ా P�Úయ	ల PQదుట అణపబ(f అటBతరF 9ాత తమ తలలను
ఎJN ��నల�క��P#S. %S�ో�ను ��నమ	 లలk �ేశమ	 నల;వ�� సంవతqరమ	ల;
"మ4ళమ	%ా నుం(ెను. 29292929 తరF9ాత ã9ాషp క;మ�రF(ైన PQరFబËయల;
తన Pంట "వZించుటక; ��PQను. 30303030 %S�ో�నుక; అTEక ´µర�ల;న`ందున
కడ�ప�న క"న (ెబË��మం�� క;మ�రFల; అత" క;ం(f#S. 31313131 Ì2�?మ	లkనున`
అత" ఉపపJ`య	 అత" ��క క;మ�రF" కన%ా %S�ో�ను 9ా"�I అá��లsకను
1LరF 12టMCను. 32323232 ã9ాషp క;మ�రF(ైన %S�ో�ను మ} వృదుz (ై చ"��P
అáPQyKయ	ల ఒâKా లkనున` తన తం(fKPQ�న ã9ాషp సమ�¥�లk
�ాJ12టCబ(ెను. 33333333 %S�ో�ను చ"��Pన తరF9ాత ఇW\ా P�Úయ	ల;
చుటBC నుండ� తమ శతpK వ�ల�ేJలkనుం(f తమ	4ను V(f 1ింAన తమ �ేవ�(ైన
PQ�9ాను జj® పకమ	 �ేZి��నక 34343434 మరల బయల;ల ననుస#SంA
వ���xరFలsౖ బయలsË#§తpను తమక; �ేవత%ా �ేZి��"#S. 35353535 మ#Sయ	 9ారF
%S�ో�నను PQరFబËయల; ఇW\ా P�Úయ	లక; �ేZిన ఉప�ార మంతయ	మరA
అత" Pంట-9ా#S�I ఉప�ారమ	 �ేయక ��P#S.

Tx�య�¥�పతpల; 9Tx�య�¥�పతpల; 9Tx�య�¥�పతpల; 9Tx�య�¥�పతpల; 9

1111 PQరFబËయల; క;మ�రF(ైన అá��లsక; Ì2�?మ	లk నున` తన త>6
స�దరFల±దwక;��P 9ా#S ��ను తన త>6  1ితరFల



క;టBంëక;లంద#S��ను 2222 ]రF దయ�ేZి Ì2�?మ	 యజమ�నులందరF
VనునటB6  9ా#S�� మ�టల�(f ]�³�� మంA��? PQరFబËయల;±క�
క;మ�రFలsౖన (ెబË��మం�� మనుషp�లందరF !మ	4ను ఏల;టమంA�x? ఒక�
మనుషp�డ� !మ	4ను ఏల;టమంA�x? TEను ] రకNసంబం¥�న"
జj® పకమ	�ేZి��ను(f అ" పల;క;డT:ను. 3333 అత" త>6  స�దరFల;
అత"గ�#Sd Ì2�?మ	 యజమ� నుల; VనునటB6  ఆ మ�టల"`య	 �ెపu%ా
9ారFఇతడ� మన స�దరFడను��" తమ హృదయమ	 అá��లsక; తటBC
JKప���"#S; 4444 అప�డ� 9ారF బయలsË#§తp గ	(fలkనుం(f (ెబË�� తpలమ	ల
9:ం(f �ెAd అత"�Iయ�%ా 9ాట-�� అá��లsక; అల6 #Sజనమ	ను కc>�I
12టBC ��T:ను, 9ారF అత" వశమ	న నుం(f#S. 5555 తరF9ాత అతడ� ఒâKా లkనున`
తన తం(fK Pంట-�I ��P PQరFబËయల; క;మ�రF ల;ను తన
స�దరFల;T:ౖన ఆ (ెబË��మం�� మనుషp�లను ఒక� #ాJ]ద చం12ను.
PQరFబËయల; Aన` క;మ�రF (ైన ã�xమ	 మ�తK�¤ �x%Sయ	ం(f
త1ిuంచు��T:ను. 6666 తరF9ాత Ì2�?మ	 యజమ�నులందరFను !లk6
ఇంట-9ారందరFను కc(fవAd Ì2�?మ	లkనున` మసN �I వృmమ	�I\ంద దండ�
�ాæçమ	TUదw  అá��లsక;ను #ాà%ా "య!ంA#S. 7777 అ�� ã�xమ	నక;
�ె>యబ(fనప�డ� అతడ� ��P %?#Syమ	 ��ండ��ప�న ">A PQల;%?JN  1ి>A
9ా#S�� ఇట6 T:నుÌ2�?మ	 యజమ�నుల�#ా, ]రF Tx మ�ట V"న PQడల
�ేవ�డ� ] మ�ట Vనును. 8888 �ెటB6  తమ]ద #ాàను ఒక"" అ�ÌL�Iంచు
��నవలsనను మనసుqక>%S బయల;�ే#S 9999 మమ	4ను ఏల;మ" ఒÚవ�ెటBC
నడ�గ%ా ఒÚవ�ెటBC  �ేవ�"" మ�నవ�లను �ే"వలన నరFల; సTx4"ంచుదు#�



ఆ Tx �ైలమ	 "య�కమ�" �ెట6 ]ద #ాàT:ౖయ	ం(f PటB అటB ఊగ	టక;
TEను వ�ెdదTx? అ" 9ాట-�� అT:ను. 10101010 అప�డ� �ెటB6 వ� వAd మమ	4ను
ఏల;మ" అం¸రప� �ెటBC  నడ�గ%ా 11111111 అం¸ రప� �ెటBC �ెట6  ]ద
#ాàT:ౖయ	ం(f PటB అటB ఊగ	 టక; Tx మ�ధుర�మ	ను Tx మంA
ఫలమ	లను TE"య�క మ�నుదుTx? అ" 9ాట-�� అT:ను. 12121212 అటBతరF9ాత
�ెటB6 వ� వAd మమ	4ను ఏల;మ" �xK �Ôవ>6  నడ�గ%ా �xK �Ôవ>6  13131313 �ేవ�""
మ�నవ�లను సం��ష12టBC  Tx �xK �Ôరసమ	ను TE"య�క మ�" �ెట6 ]ద #ాàT:ౖ
య	ం(f PటB అటB ఊగ	టక; TEను వ�ెdదTx? అ" 9ాట-�� అT:ను. 14141414 
అప�డ� �ెట6 "`య	 వ� వAd మమ	4ను ఏల;మ" మ	ండ6 ��ద±దw
మనV�ేయ%ా 15151515 మ	ండ6  ��ద ]రF "జమ	%ా నను` ] ]ద #ాà%ా "య
!ంచు��న %�#SనPQడల రం(f Tx డను ఆశ\Pంచు(f; ల��x అ%S` Txలkనుం(f
బయల;�ే#S లsబµT°ను �ేవ�xరF �ెట6 ను �ా>d9Eయ	న" �ెట6 �� �ె12uను. 16161616 Tx
తం(fK ] "!తNమ	 తన �Kా ణమ	ను "ర6m�12ట-C  య	దzమ	 �ేZి !�x�య	ల
�ేJలkనుం(f !మ	4ను V(f1ిం�ెను. 17171717 అP�ే ]రF Tx తం(fK
క;టBంబమ	]���I ల�A, ±క #ాJ]ద అత" క;మ�రFలsౖన (ెబË��మం��
మనుషp�లను చం1ి, అత" ప"క�ెN  క;మ�రF(ైన అá��లsక; ] స�
దరF(ైనందున Ì2�?మ	 9ా#S]ద అత"" #ాà%ా "య!ంA య	Tx`రF.
PQరFబËయల; ఎడలను అత" Pంట- 9ా#SPQడలను ]రF ఉప�ారమ	
�ేయకయ	 18181818 అతడ� �ేZిన �I\యలక; ]రF పKJ�I\య �ేయకయ	 అá��లs
క;ను #ాà%ా "య!ంచు��"న Vషయమ	లk ]రF Tx�యమ	%ాను
య�xరÍమ	%ాను పKవ#SNంAన PQడల 19191919 TEడ� ]రF PQరFబËయల; ఎడలను



అత" Pంట-9ా#S PQడలను సత�మ	%ాను య�xరÍమ	%ాను పKవ#SNంAన
PQడల, అá��లsక;నందు సం��Ìించు(f అతడ� ] యందు సం��Ìించును%ాక.
20202020 ల�"PQడల అá��లsక; నుం(f అ%S` బయల;�ే#S Ì2�?మ	9ా#S" !లk6
Pంట- 9ా#S" �ా>d9Eయ	ను%ాక, Ì2�? మ	9ా#Sలkనుం(fయ	 !లk6
Pంట-నుం(fయ	 అ%S` బయల;�ే#S అá��లsక;ను ద ©̈ంచును%ాక అ" �ె1ిu
21212121 తన స�దరF(ైన అá ��లsక;నక; భయప(f ã�xమ	 �ా#S��P
బ¿P�రFనక; 9:È6  అక�డ "వZిం�ెను. 22222222 అá��లsక; మ�డ� సంవతqరమ	ల;
ఇW\ా P�Úయ	ల ]ద ఏ>కPQ� య	ం(ెను. 23232323 అప�డ� PQరFబËయల;
(ెబË��మం�� క;మ�రFలక; �ేయబ(fన �ోKహఫలమ	 9ా#S" చం1ిన
అá��లsకను 9ా#S స�దరF" ]���I", 24242424 అతడ� తన స�దరFలను
చంప�నటB6  అత" �ేతpలను బలపరAన Ì2�?మ	 యజమ�నుల ]���I"
వచుdనటB6 ను, 9ారF �ేZిన �Kా ణహత�9ా#S ]ద వచుdనటB6 ను, �ేవ�డ�
అá��లsక;న క;ను Ì2�?మ	 యజమ�నులక;ను 9:ౖరమ	 కల;గ	ట�?r 9ా#S ]���I
దు#ాత4ను పం12ను. అప�డ� Ì2�?మ	 యజమ�నుల; అá��లsక;ను వంAంA#S.
25252525 ఎట6 న%ా Ì2�?మ	 యజ మ�నుల; ��ండ hఖరమ	ల]ద అత" ��రక; మ�టB
%ాండ6 ను ఉంA, ఆ మ�ర¶మ	న తమక; స]1ింAన9ా#S నంద#S" �ోచు��"#S;
అ�� అá��లsక;నక; �ెల;పబ(ెను. 26262626 ఎబ¿దు క;మ�రF(ైన %ాల;ను అత"
బంధువ�ల;ను వAd Ì2�?మ	నక; �ేర%ా Ì2�?మ	 యజమ�నుల; అత" ఆశ\
PంA#S. 27272727 9ారF ��లమ	లలk"�I ��P 9ా#S �xK m పండ6 ను ఏరF��" 9ాట-"
�¾K �I� కృతజ®�xరuణమ	ను �ె>6 ంA తమ �ేవతల మం��రమ	లk"�I ��P
అన`�ానమ	ల; ప�చుd��నుచు అá��లsక;ను దూÌింప%ా 28282828 ఎబ¿దు



క;మ�రF(ైన %ాల; ఇట6 T:ను అá��లsక; ఏ�ాట-9ాడ�? Ì2�?మ	 ఏ�ాట-9ాడ�?
మనమ	 అత"�?ందుక; �xసులమ	 �ావలsను? అతడ� PQరFబËయల;
క;మ�రFడ� �ా(x? జ?బ	ల; అత" ఉ�ో�%S �ా(x? Ì2�?మ	 తం(fKPQ�న హ¹రF
9ా#S�I �xసులమగ	దమ	 %ా" మనమ	 అత" �?ందుక; �xసులమ	 �ావలsను?
29292929 ఈ జనమ	 Tx �ేJలk ఉం(fన PQడల ఆ} TEను అá��లsక;ను
�¾ల%Sంతpను గ�x అT:ను. తరF9ాత అతడ� అá��లsక;��  ZLనను ఎక;�వ
�ేZి బయల;�ే#S రమ4T:ను. 30303030 ఆ పటCణ పK¥x"PQ�న జ?బ	ల; ఎబ¿దు
క;మ�రF(ైన %ాల;మ�టలను V"నప�డ� అత" �Å�ా%S` మం(ెను. 31313131
అప�డతడ� అá��లsక; TUదwక; రహస�మ	%ా దూతలను పం1ిఇ��%� ఎబ¿దు
క;మ�రF(ైన %ాల;ను అత" బంధువ�ల;ను Ì2�?మ	క; వAd య	Tx`రF, 9ారF
]���I ఈ పటCణమ	ను #³ప� చుTx`రF. 32323232 �ావ�న #ాJK వ�ను ��నున`
జనుల;ను ల�A ��లమ	లk మ�టB%ా నుండ�(f, 33333333 ��K దుw న సూరF�డ�
ఉదPంప%ాTE వ� త�ర%ా ల�A పటCణమ	]ద పడ వలsను. అప�డ� అతడ�ను
అత"��నున` జనుల;ను  ±దwక; బయల;�ే#S వచుdచుండ%ా వ�
సమయమ	 చూA 9ా#SPQడల పKవ#SNంపవచుdన" వరNమ�నమ	 �ేZ2ను. 34343434 
అá��లsక;ను అత"��నున` జనులందరFను #ాJK9Eళ ల�A Txల;గ	 గ	ంప�లsౖ
Ì2�?మ	]ద పడ�టక; ��ంA య	ం(f#S. 35353535 ఎబ¿దు క;మ�రF(ైన %ాల;
బయల;�ే#S పటC  ణప� గV" దగ¶ర ">Aనప�డ� అá��లsక;ను అత"�� నున`
జనుల;ను ��ంAయ	ండ�ట �x>ంA ల�A#S. 36363636 %ాల; ఆ జనులను చూA
జ?బ	ల;��ఇ��%� జనుల; ��ండhఖరమ	ల]దనుం(f ��%SవచుdచుTx`రన%ా,
జ?బ	ల;��ండల �xయల; మనుషp�లను ��> క; కన బడ�చున`వ" అత"��



�ె12uను. 37373737 %ాల;చూడ�మ	, �ేశప� ఎతNPనపÍల మ	నుం(f జనుల; ��%S
వచుdచుTx`రF; ఒక దండ� శక;న%ాండ6  మసN �Iవృmప� ��K వను వచుd
చున`దT:ను. 38383838 జ?బ	ల; అత"�� ఆ}} మనమ	 అత"
ZLVంపవలZినందుక; అá��లsక; ఎవడ"న మ�ట P�మ� PQను? ఇ�� వ�
తృణ÷క#SంAన జనమ	 �ా�x? ��P 9ా#S�� య	దzమ	 �ేయ	డన%ా 39393939 %ాల;
Ì2�?మ	 యజ మ�నుల మ	ందర బయల;�ే#S అá��లsక;�� య	దzమ	 �ేZ2ను.
40404040 అá��లsక; అత" తరFమ%ా అతడ� అత" PQదుట "ల;వల�క
�ా#S��PQను. అTEక;ల; %ాయప(f పటCణప� గV" పK9Ehంచు �bట ప(f#S. 41414141
అప�డ� అá ��లsక; అర�మ�లk ��%?ను, %ాల;ను అత" బంధువ�ల;ను
Ì2�?మ	లk "వZింపక;ండ జ?బ	ల; 9ా#S" ��>9EZ2ను. 42424242 మరFTxడ� జనుల;
��లమ	లలk"�I బయల;9:È6#S. 43434343 అ�� అá��లsక;నక; �ె>యబడ%ా అతడ�
తన జనులను ¬Zి��" మ�డ� �ెగల;%ా �ేయ%ా 9ారF ఆ ��లమ	లk మ�టB%ా
ఉం(f#S; అప�డతడ� చూడ%ా జనుల; పటCణమ	 నుం(f బయల;�ే#S
వచుdచుం(f#S గనుక అతడ� 9ా#S]ద ప(f 9ా#S" హతమ	�ేZ2ను. 44444444
అá��లsక;ను అత"�� నున` �ెగల;ను ఇంక¯ా%S పటCణప� గV" పK�ేశమ	TUదw
"ల;వ%ా #?ండ� �ెగల; పరF%?JN  ��లమ	ల లkనున` 9ారంద#S ]దప(f 9ా#S"
హతమ	�ేZి#S. 45454545 ఆ ��నమంతయ	 అá��లsక; ఆ పటCణసుÍ ల�� య	దzమ	�ేZి
పటCణమ	ను చుటBC ��" అందులkనున` జనులను చం1ి పటCణమ	ను పడ%tట-C
�x" సÍలమ	న ఉప� జలs6 ను. 46464646 Ì2�?మ	 %�ప�ర యజమ�నులందరF ఆ 9ారN
V" ఏý  బ¿#§తp గ	(f±క� �Åటలk"�I ��రబ(f#S. 47474747 Ì2�?మ	 %�ప�ర
యజమ�నులందరF కc(fయ	న` సంగJ అá ��లsక;నక; �ెల;పబ(fనప�డ�



48484848 అá��లsక;ను అత"�� నున` జనులందరFను సలk4ను ��ండT:�I�
అá��లsక; %tడi>" �ేత పటBC ��" �ెట6 నుం(f 12దw  ��మ4ను న#S�I PQJN
భ	జమ	]ద 12టBC ��"TEను �ే"�ేయ	ట ]రF చూAJ#� ]రFను TEను
�ేZినటBC %ా �x"" త�ర%ా �ేయ	డ" తన��నున` జనుల�� �ె12uను. 49494949
అప�డ� ఆ జనులంద#Sలk పKJ9ాడ�ను ఒ���క ��మ4ను న#S�I అá��లsక;ను
9:ంబ(fంA ఆ �Åట దగ¶ర 9ాట-" 12ట-C  9ాట-వలన ఆ �Åటను అ%S`�ేత �ా>d#S.
అప�డ� Ì2�?మ	 %�ప�ర యజమ�నుల;, అన%ా ZీN � ప�రFషpల; ఇంచు!ంచు
9:P�మం�� చAd#S. 50505050 తరF9ాత అá��లsక; �ేబéసుక; ��P �ేబéసుTUదw  ��%S
�x" పటBC ��T:ను. 51515151 ఆ పటCణమ	నడ�మ ఒక బల ���న %�ప�రమ	ండ%ా ZీN �
ప�రFషpల;ను పటCణప� యజ మ�నుల;ను అక�(f�I �ా#S��P తల;ప�ల;
9EZి��" %�ప�ర hఖరమ	 ]���?�I�#S. 52525252 అá��లsక; ఆ %�ప�రమ	 TUదwక; వAd
�x"]ద ప(f య	దzమ	 �ేZి అ%S`�ేత �x" �ాల;dటక; %�ప�ర�x�రమ	TUదwక;
#ా%ా 53535353 ఒక ZీN � అá��లsక; తల]ద JరFగట- ]�� #ాJ" పడ9EZినందున
అత" క�ాలమ	 ప%Sలsను. 54545454 అప�డతడ� తన ఆయ	ధమ	 లను
¹య	బంటBను త�ర%ా 1ి>Aఒక ZీN � అత" చం12న" నను`గ�#Sd PQవరFను
అను��నక;ండ�నటB6   కJN  దూZి నను` చంప�మ" �ెపu%ా ఆ బంటB అత"
��డ�వ%ా అతడ� చ�ెdను. 55555555 అá��లsక; చ"��PQన" ఇW\ా P�Úయ	ల;
�ె>Zి��"నప�డ� ఎవ#S�bట-�I 9ారF ��P#S. 56565656 అటB6  అá��లsక; తన
(ెబË��మం�� స�దరF లను చంప�టవలన తన తం(fK�I �ేZిన �ోKహమ	ను
�ేవ�డ� మరల అత"]���I ర1ిuం�ెను. 57575757 Ì2�?మ	9ారF �ేZిన �ోKహమంతట-"
�ేవ�డ� 9ా#S తలల]���I మరల #ాజ³ Z2ను; PQరFబËయల; క;మ�రF(ైన



ã�xమ	 Wాపమ	 9ా#S]���I వ�ెdను.

Tx�య�¥�పతpల; 10Tx�య�¥�పతpల; 10Tx�య�¥�పతpల; 10Tx�య�¥�పతpల; 10

1111 అá��లsక;నక; తరF9ాత ఇWాîఖ�రF %�JKక;(ైన �ో�ో మనుమడ�ను ప�9ా�
క;మ�రFడ�T:ౖన ��ల� Tx�య�¥�పJ%ా "య!ంపబ(ెను. అతడ� ఎâKా
P]య	ల మన�మంద> �ా]రFలk "వZింAన9ాడ�. 2222 అతడ�
ఇరFవ��మ�డ� సంవతqరమ	ల; ఇW\ా P�Úయ	లక; Tx�య�¥�పJPQ� ఉం(f
చ"��P �ా]రFలk �ాJ 12టCబ(ెను. 3333 అత" తరF9ాత %Sల�దు�ేశసుÍ (ైన
య�PÀరF "య !ంపబ(fన9ా(ై PరFవ��#?ండ� సంవతqరమ	ల; ఇW\ా
P�Úయ	లక; Tx�య�¥�పJ%ా ఉం(ెను. 4444 అత"�I మ	పu��మం��
క;మ�రFల;ం(f#S, 9ారF మ	పu�� %ా(fద1ిల6 ల T:�I� JరFగ	9ారF, మ	పu��
ఊరFల; 9ా#Sక;ం(ెను, TEట- వరక; 9ాట-�I య�PÀరF %ా\ మమ	ల" 1LరF. 5555 అV
%Sల�దు �ేశమ	లk నున`V. య�PÀరF చ"��P �ా¹నులk �ాJ12టCబ(ెను.
6666 ఇW\ా P�Úయ	ల; PQ�9ా స"`¥�" మరల దు�  పKవరNనులsౖ#S. 9ారF
PQ�9ాను Vస#SèంA ఆయన ZLవ మ�"9EZి, బయల;ల; అ�ాN #�తpల; అను
Zి#Sయనుల �ేవత లను Zీ�ోయ	ల �ేవతలను ¹య�áయ	ల �ేవతలను
అ¹4య	ల �ేవతలను Óి>ÌీNయ	ల �ేవతలను ప��ం చుచువAd#S. 7777
PQ�9ా �Å�ా%S` ఇW\ా P�Úయ	ల ]ద మండ%ా ఆయన Óి>ÌీNయ	ల �ేJ�I"
అ¹4య	ల �ేJ�I" 9ా#Sనపu%Sం�ెను గనుక 8888 9ారF ఆ సంవతqరమ	
nదల;��" ఇW\ా P�Úయ	లను, అన%ా ±#ాw ను అవతల నున`
%Sల�దునంద> అ¹#§య	ల �ేశమ	లk �ాప�ర మ	న` ఇW\ా P�Úయ	లను



పదుT:"!�� సంవతqరమ	ల; Aతpక%tట-C  అణA9EZి#S. 9999 మ#Sయ	
అ¹4య	ల; య��x�ేశసుÍ ల��ను బ¿Tx�]య	ల��ను ఎâKా P
]య	ల��ను య	దzమ	�ేయ	టక; ±#ాw నును �xట-#S గనుక
ఇW\ా P�Úయ	లక; !�I�> శ\మ క>%?ను 10101010 అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల;�¤మ	 
స"`¥�" �ాపమ	 �ేZియ	Tx`మ	, మ� �ేవ�" V(fA బయల;లను ప��ంA
య	Tx`మ" PQ�9ాక; nఱÃ12టC%ా 11111111 PQ�9ా ఐగ	1ీNయ	ల
వశమ	లkనుం(fయ	 అ¹#§య	ల వశ మ	లk నుం(fయ	 అ¹4య	ల
వశమ	లkనుం(fయ	 Óి>ÌీN  య	ల వశమ	లkనుం(fయ	 మ�తKమ	 %ాక 12121212
Zీ�ోయ	 ల;ను అమ�ల��×య	ల;ను మ�ãయ	ల;ను !మ	4ను బµధ
పరAనప�డ� 9ా#S వశమ	లkనుం(fయ	 TEను !మ	4ను ర�fం AJ" గ�x 13131313
అP�ే ]రF నను` Vస#SèంA అన� �ేవతలను ప��ంAJ#S గనుక TEను ఇకను
!మ	4ను ర�fం పను. 14141414 ��P ]రF �ÅరF��"న �ేవతలక; nఱÃ12టBC  ��ను(f;
] శ\మ�ాలమ	న అV !మ	4ను ర�fంచుTE¹ అ" ఇW\ా P�Úయ	ల��
Z2లV�ెdను. 15151515 అప�డ� ఇW\ా  P�Úయ	ల;�¤మ	 �ాపమ	 �ేZియ	Tx`మ	, 
దృÌిC �I ఏ�� అనుకcల¹ �x" ��ప�న మ�క; �ేయ	మ	; దయ �ేZి TEడ�
మమ	4ను ర�fంప�మ" �ె1ిu 16161616 PQ�9ాను ZLVంపవలsన" తమ
మధ�నుం(f అన��ేవతలను �¾ల %Sంప%ా, ఆయన ఆత4 ఇW\ా P�Úయ	లక;
క>%Sన దురవసÍను చూA స ©̈ంపల�క ��PQను. 17171717 అప�డ� అ¹4య	ల;
కcడ���" %Sల�దులk ��%S య	ం(f#S. ఇW\ా P�Úయ	ల;ను కcడ���" !¯ాuలk
��%Sయ	ం(f#S. 18181818 �ాబట-C  జనుల;, అన%ా %Sల�దు 12దwల;అ¹4య	ల��
య	దzమ	�ేయ బ�ను��ను9ా(ెవ(ో 9ాడ� %Sల�దు "9ాసులకంద#S�I"



పK¥xనుడగ	న" ±క "�� TUకడ� �ెప���"#S.

Tx�య�¥�పతpల; 11Tx�య�¥�పతpల; 11Tx�య�¥�పతpల; 11Tx�య�¥�పతpల; 11

1111 %Sల�దు9ా(ైన PQâాN  ప#ాక\మమ	గల బల�ఢ��డ�. అతడ� 9Eశ� క;మ�రFడ�;
%Sల�దు PQâాN ను కT:ను. 2222 %Sల�దు ´µర� అత"�I క;మ�రFలను కన%ా 9ారF
12దw  9ా#?r PQâాN ��వ� అన�ZీN ��I ప�ట-Cన 9ాడవ� గనుక మన తం(fKPంట క;
¯ా�సÍ ~మ	 ల�ద"#S. 3333 PQâాN  తన స�దరFల±దwనుం(f �ా#S��P టùబ	
�ేశమ	న "వ Zింప%ా అల6 #Sజనమ	 PQâాN ±దwక; వAd అత"�� కcడ
సంచ#Sంచుచుం(ెను. 4444 ��ంత�ాల���న తరF9ాత అ¹4య	ల; ఇW\ా P�Ú
య	ల�� య	దzమ	 �ేయ%ా 5555 అ¹4య	ల; ఇW\ా  P�Úయ	ల�� య	దzమ	
�ేZినందున 6666 %Sల�దు 12దwల; టùబ	�ేశమ	నుం(f PQâాN ను ర1ిuంచుటక;
��Pవ� వAd మ�క; అ¥�పJ9:ౖ య	ండ�మ	, అప�డ� మనమ	
అ¹4య	ల�� య	దzమ	 �ేయ	దమ" PQâాN �� �ె1ిu#S. 7777 అందుక;
PQâాN ]రF Txయందు పగపట-C  Tx తం(fK Pంటనుం(f నను` ��>9EZిJ#³.
ఇప�డ� ]క; క>%Sన శ\మలk ]రF Tx±దwక; #ాTEల? అ" %Sల�దు 12దwల��
�ె12uను. 8888 అప�డ� %Sల�దు 12దwల; అందు�ేతTE �¤మ	 ±దwక; మÈ6
వAdJVు; వ� మ���కcడ వAd అ¹4య	ల�� య	దzమ	�ేZిన PQడల,
%Sల�దు "9ాసుల���న మ� అంద#S]ద వ� అ¥��ా#S వవ�దువ" PQâాN ��
అ"#S. 9999 అందుక; PQâాN  అ¹4య	ల�� య	దzమ	 �ేయ	టక; ]రF నను`
%Sల�దుక; J#S%S ¬Zి��" ��Pన]దట PQ�9ా 9ా#S" Tx �ేJ కపu%SంAన
PQడల TETE ]క; పK¥x నుడనవ�దుTx? అ" %Sల�దు 12దwల నడ�గ%ా 10101010 %Sల�దు



12దwల;"శdయమ	%ా �¤మ	  మ�ట��ప�న �ేయ	 దుమ	; PQ�9ా మన
య	భయ	ల మధ�ను ¯ా�f%ా ఉండ�ను%ాక" PQâాN �� అ"#S. 11111111 �ాబట-C  PQâాN
%Sల�దు 12దwల��కcడ ��Pనప�డ� జనుల; తమక; పK¥xను" %ాను
అ¥�పJ"%ాను అత" "య!ంచు ��"#S. అప�డ� PQâాN  !¯ాuలk PQ�9ా
స"`¥�" తన సంగJ యంతయ	 V"1ిం�ెను. 12121212 PQâాN  అ¹4య	ల
#ాàTUదwక; దూతలనుపం1ిTxక;ను క;ను మధ� ఏ! జ#S%Sనందున వ� Tx
�ేశమ	 ]���I య	దzమ	నక; వAdయ	Tx`వ" యడ�గ%ా 13131313 అ¹4య	ల
#ాàఇW\ా P�Úయ	ల; ఐగ	ప�N లkనుం(f వAdనప�డ� 9ారF అ#�`ను
nదల;��" యబ¢Ëక; వరక;ను ±#ాw నువరక;ను Tx �ేశమ	 ఆక\!ంచు��"
నందునTE TEను వAdయ	Tx`ను. �ాబట-C  మనమ	 సమ� ¥xనమ	%ా
నుండ�నటB6  ఆ �ేశమ	లను మరల మ�కపu%Sంచు మ" PQâాN  పం1ిన
దూతల�� సమ��xరమ	 �ె12uను. 14141414 అంతట PQâాN  మరల అ¹4య	ల
#ాàTUదwక; దూత లను పం1ి Pట6 T:ను 15151515 PQâాN
Z2లVAdన�ేమన%ాఇW\ా P�Úయ	ల; ¹య�బ	 �ేశమ	T:ౖనను అ¹4య	ల
�ేశమ	T:ౖనను ఆక\!ంచు��నల�దు. 16161616 ఇW\ా P�Úయ	ల; ఐగ	ప�N లkనుం(f
వచుdచుండ%ా 9ారF ఎఱÃసమ	దKమ	 వరక; అరణ�మ	లk న(fA �ా�ేషpనక;
వAd#S. 17171717 అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల; ఎ�ోమ	 #ాàTUదwక; దూతలను పంపం1ీ 
�ేశమ	 గ	ండ ��వ�టక; దయ�ేZి Txక; Z2లVమ4" యడ�గ%ా, ఎ�ోమ	#ాà
ఒప���నల�దు. 9ారF ¹య�బ	 #ాàTUదwక; అట-C  వరNమ�న�¤ పం1ి#S %ా"
అతడ�నుTEను Z2లVయ�న" �ె12uను. అప�డ� ఇW\ా  P�Úయ	ల; �ా�ేషpలk
"వZింA#S. 18181818 తరF9ాత 9ారF అరణ�పKయ�ణమ	�ేయ	చు



ఎ�ో]య	ల±క�య	 ¹య�áయ	ల±క�య	 �ేశమ	ల చుటBC  J#S%S,
¹య�బ	నక; త�రFu ��క;�న కTxను �ేశమందు పK9EhంA అ#�`ను అదw#S"
��%S#S. 9ారF ¹య�బ	 స#S హదుw  లkప>�I ��ల�దు. అ#�`ను ¹య�బ	నక;
స#S హదుw  గ�x. 19191919 మ#Sయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల; అ¹#§య	ల #ాజ?ౖన Zీ�నను

¼̈��Ëను #ాàTUదwక; దూతలను పం1ి �ేశమ	గ	ండ మ� సÍలమ	నక; �¤మ	
��వ�నటB6  దయ�ేZి Z2లVమ4" అత"±దw మనV�ేయ%ా 20202020 Zీ�ను
ఇW\ా P�Úయ	లను నమ4క, తన �ేశమ	లk బ(f 9:ళ6"య�క, తన
జనులనంద#S" సమకcరFd��" య�హసులk ��%S ఇW\ా  P�Úయ	ల��
య	దzమ	 �ేZ2ను. 21212121 అప�డ� ఇW\ా P�Ú య	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా ఆ
Zీ�నును అత" సమసN  జనమ	ను ఇW\ా P�Úయ	ల �ేJ కపu%Sంప%ా 9ారF
ఆ జనమ	ను హతమ	�ేZిన తరF9ాత ఆ �ేశ"9ాసులsౖన అ¹#§య	ల
�ేశమంతయ	 ¯ా�¥ºనపరచు��" 22222222 అ#�`ను న�� nదల;��"
యబ¢Ëక;వరక;ను అరణ�మ	 nదల;��" ±#ాw నువరక;ను అ¹#§య	ల
�Kా ంతమ	ల"`ట-" ¯ా�¥ºనపరచు��"#S. 23232323 �ాబట-C  ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన
PQ�9ా అ¹#§య	లను తన జనులPQదుట "ల;వ క;ండ ��>9EZిన
తరF9ాత వ� �x"" స�తంJKంచు��ందు9ా? 24242424 ¯ా�¥ºన పరచు��నుటక;
�?¹షను  �ేవత �IAdన �x"" వనుభVంచుచుTx`వ�గ�x? మ�
�ేవ�(ైన PQ�9ా మ� PQదుటనుం(f PQవ#S" ��>9Eయ	T° 9ా#S
¯ా�సÍ ~మ	ను �¤మ	 ¯ా�¥ºనపరచు��ందుమ	. 25252525 ¹య�బ	 #ాజ?ౖన Zి��uరF
క;మ�రFడగ	 బµల�క;కంటM వ� ఏమ�తKమ	ను అ¥�క;డవ� �ావ�గ�x? అతడ�
ఇW\ా  P�Úయ	ల�� ఎప�(ైనను కల ©̈ం�ెTx? ఎప�(ైనను 9ా#S�� య	దzమ	



�ేZ2Tx? 26262626 ఇW\ా P�Úయ	ల; ¼̈��Ëను లkను �x" ఊరFలలkను అ#�P�రFలkను
�x" ఊరFల లkను అ#�`ను ¬రమ	ల పటCణమ	ల"`ట-లkను మ�డ� వందల
సంవతqరమ	లనుం(f "వZించుచుండ%ా ఆ �ాలమ	న 9Eల 9ాట-"
పటBC ��నల�దు? 27272727 ఇటB6 ండ%ా TEను  PQడల తప� �ేయల�దు %ా" వ�
Tx]���I య	దzమ	నక; వచుdట వలన TxPQడల �ోషమ	 �ేయ	చుTx`వ�.
Tx�య�¥� పJPQ�న PQ�9ా TEడ� ఇW\ా P�Úయ	లక;ను అ¹4
య	లక;ను Tx�యమ	 ¬రFdను %ాక. 28282828 అP�ే అ¹4 య	ల#ాà PQâాN
తన�� �ె1ిuన మ�టలక;ఒప���న ల�దు. 29292929 PQ�9ా ఆత4 PQâాN ]���I #ా%ా
అతడ� %Sల�దు లkను మనÌLªలkను సంచ#Sంచుచు, %Sల�దు !ZLu లk సంచ#SంA
%Sల�దు !ZLuనుం(f అ¹4య	ల ±దwక; ¯ా%?ను. 30303030 అప�డ� PQâాN
PQ�9ాక; nÖ క;� ��T:ను, ఎట6 న%ావ� Tx �ేJ�I అ¹4య	లను "శd
యమ	%ా అపu%SంAనPQడల 31313131 TEను అ¹4య	ల±దw నుం(f �³మమ	%ా
J#S%Sవచుdనప�డ�, నను` ఎదు#t�ను టక; Tx Pంట- �x�రమ	నుం(f
బయల;�ే#S వచుdన�ే�ో అ�� PQ�9ాక; పKJÌి¡ తమగ	ను; మ#Sయ	 దహన
బ>%ా �x" న#Suం�ెదనT:ను. 32323232 అప�డ�PQâాN  అ¹4య	ల�� య	దzమ	
�ేయ	టక; 9ా#S±దwక; ¯ా%S��Pనప�డ� PQ�9ా అత"�ేJ�I 9ా#Sనపu
%Sం�ెను గనుక అతడ� 9ా#S" 33333333 అన%ా అ#�P�రF nదల;��" !`తpక;
వచుdవరక; ఆబéలs�#ా ]మ	వరక;ను ఇరFవ�� పటCణమ	ల 9ా#S" "W îష
మ	%ా హతమ	�ేZ2ను. అటB6  అ¹4య	ల; ఇW\ా P�Úయ	ల PQదుట
"ల;వక;ండ అణA 9Eయబ(f#S. 34343434 PQâాN  !¯ాuలkనున` తన Pంట-�I
వAdనప�డ� అత" క;మ�#?N తంబ	రల��ను Txట�మ	��ను బయల; �ే#S



అత"" ఎదు#t�T:ను. ఆ�� %ాక అత"�I మగ సం�xన�¤%ా"
ఆడ�సం�xన�¤%ా" ల�దు. 35353535 �ాబట-C  అతడ� ఆ��ను చూA, తన బటCలను
Aంప� ��" అã� Tx క;మ�#§, వ� నను` బహÑ%ా క;\ ంగ�ేZిJV, వ� నను`
తల6 (fంప�ేయ	9ా#Sలk ఒక�ె9:ౖయ	Tx`వ�; TEను PQ�9ాక; మ�ట
PAdయ	Tx`ను గనుక 9:నుక¬య ల�నన%ా 36363636 ఆ��Tx తం(öK, PQ�9ాక;
మ�ట PAd య	ంట-9ా?  T°ట-నుం(f బయల;�ే#Sన మ�ట ��ప�న Txక;
�ేయ	మ	; PQ�9ా  శతpK వ�లsౖన అ¹4 య	ల]ద పగ¬రFd��"
య	Tx`డ" అత"�� నT:ను. 37373737 మ#Sయ	 ఆ��Tx��రక; �ేయవలZిన�ేదన%ా
#?ండ� T:లలవరక; నను` Vడ�వ�మ	, TEనును Tx �ె>క�ెN ల;ను ��P
��ండల]ద ఉం(f, Tx కTx�త�మ	నుగ�#Sd పKల�1ిం�ెదన" తం(fK�� �ెపu%ా 38383838
అతడ� ��మ4" �ె1ిu #?ండ� T:లలవరక; ఆ��ను ��"�ెdను గనుక ఆ�� తన
�ె>క�ెN ల�� కcడ ��P ��ండల]ద తన కTx� త�మ	నుగ�#Sd పKల�1ిం�ెను.
39393939 ఆ #?ండ� T:లల అంత మ	న ఆ�� తన తం(fK±దwక; J#S%S#ా%ా అతడ�
�xను nÖ క;���"న nÖ క;�బ(f��ప�న ఆ��క; �ేZ2ను. 40404040 ఆ�� ప�రFషp"
ఎరFగTEల�దు. పKJ సంవతqరమ	న ఇW\ా  P�Úయ	ల క;మ�#?Nల; Txల;గ	
��నమ	ల; %Sల�దు�ేశసుÍ  (ైన PQâాN  క;మ�#?Nను పKZి��z�ేయ	టకదుw .

Tx�య�¥�పతpల; 12Tx�య�¥�పతpల; 12Tx�య�¥�పతpల; 12Tx�య�¥�పతpల; 12

1111 ఎâKా P]య	ల; కcడ���" ఉతN ర��క;�నక; ��Pవ� అ¹4య	ల��
య	దzమ	 �ేయ బ¢P నప�డ� �� వచుdటక; మమ	4 TEల 1ిల;వ ల�దు?
వ� �ాప�రమ	న`  Pంట-" అ%S`�� �ా>d9Eయ	దుమ" PQâాN �� �ెపu%ా



2222 PQâాN Txక;ను Tx జనులక;ను అ¹4య	ల�� %tపu కలహమ	 క>%Sన
ప�డ� TEను !మ	4ను 1ి>AJ" %ా" ]రF 9ా#S �ేతpలలkనుం(f నను`
ర�fంపల�దు. ]రF నను` ర�fంపక��వ�ట TEను చూA 3333 Tx �Kా ణమ	ను
అర�ేJలk ఉంచు��" అ¹4య	 ల�� య	దzమ	 �ేయ��J". అప�డ�
PQ�9ా 9ా#S" Tx �ేJ కపu%Sం�ెను గనుక Tx�� ��టµ6 డ�టక; ]#³ల TEడ�
వAdJరT:ను. 4444 అప�డ� PQâాN  %Sల�దు9ా#S నంద#S" ��గ	�ేZి��"
ఎâKా P]య	ల�� య	దzమ	 �ేయ%ా %Sల�దు9ారF ఎâKా P]య	లను
జPంA#S. ఏలయన%ా 9ారFఎâKా P]య	లక;ను మనÌీª  య	లక;ను
మధ�ను %Sల�దు9ా#?rన ]రF ఎâKా P] య	లPQదుట "ల;వక �ా#S��Pన
9ార"#S. 5555 ఎâKా P ]య	ల�� య	దzమ	�ేయ	ట�?r %Sల�దు9ారF ±#ాw ను
�xటB #³వ�లను పటBC ��న%ా �ా#S��Pన ఎâKా P] య	లలk ఎవ(ోనను`
�xట"య	�డ" �ె1ిuనప�డ� %Sల�దు9ారFవ� ఎâKా P]య	డ9ా అ" అత"
న(f %S#S. 6666 అందుకతడ�TEను �ాను అ"నPQడల 9ారF అత" చూAÌిబ¢Ëలsతను
శబwమ	 పల;క;మ"#S. అతడ� అటB6  పల;కTEరక Zిబ¢Ëలsత" పల;క%ా 9ారF
అత" పటBC ��" ±#ాw ను#³వ�ల±దw చం1ి#S. ఆ �ాలమ	న ఎâKా P
]య	లలk నల;వ�� #?ండ�9Eలమం�� ప(f ��P#S. 7777 PQâాN  ఆరF
సంవతqరమ	ల; ఇW\ా P�Úయ	లక; Tx�య�¥�పJPQ� య	ం(ెను. %Sల�దు9ా(ైన
PQâాN  చ"��P %Sల�దు పటCణమ	లలk TUక�x"యందు �ాJ12టCబ(ెను. 8888
అత" తరF9ాత బé�ె6 Á̈మ	9ా(ైన ఇబµqను ఇW\ా  P�Úయ	లక;
అ¥�పJయ�PQను. 9999 అత"�I మ	పu��మం�� క;మ�రFల;ను మ	పu��మం��
క;మ�#?Nల;ను ఉం(f#S. అతడ� ఆ క;మ�#?Nలను తన వంశమ	న �ేర"9ా#S�IAd,



తన వంశ మ	నక; �ేర" మ	పu�� మం�� కన�లను తన క;మ�రFలక; 12ం(f6
�ేZ2ను. అతడ� ఏ(ేండ�6  ఇW\ా P�Úయ	లక; అ¥� పJ%ా నుం(ెను. 10101010 ఇబµqను
చ"��P బé�ె6 Á̈మ	లk �ాJ12టCబ(ెను. 11111111 అత" తరF9ాత జ?బ�లcయ	(ైన
ఏలkను ఇW\ా  P�Úయ	లక; అ¥�పJయ�PQను; అతడ� ప��P�ండ�6  ఇW\ా
P�Úయ	లక; అ¥�పJ%ానుం(ెను. 12121212 జ?బ�లcయ	(ైన ఏలkను చ"��P
జ?బ�లcను �ేశమంద> అయ��లk నులk �ాJ12టCబ(ెను. 13131313 అత" తరF9ాత
1ి#ా��య	(ైన ©̈ల�6 ల; క;మ�రF డగ	 అబ¢w ను ఇW\ా P�Úయ	లక;
అ¥�పJయ�PQను. 14141414 అత"�I నల;వ��మం�� క;మ�రFల;ను మ	పu��మం��
మనుమ ల;ను ఉం(f#S. 9ారF (ెబË�� %ా(fద1ిల6 ల T:�I� JరFగ	 9ారF. అతడ�
ఎ"!�ేండ�6  ఇW\ా P�Úయ	లక; అ¥�పJ%ా నుం(ెను. 15151515 1ి#ా��య	(ైన

©̈ల�6 ల; క;మ�రFడగ	 అబ¢w ను చ"��P ఎâKా Pమ	 �ేశమంద> అమ�ల��×
య	ల మన�మ	 లkనున` 1ి#ా��నులk �ాJ12టC  బ(ెను.

Tx�య�¥�పతpల; 13Tx�య�¥�పతpల; 13Tx�య�¥�పతpల; 13Tx�య�¥�పతpల; 13

1111 ఇW\ా P�Úయ	ల; మరల PQ�9ా దృÌిC �I �ోషpల; �ా%ా PQ�9ా నల;వ��
సంవతqరమ	ల; 9ా#S" Óి>ÌీN  య	ల�ేJ�I అపu%Sం�ెను. 2222 ఆ �ాలమ	న
�xనువంశసుÍ డ�ను జ�#ా�పటCణసుÍ డ� T:ౖన మ�T°హ అను TUకడ�ం(ెను. అత"
´µర� %t(xK లsౖ �ానుప�ల�కయ	ం(ెను. 3333 PQ�9ా దూత ఆZీN ��I పKత�m���ఇ��%�
వ� %t(xK లవ�, క; �ానుప�ల�క��PQను; అP�ే వ� గర»వJ9:ౖ క;మ�రF"
కందువ�. 4444 �ాబట-C  వ� జjగ\తN %ా ఉం(f, �xK �Ôరస మ	TE%ా" మద�మ	TE%ా"
�xK గక;ండ�మ	, అపVతK ���న �ే"T:ౖనను Jనక;ండ�మ	. 5555 వ� గర»వJ9:ౖ



క;మ� రF" కందువ�. అత" తల]ద మంగలకJN  9Eయకcడదు; ఆ ëడi
గర»మ	న ప�ట-Cన�� nదల;��" �ేవ�"�I TxyరF �ేయబ(fన9ా(ై Óి>ÌీNయ	ల
�ేJలkనుం(f ఇW\ా P�Ú య	లను ర�fంప nదల;12టBC న" ఆ���� అన%ా 6666 ఆ
ZీN � తన 12"!ట-±దwక; వAd �ైవజను(ొకడ� Tx ±దwక; వ�ెdను; అత"
ర�పమ	 �ేవదూత ర�పమ	ను ��>న�ై !�I�> �కరమ	%ా ఉం(ెను. అతడ�
ఎక�డనుం(f వ�ెdT° TEనడ�గల�దు, అతడ� తన1LరF Tx���ెపuల�దు 7777 
%ా"ఆల�Iంచుమ	, వ� గర»వJ9:ౖ క;మ� రF" కందువ�. �ాబట-C  వ�
�xK �Ôరసమ	TE%ా" మద� మ	TE%ా" �xK గక;ండ�మ	, అపVతK���న �ే"T:ౖనను
Jన క;ండ�మ	, ఆ ëడi  గర»మ	న ప�ట-Cన�� nదల;��" చ" ��వ�వరక;
�ేవ�"�I TxyరF �ేయబ(fన 9ా(ై య	ండ�న" Tx�� �ె12uనT:ను. 8888 అందుక;
మ�T°హTx పKభ	9ా, వ� పం1ిన �ైవజనుడ� మరల మ� ±దwక;వAd, ప�టC
బ¢వ� ఆ ëడiక; �¤మ	 ఏ�¤! �ేయవలsT° �x"" మ�క; TEరFuనటB6
దయ�ేయ	 మ" PQ�9ాను 9Eడ� ��న%ా 9999 �ేవ�డ� మ�T°హ �Kా రÍన
Txల�Iం�ెను గనుక, ఆ ZీN � ��లమ	లk కcరFdండ%ా �ేవ�"దూత ఆ��ను
ద#Sîం�ెను. 10101010 ఆ సమయమ	న ఆ�� 12"!ట-PQ�న మ�T°హ ఆ��
±దwయ	ండల�దు గనుక ఆ ZీN � త�ర%ా పరF%?JNఆTxడ� Tx±దwక; వAdన
ప�రFషpడ� Txక; కనబ(ెన" అత"�� �ె12uను. 11111111 అప�డ� మ�T°హ ల�A తన
´µర� 9:ంబ(f 9:È6  ఆ మనుషp�"±దwక; వAdఈ ZీN ��� మ�టల�(fన9ాడవ�
9ETx అ" అత" నడ�గ%ా అతడ�TETE అT:ను. 12121212 అందుక; మ�T°హ�ావ�న 
మ�ట T:ర9EరFనప�డ� ఆ ëడi  ఎట-C9ాడగ	T° అతడ� �ేయ వలZిన �ార��¤!టù
�ెల;ప�మ" మనV�ేయ%ా 13131313 PQ�9ా దూతTEను ఆ ZీN ��� �ె1ిuనదంతయ	



ఆ�� �ే��నవలsను; ఆ�� �xK �Ôవ>6నుం(f ప�ట-Cన�ే��య	 Jనకcడదు, 14141414 ఆ��
�xK �Ôరసమ	T:ౖనను మద�మ	T:ౖనను �xK గకcడదు, అపVతK���న �ే"T:ౖనను
Jనకcడదు, TEను ఆ�� �ాజj® 1ింAనదంతయ	 ఆ�� �ే��నవలsన" మ�T°హ��
�ె12uను. 15151515 అప�డ� మ�T°హ�¤మ	 ఒక �¤క1ిల6 ను ZిదzపరA  స"`¥�"
ఉంచువరక; వ� ఆగ	మ" మనV �ేZి��నుచుTx`మ" PQ�9ా దూత��
�ెపu%ా 16161616 PQ�9ా దూతవ� నను` ">1ినను  ´¢జనమ	 TEను Jనను;
వ� దహనబ> అ#Suంచ ను�ేw hంAన PQడల PQ�9ాక; �x"
న#Suంపవలsన" మ�T°హ�� �ె12uను. అతడ� PQ�9ా దూత అ" మ�T°హక;
�ె>యల�దు. 17171717 మ�T°హ మ�టల; T:ర9E#Sన తరF9ాత �¤మ	 "ను`
సTx4"ంచునటB6   1L#³మ" PQ�9ా దూతను అడ�గ%ా 18181818 PQ�9ా
దూత 9Eల Tx1LరF అడ�గ	చుTx`వ�? అ�� �ెపuశక�మ	�ా" దT:ను. 19191919
అంతట మ�T°హ T:ౖ9Eద�మ	%ా TUక �¤క1ిల6 ను ¬Zి��" ±క #ాJ]ద
PQ�9ాక; అ#Suం�ెను. మ�T°హయ	 అత" ´µర�య	 చూచుచుండ%ా ఆ
దూత ±క ఆశdర� �ార�మ	 �ేZ2ను. 20202020 ఎట6 న%ా, జj�లల; బ>1ీఠమ	
]దనుం(f ఆ�ాశమ	నక; ల�చుచుండ%ా PQ�9ా దూత
బ>1ీఠమ	]దనున` ఆ జj�లలలk పరమ	నక; ఆ#� హణమ�PQను.
మ�T°హయ	 అత" ´µర�య	 �x"" చూA TEలక; ¯ా%Sలప(f#S. 21212121 ఆ తరF9ాత
PQ�9ా దూత మరల మ�T°హక;ను అత" ´µర�క;ను ఇక పKత� mమ	
�ాల�దు. 22222222 ఆయన PQ�9ా దూత అ" మ�T°హ �ె>Zి��"మనమ	 �ేవ�"
చూAJVు గనుక మనమ	 "శdయమ	%ా చ"��దుమ" తన ´µర��� అన%ా
23232323 అత" ´µర�PQ�9ా మనలను చంప%�#SనPQడల ఆయన దహనబ>"



T:ౖ9Eద�మ	ను మన�ేత అం%§క#Sంపడ�, ఈ సంగతpల"`ట-" మనక; చూ1ింపడ�,
ఈ �ాలమ	న ఇట-C  సంగతpలను మనక; V"1ింపడ" అత"�� �ె12uను. 24242424
తరF9ాత ఆ ZీN � క;మ�రF" క" అత"�I స¹qను అను 1LరF 12టMCను. ఆ బµల;డ�
ఎ��%Sనప�డ� PQ�9ా అత" Tx�ర���ం�ెను. 25252525 మ#Sయ	 PQ�9ా
ఆత4జ�#ా� క;ను ఎ�ాN ãల;క;ను మధ�నున` మహT:�xనులk అత" #³ప�టక;
nదల; 12టMCను.

Tx�య�¥�పతpల; 14Tx�య�¥�పతpల; 14Tx�య�¥�పతpల; 14Tx�య�¥�పతpల; 14

1111 స¹qను Jమ�`తpనక; 9:È6  Jమ�`తpలk Óి>ÌీN  య	ల క;మ�#?Nలలk
ఒక�ెను చూ�ెను. 2222 అతడ� J#S%S వAdJమ�`తpలk Óి>ÌీNయ	ల క;మ�#?Nలలk
ఒక�ెను చూAJ", ]రF ఆ��ను Tx�IAd 12ం(f6  �ేయవలsన" తన
త>దండ�K ల�� అన%ా 3333 9ారF స�జనుల క;మ�#?Nల లkTE%ా" Tx
జనులలkTE%ా" ZీN � ల�దను ��", సున`J ��ంద" Óి>ÌీNయ	లలkనుం(f కన�ను
�ెచుd��నుటక; 9:ళØ6  చుTx`9ా? అ" అత" న(f%S#S. అందుక; స¹qనుఆ��
Tx�IషC���న�� గనుక ఆ��ను Tx��రక; �ె1ిuంచుమ" తన తం(fK�� �ె12uను. 4444
అP�ే Óి>ÌీNయ	ల�³���న �ేయ	 ట�?r PQ�9ా�ేత అతడ� #³పబ(ెనన`
మ�ట అత" త>దండ�K ల; �ె>Zి��నల�దు. ఆ �ాలమ	న Óి>ÌీN  య	ల;
ఇW\ా P�Úయ	లను ఏల;చుం(f#S. 5555 అప�డ� స¹qను తన త>దండ�K ల��కcడ
Jమ�`తp నక;��P, Jమ�`తp �xK m��టలవరక; వAdనప�డ�,
��దమZింహమ	 అత" PQదుట-�I బÐబË#Sంచుచువ�ెdను. 6666 PQ�9ా ఆత4
అత"" 1LK#³1ింప%ా అత"�ేJలk ఏ!య	 ల�క��Pనను, ఒకడ� �¤క1ిల6 ను



*ల;dనటB6  అతడ� �x"" *లsdను. అతడ� �xను �ేZిన�� తన తం(fK��T:ౖనను
త>6�� T:ౖనను �ెపuల�దు. 7777 అతడ� అక� (f�I 9:È6  ఆ ZీN ��� మ�టల�(fనప�డ�
ఆ��యందు స¹qనుక; ఇషCమ	 క>%?ను. 8888 ��ంత�ాల���న తరF9ాత అతడ�
ఆ��ను ¬Zి��" వచుdటక; J#S%S 9:ళØ6 చుండ%ా, ఆ Zింహప� కæïబరమ	ను
చూచుట�?r ఆ 9:ౖప� J#S%Sనప�డ�, Zింహప�కæïబరమ	లk �ేT:ట«గల గ	ంప�ను
�ేT:య	 కన బడ%ా 9999 అతడ� ఆ �ేT: �ేత నుంచు��" Jనుచు 9:ళØ6 చు తన
త>దండ�K ల±దwక; వAd 9ా#S�I ��ంత "య�%ా 9ారFను J"#S. అP�ే �xను
Zింహప� కæïబరమ	లk నుం(f ఆ �ేT:ను ¬Zిన సంగJ 9ా#S�I �ె>యజ³యల�దు.
10101010 అంతట అత" తం(fK ఆ ZీN �" చూడబ¢Pనప�డ� స¹qను Vందు�ేZ2ను.
అచdట- 12ం(f6 క;మ�రFల; అటB6  �ేయ	ట మ#ా�ద. 11111111 9ారF అత" చూAనప�డ�
అత" ±దw నుండ�టక; మ	పu�� మం�� ZL` ©̈తpలను ��డ���" వAd#S. 12121212
అప�డ� స¹qను]�IషC���నPQడల TEను ] PQదుట ఒక Vప�డ� కథను
9EZ2దను; ]రF ఈ Vందు జరFగ	 ఏడ� ��నమ	లలk%ా �x" ´µవమ	ను Txక;
�ె>1ిన PQడల TEను మ	పu�� సన`ప� TxరబటCలను మ	పu�� దుసుN లను ]
�I�ెdదను. 13131313 ]రF �x" Txక; �ెల;పల�క ��PనPQడల ]రF మ	పu��
సన`ప� TxరబటCలను మ	పu�� దుసుN లను Tx�Iయ�వలsన" 9ా#S�� �ెపu%ా
9ారF�¤మ	 ఒప���ందుమ	,  Vప�డ� కథను 9Eయ	మ" అత"�� �ె1ిu#S. 14141414 
�ా%ా అతడ� బల���న�x"లkనుం(f ¬1ి వ�ెdను,Jను �x"లkనుం(f Jం(f
వ�ెdను అT:ను.మ�డ� ��నమ	లలk%ా 9ారF ఆ Vప�డ� కథ ´µవమ	ను
�ెపuల�క��P#S. 15151515 ఏడవ ��నమ	న 9ారF స¹qను ´µర��� ఇట6  "#S
12"!ట- ఆ Vప�డ� కథ´µవమ	ను మ�క; �ెల;ప�నటB6  అత"



ల�లన�ేయ	మ	, ల�"PQడల �¤మ	 అ%S` 9EZి "ను`  తం(fK Pంట-9ా#S"
�ా>d9EZ2దమ	; మ� ఆZిN " ¯ా�¥ºన పరచు��నుట�³ మమ	4ను 1ి>AJ#ా?
అ"#S. 16161616 �ాబట-C  స¹qను ´µర� అత" �ాదమ	ల±దw ప(f P�డ�dచువ�
నను` �ే�ÌింAJV %ా" 1LK!ంపల�దు. వ� Tx జనులక; ఒక Vప�డ� కథను
9EZిJV, �x" Txక; �ెల;ప 9:ౖJV అన%ా అతడ�TEను Tx త>దండ�K ల�?rనను
�x" �ెల;పల�దు, క; �ెల;ప�దుTx? అ"నప�డ� ఆ�� 9ా#S Vందు ��నమ	ల;
ఏ(fంటను అత"±దw ఏడ�d చువ�ెdను. 17171717 ఏడవ��నమ	న ఆ�� అత"
�¾ందర 12ట-Cనందున అతడ� ఆ��క; �x" �ె>యజ³య%ా ఆ�� తన జనులక; ఆ
Vప�డ� కథను �ె>12ను. 18181818 ఏడవ��నమ	న సూరF�డ� అస
◌ ్త!ంపకమ	నుప� ఆ ఊ#S9ారF �ేT:కంటM ¬1ిPQ�న�ే��?Zింహమ	కంటM
బల���న�ే��? అ" అత"�� అన%ా అతడ�Tx దూడ�� దున`క��PనPQడల
Tx Vప�డ� కథను Vపuల�కయ	ందుర" 9ా#S�� �ె12uను. 19191919 PQ�9ా ఆత4
అత"]���I మరల #ా%ా అతడ� అÌ2�లkనుక; ��P 9ా#Sలk మ	పu��మం��"
చం1ి 9ా#S ¯�మ	4ను �ోచు��" తన Vప�డ� కథ ´µవమ	ను �ె1ిuన9ా#S�I
బటCల"�ెdను. 20202020 అతడ� �Å1ింA తన తం(fK Pంట-�I 9:ళ6%ా అత" ´µర� అతడ�
ZL` ©̈తp"%ా ´µVంచు��"న అత" �ె>�ా" �Iయ�బ(ెను.

Tx�య�¥�పతpల; 15Tx�య�¥�పతpల; 15Tx�య�¥�పతpల; 15Tx�య�¥�పతpల; 15

1111 ��"`��నమ	లsౖన తరF9ాత %�ధుమల �Åత�ాలమ	న స¹qను �¤క1ిల6  ఒకట-
¬Zి��" తన ´µర�ను చూడ వAd అంతఃప�రమ	లkనున` Tx ´µర� ±దwక;
TEను ��దునను��న%ా 2222 ఆ�� తం(fK లkప>�I అత" 9:ళ6  "య�క"శdయమ	%ా



వ� ఆ��ను �ే�ÌింAJవను��"  ZL` ©̈తp"�I ఆ��ను ఇAd J"; ఆ��
�ెలs6 ల; ఆ��కంటM చక�"���ా�x? ఆ��క; పKJ%ా ఈ�� క;ండవచుdను
AతN %SంచుమT:ను. 3333 అప�డ� స¹qనుTEను Óి>ÌీNయ	 లక; }"�ేZినPQడల
9ా#S Vషయమ	లk TE"ప�డ� "ర ప#ా¥�T:ౖయ	ందున" 9ా#S�� �ె1ిu 4444 ��P
మ�డ� వందల నక�లను పటBC ��" ��Vట«లను �ె1ిuంA ��క తటBC  ��కను JK1ిu
#?ం(ేZి ��కలమధ�ను ఒ���క� ��Vట« కట-C  5555 ఆ ��Vట«లk అ%S` మండ�ేZి
Óి>ÌీNయ	ల %�ధుమ �ేలలk"�I 9ాట-" ��"Ad పనల క;పuలను 12ౖరFను
�xK m��టలను ఒÚవ��టలను తగ	లబ¿టMCను. 6666 Óి>ÌీN  య	ల; ఇ�� ఎవడ�
�ేZినద" �ెప���నుచు, Jమ�` య	" అల;6 (ైన స¹qను ´µర�ను ఆ�� తం(fK
¬Zి��" అత" ZL` ©̈తp" �I�ెdను గనుక అత(ే �ేZియ	ం(ెన" �ె1ిu#S. �ాబట-C
Óి>ÌీNయ	ల; ఆ��ను ఆ�� తం(fK" అ%S`�� �ా>d#S. 7777 అప�డ� స¹qను]రF
ఈల�గ	న �ేZినPQడల TEను ]]ద పగ¬రFd��"న తరF9ాతTE �x>ం�ెదన"
�ె1ిu 8888 �¾డల�� తpంట6 ను VరFగ%tట-C  9ా#S" బహÑ%ా హతమ	 �ేZ2ను.
అటB1ిమ4ట 9:È6  ఏ�xమ	 బండసందులk "వZిం�ెను. 9999 అప�డ� Óి>ÌీNయ	ల;
బయల;�ే#S య��x�ేశమ	లk ��%S �ెద#S, ల� ß̈లk �ో1ి(f��ర�?r దండ� కc#Sd#S. 10101010
య��x9ారF]#³ల మ� ]���I వAdJర" అడ�గ%ా Óి>ÌీNయ	ల;స¹qను
మ�క; �ేZినటB6  �¤మ	 అత"�I �ేయవలsన" అత" కటBC ట�³ వAdJమ"#S. 11111111
అందుక; య��x జనులలk మ�డ�9Eలమం�� ఏ�xమ	లk" బండ ±దwక;
��P స¹qనును చూAÓి>ÌీNయ	ల; మనక; ఏ>కల" క; �ె>య�x? వ�
మ��³! �ేZిJవ" �ెపu%ా అతడ�9ారF Tx�?టB6  �ేZి#� అటä6  TEను 9ా#S�I �ేZిJ
నT:ను. 12121212 అందుక; 9ారF�¤మ	 Óి>ÌీNయ	ల �ేJ�I అపu %Sంచుటక; "ను`



కటCవAdJమ" అత"�� అన%ా స¹qను]రF Tx]ద పడక;ండ�నటB6  Tx��
పKమ�ణమ	 �ేయ	డT:ను. 13131313 అందుక; 9ారFఆల�గ	 �ాదు, "శdయమ	%ా
�¤మ	 "ను` చంపమ	%ా" "ను` గట-C %ా కట-C  9ా#S�ేJ�I �¤మ	
అపu%Sం�ెదమ" �ె1ిu #?ండ� ��\ తN  �xళ6�ేత అత" కట-C  ఆ బండ±దwనుం(f
అత" ¬Zి��"వAd#S. 14141414 అతడ� ల� ß̈�I వచుdవరక; Óి>ÌీNయ	ల; అత""
ఎదు#t�" �³కల; 9Eయ%ా, PQ�9ా ఆత4 అత"]���I బలమ	%ా
వAdనందున అత"�ేతpలక; కటCబ(fన �xళØ6  అ%S` �ేత �ాలdబ(fన
జనుపTxరవలs TxPQను; సం�?ళØ6 ను అత"�ేతpల]దనుం(f V(f��PQను. 15151515
అతడ� %ా(fద±క� పAd దవడ PQమ	కను కను%t" �ెP� �xA పటBC ��"
�x"�ేత 9:P�మం�� మనుషp�లను చం12ను. 16161616 అప�డ� స¹qను %ా(fద
దవడ PQమ	క�� ఒక క;పuను #?ండ� క;పuలను TEను చం1ియ	Tx`ను %ా(fద
దవడ PQమ	క�� 9:P�మం�� నరFలను చం1ియ	Tx`ను అT:ను. 17171717 అతడ�
�ెప�ట �x>ంAన తరF9ాత ఆ దవడ PQమ	 కను �ేJనుం(f �ార9EZి ఆ �bట-�I
#ామ�ె6 ß̈ అను 1LరF 12టMCను. 18181818 అప�డతడ� !�I�> ద1ిu%t"నందున
PQ�9ాక; nఱÃ12ట-Cవ�  ZLవక;" �ేJవలన ఈ %tపu రmణను
దయ�ేZిన తరF9ాత TE"ప�డ� ద1ిu �ేతను చAd, సున`J ��ంద"9ా#S
�ేJలk"�I పడవలsTx? అ" 9Eడ���న%ా 19191919 �ేవ�డ� ల� ß̈లkనున` ఒక %�J"
*లsdను, �x"నుం(f ళØ6  బయల;�ే#?ను. అతడ� �xK %Sన తరF9ాత �Kా ణమ	
�ెపu#S>6  బK���?ను. �ాబట-C  �x"1LరF TEట-వరక; ఏనú�Å�#? అనబ(ెను; అ�� ల� ß̈లk
నున`��. 20202020 అతడ� Óి>ÌీNయ	ల ��నమ	లలk ఇరFవ��P�ండ�6
ఇW\ా P�Úయ	లక; Tx�య�¥�పJPQ�య	ం(ెను.



Tx�య�¥�పతpల; 16Tx�య�¥�పతpల; 16Tx�య�¥�పతpల; 16Tx�య�¥�పతpల; 16

1111 తరF9ాత స¹qను %ాజjక; 9:È6  9Eశ� TUక�ెను చూA ఆ��±దw  �ే#?ను. 2222 
స¹qను అక�(f�I వ�ెd న" %ాజj9ా#S�I �ె>Zినప�డ� 9ారF మ�టB 12ట-C #³ప�
�ెల6 9ా#Sన తరF9ాత అత" చంప�దమను ��" పటCణప� �x�రమ	TUదw  ఆ #ాJK
అంతయ	 ��ంAయ	ం(f#S. 3333 స¹qను మధ�#ాJKవరక; పండ� ��" మధ�#ాJK
ల�A పటCణప� తల;ప�లను 9ాట- #?ండ� �x�రబంధమ	లను పటBC ��" 9ాట-
అడiకఱÃ��ట- 9ాట-" ఊడబ¿#S�I తన భ	జమ	ల]ద 12టBC ��" ¼̈బ¢K నుక;
ఎదురF%ానున` ��ండ��నక; 9ాట-" ¬Zి ��"��PQను. 4444 1ిమ4ట అతడ� Wó#³క;
లkయలkనున` �ెÚల� అను ZీN �" ¹ ©̈ంప%ా 5555 Óి>ÌీNయ	ల స#ాw రFల; ఆ��
±దwక; వAd ఆ����వ� అత" ల�లన�ేZి అత" %tపu బలమ	
�ే"లkనున`�ో, �¤�¤ల�గ	 అత" %?ల;వ వచుdT° �ె>Zి��నుమ	; �¤మ	 అత"
బం¥�ంA అత" గర�మ	 అణ	ప�దుమ	, అప�డ� మ�లk పKJ9ాడ�ను
9:P�"`నూరF 9:ం(f Txణమ	లను �I�ెdదమ" �ె1ిu#S. 6666 �ాబట-C  �ెÚల�
మ}బలమ	 �ే"లkనున`�ో "ను` �ే"�ేత కట-C  బµ¥�ంపవచుdT° Txక;
దయ�ేZి �ెల;ప� మ" స¹qను�� నన%ా 7777 స¹qనుఏడ� "రవం�
చువ�ల�� నను` బం¥�ంAనPQడల TEను బల ß̈నుడT:ౖ ¯ామ�న�
మనుషp�లలk ఒక"వలs అవ�దున" ఆ���� �ె12uను. 8888 Óి>ÌీNయ	ల స#ాw రFల;
ఏడ� "రవం� చువ� లను ఆ��±దwక; ¬Zి��" #ా%ా ఆ�� 9ాట-�� అత"
బం¥�ం�ెను. 9999 మ�టBననుండ�9ారF ఆ���� అంతఃప�ర మ	లk ��%Sయ	ం(f#S
గనుక ఆ��స¹qనూ, Óి>ÌీN  య	ల; ]ద పడ�చుTx`ర" అత"�� అన%ా,



అతడ� అ%S`త%S>న నూల; #§J%ా ఆ తడపలను �ెం12ను గనుక అత" బలమ	
�ె>యబడల�దు. 10101010 అప�డ� �ెÚల�ఇ��%� వ� నను` ఎగ�xÈ�ేZి Tx��
అబదzమ�(fJV, "ను` �ే"�ేత బం¥�ంప వచుdT° దయ�ేZి Txక; �ెల;ప�మ"
స¹qను�� �ెపu%ా 11111111 అతడ�1L"న తరF9ాత ప"�I12టC" ��\ తN�xళ6�� నను`
బµగ	%ా బం¥�ంAనPQడల TEను బల ß̈నుడT:ౖ ¯ామ�న� మనుషp�లలk
ఒక"వలs అవ�దున" ఆ���� �ె12uను 12121212 అంతట �ెÚల� 1Lనబ(fన ��\ తN  �xళ6ను
¬Zి��" 9ాట-�� అత" బం¥�ంA స¹qనూ, Ìి>ÌీNయ	ల; ]ద
పడ�చుTx`ర" అత"�� అT:ను. అప�డ� మ�టBన నుండ�9ారF
అంతఃప�రమ	లk నుం(f#S. అతడ� తన �ేతpల]దనుం(f నూల;��గ	నువలs ఆ
�xళØ6  �ెం12ను. 13131313 అప�డ� �ెÚల�ఇ��వరక; వ� నను` ఎగ�xÈ�ేZి Tx��
అబదzమ	ల�(fJV, "ను` �ే" వలన బం¥�ంపవచుdT° Txక; �ెల;ప�మ"
స¹qను�� �ెపu%ా అతడ�వ� Tx తల జడల; ఏడ�ను అ>6క అ>6న PQడల
స#S అ" ఆ���� �ె12uను. 14141414 అంతట ఆ�� �¤క;�� �x" ��గ%tట-Cస¹qనూ,
Óి>ÌీNయ	ల;  ]ద పడ�చుTx`ర" అత"�� �ె1ిuనప�డ� అతడ� "దK�¤ల;
��" మగ¶ప� �¤క;ను TEతను ఊడ�ºZి��" ��PQను. 15151515 అప�డ� ఆ��Txయందు
�IషCమ	 ల�నప�డ�TEను "ను` 1LK!ంచుచుTx`న" 9:ందుక; �ెప�
చుTx`వ�? ఇ��వరక; వ� మ	మ�4రF నను` ఎగ�xÈ�ేZి  %tపuబలమ	
�ే"లkనున`�ో Txక; �ెల;పక ��Jవ" అత"�� అT:ను. 16161616 ఆ��
అను��నమ	ను మ�టల�ేత అత " బµ¥�ంA �¾ందర12టBC చున`ందున అతడ�
�Kా ణమ	 VZి�I �xవ%�#?ను. 17171717 అప�డతడ� తన అ��Kా యమంతయ	 ఆ��క;
�ె>యజ³ZిTEను Tx త>6గర»మ	నుం(f ప�ట-C  న�� nల;��" �ేవ�"�I TxyరF



�ేయబ(fన9ాడT:ౖ య	Tx`ను, Tx తల]���I మంగలకJN  #ాల�దు, Txక;
�ðరమ	�ేZినPQడల Tx బలమ	 Txలkనుం(f �¾ల%S ��P Pతర
మనుషp�లవలs అవ�దున" ఆ���� అT:ను. 18181818 అతడ� తన అ��Kా యమ	ను
తనక; �ె>12న" �ెÚల� PQ#S%S, ఆ�� వరNమ�నమ	 పం1ి Óి>ÌీNయ	ల
స#ాw రFలను 1ి>1ింAPÀ¯ా#S�I రం(f; ఇతడ� తన అ� �Kా యమంతయ	 Txక;
�ె>12నT:ను. Óి>ÌీNయ	ల స#ాw రFల; ర��ాPలను �ేత పటBC ��" ఆ��±దwక;
#ా%ా 19191919 ఆ�� తన �¾డ]ద అత" "దKబ	Ad, ఒక మనుషp�" 1ి>1ింA
9ా"�ేత అత" తల]�� P�డ� జడ లను �ðరమ	 �ేPంA అత"
బµ¥�ంచుటక; nదల; 12టMCను. అప�డ� అత"లkనుం(f బలమ	 �¾ల%S��PQను.
20202020 ఆ��స¹qనూ, Óి>ÌీNయ	ల; ]ద పడ� చుTx`రన%ా అతడ�
"దK�¤ల;��"PQపuట-యటB6  TEను బయల;�ే#S Vడ�మ	4��ందునను��T:ను.
అP�ే PQ�9ా తనను ఎడబµZ2న" అత"�I �ె>యల�దు. 21212121 అప�డ�
Óి>ÌీNయ	ల; అత" పటBC ��" అత" కను`లను ఊడ�ºZి %ాజjక; అత" ¬Zి��"
వAd PతN(f సం�?ళ6�ేత అత" బం¥�ంA#S. 22222222 అతడ� బం�ºగృహమ	లk Jరగ>
VసరF9ా(xPQను. అP�ే అతడ� �ðరమ	 �ేయబ(fన తరF9ాత అత"
తల9:ండ�K కల;J#S%S nల;చుటక; nదల; 12టMCను. 23232323 Óి>ÌీNయ	ల
స#ాw రFల;మన �ేవత మన శతpK 9:ౖన స¹qనును మన�ేJ�I
అపu%SంAయ	న`ద" �ెప���", తమ �ేవతPQ�న �x%�నుక; మ}బ>
అ#Suంచుటక;ను పండ�గ ఆచ#Sంచుటక;ను కcడ� ��"#S. 24242424 జనుల; స¹q
నును చూAనప�డ�మన �ేశమ	ను �ాడ��ేZిన9ాడ�ను మనలk అTEక;లను
చం1ిన9ాడ�T:ౖన మన శతpK వ�" మన �ేవత మన �ేJ కపu%SంAయ	న`ద"



�ెప���నుచు తమ �ేవతను సుN JంA#S. 25252525 9ా#S హృదయమ	ల; సం��షమ	��
"ం(fయ	ండ%ా 9ారFమనమ	 ప#S}సమ	 �ేయ	టక; స¹qనును
1ి>1ించుదమ	 రండ" స¹qనును బం�º గృహమ	నుం(f 1ిల;వనం1ి#S. 9ారF
అత" చూA గ	(f సN ంభమ	ల మధ�ను అత" "ల;వ బ¿ట-C  ప#S}సమ	�ేయ%ా
26262626 స¹qను తన�ేJ" పటBC  ��"న బంటB�� ఇట6 T:నుఈ గ	(f�I
ఆ¥xరమ	%ానున` సN ంభమ	లను నను` తడవ"Ad Vడ�వ�మ	, TEను
9ాట-]ద ఆను��ందును. 27272727 ఆ గ	(f ZీN � ప�రFషpల�� "ం(fయ	ం(ెను,
Óి>ÌీNయ	ల స#ాw రF లందరF అక�డ నుం(f#S, 9ారF స¹qనును ఎగ�xÈ
�ేయ%ా గ	(f కప�]ద ZీN � ప�రFషpల; రమ�ర! మ�డ� 9Eలమం��
చూచుచుం(f#S. 28282828 అప�డ� స¹qను PQ�9ా పKభ	9ా, దయ�ేZి నను`
జj® పకమ	 �ేZి ��నుమ	, �ే9ా దయ�ేZి PÀ¯ా#S మ�తK�¤ నను` బల
పరచుమ	, Tx #?ండ� కను`ల "!తNమ	 Óి>ÌీNయ	లను ఒక�మ�#³ దం(fంA
పగ¬రFd��న"మ4" PQ�9ాక; nఱÃ12ట-C  29292929 ఆ గ	(f�I ఆ¥xరమ	%ానున`
#?ండ� మధ� సN ంభమ	లలk ఒక�x"" క;(f�ేతను ఒక�x"" ఎడమ �ేతను
పటBC ��" 30303030 TEనును Óి>ÌీNయ	ల;ను చ"��దుమ	 %ాక అ" �ె1ిu బలమ	��
వం%Sనప�డ� గ	(f ఆ స#ాw రFల ]దను �x"లkనున` జనులంద#S ]దను
ప(ెను. మరణ �ాలమ	న అతడ� చం1ిన9ా#S శవమ	ల లsక� yVత�ాల మందు
అతడ� చం1ిన9ా#S లsక�కంటM ఎక;�9ాPQను. 31313131 అప�డ� అత"
స��ేశజనుల;ను అత" తం(fK Pంట-9ా రందరFను కc(f అత""
¹Zి��"వAd జ�#ా�క;ను ఎ�ాN ãల;క;ను మధ�నున` అత" తం(fKPQ�న
మ�T°హ సమ�¥�లk అత" �ాJ12ట-C #S. అతడ� ఇరFవ�� సంవతqర మ	ల;



ఇW\ా P�Úయ	లక; అ¥�పJ%ానుం(ెను.

Tx�య�¥�పతpల; 17Tx�య�¥�పతpల; 17Tx�య�¥�పతpల; 17Tx�య�¥�పతpల; 17

1111 ]�ా అను TUకడ� ఎâKా P]య	ల మన��ేశ మ	లk నుం(ెను. 2222 అతడ� తన
త>6" చూA ±దw నుం(f ¬Zి��"నర�కల;, అన%ా వ� పKమ�ణమ	�ేZి Tx
V"�I(fలk మ�టల�(fన ఆ 9:P�"` నూరF 9:ం(f ర�కల; Tx ±దwనున`V.
ఇ��%� TEను 9ాట-" ¬Zి ��ంట-న" ఆ���� �ెపu%ా అత" త>6Tx క;మ�రFడ�
PQ�9ా�ేత ఆ�ర���ంపబడ�ను %ాక అT:ను. 3333 అతడ� ఆ 9:P�"`నూరF
ర�కలను తన త>6�I మరల "య�%ా ఆ����తVగ\హమ	 �ేPంచుట�?r Tx
క;మ�రF"�ేత ¬Zి��"న PÀ ర�కలను TEను PQ�9ాక; పKJÌి¡ ంచు
చుTx`ను, క; మరల అ�� P�ెdదనT:ను. 4444 అతడ� ఆ ర�కలను తన
త>6�Iయ�%ా ఆ�� 9ాట-లk #?ండ�వందల; పటBC ��" కం¯ా>కపu%Sం�ెను. అతడ�
9ాట-�� �ెక� బ(fన పKJమ�స�ర�ప���న ��తVగ\హమ	ను �ేయ%ా అ�� ]�ా
Pంట ఉంచబ(ెను. 5555 ]�ా అను ఆ మనుషp�"�I �ేవమం��ర nకట-
య	ం(ెను. మ#Sయ	 అతడ� ఏâ�దును గృహ�ేవతలను �ేPంA తన క;మ�రF
లలk ఒక" పKJÌి¡ ంప%ా ఇతడ� అత"�I య�జక;(xPQను. 6666 ఆ ��నమ	లలk
ఇW\ా P�Úయ	లక; #ాàల�డ�; పKJ9ాడ�ను తన తన ఇ�ాC ను¯ారమ	%ా
పKవ#SNంచుచు వ�ెdను. 7777 య��x బé�ె6 Á̈మ	లkనుం(f వAdన య��x

వంశసుÍ (ైన ఒక ¸°వనుడ�ం(ెను. అతడ� ల��య	డ�, అతడ� అక�డ
"వZిం�ెను. 8888 ఆ మనుషp�డ� తనక; సÍలమ	 �ొ#S�Iన �bట "వZింపవలsన"
య��x బé�ె6 Á̈మ	 నుం(f బయల;�ే#S పKయ�ణమ	 �ేయ	చు ఎâKా P]



య	ల మన��ేశమ	ననున` ]�ా Pంట-�I వ�ెdను. 9999 ]�ావ� ఎక�డనుం(f
వAdJవ" అత" నడ�గ%ా అతడ�TEను య��x బé�ె6 Á̈మ	నుం(f వAdన
ల��య	 డను, Txక; �ొరFకగల �bట "వZించుటక; ��వ� చుTx`న" అత"��
అT:ను. 10101010 ]�ాTx ±దw "వ ZింA Txక; తం(fKV%ాను య�జక;డవ� %ాను
ఉండ�మ	; TEను సంవతqరమ	నక; క; ప�� 9:ం(f ర�కల;ను ఒక దుసుN
బటCల;ను ఆ}రమ	ను ఇ�ెdదన" �ెపu%ా ఆ ల�� య	డ� ఒప���" 11111111 ఆ

మనుషp�"±దw "వZించుటక; సమ4Jం�ెను. ఆ ¸°వనుడ� అత"
క;మ�రFలలk ఒక" వలs నుం(ెను. 12121212 ]�ా ఆ ల��య	" పKJÌి¡ ంప%ా అతడ�
]�ాక; య�జక;(ై అత" Pంట నుం(ెను. 13131313 అంతట ]�ాల��య	డ� Txక;
య�జక;(ైనందున PQ�9ా Txక; �¤ల;�ేయ	న" Pప�డ� Txక; �ె>
య	ను అT:ను.

Tx�య�¥�పతpల; 18Tx�య�¥�పతpల; 18Tx�య�¥�పతpల; 18Tx�య�¥�పతpల; 18

1111 ఆ ��నమ	లలk ఇW\ా P�Úయ	లక; #ాà ల�డ�. మ#Sయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల
%�తKమ	లలk ఆ ��నమ	వరక; �xయ	ల; ¯ా�సÍ ~మ	 ��ం�� య	ండల�దు
గనుక ఆ �ాలమ	న �xమ	 "వZించుటక; తమక; ¯ా�సÍ ~మ	 9:దక; ��నుట�?r
9ారF బయల;�ే#Sయ	ం(f#S. 2222 ఆ �ేశసం�xరమ	 �ేZి �x"" ప#SWó¥�ంచుట�?r
�xయ	ల; తమ వంశసుÍ  లంద#Sలkనుం(f ప#ాక\మ వంతpలsౖన అPదుగ	రF
మను షp�లను జ�#ా� నుం(fయ	 ఎ�ాN ãల;నుం(fయ	 పం1ి]రF 9:È6
�ేశమ	ను ప#SWó¥�ంచుడ" 9ా#S���ెపu%ా 3333 9ారF ఎâKా P]య	ల
మన�మ	ననున` ]�ా Pంట-�I వAd అక�డ ��%S#S. 9ారF ]�ా Pంట-±దw



నున`ప�డ�, ల��య	(ైన ఆ ¸°వను" స�రమ	ను ��>d ఆ 9:ౖప�నక; J#S%S
అత"�� ఎవడ� "ను` ఇక�(f�I ర1ిuం�ెను? ఈ �bటBన 9E!
�ేయ	చుTx`వ�? ఇక�డ �³! క>%Sయ	న`ద" యడ�గ%ా 4444 అతడ� ]�ా
తనక; �ేZిన Vధమ	�ె1ిu]�ా Txక; yత!చుd చుTx`డ�, TEను అత"�I
య�జక;డT:ౖ య	Tx` న" 9ా#S�� �ె12uను. 5555 అప�డ� 9ారF�¤మ	 �ేయ
బ¢వ�ప" �భమగ	T° �ా�ో �¤మ	 �ె>Zి��నునటB6  దయ �ేZి �ేవ�"±దw
V�x#Sంచుమ" అత"�� అన%ా 6666 ఆ య�జక;డ� �³మమ	%ా 9:ళØ6 (f, ]రF
�ేయబ¢వ�ప" PQ�9ా దృÌిC �I అనుకcలమ" 9ా#S�� �ె12uను. 7777 �ాబట-C  ఆ
అPదుగ	రF మనుషp�ల; 9:È6  ల�Pషpనక; వAd, �x"లk" జనమ	
Zీ�ోయ	లవలs సుఖమ	%ాను "ర»యమ	%ాను "వZించుటయ	,
అ¥��ారబలమ	 ��ం��న 9ా(ెవడ�ను ల�క��వ�టయ	, ఏమ�తK���నను అవమ�న
పరచగల9ా(ెవడ�ను ఆ �ేశమ	లk ల�క��వ�టయ	, 9ారF Zీ�ోయ	లక;
దూరసుÍ లsౖ P� మనుషp�ల��ను ¯ాంగత�మ	 ల�క;ండ�టయ	 చూA#S. 8888 9ారF
జ�#ా� లkను ఎ�ాN ãల;లkను ఉండ� తమ స�జనుల±దwక; #ా%ా 9ారF]
�xతuర��¤!ట" య(f%S#S. 9999 అందుక; 9ారFలsం(f, 9ా#S]ద పడ�దమ	, ఆ
�ేశమ	ను �¤మ	 చూAJVు, అ�� బహÑ మంA��, ]రF ఊరకనుTx` #³!?
ఆలస�మ	 �ేయక బయల;�ే#S పK9EhంA ఆ �ేశమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��ను(f. 10101010 
జనుల; "ర»యమ	%ా నుTx`రF గనుక ]రF ��P 9ా#S]ద పడవచుdను. ఆ
�ేశమ	 నల;��క;�ల VWాల���న��, �ేవ�డ� ] �ేJ�I �x" నపu%Sంచును,
భ�!లkనున` ప�xరÍమ	లలk ఏ��య	 అచdట ��దువల�ద"#S. 11111111 అప�డ�
జ�#ా�లkను ఎ�ాN ãల;లkను ఉన` �xయ	లsౖన ఆరFవందలమం��



య	�xz య	ధమ	ల; కటBC  ��" అక�డనుం(f బయల;�ే#S య��x �ేశమంద>
�Iర��x�#§మ	లk ��%S#S. 12121212 అందు�ేతను TEట-వరక; ఆ సÍల మ	నక;
�xయ	లదండ" 1LరF. అ�� �Iర��x�#§మ	నక; పడమట నున`��. 13131313
అక�డనుం(f 9ారF ఎâKా P] య	ల మన�పK�ేశమ	నక; ��P ]�ా Pంట-�I
వAd#S. 14141414 �ాబట-C  ల�Pషp�ేశమ	ను సంచ#Sంచుటక; ��Pన ఆ అPదుగ	రF
మను షp�ల; తమ స�దరFలను చూAఈ Pండ6 లk ఏâ�దును
గృహ�ేవతల;ను �ెక� బ(fన పKJమయ	 ��తVగ\హమ	ను ఉన`వ"
]#?రFగ	దు#ా? ]#³! �ేయవలsT° �x" ãచన �ేయ	డన%ా 15151515 9ారF

ఆతటBC  J#S%S ల��య	(ైన ఆ ¸°వను డ�న` ]�ా Pంట-�I వAd అత"
క;శలపKశ`ల(f%S#S. 16161616 �xయ	లsౖన ఆ ఆరFవందలమం�� తమ య	�xz య	ధమ	
లను కటBC ��" 17171717 గV"9ా�Iట "ల;చుండ%ా, �ేశమ	ను సంచ#Sంచుటక; ��Pన
ఆ అPదుగ	రF మనుషp�ల; లkపల��Ad ఆ పKJమను ఏâ�దును
గృహ�ేవతలను ��తVగ\హమ	ను పటBC ��"#S. అప�డ� ఆ య�జక;డ�
య	�xz య	ధమ	ల; కటBC ��"న ఆ ఆరFవందల మం�� మను షp�ల��కcడ
గV" PQదుట 9ా�Iట ">Aయ	ం(ెను. 18181818 �రF ]�ా Pంట-�I��P �ెక�
బ(fన పKJమను ఏâ� దును గృహ�ేవతలను ��తV గ\హమ	ను
పటBC ��"నప�డ� ఆ య�జక;డ�]#³! �ేయ	చుTx`ర" 9ా#S నడ�గ%ా 19191919
9ారFవ� ఊర క;ండ�మ	,  �ెP�  T°ట- ]ద ఉంచు��" మ���కcడ వAd
మ�క; తం(fKV%ాను య�జక;డవ�%ాను ఉండ�మ	, ఒక" Pంట-9ా#S�³ య�జ
క;డ9:ౖ య	ండ�ట క; మంA�x, ఇW\ా P�Úయ	లలk ఒక %�తK మ	నక;ను
క;టBంబమ	నక;ను య�జక;డ9:ౖయ	ం డ�ట మంA�x? అ" య(f%S#S. 20202020 



అప�డ� ఆ య�జక;డ� హృదయమ	న సం��ÌింA ఆ ఏâ�దును
గృహ�ేవతలను �ెక�బ(fన పKJమను పటBC ��" ఆ జనుల మధ� �ే#?ను. 21212121 అటB6
9ారF J#S%S Aన`1ిల6 లను ప�వ�లను ¯ామ%S\" తమక; మ	ందు%ా
న(f1ించు��"��P#S. 22222222 9ారF ]�ా Pంట-�I దూర���నప�డ�, ]�ా ��రF
%Sండ6 9ారF ��%?r �xయ	లను 9:ంటµ(f క>Zి��" 9ా#S" 1ిల;వ%ా 23232323 9ారF తమ
మ	ఖమ	లను JKప� ��"�³! �ావలsను? ఇటB6  గ	ంప�కcడ TEల? అ" ]�ాను
అ(f%S#S. 24242424 అందు కతడ�TEను �ేPంAన Tx �ేవతలను TEను పKJÌి¡ ంAన
య�జక;" ]రF పటBC  ��" ��వ�చుTx`#³, Pక Tx ±దw  ఏ!య	న`��?
�³! �ావలsననుచుTx`#³, అ�ే మన`మ�ట అన%ా 25252525 �xయ	ల; స�రమ	
మ�లk T:వ"�I" Vనబడ యక;మ	, 9ారF ఆగ\హప(f ]ద పడ�దు#³¹,
అప�డ� వ�  �Kా ణమ	ను  Pంట-9ా#S �Kా ణమ	ను ��%tటBC ��ందువ"
అత"�� �ె1ిu 26262626 తమ ��K వను 9:È6#S. 9ారF తనకంటM బలవంతpల" ]�ా
గ\ ©̈ంAన9ా(ై J#S%S తన Pంట-�I 9:È6��PQను. 27272727 ]�ా �ేZి��"న�x"",
అత" ±దwనున` య�జక;"" 9ారF పటBC ��", సుఖమ	%ాను
"ర»యమ	%ాను ఉన` ల�Pషp 9ా#S ]���I వAd కJN9ాత 9ా#S"
హతమ	�ేZి అ%S`�ేత ఆ పటCణమ	ను �ా>d9EZి#S. 28282828 అ�� Zీ�ోనుక; దూర���
నందునను, 9ా#S�I అను�ల�� ¯ాంగత��¤!య	 ల�నందు నను 9ా#Sలk
ఎవడ�ను త1ిuంచు��నల�దు. అ�� బé�ెK �బ	నక; స]ప���న
లkయలkనున`��. 29292929 9ా#tక పటCణమ	ను కటBC ��" అక�డ "వZింA#S.
ఇW\ా P�ల;క; ప�ట-Cన తమ తం(fK PQ�న �xనునుబట-C  ఆ పటCణమ	నక; �xను
అను 1LరF 12ట-C #S. ప�ర�మ	 ఆ పటCణమ	నక; ల�Pషp అను 1LరF. 30303030



�xయ	ల; �ెక�బ(fన ఆ పKJ మను "ల;ప���"#S. ¹ÌL మనుమడ�ను
%?#�ª ను క;మ� రFడ�T:ౖన ãTx�xనను9ాడ�ను 9ా" క;మ�రFల;ను ఆ �ేశమ	
�ెరపటCబడ�వరక; �xయ	ల %�తKమ	నక; య�జ క;లsౖ య	ం(f#S. 31313131 �ేవ�"
మం��రమ	 ÌిలkహÑలkనున` ��నమ	ల"`టను 9ారF ]�ా �ేPంAన
పKJమను "ల;ప���"య	ం(f#S.

Tx�య�¥�పతpల; 19Tx�య�¥�పతpల; 19Tx�య�¥�పతpల; 19Tx�య�¥�పతpల; 19

1111 ఇW\ా P�Úయ	లక; #ాàల�" ��నమ	లలk ల��య	 (ైన ±కడ�
ఎâKా P]య	ల మన�ప� ఉతN ర ´µగమ	న పర�ేh%ా "వZించుచుం(ెను.
అతడ� య��x బé�ె6  Á̈మ	లkనుం(f ఒక ZీN �" తనక; ఉపపJ`%ా �ెచుd ��న%ా
2222 అత" ఉపపJ` అత"" V(fA ఒక"�� వ��చ #SంA య��x బé�ె6 Á̈మ	లk"
తన తం(fK Pంట-�I ��P అక�డ Txల;గ	 T:లల;ం(ెను. 3333 ఆ���� 1ిKయ మ	%ా
మ�టల�(f ఆ��ను J#S%S �ెచుd��నుట�?r ఆ�� 12"!ట- ల�A తన �xసు""
#?ండ� %ా(fదలను ¬Zి��" ఆ��±దwక; 9:ళ6%ా ఆ�� తన తం(fK Pంట అత"
�ే#?dను. ఆ Aన`�x" తం(fK అత" చూAనప�డ� అత" క>Zి��" సం��Ìిం�ెను.
4444 ఆ Aన`�x" తం(fKయగ	 అత" మ�మ 9:ళ6"య�నందున అతడ� మ�డ�
��నమ	ల; అత"±దw నుం(ెను గనుక 9ారF అన`�ానమ	ల; ప�చుd
��నుచు అక�డ ">A#S. 5555 Txల;గవ Txడ� 9ారF 9Eక; వను 9:ళØ6 టక;
"దK�¤ల;��న%ా అతడ� ల�వ¯ా%?ను. అP�ే ఆ Aన`�x" తం(fKవ� ��ం�ెమ	
ఆ}రమ	 ప�చుd��" �ెపu#S>6న తరF9ాత  ��K వను 9:ళ6వచుdన" 6666 తన
అల;6 "�� అన%ా, 9ా#SదwరF కcరFdం(f అన` �ానమ	ల; ప�చుd��"#S. తరF9ాత



ఆ Aన`�x" తం(fKదయ�ేZి PÀ #ాJK అంతయ	 ఉం(f సం��షపడ�మ	, 
హృదయమ	ను సం��షపరచు��నుమ	 అ" ఆ మను షp�"�� �ె1ిu 7777 అతడ�
9:ళØ6 టక; ల�Aనప�డ� అత" మ�మ బలవంతమ	 �ేయ%ా అతడ� ఆ #ాJK
అక�డ నుం(ెను. 8888 అPదవ ��నమ	న అతడ� 9:ళ6వలsన" ఉదయ మ	న
ల�Aనప�డ� ఆ Aన`�x" తం(fKవ�  �Kా ణమ	 బలపరచు��నుమ"
�ె1ిuనందున 9ారF ��K దుw  9Kా ల; వరక; తడవ��ేZి PదwరF కc(f ´¢జనమ	
�ేZి#S. 9999 ఆ మనుషp�డ� �xనును అత" ఉపపJ`య	 అత" �xసుడ�ను 9:ళ6
ల�Aనప�డ� ఆ Aన`�x" తం(fKయగ	 అత" మ�మఇ��%� ��K దుw  గ	\ ంక;టక;
స]పమ�PQను, వ� దయ�ేZి PÀ #ాJK Pక�డ ఉండ�మ	, ఇ��%� ��K దుw
గ	\ ంక;చున`��, సం��ÌింA Pక�డ #ాJK గడ�ప�మ	, #³ప�  గ	(xరమ	నక;
9:ళØ6 టక; వ� 9Eక;వTE ల�A  ��K వను ��వచుdన" అత"�� �ె1ిuనను 10101010
అతడ� అక�డ ఆ #ాJK గడప TUల6 క ల�A 9:È6 , PQబ�సను PQర�షల�మ	
ఎదుట-�I వ�ెdను. అప�డ� yను కటC  బ(fన #?ండ� %ా(fదల;ను 11111111 అత"
ఉపపJ`య	 అత"�� కcడ ఉం(ెను. 9ారF PQబ�సునక; స]1ింAనప�డ�
��K దుw  �xల�9Kా లsను గనుక అత" �xసుడ�మనమ	 PQబ�Zీయ	ల�ైన PÀ
పటCణమ	 పK9EhంA �x"లk ఈ #ాJK బస�ేయ	దమ	 రండ" తన
యజమ�ను"�� �ెపu%ా 12121212 అత" యజమ�నుడ�ఇW\ా P�Úయ	ల; �ా" అను�"
పటCణమ	 పK9Ehంపమ	. %Sëయ�వరక; పKయ� ణమ	 �ేయ	దమT:ను. 13131313
మ#Sయ	 అతడ�వ� రమ	4,ఈ సÍలమ	లలk ఏ�ో ఒక ఊ#S�I స]1ింA
%Sëయ�లkTE %ా" #ామ�లkTE %ా" PÀ #ాJK బస �ేZ2దమT:ను. 14141414 అప�డ�
9ారF ¯ా%S 9:ళØ6 చుండ%ా బ¿Tx�]య	ల %Sëయ� దగ¶ర నున`ప�డ� ��K దుw



గ	\ ం�?ను. 15151515 �ావ�న 9ారF %Sëయ�లk ఆ #ాJK గడప�టక; అక�(f�I �ేర ¯ా%S#S;
అతడ� �ే#S ఆ ఊ#S సంత �¥�లk నుం(ెను, బస �ేయ	ట �?వడ�ను 9ా#S" తన
Pంట-�I 1ిల;వ ల�దు. 16161616 ఆ �bట- మనుషp�ల; బ¿Tx�]య	ల;. ¯ాయం�ాల
మ	న ఒక మ	స>9ాడ� ��లమ	లk" తన ప"నుం(f వ�ెdను. అతడ�
ఎâKా P]య	ల మన� పK�ేశమ	 నుం(f వAd %Sëయ�లk "వZించు9ాడ�. 17171717 
అతడ� కను` లsJN  ఊ#S సంత �¥�లk పKయ�ణసుÍ (ైన ఆ మనుషp�" చూA
9:క�(f�I 9:ళØ6 చుTx`వ�?  9:క�డనుం(f వAdJV? అ" అ(f%?ను. 18181818 అందు
కతడ��¤మ	 య��x బé�ె6 Á̈మ	నుం(f ఎâKా P] య	ల మన�మ	 అవతలక;
9:ళØ6 చుTx`మ	. TEను అక�(f9ాడను; TEను య��x బé�ె6 Á̈మ	నక; ��P
య	ంట-", ఇప�డ� PQ�9ా మం��రమ	నక; 9:ళØ6 చుTx`ను, ఎవడ�ను తన
Pంట నను` �ేరFd��నల�దు. 19191919 అP�ే మ� %ా(fదలక; గ(fi  nదలsౖన
�¤తయ	 Txక;ను Tx ప"క�ెN క;ను  �xసుల�� కcడ నున` Tx T�కరFలక;ను
ఆ}రమ	ను �xK �Ôరసమ	ను ఉన`V, ఏ��య	 తక;�వ ల�ద" అత"�� �ెపu%ా
20202020 ఆ మ	స>9ాడ�క; �³మమగ	ను%ాక, �³9:ౖన తక;�9:ౖన PQడల
9ాట-´µరమ	 Tx]ద ఉంచుమ	. 21212121 ��టBC క; �¥�లk #ాJK గడపకcడద" �ె1ిu,
తన Pంట అత" �ేరFd��" 9ా#S %ా(fదల��రక; �¤త Zిదzపర�ెను. అప�డ�
9ారF �ాళØ6  కడ�గ	��" అన` �ానమ	ల; ప�చుd ��"#S. 22222222 9ారF
సం��Ìించుచుండ%ా ఆ ఊ#S9ా#Sలk ��ందరF ���IరFల; ఆ Pల;6  చుటBC ��"
తల;ప���ట-C Pంట-�I వAdన మనుషp�" �¤మ	 ఎరFగ	నటB6  అత" బయట-�I
�ెమ4" Pంట- యజమ�ను(ైన ఆ మ	స>9ా"�� అన%ా 23232323 Pంట-
యజమ�ను(ైన ఆ మనుషp�డ� 9ా#S ±దwక; బయల; 9:È6Tx



స�దరFల�#ా, అ�� కcడదు, అట-C  దు�ా�ర�మ	 �ేయకcడదు, ఈ
మనుషp�డ� Tx Pంట-�I వ�ెdను గనుక ]రF ఈ 9:ఱ�Ã ప" �ేయక;(f. 24242424 ఇ��%�
కన�కPQ�న Tx క;మ�#?Nయ	ను ఆ మనుషp�" ఉప పJ`య	 నుTx`రF. TEను
9ా#S" బయట-�I ¬Zి��" వ�ెdదను, ]రF 9ా#S" చపరA ]
PషCపK�ారమ	%ా 9ా#SPQడల జ#S%Sంపవచుdను%ా" PÀ మనుషp�"PQడల ఈ
9:ఱ�Ã ప" �ేయక;డ" 9ా#S�� �ె12uను%ా" 25252525 అత" మ�ట Vనుటక; 9ా#S�I
మనసుq ల�క��PQను గనుక ఆ మనుషp�డ� బయట నున`9ా#S±దwక; తన
ఉపపJ`" ¬Zి��"��%ా 9ారF ఆ��ను కc(f ఉదయమ	వరక; ఆ #ాJK
అంతయ	 ఆ��ను �ెరFప�చుం(f#S. �ెల6 9ార%ా 9ారF ఆ��ను V(fA 9:È6#S. 26262626 
�Kా తః�ాలమ	న ఆ ZీN � వAd 9:ల;గ	 వచుdవరక; తన యజమ�నుడ�న` ఆ
మను షp�" Pంట- �x�రమ	న ప(fయ	ం(ెను. 27272727 ఉదయమ	న ఆ��
యజమ�నుడ� ల�A Pంట- తల;ప�లను ¬Zి తన ��K వను 9:ళØ6 టక;
బయల;�ేర%ా అత" ఉపపJ`PQ�న ఆ ZీN � Pంట-�x�రమ	TUదw  ప(f �ేతpల;
గడప]ద �x1ి య	ం(ెను. 28282828 అతడ�లsమ	4 9:ళØ6 దమన%ా ఆ��
పKతp�తN ర!య�క;ం(ెను గనుక అతడ� %ా(fద]ద ఆ��ను ఉంA ల�A
తన�bట-�I పKయ�ణమ	 �ేయ ¯ా%?ను. 29292929 అతడ� తన Pంట-�I వAdనప�డ� కJN
పటBC  ��" తన ఉపపJ`" ¬Zి��", ఆ��ను ఆ�� �×ళ6  పK�ా రమ	 పం(ెKండ�
మ	క�ల;%ా �ÅZి, ఇW\ా P�Úయ	ల ��క;�ల"`ట-�I ఆ మ	క�లను పం12ను. 30303030
అప�డ� �x" చూAన9ారందరF, ఇW\ా P�Úయ	ల; ఐగ	ప�N �ేశమ	లk నుం(f
వAdన ��నమ	 nదల;��" TEట-వరక; ఈల�ట-ప" జరFగ	టPQ�నను
Vనబడ�టPQ�నను ల�దు; ]రF ఇ�� మన సుqక; �ెచుd��" �º""బట-C



ఆలkచన�ేZి �º""గ�#Sd మ�టల�డ�డ" ఒక#S�� TUకరF �ెప���"#S.

Tx�య�¥�పతpల; 20Tx�య�¥�పతpల; 20Tx�య�¥�పతpల; 20Tx�య�¥�పతpల; 20

1111 అంతట ఇW\ా P�Úయ	లందరF బయల;�ే#S �xను nదల;��"
బ¿P�#?ªబµవరక;ను %Sల�దు�ేశమ	వరక;ను 9ా#S సమ�జమ	 ఏకమనసుq క>%S
!¯ాuలk PQ�9ా స"`¥�" కc(ెను. 2222 �ేవ�" జన సమ�జమ	నక;
�ే#Sన9ారF ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	ల"`ట-�I 12దwల;%ా నున`9ా#?r కJNదూయ	
Txల;గ	 లmల �ాల;బలమ	 కcడ���"#S. 3333 ఇW\ా P�Úయ	ల; !¯ాuక;
వAdయ	Tx`ర" బ¿Tx� ]య	ల; V"#S. ఇW\ా P�Úయ	ల;ఈ �ెడ�తనమ	
ఎటB6  �ేయబ(ెT° అ�� �ెప�డ" యడ�గ%ా 4444 చంప బ(fన ZీN � 12"!ట- PQ�న
ల��య	డ� ఉతN ర!Adన�ేమ న%ాబ¿Tx�]య	ల %Sëయ�లk #ాJK బస�ేయ	
ట�?r TEనును Tx ఉపపJ`య	 వAdయ	ండ%ా 5555 %Sëయ�9ారF Tx ] ���I ల�A
#ాJK TEనున` Pల;6  చుటBC ��" నను` చంపతలA 6666 Tx ఉపపJ`" బల
వంతమ	�ేయ%ా ఆ�� చ"��PQను. 9ారF ఇW\ా  P�Úయ	లలk దు�ా�ర�
మ	ను 9:ఱ�Ã ప"" �ేZిర" TEను �ె>Zి��", Tx ఉపపJ`" పటBC ��" ఆ��ను
మ	క�ల;%ా �ÅZి ఇW\ా P�Úయ	ల ¯ా�సÍ ~���న �ేశమంతట-�I ఆ మ	క�లను
పం1ిJ". 7777 ఇ��%� ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, Pక�డTE ]రందరF కc(fయ	Tx`రF,
ఈ సంగJ" గ�#Sd ఆలkచన �ేZి �ెప�డT:ను. 8888 అప�డ� జనులందరF
ఏ�×భVంA ల�Aమనలk ఎవడ�ను తన గ	(xరమ	నక; 9:ళ6డ�, ఎవడ�ను ఇంట-�I
9:ళ6డ�, 9999 మనమ	 %Sëయ� PQడల జ#S%SంపవలZిన�x"" T:ర9EరFdట�?r *టB6
9EZి �x" ]���I ��దుమ	. జనుల; బ¿Tx�]య	ల %Sëయ�క; వAd 10101010



ఇW\ా P�Úయ	లలk జ#S%Sన 9:ఱ �Ã తనమ	 Vషయ��� పగ¬రFd��నుటక;
9:ళØ6 9ా#S��రక; ఆ}రమ	 �ెచుdట�?r మనమ	 ఇW\ా P�Úయ	ల
%�తKమ	ల"`ట-లk నూట-�I ప��మం�� మనుషp�లను, 9:P�ంట-�I నూరFమం��",
ప��9Eలక; 9:P�మం��" ఏరuరచు��ందమ	 రండ" �ెప� ��"#S. 11111111 �ాబట-C
ఇW\ా P�Úయ	లందరF ఒక� మనుషp� (ైనటBC %ా ఏ�×భVంA ఆ ఊ#S9ా#S��
య	దzమ	�ేయ	 టక; కc(f#S. 12121212 ఇW\ా P�Úయ	ల;

బ¿Tx�]య	లంద#S±దwక; మను షp�లను పం1ి--]లk జ#S%Sన PÀ
�ెడ�తన�¤!ట-? 13131313 %Sëయ�లkనున` ఆ దుషpC లను అపu%Sంచు(f; 9ా#S" చం1ి
ఇW\ా P�Úయ	లలkనుం(f �ోషమ	ను ప#Sహ#Sంప �ేయ	ద మ" ప>�Iంప%ా,
బ¿Tx�]య	ల; తమ స�దరFలగ	 ఇW\ా P�Úయ	ల మ�ట VనTUల6 క 14141414
య	దzమ	నక; బయల; �ేరవలsన" తమ పటCణమ	లలkనుం(f వAd %Sëయ�లk
కcడ���"#S. 15151515 ఆ ��నమ	న బ¿Tx�]య	ల; తమ జన సంఖ�ను
nతNమ	�ేయ%ా ఏడ�వందల మం��PQ�న %Sëయ� "9ాసుల;%ాక కJNదూయ
సమరFÍ లsౖ పటCణమ	నుం(f వAdన9ారF ఇరFవ��య�రF 9Eలమం��PQ�#S. 16161616 ఆ
సమసN  జనమ	లk TEరuరచబ(fన ఏడ�వందలమం�� PQడమ�ేJ
9ాటమ	గల9ారF. �#Sలk పKJ9ాడ�ను గ	#S%ా నుంచ బ(fన తల9:ండ�K క ]���I
వ(fZ2ల#ాP తపuక Vసరగల9ాడ�. 17171717 బ¿Tx�]య	ల; %ాక
ఇW\ా P�Úయ	లలk ఖడ¶ మ	 దూయ	 Txల;గ	లmలమం�� లs�I�ంపబ(f#S;
�రందరF ãధుల;. 18181818 �రF ల�A బé�ేల;క; ��PఇW\ా P�Ú య	ల;
బ¿Tx�]య	ల�� �ేయవలZిన య	దzమ	నక; మ�లk ఎవరF మ	ందు%ా
9:ళ6వలsన" �ేవ�"±దw మనV �ేZినప�డ� PQ�9ా య��x వంశసుÍ ల;



మ	ందు%ా 9:ళ6వలsన" Z2లV�ెdను. 19191919 �ాబట-C  ఇW\ా P�Úయ	ల; ఉదయమ	నTE
ల�A %Sëయ�క; ఎదురF%ా ��%S#S. 20202020 ఇW\ా  P�Úయ	ల; బ¿Tx�]య	ల��
య	దzమ	�ేయ బయల; �ే#S నప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల; %Sëయ�]ద పడ�టక;
య	దzపంక;N ల; ¬రd%ా 21212121 బ¿Tx�]య	ల; %Sëయ�లk నుం(f బయట-�IవAd
ఆ ��నమ	న ఇW\ా P�Úయ	లలk ఇరF వ��#?ండ� 9Eలమం��" TEల గ�>d#S. 22222222
అP�ే ఇW\ా  P�Úయ	ల; ¥ైర�మ	 �ెచుd��", �xమ	 nదట ఎక�డ
య	దzపం�IN ¬#Sd#� ఆ �bటTE మరల య	దzమ	 జరFగ వలsన" తమ	4ను �xమ	
య	దzపంక;N ల;%ా ¬రFd��"#S. 23232323 మ#Sయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల; ��P
¯ాయం�ాలమ	వరక; PQ�9ా ఎదుట ఏడ�dచుమ� స�దరFలsౖన బ¿Tx�
]య	ల�� య	దzమ	 �ేయ	టక; J#S%S ��దుమ�? అ" PQ�9ా±దw
V�xరణ�ేయ%ా PQ�9ా 9ా#S�� య	దzమ	 �ేయబ¢వ�డ" Z2లV�ెdను. 24242424
�ాబట-C  ఇW\ా P�Úయ	ల; #?ండవ ��నమ	న బ¿Tx� ]య	ల�� య	దzమ	
�ేయ#ా%ా, ఆ #?ండవ ��న మ	న బ¿Tx�]య	ల; 9ా#S" ఎదు#t�నుటక; 25252525
%Së య�లkనుం(f బయల;�ే#S వAd ఇW\ా P�Úయ	లలk పదు T:"!��
9Eలమం��" TEలగ�>d సంహ#SంA#S. 26262626 �రందరF కJN  దూయ	9ారF. అప�డ�
ఇW\ా P�Úయ	లందరFను జనులందరFను ��P, బé�ేల;ను పK9EhంA P�డ�dచు
¯ాయం�ాలమ	వరక; అక�డ PQ�9ా స"`¥�" కcరFdండ�చు
ఉప9ాసమ	ం(f దహనబల;లను సమ�¥xన బల;లను PQ� 9ా స"`¥�"
అ#SuంA#S. 27272727 ఆ ��నమ	లలk PQ�9ా "బంధన మందసమ	 అక�డTE
య	ం(ెను. 28282828 అహ#�ను మనుమడ�ను ఎ>య�జరF క;మ�రFడ�T:ౖన ÓీT:}సు
ఆ ��నమ	లలk �x"PQదుట "ల;చు9ాడ�. ఇW\ా P�Úయ	ల; మరలమ�



స�దరFలsౖన బ¿Tx� ]య	ల�� య	దzమ	నక; ��దుమ�,మ�నుదుమ�?
అ" PQ�9ా±దw V�xరణ�ేయ%ా PQ�9ా 9:ళØ6 (f #³ప�  �ేJ�I 9ా#S"
అపu%Sం�ెదన" Z2లV�ెdను. 29292929 అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల; %Sëయ� చుటBC
మ�టB %ాండKను 12ట-C #S. 30303030 మ�డవ ��నమ	న ఇW\ా P�Úయ	ల; బ¿Tx�]య	
ల�� య	దzమ	నక; ��Pమ	నుపట-వలs %Sëయ� 9ా#S�� య	దzమ	 �ేయ	టక;
Zిదzపడ%ా 31313131 బ¿Tx�]య	ల; 9ా#S" ఎదు#t�నుటక; బయల;�ే#S
పటCణమ	లkనుం(f �¾ల%SవAdమ	నుపట-వలs ఇW\ా P�Úయ	లలk %ాయ
పరచబ(fన9ా#S" ఇంచు!ంచు మ	పu��మం�� మనుషp� లను
#ాజమ�ర¶మ	లలk చంప�చువAd#S. ఆ మ�ర¶మ	లలk ఒకట- బé�ేల;నక;ను ఒకట-
��లమ	లkనున` %Sëయ�క;ను ��వ�చున`V. 32323232 బ¿Tx�]య	ల;
మ	నుపట-వలs 9ారF మనPQదుట "ల;వల�క ��టCబ(fయ	Tx`ర" అను��"#S
%ా" ఇW\ా P�Úయ	ల;మనమ	 �ా#S��P 9ా#S" పటC  ణమ	లkనుం(f
#ాజమ�ర¶మ	లలk"�I #ాజ³య	దమ	 రండ" �ెప���"య	ం(f#S. 33333333 
ఇW\ా P�Úయ	లందరF తమ �bట నుం(f ల�A బయల�N మ�రFలk తమ	4ను �xమ	
య	దzమ	నక; Zిదzపరచు��నులk%ా ఇW\ా P�Úయ	ల మ�టB%ాండ�K ను తమ
�bటనుం(f %Sëయ� బటCబయట- మ�ర¶మ	నక; త�ర%ా వAd#S. 34343434 అప�డ�
ఇW\ా P�Úయ	లంద#Sలkనుం(f ఏరu రచబ(fన ప��9Eలమం�� %Sëయ�క;
ఎదురF%ా వAdనందున క� Sనయ	దzమ	 జ#S%?ను. అP�ే తమక; అ�ాయమ	
తటసÍ���నద" బ¿Tx�]య	లక; �ె>యల�దు. 35353535 అప�డ� PQ�9ా
ఇW\ా P�Úయ	ల�ేత బ¿Tx� ]య	లను హతమ	�ేPం�ెను. ఆ ��నమ	న
ఇW\ా P�Úయ	ల; బ¿Tx�]య	లలk ఇరFవ�� యPదు 9Eల నూరFమం��



మనుషp�లను చం1ి#S. �రందరF కJN  దూయ	9ారF. 36363636 బ¿Tx�]య	ల;
జరFగ	�x" చూA తమక; అప జయమ	 క>%Sనద" �ె>Zి��"#S.
ఇW\ా P�Úయ	ల; �xమ	 %Sëయ�]ద 12ట-Cన మ�టB%ాండKను న!్మ బ¿Tx�
]య	లక; సÍల!Ad#S. 37373737 మ�టBననున`9ారF త�రప(f %Sëయ�లk ��రబ(f
కJN9ాతను ఆ పటCణమ	లk"9ా#S నంద#S" హతమ	�ేZి#S. 38383838
ఇW\ా P�Úయ	లక;ను మ�టB %ాండKక;ను "రÞయ���న సం�³తnకట- య	ం(ెను;
అ�ే దన%ా 9ారF పటCణమ	లkనుం(f ��గ %tపu �¤ఘమ	వలs ల�చునటB6
�ేయ	టP�. 39393939 ఇW\ా P�Úయ	ల; య	దzమ	 నుం(f 9:నుక¬Zి J#S%Sనప�డ�
బ¿Tx�]య	ల;�రF nదట- య	దzమ	లk అపజయnం��నటB6  మన�ేత
ఓ(f ��వ�దురFగ�x అను��", చంపTxరం�ంA, ఇW\ా P�Ú య	లలk
ఇంచు!ంచు మ	పu��మం�� మనుషp�లను హతమ	 �ేZి#S. 40404040 అP�ే
పటCణమ	నుం(f ఆ�ాశమ	తటBC  సN ంభ ర�పమ	%ా ��గ 12ౖ�Iల�వ Txరం�ంప%ా
బ¿Tx�] య	ల; 9:నుకతటBC  J#S%S చూA#S. అప�డ� ఆ పటCణ మంతయ	
ధూమమయ��� ఆ�ాశమ	న�?క;�చుం(ెను. 41414141 ఇW\ా P�Úయ	ల; J#S%Sనప�డ�
బ¿Tx�]య	ల; తమక; అపజయమ	 క>%Sనద" �ె>Zి��" V´µK ంJTUం�� 42424242
PQ(x#S మ�ర¶మ	తటBC  9:ళØ6 దమ" ఇW\ా P�Úయ	ల PQదుట 9:నుకక;
J#S%S#S%ా", య	దzమ	న తరFమబడ%ా పటCణమ	 లలkనుం(f వAdన9ారF మధ�
మ�ర¶మం�ే 9ా#S" చం1ి#S. 43434343 ఇW\ా P�Úయ	ల; బ¿Tx�]య	లను చుటBC ��"
త#S! త�రFu��క;�న %Sëయ�క; ఎదురF%ా 9ారF ��%Sన సÍలమ	న 9ా#S"
�¾K క;�చుం(f#S. 44444444 అప�డ� బ¿Tx�]య	లలk పదుT:"!�� 9Eలమం��
మనుషp�ల; ప(f��P#S. �రందరF ప#ాక\మవంతpల;. 45454545 అప�డ�



!%S>న9ారF J#S%S PQ(x #Sలk నున` #S¹4నుబండక; �ా#S��%ా, 9ారF #ాజ
మ�ర¶మ	లలk �ె��#Sయ	న` అPదు9Eలమం�� మనుషp�లను *ల�ºZి
%S�ోమ	వరక; 9ా#S" 9:ంటµ(f త#S! 9ా#Sలk #?ండ� 9Eలమం��" చం1ి#S. 46464646 ఆ
��నమ	న బ¿Tx�]య	 లలk ప(f��Pన9ారందరF కJNదూయ	
ఇరFవ��యPదు 9Eలమం��, �రందరF ప#ాక\మవంతpల;. 47474747 ఆరFవందలమం��
J#S%S PQ(x#S లkనున` #S¹4ను ��ండక; �ా#S��P #S¹4ను ��ండ]ద
Txల;గ	 T:లల; "వZింA#S. 48484848 మ#Sయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల;
బ¿Tx�]య	ల]���I J#S%S వAd పటCణ"9ాసులTE! ప�వ�లTE! �ొ#S�Iన
సమసNమ	ను కJN9ాత హతమ	�ేZి#S. ఇ��య	%ాక 9ారF �xమ	 పటBC ��"న
పటCణమ	ల"`ట-" అ%S`�ేత �ా>d9EZి#S.

Tx�య�¥�పతpల; 21Tx�య�¥�పతpల; 21Tx�య�¥�పతpల; 21Tx�య�¥�పతpల; 21

1111 ఇW\ా P�Úయ	ల; తమలk ఎవడ�ను తన క;మ�#?Nను బ¿Tx�]య	"
�Iయ�కcడద" !¯ాuలk పKమ�ణమ	 �ేZి��"య	ం(f#S. 2222 పKజల; బé�ేల;క;
వAd �ేవ�" స"` ¥�" ¯ాయం�ాలమ	వరక; కcరFdం(f 3333 PQ�9ా
ఇW\ా P�Úయ	ల �ే9ా, TEడ� ఇW\ా P�Úయ	లలk ఒక %�తKమ	 ల�క��PQను. ఇ��
ఇW\ా P�Úయ	లక; సంభ VంపTEల అ" బహÑ%ా ఏ(fd#S. 4444 మరFTxడ� జనుల;
9Eక;వTE ల�A అక�డ బ>1ీఠమ	ను కట-C  దహనబల;లను సమ�¥xనబల;లను
అ#SuంA#S. 5555 అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల; ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	ల"`ట-లk
!¯ాuలk PQ�9ా పmమ	న #ాక��Pన9ా#?వర" V�x#SంA#S. ఏలయన%ా
అట-C9ా#S�I "శdయమ	%ా మరణhm V¥�ంప వలsన" ఖం(fతమ	%ా పKమ�ణమ	



�ేZియ	ం(f#S. 6666 ఇW\ా P�Úయ	ల; తమ స�దరFలsౖన బ¿Tx�]య	లను
గ�#Sd పWాd�xN పప(fTEడ� ఒక %�తKమ	 ఇW\ా  P�Úయ	లలk నుండక;ండ
��ట-C9Eయబ(fయ	న`��; 7777 !%S>య	న`9ా#S�I ´µర�ల; �ొరFక;నటB6  మనమ	
మన క;మ�#?Nలను 9ా#S�I 12ం(f6  �ేయమ" PQ�9ా ��డ" పKమ�ణమ	
�ేZిJVుగ�x; 9ా#S Vషయమ	లk ఏ! �ేయ గలమ	? అ" �ెప���"#S. 8888
మ#Sయ	 9ారF ఇW\ా P�Ú య	ల %�తKమ	లలk PQ�9ా పmమ	న !¯ాuక;
#ా"�� ఏద" V�x #Sంప%ా 9999 సమ�జమ	నక;�ే#Sన య�బéÌి¶  ల�దునుం(f
ZLనలk"�I ఎవడ�ను #ాల�ద" �ేలsను. జన సంఖ� �ేZినప�డ� య�బéÌి¶ ల�దు
"9ాసులలk ఒకడ�ను అక�డ ఉండల�దు. 10101010 �ాబట-C  సమ�జప� 9ారF ప#ా
క\మవంతpలsౖన పం(ెKండ� 9Eలమం�� మనుషp�లను పం1ింA ]రF ��P ZీN �ల
TE! 1ిల6 ల TE! య�బéÌి¶ ల�దు "9ాసులనంద#S" కJN9ాతను హతమ	
�ేయ	(f. 11111111 ]రF �ేయవలZిన�ేమన%ా, పKJ ప�రFషp" ప�రFషసంãగమ	
T:#S%Sన పKJ ZీN �" నhంపజ³యవలsన" �ె1ిu#S. 12121212 య�బéÌి¶  ల�దు "9ాసులలk
ప�రFషసంãగమ	 T:రFగ" Txల;గ	 వందలమం�� కన�లsౖన ZీN �ల; �ొరFక%ా
కTxను �ేశ మంద> ÌిలkహÑలkనున` ZLనలk"�I 9ా#S" ¬Zి��"వAd#S. 13131313 ఆ
సర�సమ�జమ	 #S¹4ను ��ండలkనున` బ¿Tx� ]య	ల��
మ�టల�డ�టక;ను 9ా#S" సమ�¥xనపరచు టక;ను వరNమ�నమ	 పంప%ా 14141414 ఆ
9Eళను బ¿Tx� ] య	ల; J#S%S వAd#S. అప�డ� 9ారF �xమ	 య�బéÌి¶  ల�దు
ZీN �లలk బKదుక"Adన9ా#S" 9ా#S�IAd 12ం(f6  �ేZి#S. ఆ ZీN �ల; 9ా#S�I �xలక ��%ా 15151515
PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	లలk లkపమ	 కల;గజ³Zి య	ండ�ట
జనుల; చూA బ¿Tx�]య	లనుగ�#Sd పWాd�xN పప(f#S. 16161616 సమ�జపK¥xనుల;



బ¿Tx�]ను %�తKమ	లk ZీN �ల; నhంAయ	ండ�ట చూA !%S>న9ా#S�I ´µర�ల;
�ొరFక; నటB6  మన�¤! �ేయ	దమ" ãAంచు��" 17171717 ఇW\ా
P�Úయ	లలkనుం(f ఒక %�తKమ	 తp(fA9Eయ బడక;ండ� నటB6
బ¿Tx�]య	లలk త1ిuంచు��"న 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~ మ	ండవలsన"#S. 18181818
ఇW\ా P�Úయ	లలk ఎవ(ైనను తన క;మ�#?Nను బ¿Tx�]య	"�I ఇAdన
PQడల 9ాడ� "ర�4లమ	 �ేయబడ�న" పKమ�ణమ	 �ేZియ	Tx`మ	 గనుక
మనమ	 మన క;మ�#?Nలను 9ా#S�I 12ం(f6  �ేయకcడ ద" �ెప���నుచుం(f#S. 19191919 
�ా%ా 9ారF బ¿Tx�]య	 ల�� ఇట6 "#Sఇ��%� బé�ేల;క; ఉతN ర��క;�న బé�ేల;
నుం(f Ì2�?మ	నక; ��వ� #ాజమ�ర¶మ	నక; త�రFuననున` లsబ¢Txక; ద�fణ
��క;�న PQ�9ాక; పండ�గ ఏటäట ÌిలkహÑలk జరFగ	న" �ె1ిu
బ¿Tx�]య	లను చూA 20202020 ]రF 9:È6  �xK m��టలలk మ�టBననుం(f ÌిలkహÑ
ZీN �ల; Txట�మ�డ�9ా#S�� క>Zి Txట�మ�డ�టక; బయల; �ేర%ా 21212121 
�xK m��టలలkనుం(f బయల; �ే#SవAd 12ం(f6  �ేZి��నుటక; పKJ9ాడ�ను ÌిలkహÑ
ZీN �లలk ఒక�x" పటBC ��" బ¿Tx�]య	ల �ేశమ	నక; �ా#S��వ�(f. 22222222 
తరF9ాత 9ా#S తండ�K లsౖనను స� దరFలsౖనను 9ా��ంచుటక; ]±దwక;
వAdనPQడల �¤మ	 ఆ య	దzమ	ను బట-C  9ా#Sలk పKJ9ా"�I" 12ం(f6 �I ZీN �
�ొరకల�దు గనుక ఈ ZీN �లను దయ�ేZి మ��Iయ	�(f, ఈ సమయమ	న
9ా#S�IAdనPQడల ]రF అప#ాధులగ	దురF గనుక మ��IAdనటB6 %ా ఇయ	�డ"
9ా#S�� �ె12uద మ"#S. 23232323 �ా%ా బ¿Tx�]య	ల; అటB6  �ేZి తమ లsక� ��ప�న
Txట�మ�(fన 9ా#Sలkనుం(f ZీN �లను పటBC ��" 9ా#S" ¬Zి��" ��P తమ
¯ా�సÍ ~మ	నక; 9:È6  పటCణమ	లను కట-C  9ాట-లk "వZింA#S. 24242424 అటB1ిమ4ట



ఇW\ా  P�Úయ	లలk పKJ9ాడ�ను అక�డనుం(f తమ %�తK ¯ాÍ నమ	లక;ను
క;టBంబమ	లక;ను ��PQను. అందరFను అక�డనుం(f బయల;�ే#S తమ
¯ా�సÍ ~మ	లక; ��P#S. 25252525 ఆ ��నమ	లలk ఇW\ా P�Úయ	లక; #ాà ల�డ�; పKJ
9ాడ�ను తన తన ఇ�ాC ను¯ారమ	%ా పKవ#SNంచుచువ�ెdను.

ర�తp 1ర�తp 1ర�తp 1ర�తp 1

1111 Tx�య�¥�పతpల; ఏ>న ��నమ	లయందు �ేశమ	లk కరవ� కల;గ%ా య��x
బé�ె6 Á̈మ	నుం(f ఒక మనుషp�డ� తన ´µర�ను తన PదwరF క;మ�రFలను
9:ంట బ¿టBC ��" ¹య�బ	�ేశమ	న �ాప�రమ	ండ�టక; 9:æçåను. 2222 ఆ
మనుషp�"1LరF ఎÚ��లsక;, అత" ´µర�1LరF నã!; అత" PదwరF
క;మ�రFల 1LళØ6  మ�6 ను �Iలk�ను; 9ారF య��x బé�ె6 Á̈మ	9ా#?rన
ఎâKా ¬య	ల;; 9ారF ¹య�బ	 �ేశమ	నక; 9:È6  అక�డ �ాప�రమ	ం(f#S. 3333
నã! 12"!ట-PQ�న ఎÚ��లsక; చ"��Pన తరF9ాత ఆ��య	 ఆ��
PదwరF క;మ�ళØ6 ను ">Aయ	ం(f#S. 4444 9ారF ¹య�బ	ZీN �లను 12ం(f6  �ేZి��"#S.
9ా#Sలk ఒక�x"1LరF ఓ#ాu #?ండవ�x"1LరF ర�తp. 5555 9ారF ఇంచు!ంచు ప��
సంవతqరమ	ల; అక�డ "వZింAన తరF9ాత మ�6 ను �Iలk�నను ఇదwరFను
చ"��P#S; �ా%ా ఆ ZీN � �xను క"న PదwరF క;మ�రFల;ను తన 12"!ట-య	
ల�"�xPQను. 6666 9ా#S�I ఆ}ర!చుdటక; PQ�9ా తన జనులను ద#Sîం�ెన"
ఆ�� ¹య�బ	�ేశమ	లk VT:ను గనుక ¹య�బ	 �ేశమ	 V(fA 9:ళØ6 ట�?r
ఆ��య	 ఆ�� �Åడండ�K ను పKయ�ణ���#S. 7777 అప�డ� ఆ��య	న` సÍలమ	నుం(f
ఆ����కcడ ఆ�� PదwరF �Åడండ�K ను బయల;�ే#S య��x�ేశమ	నక; J#S%S



��వలsన" మ�ర¶మ	న 9:ళØ6  చుండ%ా 8888 నã! తన PదwరF �ÅడండKను
చూA]రF ] తల;6 ల Pండ6 క; J#S%S 9:ళØ6 (f; చ"��Pన 9ా#S PQడలను Tx
PQడలను ]రF దయచూ1ినటB6  PQ�9ా ] PQడల దయచూప�ను%ాక; 9999
]లk ఒ���క��ె 12ం(f6  �ేZి��" తన Pంట T:మ4��TUందు నటB6  PQ�9ా
దయ�ేయ	ను %ాక అ" 9ా#S�� �ె1ిu 9ా#S" మ	దుw  12టBC ��T:ను. 10101010 అంతట
9ారF ఎల;%?JN  P�(fd పKజల±దwక; ��కcడ వ�ెdదమ" ఆ���� �ెపu%ా
11111111 నã!Tx క;మ�#?Nల�#ా, ]రF మరల;(f; Tx��కcడ ]రF #ాTEల?
!మ	4ను 12ం(f6  �ేZి��నుట�?r Pంక క;మ�రFల; Tx గర»మ	న నుందు#ా? 12121212 
Tx క;మ�#?N ల�#ా, J#S%S 9:ళØ6 (f, TEను ప�రFషp"�� నుండల�" మ	స>�xనను;
Txక; న!్మక కలద" �ె1ిu ఈ #ాJK ప�రFషp"��నుం(f క;మ�రFలను
క"నను 13131313 9ారF 12దw  9ారగ	వరక; 9ా#S ��ర క; ]రF క"12టBC ��ందు#ా? ]రF
9ా#S��రక; క"12టBC ��" ప�రFషpల; ల�క ±ంట#S క�ెN లsౖ య	ందు#ా? Tx
క;మ�#?Nల�#ా, అ�� కcడదు; PQ�9ా Txక; V#�¥�య�PQను; అ�� !మ	4ను
TU1ిuంAనంతకంటM నను` మ#S PQక;�వ%ా TU1ిuంAనద" 9ా#S�� �ె12uను. 14141414 
9ారF ఎల;%?JN  P�డ�%ా ఓ#ాuతన అతNను మ	దుw 12టBC ��T:ను, ర�తp ఆ��ను
హతpN ��T:ను. ఇటB6 ండ%ా 15151515 ఆ�� ఇ��%�  ��(f�Åడల; తన జనుల±దwక;ను
తన �ేవ�"±దwక;ను J#S%S ��P న�ే; వ�ను  ��(f�Åడ>
9:ంబ(f9:ళØ6 మT:ను. 16161616 అందుక; ర�తpTx 9:ంబ(f #ావదw"య	 నను` V(fA
12టBC మ"య	 నను` బKJమ�ల;��నవదుw . వ� 9:ళØ6  �bట-�³ TEను వ�ెdదను,
వ� "వZించు�bటTE TEను "వZిం�ెదను,  జన�¤ Tx జనమ	  �ేవ�(ే Tx
�ేవ�డ�; 17171717 వ� మృJ బÐందు�bటను TEను మృJబÐం�ెదను, అక�డTE



�ాJ12టCబ(ెదను. మరణమ	 తపu మ#S ఏ�ైనను "ను` నను`
పK�ే��IంAనPQడల PQ�9ా Txక; ఎంత �×(ైన �ేయ	ను%ాక అT:ను. 18181818 
తన��కcడ వచుdటక; ఆ��క; మనసుqక;��#Sనద" నã! �ె>Zి
��"నప�డ� అందునుగ	#SంA ఆ���� మ�టల�డ�ట మ�T:ను గనుక 9ా#SదwరF
బé�ె6 Á̈మ	నక; వచుdవరక; పKయ�ణమ	 �ేZి#S. 19191919 9ారF బé�ె6 Á̈మ	నక;
వAdనప�డ� ఆ ఊ#S9ారందరF 9ా#S±దwక; గ	ంప�కc(f వAdఈ�� నã!
గ�x అ" అను��నుచుండ%ా 20202020 ఆ��సర�శక;N డ� Txక; �xల� దుఃఖమ	
కల;గజ³Z2ను గనుక నను` నã!1 అనక మ�#ా2 అను(f. 21212121 TEను సమృ� �w గల
�xనT:ౖ 9:È6J", PQ�9ా నను` #Sక;N #ా>"%ా J#S%S #ాజ³Z2ను. ]రF నను`
నã! అ" 1ిల;వTEల? PQ�9ా Tx]ద VరFదzమ	గ ¯ాm�మ	 ప>�?ను,
సర�శక;N డ� నను` బµధపర�ెను అ" 9ా#S�� �ె12uను. 22222222 అటB6  నã!య	
ఆ����కcడ ¹య�áయ	#ాలsౖన ర�తp అను ఆ�� �Åడల;ను
¹య�బ	�ేశమ	నుం(f J#S%S వAd#S. 9ా#SదwరF యవల�Åత ఆరంభమ	లk
బé�ె6 Á̈మ	 �ే#S#S.

ర�తp 2ర�తp 2ర�తp 2ర�తp 2

1111 నã! 12"!ట-�I బంధువ� (ొకడ�ం(ెను. అతడ� �xల ఆZిN పరFడ�, అతడ�
ఎÚ��లsక; వంశప�9ా(ై య	ం(ెను, అత" 1LరF బ¢యà. 2222
¹య�áయ	#ాలsౖన ర�తp Z2ల9:ౖనPQడల TEను ��లమ	లk"�I ��P,
PQవ" కటµmమ	 ��ందగలT° 9ా" 9:నుక ప#S%? TEరF��ందున" నã!��
�ెపu%ా ఆ��Tx కcమ�#§ ��మ4T:ను. 3333 �ాబట-C  ఆ�� 9:È6  ��లమ	లk"�I వAd



�ేను �Åయ	9ా#S 9:నుక ��లమ	లk ఏరF��T:ను. ఆ ��లమ	లk ఆ�� ��Pన
´µగమ	 ఎÚ��లsక; వంశప�9ా(ైన బ¢యà��. 4444 బ¢యà బé�ె6 Á̈మ	నుం(f
వAdPQ�9ా ]క; ��(ై య	ండ�ను%ాక" �ేను �Åయ	9ా#S�� �ెపu%ా
9ారFPQ�9ా "ను` ఆ�ర� ��ంచును %ాక"#S. 5555 అప�డ� బ¢యà
�Åయ	9ా#S]ద ఉంచబ(fన తన ప"9ా"" చూAఈ Aన`�� ఎవ#Sద" అడ�గ%ా
6666 �Åయ	9ా#S]ద నుంచబ(fన ఆ ప"9ాడ�ఈ�� ¹య�బ	�ేశమ	నుం(f

నã!�� కcడ J#S%S వAdన ¹య�áయ	#ాలsౖన ¸°వను#ాల;. 7777 ఆ��TEను
�Åయ	9ా#S 9:నుకక; పనల మధ�ను ఏరF��" కcరFd��నుటక; దయ�ేZి Txక;
Z2లVమ4" అ(f%?ను. ఆ�� వAd ఉదయమ	 nదల;��" P��వరక;
ఏరF��ను చుం(ెను, ��ంతZLప� మ�తKమ	 ఆ�� Pంట కcరFdం(ెన" 9ాడ�
�ె12uను. 8888 అప�డ� బ¢యà ర�తp��Tx క;మ�#§, Tx మ�ట Vనుమ	; 9E#tక
��లమ	లk ఏరF��నుటక; ��వదుw , �º"" V(fA ��వదుw , ఇచdట Tx
ప"క�ెN ల±దw  "లకడ%ా ఉండ�మ	. 9999 9ారF �Åయ	�ేను క"12ట-C  9ా#S"

9:ంబ(fంచుమ	, "ను` మ	టCకcడద" ¸°వనసుÍ లక; ఆజj® 1ింAయ	Tx`ను, క;
�xహ మగ	నప�డ� క;ండల±దwక; ��P ప"9ారF �ే��న ళØ6  �xK గ	మ"
�ె12uను. 10101010 అందుక; ఆ�� ¯ా%Sలప(f తల వంచు��"ఏ! �ె>Zి పర�ేhT:ౖన
Txయందు లm� మ	ంచునటB6  క; కటµmమ	 క>%?T° అ" �ెపu%ా బ¢యà
12"!ట- మరణ���న తరF9ాత వ�  అతN క; �ేZినదంతయ	 Txక;
�ె>యబ(ెను. 11111111 వ�  త> దండ�K లను  జన4భ�!" V(fA,
Pంతక;మ	ందు వ� ఎరFగ" జనమ	 TUదwక; వAdJV. 12121212 PQ�9ా వ�
�ేZిన�x"�I పKJఫల!చుdను; ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా



#?క�ల�I\ంద సుర�fతమ	%ా నుండ�నటB6  వ� వAdJV; ఆయన క;
సంప�రÞ���న బహÑమ�న !చుdన" ఆ��క;తN ర !�ెdను. 13131313 అందుక; ఆ��Tx
P�>న 9ా(x, TEను  ప"క�ెN లలk ఒక�xనను �ాక��Pనను, వ�
నTx`ద#SంA  �xసు#ా>నగ	 Txయందు 1LKమగ>%S మ�టల�(fJV గనుక
TxPQడల క; కటµmమ	 కల;గ"మ4" �ె12uను. 14141414 బ¢యà´¢జన�ాలమ	న
 Vక�(f�I వAd´¢జనమ	�ేZి, Aరకలk  మ	క� మ	ంA, Jనుమ" ఆ����
�ెపu%ా, �ేను �Åయ	 9ా#S±దw  ఆ�� కcరFdం(ెను. అతడ� ఆ��క; 1Lల�ల;
అం��య�%ా ఆ�� J" తృ1ిN ��ం�� ��"` !%Sలsdను. 15151515 ఆ�� P�రF ��నుటక;
ల�Aనప�డ� బ¢యàఆ�� పనలమధ�ను ఏరF��నవచుdను, ఆ��ను
అవమ�నపరచక;(f 16161616 మ#Sయ	 ఆ����రక; 1ి(f�?ళØ6  పడ9EZి ఆ��
P�రF��నునటB6  V(fA12టBC (f, ఆ��ను గ��w ంపవదw" తన �xసుల �ాజj®  1ిం�ెను.
17171717 �ాబట-C  ఆ�� అసNమయమ	వరక; ఆ �ే"లk ఏరF��నుచు, �xను ఏరF��"న
�x"" దుల6 ��టC%ా అV �x�xప� త���డ� యవల�PQను. 18181818 ఆ�� 9ాట-"
ఎJN ��" ఊ#Sలk"�I వAdనప�డ� ఆ�� అతN  ఆ�� P�రF ��"న 9ాట-" చూ�ెను.
ఆ�� J" తృ1ిN ��ం��న తరF9ాత �xను !%S>dన�x"" చూ1ింA ఆ���I�ెdను.
19191919 అంతట ఆ�� అతN  ఆ����TEడ� 9:క�డ ఏరF ��ంట-V? ఎక�డ ప"�ేZిJV?
యందు లm�మ	ంAన 9ాడ� �ºVంపబడ�ను%ాక అన%ా, ఆ�� �xను ఎవ"
±దw ప"�ేZ2T° అ�� తన అతN క; �ె>య�ె1ిuఎవ" య	దw  TEడ� ప"�ేZిJT°
అత"1LరF బ¢యà అT:ను. 20202020 నã!బK���Iయ	న` 9ా#S�I" చAdన9ా#S�I"
ఉప �ారమ	 �ేయ	ట మ�న" Pతడ� PQ�9ా�ేత ఆ�ర���ంపబడ�ను%ాక
అ" తన �Åడ>�� అT:ను. మ#Sయ	 నã!ఆ మనుషp�డ� మనక;



స]పబంధు వ�డ�, అతడ� మనలను V(f1ింపగల 9ా#Sలk ఒకడ" �ెపu%ా 21212121 
¹య�áయ	#ాలsౖన ర�తp అం�ే�ాదు, అతడ� నను` చూA, తనక; క>%Sన
పంట�Åత అంతయ	 మ	%Sంచువరక; తన ప" 9ా#S±దw  "లకడ%ా ఉండ�మ"
Tx�� �ె12uనT:ను. 22222222 అప�డ� నã! తన �Åడలsౖన ర�తp��Tx క;మ�#§,
అత" ప"క�ెN ల�� కcడTE బయల;�ేరFచు 9E#tక �ే"లk"9ా#S�I వ� కనబడక
��వ�ట మంAదT:ను. 23232323 �ాబట-C  యవల�Åతయ	 %�ధు మల�Åతయ	
మ	%Sయ	వరక; ఆ�� P�రF��నుచు బ¢యà ప"క�ెN ల±దw  "లకడ%ానుం(f
తన అతN  Pంట "వ Zిం�ెను.

ర�తp 3ర�తp 3ర�తp 3ర�తp 3

1111 ఆ�� అతNPQ�న నã!Tx క;మ�#§, క; �¤ల; కల;గ	నటB6  TEను  ��రక;
VW\ా ంJ V�x#SంపవలZిన �xనను గ�x. 2222 ఎవ" ప"క�ెN ల±దw  వ� ఉంట-9Ù
ఆ బ¢యà మనక; బంధువ�డ�. ఇ��%� PÀ #ాJK అతడ� కళ6మ	న యవల;
త�#ాuరబట-C ంప బ¢వ�చుTx`డ�. 3333 వ� ¯ా`నమ	�ేZి �ైలమ	 #ాచు��" 
బటCల; కటBC ��" ఆ కళ6మ	నక; 9:ళØ6 మ	; అతడ� అన`�ానమ	ల; ప�చుd
��నుట �x>ంచువరక; వ� అత"�I మరF%?rయ	ండ�మ	. 4444 అతడ� పండ���"న
తరF9ాత అతడ� పండ���"న సÍలమ	ను గ	#?N#S%S లkప>�I ��P అత" �ాళ6]ద
నున` బటC  ¬Zి పండ���నవలsను; వ� �ేయవలZిన�x"" అతడ� క;
�ె>యజ³య	న" ఆ���� అన%ా 5555 ఆ��వ� Z2లVAdనదంతయ	 �ేZ2దన"
�ె1ిu 6666 ఆ కళ6మ	TUదwక; ��P తన అతN  ఆజj® 1ింAన దంతయ	 �ేZ2ను. 7777
బ¢యà మనసుqన సం��ÌించునటB6  అన` �ానమ	ల; ప�చుd��" లkప>�I



��P ¥xన�ప� క;పu ±దw  పండ���"నప�డ� ఆ�� ��ల6 %ా ��P అత"
�ాళ6]దనున` బటC  ¬Zి పండ���T:ను. 8888 మధ�#ాJKయందు అతడ� ఉ>�Iప(f
J#S%S చూAనప�డ�, ఒక ZీN � అత" �ాళ6±దw  పండ���" య	ం(ెను. 9999 అతడ�
9:వరవ" అడ�గ%ా ఆ��TEను ర�తp అను  �xసు#ా>"; వ� Txక; స]ప
బంధువ�డవ� గనుక  �xసు#ా>]ద  ��ంగ	 కప� మన%ా 10101010 అతడ�Tx
క;మ�#§, PQ�9ా�ేత వ� �º9:న TUం��న�xనవ�; ����w9ా#STE %ా" %tపu9ా#STE

%ా" ¸°వనసుÍ లను వ� 9:ంబ(fంపక య	ండ�టవలన  మ	నుపట- సì 
పKవరNనకంటM 9:నుకట- సì  పKవరNన మ#S ఎక;�9:ౖన��. 11111111 �ాబట-C  Tx క;మ�#§,
భయపడక;మ	; వ� �ె1ిuనదంతయ	 క; �ేZ2దను. వ� ãగ	� #ాలవ"
Tx జనులందరF ఎరFగ	దురF. 12121212 TEను "ను` V(f1ింపగల9ాడనను మ�ట
9ాసNవ�¤; అP�ే క; TxకంటM స]ప���న బంధువ� (ొకడ�Tx`డ�. 13131313 ఈ#ాJK
య	ండ�మ	; ఉదయమ	న అతడ� క; బంధువ�" ధర4మ	 జ#S1ినPQడల
స#S, అతడ� V(f1ింపవచుdను. క; బంధువ�" ధర4మ	 జరFప�టక; అత"�I
ఇషCమ	 ల�క ��PనPQడల, PQ�9ా yవమ	��డ� TETE క; బంధువ�"
ధర4మ	 జ#S12దను; ఉదయమ	వరక; పండ���ను మ" �ె12uను. 14141414 �ాబట-C  ఆ��
ఉదయమ	వరక; అత" �ాళ6±దw  పండ���", ఒక" TUకడ� గ	#SNంచు�ాట-
9:ల;గ	 #ాకమ	ం�ే ల��ెను. అప�డ� అతడ�ఆ ZీN � కళ6మ	నక; వAdన సంగJ
�ె>య జ³యక;డ" �ె12uను. 15151515 మ#Sయ	 అతడ�వ� 9EZి ��"న దుపuట- �ెAd
పటBC  ��నుమ" �ెపu%ా ఆ�� �x" పటMCను. అతడ� ఆరF��లల యవలను ��లA
ఆ�� భ	జమ	]ద నుంచ%ా ఆ�� ప�రమ	లk"�I 9:æç6 ను. 16161616 ఆ�� తన అతN
Pంట-�I వAdనప�డ� అతNTx క;మ�#§,  ప" PQటB6  జ#S%?న" యడ�గ%ా, ఆ��



ఆ మనుషp�డ� తనక; �ేZిన దంతయ	 �ె>యజ³Zి 17171717 వ� వట-C�ేతpల�� 
అతN  Pంట-�I ��వదw" �ె1ిu అతడ� ఈ ఆరF ��లల యవలను Tx�I�ెd నT:ను.
18181818 అప�డ� ఆ��Tx క;మ�#§, PÀ సంగJ TEట-��నమ	న T:ర9E#Sd�ేTE �ా" ఆ
మనుషp�డ� ఊర క;ండడ� గనుక P�� ఏల�గ	 జరFగ	T° క; �ె>య	 వరక;
ఊరక;ండ�మT:ను.

ర�తp 4ర�తp 4ర�తp 4ర�తp 4

1111 బ¢యà ప�ర�x�రమ	TUదwక; ��P అక�డ కcరFdండ%ా, బ¢యà �ె1ిuన
బంధువ�డ� ఆ ��K వను ��వ�చుం(ెను గనుక బ¢యàఓP, PÀ తటBC  J#S%S
ఇక�డ కcరFdండ�మ" అత" 1ిల;వ%ా అతడ� వAd కcరFdం(ెను. 2222 బ¢యà
ఆ ఊ#S 12దwలలk ప��మం��" 1ి>1ించు��", ఇక�డ కcరFdండ�డ"�ెపu%ా
9ారFను కcరFdం(f#S. 3333 అతడ�¹య�బ	 �ేశమ	నుం(f J#S%S వAdన నã!
మన స�దరF(ైన ఎÚ��లsక;నక; క>%Sన భ�´µగమ	ను
అ!్మ9Eయ	చున`�� గనుక వ� �ెవ�ల�ర VనునటB6  TETUకసంగJ
�ె>యజ³యవలsన" య	Tx`ను. 4444 ఈ ప�ర "9ాసులPQదుటను Tx జనుల
12దwలPQదుటను ఆ భ�!" సం�ా��ంచు��నుమ	; ఏమ న%ా �x"
V(f1ించుటక; వ� ఒప���"న PQడల V(f 1ింప�మ	, �x" V(f1ింపTUల6 "
PQడల అ�� సuషCమ	%ా Tx�� �ెప�మ	. వ� %ాక �x" V(f1ింపవలZిన
బంధువ�(ెవడ�ను ల�డ�;  తరF9ాJ 9ాడను TETE అ" బంధువ�"�� �ె12uను.
అందుకతడ�TEను V(f1ిం�ెద నT:ను. 5555 బ¢యàవ� నã! �ేJనుం(f ఆ
��లమ	ను సం�ా��ంచు ��నమ	న చ"��Pన9ా"1Lరట అత" ¯ా�సÍ ~మ	ను



ZిÍ రపరచునటB6  చ"��Pన9ా" ´µర�PQ�న ర�తp అను ¹య�áయ	#ా>
±దw  నుం(fయ	 �x" సం�ా��ంపవలsన" �ెపu%ా 6666 ఆ బంధు వ�డ� TEను
�x"" V(f1ించు��నల�ను, Tx ¯ా�సÍ ~మ	ను ��%tటBC  ��ందుTE¹, TEను �x"
V(f1ింపల�ను గనుక 9E Txక; పKJ%ా బంధువ�" ధర4మ	 జ#S%Sంచుమ"
�ె12uను. 7777 ఇW\ా P�Úయ	లలk బంధు ధర4మ	ను గ�#Sd %ా",
క\యVక\యమ	లను గ�#Sd%ా", పKJ సంగJ" ZిÍ రపరచుటక; ప�ర�మ	న
జ#S%Sన మ#ా�ద ఏదన%ా, ఒకడ� తన �ెప� ¬Zి తన ��రFగ	9ా" �IచుdటP�.
ఈ ప" ఇW\ా P�Úయ	లలk పKమ�ణమ	%ా ఎంచబ(ెను. 8888 ఆ బంధువ�డ�వ�
�x"" సం�ా��ంచు��ను మ" బ¢యà�� �ె1ిu తన �ెప�¬య%ా 9999 
బ¢యàఎÚ��లsక;నక; క>%Sన�� య�వతpN ను �Iలk�నుక;ను మ�6  నుక;ను
క>%Sన�� య�వతpN ను నã! �ేJనుం(f సం�ా ��ంAJన" TEనన`ందుక;
]రF ఈ ��నమ	న ¯ా{లsౖ య	Tx`రF. 10101010 మ#Sయ	 చ"��Pన9ా" 1Lరట
అత" ¯ా�సÍ ~మ	ను ZిÍ రపరచునటB6 ను, చ"��Pన9ా" 1LరF అత"
స�దరFలలkనుం(fయ	, అత" సÍలమ	±క� �x�రమ	నుం(fయ	
��ట-C9Eయబడక య	ండ�నటB6 ను, TEను మ�6 ను ´µర�PQ�న ర�తను
¹య�áయ	#ా>" సం�ా��ంచు��" 12ం(f6 �ేZి��నుచుTx`ను. �º"�I ]రF ఈ
��నమ	న ¯ా{లsౖయ	Tx`ర" 12దwల��ను పKజ లంద#S��ను �ె12uను. 11111111 
అందుక; ప�ర�x�రమ	ననుం(fన పKజలందరFను 12దwల;ను�¤మ	 ¯ా{లమ	,
PQ�9ా  Pంట-�I వAdన ఆ ZీN �" ఇW\ా P�Úయ	ల వంశమ	ను వ#Szల6 జ³Zిన
#ా Á̈ల;ను ��>న�x"%ాను ల�య�ను ��>న �x"%ాను �ేయ	ను %ాక; 12121212 
ఎâKా �xలk వ� �³మ��వృ��z  క>%Sన9ాడ9:ౖ బé�ె6 Á̈మ	లk వ� ఖ��J



TUందుదువ� %ాక; PQ�9ా PÀ ¸°వను#ా>వలన క; దయ�ేయ	
సం�xనమ	ను  క;టBంబమ	ను �xమ�రF య��xక; క"న 12#?సు
క;టBంబమ	వలs నుండ�ను%ాక అ"#S. 13131313 �ాబట-C  బ¢యà ర�తpను
12ం(f6 �ేZి��" ఆ�� ±దwక; ��Pనప�డ� PQ�9ా ఆ�� గర»వJ
యగ	నటB6  అనుగ\ ©̈ం�ెను గనుక ఆ�� క;మ�రF"కT:ను. 14141414 అప�డ� ZీN �ల;ఈ
��నమ	న క; బంధువ�డ� ల�క;ండ �ేయ" PQ�9ా సుN JTUందు%ాక;
ఆయన Txమమ	 ఇW\ా P�Úయ	లలk పKకట-ంపబడ�ను%ాక. 15151515 "ను` 1LK!ంA
P�డ�గ	రF క;మ�రFలకంటM  �?క;�వ%ానున`  �Åడల; ఇత" కT:ను; ఇతడ�
 �Kా ణమ	 T°�x#Sd మ	స>తనమ	న క; ��షక;డగ	న" నã!�� �ె1ిu#S.
16161616 అప�డ� నã!ఆ ëడiను ¬Zి��" �ð%Sట నుంచు��" 9ా"�I �x��%ా
నుం(ెను. 17171717 ఆ�� ��రFగ	 ZీN �ల;నã!��రక; క;మ�రFడ� ప�టMCన" �ె1ిu
అత"�I ఓబéదను 1LరF 12ట-C #S. అతడ� �x�దునక; తం(fK PQ�న PQషªP±క�
తం(fK. 18181818 12#?సు వంWావÈ P�దన%ా12#?సు ¼̈¯�K నును కT:ను, 19191919 ¼̈¯�K ను
#ామ	ను కT:ను, #ామ	 అ!్మTx�xబ	ను కT:ను, అ!్మTx�xబ	
నయ¯�qనును కT:ను, 20202020 నయ¯�qను శల�4నును కT:ను, శల�4ను బ¢యàను
కT:ను, 21212121 బ¢యà ఓబéదును కT:ను, ఓబéదు PQషªP" కT:ను, 22222222 PQషªP
�x�దును కT:ను.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 1సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 1సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 1సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 1

1111 ఎâKా Pమ	 మన�మందు #ామతP¹qÓీమ	 పటC  ణప�9ాడ� ఒకడ�ం(ెను;
అత" 1LరF ఎల��Tx. అతడ� ఎâKా PÀ]య	(ైన సూప�నక; ప�ట-Cన ��హÑ



క;మ�రF(ైన ఎÚహÑనక; జనన���న PQ#�}మ	 క;మ�రFడ�, అత"�I ఇదwరF
´µర�ల;ం(f#S. 2222 �#Sలk ఒక�x" 1LరF హTx` #?ండవ�x" 1LరF 12"Tx`.
12"Tx`క; 1ిల6 ల; క>%S#S %ా" హTx`క; 1ిల6 ల;ల�క��P#S. 3333 ఇతడ�
ÌిలkహÑనందున` Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	 PQ�9ాక; nÖ క;�టక;ను బ>
అ#Suంచుటక;ను ఏటäట తన పటCణమ	 V(fA అచdట-�I ��వ�చుం(ెను. ఆ
�ాలమ	న ఏÚ±క� PదwరF క;మ�రFలగ	 హþ1ీ` ÓీT:}సుల; PQ�9ాక;
య�జక;ల;%ా నుం(f#S. 4444 ఎల��Tx �xను బల�రuణ �ేZినTxడ� తన ´µర�యగ	
12"Tx`క;ను �x" క;మ�రFలక;ను క;మ�#?Nలక;ను �ాళØ6  ఇచుdచు వ�ెdను
%ా" 5555 హTx` తనక; 1ిKయమ	%ా నున`ందున ఆ��క; #?ండ��ాళØ6  ఇచుdచు
వ�ెdను. PQ�9ా ఆ��క; సంతpల�క;ండ�ేZ2ను. 6666 PQ�9ా ఆ��క;
సంతpల�క;ండ �ేZియ	న` Á̈తpవ�నుబట-C , ఆ�� 9:ౖ#S యగ	 12"Tx` ఆ��ను
VZి�Iంచుట�?r, ఆ��క; �Åపమ	 ప�ట-C ంచుచు వ�ెdను. 7777 ఎల��Tx ఆ��క; ఏటäట
ఆ #§J%ా �ేయ	చు నుండ%ా హTx` PQ�9ా మం��ర మ	నక; ��వ�నప�(ెల6
అ�� ఆ��క; �Åపమ	 ప�ట-C ం�ెను గనుక ఆ�� ´¢జనమ	 �ేయక ఏడ�dచు
వ�ెdను. 8888 ఆ�� 12"!ట-PQ�న ఎల��TxహTx`,  9:ందుక; ఏడ�d చుTx`వ�?
వ� ´¢జనమ	 మ�నుట ఏల? క; మT° V�xర��ందుక; క>%Sన��? ప��మం��
క;మ�ళ6కంటM TEను క; VW ష���న9ాడను �ాTx? అ" ఆ���� �ెప�చు వ�ెdను.
9999 9ారF ÌిలkహÑలk అన`�ానమ	ల; ప�చుd��"న తరF9ాత హTx` ల�A
య�జక;(ైన ఏÚ మం��ర సN ంభమ	 దగ¶రనున` ఆసనమ	]ద
కcరFd"య	ండ%ా 10101010 బహÑదుఃఖ� �\ా ంతp#ాలsౖ వAd PQ�9ా స"`¥�"
�Kా రÍన�ేయ	చు బహÑ%ా ఏడ�dచు 11111111 Z2ౖన�మ	లక¥� పJవగ	 PQ�9ా, 



ZLవక;#ాలT:ౖన Txక; క>%Sయ	న` శ\మను చూA,  ZLవక;#ాలT:ౖన నను`
మరFవక జj® పకమ	 �ేZి��",  ZLవక;#ాలT:ౖన Txక; మగ 1ిల6 ను
దయ�ేZినPQడల, 9ా" తల]���I �ðరప�కJN  PQన`ట-�I #ా"య�క, 9ాడ�
బKదుక; ��నమ	ల"`టను TEను 9ా"" PQ�9ావగ	 క; అపu%Sంతpన"
nÖ క;�బ(f �ేZి��T:ను. ఆ�� PQ�9ా స"`¥�" �Kా రÍన �ేయ	చుండ%ా ఏÚ
ఆ�� T°రF క"12టBC చుం(ెను, 12121212 ఏలయన%ా హTx`తన మనసుqలkTE
�ెప���నుచుం(ెను. 13131313 ఆ�� 12దవ�ల;మ�తKమ	 కదల;చుం(f ఆ�� స�రమ	
Vనబడక య	ం(ెను గనుక ఏÚ ఆ�� మతpN #ాలsౖయ	న` దను��" 14141414
ఎంతవరక; వ� మతpN #ాల9:ౖ య	ందువ�? వ� �xK �Ôరసమ	ను ±దwనుం(f
¬Zి9Eయ	 మ" �ెపu%ా 15151515 హTx` అ�� �ాదు, Tx P�>న9ా(x, TEను
మT°ధుఃఖమ	 గల�xనT:ౖ య	Tx`ను; TEను �xK �Ôరసమ	T:ౖనను
మద�మ	T:ౖనను �ానమ	 �ేయల�దు %ా" Tx ఆత4ను PQ�9ా స"`¥�"
క;మ4#Sంచు ��నుచుTx`ను. 16161616  ZLవక;#ాలT:ౖన నను` ప"�Iమ�>న �x"%ా
ఎంచవదుw ; అత�ంత���న �Åప�ారణమ	నుబట-C  బహÑ%ా "ట�C రFuల; Vడ�చుచు
Txలk TEను �º" �ెప���నుచుంట-నT:ను. 17171717 అంతట ఏÚవ� �³మమ	%ా
9:ళØ6 మ	; ఇW\ా P�ల; �ేవ�"�� వ� �ేZి��"న మనV" ఆయన దయ�ేయ	ను
%ాక అ" ఆ���� �ెపu%ా 18181818 ఆ�� అత"�� ZLవక;#ాలT:ౖన TEను  దృÌిC �I కృప
TUందుదును%ాక అT:ను. తరF9ాత ఆ ZీN � తన �x#S" 9:È6��P
´¢జనమ	�ేయ	చు Txటనుం(f దుఃఖమ	ü%ా నుండ�ట మ�T:ను. 19191919 తరF9ాత
9ారF ఉదయమందు 9E%Sర�¤ ల�A PQ�9ాక; nÖ �I� J#S%S #ామ�లk" తమ
Pంట-�I వAd#S. అంతట ఎల��Tx తన ´µర� యగ	 హTx`ను కc(ెను,



PQ�9ా ఆ��ను జj® పకమ	 �ేZి��T:ను 20202020 గనుక హTx` గర»మ	 ధ#SంA
��నమ	ల; "ం(fనప�డ� ఒక క;మ�రF" క"TEను PQ�9ాక; nÖ క;���"
�"" అ(f%SJనను��" 9ా"�I సమ�P�లను 1LరF 12టMCను. 21212121 ఎల��Txయ	ను
అత"Pంట- 9ారందరFను PQ�9ాక; ఏటäట అ#Suంచు బ> న#Suం చుటక;ను
nÖ క;�బ(f" �ె>6 ంచుటక;ను ��P#S. 22222222 అP�ే హTx`ëడi  �ాల;
Vడ�చువరక; TEను #ాను; 9ాడ� PQ�9ా స"`¥�" అగ	ప(f J#S%S #ాక
అక�డTE ఉండ�నటB6 %ా TEను 9ా" ¬Zి��"వతpN న" తన 12"!ట-�� �ె1ిu 9:ళ6క
య	ం(ెను. 23232323 �ాబట-C  ఆ�� 12"!ట-PQ�న ఎల��Tx దృÌిC �I ఏ�� మంA�ో అ��
�ేయ	మ	; వ� 9ా"�I �ాల; మ�"uంచు వరక; ">A య	ండ�మ	,
PQ�9ా తన 9ాక�మ	ను ZిÍ రపరచును %ాక అ" ఆ���� అT:ను. �ా%ా ఆ��
అక�డTE య	ం(f తన క;మ�రF"�I �ాల; మ�"uంచు వరక; అత"
12ంచుచుం(ెను. 24242424 �ాల; మ�"uంAన తరF9ాత అతడ� ఇంక Aన`9ా(ై
య	ండ%ా ఆ�� ఆ బµల;" ఎJN ��" మ�డ� �Å(ెలను త���డ� 1ిం(f"
�xK �Ôరసప� JJN"¬Zి��" ÌిలkహÑలk" మం��రమ	నక; వ�ెdను. 25252525 9ారF ఒక
�Å(ెను వ¥�ంA, 1ిల6 9ా"" ఏÚ±దwక; ¬Zి��"వAd నప�డ� ఆ�� అత"��
ఇట6 T:ను 26262626 Tx P�>న9ా(x, TxP�>న 9ా" �Kా ణమ	��డ�, ±దw">A,
PQ� 9ాను �Kా రÍన�ేZిన ZీN �" TETE. 27272727 ఈ ëడiను దయ�ేయ	మ"
PQ�9ా�� TEను �ేZిన మనV" ఆయన Tx కనుగ\ ©̈ం�ెను. 28282828 �ాబట-C  TEను
ఆ ëడiను PQ�9ాక; పKJÌి¡ ంచుచుTx`ను; �xను బKదుక; ��నమ	ల"`టను
9ాడ� PQ�9ాక; పKJÌి¡ తpడ" �ె12uను. అప�డ� 9ాడ� PQ�9ాక;
అక�డTE nÖ �?�ను.
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1111 మ#Sయ	 హTx` Vజj® పన�ేZి PÀల�గT:ను Tx హృదయమ	
PQ�9ాయందు సం��Ìించుచున`��.PQ�9ాయందు Txక; మ}
బలమ	క>%?నువల" రmణనుబట-C  సం��ÌించుచుTx`నుTxV#�ధుల]ద TEను
అJశయపడ�దును. 2222 PQ�9ావంట- ప#S�దz  �ేవ�డ� ఒకడ�నుల�డ� వ�
తపu మ#S ఏ �ేవ�డ�ను ల�డ�మన �ేవ�"వంట- ఆశ\యదుర¶�¤��య	 ల�దు. 3333
PQ�9ా అనంతజj® "యగ	 �ేవ�డ� ఆయTE �I\యలను ప#§�fంచు9ాడ�ఇకను
అంత గర�మ	%ా మ�టల�డక;(fగర�ప�మ�టల; ] T°ట #ా"య�క;(f. 4444
పKఖ��JTUం��న Vల;�ాండ�K  ఓ(f��వ�దురF�¾ట-K>6న9ారF బలమ	 ధ#SంచుదురF. 5555
తృ1ిN %ా భ	�ంAన9ారF అన`మ	 �ావలsన" కc>�I��వ�దురFఆక> %t"న9ారF
ఆక>¬ర JందురF %t(xK ల; ఏడ�గ	రF 1ిల6 లను కనును అTEక���న 1ిల6 లను
క"న�� కృhంA ��వ�ను. 6666 జనులను సyవ�లను%ాను మృతpలను%ాను
�ేయ	9ాడ� PQ�9ాP��ా�xళమ	నక; పంప�చు అందులkనుం(f
ర1ిuంచుచుండ�9ాడ� ఆయTE. 7777 PQ�9ా �x#SదK~మ	ను ఐశ�ర�మ	ను
కల;గజ³య	 9ాడ� క;\ ంగజ³య	9ాడ�ను ల�వT:తpN 9ాడ�ను ఆయTE. 8888
ద#SదుK లను అ¥��ారFల�� కcరFdండబ¿టBC టక;ను మ ©̈మగల Zిం}సనమ	ను
స�తంJKంపజ³య	టక;ను 9ా#S" మంట-లkనుం(f PQతpN 9ాడ�
ఆయTEల�!గల9ా#S" 12ంటక;పu]��నుం(f ల�వT:తpN  9ాడ�
ఆయTE.భ�!±క� సN ంభమ	ల; PQ�9ా వశమ	,లkకమ	ను 9ాట-]ద
ఆయన ">1ియ	Tx`డ�. 9999 తన భక;N ల �ాదమ	ల; �¾ట-Kల6 క;ండ ఆయన 9ా#S"



�ా�ాడ�నుదు#ా4రF¶ ల; అంధ�ారమందు మ�టBమణ	గ	దురFబలమ	�ేత
ఎవడ�ను జయమ	 TUందడ�. 10101010 PQ�9ా�� 9ా��ంచు9ారF
Txశనమగ	దురFపరమండలమ	లkనుం(f ఆయన 9ా#S12ౖన య	రFమ	వలs
గ#Sèంచునులkకప� స#Sహదుw లలk నుండ�9ా#S�I ఆయన ¬రFu ¬రFdను�xను
"య!ంAన #ాàనక; ఆయన బల!చుdను�xను అ�ÌL�IంAన9ా"�I అ¥�క
బలమ	 కల;గజ³య	ను. 11111111 తరF9ాత ఎల��Tx #ామ�లk" తన Pంట-�I 9:È6
��PQను; అP�ే ఆ బµల;డ� య�జక;(ైన ఏÚ PQదుట PQ�9ాక;
ప#Sచర��ేయ	చుం(ెను. 12121212 ఏÚ క;మ�రFల; PQ�9ాను ఎరFగ"9ా#?r !�I�>
దు#ా4రF¶ లsౖయ	ం(f#S. 13131313 జనులVషయ��� య�జక;ల; �ేయ	చు వAdన ప"
P�మన%ా, ఎవ(ైన బ>ప�వ�ను వ¥�ంAన ]దట మ�ంసమ	 ఉడ�క;చుండ%ా
య�జక;" 9ారF మ�డ� మ	ండ�6 గల ��ం�I" ¬Zి��"వAd 14141414 బÐరFసులk %ా"
త1Lలలk%ా" గ�నలk%ా" క;ండలk%ా" అ�� గ	Adనప�డ� ఆ ��ం�I�ేత
బయటక; వAdనదంతయ	 య�జక;డ� తన��రక; ¬Zి��నును. ÌిలkహÑక;
వచుd ఇW\ా P�Úయ	లంద#S�I" �రF ఈల�గ	న �ేయ	చువAd#S. 15151515 ఇ��య	
%ాక 9ారF ��\ వ��ను ద ©̈ంపకమ	నుప� య�జ క;" ప"9ాడ� వAd
బ>ప�వ�ను వ¥�ంచు9ా"��య�జక;"�I వం(fంచుట�?r మ�ంస!మ	4,
ఉడకబ¿ట-Cన మ�ంసమ	 అతడ� ±దw ¬Zి��నడ�, పAd మ�ంస�¤ �ావలsను
అ" �ెప�చువ�ెdను. 16161616 ఈ mణమం�ే 9ారF ��\ వ��ను ద ©̈ంతpరF, తరF9ాత 
మనసుq వAd నంతమటBC క; ¬Zి��నవచుdన" 9ా"�� ఆ మ"Ìి �ె1ిuన
PQడల 9ాడ�ఆల�గ	వదుw  ఇప�(ే Pయ�వలsను, ల�" PQడల బలవంతమ	�ేత
¬Zి��ందుననును. 17171717 అందువలన జనుల; PQ�9ాక; T:ౖ9Eద�మ	



�ేయ	టయందు అసహ� పడ�టక; ఆ ¸°వనుల; �ారణ���#S, గనుక 9ా#S�ాపమ	
PQ�9ా స"`¥�" బహÑ %tపu�xPQను. 18181818 బµల;(ైన సమ�P�ల; Txర��
TEయబ(fన ఏâ�దు ధ#Sంచు��" PQ�9ాక; ప#Sచర��ేయ	 చుం(ెను. 19191919 9ా"
త>6  9ా"�I Aన` అం%§ ఒకట- క;ట-C  P�టäట బ> అ#Suంచుటక; తన
12"!ట-��కcడ వAdనప�డ� �x" �ెAd 9ా" �Iచుdచు వ�ెdను. 20202020
PQ�9ా స"`¥�" మనV�ేZి��న%ా క; �ొర�Iన PÀ సం�xనమ	నక;
పKJ%ా PQ�9ా క; సం�xనమ	 "చుdను%ాక అ" ఏÚ ఎల��Txను అత"
´µర�ను �ºVంAన తరF9ాత 9ారF ఇంట-�I 9:È6#S. 21212121 PQ�9ా హTx`ను
ద#Sîంప%ా ఆ�� గర»వJPQ� మ	గ	¶ రF క;మ�ళ6ను ఇదwరF క;మ�#?Nలను కT:ను.
అP�ే బµల;డగ	 సమ�P�ల; PQ�9ా స"`¥�" ఉం(f PQదుగ	చుం(ెను.
22222222 ఏÚ బహÑ వృదుz (xPQను. ఇW\ా P�Úయ	లక; తన క;మ�రFల; �ేZిన
�ార�మ	ల"`య	, 9ారF పKత�mప� గ	(xరమ	±క� �x�రమ	 దగ¶రక; ZLవ
�ేయ	టక;వAdన ZీN �ల�� శయ"ంచుటయను మ�ట �ెV" పడ%ా 9ా#S" 1ి>A
Pట6 T:ను 23232323 ఈ జనులమ	ందర ]రF�ేZిన �ెడi�ార�మ	ల; Txక; Vనబ(fనV.
ఈల�ట- �ార�మ	ల; ]#?ందుక; �ేయ	చుTx`రF? 24242424 Tx క;మ�రF ల�#ా,
PÀల�గ	 �ేయవదుw , Txక; Vనబ(fన�� మంA�� �ాదు, PQ�9ా జనులను
]రF అJక\!ంప�ేయ	 చుTx`రF. 25252525 నరF"�I నరFడ� తప��ేZినPQడల
�ేవ�డ� Vమరî�ేయ	ను%ా" PQవ#?rన PQ�9ా Vషయమ	లk �ాపమ	
�ేZినPQడల 9ా"��రక; ఎవడ� Vజj® పనమ	 �ేయ	ను? అT:ను. అP�ే
PQ�9ా 9ా#S" చంప దలA య	ం(ెను గనుక 9ారF తమ తం(fK±క�
nఱÃను Vనక��P#S. 26262626 బµల;డగ	 సమ�P�ల; ఇంకను ఎదుగ	చు



PQ�9ా దయయందును మనుషp�ల దయ యందును వ#Szల;6 చుం(ెను. 27272727 
అంతట �ైవజను(ొకడ� ఏÚ±దwక; వAdPట6 T:ను PQ�9ా "ను`గ�#Sd
Z2లVAdన�ేమన%ా,  1ిత రF" Pంట-9ారF ఐగ	ప�N  �ేశమందు ఫ#� Pంట-లk
ఉండ%ా TEను 9ా#S�I పKత�m���J". 28282828 అతడ� Tx మ	ందర ఏâ�దును ధ#SంA Tx
బ>1ీఠమ	]ద అరu ణమ	ను ధూపమ	ను అ#Suంచుట�?r Txక;
య�జక;డగ	నటB6  ఇW\ా P�ల; %�తKమ	లలkనుం(f TE నత" ఏరuరచు ��ంట-".
ఇW\ా P�Úయ	ల; అ#SuంAన �మవసుN వ�ల"`ట-"  1ితరF"
Pంట-9ా#S�IAdJ". 29292929 Tx "9ాస సÍలమ	నక; TEను "రÞPంAన బ>
T:ౖ9Eద�మ	లను ]#³ల తృణ÷క#SంచుచుTx`రF? !మ	4ను ��\ వ�బ¿టBC ��నుట�?r Tx
జనులగ	 ఇW\ా P�Úయ	ల; �ేయ	 T:ౖ9Eద�మ	లలk W \ష¡ ´µగమ	లను
పటBC ��నుచు, TxకంటM  క;మ�రFలను వ� %tపu �ేయ	చుTx`వ�. 30303030 
Pంట- 9ారFను  1ితరF" Pంట-9ారFను Tx స"`¥�" య�జ కత�మ	
జ#S%Sంచుదుర" PQ�9ా ఆజ® PAdయ	న`ను ఇప�డ� అ�� Tx
మనసుqనక; �³వలమ	 పKJకcలమ�PQన" ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన
PQ�9ా Z2లVచుd చుTx`డ�. �ావ�న PQ�9ా 9ాక;� ఏదన%ానను`
ఘనపరచు9ా#S" TEను ఘనపరచుదును. నను` తృణ÷క#Sంచు9ారF
తృణ÷�ారnందుదురF. 31313131 ఆల�Iంచుమ	; #ాగల ��నమ	లలk  బలమ	ను 
1ితరF" Pంట- బలమ	ను TEను తక;�వ�ేతpను.  Pంట మ	స>9ాడ�
ఒకడ�ను ల�క��వ�ను. 32323232 PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	లక; �ేయదలAన
�¤ల;Vషయమ	లk Tx "9ాససÍలమ	నక; అ�ాయమ	 కల;గ%ా వ�
చూతpవ�. ఎపuట-�I"  Pంట మ	స>9ాడ� ఉండడ�. 33333333 Tx



బ>1ీఠమ	TUదwT:వడ� ఉండక;ండ TEనంద#S" నhంపజ³యక Vడ�చు 9ాడను
గనుక అ��  కను`ల; �öణÝంచుటక;ను వ� దుఃఖమ	�ేత mయమగ	టక;ను
¯ాధనమగ	ను;  సం�xనప� 9ారందరF వయః�ాలమందు మరణమవ�దురF.
34343434  PదwరF క;మ�రFలsౖన హþÓీ`�I" ÓీT:}సునక;ను సంభ Vంచున" TEను
�ె1ిuన�x"�I క; సూచన%ా నుండ�ను.ఒక� Txట-యం�ే 9ా#SదwరF
మరణమవ�దురF. 35353535 తరF9ాత నమ4క ���న ఒక య�జక;" TEను
"య!ంతpను; అతడ� Tx ãచననుబట-C  Tx కనుకcలమ	%ా య�జకత�మ	
జ#S%Sంచును, అత"�I TEను నమ4క���న సం�xనమ	 ప�ట-C ం తpను, అతడ� Tx
అ�Ìిక;N " స"`¥�" ఎపuట-�I" య�జ కత�మ	 జ#S%Sంచును. 36363636 తరF9ాత
నమ4క ���న ఒక య�జక;" TEను "య!ంతpను; అతడ� Tx ãచననుబట-C
Tx కనుకcలమ	%ా య�జకత�మ	 జ#S%Sంచును, అత"�I TEను నమ4క���న
సం�xనమ	 ప�ట-C ం తpను, అతడ� Tx అ�Ìిక;N " స"`¥�" ఎపuట-�I" య�జ
కత�మ	 జ#S%Sంచును.
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1111 బµల;(ైన సమ�P�ల; ఏÚPQదుట PQ�9ాక;ప#Sచర� �ేయ	చుం(ెను. ఆ
��నమ	లలk PQ�9ా 9ాక;� పKత�mమగ	ట అరFదు, పKత�mమ	 తరFచు%ా
తటZిÍ ంచుటల�దు. 2222 ఆ �ాలమందు ఏÚ కను`ల; మంద దృÌిC  గల9:ౖనందున
అతడ� చూడల�క తనసÍలమందు పండ� ��"య	ండ%ాను 3333 �ºపమ	
ఆ#S��కమ	నుప� సమ�P�ల; �ేవ�" మందసమ	న` PQ�9ా
మం��రమ	లk పండ� ��"య	ండ%ాను 4444 PQ�9ా సమ�P�ల;ను 1ి>�ెను.



అతడ�AతNమం(f TEనుTx`న" �ె1ిu 5555 ఏÚదగ¶రక; ��Pవ� నను` 1ి>AJV
గ�x TEను వAdTxనT:ను. అతడ�TEను 1ిల;వల�దు, ��P పండ���మ4"
�ెపu%ా అతడ� ��P పండ���T:ను. 6666 PQ�9ా మరల సమ� P�ల;ను
1ిల;వ%ా సమ�P�ల; ల�A ఏÚ±దwక; ��PAతNమ	 వ� నను` 1ి>AJV
గనుక వAdJనT:ను. అP�ే అతడ� Tx క;మ�రF(x, TEను "ను` 1ిల;వల�దు,
��P పండ���మ4T:ను. 7777 సమ�P�ల; అపuట-�I PQ� 9ాను
ఎరFగక;ం(ెను, PQ�9ా 9ాక;� అత"�I ఇంక పKత�mమ	 �ాల�దు. 8888
PQ�9ా మ�డవ మ�రF సమ�P�ల;ను 1ిల;వ%ా అతడ� ల�A ఏÚ దగ¶రక;
��PAతNమ	 వ� నను` 1ి>AJ9E; P��%� వAdJనన%ా, ఏÚ PQ�9ా ఆ
బµల;" 1ి>�ెన" గ\ ©̈ంA 9999 వ� ��P, పండ���మ	4, ఎవ#?rన "ను`
1ి>AనPQడలPQ�9ా,  �xసుడ� ఆల�IంచుచుTx`డ�, ఆజ®"మ4"
�ెప�మ" సమ�P�ల;�� అన%ా సమ�P�ల; ��P తన సÍలమందు
పండ���T:ను. 10101010 తరF9ాత PQ�9ా పKత�m��� ">A ఆ #§J%ాసమ�P�లc
సమ� P�లc, అ" 1ిల;వ%ా సమ�P�ల; �xసుడ� ఆల �IంచుచుTx`డ�
ఆజ®Pమ4T:ను. 11111111 అంతట PQ�9ా సమ�P�ల;�� ఈల�గ	
Z2లV�ెdనుఇW\ా P�ల;లk TETUక�ార�మ	 �ేయబ¢వ�చుTx`ను; �x""
Vను9ారంద#S �ెవ�ల; %Sంగ	రFమనును. 12121212 ఆ ��నమ	న ఏÚ±క�
Pంట-9ా#S"గ	#SంA TEను �ె1ిuనదంతయ	 9ా#S]���I ర1ిuంతpను. �x" �ేయ
nదల;12ట-C  �x" మ	%Sంతpను. 13131313 తన క;మ�రFల; తమ	4ను �xమ	
Wాపగ\సుN ల%ా �ేZి��ను చుTx`ర" �xT:#S%Sయ	 9ా#S" అడi%Sంచల�దు గనుక
అత" Pంట-�I "త����న hm V¥�ంతpన" TEను అత"�I



�ె>యజ³య	చుTx`ను. 14141414 �ాబట-C  ఏÚ Pంట-9ా#S �ోషమ	నక; బ>�ేతT:ౖనను
T:ౖ9Eద�మ	�ేతT:ౖనను ఎన`ట-�I" �Kా యhdతNమ	 జ³యబడద" TEను
పKమ�ణప�ర�కమ	%ా ఆజj®  1ింAJ". 15151515 తరF9ాత సమ�P�ల;
ఉదయమగ	వరక; పండ���", ల�A PQ�9ా మం��రప� తల;ప�లను
¬Z2ను%ా", భయప(f తనక; క>%Sన దరîన సంగJ ఏÚ�� �ెపuక ��PQను. 16161616
అP�ే ఏÚసమ�P�లc Tx క;మ�రF(x, అ" సమ�P�ల;ను 1ిల;వ%ా
అతడ� AతNమ	 TE"క�డ ఉTx`నT:ను. 17171717 ఏÚ�� PQ�9ా P�!
Z2లV�ెdT° మరFగ	�ేయక దయ�ేZి Tx�� �ెప�మ	. ఆయన �� Z2లVAdన
సంగతpలలk ఏ�ైన వ� మరFగ	�ేZినPQడల అంతకంటM అ¥�క���న �×డ�
ఆయన క; కల;గజ³య	ను%ాక" �ెపu%ా 18181818 సమ�P�ల; �ే""
మరFగ	�ేయక సంగJ అంతయ	 అత"�I �ె>యజ?12uను. ఏÚ
V"Z2లVAdన9ాడ� PQ�9ా; తన దృÌి¡ �I అనుకcల���న�x"" ఆయన
�ేయ	ను%ాక అT:ను. 19191919 సమ�P�ల; 12దw9ాడ� �ా%ా PQ�9ా అత"�I
��(ైయ	న`ందున అత" మ�టలలk ఏ��య	 త1ిu��ల�దు. 20202020 �ాబట-C
సమ�P�ల; PQ�9ాక; పKవకN%ా ZిÍ రప(ెన" �xను nదల;��" బ¿P�#?ªబµ
వరక; ఇW\ా P�Úయ	లందరF �ె>Zి��"#S 21212121 మ#Sయ	 ÌిలkహÑలk PQ�9ా
మరల దరîన!చుdచుం(ెను. ÌిలkహÑలk PQ�9ా తన 9ాక;� �ేత
సమ�P�ల;నక; పKత�mమగ	చు వ�ెdను. సమ�P�ల;మ�ట ఇW\ా
P�Úయ	లంద#Sలk 9:ల6 (fయ�PQను.
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1111 ఇW\ా P�Úయ	ల; Óి>ÌీNయ	ల�� య	దzమ	 �ేయ	 ట�?r బయల;�ే#S
ఎబ¿T:జరFలk ��గ%ా Óి>ÌీNయ	ల; ఆÓ2క;లk ��%S#S. 2222 Óి>ÌీNయ	ల;
ఇW\ా P�Úయ	ల]ద తమ	4ను య	దzపంక;N ల;%ా ¬రFd��న%ా 9ారF
య	దzమ	లk క>Zినప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల; Óి>ÌీNయ	ల PQదుట ఓ(f��P
య	దzభ�!లkTE PQక;�వతక;�వ Txల;గ	 9Eలమం�� హతpలsౖ#S. 3333 �ాబట-C
జనుల; �ాæçమ	లk"�I J#S%S#ా%ా ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwల; PQ�9ా TEడ�
మనలను Óి>ÌీNయ	లమ	ందర ఎందుక; ఓ(fం�ెను? ÌిలkహÑలk నున`
PQ�9ా "బంధన మందస మ	ను మనమ	 ¬Zి��" మన మధ�
నుంచు��ందమ	 రం(f; అ�� మన మధ�నుం(fనPQడల అ�� మన శతpK వ�ల
�ేJలkనుం(f మనలను ర�fంచున"#S. 4444 �ాబట-C  జనుల; ÌిలkహÑనక; ��ంద#S"
పం1ి అక�డనుం(f �?ర� బ	లమధ� ఆZీను(ైయ	ండ� Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	
PQ�9ా "బంధన మందసమ	ను �ె1ిuంA#S. ఏÚ±క� PదwరF
క;మ�రFలsౖన హþÓీ`య	ను ÓీT:}సును అక�డTE �ేవ�" "బంధన
మందసమ	TUదw  ఉం(f#S. 5555 PQ�9ా "బంధన మందసమ	 దండ�లk"�I #ా%ా
ఇW\ా P�Úయ	లందరF భ�! పKJ ధ�" "చుdనంత %tపu�³కల; 9EZి#S. 6666
Óి>ÌీNయ	ల; ఆ �³కల; V", ¼̈áKయ	ల దండ�లk ఈ %tపu �³కలధ�" P�మ"
అ(f%S, PQ�9ా "బంధన మందసమ	 దండ�లk"�I వ�ెdన" �ె>Zి��" 7777
జ(fZి �ేవ�డ� దండ�లk"�I వ�ెdన" అను��" అã� మనక; శ\మ,
ఇంతక;మ	నుప� 9ా#§ల�గ	 సంభK!ంపల�దు, 8888 అయ�ã� మ}&రF డగ	
ఈ �ేవ�" �ేJలkనుం(f మనలను ఎవరF V(f1ింప గలరF? అరణ�మందు
అTEక���న �ెగ	ళ6�ేత ఐగ	1ీNయ	లను హతమ	 �ేZిన �ేవ�డ� ఈయTE గ�x. 9999



Óి>ÌీNయ	 ల�#ా, ¥ైర�మ	 �ెచుd��" 9ారF ]క; �xసులsౖనటBC  ]రF
¼̈áKయ	లక; �xసుల; �ాక;ండ బల�ఢ��లsౖ య	దzమ	 �ేయ	డ" �ెప���"#S. 10101010

Óి>ÌీNయ	ల; య	దwమ	�ేయ%ా ఇW\ా P�Úయ	ల; ఓ(f��P అందరF తమ
(ే#ాలక; పరF%?JN వAd#S. అప�డ� అత�¥�క���న వధ జ#S%?ను; ఇW\ా P�Úయ	లలk
మ	పu��9Eల �ాలËలమ	 కcలsను. 11111111 మ#Sయ	 �ేవ�" మందసమ	 పటCబ(ెను;
అ���ాకను హþÓీ` ÓీT:}సులను ఏÚ±క� PదwరF క;మ�రFల; హతpలsౖ#S. 12121212
ఆ Tx(ే బ¿Tx�]య	(ొకడ� య	దzభ�!లkనుం(f పరF%?JN వAd, A"%Sన
బటCల��ను తల]ద ధూÈ��ను ÌిలkహÑలk పK9Ehం�ెను. 13131313 అతడ�
వAdనప�డ� ఏÚ మందసమ	 Vషయ��� గ	ం(ె అVయ	చు ��K వపKక�ను
1ీఠమ	]ద కcరFdం(f PQదురFచూచుచుం(ెను. ఆ మనుషp�డ�
పటCణమ	లk"�I వరNమ�నమ	 �ే%ా పటCణసుÍ లందరF �³కల; 9EZి#S. 14141414 ఏÚ ఆ
�³కల; V"ఈ గల6 తpN  P�మ" అడ�గ%ా ఆ మనుషp�డ� త�ర%ా వAd ఏÚ��
సంగJ �ె>య�ె12uను. 15151515 ఏÚ �¾ంబ�� PQ"!�ేండ6 9ా(ై య	ం(ెను. అత"�I
దృÌిC  మంద%S>నందున అత" కండ�6  �ాన#ాక;ం(ెను. 16161616 ఆ
మనుషp�డ�య	దzమ	లkనుం(f వAdన9ాడను TETE, TEడ� య	దzమ	లkనుం(f
పరF%?JN  వAdJన" ఏÚ�� అన%ా అతడ�TxయTx, అక�డ ఏ! జ#S%?న"
అ(f%?ను. 17171717 అందుక; అతడ�ఇW\ా P�Ú య	ల; Óి>ÌీNయ	లమ	ందర "ల;వల�క
�ా#S��P#S; జను లలk అTEక;ల; హతpలsౖ#S; హþÓీ` ÓీT:}సు అను  PదwరF
క;మ�రFల; మృతpలsౖ#S; మ#Sయ	 �ేవ�" మందసమ	 పటCబ(ెను అ" �ె12uను
18181818 �ేవ�" మందసమను మ�ట అతడ� పల;క%ాTE ఏÚ �x�రమ	దగ¶ర నున`
1ీఠమ	 ]దనుం(f 9:నుకక; ప(f ��డV#S%S చ"��PQను; ఏల యన%ా అతడ�



వృదుz (ై బహÑ సూÍ ల�ే ©̈PQ� య	ం(ెను. అతడ� నల;వ�� సంవతqరమ	ల;
ఇW\ా P�Úయ	లక; Tx�యమ	 ¬#?dను. 19191919 ఏÚ �Åడలగ	 ÓీT:}సు ´µర�క;
అపuట-�I గర»మ	 క>%S కను��K దుw లsౖయ	ండ%ా �ేవ�" ±క� మందసమ	
పటCబ(ెన"య	, తన మ�మయ	 తన 12"!ట-య	 చ"��Pర"య	 ఆ��
V" TUప�ల;త%S> ¹�ాళ6]���I క;\ ం%S పKసవమ�PQను. 20202020 ఆ��
మృJTUందుచుండ%ా దగ¶ర ">Aయ	న` ZీN �ల; ఆ����భయపడవదుw , క;మ�రF"
కంట-వ"#S %ా" ఆ�� పKతp�తN ర!య�కయ	 లm�12టCకయ	 నుం(fన�ై 21212121
�ేవ�" మందసమ	 పటCబ(fనదను సంగJ", తన మ�మయ	 12"!ట-య	
చ"��Pన సంగJ" �ె>Zి��" పK´µవమ	 ఇW\ా P�Úయ	లలkనుం(f ��PQన"
�ె1ిu తన ëడiక; ఈ�ాబ¢దు1 అను 1LరF 12టMCను. 22222222 �ేవ�" మందసమ	 పటCబ(f
��Pనందున పK´µవమ	 ఇW\ా P�Úయ	లలkనుం(f �ెరపటCబ(f ��PQన" ఆ��
�ె12uను.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 5సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 5సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 5సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 5

1111 ఫ>ÌీNయ	ల; �ేవ�" మందసమ	ను పటBC ��" ఎబ¿T: జరFనుం(f అ��i దునక;
¬Zి��"వAd 2222 �x%�ను గ	(fలk �x%�ను ఎదుట �x" నుంA#S. 3333 అP�ే
మరFTxడ� అ��i దు9ారF �Kా తః�ాలమందు ల�వ%ా, ఇ��%� �x%�ను PQ�9ా
మందసమ	 ఎదుట TEలను బ¢ర6బ(fయ	ం(ెను కనుక 9ారF �x%�నును ల�వT:JN
9ా"¯ాÍ నమందు మరల ఉంA#S. 4444 ఆ మరFTxడ� 9ారF ఉదయమ	నTE ల�వ%ా
�x%�ను PQ�9ా మందసమ	 ఎదుట TEలను బ¢ర6బ(f య	ం(ెను.
�x%�ను±క� తలయ	 #?ండ� అర�ేతpల;ను �ెగ9Eయబ(f గడపదగ¶ర



ప(fయ	ం(ెను, 9ా" nం(ెమ	 మ�తKమ	 9ా"�I !%S> య	ం(ెను. 5555 �ాబట-C
�x%�ను య�జక;ల�! �x%�ను గ	(f�I వచుd 9ా#³! TEట-వరక; ఎవరFను
అ��i దులk �x%�ను±క� గ	(fగడపను �¾K క;�టల�దు. 6666 PQ�9ా హసNమ	
అ��i దు9ా#S]ద ´µరమ	%ా ఉం(ెను. అ��i దు9ా#S" �x" స#Sహదుw లలk నున`
9ా#S" ఆయన గడiల #�గమ	�� nJN  9ా#S" హతమ	 �ేయ%ా 7777 అ��i దు9ారF
సంభVంAన �x" చూAఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�" హసNమ	 మన]దను మన
�ేవత యగ	 �x%�ను]దను బహÑ´µరమ	%ా నున`�ే; ఆయన మందసమ	
మనమధ� నుండ�టP� �º"�I �ారణమ	గ�x; అ�� Pక మన మధ�
నుండకcడద" �ెప���" 8888 Óి>ÌీNయ	ల స#ాw రF లంద#S"
1ిల;వనం1ింAఇW\ా P�Ú య	ల �ేవ�" మందసమ	ను మనమ	 ఏ!
�ేయ	దుమ" అ(f%S#S. అందుక; 9ారFఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�" మంద సమ	ను
ఇక�డనుం(f %ాతp పటCణమ	నక; పంప�డ" �ెపu%ా, జనుల; ఇW\ా P�Úయ	ల
�ేవ�" మందసమ	ను అక�డనుం(f %ాతpనక; ¹Zి��" ��P#S. 9999 అP�ే
9ారF అ��i దునుం(f %ాతpనక; �x"" ¹Zి��"��Pన తరF9ాత PQ�9ా
హసNమ	 ఆ పటCణప� 12దwలక; 1ిన` లక;ను రహస� ¯ాÍ నమ	లలk గడiల; ల�1ి
9ా#S" nJN , %tపu Txశనమ	 జ³Z2ను. 10101010 9ారF �ేవ�" మందసమ	ను
ఎ�Å\ నునక; పం1ి9Eయ%ా �ేవ�" మందసమ	 ఎ�Å\ ను లk"�I వAdనప�డ�
ఎ�Å\ య	ల; �³కల; 9EZిమనలను మన జనులను చం1ి9Eయవలsన" �రF
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�" మందసమ	ను మన ±దwక; ¬Zి��" వAdర"#S. 11111111
�ా%ా జనుల; Óి>ÌీNయ	ల స#ాw రFలనంద#S 1ిల;వనం1ింAఇW\ా P�Úయ	ల
�ేవ�" మందసమ	 మనలను మన జను లను చంపక;ండ�నటB6



స�¯ాÍ నమ	నక; �x"" పం1ించు డ"#S. �ేవ�" హసNమ	 అక�డ బహÑ
´µరమ	%ా ఉం(ెను గనుక మరణభయమ	 ఆ పటCణసుÍ లంద#S" పట-C  య	ం(ెను.
12121212 �xవక !%S>య	న`9ారF గడiల #�గమ	 �ేత nతNబ(f#S. ఆ పటCణసుÍ ల
�³కల; ఆ�ాశమ	వరక; Vనబ(ెను.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 6సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 6సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 6సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 6

1111 య�9ా మందసమ	 ఏడ� T:లల; Óి>ÌీNయ	ల �ేశమందుం(fన తరF9ాత 2222
Óి>ÌీNయ	ల య�జక;లను శక; నమ	 చూచు9ా#S" 1ిల;వనం1ింAPQ�9ా
మందస మ	ను ఏ! �ేయ	దుమ	? ఏ! �ేZి స�సÍలమ	నక; �x""
పంప�దు¹ �ె>యజ?ప�డన%ా 3333 9ారFఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�" మందసమ	ను
పం1ి9Eయ ను�ేw hంAనPQడల ఊరకP� పంపక, P� Vధమ	�ేతT:ౖనను
ఆయనక; అప #ా¥xరÍ���న అరuణమ	 �ె>6 ంA పంపవలsను. అప�డ� ]రF
స�సÍతTUం�� ఆయన హసNమ	 ] ]దనుం(f PQందుక; Jయ�బడక య	ం(ెT°
]రF �ె>Zి��ందు ర"#S. 4444 ఫ>ÌీNయ	ల;మనమ	 ఆయనక; �ె>6 ంపవలZిన
అప#ా¥xరÍ���న అరuణ�¤ద" 9ా#Sనడ�గ%ా 9ారF] అంద#S]దను ]
స#ాw రFలంద#S ]దను ఉన`�ెగ	ల; ఒక�టä గనుక, Óి>ÌీNయ	ల స#ాw రFల లsక�
��ప�న అPదు బం%ారప� గడiల ర�పమ	లను, అPదు బం%ారప�
పం����క;�లను �ె>6 ంపవలsను. 5555 �ాబట-C  ]క; క>%Sన గడiల;%ాను భ�!"
�ాడ��ేయ	 పం�� ��క;�ల;%ాను "ర�1ించబ(fన గడiలను చుంచులను �ేZి
పం1ింA ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�"�I మ ©̈మను �ె>6 ంప వలsను. అప�డ� ]
]దను ] �ేవతల]దను ] భ�!]దను ´µరమ	%ా నున` తన



హసNమ	ను ఆయన ¬Zి9Eయ	ను �ాబ¢ల;. 6666 ఐగ	1ీNయ	ల;ను ఫ#�య	ను తమ
హృదయమ	లను క� Sనపరచు��"నటB6  ] హృద యమ	లను ]#?ందుక;
క� Sనపరచు��ందురF? ఆయన 9ా#Sలk అదు»త�ార�మ	లను �ేయ%ా 9ారF ఈ
జనులను ��"Ad#S; ఇW\ా P�Úయ	ల; 9:È6��P#S గ�x. 7777 �ాబట-C  ]రF ��\ తN
బం(f ఒకట- �ేPంA, �ా(f¹య" �ా(f ఆవ�లను #?ంట-" ��>�ెAd బం(f�I
కట-C  9ాట- దూడలను 9ాట- దగ¶రనుం(f Pంట-�I ��> 8888 PQ�9ా
మందసమ	ను ఆ బం(f]ద ఎJN , అప#ా ¥xరÍమ	%ా ఆయనక; ]రF
అ#SuంపవలZిన బం%ారప� వసుN వ�లను �x" పKక�TE Aన` 12టMCలk ఉంA అ��
మ�ర¶మ	న ��వ�నటB6 %ా V(fA12టBC (f. 9999 అ�� బé�ెª��షpక; ��వ� మ�ర¶మ	న
బ(f PÀ �ేశప� స#Sహదుw  �xట-న PQడల ఆయTE PÀ %tపu�×డ� మనక;
�ేZ2న" �ె>Zి ��నవచుdను; ఆ మ�ర¶మ	న ��"PQడల ఆయన మనలను
nతNల�ద"య	, మన అదృషCవశమ	�ేతTE అ�� మనక; సంభVం�ెన"య	
�ె>Zి��ందు మ"#S. 10101010 9ారF ఆల� గ	న #?ండ� �ా(f ఆవ�లను ��>�ెAd బం(f�I
కట-C  9ాట- దూడలను ఇంట-లkపల 12ట-C  11111111 PQ�9ా మందసమ	ను బం%ారF
గడiల;ను పం����క;� ర�పమ	ల;ను గల ఆ Aన` 12టMCను బం(f]ద ఎతN %ా 12121212 
ఆ ఆవ�ల; #ాజ మ�ర¶మ	నబ(f చక�%ా ��వ�చు అరచుచు, బé�ెª��షp
మ�ర¶మ	న న(f�ెను. Óి>ÌీNయ	ల స#ాw రFల; 9ాట- 9:ంబ (fP� బé�ెª��షp
స#Sహదుw  వరక; ��P#S. 13131313 బé�ెª��షp9ారF లkయలk తమ %�ధుమ�ేలను
�Åయ	చుం(f#S; 9ారF కను`లsJN  చూడ%ా మందసమ	 9ా#S�I కనబ(ెను, �x""
చూA 9ారF సం��ÌింA#S. 14141414 ఆ బం(f బé�ెª��షp 9ా(ైన PQ�షpవ±క�
��లమ	లk"�I వAd అక�డనున` ఒక 12దw  #ాJదగ¶ర "ల;వ%ా, 9ారF బం(f



±క� కఱÃలను *>d ఆవ�లను PQ�9ాక; దహన బ>%ా అ#SuంA#S. 15151515 
ల��య	ల; PQ�9ా మందసమ	ను బం%ారప� వసుN వ�ల;గల ఆ Aన`
12టMCను ��ంA ఆ 12దw  #ాJ]ద ఉంచ%ా, ఆ ��నమ	న బé�ెª��షp9ారF
PQ�9ాక; దహనబల;లను అ#SuంA బల;లను వ¥�ంA#S. 16161616 Óి>ÌీNయ	ల
స#ాw రFల; అPదుగ	రF అంతవరక; చూA Tx(ే ఎ�Å\ నునక; J#S%S 9:È6#S 17171717 
అప#ా¥xరÍ���న అరuణ%ా Óి>ÌీNయ	ల; �ె>6 ంAన బం%ారప� గడiల; ఏవన%ా,
అ��i దు9ా#S "!తNమ	 ఒకట-, %ాజj9ా#S "!తNమ	 ఒకట-, అÌ2�లkను 9ా#S
"!తNమ	 ఒకట-, %ాతp9ా#S "!తNమ	 ఒకట-, ఎ�Å\ ను9ా#S "!తNమ	 ఒకట-. 18181818 
�Kా �ారమ	గల పటCణమ	ల9ా#³! ��లమ	లk" %\ా మమ	ల9ా#³! Óి>ÌీNయ	ల
అPదుగ	రF స#ాw రFల పటCణమ	ల"`ట- లsక� ��ప�న బం%ారప� పం��
��క;�లను అ#SuంA#S. 9ారF PQ�9ా మందసమ	ను ��ం1ిన 12దw#ాP �º"�I
¯ాm�మ	. TEట-వరక; ఆ #ాP బé�ెª��షp 9ా(ైన PQ�షpవ±క�
��లమ	లk నున`��. 19191919 బé�ెª��షp9ారF PQ�9ా మందసమ	ను �ెరA
చూడ%ా �ేవ�డ� 9ా#S" హతమ	�ేZి ఆ జనులలk ఏబ�� 9Eల (ెబË��మం��"
n�ెN ను. PQ�9ా %tపu �ెబË�� అTEక;లను nతN%ా జనుల; దుఃఖ�
�\ా ంతpలsౖ#S. 20202020 అప�డ� బé�ెª��షp9ారF ప#S�దz�ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�"
ఎవరF "ల;వగలరF? మన±దwనుం(f ఆయన ఎవ#S±దwక; ��వలsన" �ె1ిu
21212121 �Iర��x�#§మ	 �ాప�రసుÍ లక; దూతలను పం1ిÓి>ÌీNయ	ల; PQ�9ా
మందసమ	ను మరల ¬Zి��" వAd#S; ]రF వAd ] �xప�నక; �x""
¬Zి��" ��వలsన" వరNమ�నమ	 పం1ి#S.
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1111 అంతట �Iర��x�#§మ	9ారF వAd PQ�9ా మంద సమ	ను ¬Zి��"��P
��ండయందుం(ే అáTx�xబ	 ఇంట �ే#Sd �x"" �ా�ాడ�ట�?r అత" క;మ�రF(ైన
ఎ>య�జరFను పKJÌి¡ ంA#S. 2222 మందసమ	 �Iర��x�#§మ	లkనుం(fన �ాలమ	
ఇరF9:ౖ సంవతqరమ	ల�PQను. ఇW\ా P�Úయ	లందరF PQ� 9ాను
అనుస#Sంప దుఃüంచుచుండ%ా 3333 సమ�P�ల; ఇW\ా P�Úయ	లంద#S��
ఇట6 T:ను] ప�రÞహృదయ మ	�� PQ�9ా±దwక; ]రF
మళØ6 ��"నPQడల, అన��ేవతలను అ�ాN #�తp �ేవతలను ] మధ�నుం(f ¬Zి
9EZి, పటBC దలగ>%S PQ�9ా తటBC  ] హృదయమ	లను JK1ిu ఆయ నను
ZLVంచు(f. అప�డ� ఆయన Óి>ÌీNయ	ల �ేJలkనుం(f !మ	4ను V(f1ించును.
4444 అంతట ఇW\ా P�Úయ	ల; బయల; �ేవతలను అ�ాN #�తp �ేవత లను ¬Zి9EZి
PQ�9ాను మ�తK�¤ ZLVంA#S. 5555 అంతట సమ�P�ల;ఇW\ా P�Úయ	లంద#S"
!¯ాuక; 1ిల;వనంప�(f; TEను ]పmమ	న PQ�9ాను �Kా రÍన �ేతpన"
�ెపu%ా 6666 9ారF !¯ాuలk కcడ� ��" ళØ6 �ే�� PQ�9ా స"`¥�"
క;మ4#SంA ఆ ��నమ	 ఉప9ాసమ	ం(fPQ�9ా దృÌిC �I �¤మ	
�ా�ాతp4లమ" ఒప���"#S. !¯ాuలk సమ�P�ల; ఇW\ా P�Ú య	లక;
Tx�యమ	 ¬రFdచువ�ెdను. 7777 ఇW\ా P�Úయ	ల; !¯ాuలk కc(fయ	Tx`ర"
Óి>ÌీNయ	ల; V" నప�డ� Óి>ÌీNయ	ల స#ాw రFల; ఇW\ా P�ల;]���I వAd#S. ఈ
సంగJ ఇW\ా P�Úయ	ల; V" Óి>ÌీNయ	లక; భయప(f 8888 మన �ేవ�(ైన
PQ�9ాను Óి>ÌీNయ	ల �ేJలk నుం(f మనలను ర�fంచునటB6 %ా మ���రక;



ఆయనను �Kా రÍన�ేయ	ట మ�నవదw" సమ�P�ల;TUదw  మనV �ేZి#S 9999
సమ�P�ల; �ాల; Vడ�వ" ఒక %tఱÃ1ిల6 ను �ెAd PQ�9ాక; స#ా�ంగ
బ>%ా అ#SuంA, ఇW\ా  P�Úయ	ల పmమ	న PQ�9ాను �Kా రÍన�ేయ%ా
PQ�9ా అత" �Kా రÍన అం%§క#Sం�ెను. 10101010 సమ�P�ల; దహనబ>
అ#Suంచుచుండ%ా Óి>ÌీNయ	ల; య	దzమ	 �ేయ	ట�?r ఇW\ా P�Úయ	ల ]���I
వAd#S. అP�ే PQ�9ా ఆ ��నమ	న Óి>ÌీNయ	ల]ద ��ండ�%ా
ఉరFమ	ల; ఉ#S!ంA 9ా#S" �xరFమ�రF �ేయ%ా 9ారF ఇW\ా P�Úయ	ల �ేత
ఓ(f��P#S. 11111111 ఇW\ా P�Úయ	ల; !¯ాuలk నుం(f బయల;�ే#S బé�x�రF వరక;
Óి>ÌీNయ	 లను త#S! హతమ	 �ేZి#S. 12121212 అప�డ� సమ�P�ల; ఒక #ాP ¬Zి
!¯ాuక;ను ÌLనుక;ను మధ� �x"" ">1ిPంతవరక; PQ�9ా మనక;
స}యమ	 �ేZ2న" �ె1ిu �x"�I ఎబ¿T:జరF1 అను 1LరF 12టMCను. 13131313 ఈల�గ	న
Óి>ÌీNయ	ల; అణపబ(fన9ా#?r ఇW\ా P�ల; స#Sహదుw లk"�I J#S%S #ాక ఆ%S��P#S.
సమ�P�ల; ఉం(fన ��నమ	ల"`టను PQ�9ా హసNమ	 Óి>ÌీNయ	లక;
V#�ధమ	%ా ఉం(ెను. 14141414 మ#Sయ	 Óి>ÌీNయ	ల; ఇW\ా  P�Úయ	ల ±దwనుం(f
పటBC ��"న పటCణమ	ల; ఇW\ా  P�Úయ	లక; J#S%S వ�ెdను. ఎ�Å\ నునుం(f %ాతp
వరక;న` %ా\ మమ	లను 9ాట- ��లమ	లను ఇW\ా P�Úయ	ల; Óి>ÌీNయ	ల
�ేJలkనుం(f V(f1ింA#S. మ#Sయ	 ఇW\ా P�Úయ	లక;ను అ¹#§య	లక;ను
సమ�¥xనమ	 క>%?ను. 15151515 సమ�P�ల; �xను బK���Iన ��నమ	ల"`య	
ఇW\ా P�Úయ	లక; Tx�య�¥�పJ%ా ఉం(ెను. 16161616 ఏటäట అతడ� బé�ేల;నక;ను
%Sల�¶ ల;నక;ను !¯ాuక;ను JరFగ	చు ఆ సÍలమ	లయందు ఇW\ా P�Úయ	లక;
Tx�యమ	 ¬రFdచు వ�ెdను. 17171717 మ#Sయ	 అత" Pల;6  #ామ�లkనుం(fనందున



అచdట-�I J#S%SవAd అచdటకcడను Tx�యమ	 ¬రFdచుం(ెను, మ#Sయ	
అతడ� అక�డ PQ�9ాక; ఒక బ>1ీఠమ	 కటMCను.
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1111 సమ�P�ల; వృదుz (ైనప�డ� తన క;మ�రFలను ఇW\ా  P�Úయ	ల]ద
Tx�య�¥�పతpల;%ా "య!ం�ెను. 2222 అత" జ³�ష¡ క;మ�రF" 1LరF ã9Eల;;
#?ండవ9ా" 1LరF అáయ�, 3333 �రF బ¿P�#?ªబµలk Tx�య�¥�పతpల;%ా ఉం(f#S.
అత" క;మ�రFల; అత" పKవరNనను అనుస#Sంపక, ధTx1Lmక;లsౖ లంచమ	ల;
ప�చుd��" Tx�యమ	ను JK1ిu9Eయ%ా 4444 ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwలందరF కc(f
#ామ�లk సమ�P�ల;TUదwక; వAd 5555 AతN %Sంచుమ	, వ� వృదుz డవ�, 
క;మ�రFల;  పKవరNనవంట- పKవరNన గల9ారF �ారF గనుక, సకలజనుల
మ#ా�ద��ప�న మ�క; ఒక #ాàను "య!ంప�మ	, అతడ� మ�క; Tx�యమ	
¬రFdన" అత"�� అ"#S. 6666 మ�క; Tx�యమ	 ¬రFdట�?r #ాàను
"య!ంప�మ" 9ారF అ"న మ�ట సమ�P�ల; దృÌిC �I పKJకcలమ	%ా
ఉం(ెను గనుక సమ�P�ల; PQ�9ాను �Kా రÍన�ేZ2ను. 7777 అందుక;
PQ�9ా సమ�P�ల;నక; Z2లVAdన�ేమన%ాజనుల; �� �ె1ిuన
మ�టల"`ట- పK�ారమ	 జ#S%Sంప�మ	; 9ారF "ను` Vస#Sèంపల�దు%ా" తమ	4ను
ఏలక;ండ నTE` Vస#SèంA య	Tx`రF. 8888 9ారF నను` Vస#SèంA, Pతర
�ేవతలను ప��ంA, TEను ఐగ	ప�N లkనుం(f 9ా#S" ర1ిuంAన Txట- నుం(f
TEట-వరక; �xమ	 �ేయ	చువAdన �ార�మ	ల"`ట- పK�ారమ	%ా 9ారF
PQడలను జ#S%SంచుచుTx`రF; 9ారF �ె1ిuన మ�టలను అం%§క#Sంచుమ	. 9999 



అP�ే 9ా#S" ఏలబ¢వ� #ాà ఎట-C9ాడగ	T° 9E ¯ా�f9:ౖ 9ా#S�I దృఢమ	%ా
�ె>యజ³య	మ	. 10101010 సమ�P�ల; తనను, #ాàను అ(f%Sన జనులక;
PQ�9ా మ�టల"` V"1ింA 11111111 ఈల�గ	న �ె12uను!మ	4ను ఏలబ¢వ� #ాà
ఎట-C9ాడగ	నన%ా, అతడ� ] క;మ�రFలను పటBC ��", తన రథమ	లను
��ల;టక;ను తన గ	ఱÃమ	లను �ా�ాడ�టక;ను 9ా#S" ఉంచు��నును, ��ందరF
అత" రథమ	ల మ	ందర పర%?తpN దురF. 12121212 మ#Sయ	 అతడ� 9ా#S" తన
Z2ౖన�మ	లk సహ¯Kా ¥�పతpల;%ాను పంచదWా¥�పతpల;%ాను "య!ంచును;
తన భ�మ	లను దును`టక;ను 9ాట- పంటను �Åయ	టక;ను తన య	�xz
య	ధమ	లను తన రథమ	ల ¯ామ�నులను �ేయ	టక;ను 9ా#S"
ఏరuరచు��నును. 13131313 ] క;మ�#?Nలను భm��ా#Sణ	ల;%ాను బ¢నక�ెN ల;%ాను
#tటMCల; �ాల;d9ా#S" %ాను 12టBC ��నును. 14141414 ] ��లమ	లలkను ]
�xK m��టలలkను ఒÚవ��టలలkను W \ష¡ ���న9ాట-" ¬Zి��" తన
ZLవక;ల�Iచుdను. 15151515 ] ¥xన�మ	లkను �xK m పండ6 లkను ప��యవ ´µగమ	 ¬Zి
తన ప#S9ారజనమ	నక;ను ZLవక;లక;ను ఇచుdను. 16161616 ] �xసులను ]
ప"క�ెN లను ] ప�వ�లలkను %ారwభమ	లలkను W \ష¡ ���న 9ాట-"1 పటBC ��"
తన ప"��రక; ఉంచు��నును. 17171717 ] మందలk ప��యవ´µగమ	 పటBC ��నును,
]మటBC క; ]రF అత"�I �xసులవ�దురF. 18181818 ఆ ��నమ	న ]రF �ÅరF ��"న
#ాàనుబట-C  ]రF nఱÃ12ట-Cనను PQ�9ా ] nఱÃVనక ��వ�ను అT:ను.
19191919 అPనను జనుల; సమ�P�ల; ±క� మ�ట �ెV" బ¿టCTUల6 కఆల�గ	న
�ాదు, 20202020 జనమ	ల; �ేయ	#§J" �¤మ	ను �ేయ	నటB6 మ�క; #ాà�ావలsను,
మ� #ాà మ�క; Tx�యమ	 ¬రFdను, మ� మ	ందర ��వ�చు అత(ే మ�



య	దzమ	లను జ#S%Sంచున"#S. 21212121 సమ�P�ల; జనుల±క� మ�టల"`ట-"
V" PQ�9ా స"` ¥�" 9ాట-" Vవ#Sం�ెను 22222222 గనుక PQ�9ావ� 9ా#S
మ�టల; V" 9ా#S�I ఒక #ాàను "య!ంచుమ" సమ�P�ల;నక;
Z2లVయ�%ా సమ�P�ల;]రందరF ] ] %ా\ మమ	లక; ��ండ"
ఇW\ా P�Úయ	లక; Z2లV�ెdను.
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1111 అÓియక; ప�ట-Cన బ¿�Åరతp క;మ�రF(ైన Z2#�రFక; జనన���న అáP�ల;
క;మ�రFడగ	 �×షp అను బ¿Tx�] య	(ొకడ�ం(ెను. �×షp ´µగ�వంతpడగ	 ఒక
బ¿Tx� ]య	డ�. 2222 అత"�I ¯êల; అను TUక క;మ�రFడ�ం(ెను. అతడ� బహÑ

¯êందర�మ	గల ¸°వనుడ�, ఇW\ా P�Úయ	లలk అత"�ాట- సుందరF
(ొకడ�నుల�డ�. అతడ� భ	జమ	ల; nదల;��" 12ౖ�I ఇతరFలకంటM ఎతpN
గల9ాడ�. 3333 ¯êల; తం(fKPQ�న �×షp±క� %ారwభమ	ల; త1ిu��%ా �×షp తన
క;మ�రF(ైన ¯êల;ను 1ి>Aమన �xసులలk ఒక" ¬Zి��"��P %ారwభమ	లను
9:దక;మ" �ె12uను. 4444 అతడ� ��P ఎâKా Pమ	 మన�మ	 J#S%S
�ా>�ా�ేశమ	న సంచ#Sంప%ా అV కన బడల�దు. తరF9ాత 9ారF షయÚమ	
�ేశమ	ను �xట- సం�xరమ	 �ేZి#S %ా" అV కనబడకయ	ం(ెను.
బ¿Tx�]య	ల �ేశమ	 సంచ#SంA చూడ%ా అV �ొరకల�దు. 5555 అP�ే 9ారF
సూప� �ేశమ	నక; వAd నప�డ�మనమ	 J#S%S 9:ళØ6 దమ	 రమ	4, %ారwభమ	ల
��రక; AంJంపక, Tx తం(fK మన��రక; V�xరపడ� TE¹య" ¯êల;
తన±దwనున` ప"9ా"�� అన%ా 6666 9ాడ�ఇ��%� ఈ పటCణమ	లk �ైవజనుడ�



ఒకడ�Tx`డ�, అతడ� బహÑ ఘనుడ�, అతడ� ఏ మ�ట �ెప�T° ఆ మ�ట
T:ర9EరFను. మనమ	 9:ళ6వలZిన మ�ర¶మ	ను అతడ� మనక;
�ె>యజ³య	TE¹ అత" ±దwక; 9:ళØ6 దమ	 రండ" �ె12uను. 7777 అందుక;
¯êల;మనమ	 9:ళØ6 T:డల ఆ మ"Ìి�I ఏ! ¬Zి��" ��వ� దుమ	? మన
¯ామ%S\లkనుండ� ´¢జనప�xరÍమ	ల; స#S ��PనV; ఆ �ైవజను"�I
బహÑమ�నమ	 ¬Zి ��"��వ�టక; మన �³!య	 ల�దు అ" తన ప"9ా"��
�ె1ిuమన±దw ఏ! య	న`ద" అడ�గ%ా 8888 9ాడ� ¯êల;��AతN %Sంచుమ	, Tx
±దw  �ావ� తpలమ	 9:ం(f కలదు. మనక; మ�ర¶మ	 �ె>యజ?1ిuనందు�?r
�x"" ఆ �ైవజను" �IతpN నT:ను. 9999 ఇప�డ� పKవకNయను 1LరF TUందు9ాడ�
ప�ర�మ	 �ºర �ద#Sîయ"1ించు��T:ను. ప�ర�మ	 ఇW\ా  P�Úయ	లలk
�ేవ�"±దw V�xరణ �ేయ	ట�?r ఒకడ� బయల;�ే#SనPQడలమనమ	
�ºర �దరîక;" ±దwక; ��వ� దమ	 రండ" జనుల; �ెప���నుట 9ాడ�క. 10101010 
¯êల; మ�ట మంA��, 9:ళØ6 దమ	 రమ4న%ా 11111111 9ారF �ైవజనుడ�ండ� ఊ#S�I
��P#S. ఊ#S�I ఎ�I���వ�చుండ%ా ళØ6 �ేదు��ను ట�?r వAdన కన�కల; తమక;
కనబ(fనప�డ�ఇక�డ �ºర � ద#Sîయ	Tx`(x అ" అ(f%S#S. 12121212 అందుక; 9ారFఇ��%�
అతడ� ] PQదుటTE య	Tx`డ�, త�ర%ా ��P క>Zి��ను(f; PÀ ��నమ	నTE
అతడ� ఈ ఊ#S�I వ�ెdను. TEడ� ఉన`తసÍలమందు జనులక; బ> జరFగ	ను
గనుక 13131313 ఊ#Sలk"�I ]రF ��Pన mణమం�ే, అతడ� ´¢జనమ	 �ేయ	టక;
ఉన`త���న సÍలమ	నక; 9:ళ6క మ	ను1L ]రF అత" కను%tందురF; అతడ� #ాక
మ	నుప� జనుల; ´¢జనమ	 �ేయరF; అతడ� బ>" ఆ�ర���ంAన తరF9ాత
1ిల;వ బ(fన9ారF ´¢జనమ	 �ేయ	దురF, ]రF ఎ�I���ం(f; అత" చూచుటక;



ఇ�ే సమయమ" �ె1ిu#S. 14141414 9ారF ఊ#Sలk"�I #ా%ా ఉన`త���న సÍలమ	నక;
��వ�చున` సమ�P�ల; 9ా#S�I ఎదురFప(ెను. 15151515 ¯êల; అచdట-�I #³ప�
వచుdన" PQ�9ా సమ� P�ల;నక; �ె>యజ³Z2ను. 16161616 ఎట6 న%ాTx జనుల
nఱÃ  Tx±దwక; వ�ెdను, TEను 9ా#S" దృÌిC ంA య	Tx`ను; �ా%ా Óి>ÌీNయ	ల
�ేJలkనుం(f Tx జనులను V(f1ించుట�?r Tx జనులsౖన ఇW\ా P�Úయ	ల ]ద
9ా"" అ¥��ా#S"%ా అ�ÌL�Iంచుటక;%ాను #³ప� ఈ 9Eళక; TEను బ¿Tx�]ను
�ేశమ	లkనుం(f ఒక మనుషp�" ±దwక; ర1ిuంచుదును. 17171717 ¯êల;
సమ�P�ల;నక; కనబడ%ాTE PQ�9ాఇత(ే TEను �� �ె1ిuన మ"Ìి ఇ��%�
ఇత(ే Tx జనులను ఏల;న" అత"�� Z2లV�ెdను. 18181818 ¯êల; గV"యందు
సమ�P�ల;ను క>Zి��"�ºర �ద#Sî Pల;6  ఏ��? దయ�ేZి Tx�� �ెప�మ"
అడ�గ%ా 19191919 సమ�P�ల; ¯êల;��TETE �ºర �ద#Sî", ఉన`త���న సÍలమ	నక;
Txక;మ	ందు 9:ళØ6 (f, TEడ� ]రF Tx�� కcడ ´¢జనమ	 �ేయవలsను, #³ప� 
మనసుqలk నున` దంతయ	 క; �ె>యజ³Zి "ను` 9:ళ6"�ెdదను. 20202020 మ�డ�
��నమ	ల �I\ందట త1ిu��Pన  %ారwభమ	లనుగ�#Sd V�xరపడక;మ	, అV
�ొ#S�IనV. ఇW\ా P�Úయ	ల అ�షCమ	 ఎవ#Sయందున`��?  యందును  తం(fK
Pంట- 9ా#Sయందును గ�x అT:ను. 21212121 అందుక; ¯êల; TEను బ¿Tx�]య	డను
�ాTx? Tx %�తKమ	 ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	లలk స�లu���న���ా�x? Tx Pంట-
9ారF బ¿Tx�]ను %�తKప� ఇంట-9ారంద#Sలk అల;uల; �ా#ా? Tx�� ఈల�గ	న
ఎందుక; పల;క;చుTx`వ�? అT:ను. 22222222 అP�ే సమ�P�ల; ¯êల;ను అత"
ప"9ా"" ´¢జనప� ¯ాలలk"�I ��డ���"��P, 1ిల;వబ(fన �x�xప� మ	పu��
మం��లk పK¥xనసÍలమందు 9ా#S" కcరFdండబ¿ట-C  23232323 పచనకరN��TEను 



దగ¶రనుంచుమ" �ె1ిu  �ేJ�I ఇAdన ´µగమ	ను ¬Zి��" రమ4న%ా 24242424 
పచనకరN జబËను �x" ]దనున` �x"" ¬Zి��"వAd ¯êల; ఎదుట ఉంచ%ా
సమ�P�ల; ¯êల;�� ఇట6 T:నుచూడ�మ	, మనమ	 క>Zి��ను �ాలమ	న�?r
�xAయ	ంచ బ(fన �x"" క; 12ట-Cయ	Tx`డ�, జనులను 1ి>AJన" TEను
పచనకరN�� �ె1ిuనప�డ� ఇ�� ��రక;ంచవలZినద" �ె1ిuJ". ఆ ��నమ	న
¯êల; సమ�P�ల;�� కcడ´¢జనమ	�ేZ2ను, 25252525 పటCణసుÍ ల; ఉన`త���న
సÍలమ	]దనుం(f ��గ	చుండ%ా సమ�P�ల; ¯êల;�� !�ెw]ద మ�టల�డ�
చుం(ెను. 26262626 మరFTxడ� �ెల6 9ారFనప�డ� సమ�P�ల;!�ెw]దనున`
¯êల;ను 1ి>A TEను "ను` ¯ాగనంప�ట�?r లsమ	4 అ" �ెపu%ా ¯êల; ల��ెను.
తరF9ాత 9ా#SదwరF బయల;�ే#S 27272727 ఊ#S Aవరక; వచుd చుండ%ా సమ�P�ల;
¯êల;��మనకంటM మ	ందు%ా 9:ళØ6 మ" PÀ ప"9ా"�� �ెప�మ	; �ేవ�డ�
Z2లVAdన�� TEను క; �ె>యజ?ప�వరక; వ� ఇక�డ ">A య	ండ�మT:ను;
అంతట 9ాడ� 9:æç6 ను.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 10సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 10సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 10సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 10

1111 అప�డ� సమ�P�ల; �ైలప� బ	(fi  పటBC ��" ¯êల; తల]ద �ైలమ	��Zి
అత" మ	దుw  12టBC ��"PQ�9ా "ను` అ�ÌL�IంA తన ¯ా�సÍ ~మ	]ద
అ¥�పJ%ా "య!ంAయ	Tx`డ� అ" �ె1ిu PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 ఈ
��నమ	న వ� Tx ±దwనుం(f ��Pన తరF9ాత బ¿Tx�]ను స#Sహదుw లk
Z2లqహÑలkనుండ� #ా Á̈ల; సమ�¥�దగ¶ర ఇదwరF మనుషp�ల; క; కనబడ�
దురF. 9ారFవ� 9:దకబ¢Pన %ారwభమ	ల; �ొ#S�IనV,  తం(fK తన



%ారwభమ	ల��రక; AంJంపక Tx క;మ� రF" కను%tనుట�?r TETE! �ేతpన"
��రక; V�xరపడ� చుTx`డ" �ెప�దురF. 3333 తరF9ాత వ� అక�డనుం(f 9:È6
�xబ¢రF ����xనమ	నక; #ా%ాTE అక�డ బé�ేల;నక; �ేవ�"±దwక; ��వ�
మ	గ	¶ రF మనుషp�ల; క; ఎదురFపడ�దురF; ఒకడ� మ�డ� �¤క1ిల6 లను,
ఒకడ� మ�డ� #tటMCలను, ఇం��కడ� �xK �Ôరసప� JJN" ¹య	చు వతpN రF. 4444
9ారF "ను` క;శలపKశ`ల(f%S క; #?ండ� #tటMCల; ఇతpN రF. అV 9ా#S�ేత వ�
¬Zి ��నవలsను. 5555 ఈల�గ	న ��వ�చు Óి>ÌీNయ	ల దండ� �ాప�9ారFండ� �ేవ�"
��ండక; �ేరFదువ�, అచdట ఊ#Sదగ¶రక; వ� #ా%ాTE, స�రమండలమ	 తంబ	ర
సTx`P Zి�x#ా 9ాPంచు9ా#S 9:నుక ఉన`త���న సÍలమ	నుం(f ��%Sవచుd
పKవకNల సమ�హమ	 క; కనబడ�ను, 9ారF పKకటన�ేయ	చు వతpN రF; 6666
PQ�9ా ఆత4 ]���I బలమ	%ా ��%Sవచుdను; వ� 9ా#S�� క>Zి పKకటన
�ేయ	చుండ%ా క; ��\ తN  మనసుqవచుdను. 7777 �ెవ�డ� ��డ�%ా నుండ�ను గనుక
ఈ సూచనల; క; సంభVంAన తరF9ాత క; మంAద" ��Aన�x"
�ేయ	మ	. 8888 TxకంటM మ	ందు వ� %Sల�¶ ల;నక; 9:ళ6%ా, దహనబల;లను
బల;లను సమ�¥xన బల;లను అ#Suంచుట�?r TEను ±దwక; ��%S వతpN ను;
TEను ±దwక; వAd వ� �ేయవలZిన�x"" క; �ె>యజ³య	వరక; ఏడ�
��నమ	ల �ాటB వ� అచdట "ల;వవలsను. 9999 అతడ� సమ� P�ల;TUదwనుం(f
9:È6��వ�ట�?r JరFగ%ా �ేవ�డ� అత"�I ��\ తN  మనసుq అనుగ\ ©̈ం�ెను. ఆ
��నమ	నTE ఆ సూచనల; కనబ(ెను. 10101010 9ారF ఆ ��ండదగ¶రక; వAdనప�డ�
పKవకNల సమ� హమ	 అత"�I ఎదురFపడ%ా �ేవ�" ఆత4 బలమ	%ా అత"
]���I వ�ెdను. అతడ� 9ా#S మధ�ను ఉం(f పKకటన �ేయ	చుం(ెను. 11111111



ప�ర�మ	 అత" T:#S%Sన9ారందరF అతడ� పKవకNల�� కcడనుం(f పKకట-ంచుట
చూA�×షp క;మ�రF"�I సంభVంAన �ే!ట-? ¯êల;ను పKవకNలలk నుTx`(x?
అ" ఒక"�� ఒకడ� �ెప���న%ా 12121212 ఆ సÍల మందుండ� ఒకడ�9ా#S తం(fK
PQవడ" య(f%?ను. అందుక; ¯êల;ను పKవకNలలk నుTx`(x? అను ¯ా��త
ప�టMCను. 13131313 అంతట అతడ� పKకట-ంచుట �x>ంA ఉన`త సÍలమ	నక; వ�ెdను.
14141414 ¯êల;±క� 1ినతం(fK అత"" అత" ప"9ా"" చూA]#SదwరF ఎక�(f�I
��Jర" అడ�గ%ా అతడ� %ారwభమ	లను 9:దకబ¢JVు; అV కనబడక ��%ా
సమ�P�ల;TUదwక; ��Jమ" �ె1ిuనప�డ� 15151515 ¯êల; 1ిన తం(fKసమ�P�ల;
�� �ె1ిuన సంగJ Tx�� �ెప�మ" అత"�� అన%ా 16161616 ¯êల;%ారwభమ	ల;
�ొ#S�Iనవ" అతడ� �ె12uన" తన 1ినతం(fK�� అT:ను %ా" #ాజ� మ	నుగ�#Sd
సమ�P�ల; �ె1ిuన మ�టను �ెల;పల�దు. 17171717 తరF9ాత సమ�P�ల; !¯ాuక;
PQ�9ా ±దwక; జనులను 1ిల;వనం1ింA ఇW\ా P�Úయ	ల�� ఇట6 T:ను 18181818 
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా ఈల�గ	న Z2ల VచుdచుTx`డ�TEను
ఇW\ా P�Úయ	లsౖన !మ	4ను ఐగ	ప� ◌ ్త �ేశమ	లkనుం(f ర1ిuంA
ఐగ	1ీNయ	ల వశమ	లk నుం(fయ	, !మ	4ను బµధ12ట-Cన జనమ	ల"`ట-
వశమ	లk నుం(fయ	 V(f1ింAJ". 19191919 అPనను ] దురwశల"`ట-"
ఉపదKవమ	 ల"`ట-" ��%tట-C  !మ	4ను ర�fంAన ] �ేవ�" ]రF ఇప�డ�
Vస#SèంAమ�]ద ఒక" #ాà%ా "య!ంప�మ" ఆయనను అ(f%Sయ	Tx`రF.
�ాబట-C  Pప�డ� ] %�తKమ	ల ��ప�నను ] క;టBంబమ	ల ��ప�నను ]రF
PQ�9ా స"`¥�" }జరF �ావలsను. 20202020 ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	ల"`ట-"
సమ�P�ల; సమకcరd%ా బ¿Tx�]ను %�తKమ	 ఏరu(ెను. 21212121 బ¿Tx�]ను



%�తKమ	ను 9ా#S Pంట- కcటమ	ల పK�ారమ	 అతడ� సమకcరd%ా మ� ºK Pంట-
కcటమ	 ఏరu(ెను. తరF9ాత �×షp క;మ�రF(ైన ¯êల; ఏరu(ెను. అP�ే
జనుల; అత" 9:ద�Iనప�డ� అతడ� కనబడల�దు. 22222222 �ావ�న 9ారFఇక�(f�I
ఇం��క మనుషp�డ� #ావలZి య	న`�x అ" PQ�9ా±దw V�xరణ�ేయ%ా
PQ�9ాఇ��%� అతడ� ¯ామ�నులk �x%Sయ	Tx`డ" Z2లV�ెdను. 23232323 9ారF
పరF%?JN ��P అక�డనుం(f అత" ��డ���"వAd#S; అతడ� జనసమ�హమ	లk
">A నప�డ� భ	జమ	ల; nదల;��" 12ౖ�I ఇతరFలకంటM ఎతpN గల9ాడ�%ా
కనబ(ెను. 24242424 అప�డ� సమ�P�ల;జనులంద#Sలk PQ�9ా ఏరuరAన9ా""
]రF చూA J#ా? జనులంద#Sలk అత"వంట-9ా(ొకడ�ను ల�డ" �ెపu%ా,
జనులందరF బÐబËల; 12టBC చు#ాà AరంyV యగ	%ాక అ" �³కల;9EZి#S. 25252525 
తరF9ాత సమ�P�ల; #ాజ��ాలనపదzJ" జనులక; V"1ింA, ఒక గ\ంథమందు
9Kా Zి PQ�9ా స"`¥�" �x" నుం�ెను. అంతట సమ�P�ల; జనులంద#S"
9ా#S 9ా#S ఇండ6 క; పం1ి9EZ2ను. 26262626 ¯êల;ను %Sëయ�లk" తన ఇంట-�I
9:È6��PQను. �ేవ�"�ేత హృదయ 1LK#³పణ TUం��న &రFల; అత" 9:ంట 9:È6#S.
27272727 ప"�Iమ�>న9ారF ��ందరFఈ మనుషp�డ� మనలను ఏల�గ	 ర�fంపగలడ"
�ెప���నుచు అత" "ర6m�మ	 �ేZి అత"�I �ానుకల; ¬Zి��" #ాక;ండ%ా
అతడ� �ెVట-9ా(ైనటBC  ఊర క;ం(ెను.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 11సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 11సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 11సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 11

1111 అ¹4య	(ైన Tx}షp బయల;�ే#S య�బéÌి¶ ల�దు.. �?దురF%ా ��%Sనప�డ�
య�బéషp 9ారందరF�¤మ	 క; ZLవ�ేయ	దుమ	, మ��� "బంధన�ేయ	మ"



Tx}షp�� అ"#S 2222 ఇW\ా P�Úయ	లంద#S ]���I "ంద �ెచుdనటB6  ]యంద#S
క;(fకను`లను ఊడ�ºయ	దున" ]�� TEను "బంధన �ేZ2దన"
అ¹4య	(ైన Tx}షp 3333 య�బéషp 9ా#S 12దwల�� �ెపu%ా 9ారF�¤మ	
ఇW\ా P�Úయ	ల స#Sహదుw  ల"`ట-�I దూతలను పంప�ట�?r P�డ� ��నమ	ల
గడ�వ� మ��Iమ	4; మమ	4ను ర�fంచుటక; ఎవరFను ల�క ��Pన PQడల
మమ	4ను �¤మ	 కపu%Sంచు��T:ద మ"#S. 4444 దూతల; ¯êల; %Sëయ�క; వAd
జనులక; ఆ వరN మ�నమ	 �ె>యజ?పu%ా జనులందరF ëగ¶ర%ా ఏ(fd#S. 5555 ¯êల;
��లమ	నుం(f ప�వ�లను ��ల;��" వచుdచుజనుల; ఏడ�dటక; Á̈తp9Eమ"
అడ�గ%ా 9ారF య�బéషp9ారF �ెAdన వరNమ�నమ	 అత"�I �ె>యజ³Zి#S. 6666 
¯êల; ఆ వరNమ�నమ	 Vన%ాTE �ేవ�" ఆత4 అత"]���I బలమ	%ా వ�ెdను.
అతడ� అ�x�గ\హÑ(ై 7777 ఒక �ా(f ఎడ6 ను ¬Zి తpనకల;%ా �ేZి ఇW\ా P�Úయ	ల
�ేశమ	లk" నల;��క;�లక; దూతల�ేత 9ాట-" పం1ి¯êల;��ను
సమ�P�ల;��ను �ేరక;ండ�9ా(ెవ(ో 9ా" ఎడ6 ను TEను ఈ పK�ారమ	%ా
�ేయ	దున" వరNమ�నమ	 �ేZ2ను. అందువలన PQ�9ా భయమ	
జనుల]���I వ�ెdను గనుక ±క(ైనను "ల;వక;ండ 9ారందరF వAd#S. 8888 
అతడ� బ¿జ?క;లk 9ా#S" లsక� 12టC%ా ఇW\ా P�ల;9ారF మ�డ� లmలమం��య	
య��x9ారF మ	పu��9Eల మం��య	 అP#S. 9999 అప�డ�#³ప�
మ¥x�హ`మ	లk%ా ]క; రmణ కల;గ	న" య�బéÌి¶ ల�దు 9ా#S�� �ెప�డ"
వAdన దూతల�� ఆజ®"Ad 9ా#S" పం1ి9EZ2ను. దూతల; ��P య�బéషp9ా#S�I
ఆ వరNమ�నమ	 �ెల;ప%ా 9ారF సం��షప(f#S. 10101010 �ాబట-C  య�బéషp9ారF
Tx}షp ±క� దూతల�� ఇట6 "#S#³ప� �¤మ	 బయల;�ే#S మమ	4ను



అపu%Sంచు��ందుమ	, అప�డ� ] దృÌిC �I ఏ�� అనుకcల¹ అ�� మ�క;
�ేయవచుdను. 11111111 మరFTxడ� ¯êల; జనులను మ�డ� సమ�హమ	ల;%ా �ేZిన
తరF9ాత 9ారF �ెల6 9ారF సమయమ	న దండ�మధ�ను జ�Ad
మ¥x�హ`మ	లk%ా అ¹4య	లను హతమ	�ేయ%ా 9ా#Sలk !%S>న9ారF
ఇదw#³Zికc(f ��జjలక;ండ �ెద#S��P#S. 12121212 జనుల;¯êల; మనలను ఏల;Tx
అ" అ(f%Sన 9ా#³#S? �¤మ	 9ా#S" చంప�నటB6  ఆ మనుషp�లను �ె1ిuంచుడ"
సమ�P�ల;�� అన%ా 13131313 ¯êల;TEడ� PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	లక; రmణ
కల;గజ³Z2ను గనుక ఈ ��నమ	న ఏ మనుషp�" ]రF చంపవదwT:ను. 14141414 
మనమ	 %Sల�¶ ల;నక; 9:È6  #ాజ�ప#S�ాలన పదzJ" మరల ¯ాÍ 1ించు��ందమ	
రండ" �ె1ిu సమ�P�ల; జనులను 1ిల;వ%ా 15151515 జనులందరF %Sల�¶ ల;నక;
వAd %Sల�¶ ల;లk PQ�9ా స"`¥�" సమ�¥xనబల;లను అ#SuంA, PQ�9ా
స"`¥�" ¯êల;నక; పటµC �ÌLకమ	 �ేZి#S. ¯êల;ను ఇW\ా P�Úయ	లందరFను
అక�డ బహÑ%ా సం��ÌింA#S.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 12సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 12సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 12సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 12

1111 అప�డ� సమ�P�ల; ఇW\ా P�Úయ	లంద#S�� ఇట6 T:నుఆల�Iంచు(f; ]రF
Tx�� �ె1ిuనమ�ట నం%§క#SంA ]]ద ఒక" #ాà%ా "య!ంA య	Tx`ను. 2222
#ాà ] �ార�మ	లను జ#S%Sంచును. TEను తల T:#SZిన మ	స>9ాడను, Tx
క;మ�రFల;, ] మధ�నుTx`రF; బµల�మ	Txట-నుం(f TEట-వరక; TEను ]
�ార�మ	లను జ#S%Sంచుచు వAdJ". 3333 ఇ��%� TEనుTx`ను, TET:వ" PQదుw T:ౖన
¬Zి��ంట-Tx? ఎవ" %ారwభమ	T:ౖన పటBC  ��ంట-Tx? ఎవ"�?rన అTx�యమ	



�ేZిJTx? ఎవ"T:ౖన బµధ12ట-CJTx? Tx�యమ	 Txక; అగపడక;ండ ఎవ"
±దwT:ౖన లంచమ	 ప�చుd��ంట-Tx? ఆల�గ	 �ేZినPQడల PQ�9ా
స"`¥�" ఆయన అ�ÌLకమ	 �ేPంAన 9ా" PQదుటను 9ాడ� Tx ]ద
¯ాm�మ	 పల;కవలsను, అప�డ� TEను ] PQదుట �x"" మరల "తpN  నT:ను.
4444 వ� మ�క; ఏ అTx�య���నను ఏ బµధT:ౖనను �ేయల�దు; ఏ
మనుషp�"±దw%ా" వ� �ే"T:ౖనను ¬Zి��నల�ద" 9ారF �ెపu%ా 5555 అతడ�
అట-C�� Tx±దw ఏ��య	 ]క; �ొరకద" PQ�9ాయ	ను ఆయన
అ�ÌLకమ	 �ేPంAన9ాడ�ను ఈ ��నమ	న ] ]ద ¯ా{లsౖ య	Tx`రF అ"
�ె1ిuనప�డ�¯ా{ల� అ" 9ారF పKతp�తN ర!Ad#S. 6666 మ#Sయ	 సమ�P�ల;
జనుల�� ఇట6 T:ను¹ÌLను అహ#�నును "రÞPంA ] 1ితరFలను
ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f ర1ిuంAన9ాడ� PQ�9ాP� గ�x 7777 �ాబట-C
PQ�9ా ]క;ను ] 1ితరFలక;ను �ేZిన J�ార�మ	లనుబట-C  PQ�9ా
స"` ¥�" TEను ]�� 9ా��ంచునటB6  ]రF ఇక�డ ">A య	ండ�(f 8888 య��Åబ	
ఐగ	ప�N నక; వAdన 1ిమ4ట ] 1ితరFల; PQ�9ాక; nఱÃ12టC%ా ఆయన
¹ÌL అహ#�నులను పం1ినందున 9ారF ] 1ితరFలను ఐగ	ప�N  లkనుం(f
��డ���" వAd PÀ సÍలమందు "వZింప జ³Zి#S. 9999 అP�ే 9ారF తమ �ేవ�(ైన
PQ�9ాను మరAనప�డ� ఆయన 9ా#S" }¯�రF±క� ZLTx¥�పJ PQ�న
ZీZ2#ా �ేJ�I" Óి>ÌీNయ	ల �ేJ�I" ¹య�బ	 #ాà�ేJ�I" అ!్మ9Eయ%ా
9ారF ఇW\ా P�Úయ	ల�� య	దzమ	 �ేZి#S. 10101010 అంతట 9ారF�¤మ	
PQ�9ానుVస#SèంA బయల; �ేవతలను అ�ాN #�తp �ేవతలను ప��ంA
నందున �ాపమ	 �ేZిJVు; మ� శతpK వ�ల �ేJలkనుం(f వ� మమ	4ను



V(f1ింAనPQడల �¤మ	 "ను` ZLVం�ెద మ" PQ�9ాక; nఱÃ12టC%ా 11111111 
PQ�9ా PQరF బËయల;ను బ¿�xనును PQâాN ను సమ�P�ల;ను పం1ి,
నల;��శల ] శతpK వ�ల �ేJలkనుం(f !మ	4ను V(f1ింA నందున ]రF
"ర»యమ	%ా �ాప�రమ	 �ేయ	చుTx`రF. 12121212 అP�ే అ¹4య	ల #ాజ?ౖన
Tx}షp ] ]���I వచుdట ]రF చూడ%ాTE, ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ]క;
#ాజ?ౖయ	న`నుఆయన �ాదు, ఒక #ాà !మ	4ను ఏలవలsన" ]రF Tx��
�ె1ిuJ#S. 13131313 �ాబట-C  ]రF �Å#S P�రuరచు��"న #ాà ఇత(ే. PQ�9ా ఇత""
]]ద #ాà%ా "రÞPంA య	Tx`డ�. 14141414 ]రF PQ�9ా యందు
భయభక;N ల; క>%S ఆయన మ�టను V" ఆయనను ZLVంA ఆయన ఆజ®ను
భంగమ	�ేయక ]రFను !మ	4ను ఏల; #ాàను ] �ేవ�(ైన PQ�9ాను
అనుస#SంAనPQడల ]క; �³మమ	 కల;గ	ను. 15151515 అP�ే PQ�9ా మ�ట
Vనక ఆయన ఆజ®ను భంగమ	 �ేZినPQడల PQ�9ా హసNమ	 ]
1ితరFలక; V#�ధ మ	%ా నుం(fనటB6  ]క;ను V#�ధమ	%ా నుండ�ను. 16161616 ]రF
">A చూచుచుండ%ా PQ�9ా జ#S%Sంచు ఈ %tపu �ార�మ	ను క"12టBC (f. 17171717
%�ధుమ �Åత�ాలమ	 ఇ�ే గ�x? ]రF #ాàను "రÞPంప�మ" అ(f%Sనందు�ేత
PQ�9ా దృÌిC �I ]రF �ేZిన �×డ� %tపuద" ]రF గ\ ©̈ంA �ె>Zి��నుట�?r
PQ�9ా ఉరFమ	లను వరªమ	ను పంప�నటB6 %ా TEను ఆయనను
9Eడ���నుచుTx`ను. 18181818 సమ�P�ల; PQ�9ాను 9Eడ���"నప�డ�
PQ�9ా ఆ ��నమ	న ఉరFమ	లను వరªమ	ను పంప%ా జనులందరF
PQ�9ాక;ను సమ�P�ల;నక;ను బహÑ%ా భయప(f 19191919 సమ�P�ల;��
ఇట6 "#S#ాàను "య!ంచుమ" �¤మ	 అడ�గ	ట�ేత మ� �ాపమ	ల"`ట-"



!ంAన �×డ� �¤మ	 �ేZిJVు. �ాబట-C  �¤మ	 మరణమ	 �ాక;ండ 
�xసుల���న మ� ��రక;  �ేవ�(ైన PQ�9ాను �Kా #SÍంచుమ	. 20202020 అంతట
సమ�P�ల; జనుల�� ఇట6 T:నుభయపడక;(f, ]రF ఈ �×డ� �ేZిన మ�ట
"జ�¤, అP నను PQ�9ాను Vస#Sèంపక;ండ ఆయనను అనుస#Sంచుచు
ప�రÞహృదయమ	�� ఆయనను ZLVంచు(f. 21212121 ఆయనను Vస#Sèంపక;(f,
ఆయనను Vస#Sèంప�9ారF పKãజనమ	 మ�>న9:ౖ ర�fంపల�" మ�య�
స�ర�పమ	లను అను స#SంచుదురF. "జమ	%ా అV మ�యP�. 22222222 PQ�9ా
!మ	4ను తనక; జనమ	%ా �ేZి��నుటక; ఇషCమ	 గ>%S య	Tx`డ�; తన
ఘన���న Txమమ	 "!తNమ	 తన జనులను ఆయన VడTxడడ�. 23232323 Tx
మటBC క; TEను ] "!తNమ	 �Kా రÍన �ేయ	ట మ�నుటవలన PQ�9ాక;
V#�ధమ	గ �ాపమ	 �ేZిన9ాడ నగ	దును. అ�� Txక; దూరమగ	ను%ాక. �ా"
W \ష¡ ���న చక�" మ�ర¶మ	ను ]క; బ¢¥�ంతpను. 24242424 ఆయన ]��రక; ఎ"`
%tపu �ార�మ	లను �ేZ2T° అ�� ]రF తలంచు��", ]రF PQ�9ాయందు
భయభక;N ల; క>%S, "ష�పటBలsౖ ప�రÞహృదయమ	�� ఆయనను ZLVంచుట
ఆవశ�కమ	. 25252525 ]రF �×డ��ేయ	9ా#?r�ే తపuక;ండ ]రFను ] #ాàను
Txశనమగ	దురF.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 13సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 13సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 13సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 13

1111 ¯êల; మ	పu�� ఏండ6 9ా(ై P�లTx రం�ం�ెను. అతడ� #?ండ� సంవతqరమ	ల;
ఇW\ా P�Úయ	లను ఏలsను 2222 ఇW\ా P�Úయ	లలk మ�డ� 9Eలమం��" ఏరuరచు
��T:ను. �#Sలk #?ండ� 9Eలమం�� !క4షpలkను బé�ేల; ��ండలkను



¯êల;TUదwనుం(f#S; 9:P�మం�� బ¿Tx�]య	ల %Sëయ�లk ãTx�xను
TUదwనుం(f#S; !%S>న9ా#S" అతడ� 9ా#S 9ా#S (ే#ాలక; పం1ి9EZ2ను. 3333
ãTx�xను %?బµలkనున` Óి>ÌీNయ	ల దండ�ను హతమ	�ేయ%ా ఆ సంగJ
Óి>ÌీNయ	లక; Vనబ(ెను; మ#Sయ	 �ేశమంతట ¼̈áKయ	ల; Vనవలsన" ¯êల;
బµ�ా ఊ��ం�ెను. 4444 ¯êల; Óి>ÌీNయ	ల దండ�ను హతమ	�ేZి నందున
ఇW\ా P�Úయ	ల; Óి>ÌీNయ	లక; Á̈య	లsౖర" ఇW\ా P�Úయ	లక; Vనబడ%ా
జనుల; %Sల�¶  ల;లk ¯êల; TUదwక; కc(fవAd#S. 5555 Óి>ÌీNయ	ల;
ఇW\ా P�Úయ	ల�� య	దzమ	�ేయ	ట�?r మ	పu��9Eల రథమ	లను ఆరF9Eల
గ	ఱÃప� #ðతpలను సమ	దKప�ద#Sనుండ� ఇసుక#³ణ	వ�లంత V¯ాN ర���న జన
సమ�హమ	ను సమకcరFd��" వAd#S. �రF బయల;�ే#S బé�x9:ను
త�రFu��క;�న !క4షpలk ��%S#S. 6666 ఇW\ా  P�Úయ	ల; ��గ	ల;పడ�చు వAd
�xమ	 ఇరFక;లk నున`టBC  �ె>Zి��" గ	హలలkను ��దలలkను ��టCలలkను
ఉన`త సÍలమ	లలkను కcపమ	లలkను �x%S#S. 7777 ��ందరF ¼̈áKయ	ల;
±#ాw ను న�� �xట- %ాదు�ేశ మ	నక;ను %Sల�దునక;ను 9:È6  ��P#S %ా"
¯êల; ఇంకను %Sల�¶ ల;లkTE ఉం(ెను; జనులందరF భయపడ�చు అత"
9:ంబ(fంA#S. 8888 సమ�P�ల; �ె1ిuనటBC  అతడ� ఏడ� ��నమ	ల; ఆ%S,
సమ�P�ల; %Sల�¶ ల;నక; #ాక��వ�టయ	, జనుల; తన ±దwనుం(f
�ెద#S��వ�టయ	 చూA 9999 దహన బల;లను సమ�¥xనబల;లను Tx ±దwక;
¬Zి��" రమ4" �ె1ిu దహనబ> అ#Suం�ెను. 10101010 అతడ� దహనబ> అ#SuంA
�x>ం Aన 9:ంటTE సమ�P�ల; వ�ెdను. ¯êల; అత"" క>Zి��" అత"�I
వందనమ	 �ేయ	ట�?r బయల;�ేర%ా 11111111 సమ� P�ల; అత"��వ� �ేZిన ప"



P�మ" య(f%?ను. అందుక; ¯êల;జనుల; Tx±దwనుం(f �ెద#S��వ�టయ	,
"రÞయ�ాలమ	న వ� #ాక��వ�టయ	, Óి>ÌీNయ	ల; !క4షpలk
కc(fయ	ండ�టయ	 TEను చూA 12121212 ఇంకను PQ�9ాను
WాంJపరచకమ	ను1L Óి>ÌీNయ	ల; %Sల�¶ ల;నక; వAd Tx]ద పడ�దురను��"
Tx అంతట TEను ¯ాహZింA దహనబ> అ#SuంAJనT:ను. 13131313 అందుక; సమ�
P�ల; ఇట6 T:ను �ేవ�(ైన PQ�9ా  �IAdన ఆజ®ను %?r��నక వ�
అV9Eకప� ప" �ేZిJV;  #ాజ�మ	నుఇW\ా P�Úయ	ల]ద స�x�ాలమ	
ZిÍ రపరచుటక; PQ�9ా తలA య	ం(ెను; అP�ే  #ాజ�మ	 "ల; వదు.
14141414 PQ�9ా తన A�xN ను¯ార���న మనసుqగల ±క" కను%t"య	Tx`డ�.
క; ఆజj® 1ింAన�x" వ� %?r��నక��JV గనుక PQ�9ా తన జనుల]ద
అత"" అ¥�పJ"%ా "య!ంచును. 15151515 సమ�P�ల; ల�A %Sల�¶ ల;ను V(fA
బ¿Tx�]య	ల %Sëయ�క; వ�ెdను; ¯êల; తన±దwనున` జనులను లsక�
12టC%ా 9ారF �x�xప� ఆరF వందలమం�� య	ం(f#S. 16161616 ¯êల;ను అత"
క;మ�రF(ైన ãTx�xనును తమ దగ¶ర నున` 9ా#S�� కcడ బ¿Tx�]య	ల
%Sëయ�లk ఉం(f#S; Óి>ÌీNయ	ల; !క4షpలk ��%Sయ	ం(f#S. 17171717 మ#Sయ	 Óి>ÌీN
య	ల �ాæçమ	లkనుం(f �ోప�డ�%ాండ�K  మ�డ�గ	ంప� ల;%ా బయల;�ే#S ఒక
గ	ంప� ష�య�ల; �ేశమ	న, ఒâKా క; ��వ�మ�ర¶మ	న సంచ#Sం�ెను. 18181818 #?ండవ
గ	ంప� బéì  �#�నుక; ��వ�మ�ర¶మ	న సంచ#Sం�ెను. మ�డవ గ	ంప� అరణ�
స]పమందుండ� జ?బ¢Pమ	లkయ స#S హదుw  మ�ర¶మ	న సంచ#Sం�ెను. 19191919 

¼̈áKయ	ల; కతpN లను ఈటMలను �ేPంచు��ందు #³¹ అ" Óి>ÌీNయ	ల;
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేశమందంతట కమ4ర9ాండ�K  ల�క;ండ�ేZియ	ం(f#S. 20202020 �ాబట-C



ఇW\ా  P�Úయ	లందరF తమ నక;�లను �ారలను %tడi ండKను ��టకతpN లను
పదును �ేPంచుట�?r Óి>ÌీNయ	లదగ¶రక; ��వలZి వ�ెdను. 21212121 అP�ే
నక;�లక;ను �ారలక;ను మ�డ� మ	ండ�6 గల ��ంక;లక;ను %tడiండKక;ను
మ	ను�Åల కఱÃల; స#S�ేయ	టక;ను ఆక; #ాళØ6 మ�తKమ	 9ా#S±దw నుం(ెను.
22222222 �ాబట-C  య	దz��నమందు ¯êల;TUదwను ãTx �xను TUదwను
ఉన`జనులలkఒక" �ేJలkT:ౖనను కJNP� %ా" PÀటMP�%ా" ల�క��PQను,
¯êల;నక;ను అత" క;మ�రF(ైన ãTx�xనునక;ను మ�తKమ	 అV
య	ం(ెను. 23232323 Óి>ÌీNయ	ల దండ� �ావ>9ారF ��ందరF !క4షp కనుమక;
వAd#S.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 14సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 14సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 14సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 14

1111 ఆ ��నమ	 ¯êల; క;మ�రF(ైన ãTx�xను తన .. తం(fK�� ఏ!య	 �ెపuక
తన ఆయ	ధమ	లను ¹య	 పడ�చు9ా"" 1ి>A అవతలనున` Óి>ÌీNయ	ల
దండ� �ావ>9ా#S" హతమ	�ేయ ��దమ	 రమ4T:ను. 2222 ¯êల; %Sëయ� అవతల
!%�\నులk �x"మ4�ెటBC  �I\ంద ��%Sయ	ం(ెను, అత" ±దwనున` జనుల;
�x�xప� ఆరF వందలమం��. 3333 ÌిలkహÑలk PQ�9ాక; య�జక;డగ	
ఏÚ±క� క;మ�రF(ైన ÓీT:}సుక; ప�ట-Cన ఈ�ాబ¢దు ±క� స�దరF(ైన
అ ß̈ట�బ	నక; జనన���న అ ß̈య� ఏâ�దు ధ#Sంచు��" అక�డ ఉం(ెను.
ãTx�xను 9:È6న సంగJ జనులక; �ె>యకయ	ం(ెను. 4444 ãTx�xను
Óి>ÌీNయ	ల దండ� �ావ>9ారFన` సÍలమ	 నక; �� ¸Aన �x#Sయగ	 కనుమల
నడ�మ ఇవతల ఒక సూ�� గటBC ను అవతల ఒక సూ��గటBC ను ఉం(ెను, 9ాట-లk



ఒక�x" 1LరF బÐZLqసు #?ండవ�x"1LరF Z2TE. 5555 ఒక�x" ��మ	4 !క4షp ఎదుట
ఉతN రప�9:ౖప�నను, #?ండవ�x" ��మ	4 %Sëయ� PQదుట ద�fణప�9:ౖప�నను
ఉం(ెను. 6666 ãTx�xనుఈ సున`Jల�" 9ా#S దండ� �ాపరFల]���I ��దమ	
రమ	4, PQ�9ా మన �ార�మ	ను ¯ా%SంచుTE¹, అTEక;ల�ేతT:ౖనను
����wమం���ేతT:ౖనను ర�fంచుటక; PQ�9ాక; అడiమ� అ" తన ఆయ	ధ
మ	ల; ¹య	9ా"�� �ెపu%ా 7777 అతడ� మనసుqలk ఉన`దంతయ	
�ేయ	మ	, ��దమ	 రమ	4.  P�ాC ను ¯ారమ	%ా TEను క; ��డ�%ా
నుTx`న" అత"�� �ె12uను. 8888 అప�డ� ãTx�xనుమనమ	 9ా#S దగ¶రక;
��P మనలను 9ా#S�I అగ	పరFచు��ందమ	. 9999 9ారF మనలను చూA�¤మ	
] ±దwక; వచుd వరక; అక�డ "ల;వ�డ" �ె1ిuన PQడల 9ా#S±దwక;
��క మనమ	న`�bట "ల;చుదమ	. 10101010 మ�±దwక; రండ" 9ారF
�ె1ిuనPQడల PQ�9ా 9ా#S" మన�ేJ�I అపu %Sం�ెన" �x"�ేత గ	#SNంA
మనమ	 ��దమ" �ెపu%ా 11111111 �#SదwరF తమ	4ను �xమ	 Óి>ÌీNయ	ల
దండ��ాపరFలక; అగ	పరFచు��"#S. అప�(ే Óి>ÌీNయ	ల;చూడ�(f, �xమ	
�x%Sయ	ం(fన గ	హలలkనుం(f ¼̈áKయ	ల; బయల;�ే#S వచుdచుTx`ర"
�ెప���నుచు 12121212 ãTx �xనును అత" ఆయ	ధమ	లను ¹య	9ా""
1ి>A�¤మ	 ]క; ఒకట- చూ1ింతpమ	 రండ" �ె1ిuనప�డ� ãTx�xనుTx
9:నుక రమ	4, PQ�9ా ఇW\ా P�Ú య	ల �ేJ�I 9ా#Sనపu%Sం�ెన" తన
ఆయ	ధమ	ల; ¹య	 9ా"�� �ె1ిu 13131313 అతడ�ను అత" 9:నుక అత"
ఆయ	ధమ	ల; ¹య	9ాడ�ను తమ �ేతpల��ను �ాళ6��ను �Kా �I PQ�I�#S.
Óి>ÌీNయ	ల; ãTx�xను �ెబËక; పడ%ా అత"9:నుక వచుd అత"



ఆయ	ధమ	ల; ¹య	 9ాడ� 9ా#S" చం12ను. 14141414 ãTx�xనును అత" ఆయ	
ధమ	ల; ¹య	 9ాడ�ను �ేZిన ఆ nదట- వధయందు �x�xప�%ా
ఇరFవ��మం�� ప(f#S; ఒక ��నమ	న ఒక �ా(f PQడ�6  దును` అరPQకరమ	 TEల
��డ�గ	న అ�� జ#S %?ను. 15151515 దండ�లkను ��లమ	లkను జనులంద#Sలkను మ}
భయకంపమ	 క>%?ను. దండ� �ావ>9ారFను �ోప�డ� %ాండ�K ను �JTUం��#S;
TEలయ��#?ను. 9ారF ఈ భయమ	 �ైVకమ" ´µVంA#S. 16161616 దండ�9ారF
�ె��#S��P బÐJN %ా ఓ(f��వ�ట బ¿Tx�]య	ల %Sëయ�లk నున` ¯êల;
±క� 9Eగ	ల9ా#S�I కనబడ%ా 17171717 ¯êల;]రF లsక 12ట-C  మన±దw ల�"9ా#?వ#�
చూడ�డ" తన±దwనున` జనుల�� �ె12uను. 9ారF లsక� చూA
ãTx�xనును అత" ఆయ	ధమ	ల; ¹య	9ాడ�ను ల�ర" �ె>Zి��"#S. 18181818
�ేవ�" మందసమ	 అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల±దw ఉండ%ా�ేవ�"
మందసమ	ను ఇక�(f�I ¬Zి��"రమ4" ¯êల; అ ß̈య�క; Z2లV�ెdను. 19191919
¯êల; య�జక;"�� మ�టల�డ�చుండ%ా Óి>ÌీNయ	ల దండ�లk ధ�" మ#S
PQక;�వ%ా Vనబ(ెను; �ాబట-C  ¯êల; య�జక;"�� �ెP� 9:నుకక;
¬య	మ" �ె1ిu 20202020 �xనును తన±దw నున` జనులందరFను కcడ���"
య	దzమ	నక; ��రబ(f#S. 9ారF #ా%ా Óి>ÌీNయ	ల; కలవరప(f ఒక#STUకరF
హతమ	 �ేZి��ను చుం(f#S. 21212121 మ#Sయ	 అంతక;మ	నుప� Óి>ÌీNయ	ల
వశమ	ననున`9ా#?r చుటBC నున` �Kా ంతమ	లలk నుం(f 9ా#S��కcడ దండ�నక;
వAdన ¼̈áKయ	ల; ¯êల; TUదwను ãTx�xనుTUదwను ఉన` ఇW\ా P�Ú
య	ల�� క>Zి��నవలsన" Óి>ÌీNయ	లను V(fA#S. 22222222 అ��య	 %ాక
ఎâKా Pమ	 మన�మ	లk �x%Sయ	న` ఇW\ా P�Úయ	ల;ను Óి>ÌీNయ	ల;



�ా#S��Pర" V" య	దzమందు 9ా#S" తరFమ	టలk కc(f#S. 23232323 ఆ ��నమ	న
PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	లను ఈల�గ	న ర�fం�ెను. య	దzమ	 బé�x9:ను
అవతలక; ¯ాగ%ా ఆ ��నమ	న ఇW\ా P�Úయ	ల; �xల� బడ>క TUం��#S. 24242424 TEను
Tx శతpK వ�ల]ద పగ ¬రFd��నక మ	నుప�, ¯ాయంతKమ	 �ాకమ	నుప�
´¢జనమ	 �ేయ	9ాడ� శ1ింపబడ�ను అ"¯êల; జనుల�ేత పKమ�ణమ	
�ేPం�ెను, అందువలన జనుల; ఏ!య	 Jనక;ం(f#S. 25252525 జనులందరF ఒక
అడVలk"�I #ా%ా అక�డ TEల]ద �ేT: కనబ(ెను. 26262626 జనుల; ఆ అడV"
జ�ర%ా �ేT: �ాల;వ కట-Cయ	ం(ెను %ా" జనుల; �xమ	 �ేZిన పKమ�ణమ	నక;
భయప(f ఒకడ�ను �ెP� T°ట12టCల�దు. 27272727 అP�ే ãTx�xను తన తం(fK
జనుల�ేత �ేPంAన పKమ�ణమ	 Vనల�దు. గనుక తన �ేJకఱÃ  �x1ి �x"
��నను �ేT: పటBC లk మ	ంA తన �ెP� T°ట-లk 12టBC ��న%ా అత" కను`ల;
పK�ాhం�ెను. 28282828 జనులలk ఒకడ� తం(fK జనుల�ేత పKమ�ణమ	 �ేPంAఈ
��నమ	న ఆ}రమ	 ప�చుd��ను9ాడ� శ1ింపబడ�న" ఖం(fతమ	%ా
ఆజj® 1ింAయ	Tx`డ�; అందు�ేతTE జనుల; బహÑ బడ>య	Tx`ర" �ె12uను.
29292929 అందుక; ãTx�xను అందు�ేత Tx తం(fK జనులను కషC12ట-Cన9ా(xPQను;
TEను ఈ �ేT: ��ం�ెమ	 ప�చుd��న` మ�తKమ	న Tx కను`ల; ఎంత
పK�ాhంచుచున`9Ù చూడ�(f 30303030 జనుల; �xమ	 A�I�ంచు��"న తమ శతpK వ�ల
�ోప�ళ6వలన బµగ	%ా ´¢జనమ	 �ేZినPQడల 9ారF Óి>ÌీNయ	లను మ#S
అ¥�కమ	%ా హతమ	 �ేZియ	ందురT:ను. 31313131 ఆ ��నమ	న జనుల;
Óి>ÌీNయ	లను !క4షpనుం(f అయ��లkను వరక; హతమ	�ేయ%ా జనుల;
బహÑ బడ>క TUం��#S. 32323232 జనుల; �ోప�డ�]ద ఎగబ(f, %tఱÃలను ఎడ6 ను



12య�లను ¬Zి��" TEల]ద 9ాట-" వ¥�ంA రకNమ	��TE భ�fంAనందున 33333333
జనుల; రకNమ	��TE J" PQ�9ా దృÌిC �I �ాపమ	 �ేయ	చుTx`ర" ��ందరF
¯êల;నక; �ె>యజ³య%ా అతడ�]రF VWా�స ఘ�తక;లsౖJ#S; 12దw  #ాP
±కట- TEడ� Tx దగ¶రక; �ొ#S6ంA �ెండ" �ె1ిu 34343434 ]రF అక�డక�(f�I జనుల
మధ�క; ��P, అందరF తమ PQదుw లను తమ %tఱÃలను Tx±దwక;
¬Zి��"వAd Pక�డ వ¥�ంA భ�fంపవలsను; రకNమ	�� మ�ంసమ	 J"
PQ�9ా దృÌిC �I �ాపమ	 �ేయక;డ" 9ా#S�� చప�డ" ��ంద#S" పం12ను.
�ాబట-C  జనులందరF ఆ #ాJK తమ తమ PQదుw లను ¬Zి��" వAd అక�డ వ¥�ం
A#S. 35353535 మ#Sయ	 ¯êల; PQ�9ాక; ఒక బ>1ీఠమ	ను కట-C ం�ెను.
PQ�9ాక; అతడ� కట-C ంAన nదట- బ>1ీఠమ	 అ�ే. 36363636 అంతటమనమ	
#ాJKయందు Óి>ÌీNయ	లను త#S! �ెల6 9ారFవరక; 9ా#S" కలత12ట-C , W Ìించు9ా
(ొకడ�ను ల�క;ండ �ేతమ	 రం(f అ" ¯êల; ఆజ® ఇయ�%ా జనుల; దృÌిC �I ఏ��
మంA�ో అ�� �ేయ	మ"#S. అంతట ¯êల;య�జక;డ� ఇక�డTE య	Tx`డ�,
�ేవ�"±దw V�xరణ �ేయ	దమ	 రండ" �ె1ిu 37373737 ¯êల;Óి>ÌీNయ	ల 9:నుక
TEను ��%S��Pన PQడల వ� ఇW\ా P�Úయ	ల �ేJ�I 9ా#S నపu%Sంతp9ా అ"
�ేవ�"±దw V�xరణ �ేయ%ా, ఆ ��నమ	న ఆయన అత"�I పKతp�తN ర!య�క
య	ం(ెను. 38383838 అందువలన ¯êల;జనులలk 12దwల; Tx ±దwక; వAd TEడ�
ఎవ#Sవలన ఈ �ాపమ	 క>%?T° అ�� V�x#Sంపవలsను. 39393939 Tx క;మ�రF(ైన
ãTx�xను వలన క>%Sనను 9ాడ� తపuక మరణమవ�న" ఇW\ా P�Ú
య	లను ర�fంచు PQ�9ా yవమ	��డ" TEను పKమ� ణమ	
�ేయ	చుTx`నT:ను. అP�ే జనులంద#Sలk అత"�I పKతp�తN ర!Adన 9ాడ�



ఒకడ�ను ల�క��PQను. 40404040 ]రF ఒక తటBC నను TEనును Tx క;మ�రFడగ	
ãTx�xనును ఒక తటBC నను ఉండవలsన" అతడ� జనులంద#S�� �ెపu%ా
జనుల; దృÌిC �I ఏ�� మంA�ో అ�� �ేయ	మ" ¯êల;�� �ె1ిu#S. 41414141 అప�డ�
¯êల;ఇW\ా P�Úయ	లక; �ేవ�డ9:ౖన PQ�9ా, �ోÌి" కనుపరచుమ"
�Kా #SÍంప%ా ¯êల; 1Lరటను ãTx�xను 1Lరటను *ట-ప(ెను %ా" జనుల;
త1ిuంచు��"#S. 42424242 Txక;ను Tx క;మ�రF(ైన ãTx�xనునక;ను *టB6
9Eయ	డ" ¯êల; ఆజ® ఇయ�%ా ãTx�xను 1Lరట *ట- ప(ెను. 43434343 వ�
�ేZిన�ే�ో Tx�� �ెప�మ" ãTx�xను�� అన%ా ãTx�xనుTx �ేJకఱÃ��న��
��ం�ెమ	 �ేT: ప�చుd��న` మ�ట 9ాసNవ�¤; ��ం�ెమ	 �ేT:�?r TEను
మరణnందవలZి వAdనద" అత"�� అT:ను. 44444444 అందుక;
¯êల;ãTx�xTx, వ� అవశ�మ	%ా మరణమవ�దువ�, TEను ఒప���న"
PQడల �ేవ�డ� Txక; %tపu అ�ాయమ	 కల;గజ³య	ను%ాక అT:ను. 45454545 అP�ే
జనుల; ¯êల;��ఇW\ా P�Úయ	లక; ఇంత %tపu రmణ కల;గ జ³Zిన ãTx�xను
మరణమవ�Tx? అ�ెన`ట-�I"కcడదు. �ేవ�" స}యమ	�ేత ఈ ��నమ	న
ãTx�xను మనలను జయమ	 TUం��ం�ెను; PQ�9ా yవమ	 ��డ� అత"
తల9:ండ�K కలలk ఒకట-య	 TEల #ాలద" �ె1ిu ãTx�xను మరణమ	 �ాక;ండ
జనుల; అత" ర�fంA#S. 46464646 అప�డ� ¯êల; Óి>ÌీNయ	లను తరFమ	ట మ�"
9:È6��%ా Óి>ÌీNయ	ల; తమ సÍలమ	నక; 9:È6#S. 47474747 ఈల�గ	న ¯êల;
ఇW\ా P�Úయ	లను ఏల;టక; అ¥� �ారమ	 TUం��న9ా(ై నఖమ	ఖ�ల 9ా#S
శతpK వ�లsౖన మ�య�áయ	ల��ను అ¹4య	ల��ను ఎ�ో] య	ల��ను
¯�బµ�ేశప� #ాàల��ను Óి>ÌీNయ	ల��ను య	దzమ	 �ేZ2ను. ఎవ#S]���I



అతడ� ��PQT° 9ా#S నంద#S" ఓ(fం�ెను. 48484848 మ#Sయ	 అతడ� దండ�నుకc#Sd
అమ�ల��×య	లను హతమ	�ేZి ఇW\ా P�Úయ	లను ��ల6  ¯�మ	4%ా 12ట-Cన9ా#S
�ేJలk నుం(f 9ా#S" V(f1ిం�ెను. 49494949 ¯êల;నక; ప�ట-Cన క;మ�రFల 1LరF6
ఏవన%ా, ãTx �xను ఇÌీ� ��Ú�ష�వ; అత" PదwరF క;మ�#?Nల 1LరF6
ఏవన%ా 12దw�x"1LరF �¤రబ	 Aన` �x"1LరF ]�ాల;. 50505050 ¯êల;±క�
´µర�క; అ ß̈T°యమ" 1LరF, ఈ�� అ ©̈మయసుq క;మ�#?N . అత" Z2ౖTx�¥�పJ
1LరF అబé`రF, ఇతడ� ¯êల;నక; 1ిన తం(fKPQ�న TEరF క;మ�రFడ�. 51515151 ¯êల;
తం(fKయగ	 �×షpను అబé`రF తం(fK యగ	 TEరFను అáP�ల; క;మ�రFల;. 52525252 
¯êల; బK���Iన ��నమ	ల"`య	 Óి>ÌీNయ	ల�� �ర య	దzమ	 జరFగ%ా �xను
చూAన బల�ఢ��ల నంద#S" ప#ాక\మWాల;లనంద#S" తన±దwక;
�ేరFd��T:ను.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 15సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 15సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 15సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 15

1111 ఒ�ాTUక ��నమ	న సమ�P�ల; ¯êల;ను 1ి>A PQ�9ా
ఇW\ా P�Úయ	లగ	 తన జనుల]ద "ను` #ాà%ా అ�ÌL�Iంచుట�?r నను`
పం12ను; PQ�9ా మ�ట Vనుమ	 2222 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2ల
VAdన�ేమన%ా అమ�ల��×య	ల; ఇW\ా P�Úయ	లక; �ేZిన�� Txక; జj® పక�¤,
9ారF ఐగ	ప�N లkనుం(f #ా%ాTE అమ�ల��×య	ల; 9ా#S�I V#�ధులsౖ మ�ర¶మందు
9ా#S]���I వAd#S గ�x. 3333 �ాబట-C  వ� ��P క"క#Sంపక అమ�ల� �×య	లను
హతమ	 �ేయ	చు, ప�రFషpలTE! ZీN �లTE! బµల;రTE! పZి1ిల6 లTE!
PQదుw లTE! %tఱÃలTE! ఒంటMలTE! %ారwభమ	లTE! అ"`ట-" హతమ	�ేZి



9ా#S�I క>%Sనదంతయ	 బÐJN %ా �ాడ��ేZి అమ�ల��×య	 లను "ర�4లమ	
�ేయ	మ" �ె12uను. 4444 అంతట ¯êల; జనులను ��గ	�ేZి �ెల�PÀమ	లk
9ా#S" లsక� 12టC%ా, �ాల;బలమ	 #?ండ� లmలమం��య	 య��x9ారF
ప��9Eలమం��య	 నుం(f#S. 5555 అప�డ� ¯êల; అమ�ల��×య	ల పటCణమ	లలk
TUక�x"�I వAdన లkయలk ��ంAయ	ం(f 6666 ఇW\ా P�Úయ	ల; ఐగ	ప�N లkనుం(f
వAdనప�డ� ]రF 9ా#S�I ఉప�ారమ	 �ేZిJ#S గనుక అమ�ల��×య	ల��కcడ
TEను !మ	4ను Txశనమ	 �ేయ క;ండ�నటB6  ]రF 9ా#Sలkనుం(f బయల;�ే#S
��వ�డ" �³య	లక; వరNమ�నమ	 పంప%ా �³య	ల; అమ�ల��×
య	లలkనుం(f 9:È6��P#S. 7777 తరF9ాత ¯êల; అమ�ల��× య	లను హ�ల�నుం(f
ఐగ	ప�N �ేశప� మ�ర¶మ	ననున` ష�రFవరక; త#S! హతమ	�ేZి 8888 
అమ�ల��×య	ల #ాజ?ౖన అగగ	ను �Kా ణమ	�� పటBC ��" జనులనంద#S" కJN�ేత
"ర�4లమ	 �ేZ2ను 9999 ¯êల;ను జనుల;ను కc(f అగగ	ను, %tఱÃలలkను
ఎడ6 లkను ��\ V�న %tఱÃ1ిల6 ల; nదలsౖన 9ాట-లkను మంA 9ాట-" "ర�4లమ	
�ేయక కడ%ా నుంA, ప"�I#ా" చప�వ�ల"`ట-" "ర�4లమ	�ేZి#S. 10101010 
అప�డ� PQ�9ా 9ాక;� సమ�P�ల;నక; పKత� m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను
11111111 ¯êల; నను` అనుస#Sంపక 9:నుక¬Zి Tx ఆజ®లను %?r��నక��PQను గనుక
అత"" #ాà%ా "రÞPంAనందుక; TEను పWాd�xN పపడ� చుTx`ను. అందుక;
సమ�P�ల; �Å�ా9E�(ై #ాJK అంత PQ�9ాక; nఱÃ12టBC చుం(ెను. 12121212 
ఉదయమ	న సమ�P�ల; ల�A ¯êల;ను ఎదు#t�నుటక; ��%ా ¯êల;
క#?4ల;నక;వAd అక�డ జయసూచక���న hలను ">1ి J#S%S %Sల�¶ ల;నక;
��PQనన` సమ��xరమ	 VT:ను. 13131313 తరF9ాత అతడ� ¯êల; TUదwక; #ా%ా



¯êల;PQ�9ా వలన క; ఆ�#ా�దమ	 కల;గ	ను%ాక, PQ�9ా ఆజ®ను
TEను T:ర9E#SdJనన%ా 14141414 సమ�P�ల;ఆల�%?r�ే Txక; Vనబడ�చున` %tఱÃల
అరFప�ల;ను ఎడ6  రం�?ల;ను ఎక� (fV? అ" అ(f%?ను. 15151515 అందుక; ¯êల;
అమ�ల��×య	ల ±దwనుం(f జనుల; �ట-" ¬Zి��"వAd#S;  �ేవ�(ైన
PQ�9ాక; బల;లన#Suంచుటక; జనుల; %tఱÃలలkను ఎడ6 లkను మంA9ాట-"
ఉండ"Ad#S; !%S>న9ాట-న"`ట-" �¤మ	 "ర�4లమ	�ేZిJ మన%ా 16161616 
సమ�P�ల;వ� మ�టల�డ ప"ల�దు. PQ�9ా #ాJK Tx�� Z2లVAdన మ�ట
క; �ె>యజ³తpను Vనుమ" ¯êల;�� అన%ా, ¯êల;�ెప�మT:ను. 17171717 అందుక;
సమ�P�ల; దృÌిC �I వ� అల;uడవ�%ా ఉన`ప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల
%�తKమ	లక; hరసుq9:ౖJV, PQ�9ా "ను` ఇW\ా P�Úయ	ల]ద #ాà%ా
అ�ÌL�Iం�ెను. 18181818 మ#Sయ	 PQ�9ా "ను` ¯ాగనం1ివ� ��P
�ా�ాతp4లsౖన అమ�ల��×య	లను "ర�4లమ	 �ేయ	మ	, 9ారF లయమగ	
వరక; 9ా#S�� య	దzమ	 �ేయ	మ" Z2లVయ�%ా 19191919 వ� ఎందు�ేత
PQ�9ా మ�ట Vనక �ోప�డ�]ద ఎగబ(f ఆయన దృÌిC �I �×డ� �ేZిJవT:ను.
20202020 అందుక; ¯êల;ఆ మ�ట అనవదుw ; TEను PQ�9ా మ�ట V" PQ�9ా
నను` పం1ిన మ�ర¶మ	న ��P అమ�ల��×య	ల #ాజ?ౖన అగగ	ను
¬Zి��"వAdJ" �ా" అమ�ల��×య	లను "ర�4లమ	 �ేZిJ". 21212121 అP�ే
%Sల�¶ ల;లk  �ేవ�(ైన PQ�9ాక; బ> అ#Suంచుట�?r జనుల; శ1ితమ	లగ	
%tఱÃలలkను ఎడ6 లkను మ	ఖ����న9ాట-" ¬Zి��"వAdర" సమ�P�ల;��
�ె12uను. 22222222 అందుక; సమ�P�ల;�xను Z2లVAdన ఆజ®ను ఒకడ�
%?r��నుటవలన PQ�9ా సం��ÌించునటB6 , ఒకడ� దహనబల;లను బల;లను



అ#Suం చుటవలన ఆయన సం��ÌించుTx? ఆలkAంచుమ	, బల;ల;
అ#SuంచుటకంటM ఆజ®ను %?r��నుటయ	, ��టäC ళ6  ��\ వ�� అ#SuంచుటకంటM మ�ట
Vనుటయ	 W \ష¡ మ	. 23232323 JరFగ	బµటB �ేయ	ట ¯��ె �ెప�టయను �ాపమ	��
సమ�నమ	; మ�ర �తను అగపరచుట మ�య�Vగ\హమ	 గృహ�ేవతలను
ప��ంచుట�� సమ�నమ	. PQ�9ా ఆజ®ను వ� Vస#SèంJV గనుక వ�
#ాà%ా ఉండక;ండ ఆయన "ను` Vస#Sèం�ెనన%ా 24242424 ¯êల;జనులక; జ(fZి
9ా#S మ�ట V"నందున TEను PQ�9ా ఆజ®ను  మ�ట లను ]#S �ాపమ	
�ెచుd��ంట-". 25252525 �ాబట-C  వ� Tx �ాపమ	ను ప#Sహ#SంA TEను PQ�9ాక;
nÖ క;� నటB6  Tx��కcడ J#S%S రమ4" సమ�P�ల;ను 9Eడ� ��T:ను. 26262626
అందుక; సమ�P�ల;��కcడ TEను J#S%S #ాను; వ� PQ�9ా ఆజ®ను
Vస#SèంAJV గనుక ఇW\ా  P�Úయ	ల]ద #ాà%ా ఉండక;ండ PQ�9ా "ను`
Vస#Sèం�ెన" �ె1ిu 27272727 9:È6��వలsన" JరFగ%ా, ¯êల; అత" దుపuట-�ెంగ	
పటBC ��"నందున అ�� A"%?ను. 28282828 అప�డ� సమ�P�ల; అత"�� ఇట6 T:నుTEడ�
PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	ల #ాజ�మ	ను  �ేJలkనుం(f ల�%S9EZి కంటM
ఉతNమ	(ైన  ��రFగ	9ా"�I �x"" అపu%SంA య	Tx`డ�. 29292929 మ#Sయ	
ఇW\ా P�Úయ	లక; ఆ¥xర���న 9ాడ� నరFడ��ాడ�, ఆయన అబదzమ�డడ�,
పWాd�xN ప పడడ�. 30303030 అందుక; ¯êల;TEను �ాపమ	 �ేZిJ", అPనను Tx
జనుల 12దwలPQదుటను ఇW\ా P�Úయ	ల PQదు టను నను` ఘనపరAన
PQ�9ాక; nÖ క;�ట�?r TEను ��%ా Tx�� కcడ J#S%S రమ4" అత""
9Eడ���"నందున 31313131 సమ�P�ల; J#S%S ¯êల; 9:ంట 9:æç6 ను. ¯êల; PQ�9ాక;
nÖ �I�న తరF9ాత 32323232 సమ�P�ల; అమ�ల��× య	ల#ాజ?ౖన అగగ	ను Tx



దగ¶రక; ¬Zి��"రండ"�ె12uను. అగగ	 సం��షమ	%ా అత" దగ¶రక; వAd--

మరణశ\మ Txక; గడA��PQTE అ" �ెపu%ా 33333333 సమ�P�ల; కJN  ZీN �లక;
సంతpల�క;ండ �ేZినటB6   త>6�I" ZీN �లలk సంతpల�క��వ�న" అత"�� �ె1ిu
%Sల�¶ ల;లk PQ�9ా స"`¥�" అగగ	ను తpతpN "యల;%ా న#S�?ను. 34343434 
అప�డ� సమ�P�ల; #ామ�క; 9:È6��PQను, ¯êల;ను ¯êల; %Sëయ�లk" తన
Pంట-�I 9:æç6 ను. 35353535 ¯êల; బK���Iన ��నమ	ల"`టను సమ�P�ల; అత"
ద#Sîంప 9:ళ6ల�దు %ా" ¯êల;నుగ�#Sd దుఃఖ��\ా ంతp (xPQను. మ#Sయ	 �xను
¯êల;ను ఇW\ా P�Úయ	ల]ద #ాà%ా "రÞPంA నందుక; PQ�9ా
పWాd�xN పమ	 ప(ెను.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 16సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 16సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 16సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 16

1111 అంతట PQ�9ా సమ�P�ల;�� ఈల�గ	 Z2ల...
V�ెdనుఇW\ా P�Úయ	ల]ద #ాà%ా ఉండక;ండ TEను Vస#SèంAన
¯êల;నుగ�#Sd  9:ంత�ాలమ	 దుఃüం తpవ�?  ��మ	4ను �ైలమ	��
"ంప�మ	, బé�ె6 Á̈]య	(ైన PQషªP±దwక; "ను` పంప�చుTx`ను, అత"
క;మ�రFలలk ఒక" TEను #ాà%ా "య!ంచుదును. 2222 సమ�P�ల;TET:టB6
9:ళØ6 దును? TEను 9:È6న సంగJ ¯êల; V"నPQడల అతడ� నను` చంప�నన%ా
PQ�9ావ� ఒక 12య�ను ¬Zి��"��P PQ�9ాక; బ>ప�వ�ను
వ¥�ంచుట�?r వAdJన" �ె1ిu 3333 PQషªP" బల�రuణమ	నక; 1ిల;వ�మ	;
అప�డ� వ� �ేయవలZిన �x"" క; �ె>యజ³తpను; ఎవ"1LరF TEను క;
�ెప�దుT° అత"" వ� అ�ÌL�Iంపవలsన" Z2లVయ�%ా 4444 సమ�P�ల;



PQ�9ా ఇAdన Z2లవ���ప�న బé�ె6  Á̈మ	నక; 9:æç6 ను. ఆ ఊ#S 12దwల; అత"
#ాకక; భయప(fసమ�¥xనమ	%ా వచుdచుTx`9ా అ" అడ�గ%ా 5555 
అతడ�సమ�¥xనమ	%ాTE వAdJ"; ]రF �దుz లsౖ Tx��కcడ బ>�I రండ"
�ె1ిu, PQషªP" అత" క;మ�రFలను ���z  �ేZి బ> అ#Suం�ెను. 6666 9ారF
వAdనప�డ� అతడ� ఏÚయ�బ	ను చూA"జమ	%ా PQ�9ా
అ�ÌL�Iంచు9ాడ� ఆయన PQదుట ">A య	Tx`డ" అను��T:ను 7777 అP�ే
PQ�9ా సమ� P�ల;�� ఈల�గ	 Z2లV�ెdను అత" ర�పమ	ను అత"
PQతpN ను లm�12టCక;మ	, మనుషp�ల; లm�12టBC 9ాట-" PQ�9ా లm�12టCడ�;
TEను అత" ��K Zి9EZియ	Tx`ను. మనుషp�ల; 12ౖర�పమ	ను లm�12టBC దురF
%ా" PQ�9ా హృదయమ	ను లm�12టBC ను. 8888 PQషªP అáTx�xబ	ను
1ి>A సమ�P�ల; ఎదుట-�I అత" ర1ిuంప%ా అతడ�PQ�9ా ఇత" �ÅరF��న
ల�దT:ను. 9999 అప�డ� PQషªP షమ�4ను 1ిల;వ%ా అతడ�PQ�9ా ఇత""
�ÅరF��నల�దT:ను. 10101010 PQషªP తన P�డ�గ	రF క;మ�రFలను సమ�P�ల;
ఎదుట-�I 1ిల;వ%ా సమ�P�ల;PQ�9ా �#S" �ÅరF��నల�ద" �ె1ిu 11111111 
క;మ�రFలందరF ఇక�డనుTx`#ా అ" PQషªP" అడ�గ%ా అతడ�ఇంకను
కడ¯ా#S9ాడ�Tx`డ�. అP�ే 9ాడ� %tఱÃలను �ాయ	చుTx`డ" �ె12uను.
అందుక; సమ�P�ల;వ� 9ా" 1ిల;వనం1ించుమ	, అత(fక�(f�I వచుdవరక;
మనమ	 కcరFdందమ" PQషªP�� �ెపu%ా 12121212 అతడ� 9ా" 1ిల;వనం1ింA
లkప>�I ��డ���"వ�ెdను. అతడ� ఎఱÃ"9ాడ�ను చక�" TEతKమ	ల; గల9ాడ�ను
చూచుటక; సుందర���న9ాడ�T:ౖ య	ం(ెను. అతడ� #ా%ాTETEను �ÅరF��న`9ాడ�
ఇత(ే, వ� ల�A 9ా"" అ�ÌL�Iంచుమ" PQ�9ా Z2లVయ�%ా 13131313



సమ�P�ల; �ైలప� ��మ	4ను ¬Zి 9ా" స�దరFల PQదుట 9ా"�I
అ�ÌLకమ	 �ేZ2ను. Txటనుం(f PQ�9ా ఆత4 �x�దు]���I బలమ	%ా
వ�ెdను. తరF9ాత సమ� P�ల; ల�A #ామ�క; 9:È6��PQను. 14141414 PQ�9ా
ఆత4 ¯êల;ను V(fA��P PQ�9ా ±దwనుం(f దు#ాత4±కట- వAd
అత" 9:ర1ింప%ా 15151515 ¯êల; ZLవక;ల;�ేవ�"±దwనుం(f వAdన
దు#ాత4±కట- "ను` 9:ర1ింAయ	న`��; 16161616 మ� P�>న9ాడ9:ౖన వ� ఆజ®
ఇమ	4,  �xసుల���న �¤మ	 Zిదzమ	%ా నుTx`మ	. Zి�x#ా చమ�x�రమ	%ా
9ాPంపగల ±క" V�x #Sంచుట�?r మ�క; Z2లVమ	4 �ేవ�" ±దwనుం(f
దు#ాత4 వAd "ను` పట-Cనప�(ెల6  అతడ� Zి�x#ా �ేతపటBC ��"
9ాPంచుట�ేత వ� బµగ	పడ�దువ" అత"�� న"#S 17171717 ¯êల;బµగ	%ా
9ాPంపగల ±క" V�x#SంA Tx ±దwక; ¬Zి��" రండ" తన ZLవక;లక;
Z2లVయ�%ా 9ా#Sలk ఒకడ� 18181818 AతN %Sంచుమ	, బé�ె6 Á̈]య	(ైన
PQషªP±క� క;మ�రFలలk ఒక" చూAJ", అతడ� చమ�x�రమ	%ా
9ాPంపగలడ�, అతడ� బహÑ &రF డ�ను య	దzWా>య	 మ�ట TEరu#Sయ	
ర�పZియ	T:ౖ య	Tx`డ�, మ#Sయ	 PQ�9ా 9ా"�I ��డ�%ా 19191919
నుTx`డన%ాఒ¯êల;PQషªP±దwక; దూతలను పం1ి, %tఱÃల±దw  నున` 
క;మ�రF(ైన �x�దును Tx±దwక; పంప� మT:ను. 20202020 అప�డ� PQషªP ఒక
%ారwభమ	]ద #tటMCలను �xK �Ôరసప� JJN" ఒక �¤క1ిల6 ను 9EPంA తన
క;మ�రF(ైన �x�దు�ేత ¯êల;TUదwక; పం12ను. 21212121 �x�దు ¯êల; దగ¶రక;వAd
అత"PQదుట "ల;వబడ%ా అత"యందు ¯êల;నక; బహÑ ఇషCమ	 ప�టMCను,
అతడ� ¯êల; ఆయ	ధమ	లను ¹య	9ా(xPQను. 22222222 అంతట ¯êల;�x�దు



Tx అను గ\హమ	 ��ం�ెను గనుక అతడ� Tx సమ	ఖమందు ZLవ�ేయ	టక;
ఒప���నుమ" PQషª  P�I వరNమ�నమ	 పం12ను. 23232323 �ేవ�"±దwనుం(f
దు#ాత4 వAd ¯êల;ను పట-Cనప�(ెల6  �x�దు Zి�x#ా �ేతపటBC ��" 9ాPంప%ా
దు#ాత4 అత"" V(fA��PQను, అతడ� ZLద�º#S బµ%ాPQను.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 17సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 17సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 17సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 17

1111 Óి>ÌీNయ	ల; తమ Z2ౖన�మ	లను య	దzమ	నక; సమ... కc#Sd య��x
�ేశమ	లk" Wó�Åలk కc(f ఏÓ2సw]్మమ	 దగ¶ర Wó�Åక;ను అజ³�ాక;ను మధ�ను
��%S య	ండ%ా 2222 ¯êల;ను ఇW\ా P�Úయ	ల;ను కc(fవAd ఏల�లkయలk ��%S
Óి>ÌీNయ	ల �?దురFగ య	దzపంక;N ల; ¬#Sd#S. 3333 Óి>ÌీNయ	ల; ఆతటBC  పర�తమ	
]దను ఇW\ా  P�Úయ	ల; ఈతటBC  పర�తమ	]దను ">Aయ	ండ%ా
ఉభయ	ల మధ�ను ఒక లkయయ	ం(ెను. 4444 %ాతp9ా(ైన %tల��తp అను
&రF(ొకడ� Óి>ÌీNయ	ల దండ�లk నుం(f బయల;�ేరF చుం(ెను. అతడ�
ఆరFమ�ళ6జ³T:డ� ఎతpN మ"Ìి. 5555 అత" తల]ద #ా%S hర¯ాN  ణమ	ం(ెను, అతడ�
య	దzకవచమ	 ధ#SంAయ	ం(ెను, ఆ కవచమ	 అPదు 9Eల తpలమ	ల #ా%S
PQతpN గల��. 6666 మ#Sయ	 అత" �ాళ6క; #ా%S కవచమ	ను అత" భ	జమ	ల
మధ�ను #ా%S బలs6 nకట- య	ం(ెను. 7777 అత" PÀటM కఱÃ  TEత%ా" �ోT: అంత
12దw��; మ#Sయ	 అత" PÀటM��న ఆరFవందల తpలమ	ల Pనుమ	 ఎతpN గల��.
ఒకడ� (xల;ను ¹య	చు అత" మ	ందర ��వ�చుం(ెను. 8888 అతడ� ">A
ఇW\ా P�Úయ	ల దండ�9ా#S" 1ి>Aయ	దzపంక;N ల; ¬రFdట�?r ] #?ందుక;
బయల;�ే#S వAdJ#S?TEను Óి>ÌీNయ	డను �ాTx? ]రF ¯êల; �xసుల;�ా#ా?



] పmమ	%ా ఒక"" ఏరu రచు��" అత" Tx±దwక; పంప�(f; 9999 అతడ� Tx��
��టµ6 (f నను` చంపగ>%SనPQడల �¤మ	 ]క; �xసుల మగ	దుమ	; TEనత"
జPంA చం1ినPQడల ]రF మ�క; �xసులsౖ మ�క; �xస�మ	 �ేయ	దురF. 10101010
ఈ ��నమ	న TEను ఇW\ా P�Úయ	ల Z2ౖన�మ	లను Jరస�#SంచుచుTx`ను. ఒక"
"య!ంAన PQడల 9ాడ�ను TEనును ��టµ6 డ�దుమ" ఆ Óి>ÌీNయ	డ�
�ెప�చువ�ెdను. 11111111 ¯êల;ను ఇW\ా  P�Úయ	లందరFను ఆ Óి>ÌీNయ	" మ�టల;
V"నప�డ� బహÑ �తpలsౖ#S. 12121212 �x�దు య��x బé�ె6 Á̈మ	9ాడగ	 ఎâKా ¬య	
(ైన PQషªP అను9ా" క;మ�రFడ�.PQషªP�I ఎనమండ� గ	రF క;మ�ళØ6 ం(f#S.
అతడ� ¯êల; �ాలమందు జనులలk మ	స>9ా(ై య	ం(ెను. 13131313 అP�ే
PQషªP±క� మ	గ	¶ రF 12దwక;మ�రFల; య	దzమ	నక; ¯êల;9:ంటను ��P
య	ం(f#S. య	దzమ	నక; ��Pన అత" మ	గ	¶ రF క;మ� రFల 1LరFల; ఏవన%ా,
జ³�షp¡ డ� ఏÚయ�బ	, #?ండవ9ాడ� అáTx�xబ	, మ�డవ9ాడ� షమ�4, 14141414
�x�దు క"షp¡ డ�; 12దw9ా#?rన మ	గ	¶ రF ¯êల;9:ంటను ��P య	ం(f#S%ా" 15151515
�x�దు బé�ె6 Á̈మ	లkతన తం(fK %tఱÃలను �¤ప�చు ¯êల;TUదwక; J#S%S ��వ�చు
వచుdచు నుం(ెను. 16161616 ఆ Óి>ÌీNయ	డ� ఉదయమ	నను ¯ాయంతKమ	నను
బయల; �ేరFచు నల;వ�� ��నమ	ల; తను` �xను అగ	పరచు��నుచు వ�ెdను.
17171717 PQషªP తన క;మ�రF(ైన �x�దును 1ి>A స�దరFల��రక;
9EPంAన PÀ %�ధుమలలk ఒక త���డ�ను ఈ ప�� #tటMCలను ¬Zి��"
దండ�లk నున`  స�దరFలదగ¶రక; త�ర%ా ��మ	4. 18181818 మ#Sయ	 ఈ ప��
àను`గడiల; ¬Zి��" ��P 9ా#S సహ¯Kా ¥�పJ�Iమ	4;  స�దరFల;
�³మమ	%ా నుTx`#� ల��ో సంగJ �ె>Zి��" 9ా#S±దwనుం(f ఆన9ాలaకట-



¬Zి��" రమ4"�ె1ిu పం1ి9EZ2ను. 19191919 ¯êల;ను 9ారFను ఇW\ా
P�Úయ	లందరFను ఏల� లkయలk Óి>ÌీNయ	ల�� య	దzమ	 �ేయ	చుండ%ా
20202020 �x�దు ఉదయమ	న ల�A ఒక �ాప#S�I %tఱÃలను అపu%SంA ఆ వసుN వ�లను
¬Zి��" PQషªP తన �IAdన ఆజ® ��ప�న పKయ�ణ�����PQను; అP�ే అతడ�
కందకమ	నక; వచుdనపuట-�I 9ారFను �రFను పంక;N ల;%ా ¬#S, జయమ	
జయమ" అరFచుచు య	దzమ	నక; ¯ాగ	చుం(f#S. 21212121 Z2ౖన�మ	 Z2ౖన�మ	నక;
ఎదు#?r ఇW\ా P�Úయ	ల;ను Óి>ÌీNయ	ల;ను య	దzసన` దుz లsౖ బయల;�ేరF
చుం(f#S. 22222222 �x�దు �xను �ెAdన వసుN వ�లను ¯ామ%S\" క"12టBC 9ా" వశమ	
�ేZి, పరF %?JN ��P Z2ౖన�మ	లk ��Ad క;శలపKశ`ల; తన స�దరFల
న(f%?ను. 23232323 అతడ� 9ా#S�� మ�టల�డ� చుండ%ా %ాతp Óి>ÌీNయ	(ైన %tల��తp
అను &రFడ� Óి>ÌీNయ	ల Z2ౖన�మ	లkనుం(f వAd 12ౖ �ె1ిuన మ�టల ��ప�న
పల;క%ా �x�దు VT:ను. 24242424 ఇW\ా P�Úయ	లందరF ఆ మనుషp�" చూA
!�I�> భయప(f 9ా" PQదుటనుం(f �ా#S��%ా 25252525 ఇW\ా P�Úయ	లలk
ఒకడ�వచుdచున` ఆ మ"Ìి" చూAJ#³; "జమ	%ా ఇW\ా  P�Úయ	లను
Jరస�#Sంచుట�?r 9ాడ� బయల;�ేరF చుTx`డ�, 9ా"" చం1ిన9ా"�I #ాà
బహÑగ ఐశ�ర�మ	 కల;గజ³Zి తన క;మ�#?N"Ad 12ం(f6 �ేZి 9ా" తం(fK ఇంట-
9ా#S" ఇW\ా P�Úయ	లలk స�తంతpK ల;%ా �ేయ	నన%ా 26262626 �x�దుyవమ	గల
�ేవ�" Z2ౖన�మ	లను Jరస� #Sంచుటక; ఈ సున`J ల�" Óి>ÌీNయ	డ� ఎంతట-
9ాడ�? 9ా" చం1ి ఇW\ా P�Úయ	లనుం(f PÀ "ంద �¾ల%SంAన 9ా"�I
బహÑమJ P�మ" తన±దw ">Aన9ా#S నడ�గ%ా 27272727 జనుల;9ా"
చం1ిన9ా"�I ఇట-6 టB6  �ేయ బడ�న" అత" క;తN ర!Ad#S. 28282828 అతడ� 9ా#S��



మ�టల�డ�న�� అత" 12దwన` యగ	 ఏÚయ�బ	నక; Vనబడ%ా ఏÚయ�బ	నక;
�x�దు ]ద �Åపమ	వAd అత"��Vక�(f �?ందుక; వAdJV? అరణ�మ	లk"
ఆ Aన` %tఱÃ  మందను ఎవ#S వశమ	 �ేZిJV?  గర�మ	ను  హృదయప�
�ెడ�తనమ	ను TET:రFగ	దును; య	దzమ	 చూచుట�³ గ�x వ� వAdJ వT:ను.
29292929 అందుక; �x�దుTETE! �ేZిJ"? మ�ట మ�తKమ	 ప>�IJన" �ె1ిu 30303030 
అత"±దwనుం(f �¾ల%S, J#S%S మ#S±క" ఆ పK�ార�¤ యడ�గ%ా జనుల;
9ా"�I అ�ేపK�ారమ	 పKతp�తN ర!Ad#S. 31313131 �x�దు �ె1ిuన మ�టల; నల;గ	#S�I"
�ె>య%ా జనుల; ఆ సంగJ ¯êల;�� �ె>య జ?1ిu#S గనుక అతడ� �x�దును
1ిల;వ నం12ను. 32323232 ఈ Óి>ÌీNయ	"బట-C  PQవ#Sమనసుqను క;\ ంగ "!తNమ	
ల�దు. ] �xసుడT:ౖన TEను 9ా"�� ��టµ6 డ�దున" �x�దు ¯êల;�� అన%ా 33333333 
¯êల;ఈ Óి>ÌీNయ	" ఎదు#t�" 9ా"�� ��టµ6 డ�టక; క; బలమ	 �xలదు;
వ� బµల;డవ�, 9ాడ� బµల�మ	నుం(f య	�xz ´µ�సమ	 �ేZిన9ాడ" �x�దు��
అT:ను. 34343434 అందుక; �x�దు ¯êల;�� ఇట6 T:ను] �xసుడT:ౖన TEను Tx
తం(fK±క� %tఱÃలను �ాయ	చుండ Zింహమ	ను ఎల;గ	బంట-య	ను వAd
మందలkనుం(f ఒక %tఱÃ  1ిల6 ను ఎJN ��" ��వ�చుండగ. 35353535 TEను �x"" త#S!
చం1ి �x" T°టనుం(f ఆ %tఱÃను V(f1ింAJ"; అ�� Tx ]���I #ా%ా �x"
గడiమ	 పటBC ��" �x"" ��ట-C  చం1ిJ". 36363636 ] �xసుడT:ౖన TEను ఆ
Zింహమ	ను ఎల;గ	 బంట-" చం1ిJTE, yవమ	గల �ేవ�" Z2ౖన�మ	లను Jరస�
#SంAన PÀ సున`Jల�" Óి>ÌీNయ	డ� 9ాట-లk ఒక�x"వలs అగ	న"య	, 37373737 
Zింహమ	±క� బలమ	నుం(fయ	, ఎల;గ	బంట- ±క� బలమ	నుం(fయ	
నను` ర�fంAన PQ�9ా ఈ Óి>ÌీNయ	" �ేJలkనుం(fకcడను నను`



V(f1ించున"య	 �ె12uను. అందుక; ¯êల;��మ	4; PQ�9ా క;
��డ�%ానుండ�ను%ాక అ" �x�దు�� అT:ను. 38383838 1ిమ4ట ¯êల; తన
య	దzవసN �మ	లను �x�దునక; ధ#Sంపజ³Zి, #ా%S hర¯ాN  ణnకట- అత"�I కట-C ,
య	దzకవ చమ	 �¾(f%Sం�ెను. 39393939 ఈ ¯ామ%S\ �x�దునక; 9ాడ�కల�దు గనుక
�xను �¾(f%Sన 9ాట-12ౖన కJN  కటBC ��" 9:ళ6  క>%Sన�� ల�"�� చూచు��"న
తరF9ాత �x�దుఇV Txక; 9ాడ�కల�దు, �ట-�� TEను 9:ళ6ల�న" ¯êల;�� �ె1ిu
9ాట-" ¬Zి9EZి 40404040 తన కఱÃ  �ేత పటBC ��" P�ట- లkయలk నుం(f అPదు
నున`" #ాళ6ను ఏరF��" తన±దwనున` Aక�మ	లk నుంచు��" వ(fZ2ల �ేత
పటBC ��" ఆ Óి>ÌీN  య	" �ేరFవక; ��PQను. 41414141 (xల; ¹య	9ాడ� తనక;
మ	ందు నడ�వ%ా ఆ Óి>ÌీNయ	డ� బయల;�ే#S �x�దు దగ¶రక;వAd 42424242 చుటBC
�ారచూA �x�దును కను%t", అతడ� బµల;(ై PQఱÃట-9ాడ�ను ర�పZియ	T:ౖ
య	ండ�ట చూA అత" తృణ÷క#Sం�ెను. 43434343 Óి>ÌీNయ	డ�కఱÃ  ¬Zి ��" వ� Tx
]���I వచుdచుTx`9E, TEను క;క�Tx? అ" �x�దు�� �ె1ిu తన �ేవతల 1Lరట
�x�దును శ1ిం �ెను. 44444444 Tx దగ¶రక; రమ	4,  మ�ంసమ	ను ఆ�ాశ
ప{లక;ను భ�మృగమ	ల క;ను ఇAd9Eతpన" ఆ Óి>ÌీN  య	డ� �x�దు��
అన%ా 45454545 �x�దువ� కJNయ	 ఈటMయ	 బలs6 మ	ను ధ#Sంచు��" Tx ]���I
వచుdచుTx`వ� అP�ే వ� Jరస�#SంAన ఇW\ా P�Úయ	ల
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా 1Lరట TEను ]���I వచుdచుTx`ను. 46464646 
ఈ ��నమ	న PQ�9ా "ను` Tx �ేJ�I అపu%Sంచును; TEను "ను` చం1ి 
తల �ెగ9Eతpను; ఇW\ా P�Úయ	లలk �ేవ�డ�Tx`డ" లkక "9ాసులందరFను
�ె>Zి��నునటB6  TEను ఈ ��నమ	న Óి>ÌీNయ	ల±క� కæïబరమ	లను



ఆ�ాశప{లక;ను భ�మృగమ	లక;ను ఇతpN ను. 47474747 అప�డ� PQ�9ా కJN
�ేతను ఈటM�ేతను ర�fంచు9ాడ��ాడ" PÀ దండ�9ా రందరF �ె>Zి��ందురF;
య	దzమ	 PQ�9ా�ే; ఆయన !మ	4ను మ� �ేJ�I అపu%Sంచున" �ె12uను.
48484848 ఆ Óి>ÌీN  య	డ� ల�A �x�దును క>య	ట�?r అత"�I ఎదురF��%ా �x�దు
9ా"" ఎదు#t�నుటక; Z2ౖన�మ	తటBC  త�ర%ా పరF%?JN ��P 49494949 తన సంAలk
�ెP�9EZి అందులkనుం(f #ాP ±కట- ¬Zి వ(fZ2ల�� Vస#S ఆ
Óి>ÌీNయ	"నుదుట ��టMCను. ఆ #ాP 9ా" నుదురF��Adనందున 9ాడ� TEలను
బ¢ర6ప(ెను. 50505050 �x�దు Óి>ÌీNయ	"కంటM బల�ఢ��(ై ఖడ¶ మ	 ల�కP�
వ(fZ2ల��ను #ాJ��ను ఆ Óి>ÌీNయ	" ��ట-C  చం12ను. 51515151 9ాడ� బ¢ర6పడ%ా
�x�దు పరF%?JN ��P Óి>ÌీNయ	"]ద "ల;చుం(f 9ా" కJN  వర దూZి �x"��
9ా" చం1ి 9ా" తలను �ెగ9EZ2ను. Óి>ÌీNయ	ల; తమ &రFడ� చచుdట చూA
�ా#S ��P#S. 52525252 అప�డ� ఇW\ా P�ల;9ారFను య��x9ారFను ల�Aజయమ	
జయమ" అరచుచు లkయవరక;ను ష#ా Pమ	 ఎ�Å\ నువరక;ను
Óి>ÌీNయ	లను తరFమ%ా Óి>ÌీN  య	ల; హతpలsౖ ష#ాPమ	 ఎ�Å\ ను మ�ర¶మ	న
%ాతp ఎ�Å\ ను అను పటCణమ	లవరక; కc>#S. 53535353 అప�డ� ఇW\ా  P�Úయ	ల;
Óి>ÌీNయ	లను తరFమ	ట మ�" J#S%S వAd 9ా#S (ే#ాలను �ోచు��"#S. 54545454
అP�ే �x�దు ఆ Óి>ÌీN  య	" ఆయ	ధమ	లను తన (ే#ాలk ఉంచు��" అత"
తలను ¬Zి��" PQర�షల�మ	నక; వ�ెdను. 55555555 ¯êల; �x�దు Óి>ÌీNయ	"�I
ఎదురF%ా ��వ�ట చూAనప�డ� తన Z2ౖTx�¥�పJPQ�న అబé`రFను 1ి>A

అబé`ర�, ఈ ¸°వనుడ� ఎవ" క;మ�రFడ" అడ�గ%ా అబé`రF#ాజj, 
�Kా ణమ	��డ� Txక; �ె>యదT:ను. 56565656 అందుక; #ాàఈ పడ�చు9ాడ� ఎవ"



క;మ� రF(ో అ(f%S �ె>Zి��మ4" అత"�I ఆజ® ఇ�ెdను. 57575757 �x�దు Óి>ÌీNయ	"
చం1ి J#S%S వAdనప�డ� అబé`రF అత" 1ిల;చు��"��P Óి>ÌీNయ	" తల
�ేతనుండ%ా అత" ¯êల; దగ¶రక; ��డ���"వ�ెdను. 58585858 ¯êల; అత""
చూAAన`9ా(x, 9:వ" క;మ�రFడవ" అడ�గ%ా�x�దుTEను
బé�ె6 Á̈]య	(ైన PQషªP అను  �xసు" క;మ�రFడన" పKతp�తN ర!�ెdను.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 18సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 18సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 18సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 18

1111 �x�దు ¯êల;�� మ�టల�డ�ట �x>ంAనప�డ�... ãTx�xను హృదయమ	
�x�దు హృదయమ	�� క>Zి��PQను; ãTx�xను �x�దును తనక; �Kా ణ
ZL` ©̈తp"%ా ´µVంచు��" అత" 1LK!ం�ెను. 2222 ఆ ��నమ	న అత" తం(fK
ఇంట-�I J#S%S అత" 9:ళ6"య�క ¯êల; అత"" �ేరFd��T:ను. 3333 �x�దు తనక;
�Kా ణ ZL` ©̈తpడ" ´µVంచు��" అత"" 1LK!ంచుచు ãTx�xను అత"��
"బంధన�ేZి��T:ను. 4444 మ#Sయ	 ãTx�xను తన దుపuట-" తన కJN" తన
Vల;6 ను న(fకటBC ను ¬Zి �x�దున �I�ెdను. 5555 �x�దు ¯êల; తనను పం1ిన
�bట6 �?ల6 ను ��P, సుబ	��z గ>%S ప" �ేZి��" వ�ెdను గనుక ¯êల;
ãధుల]ద అత"" "య!ం�ెను. జనులంద#S దృÌిC �I" ¯êల; ZLవక;ల
దృÌిC �I" �x�దు అను కcల;(ై య	ం(ెను. 6666 �x�దు Óి>ÌీNయ	" హతమ	�ేZి
J#S%S వAdనప�డ�, ZీN �ల; ఇW\ా P�Úయ	ల ఊళ6"`ట-లkనుం(f తంబ	రల ��ను
సంభKమమ	��ను 9ాద�మ	ల��ను �ాడ�చు Txట�మ�డ�చు #ాజ?ౖన ¯êల;ను
ఎదు#t�నుట�?r వAd#S 7777 ఆ ZీN �ల; %ాన పKJ%ానమ	ల; �ేయ	చు
9ాPంచుచు¯êల; 9Eల��ల��య	, �x�దు ప��9Eల��ల��య	 (శతpK వ�లను)



హతమ	 �ేZిర"#S. 8888 ఆ మ�టల; ¯êల;నక; ఇంప�%ా నుండనందున అతడ�
బహÑ �Åపమ	 �ెచుd��"9ారF �x�దునక; ప��9Eల��ల�� అ"య	, Txక;
9Eల��ల�� అ"య	 సుN తpల; �ా(f#³; #ాజ�మ	 తపu మ#S ఏ! అతడ�
¬Zి��నగలడ� అను ��T:ను 9999 �ాబట-C  Txటనుం(f ¯êల; �x�దు]ద Vషప�
చూప� ">12ను. 10101010 మరFTxడ� �ేవ�"±దwనుం(f దు#ాత4 ¯êల;]���I
బలమ	%ా వAdనందున అతడ� ఇంట-లk పKవAంచు చుండ%ా1 �x�దు
మ	నుపట-ల�గ	న �ణ�ేత పటBC ��" 9ాPం�ెను. 11111111 ఒకప�డ� ¯êల; �ేJలk TUక
PÀటM య	ండ%ా�x�దును ��(fA %�డక; ë%Sంచుదునను��" ¯êల; ఆ
PÀటMను VZి#?ను. అP�ే అ�� తగలక;ండ �x�దు #?ండ� మ�రFల; త1ిuంచు
��T:ను. 12121212 PQ�9ా తనను V(fA �x�దునక; ��(ై య	ండ�ట చూA ¯êల;
�x�దునక; భయప(ెను. 13131313 �ాబట-C  ¯êల; అత" తన±దw నుండ"య�క
సహ¯Kా ¥�పJ%ా �ేZ2ను; అతడ� జనులక; మ	ందువచుdచు ��వ�చు నుం(ెను.
14141414 మ#Sయ	 �x�దు సమసN  Vషయమ	లలk సుబ	��z గ>%S
పKవ#SNంప%ాPQ�9ా అత"�I ��డ�%ా నుం(ెను. 15151515 �x�దు !గ	ల
సుబ	��z గల9ా(ై పKవ#SNంచుట ¯êల; చూA మ#S య¥�కమ	%ా అత"�I
భయప(ెను. 16161616 ఇW\ా P�ల; 9ా#S��ను య��x9ా#S ��ను �x�దు జనులక;
మ	ందువచుdచు, ��వ�చునుండ�ట�ేత 9ారF అత"" 1LK!ంప%ా 17171717 ¯êల;Tx
�ెP� 9ా"]ద పడకcడదు, Óి>ÌీNయ	ల �ెP� 9ా"]ద పడ�ను %ాక
అను��"�x�దూ, Tx 12దw  క;మ�#?NPQ�న �¤రబ	ను �IతpN ను; వ� Tx పట6
య	దz  Wా>9:ౖ య	ం(f PQ�9ా య	దzమ	లను జ#S%Sంపవలs నT:ను. 18181818
అందుక; �x�దు#ాàనక; అల;6 డనగ	టక; TET:ంతట-9ాడను? Tx ZిÍJPQ�నను



ఇW\ా P�ల;లk Tx తం(fK క;టBంబ���నను ఏ�ాట-వ" ¯êల;�� అT:ను. 19191919 అP�ే
¯êల; క;మ�#?NPQ�న �¤రబ	ను �x�దునక; ఇయ� వలZి య	ండ%ా ¯êల;
ఆ��ను ���ల¬య	(ైన అ�ºKP�ల;�IAd 12ం(f6  �ేZ2ను. 20202020 అP�ే తన
క;మ�#?NPQ�న ]�ాల; �x�దు ]ద 1LKమ గ>%Sయ	ండ%ా ¯êల; V"
సం��ÌింA, 21212121 ఆ�� అత"�I ఉ#S%ానుండ�నటB6 ను Óి>ÌీNయ	ల �ెP�
అత"]ద నుండ�నటB6 ను TEను ఆ��ను అత"�I ఇతpN నను��"ఇప�డ� వ�
మ#S ±క�x"�ేత Txక; అల;6 డవగ	దువ" �x�దు�� �ె1ిu 22222222 తన
ZLవక;లను 1ి>1ింA]రF �x�దు�� రహస�మ	%ా మ�టల�(f#ాà యందు
ఇషCమ	 గ>%Sయ	Tx`డ�, అత" ZLవక;లందరFను PQడల ZL`హమ	%ా
నుTx`రF, �ాబట-C  వ� #ాàనక; అల;6 డవ� �ావలsన" �ెపuవలsన" ఆజ®
ఇ�ెdను. 23232323 ¯êల; ZLవక;ల; ఆ మ�టలనుబట-C  �x�దు�� సం´µÌింప%ా
�x�దుTEను ద#SదుK డT:ౖPQ"`క ల�" 9ాడT:ౖ య	ండ%ా #ాàనక; అల;6 డనగ	ట
స�లu Vషయమ" ]క; ��చుTx? అ" 9ా#S�� అన%ా 24242424 ¯êల; ZLవక;ల;
�x�దు ప>�Iన మ�టల; అత"�I �ె>య జ³Zి#S. 25252525 అందుక; ¯êల;
Óి>ÌీNయ	ల�ేత �x�దును పడ %tటCవలsనన` �xతuర�మ	 గల9ా(ై#ాà ఓ>"
�Åరక #ాà శతpK వ�ల]ద పగ¬రFd��నవలsన" Óి>ÌీNయ	ల నూరF మ	ం�ోళØ6
�ÅరFచుTx`డ" �x�దు�� �ెప�డ T:ను. 26262626 ¯êల; ZLవక;ల; ఆ మ�టల;
�x�దునక; �ె>య జ³య%ా �xను #ాàనక; అల;6 డ� �ావలsనన` �Å#Sక
గల9ా(ై 27272727 గడ�వ��xటక మ	ను1L ల�A తన9ా#S�� ��P Óి>ÌీNయ	లలk
#?ండ�వందల మం��" హతమ	�ేZి 9ా#S మ	ం�ోళØ6  ¬Zి��"వAd #ాàనక;
అల;6 డగ	ట�?r �ావలZిన లsక� ప�#SN�ేZి అపu%Sంప%ా ¯êల; తన క;మ�#?NPQ�న



]�ాల;ను అత"�IAd 12ం(f6 �ేZ2ను. 28282828 PQ�9ా �x�దునక; ��డ�%ా
నుండ�టయ	, తన క;మ�#?NPQ�న ]�ాల; అత" 1LK!ంచుటయ	 ¯êల; చూA
29292929 �x�దునక; మ#S PQక;�వ%ా భయప(f, PQల6  ప�డ�ను �x�దు ]ద
V#�ధమ	%ా ఉం(ెను. 30303030 ఫ>ÌీNయ	ల స#ాw రFల; య	దzమ	నక; బయల;
�ేరFచు వAd#S. 9ారF బయల;�ే#Sనప�(ెల6 ను �x�దు బహÑ V9E కమ	 గ>%S
పKవ#SNంచుచు #ా%ా ¯êల; ZLవక;లంద#SకంటM అత" 1LరF బహÑ పKZి��z �?�?�ను.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 19సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 19సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 19సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 19

1111 అంతట ¯êల;]రF �x�దును చంపవలZినద" తన క;మ�రF(ైన
ãTx�xను��ను తన ZLవక;లంద#S��ను �ెపu%ా 2222 ¯êల; క;మ�రF(ైన
ãTx�xను �x�దుయందు బహÑ ఇషCమ	గల9ా(ైయ	ం(f
�x�దు�¾ఇట6 T:నుTx తం(fKPQ�న ¯êల; "ను` చంపవలsనన`
పKయత`మ	]దనుTx`డ�. �ాబట-C  వ� ఉదయమ	న జjగ\తN ప(f రహస����న
సÍలమందు �x%Sయ	ండ�మ	. 3333 TEను వAd వ� ఉన` �ే"లk Tx తం(fK±దw
">A "ను`గ�#Sd అత"�� మ�టల�(fన తరF9ాత "ను`గ�#Sd Tx�³���న
�ె>Zిన PQడల �x"" �� �ె>యజ?ప�దు నT:ను. 4444 ãTx�xను తన
తం(fKPQ�న ¯êల;�� �x�దును గ�#Sd దయ%ా మ�టల�(f ZLవక;(ైన �x�దు
 Vషయమ	లk ఏ త1ిuదమ	ను �ేZిన9ాడ� �ాక బహÑ �¤ల;�ేZ2ను గనుక,
#ాజj వ� అత" Vషయమ	లk ఏ �ాపమ	 �ేయక;ందువ�%ాక. 5555 అతడ�
�Kా ణమ	నక; �ె%SంA ఆ Óి>ÌీNయ	" చంప%ా PQ�9ా ఇW\ా P�Ú య	ల
కంద#S�I %tపu రmణ కల;గజ³Z2ను; అ�� 9E చూA సం��ÌింAJV గ�x;



"�ా�రణమ	%ా �x�దును చం1ి "రప#ా¥�±క� �Kా ణమ	 ¬Zి 9:ందుక;
�ాపమ	 �ేయ	దువ" మనV �ేయ%ా 6666 ¯êల; ãTx�xను �ె1ిuన మ�ట
ఆల�IంAPQ�9ా yవమ	��డ� అత"�I మరణ hm V¥�ంపన"
పKమ�ణమ	�ేZ2ను. 7777 అప�డ� ãTx�xను �x�దును 1ిల;చు��" ��P ఆ
సంగతpల"`య	 అత"�I �ె>యజ³Zి �x�దును ¯êల;TUదwక; ¬Zి��"#ా%ా
�x�దు మ	నుపట-ల�గ	న అత" స"`¥�" ఉం(ెను. 8888 తరF9ాత య	దzమ	
సంభVంAనప�డ� �x�దు బయల;�ే#S Óి>ÌీNయ	ల�� య	దzమ	�ేZి 9ా#S"
ఓ(fంA 9:నుకక; �ార�ో> %tపu వధ �ేయ%ా 9999 PQ�9ా±దwనుం(f
దు#ాత4 ¯êల;]���I వ�ెdను. ¯êల; ఈటM �ేత పటBC ��" Pంట కcరFdం(f
య	ం(ెను. �x�దు Zి�x#ా 9ాPంచుచుండ%ా 10101010 ¯êల; ఒ�³ �ెబË�� �x�దును
%�డక; ��డ�చుదునన` �xతuర�మ	 గ>%S PÀటM VZి#?ను. �x�దు అత"
PQదుటనుం(f త1ిuంచు��"నందున ఈటM %�డక; Txట%ా �x�దు ఆ #ాJKయందు
త1ిuంచు��" �ా#S��PQను. 11111111 ఉదయమ	న అత" చంపవలsన" ��ంAయ	ం(f
�x�దును పటBC ��నుట�?r ¯êల; అత" Pంట-�I దూతలను పంప%ా �x�దు
´µర�PQ�న ]�ాల;ఈ #ాJK  �Kా ణమ	ను వ� ద�I�ంచు��ంటäTE %ా" #³ప� వ�
చంపబడ�దువ" �ె1ిu 12121212 �Iట-�×గ	ండ �x�దును ��ంప%ా అతడ� త1ిuంచు��"
�ా#S��PQను. 13131313 తరF9ాత ]�ాల; ఒక గృహ�ేవత బÐమ4ను ¬Zి మంచమ	
]ద 12ట-C  �¤కబÐచుd తల9:ౖప�న ఉంA దుపuట-�� క1ిu9EZి 14141414 ¯êల; �x�దును
పటBC ��నుట�?r దూతలను పంప%ా అతడ� #�%SPQ� య	Tx`డ" �ె12uను. 15151515
�x�దును చూచుటక; ¯êల; దూతలను పం1ిTEను అత" చంప�నటB6 %ా
మంచమ	�� అత" ¬Zి��" రండ" 9ా#S�� �ెపu%ా 16161616 ఆ దూతల; వAd లkపల



��Ad చూAనప�డ� తలతటBC న �¤కబÐచుdగల ±కట- మంచమ	 ]ద
కనబ(ెను. 17171717 అప�డ� ¯êల;త1ిuంచు��" ��వ� నటB6 %ా వ� Tx శతpK వ�"
పం1ి9EZి న`ల�గ	న ఎందుక; ¹సప�AdJవ" ]�ాల; నడ�గ%ా
]�ాల;T:T:ందుక; "ను` చంపవలsను? నను` ��"మ4" �x�దు తన��
�ె1ిuనందుక" ¯êల;�� అT:ను. 18181818 ఆల�గ	న �x�దు త1ిuంచు��" �ా#S��P
#ామ�లk నున` సమ�P�ల;TUదwక; వAd ¯êల; తనక; �ేZిన�� అంతట-"
అత"�I �ె>యజ³య%ా అతడ�ను సమ�P�ల;ను బయల;�ే#S Txãతpక;
వAd అచట �ాప�రమ	ం(f#S. 19191919 �x�దు #ామ�దగ¶ర Txãతpలk ఉTx`డ"
¯êల;నక; వరNమ�నమ	 #ా%ా 20202020 �x�దును పటBC ��నుట�?r ¯êల; దూతలను
పం12ను; �రF వAd పKవకNల; సమ�జమ	%ా కcడ���" పKకట-ంచుటయ	,
సమ�P�ల; 9ా#S]ద Txయక;డ�%ా "ల;చుటయ	 చూడ%ా �ేవ�" ఆత4
¯êల; పం1ిన దూతల]���I వ�ెdను గనుక 9ారFను పKకట-ంప Txరం�ంA#S. 21212121
ఈ సంగJ ¯êల;నక; Vనబ(fనప�డ� అతడ� 9EరF దూతలను పం12ను %ా"
9ారFను అటBవలsTE పKకట-ంచుచుం(f#S. ¯êల; మ�డవ¯ా#S దూతలను పం12ను
%ా" 9ారFను పKకట-ంచుచుం(f#S. 22222222 కడవ#S¯ా#S �xTE #ామ�క; ��P ZLఖూ
దగ¶రనున` %tపu బµV±దwక; వAdసమ�P�ల;ను �x�దును ఎక�డ
ఉTx`ర" అడ�గ%ా ఒకడ�#ామ� దగ¶ర Txãతpలk 9ారFTx` ర" �ె12uను. 23232323
అతడ� #ామ� దగ¶రనున` Txãతpనక; #ా%ా �ేవ�" ఆత4 అత" ]���I
వ�ెdను గనుక అతడ� పKయ�ణమ	 �ేయ	చు #ామ�దగ¶రనున` Txãతpనక;
వచుdవరక; పKకట-ంచుచుం(ెను, 24242424 మ#Sయ	 అతడ� తన వసN �మ	లను ¬Zి9EZి
ఆ Txట- #ాJKంబగళØ6  సమ�P�ల; ఎదుటTE పKకట-ంచుచు, 12ౖబటCల�"9ా(ై



ప(fయ	ం(ెను. అందు వలన ¯êల;ను పKవకNలలkనుTx`(x అను ¯ా��త
ప�టMCను.
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1111 1ిమ4ట �x�దు #ామ�లk" Txãతpనుం(f �ా#S ��P ãTx�xను TUదwక;
వAdTEను ఏ! �ేZిJ"? TEను �ేZిన �ోష�¤!? Tx �Kా ణమ	 ¬య 9:దక;నటB6
 తం(fK దృÌిC �I TEను �ేZిన �ాప�¤మ" యడ�గ%ా 2222 య�Tx�xనుఆ మ�ట
9:న`ట-�I" అను��నవదుw , వ� �xవవ�; Txక; �ె>యజ³యక;ండ Tx తం(fK
Aన` �ార��¤ %ా" 12దw�ార��¤%ా" �ేయడ�; Tx తం(fK ఇ�ెందుక; Txక;
మరFగ	�ేయ	నన%ా 3333 �x�దుTEను  దృÌిC �I అనుకcల;డనను సంగJ  తం(fK
ర�� f%ా �ె>Zి��", ãTx�xనునక; Aంత కల;గక;ండ�ట�?r P�� అత"�I
�ెల;పనను��నుచుTx`డ�; అP�ే PQ�9ా yవమ	��డ�  yవమ	��డ�
"జమ	%ా Txక;ను మరణమ	నక;ను అడ�గ	 మ�తKమ	న`ద" పKమ�ణమ	
�ేయ%ా 4444 ãTx�xను�³! ��చుT° �x"TE TEను  PQడల జరFప�దు
నT:ను. 5555 అందుక; �x�దు#³పట-��నమ	 అమ� 9ాస�; అప�డ� TEను తపuక
#ాà��కcడ కcరFdం(f ´¢జనమ	 �ేయవలsను; అP�ే ఎల;6 ం(f
¯ాయంతKమ	వరక; �ే"లk �xగ	టక; Txక; Z2లVమ	4. 6666 ఇంతలk  తం(fK TEను
ల�క��వ�ట కను%tన%ా వ� ఈ మ�ట �ెపuవలsను. �x�దు ఇంట-9ా#S�I ఏటäట
బ> �ె>6 ంచుమ#ా�ద కదుw . �ాబట-C  అతడ� బé�ె6 Á̈మను తన పటCణమ	నక;
��వలsన" నను` బKJమ�> Tx±దw  Z2లవ�ప�చుd ��T:ను. 7777 అతడ�మంAద"
Z2లVAdన PQడల  �xసుడT:ౖన Txక; �³మ�¤ కల;గ	ను; అతడ� బహÑ%ా



�Å1ింAనPQడల అతడ� Txక; �×డ��ేయ �xతuర�మ	 గల9ా(ై య	Tx`డ"
వ� �ె>Zి��" 8888  �xసుడT:ౖన Txక; ఒక ఉప�ారమ	 �ేయవలsను; ఏమన%ా
PQ�9ా 1Lరట �� "బంధన �ేయ	ట�?r వ�  �xసుడT:ౖన నను`
ర1ిuంAJV; Txయందు �ోష�¤���న ఉం(fన PQడల  తం(fK±దwక;
నT:`ందుక; ��డ���" ��దువ�? 9E నను` చంప�మ" ãTx�xనుTUదw  మనV
�ేయ%ా 9999 ãTx�xనుఆ మ�ట ఎన`ట-�I" అన#ాదు; Tx తం(fK క; �×డ��ేయ
ను�ేw శమ	 గ>%Sయ	Tx`డ" Txక; "శdయ����ే �� �ె>యజ?ప�దును గ�x
అ" అన%ా 10101010 �x�దు తం(fK నను`గ�#Sd �� క� Sనమ	%ా
మ�టల�(fనPQడల �x" Txక; �ె>యజ³య	9ా#?వర" ãTx�xను న(f%?ను.
11111111 అందుక; ãTx�xను��లమ	 లk"�I 9:ళØ6 దమ	 రమ4న%ా, ఇదwరFను
��లమ	లk"�I ��P#S. 12121212 అప�డ� ãTx�xనుఇW\ా P�Úయ	లక; �ేవ�(ైన
PQ�9ా ¯ా�f; #³12ౖనను ఎల;6 ం(fPQ�నను ఈ 9Eళప�డ� Tx తం(fK" Wó¥�ంతpను;
అప�డ� �x�దునక; �³మ మవ�న" TEను �ె>Zి��"నPQడల TEను ఆ
వరNమ�నమ	 క; పంపక ��వ�దుTx? 13131313 అP�ే Tx తం(fK క; �×డ��ేయ
ను�ేwhంచుచుTx`డ" TEను �ె>Zి��"నPQడల �x" క; �ె>యజ³Zి వ�
�³మమ	%ా 9:ళØ6 నటB6  "ను` పం1ి9Eయ"PQడల PQ�9ా Txక; %tపu
అ�ాయమ	 కల;గజ³య	%ాక. PQ�9ా Tx తం(fK�I ��డ�%ా ఉం(fనటB6  క;ను
��డ�%ా ఉండ�ను%ాక. 14141414 అP�ే TEను బK���Iయ	ం(fనPQడల TEను �xవక;ండ
PQ�9ా దయచూప�నటB6 %ా వ� Txక; దయచూపక ��Pన PQడలTE!,
15151515 TEను చ"��PనPQడల PQ�9ా �x�దు శతpK వ�లను ఒక(ైన
భ�!]ద "ల;వక;ండ "ర�4లమ	 �ేZిన తరF9ాత వ� Tx సంతJ9ా#S�I



దయ చూపక ��Pన PQడలTE! PQ�9ా "ను` Vస#Sèంచును %ాక. 16161616
ఈల�గ	న PQ�9ా �x�దు±క� శతpK వ�ల �ేత �x" V�x#SంచునటB6 %ా
ãTx�xను �x�దు సంతJ9ా#S" బట-C  "బంధన �ేZ2ను. 17171717 ãTx�xను
�x�దును తన �Kా ణZL` ©̈తp"%ా 1LK!ం�ెను గనుక ఆ 1LKమనుబట-C  �x�దు�ేత
మరల పKమ�ణమ	 �ేPం �ెను. 18181818 మ#Sయ	 ãTx�xను �x�దు��
ఇట6 T:ను#³పట-��నమ	 అమ�9ాస�;  సÍలమ	 ఖ�È%ా కనబడ�ను గ�x; 19191919 వ�
మ�డ� ��నమ	ల; ఆ%S, PÀ ప" జరFగ	 చుండ%ా వ� �x%Sయ	న`
సÍలమ	నక; త�ర%ా 9:È6  ఏZ2ల; అనుబండ దగ¶ర నుండ�మ	 20202020 గ	#S చూA
పKã %SంAనటBC  TEను మ�డ� బµణమ	లను �x" పKక�క; ��ట-C  21212121 వ� 9:È6
బµణమ	లను 9:దక;మ" ఒక ప"9ా"�� �ెప�దునుబµణమ	ల; క; ఈ తటBC న
నున`V, పటBC ��" రమ4" TEను 9ా"�� �ె1ిuనPQడల వ� బయట-�I
#ావచుdను; PQ�9ా yవమ	��డ� క; ఏ అ�ా యమ	ను #ాక �³మ�¤
కల;గ	ను. 22222222 అP�ేబµణమ	ల; క; అవతల నున`వ" TEను 9ా"��
�ె1ిuనPQడల �ా#S��మ4" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ" �ె>Zి��" వ�
పKయ�ణ��� ��వలsను. 23232323 అP�ే మన!దwరమ	 మ�టల�(fన సంగJ"
జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	; క;ను Txక;ను సర��ాలమ	 PQ�9ాP� ¯ా�f. 24242424 
�ాబట-C  �x�దు ��లమ	లk �xగ	��T:ను; అమ�9ాస� వAdనప�డ� #ాà
´¢జనమ	 �ేయకcరFdండ%ా 25252525 మ	నుపట-వలsTE #ాà %�డదగ¶ర నున`
సÍలమందు తన ఆసనమ	]ద కcరFd"య	ం(ెను. ãTx�xను ల�వ%ా
అబé`రF ¯êల;TUదw  కcరFdం(ెను; అP�ే �x�దు సÍలమ	 ఖ�È%ా నుం(ెను. 26262626 
అPనను అత"�I ఏ�ో ఒకట- సంభVంAనందున అతడ� అపVతpK (ై



య	ండ�TE¹, అతడ� అపVతpK (ై య	ండ�ట యవశ�మ" ¯êల; అను��" ఆ
��నమ	న ఏ!య	 అనల�దు. 27272727 అP�ే అమ�9ాస� ��Pన మరFTxడ�,
అన%ా #?ండవ ��నమ	న �x�దు సÍలమ	లk ఎవడ�ను ల�క��వ�ట చూA
¯êల;"న`య	 TEడ�ను PQషªP క;మ�రFడ� ´¢జనమ	నక; #ాక ��వ�ట
ఏమ" ãTx�xను నడ�గ%ా 28282828 ãTx �xను�x�దు బé�ె6 Á̈మ	నక;
��వలsన" �Å#S 29292929 దయ�ేZి నను` ��"మ	4, పటCణమందు మ� Pంట-9ారF
బ> అ#Suంపబ¢వ�చుTx`రFవ�ను #ావలsన" Tx స�దరFడ� Txక;
ఆజj® 1ిం�ెను గనుక  దృÌిC �I TEను దయ ��ం��న 9ాడT:ౖ�ే TEను 9:È6  Tx
స�దరFలను ద#SîంచునటB6 %ా Txక; Z2లVమ4" బKJ మ�ల;��" Tx±దw
Z2లవ� ¬Zి��T:ను; అందు "!తN�¤ అతడ� #ాà ´¢జనప� బల6  ±దwక;

#ాల�ద" ¯êల;�� �ెపu%ా 30303030 ¯êల; ãTx �xను]ద బహÑ%ా �Åపప(f--
ఆగడ%tటBC �x" ��డ��ా, క;ను  త>6  మ�నమ	నక;ను Zిగ	¶ కల;గ	నటB6 %ా
వ� PQషªP క;మ�రF" Zీ�క#SంAన సంగJ Txక; �ె>Zి న�� �ా�x? 31313131 
PQషªP క;మ�రFడ� భ�!]ద బKదుక;నంత �ాలమ	 �?rనను 
#ాజ�మ	న�?rనను ZిÍ రత కల;గదు గ�x; �ాబట-C  వ� వరNమ�నమ	 పం1ి అత""
Tx దగ¶రక; ర1ిuంచుమ	, "జమ	%ా అతడ� మరణమ	న కరFú డ" �ె12uను. 32323232 
అంతట ãTx�xను అత (ెందుక; మరణ hm TUందవలsను? అతడ� ఏ!
�ేZ2న" ¯êల; నడ�గ%ా 33333333 ¯êల; అత"" ��డ�వవలsన" PÀటM VZి#?ను;
అందువలన తన తం(fK �x�దును చంపను�ేw శమ	 గ>%Sయ	Tx`డ" ãTx
�xను �ె>Zి��" 34343434 అ�x�గ\హÑ(ై బల6  ±దwనుం(f ల�A, తన తం(fK �x�దును
అవమ�నపరAనందున అత" "!తNమ	 దుఃఖ��\ా ంతp(ై అమ�9ాస� ��Pన



మరFTxడ� ´¢జనమ	 �ేయక;ం(ెను. 35353535 ఉదయమ	న ãTx�xను �x�దు��
"రÞయమ	�ేZి ��"న 9Eళక; ఒక ప"9ా" 1ిల;చు��" ��లమ	లk"�I ��PQను.
36363636 వ� పరF%?JN ��"��P TEను 9Eయ	 బµణ మ	లను 9:దక;మ" ఆ
ప"9ా"�� అతడ� �ెపu%ా 9ాడ� పరF%?తpN చున`ప�డ� అతడ� ఒక బµణమ	
9ా" అవతలక; 9EZ2ను. 37373737 అP�ే 9ాడ� ãTx�xను 9EZిన బµణమ	
ఉన`�bటBనక; వAd నప�డ� ãTx�xను 9ా" 9:నుకనుం(f �³క

9EZి--బµణమ	  అవతలనున`ద" �ె1ిu 38383838 9ా" 9:నుక నుం(f �³క9EZివ�
ఆలస�మ	 �ేయక దబ	Ëన రమ4T:ను; ãTx�xను ప"9ాడ� బµణమ	లను
కcరFd��" తన యజమ�ను"±దwక; 9ాట-" ¬Zి��" వ�ెdను %ా" 39393939 సంగJ
ఏ!య	 9ా"�I �ె>యక య	ం(ెను. ãTx�xనునక;ను �x�దునక;ను
మ�తKమ	 ఆ సంగJ �ె>Zి య	ం(ెను. 40404040 ãTx�xను తన ఆయ	ధమ	లను
9ా" �ేJ�IAd�ట-" పటCణ మ	నక; ¬Zి��" ��మ4" �ె1ిu 9ా" పం1ి9EZ2ను.
41414141 9ాడ� 9:È6��Pన 9:ంటTE �x�దు ద�fణప� ��క;�నుం(f బయట-�I వAd
మ�డ� మ�రFల; ¯ా�ాC ంగ నమ¯ా�రమ	 �ేZిన తర9ాత 9ారF ఒక#STUకరF
మ	దుw 12టBC ��నుచు ఏడ�dచుం(f#S. ఈల� గ	ండ%ా �x�దు మ#Sంత ëగ¶ర%ా
ఏ(ెdను. 42424242 అంతట ãTx�xనుPQ�9ా క;ను Txక;ను మధ�ను 
సంతJ�I" Tx సంతJ�I" మధ�ను ఎన`టMన`ట-�I ¯ా�f%ా నుండ�ను%ాక.
మన!దwరమ	 PQ�9ా Txమమ	ను బట-C  పKమ�ణమ	 �ేZి��" య	Tx`మ	
గనుక మన సుqలk T:మ4�� గ>%S ��మ4" �x�దు�� �ెపu%ా �x�దు ల�A
9:È6��PQను; ãTx�xనును పటCణమ	నక; J#S%S వ�ెdను.
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1111 �x�దు T°బ	లk య�జక;(ైన అ ß̈��లsక; TUదwక; వ�ెdను; అP�ే
అ ß̈��లsక; �x�దు #ాకక; భయప(fవ� ఒంట#S%ా వAdJ9Eమ" అత"
నడ�గ%ా 2222 �x�దు#ాà Txక; ఒక ప" "రÞPంATEను  �ాజj® 1ింA పం1ినప"
P��ో అ�ెవ"��T:ౖనను �ెపuవదwT:ను; TEను Tx ప"9ా#S" ఒ�ాTUక �bట-�I 9:ళ6
"రÞPంAJ"; 3333 ±దw ఏ! య	న`��? అPదు #tటMCల;%ా"
మ#³!య	%ా" య	ం(fన PQడల అ�� Tx �Iమ4" య�జక;(ైన అ ß̈��లsక;��
అన%ా 4444 య�జక;డ�¯ా¥xరణ���న #tటMC  Tx±దw  ల�దు; ప"9ారF ZీN �లక;
ఎడమ	%ా నున`9ా#?r�ే పKJÌి¡ త���న #tటMCల; కలవ" �x�దు�� అT:ను. 5555
అందుక; �x�దు"జమ	%ా TEను బయల;�ే#S వAdనపuట-నుం(f ఈ మ�డ�
��నమ	ల; ZీN �ల; మ�క; దూరమ	%ాTE య	Tx`రF; ప" 9ా#SబటCల; పVతKమ	ల�;
ఒక9Eళ �¤మ	�ేయ	�ార�మ	 అపVతK���నPQడల TE!? #ాజjజ®నుబట-C  అ��
పVతKమ	%ా ఎంచతగ	ను అ" య�జక;"�� అT:ను. 6666 అంతట PQ�9ా
స"`¥�నుం(f ¬Zి9Eయబ(fన స"`¥� #tటMCల; తపu అక�డ 9EరF #tటMCల;
ల�క��%ా, 9:చd"#tటMCల; 9Eయ	 ��నమందు ¬Zి9Eయబ(fన పKJÌి¡ త���న
#tటMCలను య�జక;డ� అత" �I�ెdను. 7777 ఆ ��నమ	న ¯êల;±క� ZLవక;లలk
ఒకడ� అక�డ PQ�9ా స"`¥�" ఉం(ెను; అత" 1LరF �ోP�గ	, అతడ�
ఎ�ో]య	డ�. అతడ� ¯êల; పసుల �ాపరFలక; 12దw  8888 #ాà ప" 9E%Sరమ	%ా
జరFగవలsన" PQ#S%S Tx ఖడ¶ మ	T:ౖనను ఆయ	ధమ	లT:ౖనను TEను �ేల�దు.
ఇక�డ ±దw ఖడ¶ ���నను ఈటMPQ�నను ఉన`�x అ" �x�దు అ ß̈��లsక;



నడ�గ%ా 9999 య�జ క;డ�ఏల� లkయలk వ� చం1ిన %tల��తp అను Óి>ÌీNయ	"
ఖడ¶ మ	న`��, అ��%� బటC�� చుటCబ(f ఏâ�దు9:నుక ఉన`��, అ�� తపu ఇక�డ
మ#S ఏ ఖడ¶  మ	నుల�దు, �x" ¬Zి��నుటక; �IషC���న PQడల ¬Zి��ను
మన%ా �x�దు�x"�I సమ���న�ొకట-య	 ల�దు, Tx �Iమ4T:ను. 10101010 అంతట
�x�దు ¯êల;నక; భయప(fనందున ఆ ��నమ	నTE ల�A �ా#S��P %ాతp#ాజ?ౖన
ఆ�×షpTUదwక;వ�ెdను. 11111111 ఆ�×షp ZLవక;ల;ఈ �x�దు ఆ �ేశప� #ాà �ా(x?
9ారF Txట�మ�డ�చు %ానపKJ%ానమ	ల; �ేయ	చు¯êల; 9Eల��ల��
హతమ	�ేZ2న"య	, �x�దు ప��9Eల��ల�� హతమ	�ేZ2న"య	 �ా(fన
�ాటల; ఇత"గ�#Sdన9E గ�x అ" అత""బట-C  #ాà�� మ�టల�డ%ా 12121212 �x�దు
ఈ మ�టల; తన మనసుqలkనుంచు��" %ాతp #ాజ?ౖన ఆ�×షpనక; బహÑ
భయప(ెను. 13131313 �ాబట-C  �x�దు 9ా#S PQదుట తన చర� మ�రFd��"
9:ఱ�Ã 9ా"వలs నట-ంచుచు, �x�రప� తల;ప�ల ]ద %§తల; %§య	చు, ఉ!్మ తన
గడiమ	]���I �ార"చుdచు నుం(ెను. 9ారత" పటBC ��"��%ా అతడ�
1ిAd�ేషCల; �ేయ	చు వ�ెdను. 14141414 �ావ�న ఆ�×షp#ాà]రF చూAJ#Sక�x?
9ా"�I 1ిAdపట-Cన��, Tx±దwక; �" T:ందుక; ¬Zి��" వAdJ#S? 15151515 
1ిAd�ేషCల; �ేయ	 9ా#S�� Tx�³! ప"? Tx స"`¥�" 1ిAd�ేషCల; �ేయ	టక;
�" ¬Zి��" వAdJ#³!? �డ� Tx నగ#Sలk"�I #ాతగ	Tx? అ" తన ZLవక;ల��
అT:ను.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 22సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 22సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 22సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 22

1111 �x�దు అక�డనుం(f బయల;�ే#S అదుల�6 మ	 గ	హలk"�I త1ిuంచు��"��%ా



అత" స�దరFల;ను అత" తం(fK ఇంట-9ారందరFను ఆ సంగJ V" అత"
±దwక; వAd#S. 2222 మ#Sయ	 ఇబËం��గల9ారందరFను, అప�ల; �ేZి��"న
9ారందరFను, అసమ�¥xనమ	%ా నుండ� 9ారందరFను, అత"±దw
కcడ���న%ా అతడ� 9ా#S�I అ¥�పJయ�PQను. అత"±దwక; ఎక;�వ తక;�వ
Txల;గ	వందలమం�� వAdయ	ం(f#S. 3333 తరF9ాత �x�దు అక�డనుం(f
బయల;�ే#S ¹య�బ	లk" !ZLuక; వAd �ేవ�డ� Txక; ఏ! �ేయ	న�� TEను
�ె>Zి��నువరక; Tx త>దండ�K ల; వAd ±దw నుండ"మ4" ¹య�బ	
#ాà�� మనV�ేZి 4444 అత"±దwక; 9ా#S" ��డ���" ��%ా �x�దు ��ండలలk
�x%Sయ	న` ��నమ	ల; 9ారF అత"±దw �ాప�రమ	ం(f#S. 5555 మ#Sయ	
పKవకNయగ	 %ాదు వAd��ండలలk ఉండక య��x�ేశమ	నక; �ా#S ��మ4"
�x�దు�� �ె1ిuనందున �x�దు ��P }#?తp అడVలk ���ెdను. 6666 �x�దును
అత" జనుల;ను ఫల�"�bట ఉTx`ర" ¯êల;నక; వరNమ�నమ�PQను. అప�డ�
¯êల; %Sëయ� దగ¶ర #ామ�లk ఒక 1ిచులవృmమ	�I\ంద ��%S PÀటM �ేతపటBC ��"
య	ం(ెను. అత" ZLవక;ల; అత"చుటBC  ">Aయ	ండ%ా 7777 ¯êల; తనచుటBC
">Aయ	న` ZLవక;ల�� ఇట6 T:నుబ¿Tx�]య	ల�#ా ఆల�Iంచు(f. PQషªP
క;మ�రFడ� ]క; ��లమ	ను �xK m��టలను ఇచుdTx? !మ	4ను
సహ¯Kా ¥�పతpల;%ాను శ�x¥�పతpల; %ాను �ేయ	Tx? 8888 ]#?ందుక; Tx]ద
క;టK�ేయ	 చుTx`రF? Tx క;మ�రFడ� PQషªP క;మ�రF"�� "బంధన�ేZిన
సంగJ ]లk ఎవడ�ను Txక; �ె>య జ³యల��ే. TEడ� జరFగ	నటB6  Tx ��రక;
��ంA య	ండ�నటB6 %ా Tx క;మ�రFడ� Tx ZLవక;" ప�#S��>1ినను Tx
"!తNమ	 ]లk ఎవ"�I" Aంతల��ే. 9999 అప�డ� ఎ�ో]య	డగ	 �ోP�గ	 ¯êల;



ZLవక;ల దగ¶ర ">A య	ం(fPQషªP క;మ�రFడ� �ా#S��P T°బ	లk"
అ ß̈ట�బ	 క;మ�రF(ైన అ ß̈��లsక; దగ¶రక;#ా%ా TEను చూAJ". 10101010
అ ß̈��లsక; అత" పmమ	%ా PQ�9ా±దw V�xరణ�ేZి, ఆ}రమ	ను
Óి>ÌీNయ	(ైన %tల��తp ఖడ¶ మ	ను అత" �I�ెdన" �ెపu%ా 11111111 #ాà
య�జక;డ�ను అ ß̈ ట�బ	 క;మ�రFడ�నగ	 అ ß̈ ��లsక;ను T°బ	లkనున`
అత" తం(fK Pంట-9ా#?rన య�జక;లనంద#S" 1ిల; వనం1ిం�ెను. 9ారF
#ాàTUదwక; #ా%ా 12121212 ¯êల; అ ß̈ట�బ	 క;మ�రF(x, ఆల�Iంచు మన%ా అతడ�
AతNమ	 Tx P�>న9ా(x అT:ను. 13131313 ¯êల;వ� PQషªP క;మ�రF"�I
ఆ}రమ	ను ఖడ¶ మ	ను ఇAd అత" పmమ	న �ేవ�"±దw V�xరణ�ేZి,
అతడ� Tx]���I ల�A TEడ� జరFగ	చున`టBC  ��ంA య	ండ�ట�?r అతడ�ను
వ�ను జతకc(fJ#³మ" యడ�గ%ా 14141414 అ ß̈��లsక;#ాజj, #ాàనక; అల;6 (ై
నమ4కసుÍ (ై, ఆలkచనకరNPQ�  నగ#Sలk ఘనతవ ©̈ంAన �x�దువంట- 9ాడ� 
ZLవక;లంద#Sలk ఎవడ�Tx`డ�? 15151515 అత" పmమ	%ా TEను �ేవ�"±దw
V�xరణ�ేయ	ట TE(ే ఆరం �ంAJTx? అ�� Txక; దూరమగ	ను%ాక; #ాà తమ
�xసుడT:ౖన Tx]దను Tx తం(fK ఇంట- 9ారంద#S]దను ఈ TEరమ	
¹పక;ండ�ను %ాక. ఈ సంగJ"గ�#Sd ����w  %tపu P�!య	  �xసుడT:ౖన
Txక; �ె>Zిన�� �ాదు అ" #ాà�� మనV�ేయ%ా 16161616 #ాà అ ß̈��లsకc, క;ను
 తం(fK ఇంట-9ా#Sకంద#S�I" మరణమ	 "శdయమ	 అ" �ె1ిu 17171717 PQ�9ా
య�జక;లగ	 �రF �x�దు�� క>Zినందునను, అతడ� �ా#S��Pన సంగJ
�ె>Zియ	 Txక; �ె>యజ³యక ��Pనందునను ]రF 9ా#S]ద ప(f చంప�డ"
తనచుటBC  ">Aయ	న` �ావ> 9ా#S�I ఆజ® ఇ�ెdను. #ాà ZLవక;ల; PQ�9ా



య�జక;లను హతమ	 �ేయTUల6 క య	ండ%ా 18181818 #ాà �ోP�గ	��వ� ఈ
య�జక;ల]ద పడ�మ" �ె12uను. అప�డ� ఎ�ో]య	(ైన �ోP�గ	
య�జక;ల]ద ప(fఏâ�దు ధ#Sంచు��"న PQనుబ�� యPదుగ	#S"
ఆ��నమ	న హతమ	�ేZ2ను. 19191919 మ#Sయ	 అతడ� య�జక;ల పటCణ ���న T°బ	
�ాప�రసుÍ లను కJN9ాత హతమ	 �ేZ2ను; మగ 9ా#STE! ఆడ�9ా#STE!
బµల;రTE! పZి1ిల6 లTE! PQడ6 TE! %ారwభమ	లTE! %tఱÃలTE! అ"` ట-"
కJN9ాత హతమ	�ేZ2ను. 20202020 అP�ే అ ß̈ట�బ	 క;మ�రF(ైన అ ß̈��లsక;
క;మ�రFలలk అబµ��xరF అను TUకడ� త1ిuంచు��" �ా#S��P �x�దుTUదwక;
వAd 21212121 ¯êల; PQ�9ా య�జక;లను చం1ింAన సంగJ �x�దునక;
�ె>యజ³య%ా 22222222 �x�దుఆ ��నమ	న ఎ�ో]య	(ైన �ోP�గ	
అక�డనున`ందున 9ాడ� ¯êల;నక; "శdయ మ	%ా సంగJ �ెల;ప�న"
TEనను��ంట-";  తం(fK Pంట-9ా#Sకంద#S�I" మరణమ	 ర1ిuంచుటక; TEను
�ారక;డ T:ౖJ" గ�x. 23232323 వ� భయపడక Tx±దw  ఉండ�మ	, Tx ±దw  వ�
భదKమ	%ా ఉందువ�; Tx �Kా ణమ	 ¬యచూచు 9ాడ�ను  �Kా ణమ	
¬యచూచు9ాడ�ను ఒక(ే అ" అబµ��xరF�� �ె12uను.
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1111 తరF9ాత Óి>ÌీNయ	ల; �?PÀల�]ద య	దzమ	 �ేZి కల6 మ	ల]��
¥xన�మ	ను �ోచు��నుచుTx`ర" �x�దునక; Vనబ(ెను. 2222 అంతట
�x�దుTEను 9:È6  PÀ Óి>ÌీNయ	లను హతమ	 �ేయ	దుTx అ" PQ�9ా
±దw V�xరణ�ేయ%ా PQ�9ావ� 9:È6  Óి>ÌీN  య	లను హతమ	�ేZి



�?PÀల�ను ర�fంచుమ" �x�దునక; Z2లV�ెdను. 3333 �x�దు�� కc(fయ	న`
జనుల;�¤మ	 ఇచdట య��x �ేశమ	లk ఉం(fనను మ�క; భయమ	%ా
నున`��; Óి>ÌీNయ	ల Z2ౖన�మ	ల�?దురF%ా �?PÀల�క; �¤మ	 వAdనPQడల
మ#Sంత భయమ	 కల;గ	ను గ�x అ" �x�దు�� అన%ా 4444 �x�దు మరల
PQ�9ా±దw V�xరణ �ేZ2నువ� ల�A �?PÀల�క; 9:ళØ6 మ	,
Óి>ÌీNయ	లను  �ేJ�I అపu%Sంచుదున" PQ�9ా Z2లVయ�%ా 5555
�x�దును అత" జనుల;ను �?PÀల�క; వAd Óి>ÌీNయ	ల�� య	దzమ	�ేZి
9ా#S" లsసq%ా హతమ	�ేZి 9ా#S ప�వ�లను �ోచు��"వAd#S. ఈల�గ	న
�x�దు �?PÀల� �ాప�రసుÍ లను ర�fం�ెను. 6666 అ ß̈��లsక; క;మ�రF(ైన
అబµ��xరF ఏâ�దు �ేత పటBC ��" �ా#S��P �?PÀల�లkనున` �x�దుTUదwక;
వ�ెdను. 7777 �x�దు �?PÀల�క; వAdన సంగJ ¯êల; V" �x�దు
�x�రమ	ల;ను అడ�i గడల;నుగల పటCణమ	లk పK9EhంA అందులk మ�యబ(f
య	Tx`డ�, �ేవ�డత"" Tx �ేJ�I అపu%Sం�ెనను ��T:ను. 8888 �ాబట-C  ¯êల;
�?PÀల�క; ��P �x�దును అత" జనులను మ	టC(fంప వలsన"
జనులంద#S" య	దzమ	నక; 1ిల;వనం1ిం�ెను. 9999 ¯êల; తనక; �×(ే
య	�ేw hంచుచుTx`డ" �x�దు ఎ#S%S య�జక;(ైన అబµ��xరFను ఏâ�దును
�ెమ4T:ను. 10101010 అప�డ� �x�దుఇW\ా P�Úయ	ల �ే9ా PQ�9ా, ¯êల;
�?PÀల�క; వAd నను`బట-C  పటCణమ	ను �ాడ��ేయ ను�ేw hంచుచుTx`డ" 
�xసుడT:ౖన Txక;ర�� f%ా �ె>యబ(f య	న`��. 11111111 �?PÀల� జనుల; నను`
అత" �ేJ�I అపu%Sంచుదు#ా?  �xసుడT:ౖన Txక; Vనబ(fనటB6  ¯êల;
��%SవచుdTx? ఇW\ా P�Úయ	ల �ే9ా PQ�9ా, దయ�ేZి  �xసుడT:ౖన Txక;



�x"" �ె>యజ³య	మ" �Kా #SÍంప%ా అతడ� ��%Sవచుdన" PQ�9ా
Z2లV�ెdను. 12121212 �?PÀల� జనుల; నను` Tx జనులను ¯êల; �ేJ�I
అపu%Sంచుదు#ా అ" �x�దు మరల మనV �ేయ%ా PQ�9ా9ారF "ను`
అపu %Sంచుదుర" Z2లV�ెdను. 13131313 అంతట �x�దును �x�xప� ఆరFవందల
మం��PQ�న అత" జనుల;ను ల�A �?PÀల�లk నుం(f తర>, ఎక�(f�I ��గల#�
అక�డక; 9:È6#S. �x�దు �?PÀల�లkనుం(f త1ిuంచు��"న సంగJ ¯êల; V"
9:ళ6క మ�T:ను. 14141414 అP�ే �x�దు అరణ�మ	లk" ��ండసÍలమ	ల యందును,
yఫ� అను అరణ�మ	న ఒక పర�తమందును "9ాసమ	 �ేయ	చుం(ెను; ¯êల;
అను��నమ	 అత" 9:ద�Iనను �ేవ�డ� ¯êల;�ేJ�I అత" నపu%Sంచల�దు. 15151515 తన
�Kా ణమ	 ¬య	ట�?r ¯êల; బయల;�ే#?న" �ె>Zి��" �x�దు yఫ� అరణ�మ	లk
ఒక వనమ	న ��%?ను. 16161616 అప�డ� ¯êల; క;మ�రF(ైన ãTx�xను ల�A, వనమ	
లkనున` �x�దుTUదwక; వAdTx తం(fKPQ�న ¯êల; "ను` పటBC ��నజjలడ�,
వ� భయపడవదుw , 17171717 వ� ఇW\ా  P�Úయ	లక; #ాజ వగ	దువ�, TEను క;
సహ�ా#ST�దును, ఇ�� Tx తం(fK PQ�న ¯êల;నక; �ె>Zియ	న`ద" అత"��
�ె1ిu �ేవ�"బట-C  అత" బలపర�ెను. 18181818 �#SదwరF PQ�9ా స"`¥�" "బంధన
�ేZి��"న తరF9ాత �x�దు వనమ	లk ">�ెను, ãTx�xను తన Pంట-�I
J#S%S 9:æç6 ను. 19191919 yÓీయ	ల; బయల;�ే#S %Sëయ�లkనున` ¯êల;TUదwక;
వAdPQÌీ¹నుక; ద�fణమ	న నున` హ�×ల�మన�మ	 లk" అరణ�మ	న
��ండ సÍలమ	లయందు మ� మధ� �x�దు �x%Sయ	Tx`(ే. 20202020 #ాజj, 
మT°�షCమంతట- ��ప�న ��%Sరమ	4; #ాజ9:ౖన  �ేJ�I అత"" అపu%Sంచుట
మ� ప" అ" �ెపu%ా 21212121 ¯êల; 9ా#S�� ఇట6 T:ను]రF Txయందు



క"కరప(fనందు�?r ]క; PQ�9ా ఆ�#ా�దమ	 కల;గ	ను %ాక. 22222222 ]రF
��P అతడ� ఉండ�సÍలమ	 ఏదPన��, అత"" చూAన9ాడ� ఎవడPన��
"శdయమ	%ా �ె>Zి��ను(f; అతడ� బహÑ య	�IN%ా పKవ#SNంచుచుTx`డ" Txక;
Vనబ(ెను గనుక 23232323 ]రF బహÑ జjగ\తN %ా నుం(f, అతడ�ండ� మరFగ	
�xవ�లను క" 12ట-Cయ	న` సంగJయంత Txక; �ె>యజ³య	ట�?r మరల
Tx±దwక; తపuక రం(f, అప�డ� TEను ]�� కc(x వతpN ను, అతడ� �ేశమ	లk
ఎక�డనుం(fనను య��x9ారంద#Sలk TEను అత" 9:ద�I పటBC ��ందును. 24242424
అంతట 9ారF ల�A ¯êల;కంటM మ	ందు yఫ�నక; J#S%S 9:È6#S. �x�దును అత"
జనుల;ను PQÌీ¹నుక; ద�fణప� 9:ౖప�ననున` ����xనమ	లk" మ�ãను
అరణ�మ	లk ఉండ%ా 25252525 ¯êల;ను అత" జనుల;ను తను` 9:దక;ట�?r
బయల;�ే#Sన మ�ట �x�దు V", ��ండ hఖరమ	 ��%S మ�ãను అరణ�మందు
"9ాసమ	 �ేZ2ను. ¯êల; అ�� V" మ�ãను అరణ�మ	లk �x�దును తరFమ
బ¢PQను. 26262626 అP�ే ¯êల; పర�తమ	 ఈ తటBC నను �x�దును అత"
జనుల;ను పర�తమ	 ఆ తటBC నను ��వ�చుండ%ా �x�దు ¯êల;దగ¶రనుం(f
త1ిuంచు��" ��వలsన" త�రపడ�చుం(ెను. ¯êల;ను అత" జనుల;ను
�x�దును అత" జనులను పటBC ��నవలsన" 9ా#S" చుటBC  ��నుచుం(f#S. 27272727
ఇటB6 ండ%ా దూత ±కడ� ¯êల;TUదwక; వAdవ� త�ర%ా రమ	4, Óి>ÌీNయ	ల;
దం(ెJN  వAd �ేశమ	లk ��రబ(fయ	Tx`ర" �ెపu%ా 28282828 ¯êల; �x�దును
తరFమ	ట మ�" 9:నుకక; J#S%S Óి>ÌీNయ	లను ఎదు#t�నబ¢PQను. �ాబట-C
Z2లహమ4లs�Åతp1 అ" ఆ సÍలమ	నక; 1LరF 12టCబ(ెను. 29292929 తరF9ాత �x�దు
అక�డనుం(f ��P ఏT:¶ �º�I వAd ��ండ సÍలమ	లలk "9ాసమ	



�ేయ	చుం(ెను.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 24సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 24సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 24సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 24

1111 ¯êల; Óి>ÌీNయ	లను తరFమ	ట మ�" J#S%S#ా%ా �x�దు ఏT:¶ �º
అరణ�మందుTx`డ" అత"�I వరNమ�నమ	 వ�ెdను. 2222 అప�డ� ¯êల;
ఇW\ా P�Úయ	లంద#Sలkనుం(f మ�డ� 9Eలమం��" ఏరuరచు��" వAd,
��ండ�¤కలక; 9ాసమ	లగ	 hల�పర�తమ	ల]ద �x�దును అత" జనులను
9:దక;ట�?r బయల;�ే#?ను. 3333 మ�ర¶మ	ననున` %tఱÃ  �ొడ6 క; అతడ� #ా%ా అక�డ
గ	హ ±కట- కనబ(ెను. అందులk ¯êల; శం�ా"వ#SN�I ��%ా �x�దును అత"
జనుల;ను ఆ గ	హ లkప>´µగమ	లలk ఉం(f#S గనుక 4444 �x�దు జనుల;
అ��%� దృÌిC �I ఏ�� మంA�ో అ�� వ� అత"�I �ేయ	నటB6   శతpK వ�" 
�ేJ�I అపu%Sంతp న" PQ�9ా �� �ె1ిuన ��నమ	 వ�ెdన" అత"��
అన%ా; �x�దు ల�A వAd ¯êల;నక; �ె>యక;ండ అత" 12ౖవసN �ప� �ెంగ	ను
�ÅZ2ను. 5555 ¯êల; 12ౖవసN �మ	ను �xను �ÅZ2న" �x�దు మనసుq TUAd 6666 ఇతడ�
PQ�9ా�ేత అ�ÌLకమ	 TUం��న9ాడ� గనుక PQ�9ా�ేత అ�Ìిక;N (ైన Tx
పKభ	వ�నక; TEను ఈ �ార�మ	 �ేయను, PQ�9ానుబట-C  అత" TEను చంపను
అ" తన జనుల�� �ె12uను. 7777 ఈ మ�టల; �ె1ిu �x�దు తన జనులను
అడi%SంA ¯êల; ]���I ��"య�క 9ా#S" ఆ12ను. తరF9ాత ¯êల; ల�A
గ	హలkనుం(f బయల;9:È6 మ�ర¶మ	న ��PQను. 8888 అప�డ� �x�దు ల�A
గ	హలkనుం(f బయల;9:È6Tx P�>న9ా(x #ాజj, అ" ¯êల; 9:నుకనుం(f �³క
9Eయ%ా ¯êల; 9:నుక చూ�ెను. �x�దు TEల ¯ా�ాC ంగ ప(f నమ¯ా�రమ	 �ేZి 9999



¯êల;�� ఇట6 T:ను�x�దు క; �×డ��ేయను�ేw  hంచుచుTx`డ" జనుల; �ె1ిuన
మ�టల; 9:ందుక; Vను చుTx`వ�? 10101010 ఆలkAంచుమ	; ఈ ��నమ	న
PQ�9ా "ను` ఏల�గ	 గ	హలk Tx�ేJ�I అపu%Sం�ెT° అ��  కం(x6 ర
చూAJ9E; ��ందరF "ను` చంప�మ" Tx�� �ె1ిuనను TEను యందు
క"క#SంAఇతడ� PQ�9ా�ేత అ�ÌLకమ	 TUం��న9ాడ� గనుక Tx
P�>న9ా" చంపన" TEను �ె1ిuJ". 11111111 Tx తం(öK చూడ�మ	, ఇ��%�, చూడ�మ	.
"ను` చంపక  వసN �ప��ెంగ	 మ�తK�¤ �ÅZిJ" గనుక Txవలన క; �×డ�
ఎంతమ�తpK ◌ును #ాద"య	, Txలk త1ిuదమ	 ఎంతమ�తKమ	ను ల�ద"య	,
వ� �ె>Zి��నవచుdను.  Vషయ��� TEను ఏ�ాపమ	ను �ేయ"9ాడT:ౖ
య	ండ%ా వ� Tx �Kా ణమ	 ¬యవలsన" నను` తరFమ	చుTx`వ�. 12121212 క;ను
Txక;ను మధ� PQ�9ా Tx�యమ	 ¬రFdను. PQ�9ా Tx Vషయ���
పగ¬రFdను%ా" TEను "ను` చంపను. 13131313 ప�#S�క;ల; ¯ామ�మ	 �ె1ిuనటBC
దుషpC ల �ేతTE �ౌషC ~మ	 ప�టBC ను%ా" TEను "ను` చంపను. 14141414 ఇW\ా P�Úయ	ల
#ాà ఎవ" పటBC ��న బయల;�ే#S వAd య	Tx`డ�? ఏ�ాట-9ా""
తరFమ	చుTx`డ�? చAdన క;క�నుగ�x? !న`>6" గ�x? 15151515 PQ�9ా
క;ను Txక;ను మధ� Tx�య�¥�పJPQ� ¬రFu ¬రFdను%ాక; ఆయTE సంగJ
V�x#SంA Tx పmమ	న 9ా�జ?�మ�(f  వశమ	 �ాక;ండ నను` "#�w Ìి"%ా
¬రFdను%ాక. 16161616 �x�దు ఈ మ�టల; ¯êల;�� మ�టల�(f �x>ంప%ా
¯êల;�x��x TxయTx, ఈ పల;క; �ేTx అ" ëగ¶ర%ా ఏ(fd 17171717 �x�దు��
ఇట6 T:నుPQ�9ా నను` �ేJ కపu%Sంప%ా నను` చంపక V(fAనందుక; 18181818
ఈ ��నమ	న వ� Tx అప�ారమ	నక; ఉప�ారమ	�ేZిన 9ాడ9:ౖ, Tx PQడల



క;న` ఉప�ారబ	��z" 9:ల6 (f�ేZిJV గనుక వ� TxకంటM JపరFడవ�. 19191919
ఒక"�I తన శతpK వ� �ొ#S�IనPQడల �¤ల;�ేZి పం1ి9Eయ	Tx? ఈ ��నమ	న
వ� Txక; �ేZిన�x""బట-C  PQ�9ా పKJ%ా క; �¤ల; �ేయ	ను%ాక. 20202020
"శdయమ	%ా వ� #ాజ వగ	దువ"య	, ఇW\ా P�Úయ	ల #ాజ�మ	 క;
ZిÍ రపరచ బడ�న"య	 Txక; �ె>య	ను. 21212121 �ాబట-C  Tx తరF9ాత Tx
సంతJ9ా#S" వ� "ర�4లమ	 �ేయక;ండ�నటB6 ను, Tx తం(fK ఇంట-లkనుం(f
Tx 1LరF వ� ��ట-C9Eయ క;ండ�నటB6 ను PQ�9ా Txమమ	న Txక;
పKమ�ణమ	 �ేయ	మ	. అంతట �x�దు ¯êల;నక; పKమ�ణమ	 �ేZ2ను 22222222
అప�డ� ¯êల; ఇంట-�I J#S%S వ�ెdను; అP�ే �x�దును అత" జనుల;ను తమ
��ండసÍలమ	లక; 9:È6  ��P#S.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 25సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 25సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 25సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 25

1111 సమ�P�ల; మృJTUంద%ా ఇW\ా P�Úయ	లందరF.... కcడ���" అతడ�
చ"��PQన" పKల�1ించుచు, #ామ� లkనున` అత" ఇంట- "9Eశనమ	లk అత"
సమ�¥��ేZిన తరF9ాత �x�దు ల�A �ా#ాను అరణ�మ	నక; 9:æçåను. 2222
క#?4ల;లk" మ�ãనునందు ఆZిN గల9ా(ొకడ� �ాప�రమ	ం(ెను. అతడ� బహÑ
´µగ�వంతpడ�, అత"�I మ�డ�9Eల %tఱÃల;ను 9:P� �¤కల;ను ఉం(ెను.
అతడ�క#?4ల;లk తన %tఱÃల బÐచుd కJN #Sంచుట�?r ��P య	ం(ెను. 3333 అత"
1LరF Txబµల;, అత" ´µర� 1LరF అáగPÀల;. ఈ ZీN � సుబ	��z గల�ై
ర�పZిPQ�య	ం(ెను. అP�ే చర�లనుబట-C  చూడ%ా Txబµల; ¹టB9ాడ�ను
దు#ా4రF¶ డ�T:ౖ య	ం(ెను. అతడ� �ాల�బ	 సంతJ 9ాడ�. 4444 Txబµల;



%tఱÃలబÐచుd క�ెN ర 9EPంచుచుTx`డ" అరణ�మందున` �x�దు V" 5555 తన
ప" 9ా#Sలk ప��మం��" 1ి>A 9ా#S�� ఇట6 T:ను]రF క#?4ల;నక; Txబµల;
TUదwక; ��P, Tx 1LరF �ె1ిu క;శల పKశ`ల(f%S 6666 ఆ ´µగ�వంతp"��క;ను 
Pంట-�I" క; క>%Sన అంతట-�I" �³మమవ�ను%ాక అ" ప>�I PÀ
వరNమ�నమ	 �ె>యజ?పuవలsను. 7777  ±దw  %tఱÃలబÐచుd కJN #Sంచు
9ారFTx`రను సంగJ Txక; Vనబ(ెను;  %tఱÃ�ాపరFల; మ� దగ¶రనుండ%ా
�¤మ	 9ా#S�I ఏ �×డ�ను�ేZి య	ండల�దు; 9ారF క#?4ల;లk నున`ంత�ాలమ	
9ా#³��య	 ��%tటBC ��నల�దు; 8888  ప" 9ా#S" వ� అ(f%SనPQడల 9ా#ాల�గ	
�ెప�దురF. �ాబట-C  Tx ప"9ా#S�I దయ చూప�మ	. �భ��నమ	న �¤మ	
వAdJVు గ�x;  �IషCమ	 వAdనటBC   �xసులక;ను  క;మ�రF(ైన
�x�దునక;ను ఇమ	4. 9999 �x�దు ప"9ారF వAd అత" 1LరF �ె1ిu ఆ
మ�టల"`ట-" Txబµల;నక; �ె>యజ³Zి కcరFdండ%ా 10101010 Txబµల;�x�దు
ఎవడ�? PQషªP క;మ�రF(ెవడ�? తమ యజ మ�నులను V(fA �ా#S��Pన
�xసుల; ఇప�డ� అTEక; ల;Tx`రF. 11111111 TEను సం�ా��ంచు��"న అన`�ానమ	
లను, Tx %tఱÃలబÐచుd కJN #Sంచు9ా#S��రక; TEను వ¥�ంAన ప�మ�ంసమ	ను
¬Zి, TEను బÐJN %ా ఎరFగ" 9ా#S �IతpN Tx? అ" �x�దు �xసుల�� �ెపu%ా 12121212
�x�దు ప"9ారF 9:నుకక; J#S%S �ోవపటBC ��" ��P అత"�I ఈ
మ�టల"`య	 �ె>యజ³Zి#S. 13131313 అంతట �x�దు 9ా#S��]రందరF ] కతpN లను
ధ#Sంచు��ను డన%ా 9ారF కతpN ల; ధ#Sంచు��"#S, �x�దు కcడను కJN  ఒకట-
ధ#Sం�ెను. �x�దు 9:నుక �x�xప� Txల;గ	 వందలమం�� బయల;�ేర%ా
#?ండ�వందల మం�� ¯ామ�ను దగ¶ర ">A#S. 14141414 ప"9ాడ� ఒకడ� Txబµల;



´µర�PQ�న అáగPÀల;�� ఇట6 T:ను అమ�4, �x�దు అరణ�మ	లk నుం(f, మన
యజమ�ను" క;శల పKశ`లడ�గ	ట�?r దూతలను పం1ించ%ా అతడ� 9ా#S��
క� Sనమ	%ా మ�ట ల�(ెను. 15151515 అP�ే ఆ మనుషp�ల; మ��?ం�� ఉప�ారమ	
�ేZియ	Tx`రF �¤మ	 ��లమ	లk 9ా#S మధ�ను సంచ#Sంచుచున`ంత ZLప�
అ�ాయమ	 %ా" నషCమ	%ా" మ�క; సంభVంపTEల�దు. 16161616 �¤మ	 %tఱÃలను
�ాయ	 చున`ంతZLప� 9ారF #ాJKంబగళØ6  మ�చుటBC  �Kా �ారమ	%ా ఉం(f#S. 17171717 
అP�ే మ� యజమ�ను"�I" అత" ఇంట- 9ా#Sకంద#S�I" 9ారF �×డ��ేయ
"శdPంA య	Tx`రF గనుక ఇప�డ� వ� �ేయవలZిన�x"" బహÑ
జjగ\తN %ా ఆలkAంచుమ	. మన యజమ�నుడ� బహÑ ప"�I మ�>న9ాడ�,
ఎవ"" తన�� మ�టల�డ యడ� అT:ను. 18181818 అందుక; అáగPÀల; Txబµల;��
ఏ!య	 �ెపuక త�రప(f #?ండ�వందల #tటMCలను, #?ండ� �xK �Ôరసప� JతpN లను,
వం(fన అPదు %tఱÃల మ�ంస మ	ను, అPదు మ�"కల 9EAన ¥xన�మ	ను,
నూరF �xK m%?లలను, #?ండ�వందల అం¸రప� అడలను %ారw భమ	ల]ద
9EPంA 19191919 ]రF TxకంటM మ	ందు%ా ��వ�(f, TEను ] 9:నుకనుం(f వ�ెdదన"
తన ప"9ా#S�I ఆజ®"Ad 20202020 %ారwభమ	]ద ఎ�I� పర�తప� లkయలk"�I
వచుdచుండ%ా, �x�దును అత" జనుల;ను ఆ��క; ఎదురFప(f#S, ఆ�� 9ా#S"
క>Zి ��T:ను. 21212121 అంతక;మ	నుప� �x�దుTxబµల;నక; క>%Sన �x" అంతట-లk
ఏ��య	 ��క;ండ ఈ అరణ�మ	లk అత" ఆZిN  అంతయ	 TEను వ�రÍమ	%ా
�ాయ	చు వAdJ"; ఉప�ారమ	నక; Txక; అప�ారమ	 �ేZియ	Tx`(ే 22222222 అ"
అను��" అత"క;న` 9ా#Sలk ఒక మగ1ిల6 9ా"T:ౖనను �ెల6 9ారFనపuట-�I
TEనుండ"య�ను; ల��x �ేవ�డ� మ#S %tపu అ�ాయమ	 �x�దు శతpK వ�లక;



కల;గ జ³య	ను%ాక అ" పKమ�ణమ	 �ేZియ	ం(ెను. 23232323 అáగPÀల;
�x�దును కను%t", %ారwభమ	]దనుం(f త�ర%ా ��%S �x�దునక; ¯ా�ాC ంగ
నమ¯ా�రమ	�ేZి అత" �ాదమ	ల; పటBC ��" ఇట6 T:ను 24242424 Tx P�>న9ా(x,
PÀ �ోషమ	 Txద" PQంచుమ	;  �xసు#ాలT:ౖన నను` మ�టల�డ "మ	4, 
�xసు#ాలT:ౖన TEను �ెప�మ�టలను ఆల�Iంచుమ	; 25252525 Tx P�>న 9ా(x,
దుషpC (ైన PÀ Txబµల;ను లm�12టCవదుw , అత" 1LరF అత" గ	ణమ	లను
సూAంచుచున`��, అత" 1LరF Txబµల;, ¹టBతనమ	 అత" గ	ణమ	; Tx
P�>న9ాడ� పం1ింAన ప"9ారF Txక; కనబడల�దు. 26262626 Tx P�>న9ా(x,
PQ�9ా yవమ	��డ�  yవమ	��డ� �Kా ణ}" �ేయక;ండ PQ�9ా
"ను` ఆ1ియ	Tx`డ�.  �ెP� "ను` సంర�fం�ెనన`మ�ట "జమ"
PQ�9ా yవమ	��డ�  yవమ	��డ� అ" పKమ�ణమ	 �ేయ	 చుTx`ను. 
శతpK వ�ల;ను Tx P�>న9ాడ9:ౖన క; �×డ� �ేయను�ేw hంచు 9ారFను
Txబµల;వలs ఉందురF %ాక. 27272727 అP�ే TEను Tx P�>న9ాడవగ	 ±దwక;
�ెAdన PÀ �ానుకను Tx P�>న9ాడవగ	 "ను` 9:ంబ(fంచు ప"9ా#S�I
ఇ1ిuంA 28282828  �xసు#ాలT:ౖన Tx తప� m!ంచుమ	. Tx P�>న9ాడవగ	 వ�
PQ�9ా య	దzమ	లను �ేయ	చుTx`వ� గనుక Tx P�>న 9ాడ వగ	 క;
ఆయన Wాశ�త���న సంతJ "చుdను. వ� బKదుక; ��నమ	ల"`టను క;
అ�ాయమ	 కల;గ క;ండ�ను. 29292929 "ను` ©̈ంZించుట�?rనను  �Kా ణమ	
¬య	ట�?rనను ఎవ(ైన ఉ�ేwhంAనPQడల, Tx P�>న 9ాడవగ	  �Kా ణమ	 
�ేవ�(ైన PQ�9ా±దw నున` yవప�మ�టలk కటCబడ�ను; ఒకడ�
వ(fZ2ల�� #ాP Vస#SనటB6  ఆయన  శతpK వ�ల �Kా ణమ	లను Vస#S9Eయ	ను.



30303030 PQ�9ా Tx P�>న9ాడవగ	 "ను` గ�#Sd Z2లVAdన �¤లంతట-" క;
�ేZి "ను` ఇW\ా  P�Úయ	ల]ద అ¥�పJ"%ా "రÞPంAన తరF9ాత 31313131 Tx
P�>న9ాడవగ	 వ� రకNమ	ను "�ా�రణమ	%ాAం��ంAనందు�³%ా", Tx
P�>న9ాడవగ	 వ� పగ¬రFd ��" నందు�³%ా", మT°V�xర���నను
దుఃఖ���నను Tx P�>న9ాడవగ	 క; ఎంత మ�తKమ	ను కల;గక ��వ�ను
%ాక, PQ�9ా Tx P�>న9ాడవగ	 క; �¤ల; �ేZిన తరF9ాత వ� 
�xసు#ాలనగ	 నను` జj® పకమ	 �ేZి ��నుమ	 అT:ను. 32323232 అందుక;
�x�దుTxక; ఎదురF పడ�ట�?r "ను` పం1ిన ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన
PQ�9ాక; ¯�N తKమ	 కల;గ	ను %ాక. 33333333 TEను పగ ¬రFd��నక;ండను ఈ
��నమ	న �Kా ణమ	 ¬యక;ండను నను` ఆ1ినందు�?r వ� ఆ�#ా�దమ	
TUందుదువ� %ాక. వ� చూ1ిన బ	��z  Vషయ��� క; ఆ�#ా�దమ	 కల;గ	ను
%ాక. 34343434 వ� త�రప(f నను` ఎదు#t�నక ��Pన PQడల, క;
}"�ేయక;ండ నను` ఆటంకపరAన ఇW\ా  P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా
yవమ	��డ� �ెల6 9ారF లk%ా Txబµల;నక; మగ9ా(ొకడ�ను Vడ�వబడడన`
మ�ట "శdయమ	 అ" �ె1ిu 35353535 తన±దwక; ఆ�� �ెAdన 9ాట-" ఆ���ేత
¬Zి��" మ�టల; TEను ఆల�IంA  మనV నం%§క#SంAJ", సమ�¥xనమ	%ా
 Pంట-�I ��మ4" ఆ���� �ె12uను. 36363636 అáగPÀల; J#S%S Txబµల;TUదwక;
#ా%ా, #ాàల; Vందు�ేZినటB6  అతడ� ఇంట-లk Vందు�ేZి, �xK గ	చు బహÑ
సం��Ìించుచు మతpN %ానుం(ెను గనుక �ెల6 9ారFవరక; ఆ�� అత"�� ����w
%tపu మ#³!య	 �ెపuక ఊరక;ం(ెను. 37373737 ఉదయ మ	న Txబµల;నక; మతpN
త%S¶య	న`ప�డ� అత" ´µర� అత"�� ఆ సంగతpలను �ె>యజ?పu%ా



భయమ	�ేత అత" గ	ం(ెప%Sలsను, అతడ� #ాJవలs ë%SZి��"��PQను. 38383838 ప��
��నమ	లsౖన తరF9ాత PQ�9ా Txబµల;ను nతN%ా అతడ� చ"��PQను. 39393939
Txబµల; చ"��PQన" �x�దు V"PQ�9ా Txబµల; �ేZిన �×డ�ను అత"
తల]���I ర1ిuం�ెను గనుక తన �xసుడT:ౖన TEను �×డ� �ేయక;ండ నను`
�ా�ా(f, Txబµల;వలన TEను ��ం��న అవమ�నమ	ను ¬#Sdన PQ�9ాక;
¯�N తKమ	 కల;గ	ను %ాక అT:ను. తరF9ాత �x�దు అáగPÀల;ను 12ం(f6
�ేZి��నవలsన" ఆ���� మ�టల�డ త%Sన9ా#S" పం12ను. 40404040 �x�దు ZLవక;ల;
క#?4ల;లkనున` అáగPÀల; TUదwక; వAd�x�దు మమ	4ను 1ి>A "ను`
12ం(f6 �ేZి��నుట�?r ��డ���"రండ" పం12నన%ా 41414141 ఆ�� ల�A ¯ా%Sలప(fTx
P�>న9ా" AతNమ	; Tx P�>న9ా" ZLవక;ల �ాళØ6  కడ�గ	టక; Tx P�>న9ా"
�xసు#ాలనగ	 TEను Zిదzమ	%ా నుTx`న" �ె1ిu 42424242 త�ర%ా ల�A %ారwభమ	]ద
ఎ�I�తన 9:నుక నడచుచున` అPదుగ	రF ప"క�ెN ల�� కcడ �x�దు పం1ిన
దూతల9:ంబ(f #ా%ా �x�దు ఆ��ను 12ం(f6  �ేZి��T:ను. 43434343 మ#Sయ	 �x�దు
PQజ?KP�ల; ZీN � PQ�న అ ß̈T°యమ	ను 12ం(f6  �ేZి��"య	ం(ెను; 9ా#SదwరF
అత"�I ´µర�ల;%ా ఉం(f#S. 44444444 ¯êల; తన క;మ�#?N PQ�న ]�ాల; అను �x�దు
´µర�ను పÚNP�లను గÚ6మ	9ా(ైన ల�PÀషp క;మ�రF"�I ఇAd య	ం(ెను.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 26సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 26సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 26సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 26

1111 అంతట yÓీయ	ల; %Sëయ�లk ¯êల;TUదwక; వAd...�x�దు PQÌీ¹ను ఎదుట
హ�×ల�మన� మ	లk �x%S య	Tx`డ" �ె>యజ³య%ా 2222 ¯êల; ల�A ఇW\ా P�Ú
య	లలk ఏరuరచబ(fన మ�డ�9Eల మం��" ¬Zి��" yఫ� అరణ�మ	లk



�x�దును 9:దక;టక; yఫ� అరణ� మ	నక; ��PQను. 3333 ¯êల; PQÌీ¹ను
ఎదుటనున` హ�×ల�మన�మందు ��K వ పKక�ను ��గ%ా, �x�దు అరణ�మ	లk
"వZించుచుం(f తను` పటBC ��నవలsన" ¯êల; అరణ�మ	నక; వ�ెdన" V" 4444 
9Eగ	ల9ా#S" పం1ి "శdయమ	%ా ¯êల; వ�ెdన" �ె>Zి��T:ను. 5555 తరF9ాత
�x�దు ల�A ¯êల; దండ� ��%Sన సÍలమ	 దగ¶రక; వAd, ¯êల;ను ¯êల;నక;
Z2ౖTx�¥�పJయగ	 TEరF క;మ�రF (ైన అబé`రFను పరFం(fయ	ండ%ా
9ారFన`సÍలమ	 కను %tT:ను. ¯êల; దండ���\ తN ళమ	లk పండ���న%ా దండ�9ారF
అత"చుటBC  నుం(f#S. 6666 అప�డ� �x�దు�ాæçమ	లk"�I ¯êల; దగ¶రక; Tx��కcడ
ఎవరF వతpN ర" ©̈¬Nయ	(ైన అ ß̈��లsక;ను Z2ర�య� క;మ�రFడ�ను
ã9ాబ	నక; స�దరFడ�నగ	 అáÌ2ౖ" నడ�గ%ా��కcడ TETE వతpN న"
అáÌ2ౖ యT:ను. 7777 �x�దును అáÌ2ౖయ	ను #ాJK9Eళ ఆ జనుల దగ¶రక; ��%ా
¯êల; దండ� ��\ తN ళమ	లk పండ���" "దK బ¢వ�చుం(ెను, అత" PÀటM అత"
తలగడ దగ¶ర TEలను Txట-య	ం(ెను, అబé`రFను జనుల;ను అత" చుటBC
పండ���"య	ం(f#S. 8888 అప�డ� అáÌ2ౖ �x�దు���ేవ�డ� ఈ ��నమ	న 
శతpK వ�" కపu%Sం�ెను; �ాబట-C   AతN����ే ఆ PÀటM�� ఒక���టB ��(fA,
TEనత"" భ�!�I Txట-9Eతpను, ఒక �ెబË��TE ప#S�ా�రమ	 �ేతpనన%ా 9999
�x�దువత" చంపకcడదు, PQ�9ా�ేత అ�ÌLకమ	 TUం��న9ా"" చం1ి
"#�w Ìియగ	ట PQవ"�I ¯ాధ�మ	? 10101010 య�9ా yవమ	��డ� PQ�9ాP�
అత" nతpN ను, అతడ� అ�ాయమ	వలన చచుdను, ల��x య	దzమ	నక;
��P నhంచును; 11111111 PQ�9ా�ేత అ�ÌLకమ	 TUం��న 9ా"" TEను చంపను;
ఆల�గ	న TEను �ేయక;ండ PQ�9ా నను` ఆప�ను%ాక. అP�ే అత"



తలగడ దగ¶రనున` PÀటMను ళ6  బ	(fi" ¬Zి��" మనమ	 9:È6��దమ	 రమ4"
అáÌ2ౖ�� �ె1ిu 12121212 ¯êల; తలగడదగ¶ర నున` PÀటMను ళ6బ	(fi" ¬Zి��"
9ా#SదwరF 9:È6��P#S. PQ�9ా�ేత 9ా#S కంద#S�I %ాఢ"దK కల;గ%ా 9ా#Sలk
ఎవడ�ను "దK �¤ల;��నల�దు, ఎవడ�ను వAdన 9ా#S" చూడల�దు, జ#S%Sన�x"
గ	రFN  పట-Cన9ా(ొకడ�ను ల�డ�. 13131313 తరF9ాత �x�దు అవతలక;��P దూరమ	%ా
నున` ��ండ]ద ">A, ఉభయ	ల మధ�ను �xల� PQడమ	ండ%ా 14141414 
జనుల;ను TEరF క;మ�రF(ైన అబé`రFను VనునటB6  అబé`ర�, వ�
మ�టల�డ9ా? అ" �³క 9Eయ%ా అబé`రF �³కల;9EZి#ాàను "దKల�ప� 9:వడవ"
అ(f%?ను. 15151515 అందుక; �x�దువ� మగ9ాడవ� �ా9ా? ఇW\ా P�Úయ	లలk 
వంట-9ా(ెవడ�? క; యజమ�నుడగ	 #ాàనక;  9:ందుక; �ాప� �ాయక
��JV? క; యజమ�నుడగ	 #ాàను సంహ#Sంచుటక; జనులలk ఒకడ�
�ేరFవక; వ�ెdTE; 16161616  పKవరNన అను కcలమ	 �ాదు, వ� hmక; �ాతpK డ9E;
PQ�9ా �ేత అ�ÌLకమ	 TUం��న  P�>న9ా"�I వ� రmకమ	%ా
నుండల�దు; PQ�9ా yవమ	��డ� వ� మరణhmక; �ాతpK డవ�. #ాà±క�
PÀటM PQక�డ నున`�ో చూడ�మ	, అత" తలగడ±దwనున` ళ6బ	(fi
PQక�డ నున`�ో చూడ�మ	 అ" ప>�?ను. 17171717 ¯êల; �x�దు స�రమ	
ఎ#S%S�x��x TxయTx, P��  స�ర�¤గ�x అ" అన%ా �x�దు ఇట6 T:నుTx
P�>న9ా(x Tx #ాజj, Tx స�ర�¤. 18181818 Tx P�>న 9ాడ� తన �xసు" ఈల�గ	
ఎందుక; తరFమ	చుTx`డ�? TETE! �ేZిJ"? Txవలన ఏ �×డ� క;
సంభVంచును? 19191919 #ాజj Tx P�>న 9ా(x,  �xసు" మ�టల; Vనుమ	.
Tx]ద పడవలsన" PQ�9ా "ను` 1LK#³1ింAనPQడల T:ౖ9Eద�మ	 �ేZి



ఆయనను WాంJపరచవచుdను. అP�ే నరFలsవ#?rనను "ను` 1LK#³1ింAన
PQడల 9ారF PQ�9ా దృÌిC �I Wాపగ\సుN లగ	దురF. 9ారFవ� �ేశమ	ను
V(fA అన� �ేవతలను ప��ంచుమ" Tx�� �ె1ిu, PQ�9ా ¯ా�సÍ ~మ	నక;
హతpN ��నక;ండ నను` 9:>9Eయ	 చుTx`రF. 20202020 Tx �ేశమ	నక; దూరమ	%ాను,
PQ�9ా స"`¥��I ఎడమ%ాను TEను మరణమ	 TUందక��వ�దును %ాక.
ఒకడ� పర�తమ	ల]ద �ðà1ిటCను త#S!నటBC  ఇW\ా P�ల; #ాజ9:ౖన వ�
!న`>6" 9:దక;ట�?r బయల;�ే#S వAdJV. 21212121 అందుక; ¯êల;TEను �ాపమ	
�ేZిJ", ఈ ��నమ	న Tx�Kా ణమ	  దృÌిC �I 1ిKయమ	%ా నుం(fన�x"బట-C  TEను
�Iక �×డ��ేయను. �x��x TxయTx, Tx±దwక; J#S%Sరమ	4; 9:ఱ �Ã  9ాడT:ౖ TEను
బహÑ తప� �ేZిJనన%ా 22222222 �x�దు#ాజj, P��%�  PÀటM Tx±దwనున`��,
ప"9ా#Sలk TUకడ� వAd �x" ¬Zి��నవచుdను. 23232323 PQ�9ా ఈ ��నమ	
"ను` Txక; అపu%SంAనను TEను PQ�9ా �ేత అ�ÌLకమ	 TUం��న9ా""
చంపTUల6 క ��Pనందున ఆయన Tx J" Tx VWా�స�తను చూA Txక;
పKJఫలమ	 దయ �ేయ	ను. 24242424 AతN %Sంచుమ	, ఈ ��నమ	న  �Kా ణమ	 Tx
దృÌిC �I ఘన���నందున PQ�9ా Tx �Kా ణమ	ను తన దృÌిC �I ఘనమ	%ా ఎంA
బµధల"`ట-లkనుం(f నను` ర�fంచును%ాక అ" �ె12uను. 25252525 అందుక;
¯êల;�x��x TxయTx, వ� ఆ�#ా�దమ	 ��ందుదువ� %ాక; వ�
ఘన�ార�మ	లను ప�ను��" Vజయమ	 TUందుదువ�%ాక అ" �x�దు��
అT:ను. అప�డ� �x�దు తన మ�ర¶మ	న 9:È6��PQను, ¯êల;ను తన
సÍలమ	నక; J#S%S వ�ెdను.
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1111 తరF9ాత �x�దుTEను ఇక�డ "ల;చుట మంA�� �ాదు, ఏ�ో ఒక ��నమ	న
TEను ¯êల;�ేత Txశన మగ	దును; TEను Óి>ÌీNయ	ల �ేశమ	లk"�I
త1ిuంచు��" ��వ�దును, అప�డ� ¯êల; ఇW\ా P�Úయ	ల స#S హదుw లలk నను`
9:దక;ట మ�ను��నును గనుక TEను అత" �ేJలkనుం(f త1ిuంచు��ందున"
అను��" 2222 ల�A తన±దwనున` ఆరFవందలమం���� కcడ పKయ�ణ���
మ�ãక; క;మ�రFడ�ను %ాతp #ాàT:ౖన ఆ�×షpTUదwక; వ�ెdను. 3333 �x�దు
%ాతpలk ఆ�×షpTUదw  �ేర%ా అతడ�ను అత" 9ారందరFను తమ తమ
క;టBంబమ	ల స�¤తమ	%ా �ాప�రమ	ం(f#S. PQజ?KP�Úయ	#ాలగ	
అ ß̈T°యమ	, Txబµల; ´µర�PQ�య	ం(fన క#?4Úయ	 #ాలగ	 అáగPÀల;
అను అత" PదwరF ´µర�ల; �x�దు��కcడ ఉం(f#S. 4444 �x�దు %ాతpనక;
�ా#S��Pన సంగJ ¯êల;నక; �ె>Zిన ]దట అతడ� �x�దును 9:దక;ట
మ�" 9EZ2ను. 5555 అంతట �x�దు#ాజప�రమందు ±దw  �xసుడT:ౖన TEను
�ాప�రమ	 �ేయTEల?  దృÌిC �I TEను అనుగ\హమ	 ��ం��న9ాడT:ౖ�ే బయట-
పటCణమ	లలk ఒక�x"యందు TEను �ాప�రమ	ండ�టక; ఒక సÍలమ	
ఇ1ిuంచుమ" ఆ�×షpను అడ�గ%ా 6666 ఆ�×షp Zిక6గ	 అను %ా\ మమ	ను ఆ
��నమ	న అత" �I�ెdను. �ాబట-C  TEట-వరక; Zిక6గ	 య��x#ాàల వశమ	న
నున`��. 7777 �x�దు Óి>ÌీNయ	ల �ేశమ	లk �ాప�రమ	ం(fన �ాల మంత ఒక
సంవతqరమ	 Txల;గ	 T:లల;. 8888 అంతలk �x�దును అత" 9ారFను
బయల;�ే#S %?ష�#§య	ల ]దను %?జ?#§య	ల]దను అమ�ల��×య	ల]దను



ప(f#S పKయ�ణసుÍ ల; ��వ�మ�ర¶మ	న ష�రFనుం(f ఐగ	ప�N వరక; నున`
�ేశమ	లk 9ారF ప�ర�మ	 �ాప�రమ	ండ%ా 9999 �x�దు ఆ �ేశసుÍ లను
హతమ	�ేZి, మగ9ా"TE! ఆడ� �x"TE! PQవ#S" సyవ�ల;%ా Vడ�వక
%tఱÃలను ఎడ6 ను %ారwభమ	లను ఒంటMలను వసN �మ	లను �ోచు��" J#S%S
ఆ�×షpTUదwక; వ�ెdను. 10101010 ఆ�×షpఇప�డ� ]రF దం(ెJN  �ేశమ	లk జ�రబ(fJ#ా
అ" �x�దు నడ�గ%ా �x�దుయ��x �ేశమ	నక;ను PQర ¼̈4P�Úయ	ల
�ేశమ	న క;ను �³య	ల �ేశమ	నక;ను ద�fణమ	%ా �¤మ	 ఒక పK�ేశమ	లk
జ�రబ(fJమT:ను. 11111111 ఆల�గ	న �x�దు �ేయ	చు వ�ెdను. అతడ� Óి>ÌీNయ	ల
�ేశమ	లk "వ ZింAనంత �ాలమ	 ఈ పK�ారమ	%ా �ేయ	న" తమ	4ను
గ	#SంA 9ారF �ెప�దు#³¹ అ" %ాతpక; వరNమ�నమ	 �ేగల మగ9ా"T:ౖనను
ఆడ� �x"T:ౖనను �x�దు బKతpక "య�ల�దు. 12121212 �x�దు తన జనులsౖన
ఇW\ా P�Úయ	ల; తనయందు బÐJN %ా అసహ�పడ�నటB6  �ేZ2ను గనుక అతడ�
స�x�ాలమ	 Txక; �xసుడ�%ాను ఉండ�న" అను��" ఆ�×షp �x�దు మ�ట
న��4ను.
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1111 ఆ ��నమ	లలk Óి>ÌీNయ	ల; ఇW\ా P�Úయ	ల��... య	దzమ	 �ేయవలsన"
Z2ౖన�మ	లను సమకc#Sd య	దzమ	 నక; Zిదzపడ%ా, ఆ�×షp �x�దును
1ి>ATEను దం(ెతN %ా వ�ను  జనుల;ను Tx�� కcడ య	దzమ	నక;
బయల;�ే#S #ావలsన" ప#S�ా�రమ	%ా �ె>Zి��నుమన%ా 2222 �x�దు
�xసుడT:ౖన TEను �ేయబ¢వ� �ార�మ	 ఏ�ో అ�� వ� ఇప�డ� �ె>Zి��ందు



వT:ను. అందుక; ఆ�×షpఆల�%?r�ే "ను` ఎపuట-�I Txక; సంరmక;డ�%ా
"రÞPంతpనT:ను. 3333 సమ�P�ల; మృJబÐంద%ా ఇW\ా P�Úయ	ల; అత"
గ	#SంA Vల�పమ	 �ేZి #ామ� అను అత" పటCణమ	లk అత"
�ాJ12ట-Cయ	ం(f#S. మ#Sయ	 ¯êల; కరÞ1ిWాచమ	 గల9ా#S" Aల6 ం%S9ా#S"
�ేశమ	లk నుం(f 9:ళ6%tట-C  య	ం(ెను. 4444 Óి>ÌీNయ	ల; దం(ెJN  వAd ష�TEమ	లk
��గ%ా, ¯êల; ఇW\ా P�Úయ	లంద#S" సమకc#?dను; 9ారF %SలkËవలk ��%S#S. 5555 
¯êల; Óి>ÌీNయ	ల దండ�ను చూA మనసుqనందు భయకంపమ	 TUం�� 6666 
PQ�9ా ±దw  V�xరణ�ేయ%ా PQ�9ా స�ప`మ	�x�#ా T:ౖనను
ఊ#§మ	�x�#ాT:ౖనను పKవకNల�x�#ాT:ౖనను ఏ!య	 Z2లVయ�క;ం(ెను. 7777 
అప�డ� ¯êల;Tx ��రక; ]రF కరÞ 1ిWాచమ	గల ±క ZీN �" కను%tను(f; TEను
��P �x"�ేత V�xరణ �ేతpన" తన ZLవక;లక; ఆజ® ఇయ�%ా 9ారFAతNమ	,
ఏT°w రFలk కరÞ1ిWాచమ	 గల ±క�ె య	న`ద" అత"�� �ె1ిu#S. 8888 �ాబట-C
¯êల; మ�రF 9Eషమ	 ధ#SంA 9EరF బటCల; �¾డ�గ	��" PదwరF మనుషp�లను
9:ంటబ¿టBC ��" ��P #ాJK9Eళ ఆ ZీN �±దwక; వAdకరÞ1ిWాచమ	�x�#ా Txక;
శక;నమ	 �ె1ిu Tx�� మ�టల�డ�ట�?r TEను �� �ెప�9ా" ర1ిuంచుమ" �Åర%ా
9999 ఆ ZీN � ఇ��%�, ¯êల; �ేPంAన�� క; �ె>Zిన�� �ా�x? కరÞ1ిWాచమ	 గల9ా#S"
Aల6 ం%S9ా#S" అతడ� �ేశమ	లk ఉండక;ండ "ర�4లమ	�ేZ2ను గ�x. వ� Tx
�Kా ణమ	��రక; ఉ#S ±%S¶  Txక; మరణ�¤ల ర1ిuంతpవ� అ" అత"�� అT:ను.
10101010 అందుక; ¯êల;PQ�9ా yవమ	��డ� �º""బట-C  క; hm PQంత
మ�తKమ	ను #ాద" PQ�9ా Txమమ	న పKమ�ణమ	�ేయ%ా 11111111 ఆ ZీN ���
మ�ట ల�డ�ట�?r TET:వ" ర1ిuంపవలsన" యడ�గ%ా అతడ�సమ�P�ల;ను



ర1ిuంపవలsనT:ను. 12121212 ఆ ZీN � సమ� P�ల;ను చూA నప�డ� ëగ¶ర%ా
�³క9EZివ� ¯êల;9E; వ� నT:`ందుక; ¹సప�AdJవ" ¯êల;�� �ెపu%ా 13131313
#ాàవ� భయపడవదుw , క; ఏ! కనబ(fనద" ఆ�� నడ�గ%ా
ఆ���ేవతలలk ఒకడ� భ�!లkనుం(f 12ౖ�I వచుdట TEను చూచుచుTx`నT:ను.
14141414 అందుకతడ�ఏ ర�పమ	%ా ఉTx`డ" �x" న(f%S నందుక; అ��దుపuట-
కప���"న మ	స>9ా(ొకడ� 12ౖ�I వచుdచుTx`డన%ా ¯êల; అతడ� సమ�P�ల;
అ" �ె>Zి��" ¯ా%Sలప(f నమ¯ా�రమ	 �ేZ2ను. 15151515 సమ�P�ల;నను`
12ౖ�Iరమ4"  9:ందుక; �¾ందర12ట-CJవ" ¯êల; నడ�గ%ా ¯êల;TEను బహÑ
శ\మలkనుTx`ను; Óి>ÌీNయ	ల; Tx ]���I య	దzమ	నక; #ా%ా �ేవ�డ� నను`
ఎడబµZి పKవకNల �x�#ాT:ౖనను స�ప`మ	ల�x�#ాT:ౖనను Tx �³!య	
Z2లVయ�కయ	Tx`డ�. �ాబట-C  TEను �ేయవలZిన �x"" Tx�� �ె>యజ?ప�ట�?r
"ను` 1ి>1ింAJనT:ను. 16161616 అందుక; సమ�P�ల;PQ�9ా "ను` ఎడ బµZి
క; పగ9ాడ� �ా%ా నను` అడ�గ	టవలన పKãజన �¤!? 17171717 PQ�9ా తన
మ�ట తన పmమ	%ాTE T:ర 9EరFdచుTx`డ�. Tx �x�#ా ఆయన
Z2లVAdయ	న`టBC   �ేJనుం(f #ాజ�మ	ను ¬Zి9EZి  ��రFగ	9ా(ైన
�x�దునక; �x" "Adయ	Tx`డ�. 18181818 PQ�9ా ఆజ®క; వ� లkబడక,
అమ�ల��×య	ల Vషయమ	లk ఆయన ¬mణ���న �Åపమ	 T:ర9Eరdక ��Pన
�x""బట-C  PQ�9ా క; ఈ9Eళ ఈ పK�ారమ	%ా �ేయ	 చుTx`డ�. 19191919 
PQ�9ా "ను`ను ఇW\ా P�Úయ	లను Óి>ÌీNయ	ల �ేJ�I అపu%Sంచును;
PQ�9ా ఇW\ా P�Ú య	ల దండ�ను Óి>ÌీNయ	ల �ేJ�I అపu%Sంచును; #³ప�
వ�ను  క;మ�రFల;ను Tx��కcడ ఉందురF అ" ¯êల;�� �ెపu%ా 20202020 



సమ�P�ల; మ�టలక; ¯êల; బహÑ భయnం�� 9:ంటTE TEలను ¯ా�ాC ంగప(f
��9ా #ాతKమ	 ´¢జన �¤!య	 �ేయక య	ం(fనందున బల ß̈ను (xPQను.
21212121 అప�డ� ఆ ZీN � ¯êల; దగ¶రక;వAd, అతడ� బహÑ%ా కలవరపడ�ట చూATx
P�>న 9ా(x,  �xZిT:ౖన TEను  ఆజ®క; లkబ(f Tx �Kా ణమ	 Tx �ేJలk
12టBC ��" వ� Tx�� Z2లVAdన మ�టలను V" అటB6  �ేZిJ". 22222222 ఇప�డ� 
�xZిT:ౖన TEను �ెప� మ�టలను ఆల�Iంచుమ	, TEను క; ఇంత ఆ}రమ	
వ(fi ంచుదును, వ� ´¢జనమ	 �ేZి పKయ�ణ��� ��వ�టక; బలమ	
�ెచుd��నుమ" అత"�� �ెపu%ా 23232323 అతడ� ఒపuక ´¢జనమ	 �ేయనT:ను;
అP�ే అత" ZLవక;ల; ఆ ZీN ��� ఏక��� యత" బలవంతమ	 �ేయ%ా అతడ�
9ారF �ె1ిuన మ�ట ఆల�IంA TEలనుం(f ల�A మంచమ	]ద కcరFdం(ెను. 24242424
తన Pంట-లk ��\ V�న 12య� ఒకట- య	ండ%ా ఆ ZీN ��x" ¬Zి��" త�ర%ా
వ¥�ంA 1ిం(f �ెAd 1ిZి�I ప�ల;సుల�" #tటMCల; �ా>d 25252525 ¬Zి��" వAd
¯êల;నక;ను అత" ZLవక;లక;ను వ(fi ంచ%ా 9ారF ´¢జనమ	 �ేZి ల�A ఆ #ాJK
9:È6��P#S.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 29సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 29సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 29సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 29

1111 అంతలk Óి>ÌీNయ	ల; దం(ెJN  ��P ఆÓ2క;లk... ��%Sయ	ం(f#S;
ఇW\ా P�Úయ	ల; PQజ?KP�ల;లk" జ?ల దగ¶ర ��%Sయ	ం(f#S. 2222 Óి>ÌీNయ	ల
స#ాw రFల; తమ Z2ౖన� మ	ను నూ#³Zిమం��%ాను 9:P��Zిమం��%ాను వ��హ
పరA వచుdచుండ%ా �x�దును అత" జనుల;ను ఆ�×షp�� క>Zి దండ�
9:నుకతటBC న వచుdచుం(f#S. 3333 ఫ>ÌీNయ	ల స#ాw రFల;ఈ ¼̈áKయ	ల; ఏల



#ావలsను అ" ఆ�×షpను అడ�గ%ా అతడ�ఇ"` ��నమ	ల; ఇ"`
సంవతqరమ	ల; Tx±దwనుం(fన ఇW\ా P�Úయ	ల #ాజ?ౖన ¯êల;నక;
ZLవక;డగ	 �x�దు ఇత(ే �ా(x? ఇతడ� Tx ±దw  �ే#Sన Txటనుం(f TEట-వరక;
ఇత"యందు త1Lu !య	 Txక; కనబడల�ద" Óి>ÌీNయ	ల స#ాw రFల�� అT:ను.
4444 అందుక; Óి>ÌీNయ	ల స#ాw రFల; అత"]ద �Åపప(fఈ మనుషp�" వ�
"రÞPంAన సÍలమ	నక; J#S%S ��"మ	4, అతడ� మన�� క>Zి య	దzమ	నక;
#ాకcడదు, య	దzమందు అతడ� మనక; V#�¥�యవ� TE¹, �ే"�ేత అతడ�
తన యజమ�ను"�� సమ�¥xన పడ�ను? మన9ా#S తలలను � ే��ంA ¬Zి��"
��వ�ట�ేతTE గ�x తన యజమ�ను"�� సమ�¥xనపడ�ను. 5555 ¯êల;
9Eల��ల��%ాను�x�దు ప��9Eల��ల��%ాను హతమ	�ేZిర"9ారF Txట�మ�డ�చు
%ాన పKJ%ానమ	 �ేయ	చు �ా(fన �x�దు ఇత(ే �ా(x అ" అత"�� �ె1ిu#S. 6666
�ాబట-C  ఆ�×షp �x�దును 1ి>APQ�9ా yవమ	 ��డ� వ� "జమ	%ా
య�xరÍపరFడ9:ౖ య	Tx`వ�; దండ�లk వ� Tx��కcడ సంచ#Sంచుట Tx దృÌిC �I
అనుకcల�¤;వ� Tx±దwక; వAdన ��నమ	నుం(f TEట- వరక; యందు ఏ
�ోషమ	ను Txక; కన బడల�దు%ా" స#ాw రFల; యందు ఇషCమ	ల�క
య	Tx`రF. 7777 Óి>ÌీNయ	ల స#ాw రFల దృÌిC �I వ� పKJ కcల���న �x" �ేయ
క;ండ�నటB6  వ� J#S%S  సÍలమ	నక; సుఖమ	%ా 9:ళØ6 మ" �ెపu%ా 8888
�x�దుTETE! �ేZిJ"? Tx P�>న9ాడవగ	 #ాజj,  శతpK వ�ల��
య	దzమ	�ేయ	ట�?r TEను #ాక;ండ�నటB6  ±దwక; వAdన ��నమ	నుం(f
TEట-వరక;  �xసుడT:ౖ Txయందు త1Lu! కనబ(ెన" ఆ�×షp న(f%?ను. 9999
అందుక; ఆ�×షp�ైవదూతవలs వ� Tx దృÌిC �I కనబడ�చుTx`వ"



TET:రFగ	దును %ా" Óి>ÌీNయ	ల స#ాw రFల;ఇతడ� మన��కcడ య	దzమ	నక;
#ాకcడద" �ెప�చుTx`రF. 10101010 �ాబట-C  ఉదయమ	న వ�ను ��కcడ వAdన
 యజమ�ను" ZLవక;ల;ను త�ర%ా ల�వవలsను; ఉదయమ	న ల�A
�ెల6 9ార%ాTE బయల;�ే#S ��వలsన" �x�దునక; ఆజ® ఇ�ెdను. 11111111 �ావ�న
�x�దును అత" జనుల;ను ఉదయమ	న త�ర%ా ల�A Óి>ÌీNయ	ల �ేశమ	నక;
��వలsన" పKయ�ణ���#S; Óి>ÌీNయ	ల; దం(ెJN  PQజ?KP�ల;నక; ��P#S.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 30సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 30సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 30సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 30

1111 �x�దును అత" జనుల;ను మ�డవ ��నమందు Zిక6గ	నక; వAd#S; అంతలk
అమ�ల��×య	ల; దం(ెJN  ద�fణ �ేశమ	]దను Zిక6గ	]దను ప(f, ��ట-C  �x""
తగ	లబ¿ట-C , 2222 ఘనులTE! అల;uలTE! అందులkనున` ఆడ�9ారంద#S"
�ెరపటBC ��" చంపక 9ా#S" ¬Zి��" 9:È6��P య	ం(f#S. 3333 �x�దును అత"
జనుల;ను పటCణమ	నక; వAd అ�� �ాలdబ(fయ	ండ�టయ	, తమ ´µర�ల;ను
క;మ�రFల;ను క;మ�#?Nల;ను �ెరలk"�I ��" ��బ(f య	ండ�టయ	 చూA 4444 ఇక
ఏడ�dటక; శ�INల�క ��వ�నంత ëగ¶ర%ా ఏ(fd#S. 5555 యజ?KP�Úయ	#ాలsౖన
అ ß̈T°యమ	, క#?4Úయ	(ైన Txబµల; ´µర�యPన అáగPÀల; అను
�x�దు ఇదwరF ´µర�ల;ను �ెరలk"�I ��"��బడ%ా చూA 6666 �x�దు !�I�>
దుఃఖప(ెను. మ#Sయ	 తమ తమ క;మ�రFలను బట-Cయ	 క;మ�#?Nలను బట-Cయ	
జనులకంద#S�I �Kా ణమ	 VZి�Iనందున #ాళØ6  రFV్వ �x�దును చంప�దమ	
రండ" 9ారF �ెప� ��న%ా �x�దు తన �ేవ�(ైన PQ�9ానుబట-C  ¥ైర�మ	
�ెచుd��T:ను. 7777 పమ4ట �x�దుఏâ�దు �ెమ4" య�జ క;డగ	 అ ß̈��లsక;



క;మ�రF(ైన అబµ��xరF�� �ెపu%ా అబµ��xరF ఏâ�దును �x�దు TUదwక;
¬Zి��"వ�ెdను. 8888 TEను ఈ దండ�ను త#S!నPQడల �x" క>Zి��ందుTx అ"
PQ�9ా ±దw  �x�దు V�xరణ�ేయ%ా PQ�9ాతరFమ	, "శdయమ	%ా
వ� 9ా#S" క>Zి��" తపuక 9ా#Sనంద#S" ద�I�ంచు��ందువ" Z2ల V�ెdను.
9999 �ాబట-C  �x�దు అత"±దwనున` ఆరFవందల మం�� య	ను బయల;�ే#S
బ¿¯�రF 9ాగ	గటBC క; #ా%ా 9ా#Sలk #?ండ�వందల మం�� 9:నుక ��గVడ�వబ(f#S.
10101010 �x�దును Txల;గ	వందల మం��య	ను ఇంక తరFమ	చు ��P#S %ా" ఆ
#?ండ�వందల మం�� అలసట ప(f బ¿¯�రF 9ాగ	 �xటల�క ఆ%S#S. ఆ Txల;గ	
వందలమం�� ��వ� చుండ%ా 11111111 ��లమ	లk ఒక ఐగ	1ీNయ	డ� కనబ(ెను. 9ారF
�x�దుTUదwక; 9ా" ��డ���"వAd, 9ాడ� మ�డ� #ాJKంబగళØ6  అన`�ానమ	
ల�!య	 ప�చుd ��నల�ద" �ె>Zి��", 9ా"�I ´¢జనమ	 12ట-C  �xహ!Ad
అం¸రప� అడలk" మ	క�ను #?ండ� �xK m%?లలను 9ా"�IAd#S. 12121212 9ాడ�
´¢జనమ	 �ేZిన తరF9ాత 9ా" �Kా ణమ	 �ెపu#Sల6 %ా 13131313 �x�దు వ� ఏ
�ేశప�9ాడవ�? ఎక�డనుం(f వAdJవ" 9ా" న(f%?ను. అందుక; 9ాడ�TEను
ఐగ	1ీNయ	డT:ౖ ప�ట-C  అమ�ల��×య	(ైన ±క"�I �xసుడT:ౖJ"; మ�డ�
��నమ	ల �I\ందట TEను �ాPల� పడ%ా Tx యజమ�నుడ� నను` V(fA12ట-C
��PQను. 14141414 �¤మ	 దం(ెJN  �?#³¬య	ల ద�fణ �ేశమ	నక;ను య��x
�ేశమ	నక;ను �ాల�బ	 ద�fణ �ేశమ	నక;ను వAd 9ాట-" �ోచు��" Zిక6గ	ను
�ా>d9EZిJమ" �ె12uను. 15151515 ఆ దండ�ను క>Zి��నుట�?r వ� Txక;
�ోవచూప�దు9ా అ" �x�దు 9ా" నడ�గ%ా 9ాడ�TEను "ను` చంపన"య	 
యజమ�ను" వశమ	 �ేయన"య	 �ేవ�"బట-C  వ� Txక; పKమ�ణమ	



�ేZినPQడల ఆ దండ�ను క>Zి ��నుటక; క; �ోవచూప�దునT:ను. 16161616
తరF9ాత 9ాడ� 9ా#S దగ¶రక; �x�దును న(f1ింప%ా, Óి>ÌీNయ	ల �ేశమ	
లkనుం(fయ	 య��x �ేశమ	లkనుం(fయ	 �xమ	�ోA �ెAd��"న ¯�మ	4��
తpలదూగ	చు, 9ారF ఆ పK�ేశమంతట �ె��#S అన`�ానమ	ల; ప�చుd��నుచు
ఆట�ాటల; సల;ప�చుం(f#S. 17171717 �x�దు సంగJ" గ\ ©̈ంA సంధ�9Eళ
nదల;��" మరFTxట- ¯ాయంతKమ	వరక; 9ా#S" హతమ	 �ేయ	చుండ%ా,

ఒంటMల]ద ఎ�I��ా#S ��Pన Txల;గ	వందల మం�� ¸°వనుల; తపu
త1ిuంచు��"న9ాడ� ఒకడ�ను ల�క��PQను. 18181818 ఈల�గ	న �x�దు
అమ�ల��×య	ల; �ోచు��" ��Pన �xనంతట-" J#S%S �ెచుd��T:ను. మ#Sయ	
అతడ� తన PదwరF ´µర�లను ర�fం�ెను. 19191919 క;మ�రFల�! క;మ�#?Nల�!
�ోప�డ� ¯��¤4! 9ారF ఎJN ��"��Pన �xనంతట-లk ����w�ే! %tపu�ే!
P���య	 తక;�వ�ాక;ండ �x�దు సమసNమ	ను ర�fం�ెను. 20202020 మ#Sయ	
�x�దు అమ�ల��×య	ల %tఱÃల"`ట-" %tడ6 "`ట-" పటBC ��T:ను. ఇV �x�దునక;
�ోప�డ� ¯�మ4" జనుల; !%S>న తమ స�ంత ప�వ�లక; మ	ందు%ా �ట-"
��>#S. 21212121 అలసట�ేత �x� దును 9:ంబ(fంచల�క బ¿¯�రF 9ాగ	 దగ¶ర ">Aన ఆ
#?ండ�వందల మం��±దwక; �x�దు ��%ా 9ారF �x� దును అత"±దwనున`
జనులను ఎదు#t�నుట�?r బయల; �ే#S వAd#S. �x�దు ఈ జనుల±దwక; వAd
9ా#S ãగ�³మమడ�గ%ా 22222222 �x�దు��కcడ 9:È6న9ా#Sలk దు#ా4రF¶ ల;ను, ప"�I
మ�>న9ారFT:ౖన ��ందరF�రF మన��కcడ #ాక ">A#S గనుక తమ ´µర�లను
1ిల6 లను తపu మనక; మరల వAdన �ోప�డ� స ◌ొమ	4లk మన �¤!య	
�#S�Iయ�మ	; తమ ´µర� 1ిల6 లను 9ారF ¬Zి��" ��వచుdన"#S. 23232323 అందుక;



�x�దు 9ా#S�� ఇట6 T:నుTx స�దరF ల�#ా, PQ�9ా మనలను �ా�ా(f
మన]���I వAdన PÀ దండ�ను మనకపu%SంA మనక; దయ�ేZిన �x"
Vషయమ	లk ]రF ఈల�గ	న �ేయ కcడదు. 24242424 ]రF �ె1ిuన�� PQవరF
ఒప���ందురF? య	దzమ	నక; ��Pన9ా" ´µగ��ం�� ¯ామ�నుTUదw  ">Aన
9ా" ´µగమ	 అం�ే అ" 9ాడ�క మ�ట; అందరF సమమ	%ాTE �ాల;
పంచు��ందురF గ�x 25252525 �ావ�న Txటనుం(f TEట-వరక; �x�దు
ఇW\ా P�Úయ	లలk అట-C  పంపకమ	 కటCడ%ాను Tx�య V¥�%ాను ఏరuరA
"య!ం�ెను. 26262626 �x�దు Zిక6గ	నక; వAdనప�డ� �ోప�డ� ¯�మ	4లk ��ంత
తన ZL` ©̈తpలsౖన య��x 12దwలక; ఏరuరAPQ�9ా శతpK వ�ల±దw TEను
�ోచు��"న ¯�మ	4లk ��ంత ఆ�#ా�దసూచన%ా ]క; ఇచుdచుTx`న" �ె1ిu
9ా#S�I పం1ిం�ెను. 27272727 బé�ేల;లkను ద�fణ #ా¹తpలkను య¬N రFలkను 28282828
అ#�P�రFలkను Ìి��4తpలkను ఎÌ2N¹లkను 29292929 #ా�ాల;లkను
PQర ¼̈4P�Úయ	ల %ా\ మమ	లలkను �³య	ల %\ా మమ	లలkను 30303030 
�#ా4లkను �Å#ా�ానులkను అ�xక;లkను 31313131 ¼̈బ¢K నులkను �x�దును అత"
జనుల;ను సంచ#SంAన సÍలమ	 ల"`ట-లkను ఉన` 12దwలక; �x�దు
పం1ిం�ెను.

సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 31సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 31సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 31సమ�P�ల; nదట- గ\ంథమ	 31

1111 అంతలk Óి>ÌీNయ	ల; ఇW\ా P�Ú య	ల�� య	దzమ	�ేయ%ా ఇW\ా P�Úయ	ల;
Óి>ÌీNయ	ల PQదుటనుం(f �ా#S��P#S. %SలkËవ పర�తమ	వరక; Óి>ÌీNయ	ల;
9ా#S" హతమ	 �ేయ	చు 2222 ¯êల;ను అత" క;మ�రFలను తరFమ	చు,



ãTx�xను, అáTx�xబ	, ��Ú�ష�వ అను ¯êల;±క� క;మ�రFలను
హతమ	 �ేZి#S. 3333 య	దzమ	లk ¯êల; ఓ(f��వ�చుండ%ా అతడ�
అంబ	ల;9Eయ	9ా#S కంటబ(f 9ా#S�ేత బహÑ %ాయమ	ల TUం�ెను. అప�డ�
¯êల; 4444 సున`Jల�" �రF వAd నను` ��(fA అప}స�మ	 �ేయక;ండ�నటB6
కJN  దూZి �x"�ేత నను` ��డ�వ�మ" తన ఆయ	ధమ	లను
¹య	9ా"�� �ెపu%ా అతడ� భయమ	�ేత ఆల�గ	 �ేయTUల6 క;ం(ెను గనుక
¯êల; తన కJN  పటBC ��" �x"]ద ప(ెను. 5555 ¯êల; మరణమ�PQన" అత"
ఆయ	ధమ	లను ¹య	9ాడ� �xనును తన కJN]ద ప(f అత"�� కcడ
మరణమ�PQను. 6666 ఈల�గ	న ¯êల;ను అత" మ	గ	¶ రF క;మ�రFల;ను అత"
ఆయ	ధమ	లను ¹య	9ాడ�ను అత" 9ారందరFను ఒక ��నమ	నTE
మరణ���#S. 7777 లkయ అవతలనున` ఇW\ా P�Úయ	ల;ను, ±#ాw ను అవతల
నున`9ారFను, ఇW\ా P�Úయ	ల; �ా#S ��వ�టయ	, ¯êల;ను అత"
క;మ�రFల;ను చAdయ	ండ� టయ	 చూA తమ "9ాస%ా\ మమ	ల; V(fA12ట-C
�ా#S��P#S. Óి>ÌీNయ	ల; వAd 9ాట-లk �ాప�రమ	ం(f#S. 8888 మరFTxడ�
Óి>ÌీNయ	ల; హత���న9ా#S" �ోచు��న వAd %SలkËవ పర�తమ	]ద
ప(f��Pన ¯êల;ను అత" మ	గ	¶ రF క;మ�రFలను కను%t" 9999 అత" తలను
� ే��ంA అత" ఆయ	ధమ	లను ¬Zి తమ బÐమ4ల గ	ళ6లkను జనుల లkను
జయవరNమ�నమ	 �ె>యజ³య	ట�?r Óి>ÌీNయ	ల �ేశమ	లk నల;��శల; 9ాట-"
పం1ి#S. 10101010 మ#Sయ	 9ారF అత" ఆయ	ధమ	లను అ�ాN #�తp �ేVగ	(fలk ఉంA
అత" nం(ెమ	ను బé�xª ను పటCణప� %�డక; త%S>ంA#S. 11111111 అP�ే
Óి>ÌీNయ	ల; ¯êల;క; �ేZిన �x"గ	#SంAన 9ారN య�బéÌి¶ ల�దు9ారF V" 12121212 



బలWాల;లందరF ల�A #ాJK యంత న(fA ¯êల; nం(ెమ	ను అత" క;మ�రFల
కæï బరమ	లను బé�xª ను పటCణప� %�డ]దనుం(f ��ంA య�బéషpనక; J#S%S
వAd 9ాట-" దహనమ	�ేZి 13131313 9ా#S శల�మ	లను ¬Zి య�బéషpలk"
1ిచులవృmమ	 �I\ంద �ాJ12ట-C  P�డ���నమ	ల; ఉప9ాసమ	ం(f#S.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 1సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 1సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 1సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 1

1111 �x�దు అమ�ల��×య	లను హతమ	�ేZి J#S%S వ�ెdను. ¯êల; మృJTUం��న
తరF9ాత అతడ� Zిక6గ	లk #?ండ� ��నమ	ల;ం(ెను. 2222 మ�డవ ��నమ	న బటCల;
Aంప���" తల]ద బ	%S¶��Zి��"న ±కడ� ¯êల;TUదwనున` దండ�లkనుం(f
వ�ెdను. 3333 అతడ� �x�దును ద#SîంA TEలను ¯ా%Sలప(f నమ¯ా�రమ	 �ేయ%ా
�x�దు 9:క�డనుం(f వAdJవ" య(f %?ను. అందుక; 9ాడ�ఇW\ా P�Úయ	ల
Z2ౖన�మ	లkనుం(f TEను త1ిuంచు��" వAdJనT:ను. 4444 జ#S%Sన సంగతpల�9Ù
Tx�� �ెప�మ" �x�దు Z2లVయ�%ా 9ాడ�జనుల; య	దzమందు "ల;వ ల�క
�ా#S��P#S. అTEక;ల; ప(f చAd#S, ¯êల;ను అత" క;మ�రF(ైన
ãTx�xనును మరణ���#S అT:ను. 5555 ¯êల;ను అత" క;మ�రF(ైన
ãTx�xనును మరణ���ర"  �³ల�గ	 �ె>Zిన�� అ" �x�దు 9ా" నడ�గ%ా
9ా(fట6 T:ను 6666 %SలkËవ పర�తమ	నక; TEను అక¯ా4తpN %ా వAdనప�డ� ¯êల;
తన PÀటM]ద ఆను��"య	ం(ెను. 7777 అతడ� రథమ	ల;ను #ðతpల;ను తనను
9:ను9:ంట తగ	ల; చుండ�ట చూA 9:నుక J#S%S నను` కను%t" 1ి>�ెను.
అందుక;AతNమ	 Tx P�>న9ా(x అ" TEనంట-". 8888 9:వడవ" అతడ�
నన`డ�గ%ాTEను అమ�ల��×య	డన" �ె1ిuJ". 9999 అతడ�Tx �Kా ణమ	 ఇంక



Txలk ఉన`��%ా" తల JKప��ేత TEను బహÑ బµధ పడ�చుTx`ను ; వ� Tx
దగ¶ర "ల;వబ(f నను` చంప�మ" Z2లVయ�%ా, 10101010 ఈల�గ	 ప(fనతరF9ాత
అతడ� బKదుకడ" TEను "శdPంచు��" అత"దగ¶ర ">A అత" చం1ిJ";
తరF9ాత అత" తల]దనున` �I#§టమ	ను హసN కంకణమ	 లను ¬Zి��" Tx
P�>న9ాడ9:ౖన ±దwక; 9ాట-" �ెAdయ	Tx`ను అT:ను. 11111111 �x�దు ఆ 9ారN
V" తన వసN �మ	ల; Aంప���T:ను. అత"±దw నున` 9ారందరFను ఆల�గ	న
�ేZి 12121212 ¯êల;ను ãTx�xనును PQ�9ా జనుల;ను ఇW\ా P�ల;
ఇంట-9ారFను య	దzమ	లk కc>ర" 9ా#S" గ�#Sd దుఃఖపడ�చు ఏడ�dచు
¯ాయంతKమ	 వరక; ఉప9ాసమ	ం(f#S. 13131313 తరF9ాత �x�దు9:క�డ నుం(f
వAdJవ" ఆ 9ారN �ెAdన9ా" నడ�గ%ా 9ాడ�TEను ఇW\ా P�ల; �ేశమ	న
"వZించు అమ�ల��×య	డగ	 ఒక" క;మ�రFడనT:ను. 14141414 అందుక;
�x�దుభయపడక PQ�9ా అ�ÌL�IంAన9ా"" చంప�టక; 9Eల అత" ]ద
�ెP� ఎJNJV? 15151515 PQ�9ా అ�ÌL�IంAన 9ా"" TEను చం1ిJన" వ�
�ె1ిuJ9E; 16161616  T°ట- మ�టP�  ]ద ¯ాm�మ	 గనుక  �Kా ణమ	నక; 9E
ఉతN ర9ా��వ" 9ా"�� �ె1ిu తన9ా#Sలk ఒక" 1ి>Aవ� ��P 9ా"
చంప�మన%ా అతడ� 9ా"" ��ట-C  చం12ను. 17171717 య��x9ా#S�I అ´µ�సమ	
�ేయవలsన" �x�దు ¯êల;నుగ�#Sdయ	 అత" క;మ�రF(ైన ãTx�xనును
గ�#Sdయ	 ధను#§¶తnకట- �ేZి �x""బట-C  Vల�పమ	 స>12ను. 18181818 అ��
య��ారF గ\ంథమందు >üంపబ(f య	న`��. ఎట6 న%ా 19191919 ఇW\ా P�లc, క;
భ�షణమగ	9ారF ఉన`త సÍలమ	ల]ద హతpలsౖ#S అహ} బల�ఢ��ల;
ప(f��P#S. 20202020 Óి>ÌీNయ	ల క;మ�#?Nల; సం��Ìింపక;ండ�నటB6  సున`Jల�"9ా#S



క;మ�#?Nల; జయమ" �ెపuక;ండ�నటB6 ఈ సమ��xరమ	 %ాతpలk
�ె>యజ³యక;(f అÌ2�లkను �ధులలk పKకటన �ేయక;(f. 21212121 %SలkËవ
పర�తమ	ల�#ా ]]ద మం�ైనను వరª���నను పKథమ ఫల�రuణక; త%Sన
12ౖరFగల �ేలsౖననుల�క��వ�ను %ాక.బల�ఢ��ల(xళØ6  అవమ�నమ	గ
�ార9Eయబ(ెను.�ైలమ	�ేత అ�ÌL�Iంపబడ" 9ా#S�ైనటBC 1¯êల; (xల;ను
�ార9Eయబ(ెను. 22222222 హతpల రకNమ	 ఒ>�Iంపక;ండ బల�ఢ��ల ��\ వ��ను
పటCక;ండãTx�xను Vల;6  9:నుకJయ�ల�దుఎవ#S" హతమ	�ేయక;ండ ¯êల;
కJN  9:నుక ¬Zిన�� �ాదు. 23232323 ¯êల;ను ãTx�xనును తమ బKతpక;నందు
సరసుల; %ాను T:నరFగల 9ారF%ాను ఉం(f#Sతమ మరణమం�ైనను 9ారF
ఒక#STUకరF ఎడబµZిన9ారF �ారF9ారF ప�f#ాàలకంటM
వ(fగల9ారFZింహమ	లకంటM బలమ	గల9ారF. 24242424 ఇW\ా P�Úయ	ల
క;మ�#?Nల�#ా, ¯êల;నుగ�#Sd P�డ��(f అతడ� ]క; ఇం12ౖన రకNవరÞప�
వసN �మ	ల; ధ#Sంప జ³Zిన9ాడ�బం%ారF నగల; ]క; 12ట-Cన9ాడ�. 25252525
య	దzరంగమ	నందు బల�ఢ��ల; ప(fయ	Tx`రF ఉన`తసÍలమ	లలk
ãTx�xను హతమ�PQను. 26262626 Tx స�దరF(x, ãTx�xTxవ� Txక;
అJమT°హరFడ9:ౖ య	ంట-V "!తNమ	 TEను బహÑ Wóకమ	
TUందుచుTx`నుTxయందు క;న` 1LKమ బహÑ Vం�ైన��ZీN �ల; చూప�
1LKమకంటMను అ�� అ¥�క���న��. 27272727 అయ�ã� బల�ఢ��ల;
ప(f��P#Sయ	దzసన`దుz ల; నhంA��P#S.
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1111 ఇ�� జ#S%Sన తరF9ాతయ��x పటCణమ	లలk"�I TEను ��దుTx అ" �x�దు
PQ�9ా±దw V�xరణ �ేయ%ా��వచుdన" PQ�9ా అత"�I
Z2లV�ెdను.TEను ��వలZిన సÍల�¤ద" �x�దు మనV �ేయ%ా ¼̈బ¢K నుక;
��మ4" ఆయన Z2లV�ెdను. 2222 �ాబట-C  PQజ?KP�Úయ	#ాలగ	 అ ß̈T°యమ	,
క#?4Úయ	డగ	 Txబµల;నక; ´µర�PQ�న అáగPÀల; అను తన PదwరF
´µర�లను 9:ంటబ¿టBC ��" �x�దు అక�(f�I ��PQను. 3333 మ#Sయ	 �x�దు
తన±దw నున`9ా#Sనంద#S" 9ా#S 9ా#S Pంట-9ా#S" ��డ���" వ�ెdను; �రF

¼̈బ¢K ను %ా\ మమ	లలk �ాప�రమ	ం(f#S. 4444 అంతట య��x9ారF అక�(f�I వAd
య��x9ా#S]ద #ాà%ా �x�దునక; పటµC �ÌLకమ	 �ేZి#S. 5555 ¯êల;ను
�ాJ12ట-Cన9ారF య�బéÌి¶ ల�దు9ార" �x�దు �ె>Zి��"
య�బéÌి¶ ల�దు9ా#S±దwక; దూతలను పం1ి]రF ఉప�ారమ	 చూ1ి ]
P�>న9ా(ైన ¯êల;ను �ాJ12ట-CJ#S గనుక PQ�9ా�ేత ]రF ఆ�ర�చనమ	
TUందుదురF %ాక. 6666 PQ�9ా ]క; కృపను సత�స�´µవమ	ను అగపరచును,
TEనును ]రF �ేZిన PÀ �I\యనుబట-C  ]క; పKతp�ప�ారమ	 �ేZ2దను. 7777 ]
యజమ�నుడగ	 ¯êల; మృJTUం�ెను %ా" య��x9ారF Txక; తమ]ద
#ాà%ా పటµC �ÌLకమ	 �ేZియ	Tx`రF గనుక ]రF ¥ైర�మ	 �ెచుd��"
బల�ఢ��లsౖ య	ండ�డ" ఆజ®"�ెdను. 8888 TEరF క;మ�రFడగ	 అబé`రF అను
¯êల;±క� Z2ౖTx�¥�పJ ¯êల; క;మ�రFడగ	 ఇ��ËÌ2తpను మహ
నPÀమ	నక; ��డ���" ��P, 9999 %Sల�దు9ా#S]దను ఆÌL#§య	ల]దను
PQజ?KP�ల;]దను ఎâKా P]య	ల]దను బ¿Tx�]య	ల]దను
ఇW\ా P�ల; 9ా#S]దను #ాà%ా అత"�I పటµC �ÌLకమ	 �ేZ2ను. 10101010 ¯êల;



క;మ�రFడగ	 ఇ��ËÌ2తp నల;వ�ేండ6 9ా(ై P�ల Txరం�ంA #?ండ�
సంవతqరమ	ల; ప#S�ా>ం�ెను; అP�ే య��x9ారF �x�దు పmమ	న
నుం(f#S. 11111111 �x�దు ¼̈బ¢K నులk య��x9ా#S]ద ఏ>న�ాలమంతయ	 ఏడ�
సంవతqరమ	ల; ఆరF మ�సమ	ల;. 12121212 అంతలk TEరF క;మ�రFడగ	 అబé`రFను
¯êల; క;మ�రF డగ	 ఇ��ËÌ2తp ZLవక;ల;ను మహనPÀమ	లkనుం(f
బయల;�ే#S %Sëãనునక; #ా%ా 13131313 Z2ర�య� క;మ�రFడగ	 ã9ాబ	ను
�x�దు ZLవక;ల;ను బయల;�ే#S 9ా#S T:��#Sంచుట�?r %Sëãను ��లనునక;
వAd#S. �రF ��లనునక; ఈ తటBC నను 9ారF ��లనునక; ఆ తటBC నను

��%Sయ	ండ%ా 14141414 అబé`రF ల�Aమన PQదుట ¸°వనుల; మల6 �ేషCల; �ేయ	దు#ా
అ" ã9ాబ	�� అన%ా ã9ాబ	9ారF �ేయవచుdనT:ను. 15151515 లsక�క; స#S%ా
¯êల; క;మ�రFడగ	 ఇ��ËÌ2తp సంబంధులsౖన ప"`దwరF మం��
బ¿Tx�]య	ల;ను �x�దు ZLవక;లలk ప"`దwరF మం��య	ను ల�A మధ�
">A#S. 16161616 ఒ���క�డ� తన దగ¶రనున` 9ా" తల పటBC ��" 9ా" పKక�ను
కJN��డవ%ా అందరF తటµల;న ప(f#S. అందువలన ¼̈ల�తúనూq#§మ"1 ఆ
సÍలమ	నక; 1LరF 12టCబ(ెను. అ�� %Sëãనునక; స]పమ	. 17171717 తరF9ాత ఆ
��నమ	న �రయ	దzమ	 జరFగ%ా అబé`రFను ఇW\ా P�ల;9ారFను �x�దు
ZLవక;ల PQదుట "ల;వల�క �ా#S��P#S. 18181818 Z2ర�య� మ	గ	¶ రF క;మ�రFలగ	
ã9ాబ	ను అáÌ2ౖ య	ను అWా Á̈ల;ను అచdట నుం(f#S. అWా Á̈ల;
అడVల�(fయంత �ే>క%ా పరF%?తN గల9ాడ� గనుక 19191919 అతడ� క;(fతటCPనను
ఎడమతటCPనను JరFగక అబé`రFను తరFమ	చుండ%ా 20202020 అబé`రF 9:నుకక;
J#S%Sవ� అWా Á̈ల;9ా అ" అత"" నడ�గ%ా అతడ� TEను అWా Á̈ల;TE



యT:ను. 21212121 వ� క;(f�?rనను ఎడమ�?rనను J#S%S ¸°వనసుÍ లలk ఒక" క>Zి��"
9ా" ఆయ	ధమ	లను పటBC ��మ	4 అ" అబé`రF అత"�� �ె1ిuనను, అWా Á̈ల;
ఈ తటCPనను ఆ తటCPనను JరFగక అత" తరFమ%ా 22222222 అబé`రFనను`
తరFమ	ట మ�" �¾ల%S��మ	4, TEను "ను` TEలక; ��ట-C  చం1ినPQడల 
స�దరFడగ	 ã9ాబ	 మ	ందు TET:టB6  తలT:తpN ��నగల నT:ను. 23232323
అతడ�TEను �¾లగనన%ా, అబé`రF ఈటM మడమ�� అత" కడ�ప�లk
��(fAనందున PÀటM అత" 9:నుకక; వ�ెdను కనుక అతడ� అచdటTE ప(f
చ�ెdను. అWా Á̈ల; ప(f చAdన సÍలమ	నక; వAdన9ారందరF "ల;వబ(f#S
%ా" 24242424 ã9ాబ	ను అáÌ2ౖయ	ను అబé`రFను తరFమ	చు %Sëãనను
అరణ�మ�ర¶మ	లk" %§హ PQదుట- అమ�4యను ��ండక; వAd#S; అంతలk
సూరF�డ� అసN  !ం�ెను. 25252525 బ¿Tx�]య	ల; అబé`రF�� గ	ంప�%ా కcడ���",
ఒక ��ండ]ద "ల;వ%ా 26262626 అబé`రF �³క9EZికJN  Aర�ాలమ	 భ�fంచుTx? అ��
తpదక; �ే�షమ	న�³ Á̈తpవగ	న"  9:రFగ	దువ�గ�x; తమ స�దరFలను
తరFమవదw"  9:ంతవరక; జనులక; ఆజ® ఇయ�క య	ందు వ" ã9ాబ	��
అT:ను. 27272727 అందుక; ã9ాబ	�ేవ�" yవమ	��డ� జగడమ	నక; వ� 9ా#S"
1ిల;వక య	ం(fనPQడల జనులందరF తమ స�దరFలను తరFమక
ఉదయమ	నTE J#S%S ��Pయ	ందుర" �ె1ిu 28282828 బµ�ా ఊద%ా జనులందరF
">A, ఇW\ా P�ల;9ా#S" తరFమ	టయ	 9ా#S�� య	దzమ	 �ేయ	టయ	 మ�"#S.
29292929 అబé`రFను అత"9ారFను ఆ #ాJK అంత ����xనమ	 గ	ండ పKయ�ణమ	 �ేZి
±#ాw నున�� �xట- ë��K ను మ�ర¶మ	న మహనPÀమ	నక; వAd#S. 30303030 
ã9ాబ	 అబé`రFను తరFమ	ట మ�" J#S%S వAd జనులను సమకc#Sd



లsక�చూడ%ా �x�దు ZLవక;లలk అWా Á̈ల; %ాక పం�ొమ4ండ�గ	రF ల�క��P#S.
31313131 అP�ే �x�దు ZLవక;ల; బ¿Tx�]య	లలkను అబé`రF జనులలkను
మ�డ�వందల అరFవ�� మం��" హతమ	 �ేZి#S. 32323232 జనుల; అWా Á̈ల;ను
ఎJN ��"��P బé�ె6 Á̈మ	లkనున` అత" తం(fK సమ�¥�యందు �ాJ12ట-C #S.
తరF9ాత ã9ాబ	ను అత"9ారFను #ాJK అంతయ	 న(fA �ెల6 9ారF
సమయమ	న ¼̈బ¢K నునక; వAd#S.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 3సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 3సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 3సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 3

1111 ¯êల; క;టBంëక;లక;ను �x�దు క;టBంëక;లక;ను బహÑ�ాలమ	 య	దzమ	
జరFగ%ా �x�దు అంత కంతక; పKబలsను; ¯êల; క;టBంబమ	 అంతకంతక;
రZిలs6 ను. 2222 ¼̈బ¢K నులk �x�దునక; ప�ట-Cన క;మ�రFలsవరన%ా, అ¹`ను
అను అత" జ³�ష¡ ప�తpK డ� PQజ?KP�Úయ	 #ాలగ	 అ ß̈T°యమ	వలన ప�టMCను.
3333 �Iల��బ	 అను #?ండవ9ాడ� క#?4Úయ	డగ	 Txబµల; ´µర�PQ�న అáగ PÀల;
వలన ప�టMCను. మ�డవ9ా(ైన అబµª లkమ	 %?ష�రF #ాజగ	 తల4P
క;మ�#?Nయగ	 మయ�ావలన ప�టMCను. 4444 Txల;గవ9ాడగ	 అ�ోయ�
హ%§¶తpవలన ప�టMCను. అPదవ9ాడగ	 Ì2ఫట� అáటల;వలన ప�టMCను. 5555
ఆరవ9ాడగ	 ఇ�ెKయ�మ	 �x�దునక; ´µర�యగ	 ఎ%ా6 వలన ప�టMCను. �రF

¼̈బ¢K నులk �x�దునక; ప�ట-Cన క;మ�రFల;. 6666 ¯êల; క;టBంëక;లక;ను �x�దు
క;టBంëక;లక;ను య	దzమ	 జరFగ	చుండ%ా అబé`రF ¯êల; క;టBంëక;లక;
బహÑ స}యమ	�ేZ2ను. 7777 అయ�� క;మ�#?NPQ�న #S¯ాu యను ఒక ఉపపJ`
¯êల;క;ం(ెనుTx తం(fK�I ఉప పJ`యగ	 �x""  9:ందుక; కc(fJవ"



ఇ��ËÌ2తp అబé`రFను అడ�గ%ా 8888 అబé`రFను ఇ��ËÌ2తp అ(f%Sన మ�టక;
బహÑ%ా �Åప%Sంచు��""ను` �x�దు �ేJ కపu%Sంపక  తం(fKPQ�న ¯êల; ఇంట-
9ా#S�I" అత" స�దరFలక;ను అత" ZL` ©̈తpలక;ను ఈ9Eళ ఉప�ారమ	
�ేZిన నను` య��x9ా#S�I �ే#Sన క;క��� సమ�ను"%ా�ేZి PÀ ��నమ	న ఒక
ZీN �"బట-C  Tx]ద TEరమ	 ¹ప�దు9ా? 9999 PQ�9ా �x�దునక; పKమ�ణమ	
�ేZిన �x"" అత"పmమ	న TEను T:ర9Eరd"PQడల 10101010 �ేవ�డ� Txక; %tపu
అ�ాయమ	 కల;గజ³య	ను %ాక; ¯êల; ఇంట-9ా#S వశమ	 �ాక;ండ #ాజ�మ	ను
త1ిuంA �xను nదల;��" బ¿P�రªబµవరక; �x�దు Zిం}సనమ	ను
ఇW\ా P�ల;9ా#S]దను య��x 9ా#S ]దను TEను ZిÍ రపర�ెదనT:ను. 11111111 �ావ�న
ఇ��ËÌ2తp అబé`రFనక; భయప(f Pక ఏ మ�టయ	 పల;కల�క ��PQను. 12121212
అబé`రF తన తరప�న �x�దుTUదwక; దూతలను పం1ిఈ �ేశమ	 ఎవ#S��? వ�
Tx�� "బంధన�ేZినPQడల TEను క; స}యమ	 �ేZి, ఇW\ా P�ల;
9ా#Sనంద#S"  తటBC  JK12uదన" వరNమ�నమ	 పంప%ా �x�దుమంA��; TEను
�� "బంధన �ేZ2దను. 13131313 అP�ే వ�ఒకప" �ేయవలsను; దరîనమ	నక;
వచుdనప�డ� ¯êల; క;మ�#?Nయగ	 ]�ాల;ను Tx ±దwక; ��డ���"
#ావలsను; ల��x క; దరîనమ	 �ొరకదT:ను. 14141414 మ#Sయ	 �x�దు ¯êల;
క;మ�రFడగ	 ఇ��ËÌ2తpTUదwక; దూతలను పం1ిÓి>ÌీNయ	లలk నూరFమం��
మ	ం�ోళ6ను �ెAd TEను 12ం(f6  �ేZి��"న ]�ాల;ను Txకపu%Sంప�మ"
�ెప�డన%ా 15151515 ఇ��ËÌ2తp దూతను పం1ి, ల�PÀషp క;మ�రFడగ	 పÚNP�ల;
అను �x" 12"!ట-±దwనుం(f ]�ాల;ను 1ిల;వనం12ను. 16161616 �x" 12"!ట-
బహÉ#§మ	వరక; �x" 9:నుక ఏడ�dచు #ా%ా అబé`రFవ� J#S%S ��మ4T:ను



గనుక అతడ� 9:È6��PQను. 17171717 అంతలk అబé`రF ఇW\ా P�ల; 9ా#S 12దwలను
1ి>1ింA�x�దు !మ	4ను ఏలవలsన" ]రF ఇంతక; మ	నుప� �Å#SJ#S గ�x
18181818 Tx ZLవక;(ైన �x�దు�ేత Tx జనులగ	 ఇW\ా P�Úయ	లను Óి>ÌీNయ	ల
�ేJలk నుం(fయ	, 9ా#S శతpK వ�లంద#S �ేJలkనుం(fయ	 V¹Aం�ెదన"
PQ�9ా �x�దునుగ�#Sd Z2లVAdయ	Tx`డ� గనుక ] �Å#Sక
T:ర9EరFd��నుడ" 9ా#S�� �ె12uను. 19191919 మ#Sయ	 అబé`రF బ¿Tx�]య	ల��
ఆల�గ	న మ�టల�(fన తరF9ాత ¼̈బ¢K నునక; వAd ఇW\ా P�ల;9ా#S దృÌిC �I"
బ¿Tx�]య	లంద#S దృÌిC �I" పKãజన���న �x"" �x�దునక; ప�#SN%ా
�ె>య�ేZ2ను. 20202020 అందు "!తN��� అబé`రF ఇరFవ��మం��" 9:ంటబ¿టBC ��"

¼̈బ¢K నులkనున` �x�దుTUదwక; #ా%ా �x�దు అబé`రFక;ను అత"9ా#S�I"
Vందు �ేPం�ెను. 21212121 అంతట అబé`రFTEను ��P ఇW\ా P�ల;9ా#Sనంద#S" Tx
P�>న9ాడవగ	  పmమ	న సమకc#Sd, 9ారF �� "బంధన�ేయ	నటB6 ను, 
A�xN ను¯ారమ	%ా వ� #ాజ#Sకమ	 వ ©̈ంA �Å#Sన�x" అంతట-]ద
ఏల;నటB6 ను �ేయ	దున" �x�దు�� �ె1ిu �x�దుTUదw  Z2లవ�ప�చుd��"
సమ�¥xనమ	%ా 9:È6��PQను. 22222222 1ిమ4ట �x�దు ZLవక;ల;ను ã9ాబ	ను
బం����టBనుం(f బహÑ V¯ాN ర���న �ోప�డ� ¯�మ	4 ¬Zి��"#ా%ా అబé`రF

¼̈బ¢K నులk �x�దుTUదw  ల�క��PQను, �x�దు అత"�I Z2లVAdయ	న`ందున
అతడ� సమ�¥xనమ	%ా 9:È6��P య	ం(ెను. 23232323 అP�ే ã9ాబ	ను
అత"±దwనున` Z2ౖన�మ	ను వAdనప�డ� TEరF క;మ�రFడగ	 అబé`రF
#ాàTUదwక; వ�ెdన"య	, #ాà అత"�I Z2లVAd పం12న"య	, అతడ�
సమ�¥xనమ	%ా 9:È6��PQన"య	 �ె>Zి��" 24242424 ã9ాబ	 #ాàTUదwక;



వAdAతN %Sంచుమ	, వ� ఏ!�ేZిJV? అబé`రF ±దwక; వAd నప�డ�
9:ందుక; అత"�I Z2లVAd పం1ి 9EZిJV? 25252525 TEరF క;మ�రFడగ	 అబé`రFను
9:రFగ9ా? "ను` ¹సప�Ad  #ాక��కల"`ట-" వ� �ేయ	 సమసNమ	ను
�ె>Zి��నుట�?r అతడ� వ�ెdన" �ె1ిu 26262626 �x�దుTUదwనుం(f బయల;9:డ>
అబé`రFను 1ిల;చుట�?r దూతలను పం12ను. 9ారF ��P Zి#ా యను
బµVదగ¶రనుం(f అత"" ��డ���" వAd#S; అతడ� వAdన సంగJ �x�దునక;
�ె>యకయ	ం(ెను. 27272727 అబé`రF J#S%S ¼̈బ¢K నునక; వAdనప�డ�సంగJ
PQవ#S�I Vనబడక;ండ గ	మ4మ	 నడ�మ ఏ�ాంతమ	%ా అత"��
మ�టల�డవలsన" ã9ాబ	 అత" 1ి>A, తన స�దరFడగ	 అWా Á̈ల;
�Kా ణమ	 ¬Zినందు�?r అత"" కడ�ప�లk ��డ�వ%ా అతడ� చ�ెdను. 28282828 ఆ
తరF9ాత ఈ సమ��xరమ	 �x�దునక; Vనబ(fనప�డ� అతడ� అను��"న
�ేమన%ాTEనును Tx #ాజ�మ	ను TEరF క;మ�రFడగ	 అబé`రF �Kా ణమ	 ¬య	ట
Vషయమ	లk PQ�9ా స"`¥�" ఎపuట-�I" "రప#ాధుల�¤. 29292929 ఈ �ోషమ	
ã9ాబ	]దను అత" తం(fK�I ప�ట-Cన 9ారంద#S]దను ¹పబడ�ను%ాక.
ã9ాబ	 ఇంట-9ా#Sలk ¯Kా వమ	గల9ా(ైనను క;ష¡ #�%S PQ�నను కఱÃపటBC ��"
నడ�చు9ా(ైనను ఖడ¶ మ	�ేత కcల; 9ా(ైనను ఆ}రమ	 ల�"9ా(ైనను
ఉండక��డ�%ాక అT:ను. 30303030 ఆల�గ	న ã9ాబ	ను అత" స�దరF(ైన
అáÌ2ౖయ	ను, అబé`రF %Sëãను య	దzమందు తమ స�దరF(ైన
అWా Á̈ల;ను చం1ిన �x""బట-C  అత" చం1ి#S. 31313131 �x�దు] బటCల; Aంప���"
%�T:పటC  కటBC ��" అబé`రF శవమ	నక; మ	ందు నడ�చుచు పKల�పమ	
�ేయ	డ" ã9ాబ	నక;ను అత"�� నున` 9ా#Sకంద#S�I" ఆజ® ఇ�ెdను. 32323232



#ాàను స�యమ	%ా �ా(ె9:ంట న(f�ెను. 9ారF అబé`రFను ¼̈బ¢K నులk
�ాJ12టC%ా #ాà అబé`రF సమ�¥�దగ¶ర ఎల;%?JN  P�(ెdను, జనులంద రFను
ఏ(fd#S. 33333333 మ#Sయ	 #ాà అబé`రFనుగ�#Sd Wóక�×రNన ±కట- కటMCను. 34343434
ఎట6 న%ా అబé`ర� చు(ొకడ� చచుdనటB6 %ా వ� �xవతగ	Tx? �ేతpలక; కటB6
ల�క;ండగను �ాళ6క; సం�?ళØ6  9Eయబడక;ండగను�ోష�ా#S PQదుట ఒకడ�
పడ�నటB6  వ� ప(fJ9E #ాà ఈల�గ	న �×రNన PQJN  �ాడ%ా జనులందరF V"
మ#SPQక;�వ%ా ఏ(fd#S. 35353535 ఇంక 9:ల;గ	న`ప�డ� జనుల; �x�దుTUదwక; వAd
´¢జనమ	 �ేయ	మ" అత"" బJ మ�ల%ా �x�దు పKమ�ణమ	�ేZిసూరF�డ�
అసN!ంచక మ	నుప� ఆ}ర�¤���నను TEను రFAచూAనPQడల �ేవ�డ� Txక;
%tపu అ�ాయమ	 కల;గజ³య	ను%ాకT:ను. 36363636 జనులందరF ఆ సంగJ
గ\ ©̈ంAనప�డ� సం�� ÌింA#S; #ాà �ేయ	నదంతయ	 జనులంద#S దృÌిC �I అను
కcల���నటB6  అ��య	 9ా#S దృÌిC �I అనుకcలమ�PQను. 37373737 TEరF క;మ�రF(ైన
అబé`రFను చంప�ట #ాà 1LK#³పణ వలన T:ౖన�� �ాద" ఆ ��నమ	న
జనులంద#S�I" ఇW\ా P�ల; 9ా#Sకంద#S�I" �ె>యబ(ెను. 38383838 1ిమ4ట #ాà తన
ZLవక; లను 1ి>A 9ా#S�� ఈల�గ	 Z2లV�ెdనుTEట-��నమ	న ప(f��Pన9ాడ�
ఇW\ా P�ల;9ా#Sలk పK¥xనుడ"య	12దwలలk ఒకడ"య	 ]క; �ె>ZLయ	న`��.
39393939 పటµC �ÌLకమ	 TUం��న9ాడT:ౖనను, TEడ� TEను బల ß̈నుడT:ౖJ". Z2ర�య�
క;మ�రFలsౖన PÀ మనుషp�ల; Tx కంటM బలమ	గల9ారF, అతడ� జ#S%SంAన
దుÌి!"యనుబట-C  PQ�9ా �×డ��ేZిన9ా"�I పKJ�×డ� �ేయ	ను%ాక.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 4సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 4సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 4సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 4



1111 ¼̈బ¢K నులk అబé`రF చ"��PQనను సంగJ ¯êల; క;మ�రFడ� V"
అ¥ైర�ప(ెను, ఇW\ా P�ల; 9ా#S కంద#S�I ఏ!య	 ��చకయ	ం(ెను. 2222 ¯êల;
క;మ�రF"�I Z2ౖTx�¥�పతpల;ం(f#S; 9ా#Sలk ఒక" 1LరF బయTx, #?ండవ9ా"1LరF
#³�ాబ	; �రF బ¿Tx�]య	లక; �ే#Sన బ¿P�#�¬య	డగ	 #S¹4ను
క;మ�రFల;. బ¿P� #�తpకcడను బ¿Tx�]య	ల �ేశమ	లk �ే#Sనద"
PQంచబ(ెను. 3333 అP�ే బ¿P�#�¬య	ల; %SతNPÀమ	నక; �ా#S��P TEట-వరక;
అక�(f �ాప�రసుÍ లsౖయ	Tx`రF. 4444 ¯êల; క;మ�రFడగ	 ãTx�xనునక;
క;ంట-9ాడగ	 క;మ�రFడ� ఒకడ�ం(ెను. PQజ?KP�ల;నుం(f ¯êల;ను గ	#SంAయ	
ãTx�xనును గ	#SంAయ	 వరNమ�నమ	వAd నప�డ� 9ాడ� అP�ేండ6 9ాడ�;
9ా" �x�� 9ా"" ఎJN ��" పరFగ	 పరFగ	న �ా#S��%ా 9ాడ� ప(f
క;ంట-9ా(xPQను. 9ా" 1LరF ��Óీబ¢Ì2తp. 5555 #S¹4ను క;మ�రFలగ	 #³�ాబ	ను
బయTxయ	ను మంA PQండ9Eళ బయల;�ే#S మ¥x�హ`�ాలమ	న ఇ��ËÌ2తp
మంచమ	]ద పండ���"య	ండ%ా అత" Pంట-�I వAd#S. 6666 %�ధుమల;
�ె�ెdదమ" 9Eషమ	 9EZి��" 9ారF ఇంట-లk ��Ad, ఇ��ËÌ2తp పడకట-ంట
మంచమ	 ]ద పరFం(fయ	ండ%ా అత"" కడ�ప�లk ��(fA
త1ిuంచు��"��P#S. 7777 9ారత" ��(fA చం1ి అత" తలను � ే��ంA �x""
¬Zి��" #ాJK అంతయ	 ����xన మ	లk బ(f పKయ�ణ�����P ¼̈బ¢K నులkనున`
�x�దుTUదwక; ఇ��ËÌ2తp తలను ¬Zి��"వAdAతN  %Sంచుమ	; 8888  �Kా ణమ	
¬యచూAన ¯êల;క;మ�రF(ైన ఇ��ËÌ2తp తలను �¤మ	 �ెAdయ	Tx`మ	;
ఈ ��నమ	న PQ�9ా మ� P�>న9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	  పmమ	న
¯êల;క;ను అత" సంతJ�I" పKJ�ారమ	 �ేZి య	Tx`డ" �ెపu%ా 9999 �x�దు



బ¿P�#�¬య	డగ	 #S¹4ను క;మ�రFలsౖన #³�ాబ	��ను బయTx��ను ఇట6 T:ను
10101010 మంA వరNమ�నమ	 �ెAdJన" తలంA±కడ� వAd ¯êల; చ�ెdన" Txక;
�ె>యజ?పu%ా 11111111 9ాడ� �ెAdన వరNమ�నమ	నక; బహÑమ�నమ	%ా Zిక6గ	లk
TEను 9ా"" పటBC ��" చం1ింAJ". �ావ�న దు#ా4రF¶ లsౖన ]రF ఇ��ËÌ2తp
ఇంట-లk ��రబ(f, అత" మంచమ	 ]దTE "#�w Ìియగ	9ా"" చం1ినప�డ�
]�ేత అత" �Kా ణ�ోషమ	 V�x#Sంపక ��వ�దుTx? లkకమ	లk ఉండక;ండ TEను
!మ	4ను ¬Zి9Eయక మ�నుదుTx? 12121212 సకల���న ఉపదKవమ	లలkనుం(f నను`
ర�fంAన PQ�9ా yవమ	��డ� మ�నన" �ె1ిu, �x�దు తన 9ా#S�I ఆజ®
ఇయ�%ా 9ారF ఆ మనుషp�లను చం1ి 9ా#S �ేతpలను �ాళ6ను న#S�I 9ా#S
శవమ	లను ¼̈బ¢K ను ��లనుదగ¶ర 9EKల�డగట-C #S. తరF9ాత 9ారF ఇ��ËÌ2తp
తలను ¬Zి��"��P ¼̈బ¢K నులk అబé`రF సమ�¥�లk �ాJ 12ట-C #S.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 5సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 5సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 5సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 5

1111 ఇW\ా P�ల;9ా#S సకల %�తKమ	ల9ారF ¼̈బ¢K నులk �x�దుTUదwక;
వAdAతN %Sంచుమ	; �¤మ	  ఎమ	కనంట-న9ారమ	 రకNసంబంధులమ	; 2222
ప�ర� �ాలమ	న ¯êల; మ�]ద #ాజ?ౖ య	ండ%ా వ� ఇW\ా P�Úయ	లను
న(f1ించు9ాడ9:ౖ ఉంట-V. అP�ే ఇప�డ�వ� ఇW\ా P�Úయ	లనుబట-C  Tx
జనులను �ా>ంA 9ా#S]ద అ¥�పJ9:ౖ య	ందువ" PQ�9ా "ను`గ	#SంA
Z2ల VAdయ	Tx`డ" �ె1ిu#S. 3333 మ#Sయ	 ఇW\ా P�ల;9ా#S 12దwలందరF

¼̈బ¢K నులk #ాàTUదwక; #ా%ా #ాజ?ౖన �x�దు ¼̈బ¢K నులk PQ�9ా స"`¥�"
9ా#S�� "బంధన �ేZ2ను గనుక ఇW\ా P�ల;9ా#S]ద #ాజగ	ట�?r 9ారF



�x�దునక; పటµC �ÌLకమ	 �ేZి#S. 4444 �x�దు మ	పu�� P�ండ6 9ా(ై P�ల
Txరం�ంA నల; వ�� సంవతqరమ	ల; ప#S�ాలన�ేZ2ను. 5555 ¼̈బ¢K నులk అతడ�
య��x 9ారంద#S]ద ఏడ� సంవతqరమ	ల; ఆరF మ�సమ	ల;,
PQర�షల�మ	లk ఇW\ా P�ల; య��xల 9ారంద#S]ద మ	పu��మ�డ�
సంవతqరమ	ల; ప#S�ాలన �ేZ2ను. 6666 PQబ�Zీయ	ల; �ేశమ	లk "9ాసులsౖ
య	ండ%ా #ాàను అత" పmమ	9ారFను PQర� షల�మ	నక; వAd#S. 7777
PQబ�Zీయ	ల; �x�దు లkప>�I #ాల�డ" తలంAవ� వAdనPQడల ఇచdట-
గ	\ (fi  9ారFను క;ంట-9ారFను "ను` ��>9Eతpర" �x�దునక; వరNమ�నమ	
పం1ియ	ం(f#S అPనను �x�దు ప�రమన బ(fన1 Zీãను �Åటను �x�దు
¯ా�¥ºన పరచు��T:ను. ఆ ��నమ	న అతడ� 8888 PQబ�Zీయ	లను హతమ	
�ేయ	 9ారందరF ట- �ాల;వ12ౖ�I 9:È6 , �x�దునక; Á̈య	లsౖన గ	\ (fi9ా#S"
క;ంట-9ా#S" హతమ	 �ేయవలsన" �ె12uను. అందును బట-C  గ	\ (fi9ారFను
క;ంట-9ారFను ఉTx`రF; అతడ� ఇంట-లk"�I #ాల�డ" ¯ా��తప�టMCను. 9999 �x�దు
ఆ �Åటలk �ాప�రమ	ం(f �x"�I �x�దుప�రమను 1LరF 12టMCను. మ#Sయ	
!లk6 నుం(f ��గ	వక; �x�దు ఒక �Kా �ారమ	ను కట-C ం�ెను. 10101010 �x�దు
అంతకంతక; వ#Szలs6 ను. Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా అత"�I ��డ�%ా
ఉం(ెను. 11111111 త�రF#ాజగ	 ß̈#ామ	, దూతలను �ేవ�xరF మ�Ö ను లను
వడKంగ	లను �ాZ2ప"9ా#S" పంప%ా 9ారF �x�దు ��రక; ఒక నగ#S" కట-C #S. 12121212
ఇW\ా P�Úయ	ల]ద PQ�9ా తను` #ాà%ా ZిÍ రపర�ెన"య	, ఇW\ా
P�Úయ	లనుబట-C  ఆయన జనుల "!తNమ	, #ాజ�మ	 పKబలమ	
�ేయ	న"య	 �x�దు గ\ ©̈ం�ెను. 13131313 �x�దు ¼̈బ¢K నునుం(f వAdన తరF9ాత



PQర�ష ల�మ	లkనుం(f Pంక అTEక���న ఉపపతp`లను ´µర�లను �ేZి��న%ా
�x�దునక; ఇంకను 12క;�మం�� క;మ�రFల;ను క;మ�#?Nల;ను ప�ట-C #S 14141414
PQర�షల�మ	లk అత"�I ప�ట-Cన9ా#?వరన%ా షమ�4 య��బµబ	 15151515 Tx�xను
¯�లa¹ను ఇ´µరF ఏÚష�వ T:12గ	 య�Óీయ 16161616 ఎÚ�ామ� ఎల���x
ఎÚ1LలsటB అను9ారF. 17171717 జనుల; ఇW\ా P�Úయ	ల]ద #ాà%ా �x�దునక;
పటµC �ÌLకమ	 �ేZిర" Óి>ÌీNయ	లక; Vనబ(fనప�డ� �x�దును పటBC ��నుట�?r
Óి>ÌీNయ	లందరF వAd#S. �x�దు ఆ 9ారNV" �Kా �ారసÍలమ	నక; 9:È6��PQను.
18181818 ఫ>ÌీNయ	ల; దం(ెJNవAd #?âాPÀమ	 లkయలk 9ా�1ింప%ా 19191919 �x�దుTEను
Óి>ÌీNయ	ల �?దురF%ా ��PQదTx? 9ా#S" Tx �ేJకపu%Sంతp9ా? అ" PQ�9ా
±దwV�x#SంAనప�డ���మ	4,"సqం�ేహమ	%ా 9ా#S"  �ేJకపu%Sంచుదున"
PQ�9ా Z2లV�ెdను. 20202020 �ాబట-C  �x�దు బయలsu#ాyమ	నక; వAd అచdట
9ా#S" హతమ	�ేZి, జలపK9ాహమ	ల; ��టBC ��"��వ�నటB6  PQ�9ా
TxశతpK వ�లను Tx PQదుట "ల;వక;ండ Txశనమ	 �ేZ2నను��" ఆ
సÍలమ	నక; బయలsu#ాyమను2 1LరF 12టMCను. 21212121 ఫ>ÌీNయ	ల; తమ
బÐమ4లను అచdట V(fA12ట-C  �ా#S��%ా �x�దును అత" 9ారFను 9ాట-" పటBC
��"#S. 22222222 Óి>ÌీNయ	ల; మరల వAd #?âాPÀమ	 లkయలk 9ా�1ింప%ా 23232323
�x�దు PQ�9ా±దw V�xరణ �ేZ2ను. అందుక; PQ�9ావ�
9:ళ6వదుw చుటBC  J#S%S��P, కంబÈ�ెట6 క; ఎదురF%ా9ా#S]ద పడ�మ	. 24242424
కంబÈ�ెట6  ��నలను చప�డ� Vన%ాTE Óి>ÌీNయ	లను హతమ	�ేయ	ట�?r
PQ�9ా బయల;�ేరFచుTx`డ� గనుక అప�(ే వ� త�ర%ా
బయల;�ేరవలsన" Z2ల V�ెdను. 25252525 �x�దు PQ�9ా తన�ాజj® 1ింAన



పK�ారమ	 �ేZి, %?బనుం(f %?జ?రFవరక; Óి>ÌీNయ	లను తరFమ	చు
హతమ	�ేZ2ను.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 6సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 6సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 6సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 6

1111 తరF9ాత �x�దు ఇW\ా P�Úయ	లలk మ	పu��9Eల మం�� &రFలను
సమకcరFd��" 2222 బయల;�ే#S, �?ర�బ	ల మధ� "వZించు
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా అను తన Txమమ	 12టCబ(fన �ేవ�"
మందసమ	ను అచdటనుం(f ¬Zి��" వచుdట�?r తన ±దwనున` 9ారంద#S��
కcడ బµPల� PQహÉ�xలkనుం(f పKయ�ణమ�PQను. 3333 9ారF �ేవ�"
మందసమ	ను ��\ తN  బం(f ]ద ఎ�I�ంA %Sëయ�లkనున` అáTx�xబ	±క�
Pంట-లkనుం(f ¬Zి��"#ా%ా అáTx�xబ	 క;మ�రFలగ	 ఉజjè య	ను
అ��య	ను ఆ ��\ తN  బం(f" ��>#S. 4444 �ేవ�" మందసమ	గల ఆ బం(f"
%Sëయ�లk" అáTx�xబ	 ఇంటనుం(f ¬Zి��"#ా%ా అ�� �x"మ	ందర
న(f�ెను 5555 �x�దును ఇW\ా P�Úయ	లందరFను సరళవృmప� కఱÃ�� �ేయబ(fన
TxTxVధమ	లsౖన Zి�x#ాలను స�ర మండలమ	లను తంబ	రలను
మృదంగమ	లను 12దw  �xళమ	 లను 9ాPంచుచు PQ�9ా స"`¥�"
Txట�మ�డ�చుం(f#S. 6666 9ారF Tx�Åను కళ6మ	 దగ¶రక; వAdనప�డ� ఎడ6 క; �ాల;
జj#Sనందున ఉజjè  �ేP �x1ి �ేవ�" మందసమ	ను పటBC ��న%ా 7777 PQ�9ా
�Åపమ	 ఉజjè  ]ద రగ	ల;��T:ను. అతడ� �ేZిన తప�నుబట-C  �ేవ�డ� ఆ
mణమం�ే అత" nతN%ా అతడ� అక�డTE �ేవ�" మందసమ	TUదw  ప(f
చ"��PQను. 8888 PQ�9ా ఉజjè క; �Kా ణ#పదKవమ	 కల;గజ³య%ా �x�దు



9ా�క;లప(f ఆ సÍలమ	నక; 12#?$ 1 ఉజjè  అను 1LరF 12టMCను. 9999 TEట-�I" �x"�I
అ�ే1LరF. ఆ ��నమ	నPQ�9ా మందసమ	 Tx±దw  ఏల�గ	ండ�నను��",
�x�దు PQ�9ాక; భయప(f 10101010 PQ�9ా మందసమ	ను �x�దు
ప�రమ	లk"�I తన±దwక; �ె1ిuంపTUల6 క %S¬Nయ	 డగ	 ఓబé�ె�ోమ	
ఇంట-వరక; ¬Zి��" అచdట ఉం�ెను. 11111111 PQ�9ా మందసమ	 మ�డ�T:లల;
%S¬Nయ	డగ	 ఓబé�ె �ోమ	 ఇంట-లk ఉండ%ా PQ�9ా ఓబé�ె�ోమ	ను అత"
ఇంట-9ా#Sనంద#S" ఆ�ర���ం�ెను. 12121212 �ేవ�" మందసమ	 ఉండ�టవలన
PQ�9ా ఓబé�ె�ోమ	 ఇంట-9ా#S" అత"�I క>%Sన �x"నంతట-"
ఆ�ర���ంచుచుTx`డను సంగJ �x�దునక; Vనబడ%ా, �x�దు ��P �ేవ�"
మందసమ	ను ఓబé�ె�ోమ	 ఇంట-లkనుం(f �x�దు ప�రమ	నక; ఉతqవమ	��
¬Zి��" వ�ెdను. 13131313 ఎట6 న%ా PQ�9ా మందసమ	ను ¹య	9ారF ఆ#³Zి
యడ�గ	ల; ¯ాగ%ా ఎదుw  ఒకట-య	 ��\ V�న దూడ ఒకట-య	 వ¥�ంపబ(ెను, 14141414
�x�దు Txర�� TEయబ(fన ఏâ�దును ధ#SంAన9ా(ై శ�IN��ల�� PQ�9ా
స"`¥�" Txట� మ�డ�చుం(ెను. 15151515 ఈల�గ	న �x�దును ఇW\ా P�Úయ	
లందరFను ఆ#ా»టమ	��ను బµ�ా Txదమ	ల��ను PQ�9ా మందసమ	ను
¬Zి��" వAd#S. 16161616 PQ�9ా మందసమ	 �x�దు ప�రమ	నక; #ా%ా, ¯êల;
క;మ�#?N యగ	 ]�ాల; �Iట-�×లkనుం(f చూA, PQ�9ా స"`¥�" గంతpల;
9Eయ	చు Txట� మ�డ�చు నున` �x�దును కను%t", తన మనసుqలk అత"

ß̈నపర�ెను. 17171717 9ారF PQ�9ా మందసమ	ను ¬Zి��" వAd గ	(xరమ	
మధ�ను �x�దు �x"��రక; ఏరuరAన సÍలమ	న నుంచ%ా, �x�దు
దహనబల;లను సమ�¥xనబల;లను PQ�9ా స"`¥�" అ#Suం�ెను. 18181818



దహనబల;లను సమ�¥xనబల;లను అ#Suంచుట �x>ంAన తరF9ాత
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా Txమమ	న �x�దు జనులను ఆ�ర���ంA,
19191919 సమ�హమ	%ా కc(fన ఇW\ా P�Úయ	లగ	 ZీN �ప�రFషpల కంద#S�I ఒ���క
#tటMCయ	 ఒ���క భm�మ	ను ఒ���క �xK mపండ6  అడయ	 పంA12ట-Cన తరF9ాత
జనులందరFను తమ తమ Pండ6 క; 9:È6��P#S. 20202020 తన Pంట-9ా#S"
�ºVంచుటక; �x�దు J#S%S #ా%ా ¯êల; క;మ�#?Nయగ	 ]�ాల; �x�దును
ఎదు#t�న బయల;�ే#S వAd ß̈నZిÍJ గల ప"క�ెN ల; చూచు చుండ%ా
వ�రFÍ (ొకడ� తన బటCలను V1ిu9EZినటBC %ా ఇW\ా P�Úయ	లక; #ాà9:ౖన వ�
TEడ� బటCలను ¬Zి9EZిPQంత ఘనమ	%ా కనబ(fJవ" అప}స�మ	
�ేZినందున �x�దు 21212121  తం(fK" అత" సంతJ" Vస#SèంA ఇW\ా  P�Úయ	లను
తన జనుల]ద నను` అ¥�పJ%ా "రÞPంచు ట�?r నను` P�రuరచు��"న
PQ�9ా స"`¥�" TETxల�గ	 �ేZిJ"; PQ�9ా స"`¥�" TEను ఆట
ఆ(fJ". 22222222 ఇంతకంటM మ#S PQక;�వ%ా TEను తృణ÷క#Sంపబ(f Tx దృÌిC �I TEను
అల;uడT:ౖ వ� �ె1ిuన ప"క�ెN ల దృÌిC �I ఘనుడనగ	దున" ]�ాల;�� అT:ను.
23232323 మరణమ	వరక; ¯êల; క;మ�#?Nయగ	 ]�ాల; 1ిల6 లను కనకయ	ం(ెను.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 7సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 7సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 7సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 7

1111 PQ�9ా నల;��క;�ల అత" శతpK వ�ల]ద అత"�I Vజయ!Ad అత"�I
T:మ4�� కల;గజ³Zిన తరF9ాత #ాàతన నగ#Sయందు �ాప�రమ	ం(f Tx�xనను
పKవకNను 1ిల;వ నం1ి 2222 TEను �ేవ�xరFమ�Ö ను�� కట-Cన నగ#Sయందు 9ాసమ	
�ేయ	చుండ%ా �ేవ�" మందసమ	 (ే#ాలk ">Aయ	న`దన%ా 3333



Tx�xనుPQ�9ా క; ��డ�%ా నుTx`డ�, క; ��Aనదంతయ	
T:ర9EరFdమT:ను. 4444 అP�ే ఆ #ాJK PQ�9ా 9ాక;� Tx�xనునక; పKత�m���
Z2లVAdన�ేమన%ా 5555 వ� ��P Tx ZLవక;డగ	 �x�దు��
ఇట6 నుమ	PQ�9ా �ాజ® ఇచుdన�ేమన%ాTxక; "9ాసమ	%ా ఒక
మం��రమ	ను కట-C ంతp9ా? 6666 ఐగ	ప�N లkనుం(f TEను ఇW\ా P�Úయ	లను
ర1ిuంAన Txటనుం(f TEట-వరక; మం��రమ	లk "వZింపక (ే#ాలkను
గ	(xరమ	లkను "వZించుచు సంచ#SంAJ". 7777 ఇW\ా P�Úయ	ల��కcడ TEను
సంచ#SంAన �ాల మంతయ	 Tx జనులను ��Ìించుడ" TEను ఆజj® 1ింAన
ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	లలk ఎవ#S��T:ౖనను �ేవ �xరFమయ���న
మం��రnకట- ]రF Txక; కట-C ంపక ��J#³ అ" TET:న`(ైనను అ"య	ంట-Tx?
8888 �ాబట-C  వ� Tx ZLవక;డగ	 �x�దు�� ఈల�గ	 �ెప�మ	Z2ౖన�మ	ల
క¥�పJయగ	 PQ�9ా క; Z2లVచుdన�ేమన%ా%tఱÃల �ాప�లkనున` "ను`
%tఱÃల�ొ(fiలkనుం(f ¬Zి ఇW\ా P�Úయ	లను Tx జనుల]ద అ¥�పJ%ా
"య!ంA J". 9999 వ� ��వ� �bట6 T:ల6 ను క; ��డ�%ానుం(f 
శతpK వ�లనంద#S"  PQదుట "ల;వక;ండ "ర�4లమ	�ేZి, లkకమ	 లk"
ఘనులsౖన 9ా#S�I కల;గ	 1LరF క; కల;గజ³Zి య	Tx`ను. 10101010 మ#Sయ	
ఇW\ా P�Úయ	లను Tx జనుల; ఇకను క��>ంపబడక;ండ తమ స�సÍలమందు
"వZించునటB6  �x"యందు 9ా#S" Txట-, ప�ర�మ	 ఇW\ా P�Úయ	లను Tx
జనుల]ద TEను Tx�య�¥�పతpలను "య!ంAన తరF9ాత జరFగ	చు
వAdనటB6  దురFË��z  గల జనుల; ఇకను 9ా#S" కషC12టCకయ	ండ�నటB6 %ా �ేZి 11111111
 శతpK వ�ల ]ద క; జయ!Ad క; T:మ4�� కల;గజ³Zియ	Tx`ను.



మ#Sయ	 PQ�9ానగ	 TEను క; �ె>యజ³య	 న�ేమన%ాTEను క;
సం�xనమ	 కల;గజ³య	దును. 12121212  ��నమ	ల; సంప�రÞమ	లగ	నప�డ� వ�
 1ితరFల�� కcడ "��KంAన తరF9ాత  గర»మ	లkనుం(f వAdన  సంతJ"

¼̈AdంA, #ాజ�మ	ను అత"�I ZిÍ రపర�ెదను. 13131313 అతడ� Tx Txమ ఘనత��రక;
ఒక మం��రమ	ను కట-C ంచును; అత" #ాజ� Zిం}సనమ	ను TEను "త�మ	%ా
ZిÍ రపర�ెదను; 14141414 TEనత"�I తం(fKT:ౖ య	ందును. అతడ� Txక; క;మ�రF(ై
య	ండ�ను; అతడ� �ాపమ	�ేZినPQడల నరFలదండమ	��ను మనుషp�లక;
తగ	ల; �ెబËల��ను అత" h�fంతpను %ా" 15151515 "ను` ¯ాÍ 1ించుట�?r TEను ��ట-C
9EZిన ¯êల;నక; Tx కృప దూర���నటB6  అత"�I Tx కృప దూరమ	 �ేయను. 16161616
 మటBC క;  సం�xనమ	ను  #ాజ�మ	ను "త�మ	 ZిÍ రమగ	ను, 
Zిం}సనమ	 "త�మ	 ZిÍ రపరచబడ�ను అT:ను. 17171717 తనక; క>%Sన దరîన
మంతట-"బట-C  PÀ మ�టల"`ట- ��ప�న Tx�xను �x�దునక; వరNమ�నమ	
�ె>య జ?12uను. 18181818 �x�దు #ాà లkపల పK9EhంA PQ�9ా స"`¥�"
కcరFdం(f ఈల�గ	న మనV �ేZ2నుTx పKభ	9ా PQ�9ా, ఇంత%ా వ� నను`

¼̈Adంచుటక; TE T:ంతట-9ాడను? Tx క;టBంబమ	 ఏ �ాట-��? 19191919 ఇంత
¼̈చుd%ా �ేZినదంతయ	  దృÌిC �I ��ం�ె���, మ�నవ�ల పదzJ"బట-C ,

బహÑ�ాలమ	 జ#S%Sన తరF9ాత  �xసుడ T:ౖన Tx సం�xనమ	నక;
కల;గబ¢వ��x"" గ�#Sd వ� Z2లVAdయ	Tx`వ�. PQ�9ా Tx పKభ	9ా,
�x�దు అను TEను ఇక �� ఏ! �ెప���ందును? 20202020 PQ�9ా Tx పKభ	9ా, 
�xసుడT:ౖన నను` వ� ఎ#S%Sయ	Tx`వ�. 21212121  9ాక;�నుబట-C  
P�ాC ను¯ారమ	%ా ఈ ఘన�ార�మ	లను జ#S%SంA  �xసుడనగ	 Txక; �º"



�ె>యజ³ZిJV. 22222222 �ాబట-C  �ే9ా PQ�9ా, వ� అత�ంత���న
ఘనతగల9ాడవ�, వంట- �ేవ�(ొకడ�ను ల�డ�; �¤మ	 V"న �x"నంత ట-"
బట-C  చూడ%ా వ� తపu �ేవ�(ెవడ�ను ల�డ�. 23232323 క; జనులగ	ట�?r 9ా#S" వ�
V¹AంచునటB6 ను, క; ఖ��J కల;గ	నటB6 ను,  జనులనుబట-C   �ేశమ	నక;
�కర���న మ}�ార�మ	లను �ేయ	నటB6 ను �ేవ�డ9:ౖన వ�
ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(fయ	, ఆ జనుల వశమ	లkనుం(fయ	, 9ా#S �ేవతల
వశమ	లk నుం(fయ	 వ� V¹AంAన ఇW\ా P�Úయ	లనునట-C   జనులవంట-
జనమ	 లkకమ	నందు మ#S ఎక�డనున`��. 24242424 మ#Sయ	 PQ�9ా9:ౖన వ�
9ా#S�I �ేవ�డ9:ౖయ	ం(f, 9ారF "త�మ	 క; ఇW\ా P�Úయ	లను 1LరFగల జనులsౖ
య	ండ�నటB6 %ా 9ా#S" "#ాz రణ �ేZిJV. 25252525 �ే9ా PQ�9ా,  �xసుడనగ	
నను` గ�#Sdయ	 Tx క;టBంబ మ	నుగ�#Sdయ	 వ� Z2లVAdనమ�ట
PQన`ట-�I "ల;చు నటB6  దృఢపరA 26262626 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా
ఇW\ా P�Úయ	లక; �ేవ�(ై య	Tx`డను మ�ట�ేత  Txమమ	నక; Wాశ�త
మ ©̈మ కల;గ	నటB6 ను,  �xసుడT:ౖన Tx క;టBంబమ	  స"`¥�"
ZిÍ రపరచబడ�నటB6 ను వ� Z2లVAdనమ�ట T:ర9EరFdమ	. 27272727 ఇW\ా P�Úయ	ల
�ే9ా Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ాక; సం�xనమ	 కల;గజ³య	దున"
వ�  �xసుడT:ౖన Txక; �ె>యపరAJV గనుక ఈల�గ	న �� మనV
�ేయ	ట�?r  �xసుడT:ౖన Txక; ¥ైర�మ	 క>%?ను. 28282828 PQ�9ా Tx పKభ	9ా,
�¤ల; దయ�ేయ	దున" వ�  �xసుడT:ౖన Txక; Z2లVచుdచుTx`9E; వ�
�ేవ�డవ� గనుక  మ�ట సత�మ	. 29292929 దయ�ేZి  �xసుడT:ౖన Tx
క;టBంబమ	 "త�మ	  స"`¥�" ఉండ�నటB6 %ా �x"" ఆ�ర� ��ంచుమ	;



PQ�9ా Tx పKభ	9ా, వ� Z2లVAd య	Tx`వ�;  ఆ�#ా�దమ	TUం�� Tx
క;టBంబమ	 "త�మ	 ఆ�ర���ంపబడ�ను %ాక.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 8సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 8సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 8సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 8

1111 �x�దు Óి>ÌీNయ	లను ఓ(fంA లkపరచు��" 9ా#S వశమ	లkనుం(f
���ెగమ�4ను పటBC ��T:ను. 2222 మ#Sయ	 అతడ� ¹య�áయ	లను ఓ(fంA,
(పటBC బ(fన 9ా#S") TEల��డ�గ	న పండజ³Zి, �xడ��� ��>A #?ండ� �xడ�ల
��డ�గ	ననున`9ారF �xవవలsన"య	, ఒక�xడ� ��డ� గ	న నున`9ారF
బKతpకవచుdన"య	 "రÞPం�ెను. అంతట ¹య�áయ	ల; �x�దునక;
�xసులsౖ కపuమ	 �ె>6 ంచుచుం(f#S. 3333 ¯�బµ#ాàను #?�బ	 క;మ�రFడ�నగ	
హద�ెజరF య�ఫKట«సు న��వరక; తన #ాజ�మ	ను 9ా�1ింపజ³యవలsన"
బయల;�ేర%ా �x�దు అత" T°(fంA 4444 అత"±దwనుం(f 9:P�"` P�డ�
వందల మం�� గ	ఱÃప� #ðతpలను ఇరFవ�� 9Eల �ాలËలమ	ను పటBC  ��", 9ా#S
గ	ఱÃమ	లలk నూట-" ఉంచు��", !%S>న 9ాట-�I *లమండ నరమ	లను
�ెగ9EPం�ెను. 5555 మ#Sయ	 దమసు�లkనున` Zి#Sయనుల; ¯�బµ#ాజగ	
హద�ెజ?రF నక; స}యమ	 �ేయ#ా%ా �x�దు Zి#Sయనులలk ఇరF వ��#?ండ�
9Eల మం��" ఓ(fంA 6666 దమసు�వశమ	ననున` Zి#Sయ�ేశమందు దండ�ను
ఉంచ%ా,Zి#Sయనుల; �x�దు నక; �xసులsౖ కపuమ	 �ె>6 ంచుచుం(f#S. �x�దు
ఎక�(f�I ��Pనను PQ�9ా అత"" �ా�ాడ�చుం(ెను. 7777 హద�ెజ?రF
ZLవక;లక;న` బం%ారF (xళØ6  �x�దు పటBC ��" PQర�షల�మ	నక; ¬Zి��"
వ�ెdను. 8888 మ#Sయ	 బ¿తహÑ బé#��ై అను హద�ెజ?రF పటCణమ	లలk �x�దు



#ాà V¯ాN ర���న PతN(f" పటBC ��T:ను. 9999 �x�దు హద�ెజ?రF దండ� అంతయ	
ఓ(fంAన సమ� �xరమ	 హమ�తp #ాజ?ౖన ��P�I Vనబ(ెను. 10101010 హద�ె
జ?రFనక;ను ��P�I" య	దzమ	ల; జరFగ	చుం(ెను గనుక �x�దు
హద�ెజ?రF�� య	దzమ	 �ేZి అత"" ఓ(fంA య	ండ�ట ��P V", తన
క;మ�రFడగ	 ã#ామ	 �ేJ�I 9:ం(f బం%ారF ఇతN(f వసుN వ�లను �ానుకల;%ా
అపu%SంA క;శల పKశ`ల(f%S �x�దు��కcడ సం�� Ìించుట�?r అత"" �x�దు
TUదwక; పం12ను. 11111111 #ాజ?ౖన �x�దు �xను జPంAన జనమ	ల±దw పటBC ��"న
9:ం(f బం%ారమ	ల�� �ట-"�ే#Sd PQ�9ాక; పKJÌి¡ ం�ెను. 12121212 9ాట-" అతడ�
Zి#Sయనుల±దwనుం(fయ	 ¹య�áయ	ల ±దwనుం(fయ	 అ¹4య	ల
±దwనుం(fయ	 Óి>ÌీN  య	ల ±దwనుం(fయ	 అమ�ల��×య	ల
±దwనుం(fయ	 #?�బ	 క;మ�రFడగ	 హద�ెజ?రF అను ¯�బµ#ాàTUదw
నుం(fయ	 పటBC ��" య	ం(ెను. 13131313 �x�దు ఉప� లkయలk Zి#Sయనులగ	
పదుT:"!�� 9Eలమం��" హతమ	 �ేZి J#S%S #ా%ా అత" 1LరF పKZిదzమ�PQను.
14141414 మ#Sయ	 ఎ�ోమ	 �ేశమందు అతడ� దండ� నుం�ెను. ఎ�ో] య	ల;
�x�దునక; �xసుల; �ా%ా ఎ�ోమ	 �ేశమంతట అతడ� �ావ>దండ�ం�ెను;
�x�దు ఎక�(f�I ��Pనను PQ�9ా అత"" �ా�ాడ�చుం(ెను. 15151515 �x�దు
ఇW\ా P�Úయ	లంద#S]ద #ాజ?ౖ తన జనుల నంద#S" J Tx�యమ	లనుబట-C
P�ల;చుం(ెను. 16161616 Z2ర�య� క;మ�రFడగ	 ã9ాబ	 Z2ౖన�మ	నక; అ¥�
పJPQ� య	ం(ెను. అ ß̈లcదు క;మ�రFడగ	 PQ��ా �ాతp #ాజ�ప�
ద¯ాN 9Eàల]ద నుం(ెను. 17171717 అ ß̈ట�బ	 క;మ�రFడగ	 ¯ా�ోక;ను అబµ��xరF
క;మ�రFడగ	 అ ß̈��లsక;ను య�జక;ల;; Wø#ాయ� ల�üక;డ�; 18181818 



PQ�య��x క;మ�రFడగ	 బ¿Txయ� �?#³¬య	లక;ను 12ల�¬య	లక;ను
అ¥�పJ; �x�దు క;మ�రFల; స´µ మ	ఖు�ల;.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 9సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 9సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 9సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 9

1111 ãTx�xనునుబట-C  TEను ఉప�ారమ	 చూప�టక; ¯êల; క;టBంబమ	లk
ఎవ(ైన కల(xయ" �x�దు అ(f %?ను. 2222 ¯êల; క;టBంబమ	నక; ZLవక;డగ	
Zీబµయను ఒకడ�ండ%ా 9ారF అత"" �x�దుTUదwక; 1ిల;వనం1ి#S.
#ాàZీబµవ� 9Eగ�x అ" అడ�గ%ా అతడ� �xసుడT:ౖన TETE Zీబµను అT:ను.
3333 #ాàPQ�9ా Txక; దయచూ1ినటB6 %ా TEను ఉప�ారమ	 �ేయ	టక; ¯êల;
క;టBంబమ	లk ఎవ(ైనTUకడ� W ÌింAయ	Tx`(x య" అత" నడ�గ%ా
ZీబµãTx�xనుక; క;ంట-�ాళØ6  గల క;మ�రF(ొకడ�Tx`డ" #ాà��
మనV�ేZ2ను. 4444 అత(ెక�డ ఉTx`డ" #ాà అడ�గ%ా ZీబµAతN  %Sంచుమ	,
అతడ� లk�ెబµరFలk అ]్మP�ల; క;మ�రFడగ	 మ��×రF ఇంట నుTx`డ"
#ాà�� అT:ను. 5555 అప�డ� #ాజ?ౖన �x�దు మనుషp�లను పం1ి లk�ెబµరFలk
నున` అ]్మP�ల; క;మ�రFడగ	 మ��×రF ఇంటనుం(f అత" ర1ిuం �ెను. 6666
¯êల; క;మ�రF(ైన ãTx�xనునక; ప�ట-Cన ��Óీబ¢Ì2తp �x�దుTUదwక; వAd
¯ా%Sలప(f నమ¯ా�రమ	 �ేయ%ా �x�దు��Óీబ¢Ì2త� అ" అత" 1ి>A
నప�డ� అతడ�AతNమ	,  �xసుడT:ౖన TEనుTx`నT:ను. 7777 అందుక; �x�దువ�
భయపడవదుw ,  తం(fKPQ�న ãTx�xను "!తNమ	 "జమ	%ా TEను క;
ఉప�ారమ	 చూ1ి,  1ితరF(ైన ¯êల; భ�! అంతయ	 క; మరల
ఇ1ిuంతpను; మ#Sయ	 వ� స�x�ాలమ	 Tx బల6 ±దwTE



´¢జనమ	�ేయ	దువ" Z2లVయ�%ా 8888 అతడ� నమస� #SంAచAdన
క;క�వంట-9ాడT:ౖన TxPQడల వ� దయ చూప�టక;  �xసుడనగ	 TEను
ఎంతట-9ాడను? అT:ను. 9999 అప�డ� #ాà ¯êల; ZLవక;(ైన Zీబµను
1ిల;వనం1ి¯êల;నక;ను అత" క;టBంబమ	నక;ను క>%Sన ¯�తN ంతట-" 
యజమ�ను" క;మ�రF"�I TE"1ిuంA య	Tx`ను; 10101010 �ాబట-C  వ�ను 
క;మ�రFల;ను  �xసుల;ను అత"��రక; ఆ భ�!" ¯ాగ	బ(fజ³Zి, 
యజమ�ను" క;మ�రF"�I´¢జనమ	న�?r ఆ}రమ	 కల;గ	నటB6  వ� �x"
పంట �ేవలsను;  యజమ�ను" క;మ�రF(ైన ��Óీబ¢Ì2తp ఎల6 ప�డ�ను Tx
బల6 ±దwTE ´¢జనమ	 �ేయ	న" Z2ల V�ెdను. ఈ Zీబµక; పదుT:ౖదుమం��
క;మ�రFల;ను ఇరFవ��మం�� �xసుల;ను ఉం(f#S. 11111111 Tx P�>న9ాడగ	 #ాà
తన �xసు"�IAdన య�జ® అంతట- ��ప�న  �xసుడT:ౖన TEను �ేZ2దన" Zీబµ
#ాà�� �ె12uను. �ా%ా ��Óీబ¢Ì2తp #ాజక;మ�రFలలk ఒక(ైనటBC %ా #ాà
బల6 ±దwTE ´¢జనమ	 �ేయ	చుం(ెను. 12121212 ��Óీ బ¢Ì2తpనక; ఒకAన`
క;మ�రFడ�ం(ెను, 9ా" 1LరF ]�ా. మ#Sయ	 Zీబµ Pంట-లk �ాప�రమ	న`
9ారందరF ��Óీబ¢Ì2తpనక; �xసుల;%ా ఉం(f#S. 13131313 ��Óీబ¢Ì2తp
PQర�షల�మ	లk �ాప�రమ	ం(f స�x�ాలమ	 #ాà బల6 ±దw  ´¢జనమ	
�ేయ	చుం(ెను. అత" �ాళØ6  #?ండ�ను క;ంట-V.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 10సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 10సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 10సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 10

1111 1ిమ4ట అ¹4ను #ాà మృJ TUంద%ా అత".... క;మ�రFడగ	 }నూను అత"
#ాజ�మ	 TEల;చుం(ెను. 2222 �x�దు }నూను తం(fKPQ�న Tx}షp Txక; �ేZిన



ఉప�ారమ	నక; TEను }నూనునక; పKతp�ప�ారమ	 �ేతpనను��", అత" తం(fK
"! తNమ	 అత" T°�xరFdట�?r తన ZLవక;ల�ేత సమ��xరమ	 పం1ిం�ెను.
�x�దు ZLవక;ల; అ¹4య	ల �ేశమ	లk"�I #ా%ా 3333 అ¹4య	ల
ఘనుల; తమ #ాజగ	 }నూను�� ఈల�గ	 మనV�ేZి#S తం(fK"
సTx4"ంచుట�³ �x�దు ±దwక; ఓ�xరFd 9ా#S" పం12న"
వను��నుచుTx`9ా? ఈ పటCణమ	ను Txశమ	 �ేయవలsన" �x" Wó¥�ంచుట�?r
9ా#S" అతడ� 9Eగ	 "!తN�¤ పం1ింAయ	Tx`డ" క; ��చ ల��x? 4444 అంతట
}నూను �x�దు పం1ింAన ZLవక;లను పటBC ��", సగమ	 గడiమ	 %t#S%SంA,
9ారF �¾డ�గ	��"న బటCలను న(f!�I 1ిఱÃలమటBC క; కJN #SంA 9ా#S"
9:ళ6%tటMCను. 5555 ఈ సంగJ �x�దునక; Vనబ(fనప�డ�, ఆ మనుషp�ల; బహÑ
Zిగ	¶ TUం��ర" 9ా#S" ఎదు#t�నుట�?r మనుషp�లను పం1ింA] గడiమ	ల;
12రFగ	వరక; PQ#S�ÅపటCణమందు ఆ%S అటBతరF9ాత రండ" 9ా#S��
�ెప�డT:ను. 6666 �x�దు దృÌిC �I మనలను మనమ	 Á̈యపరచు��ంట-మ"
అ¹4య	ల; గ\ ©̈ంA దూత లను పం1ి, బé�ెK�బ	��ను అ#ామ	
¯�బµ��ను �ే#Sన Zి#Sయనులలkనుం(f PరFవ��9Eల మం�� �ాలËల మ	ను,
మయ�ా #ాà TUదwనుం(f 9:P�మం�� బంటBలను,టùబ	లkనుం(f పం(ెKండ�
9Eలమం�� బంటBలను yత మ	నక; 1ి>1ించు��"#S. 7777 �x�దు ఈ సంగJ V",
ã9ాబ	ను &రFల దండంతట-" పం12ను. 8888 అ¹4య	ల; బయల;�ే#S
గ	మ4మ	న�?దురF%ా య	దz  పంక;N ల; ¬#Sd#S. ¯�బµ Zి#Sయనుల;ను #?�బ	
Zి#Sయనుల;ను మయ�ా9ారFను టùబ	9ారFను V(f%ా ��లమ	లk ">A#S. 9999 
ã9ాబ	 తనక; 9:నుకను మ	ందును 9ారF య	దz  పంక;N ల; ¬#Sdయ	ండ�ట



చూA, ఇW\ా P�Úయ	లలk బల�ఢ��లను ఏరuరA పంక;N ల; ¬#Sd Zి#Sయనులను
ఎదు #t�న బ¢PQను. 10101010 అ¹4య	లను ఎదు#t�నుట�?r !%S>న9ా#S" తన
స�దరFడగ	 11111111 అáÌ2ౖ�I అపu%SంA Zి#Sయనుల బలమ	 Txక; !ంAనPQడల
వ� నను` ఆదు��నవలsను, అ¹4య	ల బలమ	 క; !ంAన PQడల
TEను వAd "ను` ఆదు��ందున" �ె1ిu అ¹4య	లను ఎదు#t�నుట�?r
తన9ా#S" వ��హపర�ెను. 12121212 అప�డ�¥ైర�మ	 �ెచుd��మ	4, మన జనులను
మన �ేవ�" పటCణమ	లను తలంచు��" ¥ైర�మ	 �ెచుd��ందమ	, తన దృÌిC �I
ఏ�� యనుకcల¹ PQ�9ా �x"" �ేయ	ను%ాక అ" అáÌ2ౖ�� �ె1ిu 13131313 
ã9ాబ	ను అత"��కcడ నున` 9ారFను Zి#Sయనుల�� య	దzమ	 �ేయ
బయల;�ేర%ాTE 9ారF అత" PQదుట "ల;వజjలక �ా#S��P#S. 14141414
Zి#Sయనుల; �ా#S��వ�ట అ¹4య	ల; చూA 9ారFను అáÌ2ౖ PQదుట
"ల;వల�క �ా#S��P పటCణమ	లk ��రబడ%ా, ã9ాబ	 అ¹4య	లను
V(fA PQర�షల�మ	నక; వ�ెdను. 15151515 అP�ే Zి#Sయనుల; �xమ	
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేJలk ఓ(f��Jమ" �ె>Zి��" గ	ంప�కc(f#S. 16161616 హద�ెజరF
న��యవతలనున` Zి#Sయనులను 1ిల;వనంప%ా 9ారF Á̈ల�మ	నక; వAd#S.
17171717 హద�ెజరF Z2ౖTx�¥�పJయగ	 ��బక; �#S�I అ¥�పJ%ా ఉం(ెను. �x�దునక;
ఈ 9ారN Vనబ(fనప�డ� అతడ� ఇW\ా P�Úయ	లనంద#S" సమకc#Sd
±#ాw నున�� �xట- Á̈ల�మ	నక; వ�ెdను. 18181818 Zి#Sయనుల; సన`దుz లsౖ
�x�దును ఎదు#t�న వAd అత"�� య	దzమ	 క>1ి ఇW\ా  P�Úయ	ల PQదుట
"ల;వజjలక �ా#S��%ా, �x�దు Zి#Sయనులలk ఏడ� వందలమం�� ర� �క;లను
నల;వ�� 9Eల మం�� గ	ఱÃప� #ðతpలను హతమ	 �ేZ2ను. మ#Sయ	 9ా#S



Z2ౖTx�¥�పJ యగ	 ��బక; �x�దు �ేJలk ఓ(f��P అచdటTE చ�ెdను. 19191919 
హద�ెజరFనక; ZLవక;లగ	 #ాà లందరF �xమ	 ఇW\ా P�Úయ	ల PQదుట
"ల;వల�క;ండ ��టCబ(fయ	ండ�ట చూA ఇW\ా P�Úయ	ల�� సమ� ¥xనప(f
9ా#S�I లkబ(f#S. Zి#Sయనుల; భయ��\ా ంతpలsౖ అ¹4య	లక; ఇక
స}యమ	�ేయ	ట మ�"#S.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 11సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 11సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 11సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 11

1111 వసంత�ాలమ	న #ాàల; య	దzమ	నక; బయల;�ేరF సమయమ	న �x�దు
ã9ాబ	ను అత"9ా#S" ఇW\ా  P�Úయ	లనంద#S" పంప%ా 9ారF
అ¹4య	లను సంహ #SంA రబµË పటCణమ	ను మ	టC(f9EZి#S; అP�ే
�x�దు PQర�షల�మ	నందు ">�ెను. 2222 ఒ�ాTUక ��నమ	న ��K దుw  గ	\ ంక;9Eళ
�x�దు పడక]దనుం(f ల�A #ాజనగ#S !�ెw]ద నడ�చుచు 12ౖనుం(f
చూచుచుండ%ా ¯ా`నమ	�ేయ	 ఒక ZీN � కనబ(ెను. 3333 ఆ�� బహÑ
¯êందర�వJPQ� య	ండ�ట చూA �x�దు �x" సమ��xరమ	 �ె>Zి��నుట�?r
±క దూతను పం12ను, అతడ� వAdఆ�� ఏÚయ�మ	 క;మ�#?Nయ	

©̈¬Nయ	డగ	 ఊ#Sయ�క; ´µర�య	T:ౖన బ�ెªబ అ" �ె>యజ³య%ా 4444 �x�దు
దూతల�ేత ఆ��ను1ిల;వనం12ను. ఆ�� అత" ±దwక; #ా%ా అతడ� ఆ����
శయ"ం�ెను; క>%Sన అపVతKత ��%tటBC ��" ఆ�� తన Pంట-�I మరల వ�ెdను.
5555 ఆ ZీN � గర»వJPQ�TEను గర»వJT:ౖJన" �x�దునక; వరNమ�నమ	 పంప%ా 6666
�x�దు ©̈¬Nయ	డగ	 ఊ#Sయ�ను Tx±దwక; పంప�మ" దూత �x�#ా
ã9ాబ	నక; ఆజ® ఇ�ెdను. 7777 ఊ#Sయ� �x�దు TUదwక; #ా%ా �x�దు ã9ాబ	



ãగ�³మ మ	ను జనుల ãగ�³మమ	ను య	దzసమ��xరమ	ను అ(f %?ను. 8888
తరF9ాత �x�దుఇంట-�I ��P శ\మ ¬రFd��నుమ" ఊ#Sయ�క; Z2లVయ�%ా,
ఊ#Sయ� #ాజ నగ#Sలkనుం(f బయల;9:æç6 ను. 9999 అత"9:నుక #ాà ఫల� }రమ	
అత"±దwక; పం1ిం�ెను %ా" ఊ#Sయ� తన Pంట-�I 9:ళ6క తన P�>న9ా"
ZLవక;ల�� కcడ #ాజ నగ#S�x�రమ	న పండ���T:ను. 10101010 ఊ#Sయ� తన Pంట-�I
��ల�దను మ�ట �x�దునక; Vనబ(fనప�డ� �x�దు ఊ#S య�ను
1ి>1ింAవ� పKయ�ణమ	�ేZి వAdJV గ�x; Pంట-�I 9:ళ6క��J9Eమ"
యడ�గ%ా 11111111 ఊ#Sయ�మందస మ	ను ఇW\ా P�ల; 9ారFను య��x9ారFను
గ	(xరమ	లలk "వZించుచుండగను, Tx య¥�పJయగ	 ã9ా బ	ను Tx
P�>న9ాడవగ	  ZLవక;ల;ను బయట దండ�లk నుండగను, ´¢జన�ానమ	ల;
�ేయ	టక;ను Tx ´µర�±దw  పరFండ�టక;ను TEను ఇంట-�I��దుTx?  ��డ� 
�Kా ణమ	��డ� TETxల�గ	 �ేయ	9ాడను �ాన" �x�దు�� అT:ను. 12121212
�x�దుTEడ�ను  Vక�డ నుండ�మ	, #³ప� క; Z2లVతpN న" ఊ#Sయ��� అన%ా
ఊ#Sయ� Txడ�ను మరFTxడ�ను PQర�షల�మ	లk "> �ెను. 13131313 అంతలk
�x�దు అత"" ´¢జనమ	నక; 1ి>1ిం�ెను; అతడ� బµగ	%ా J" �xK %Sన
తరF9ాత �x�దు అత" మతpN "%ా �ేZ2ను; ¯ాయంతKమ	న అతడ� బయల; 9:È6
తన Pంట-�I ��క తన P�>న9ా" ZLవక;ల మధ� పడక]ద పండ���T:ను. 14141414
ఉదయమ	న �x�దు య	దzమ	 ¹ప�%ా జరFగ	చున`�bట ఊ#Sయ�ను
మ	ందు12ట-C  అతడ� ��టCబ(f హతమగ	నటB6  వ� అత" ±దwనుం(f 9:È6
��మ4" 15151515 ã9ాబ	నక; ఉతN రమ	 9Kా PంA ఊ#Sయ��ేత పం1ిం�ెను. 16161616
ã9ాబ	 పటC  ణమ	ను మ	టC(f9Eయ	 చుండ%ా, ¥ైర�వంతpల;ండ� సÍల మ	ను



గ	#SNంA ఆ సÍలమ	నక; ఊ#Sయ�ను పం12ను. 17171717 ఆ పటCణప�9ారF బయల;�ే#S
ã9ాబ	�� య	దzమ	నక; #ా%ా �x�దు ZLవక;లలk ��ందరF కc>#S,

©̈¬Nయ	డగ	 ఊ#Sయ�య	ను హతమ�PQను. 18181818 �ాబట-C  ã9ాబ	 య	దz
సమ��xర మంతయ	 �x�దుTUదwక; పం1ి దూత�� ఇట6 T:ను 19191919
య	దzసమ��xరమ	 వ� #ాà�� �ె1ిu �x>ంAన తరF9ాత #ాà �Åపమ	
�ెచుd��"య	దzమ	 �ేయ	నప�డ� ]#?ందుక; పటCణమ	 దగ¶రక; ��J#S? 20202020
%�డ]దనుం(f 9ారF అంబ	ల; 9Eయ	దుర" ]క; �ె> యక ��PQTx? 21212121 
ఎరFబ¿ËÌ2తp క;మ�రF(ైన అá��లsక; ఏల�గ	 హతమ�PQను? ఒక ZీN �
JరFగట-#ాJ తpనకఎJN  %�డ]దనుం(f అత" ]ద 9EZినందున అతడ�
�ేబéసుదగ¶ర హతమ�PQను గ�x? �Kా �ారమ	దగ¶రక; ]#?ందుక; ��Jర"
"న`(f%SనPQడల వ�తమ#S ZLవక; డగ	 ఊ#Sయ�య	 హతమ�PQన"
�ెప�మ" బ¢¥�ంA దూతను పం12ను. 22222222 దూత ��P ã9ాబ	 పం1ిన
వరNమ�నమంతయ	 �x�దునక; �ె>యజ³Z2ను. 23232323 ఎట6 న%ా ఆ మనుషp�ల;
మమ	4ను ఓ(fంచుచు ��లమ	లk"�I మ��?దురF #ా%ా �¤మ	 9ా#S"
గ	మ4మ	వరక; 9:ంటµ(f %?>AJVు. 24242424 అప�డ� �Kా �ారమ	]దనుం(f
Vల;�ాండ�K  తమ ZLవక;ల]ద అంబ	ల;9Eయ%ా #ాà ZLవ క;లలk ��ందరF
హత���#S, తమ#S ZLవక;(ైన ©̈¬Nయ	డగ	 ఊ#Sయ�కcడ హతమ�PQను. 25252525
అందుక; �x�దువ� ã9ాబ	�� ఈ మ�ట �ెప�మ	ఆ సంగJ"బట-C  వ�
Aంతపడక;మ	; ఖడ¶ మ	 ఒకప�డ� ఒక"]దను ఒకప�డ� మ#S±క"]దను
పడ�ట కదుw ; పటCణమ	]ద య	దzమ	 మ#S బలమ	%ా జ#S1ి �x""
పడ%tటBC మ" �ె1ిu, వ� ã9ాబ	ను ¥ైర�పరA �ెప�మ" ఆ దూతక; ఆజ®



ఇAd పం12ను. 26262626 ఊ#Sయ� ´µర� తన భరNయగ	 ఊ#Sయ� హత ���న సంగJ
V" తన భరN��రక; అంగల�#?dను. 27272727 అంగ ల�రFu�ాలమ	 ¬#Sన తరF9ాత
�x�దు దూతలను పం1ి ఆ��ను తన నగ#S�I �ె1ిuంచు��న%ా ఆ�� అత"�I
´µర� యP అత"��క క;మ�రF" కT:ను. అP�ే �x�దు �ేZిన�� PQ�9ా
దృÌిC �I దు�ా�ర�మ	%ా ఉం(ెను.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 12సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 12సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 12సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 12

1111 �ావ�న PQ�9ా Tx�xనును �x�దుTUదwక; పం12ను; అతడ� వAd
�x�దు�� ఇట6 T:నుఒ�ాTUక పటCణమందు ఇదwరF మనుషp�ల; ఉం(f#S. 2222 ఒకడ�
ఐశ�ర� వంతpడ� ఒకడ� ద#SదుK డ�. ఐశ�ర�వంతp"�I V¯ాN ర���న %tఱÃల;ను
%tడ�6 ను క>%Sయ	ం(ెను. 3333 అP�ే ఆ ద#SదుK "�I �xను ��ను���"న ±క
Aన` ఆడ� %tఱÃ  1ిల6  తపu ఏ!య	 ల�క��PQను. 9ాడ� �x"" 12ంచు
��నుచుండ%ా అ�� 9ా"±దwను 9ా" ëడiల±దwను ఉం(f 12#S%S 9ా"
�ేJమ	దwల; Jనుచు 9ా" %ST:`లk"�� �xK గ	చు 9ా" �ð%Sట పండ���నుచు
9ా"�I క;మ�#?Nవలs ఉం(ెను. 4444 అటB6 ండ%ా మ�ర¶సుÍ (ొకడ� ఐశ�ర�వంతp"
±దwక; వ�ెdను. అతడ� తన±దwక; వAdన మ�ర¶సుÍ "�I ఆయతNమ	
�ేయ	టక; తన %tఱÃలలk%ా" %tడ6 లk%ా" �ే"" మ	టCTUల6 క, ఆ ద#SదుK "
%tఱÃ1ిల6 ను పటBC ��", తన ±దwక; వAdన9ా"�I ఆయతNమ	 �ేZ2ను. 5555 �x�దు
ఈ మ�ట V" ఆ మనుషp�"]ద బహÑ%ా �Å1ించు ��"PQ�9ా
yవమ	��డ� "శdయమ	%ా ఈ �ార�మ	 �ేZిన9ాడ� మరణ�ాతpK డ�. 6666 9ాడ�
క" కరమ	 ల�క PÀ �ార�మ	 �ేZ2ను గనుక ఆ %tఱÃ  1ిల6 క; పKJ%ా Txల;గ	



%tఱÃ1ిల6 ల "య�వలsన" Tx�xను�� అT:ను. 7777 Tx�xను �x�దును చూAఆ
మనుషp�డవ� 9E. ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమ
న%ాఇW\ా P�Úయ	ల]ద TEను "ను` #ాà%ా పటµC �ÌLకమ	�ేZి ¯êల;
�ేJలkనుం(f "ను` V(f1ింA  యజమ�ను" నగ#S" కను గ\ ©̈ంA 8888 
యజమ�ను" ZీN �లను  �ð%Sట �ే#Sd ఇW\ా P�ల;9ా#S" య��x 9ా#S" 
కపu%SంAJ". ఇ�� �xలద" వను��"నPQడల TEను మ#S ఎక;�వ%ా
�IAdయ	ందును. 9999 వ� PQ�9ా మ�టను తృణ÷క#SంA ఆయన దృÌిC �I
�ెడ�తనమ	 �ేZిJ 9E!? ©̈¬Nయ	డగ	 ఊ#Sయ�ను కJN�ేత చం1ింA అత"
´µర�ను క; ´µర� యగ	నటB6 %ా వ� పటBC ��" య	Tx`వ�;
అ¹4య	ల�ేత వత" చం1ింAJV గ�x? 10101010 వ� నను` లm�మ	 �ేయక

©̈¬Nయ	డగ	 ఊ#Sయ� ´µర�ను క; ´µర� యగ	నటB6  ¬Zి��"నందున 
Pంట-9ా#S�I స�x�ాలమ	 య	దzమ	 కల;గ	ను. 11111111 Tx మ�ట ఆల�Iంచుమ	;
PQ�9ానగ	 TEను Z2లVచుdన �ేమన%ా Pంట-9ా#S మ�లమ	నTE TEను
క; అ�ా యమ	 ప�ట-C ంతpను; వ� చూచుచుండ%ా TEను  ´µర�లను ¬Zి 
�ేరFవ 9ా"కపu%Sం�ెదను. 12121212 పగట-యందు 9ాడ� 9ా#S�� శయ"ంచును. వ�
ఈ �ార�మ	 రహస�మ	%ా �ేZిJV%ా" ఇW\ా P�Úయ	లందరF చూచుచుండ%ా
పగట-యం�ే TEను �ె1ిuన�x"" �ేPంతpను అT:ను. 13131313 TEను
�ాపమ	�ేZిJన" �x�దు Tx�xను�� అన%ా Tx�xనువ� �xవక;ండ�నటB6
PQ�9ా  �ాపమ	ను ప#Sహ#Sం�ెను. 14141414 అP�ే ఈ �ార�మ	 వలన
PQ�9ాను దూÌించుటక; ఆయన శతpK వ�లక; వ� %tపu Á̈తpవ�
కల;గజ³ZిJV 15151515 గనుక క; ప�ట-Cన ëడi  "శdయమ	%ా చచుdన" �x�దు��



�ె1ిu తన Pంట-�I 9:æç6 ను. 16161616 PQ�9ా ఊ#Sయ� ´µర� �x�దునక; క"న
ëడiను nJNనందున అ�� బహÑ జబ	Ëప(ెను. 17171717 �x�దు ఉప 9ాసమ	ం(f
లkప>�I ��P #ాJK అంతయ	 TEలప(f య	ం(f ëడi��రక; �ేవ�" బJమ�ల%ా,
ఇంట-లk ఎ"`క PQ�న9ారF ల�A అత"" TEలనుం(f ల�వT:తpN టక; వAd#S%ా"
అతడ� సమ4Jంపక 9ా#S��కcడ ´¢జనమ	 �ేయక య	ం(ెను. 18181818 ఏడవ
��నమ	న ëడi  �xవ%ాëడi  �Kా ణమ	�� ఉండ%ా �¤మ	 అత"��
మ�ట-ల�(fనప�డ� అతడ� మ� మ�టల; Vనక య	ం(ెను. 19191919 ఇప�డ� ëడi
చ"��PQన" మనమ	 అత"�� �ె1ిuనPQడల తనక;�xను }"
�ేZి��నుTE¹ యను��", �x�దు ZLవక;ల; ëడi  చ"��PQనను సంగJ
అత"�� �ెపu 9:రA#S. అP�ే �x�దు తన ZLవక;ల; గ	సగ	సల�డ�ట చూA
ëడi  చ" ��PQనను సంగJ గ\ ©̈ంAëడi  చ"��PQTx అ" తన ZLవక;ల
నడ�గ%ా 9ారFచ" ��PQన"#S. 20202020 అప�డ� �x�దు TEలనుం(f ల�A
¯ా`నమ	�ేZి �ైలమ	 ప�Zి��" 9EరF వసN �మ	ల; ధ#SంA PQ�9ా
మం��రమ	లk పK9EhంA nÖ �I� తన Pంట-�I J#S%S వAd ´¢జనమ	 �ెమ4న%ా
9ారF వ(fi ంA#S; అప�డ� అతడ� ´¢జనమ	 �ేZ2ను. 21212121 అత" ZLవక;ల;ëడi
yవమ	�� ఉండ%ా ఉప 9ాసమ	ం(f �x"��రక; ఏడ�dచుంట-V %ా" అ�� మరణ
���నప�డ� ల�A ´¢జనమ	 �ేZిJV. �ల�గ	న �ేయ	ట ఏమ" �x�దు
నడ�గ%ా 22222222 అతడ�ëడi  �Kా ణమ	�� ఉన`ప�డ� �ేవ�డ� Txయందు క"క#SంA
9ా" బK���IంచుTE¹ యను��" TEను ఉప9ాసమ	ం(f P�డ�d చుంట-". 23232323
ఇప�డ� చ"��PQను గనుక TET:ందుక; ఉప 9ాసమ	ండవలsను? 9ా"" J#S%S
ర1ిuంచగలTx? TEను 9ా"±దwక; ��వ�దును %ా" 9ాడ� Tx±దwక; మరల



#ాడ" 9ా#S�� �ె12uను. 24242424 తరF9ాత �x�దు తన ´µర�PQ�న బ�ెªబను ఓ�x#Sd
ఆ��±దwక; ��P ఆ��ను కcడ%ా ఆ�� ±క క;మ�రF" కT:ను. �x�దు
అత"�I ¯�లa¹ను అ" 1LరF 12టMCను. 25252525 PQ�9ా అత"" 1LK!ంA Tx�xను
అను పKవకNను పంప%ా అతడ� PQ�9ా ఆజ®నుబట-C  య�º�x�1 అ" అత"�I
1LరF 12టMCను. 26262626 ã9ాబ	 రబµË అను అ¹4య	ల పటCణమ	]ద
య	దzమ	 �ేZి #ాజనగ#S" పటBC ��T:ను. 27272727 �x�దుTUదwక; అతడ� దూతలను
పం1ిTEను రబµË]ద య	దzమ	�ేZి జలమ	ల]�� పటCణమ	ను పటBC ��ంట-";
28282828 TEను పటCణమ	ను పటBC ��" Tx 1LరF �x"�I 12టCక;ండ�నటB6  !%S>న
దండ�9ా#S" సమకc#Sd వ� పటCణమ	ను పటBC ��నవలsన" వరNమ�నమ	
�ేయ%ా 29292929 �x�దు ãధులను సమకc#Sd రబµËక; వAd �x"]ద
య	దzమ	�ేZి �x"" పటBC ��", 9ా#S #ాà �I#§టమ	ను అత" తల]దనుం(f
¬Pంచ%ా అ�� �x�దు తల]ద 12టCబ(ెను. అ�� Vల;వగల రత`మ	ల;
�ె�I�న�ై #?ండ� బం%ారF మనుగ	లంత PQతpN ం(ెను. 30303030 మ#Sయ	 అతడ�
పటCణమ	లkనుం(f బహÑ V¯ాN ర���న �ోప�¯�మ	4 పటBC ��" ��PQను. 31313131 
పటCణమ	లk ఉన`9ా#S" బయట-�I �ె1ిuంA రంపమ	ల�ేతను పదును గల
Pనుప ప"మ	ట6 �ేతను ఇనుప %tడiండ6 �ేతను 9ా#S" తpతpN "యల;%ా
�ేPంA 9ా#S" ఇటBక ఆవమ	లk 9EZ2ను. అ¹4య	ల పటCణమ	ల"`ట-�I
అతడ� ఈల�గ	 �ేZ2ను. ఆ తరF9ాత �x�దును జనులందరFను J#S%S
PQర�షల�మ	నక; వAd#S.
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1111 తరF9ాత �x�దు క;మ�రFడగ	 అబµª లkమ	నక; �xమ�రను TUక
సుందరవJయగ	 స�ద#Sయ	ండ%ా �x�దు క;మ�రFడగ	 అ¹`ను ఆ��ను
¹ ©̈ం�ెను. 2222 �xమ�రF కన�PQ�నందున ఆ��క; ఏ! �ేయవలsనన`ను
దుర6భమ" అ¹`ను గ\ ©̈ంA Aం�x�\ా ంతp(ై తన �ెలs6 లsౖన �xమ�రFనుబట-C
A�I���PQను. 3333 అ¹`నునక; !తpK (ొకడ�ం(ెను. అతడ� �x�దు
స�దరF(ైన Ìిమ�� క;మ�రFడ�, అత" 1LరF PQ�Tx�xబ	. ఈ
PQ�Tx�xబ	 బహÑ కపటమ	గల9ాడ�. అతడ� 4444 #ాజక;మ�రFడ9:ౖన వ�
TxTxట-�I A�I���వ�టక; Á̈తp9E!? సంగJ Txక; �ె>యజ?పu9ా అ"
అ¹`ను�� అన%ా అ¹`నుTx తమ	4డగ	 అబµª లkమ	 స�ద#SPQ�న
�xమ�రFను TEను ¹ ©̈ంAయ	Tx`న" అత"�� అT:ను. 5555 PQ�Tx�xబ	-
వ� #�%S9:ౖనటBC 9Eషమ	 9EZి��"  మంచమ	]ద పండ���"య	ండ�మ	. 
తం(fK "ను` చూచుటక; వAdనప�డ� వ�Tx �ెలs6 లsౖన �xమ�రF�ేత
Zిదzపరచబ(fన ´¢జనమ	 TEను భ	�ంచునటB6  ఆ�� వAd TEను చూచుచుండ%ా
�x"" Zిదzమ	 �ేZి Txక; 12టBC నటB6  Z2లVమ4" అడ�గ	మ" అత"�I
బ¢¥�ంప%ా అ¹`ను పడక]ద పండ���T:ను. 6666 అ¹`ను �ాPల�ప(ెన"
#ాà అత" చూడ వAdనప�డ� అ¹`నుTx �ెలs6 లగ	 �xమ�రF �ేJ వంటకమ	
TEను భ	�ంచునటB6  ఆ�� వAd TEను చూచుచుండ%ా Tx��రక; #?ండ�
అపuమ	ల; �ేయ	టక; Z2ల Vమ4" #ాà�� మనV �ేయ%ా 7777 �x�దు
అన`యగ	 అ¹`ను ఇంట-�I ��P అత"��రక; ´¢జనమ	 Zిదzమ	
�ేయ	మ" �xమ�రF ఇంట-�I వరNమ�నమ	 పం12ను. 8888 �ాబట-C  �xమ�రF తన
అన`యగ	 అ¹`ను ఇంట-�I ��PQను. 9999 అతడ� పండ���"య	ండ%ా ఆ��



1ిం(f¬Zి��" క>1ి అత" PQదుట అపuమ	ల; �ేZి 9ాట-" �ా>d బÐరFసు
పటBC ��" అత"�I వ(fi ంప%ా అతడ�Txక; వదw" �ె1ిuఉన`9ారందరF Tx±దw
నుం(f అవతలక; ��ండ T:ను. 10101010 9ారందరF బయట-�I ��Pన తరF9ాత
అ¹`ను�ేJ వంటకమ	 TEను భ	�ంచునటB6  �x"" గ��లk"�I �ెమ4న%ా,
�xమ�రF �xను �ేZిన అపuమ	లను ¬Zి��" గ��లkపలనున` తన అన`యగ	
అ¹`ను TUదwక; వ�ెdను. 11111111 అP�ే అతడ� భ	�ంపవలsన" ఆ�� 9ాట-"
¬Zి��"వAdనప�డ� అతడ� ఆ��ను పటBC ��"Tx �ెÚ6  రమ	4, Tx��
శయ"ంచుమ	 అ" �ెపu%ా 12121212 ఆ��Tx అTx`, నను` అవమ�నపరచక;మ	;
ఈల�గ	 �ేయ	ట ఇW\ా P�Úయ	లక; తగదు, ఇట-C  జjర�ార�మ	 వ� �ేయవదుw ,
Tx యవమ�నమ	 TET:క�డ �xచు ��ందును? 13131313 వ�ను ఇW\ా P�Úయ	లలk
దు#ా4రF¶ డవగ	 దువ�; అP�ే ఇందునుగ�#Sd #ాà�� మ�టల�డ�మ	; 14141414
అతడ� నను` �Iయ�క ��డ� అ" �ె1ిuనను అతడ� ఆ�� మ�ట Vనక ఆ��ను
బలవంతమ	�ేZి అవమ�నపరA ఆ���� శయ"ం�ెను. 15151515 అ¹`ను ఈల�గ	
�ేZిన తరF9ాత ఆ��PQడల అత�¥�క���న �ే�షమ	 ప�ట-C  అ��వరక; ఆ��ను
1LK!ంAనంతకంటM అతడ� మ#S PQక;�వ%ా ఆ��ను �ే�ÌింA ల�A ��మ4"
ఆ���� �ెపu%ా 16161616 ఆ��నను` బయటక; ��Zి9Eయ	టవలన Txక; Vప�డ�
�ేZిన �×డ�కంటM మ#S PQక;�వ�×డ� �ేయక;మ" �ె1ిuనను 17171717 అతడ� ఆ��
మ�ట Vనక తన ప" 9ా#Sలk ఒక" 1ి>A�º"" Tx±దwనుం(f 9:ళ6%tట-C  తల;ప�
గ(fయ 9Eయ	మ" �ె12uను. 18181818 కన�కలsౖన #ాజక;మ�#?Nల; VVధ వరÞమ	ల;గల
*రల; ధ#Sంచు9ారF ఆ�� యట-C  *ర±కట- ధ#SంA య	ం(ెను. ప"9ాడ�
ఆ��ను బయట-�I 9:ళ6%tట-C  మరల #ాక;ండ�నటB6  తల;ప� గ(fయ9EZ2ను. 19191919



అప�డ� �xమ�రF T:JN]ద బ	%S¶��Zి��" �xను కటBC ��"న VVధ వరÞమ	ల;గల
*రను Aం1ి T:JN  ]ద �ెP�12టBC ��" P�డ�dచు ��%ా 20202020 ఆ�� అన`యగ	
అబµª లkమ	 ఆ��ను చూA అన`యగ	 అ¹`ను "ను` కc(fTxడ� గ�x? Tx
�ెÚ6  వ� ఊర క;ండ�మ	; అతడ�  అTE` గ�x, Pందునుగ�#Sd
AంతపడవదwT:ను. �ావ�న �xమ�రF �ెరFపబ(fన�ై తన అన`యగ	 అబµª లkమ	
ఇంట నుం(ెను. 21212121 ఈ సంగJ #ాజగ	 �x�దునక; Vనబ(fనప�డ� అతడ�
బహÑ#ðదKమ	 �ెచుd��T:ను. 22222222 అబµª లkమ	 తన అన`యగ	 అ¹`ను��
మంA �ెడi  ల�!య	 మ�టల�డక ఊరక;ం(ెను %ా", తన స�ద#Sయగ	
�xమ�రFను బలవంతమ	 �ేZి నందు�?r అత"]ద పగయ	ం�ెను. 23232323 #?ండ�
సంవతqరమ	లsౖన తరF9ాత ఎâKా Pమ	నక; స]పమందుండ� బయల�w ¯�రFలk
అబµª లkమ	 %tఱÃల బÐచుd కJN #Sంచు�ాలమ	 #ా%ా అబµª లkమ	 #ాజక;మ�రFల
నంద#S" Vందునక; 1ి>�ెను. 24242424 అబµª లkమ	 #ాàTUదwక; వAdAతN %Sంచుమ	, 
�xసుడT:ౖన Txక; %tఱÃ  బÐచుd కJN #Sంచు �ాలమ	 వ�ెdను; #ాజ9:ౖన వ�ను 
ZLవక;ల;ను Vందునక; #ావలsన"  �xసుడT:ౖన TEను �ÅరFచుTx`న" మనV
�ేయ%ా 25252525 #ాàTx క;మ�రF(x, మమ	4ను 1ిల;వవదుw ; �¤మ	 క; అ¥�క
´µరమ	%ా ఉందుమ	; �¤మందరమ	 #ాతగద" �ె1ిuనను అబµª లkమ	 #ాàను
బలవంతమ	 �ేZ2ను. 26262626 అP�ే �x�దు 9:ళ6  TUల6 క అబµª లkమ	ను �ºVంA
పంప%ా అబµª లkమ	వ� #ాక��Pన PQడల Tx అన`యగ	 అ¹`ను
మ���కcడ వచుdనటB6  Z2లVమ4" #ాà�� మనV �ేZ2ను. అతడ� ±దwక;
ఎందుక; #ావలsన" #ాà అడ�గ%ా 27272727 అబµª లkమ	 అత" బJమ�>నందున #ాà
అ¹`నును తన క;మ�రFలందరFను అత" ±దwక; ��వచుd న"



Z2లV�ెdను. 28282828 అంతలk అబµª లkమ	 తన ప"9ా#S" 1ి>A, అ¹`ను
�xK �Ôరసమ	వలన సం��ÌిPQ� య	ండ�ట ]రF క"12ట-Cయ	ం(f అ¹`నును
హతమ	 �ేయ	డ" TEను ]�� �ెప� నప�డ� భయపడక అత" చంప�(f, TEను
గ�x ]క; ఆజ® ఇAd య	Tx`ను, ¥ైర�మ	 �ెచుd��" �êరFషమ	 చూప�(f అ"
గట-C %ా ఆజ® ఇ�ెdను. 29292929 అబµª లkమ	 ఇAdన ఆజ®��ప�న9ారF �ేయ%ా
#ాజక;మ�రFలందరFను ల�A తమ కంచర%ా(fదల T:�I� �ా#S��P#S. 30303030 9ారF
మ�ర¶మ	లk ఉండ%ాTE ±కడ�ను ల�క;ండ #ాజక;మ�రFలను అంద#S"
అబµª లkమ	 హతమ	�ేZ2న" �x�దునక; 9ారN #ా%ా 31313131 అతడ� ల�A వసN �మ	ల;
Aంప���" TEలప(fయ	ం(ెను; మ#Sయ	 అత" ZLవక;లందరF వసN �మ	ల;
Aంప���" దగ¶ర "ల;వబ(fయ	ం(f#S. 32323232 �x�దు స�దరF(ైన Ìిమ��క;

ప�ట-Cన PQ�Tx�xబ	 �º"" చూA#ాజక;మ�రFలsౖన ¸°వ నులనంద#S" 9ారF
చం1ిర" Tx P�>న9ాడవగ	 వ� తలంచవదుw ; అ¹`ను మ�తK�¤
మరణమ�PQను; ఏల యన%ా అతడ� అబµª లkమ	 �ెలs6 లsౖన �xమ�రFను
బలవంతమ	 �ేZినTxటనుం(f అబµª  లkమ	 అత" చంపవలsనను �xతuర�మ	��
ఉం(ెన" అత" T°ట- మ�టనుబట-C  "శd Pంచు��నవచుdను. 33333333 �ాబట-C  Tx
P�>న9ాడవగ	 వ� #ాజక;మ�రFలందరFను మరణ���ర" తలA
V�xరపడవదుw ; అ¹`ను మ�తK�¤ మరణమ�PQనT:ను. 34343434 అబµª లkమ	
ఇంతక; మ	ందు �ా#S��P య	ం(ెను. �ావ>య	న` ప" 9ాడ�
ఎదురFచూచుచున`ప�డ� తన 9:నుక ��ండ పKక�నున` మ�ర¶మ	న
వచుdచున` అTEక జనుల; కనబ(f#S. 35353535 PQ�Tx�xబ	 అ��%�
#ాజక;మ�రFల; వAdయ	Tx`రF;  �xసుడT:ౖన TEను �ె1ిuన పK�ారమ	 %ాTE



ఆPQన" #ాà�� �ె12uను. 36363636 అతడ� ఆమ�టల�డ �x>ంప%ాTE #ాజక;మ�రFల;
వAd ëగ¶ర%ా ఏడ� ¯ా%S#S, #ాàను అత" ZLవక;లందరFను �º"" చూA
బహÑ%ా ఏ(fd#S. 37373737 అP�ే అబµª లkమ	 �ా#S��P అ]హÉదు క;మ�రF(ైన
తల4P అను %?ష�రF #ాàTUదw  �ే#?ను. �x�దు అను��నమ	ను తన
క;మ�రF"��రక; అంగల�రFdచుం(ెను. 38383838 అబµª లkమ	 �ా#S��P %?ష�రFనక;
వAd అక�డ మ�డ� సంవతqరమ	ల;న` తరF9ాత 39393939 #ాజ?ౖన �x�దు
అ¹`ను మరణమ�PQనను��" అత""గ�#Sd ã�xరFu TUం��న9ా(ై
అబµª లkమ	ను పటBC ��నవలsనన` ఆలkచన మ�T:ను.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 14సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 14సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 14సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 14

1111 #ాà అబµª లkమ	]ద �Kా ణమ	 12టBC ��"... య	Tx`డ"2 Z2ర�య�
క;మ�రF(ైన ã9ాబ	 గ\ ©̈ంA 2222 �ె�Åవనుం(f య	�INగల ±క ZీN �" 1ిల;వ
నం1ింAఏడ�dచున` �xన9:ౖనటBC  నట-ంA దుఃఖవసN �మ	ల; ధ#Sంచు��" �ైలమ	
ప�Zి��నక బహÑ �ాలమ	 దుఃఖప(fన �x"వలsనుం(f 3333 వ� #ాàTUదwక; వAd
PÀ పK�ారమ	 మనV �ేయవలsన" �x"�I బ¢¥�ం�ెను. 4444 �ా%ా �ె�Åవ ఊ#S ZీN �
#ాàTUదwక;వAd ¯ా%Sలప(f సమ¯ా�రమ	 �ేZి#ాజj ర�fంచు మన%ా 5555
#ాà�³! కషCమ	 వ�ెdన" అ(f%?ను. అందుక; ఆ��TEను "జమ	%ా
Vధవ#ాలను, Tx 12"!ట- చ"��PQను; 6666  �xZిT:ౖన Txక; ఇదwరF క;మ�రFల;
ఉం(f#S, 9ారF ��లమ	లk 12నుగ	 ల�డ�చుండ%ా V(f1ించు 9ా(ెవడ�ను
ల�క��Pనందున 9ా#Sలk TUకడ� #?ండవ9ా" ��ట-C  చం12ను. 7777 �ాబట-C  Tx
Pంట-9ారందరFను  �xZిT:ౖన Tx]���I ల�Aతన స�దరF" చం1ిన9ా"



అపu%Sంచుమ	; తన స�దరF" �Kా ణమ	 ¬Zినందు�?r �¤మ	 9ా"" చం1ి
హక;� �xరF" Txశనమ	 �ేతpమనుచుTx`రF. ఈల�గ	న 9ారF Tx 12"!ట-�I
భ�!]ద 1L#?rనను W ష���నను ల�క;ండ !%S>న "ప�రవను ఆ#Su9Eయబ¢వ�
చుTx`ర" #ాà�� �ెపu%ా 8888 #ాàవ�  Pంట-�I ��మ	4, "ను`గ	#SంA ఆజ®
ఇతpN న" ఆ���� �ె12uను. 9999 అందుక; �ె�Åవ ఊ#S ZీN �Tx P�>న9ా(x #ాజj,
�ోషమ	 Tx]దను Txతం(fK ఇంట-9ా#S ]దను "ల;చును%ాక, #ాàనక;ను
#ాà Zిం} సనమ	నక;ను �ోషమ	 తగ	లక;ండ�ను%ాక అ" #ాà�� అన%ా 10101010
#ాàఎవ(ైనను �º""గ�#Sd "TE`���న అ"నPQడల 9ా"" Tx±దwక;
��డ���"రమ	4; 9ా(fకను "ను` మ	టCక య	ండ�న" ఆ���� �ె12uను. 11111111
అప�డ� ఆ��#ాజ9:ౖన వ�  �ేవ�(ైన PQ�9ాను స4#SంA హత�క;
పKJహత� �ేయ	9ారF Tx క;మ�రF" నhంపజ³యక;ండ ఇకను Txశనమ	
�ేయ	ట మ�"uంచుమ" మనV�ేయ%ా #ాàPQ�9ా yవమ	 ��డ� 
క;మ�రF" తల 9:ండ�K కలలk ఒకటMౖనను TEల #ాలక;ండ�నT:ను. 12121212 అప�డ� ఆ
ZీN �Tx P�>న9ాడవగ	 �� ఇం��క మ�ట�ెప���నుట  �xZినగ	 Txక;
దయ�ేZి Z2లVమ4" మనV�ేయ%ా #ాà�ెప�మT:ను. 13131313 అందుక; ఆ
ZీN ��ేవ�" జనులsౖన9ా#S�I V#�ధమ	%ా  9:ందుక; �º"" తల12ట-Cయ	Tx`వ�?
#ాà ఆ మ�ట Z2ల Vచుdట�ేత �xను 9:ళ6%tట-Cన తన9ా" #ా"య�క �xTE
�ోÌియగ	చుTx`డ�. 14141414 మనమందరమ	ను చ"��దుమ	 గ�x, TEలను
ఒ>�Iన]దట మరల ఎతNల�" ట-వలs ఉTx`మ	; �ేవ�డ� �Kా ణమ	¬యక
��>9Eయబ(fన 9ాడ� తనక; దూరసుÍ డ� �ాకయ	ండ�టక; ¯ాధనమ	ల;
క>uంచుచుTx`డ�. 15151515 జనుల; నను` భయ12ట-C #S గనుక TEను �º"" గ�#Sd Tx



P�>న9ాడవగ	 �� మ�టల�డ వAdJ". �ాబట-C   �xసు#ాలనగ	 TEను#ాà
తన �xZినగ	 Tx మనV ��ప�న �ేయ	 TE¹ 16161616 #ాà Tx మనV అం%§క#SంA
�ేవ�" ¯ా�సÍ ~మ	 అనుభVంపక;ండ నను`ను Tx క;మ�రF"" Txశనమ	
�ేయదలAన 9ా" �ేJలkనుం(f తన �xZినగ	 నను` V(f1ించుTE¹
అను��ంట-". 17171717 మ#Sయ	  �ేవ�(ైన PQ�9ా క; ��(ై య	Tx`డ� గనుక
Tx P�>న9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	 వ� �ేవ�" దూతవంట-9ాడ9:ౖ మంA
�ెడiల"`య	 V�x#Sంప �x>య	Tx`వ�; �ాబట-C   �xZినగ	 TEను Tx
P�>న9ాడగ	 #ాà Z2లVAdన మ�ట సమ�¥xనకర మగ	న" అను��ంట-నT:ను.
18181818 #ాàTEను "ను` అడ�గ	 సంగJ  9:ంతమ�తKమ	ను మరFగ	 �ేయవదw" ఆ
ZీN ��� అన%ా ఆ��Tx P�>న9ాడవగ	 వ� Z2లVమ4T:ను. 19191919 అంతట
#ాàã9ాబ	 క; బ¢¥�ం�ెTx అ" ఆ�� న(f%Sనందుక; ఆ�� Pట6 T:నుTx
P�>న9ాడ9:ౖన #ాజj,  �Kా ణమ	��డ�, �ె1ిuన�x"" తపuక గ\ ©̈ంచుటక; Tx
P�>న 9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	 వంట-9ా(ొకడ�ను ల�డ�;  ZLవక;డగ	
ã9ాబ	 Txక; బ¢¥�ంA PÀ మ�టల"`ట-"  �xZినగ	 Txక; TE#?uను 20202020
సంగJ" #ాà�� మరFగ	 మ�టల�� మనV �ేయ	టక;  ZLవక;డగ	 ã9ాబ	
ఏ#ాuటB �ేZ2ను. ఈ లkకమందు సమసNమ	ను ఎరFగ	టయందు Tx
P�>న9ాడవగ	 వ� �ేవ దూతల జj® నమ	వంట- జj® నమ	 గల9ాడవ�. 21212121
అప�డ� #ాà ã9ాబ	�� ఈల�గ	న Z2లV�ెdను. ఆల�Iంచుమ	, వ� మనV

�ేZిన�x"" TEను ఒప� ��నుచుTx`ను. 22222222 తరF9ాత¸°వనుడగ	 అబµª లkమ	ను
ర1ిuంప�మ" అతడ� Z2లVయ�%ా ã9ాబ	 ¯ా�ాC ంగ నమ¯ా�రమ	 �ేZి
#ాàను సుN JంA#ాజవగ	 వ�  �xసుడT:ౖన Tx మనV అం%§క#SంAనందున Tx



P�>న 9ాడవగ	 వలన TEను అనుగ\హమ	 TUం��Jన" Txక; �ె>Z2న" �ె1ిu
ల�A %?ష�రFనక; ��P 23232323 అబµª లkమ	ను PQర�షల�మ	నక; ��డ���"
వ�ెdను. 24242424 అP�ే #ాà అతడ� Tx దరîనమ	 �ేయక తన ఇంట-�I ��వలsన"
ఉతN రవ� �ేయ%ా అబµª లkమ	 #ాజదరîనమ	 �ేయక తన ఇంట-�I ��PQను. 25252525
ఇW\ా P�Úయ	లంద#Sలk అబµª లkమంత ¯êందర�మ	 గల9ాడ� ఒకడ�ను ల�డ�;
అ#S�ాల; nదల;��" తలవరక; ఏ లkపమ	ను అత"యందు ల�క��PQను. 26262626
తన తల 9:ండ�K కల; ´µరమ	%ా నున`ందున ఏటäట అతడ� 9ాట-" కJN #Sంచుచు
వ�ెdను; కJN #Sంచునప�(ెల6  9ాట- PQతpN  #ాà త�"కనుబట-C  #?ండ�వందల
తpలమ	ల�PQను. 27272727 అబµª లkమ	నక; మ	గ	¶ రF క;మ�రFల;ను �xమ�రF
అనుTUక క;మ�#?Nయ	 ప�ట-C #S; ఆ�� బహÑ ¯êందర�వJ. 28282828 అబµª లkమ	 #?ండ�
"ండ� సంవతqరమ	ల; PQర�షల� మ	లkనుం(fయ	 #ాజదరîనమ	 �ేయక
య	ండ%ా 29292929 ã9ాబ	ను #ాàTUదwక; పం1ించుట�?r అబµª లkమ	 అత""
1ిల;వనం1ినప�డ� ã9ాబ	 #ాTUల6 క య	ం(ెను. #?ండవమ�రF అత" 1ిల;వ
నం1ినప�డ� అతడ� #ాTUల6 క ��%ా 30303030 అబµª లkమ	 తన ప"9ా#S"
1ి>Aã9ాబ	 ��లమ	 Tx ��లమ	దగ¶ర నున`�� గ�x, �x"లk యవల �ేల;
ఉన`V; ]రF ��P 9ాట-" తగ	లబ¿టBC డ" 9ా#S�� �ె12uను. అబµª లkమ	
ప"9ారF ఆ �ేల; తగ	ల బ¿టC%ా 31313131 య�9ాబ	 చూA ల�A అబµª లkమ	 ఇంట-�I
వAd ప"9ారF Tx �ేల; తగ	లబ¿ట-C #³మ" అడ�గ%ా 32323232 అబµª లkమ	
ã9ాబ	�� ఇట6 T:ను%?ష�రFనుం(f TEను వAdన ఫల�¤!? TEనచdటTE
య	ండ�ట �¤ల" �x�#ా #ాà�� �ెప���నుట�?r #ాàTUదwక; "ను`
పంపవలsన" TEను "ను` 1ి>AJ"; #ాజదరîనమ	 TEను �ేయవలsను;



Txయందు �ోషమ	 కనబ(fనPQడల #ాà Txక; మరణhm V¥�ంపవచుdను. 33333333
అంతట ã9ాబ	 #ాàTUదwక; వAd ఆ సమ��xరమ	 �ెల;ప%ా, #ాà
అబµª లkమ	ను 1ిల;వనం1ిం�ెను. అతడ� #ాàTUదwక; వAd #ాజస"`¥�"
¯ా�ాC ంగ నమ¯ా�రమ	 �ేయ%ా #ాà అబµª లkమ	ను మ	దుw 12టBC ��T:ను.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 15సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 15సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 15సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 15

1111 ఇ��PQ�న తరF9ాత అబµª లkమ	 ఒక రథమ	ను గ	ఱÃ ... మ	లను ZిదzపరA,
తనPQదుట పరF%?తpN ట�?r P�బ��మం�� బంటBలను ఏరuరచు��T:ను. 2222
ఉదయమ	నTE ల�A బయల;�ే#S పటCణమ	±క� గ	మ4ప� మ�ర¶మందు ఒక
తటBC న ">A, #ాà�ేత ¬రFuTUందుట�?r 9ా�జ?�మ�డ� 9ా#?వ#?rనను
వAdయ	ండ%ా క"12ట-C  9ా#S" 1ి>Aవ� ఏ ఊ#S9ాడవ" యడ�గ	చుం(ెను
�xసుడT:ౖన TEను ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	లలk ఫల�"�x"�I �ే#Sన 9ాడన"
9ాడ� �ెపu%ా 3333 అబµª లkమ	 9ా�జ?�మ	 స#S%ాను Tx�యమ	%ాను ఉన`��%ా"
�x"" V�x#Sంచు ట�?r "య!ంపబ(fన 9ాడ� #ాàTUదw  ఒకడ�ను ల�డ" �ె1ిu
4444 TEను ఈ �ేశమ	నక; Tx�య�¥�పJT:ౖయ	ండ�ట PQంత �¤ల;; అప�డ�
9ా�జ?�మ�డ� 9ారF Tx±దwక; వతpN రF, TEను 9ా#S�I Tx�యమ	 ¬రFdదున"
�ెప�చు వ�ెdను. 5555 మ#Sయ	 తనక; నమ¯ా�రమ	 �ేయ	ట�?r PQవ(ైనను తన
�xప�నక; వAdనప�డ� అతడ� తన �ేP �x1ి అత" పటBC ��"
మ	దుw 12టBC ��నుచు వ�ెdను. 6666 ¬రFuTUందుట�?r #ాàTUదwక; వAdన
ఇW\ా P�Úయ	ల కంద#S�I అబµª లkమ	 ఈ పK�ారమ	 �ేZి ఇW\ా P�Úయ	ల
నంద#S" తనతటBC  JKప���T:ను. 7777 Txల;గ	1 సంవతqరమ	ల; జ#S%Sన]దట



అబµª లkమ	 #ాàTUదwక; వAd �xసుడT:ౖన TEను Zి#Sయ �ేశమ	 నంద>
%?ష�రFనందుండ%ాPQ�9ా నను` PQర�ష ల�మ	నక; J#S%S
ర1ిuంAనPQడల TEను ఆయనను ZLVం�ె దన" nÖ క;� ��ంట-" గనుక, 8888 TEను

¼̈బ¢K నునక; ��P PQ�9ాక; TEను nÖ క;���"న nÖ క;�బ(f
¬రFd��నుటక; Txక; Z2లVమ4" మనV�ేయ%ా 9999 #ాàసుఖమ	%ా ��మ4"
Z2లV�ెdను గనుక అతడ� ల�A ¼̈బ¢K నునక; ��PQను. 10101010 అబµª లkమ	]రF
బµ�ాTxదమ	 Vనునప�డ� అబµª లkమ	 ¼̈బ¢K నులk ఏల;చుTx`డ" �³కల;
9Eయ	డ" �ెప�ట�?r ఇW\ా P�Ú య	ల %�తKమ	ల"`ట-±దwక; 9Eగ	ల 9ా#S"
పం12ను. 11111111 Vందునక; 1ిల;వబ(fయ	ం(f #?ండ�వందల మం��
PQర�షల�మ	లkనుం(f అబµª లkమ	�� కcడ బయల;�ే#S య	ం(f#S, �రF
ఏ!య	 �ె>యక య�xరÍ���న మనసుq�� 9:È6య	ం(f#S. 12121212 మ#Sయ	 బ>
అ#Suంపవలsన" య	ం(f అబµª లkమ	 %§లkయ	(ైన అ ß̈�� 12ల; అను
�x�దు±క� మంJK" %§లk అను అత" ఊ#Sనుం(f 1ి>1ింA య	ం(ెను.
అబµª లkమ	 దగ¶రక; వAdన జనమ	 మ#S మ#S PQక;�వగ	ట�ేత క;టK బహÑ
బల మ�PQను. 13131313 ఇW\ా P�Úయ	ల; అబµª లkమ	పmమ	 వ ©̈ంAర"
�x�దునక; వరNమ�నమ	 #ా%ా 14141414 �x�దు PQర�షల�మ	 నందున` తన
ZLవక;లకంద#S�I ఈల�గ	 ఆజ® ఇ�ెdను అబµª లkమ	 �ేJలkనుం(f మనమ	
త1ిuంచు��" రmణ TUందల�మ	; మనమ	 �ా#S��దమ	 రం(f, అతడ� హ�ాతpN %ా
వAd మనలను పటBC ��నకను, మనక; �×డ��ేయకను, పటCణమ	ను కJN9ాత
హతమ	 �ేయకను ఉండ�నటB6  మనమ	 త�ర%ా 9:È6��దమ	 రం(f. 15151515 అందుక;
#ాà ZLవక;ల; ఈల�గ	 మనV �ేZి#SAతN %Sంచుమ	;  �xసుల ���న �¤మ	 మ�



P�>న9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	 వ� Z2ల VAdనటB6  �ేయ	టక; Zిదzమ	%ా
నుTx`మ	. 16161616 అప�డ� #ాà నగ#S" క"12టBC ట�?r ఉపపతp`లగ	 ప��మం��"
ఉంAన ]దట తన Pంట-9ా#Sనంద#S" 9:ంటబ¿టBC ��" �ా>నడకను
బయల;�ే#?ను. 17171717 #ాàను అత" Pంట- 9ారFను బయల;�ే#S బ¿�ె4#úా క;క;
వAd బస�ేZి#S. 18181818 అత" ZLవక;లందరFను అత" PరF�ారî�మ	ల న(fA#S;
�?#³ ¬య	లందరFను 12ల�¬య	లందరFను %ాతpనుం(f వAdన ఆరFవందల
మం�� %S¬Nయ	ల;ను #ాàనక; మ	ందు%ానడచుచుం(f#S. 19191919 #ాà %S¬Nయ	డగ	
ఇతNP" కను%t"వ� "9ాససÍలమ	 �ÅరF పర�ేh9:ౖ య	Tx`వ�; 9:ందుక;
మ��� కcడ వచుdచుTx`వ�? వ� J#S%S ��P #ాàన` సÍలమ	న ఉండ�మ	.
20202020 "న`TE వAdన క;, ఎక�(f�I ��వ�దు¹ �ె>యకయ	న` మ���కcడ ఈ
JరFగ	ల�ట PQందుక;? వ� J#S%S  స�దరFలను ��డ���" ��మ	4;
కృ�ాసత�మ	ల; క; ��డ�%ా ఉండ�ను %ాక య" �ెపu%ా 21212121 ఇతNPTEను
చAdనను బK���Iనను, PQ�9ా yవమ	��డ� Tx P�>న 9ాడవ�ను
#ాజవ�నగ	  yవమ	��డ�, ఏ సÍలమందు Tx P�>న9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	
వ�ందు9Ù ఆ సÍలమం�ే  �xసుడT:ౖన TEనుందున" #ాà�� మనV�ేZ2ను. 22222222 
అందుక; �x�దుఆల�%?r�ే వ� #ావచుdన" ఇతNP�� Z2లV�ెdను గనుక
%S¬Nయ	డగ	 ఇతNPయ	ను అత" 9ారందరFను అత" క;టBంëక;లందరFను
¯ా%S��P#S. 23232323 9ారF ¯ా%S��వ� చుండ%ా జనులందరF బహÑ%ా ఏడ�dచుం(f#S,
ఈ పK�ారమ	 9ారందరF #ాà��కcడ �I�ోKను9ాగ	 �xట- అరణ�మ�ర¶మ	న
పKయ�ణ��� ��P#S. 24242424 ¯ా�ోక;ను ల��య	లందరFను �ేవ�" "బంధన
మందసమ	ను ¹య	చు అత"±దw ఉం(f#S. 9ారF �ేవ�" మందసమ	ను



��ంప%ా అబµ��xరF వAd పటCణమ	లkనుం(f జనులందరFను �xట-��వ� వరక;
">�ెను. 25252525 అప�డ� #ాà ¯ా�ోక;ను 1ి>A�ేవ�" మందసమ	ను
పటCణమ	లk"�I J#S%S ¬Zి��"��మ	4; PQ�9ా దృÌిC �I TEను అనుగ\హమ	
��ం��నPQడల ఆయన నను` J#S%S ర1ిuంA 26262626 �x"" తన "9ాస¯ాÍ నమ	ను
Txక; చూ1ించును; యందు Tx�IషCమ	 ల�ద" ఆయన Z2లVAdనPQడల
ఆయన AతNమ	,  దృÌిC �I అనుకcల���నటBC  TxPQడల జ#S%Sంచుమ" TEను
�ెప�దున" ప>�I 27272727 య�జక;(ైన ¯ా�ోక;�� ఇట6 T:ను¯ా�ోకc, వ� �ºర �ద#SîV
�ా9ా? �భnం�� వ�ను  క;మ�రFడగ	 అ ©̈మయసుq అబµ��xరFనక;
ప�ట-Cన ãTx�xను అను ] PదwరF క;మ�రFల;ను పటCణమ	నక; ��వలsను.
28282828 ఆల�Iంచుమ	; ±దwనుం(f Txక; ర�� fPQ�న వరNమ�నమ	 వచుdవరక;
TEను అరణ� మంద> #³వ�లదగ¶ర ">A య	ందును. 29292929 �ాబట-C  ¯ా�ోక;ను
అబµ��xరFను �ేవ�" మందసమ	ను PQర�షల�మ	నక; J#S%S ¬Zి��"��P
అక�డ ">A#S. 30303030 అP�ే �x�దు ఒÚవ�ెట6  ��ండ PQక;�చు ఏడ�dచు, తల
కప���" �ాదరmల;ల�క;ండ �ా>నడకను 9:æçåను; అత"±దwనున`
జనులందరFను తలల; కప���" P�డ�dచు ��ండ PQ�I�#S. 31313131 అంతలk ఒకడ�
వAd, అబµª లkమ	 �ేZిన క;టKలk అ ß̈��12ల; �ే#Sయ	Tx`డ" �x�దునక;
�ె>యజ³య%ా �x�దుPQ�9ా అ ß̈��12ల;±క� ఆలkచనను �ెడ
%tటBC మ" �Kా రÍన �ేZ2ను. 32323232 �ేవ�" ఆ#ా¥�ంచు సÍలnకట- ఆ ��ండ]ద
ఉం(ెను. 9ారF అచdట-�I #ా%ా అ#§�య	(ైన హÉÌ2ౖ 12ౖ వసN �మ	ల; Aంప���"
తల]ద ధూÈ ��Zి��"వAd #ాàను దరîనమ	 �ేZ2ను. 33333333 #ాàవ� Tx��
కcడ వAdనPQడల Txక; ´µరమ	%ా ఉందువ�; 34343434 వ� పటCణమ	నక; J#S%S



��P#ాజj, Pంతవరక;  తం(fK�I TEను ZLవ�ేZినటB6  ఇకను క;
ZLవ�ేZ2దన" అబµª లkమ	�� �ె1ిuనPQడల వ� Tx పmప�9ాడ9:ౖ య	ం(f
అ ß̈��12ల;±క� ఆలkచనను �ెడ%tటC  గలవ�. 35353535 అక�డ య�జక;లsౖన
¯ా�ోక;ను అబµ��xరFను క; స}యక;ల;%ా నుందురF; �ాబట-C
#ాజనగ#Sయందు ఏ�ైనను జరFగ	ట క; Vనబ(fనPQడల య�జక;(ైన
¯ా�ోక;��ను అబµ��xరF��ను �x" �ెపuవలsను. 36363636 ¯ా�ోక; క;మ�రF(ైన
అ ©̈మయసుq అబµ��xరF క;మ�రF (ైన ãTx�xను అను9ా#S ఇదwరF
క;మ�రFల; అచdట నుTx`రF. క; Vనబ(fనదంతయ	 9ా#S�ేత Tx±దwక;
వరNమ�నమ	 �ేయ	మ" �ె1ిu అత"" పం1ి9EZ2ను. 37373737 �x�దు ZL` ©̈తp(ైన
హÉÌ2ౖ పటCణమ	నక; వచుd చుండ%ా అబµª లkమ	ను PQర�షల�మ	 �ే#?ను.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 16సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 16సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 16సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 16

1111 �x�దు ��ండ hఖరమ	 అవతల ��ం�ెమ	 దూరమ	 9:È6న తరF9ాత
��Óీబ¢Ì2తp ZLవక;(ైన Zీబµ గంతల; కట-Cన #?ండ� %ా(fదలను ¬Zి��" వ�ెdను;
#?ండ� వందల #tటMCల;ను నూరF �xK m %?లల;ను నూరF అం¸రప� అడల;ను
�xK �Ôరసప� JJN  ఒకట-య	 9ాట-]ద 9EZి య	ం(ెను. 2222 #ాàఇV ఎందుక;
�ెAdJవ" Zీబµను అడ�గ%ా Zీబµ%ా(fదల; #ాà ఇంట-9ారF ఎక;�టక;ను,
#tటMCల;ను అం¸రప� అడల;ను ప"9ారF Jనుటక;ను, �xK �Ôరసమ	
అరణ�మందు అలసటTUం��న9ారF �xK గ	టక;ను �ెAdJనన%ా 3333 #ాà
యజమ�ను" క;మ�రFడ� ఎక�డనుTx`డ" అ(f%?ను. అందుక;
ZీబµAతN %Sంచుమ	, ఈ9Eళ ఇW\ా P�Úయ	ల; తన తం(fK #ాజ�మ	ను తనక; J#S%S



P1ిuంతpరను��" అతడ� PQర�షల�మ	లk ">A య	Tx`డT:ను. 4444 అందుక;
#ాà ��Óీబ¢Ì2తpనక; క>%Sనదంతయ	 �ేయ" Zీబµ�� �ెపu%ా ZీబµTx
P�>న9ా(x #ాజj,  దృÌిCయందు TEను అనుగ\హమ	 ��ందుదును%ాక, TEను
క; నమ¯ా�రమ	 �ేయ	చుTx`నT:ను. 5555 #ాజ?ౖన �x�దు బహÉ#§మ	
�xప�నక; వAdనప�డ� ¯êల; క;టBంëక;డగ	 %?#ా క;మ�రF(ైన Ìి]
అనుTUకడ� అచdటనుం(f బయల;�ే#S వ�ెdను; అతడ� 9:ంట 9:ంట నడ�చుచు
�x�దును శ1ించుచు 6666 జనులందరFను బల�ఢ��లందరFను �x�దు ఇరF
�ారî�మ	ల నుండ%ా #ాజ?ౖన �x�దు]దను అత" ZLవక;లంద#S]దను #ాళØ6
రFవ��చు వ�ెdను. 7777 ఈ Ìి]నరహంతక;(x, దు#ా4రF¶ (x 8888 &��,
&��,9Eలవలsన" వ� 9:ళ6%tట-Cన ¯êల; ఇంట-9ా#S హత�ను PQ�9ా 
]���I ర1ిuంA, PQ�9ా  క;మ�రF(ైన అబµª లkమ	 �ేJ�I #ాజ�మ	ను
అపu%SంA య	Tx`డ�; వ� నరహంతక;డవ� గనుకTE  ¹సమ	లk వ�
Aక;�బ(f య	Tx`వ" �ె1ిu #ాàను శ1ింప%ా 9999 Z2ర�య� క;మ�రF(ైన
అáÌ2ౖఈ చAdన క;క� Tx P�>న9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	 "ను` శ1ింపTEల? 
AతN����ే TEను 9ా"" �ేరబ¢P 9ా" తల � ే��ంA వ�ెdదనT:ను. 10101010 అందుక;
#ాàZ2ర�య� క;మ�రFల�#ా, ]క;ను Txక;ను ఏ! ��ందు? 9ా""
శ1ింప"య	�డ�, �x�దును శ1ింప�మ" PQ�9ా 9ా"�I Z2లVయ�%ావ�
ఈల�గ	న T:ందుక; �ేయ	చుTx`వ" ఆ�³పణ �ేయగల9ా(ెవడ" �ె1ిu 11111111 
అáÌ2ౖ��ను తన ZLవక;లంద#S��ను ప>�Iన�ేమన%ాTx కడ�ప�న బ	ట-Cన Tx
క;మ�రF(ే Tx �Kా ణమ	 ¬య చూచుచుండ%ా ఈ బ¿Tx�]య	డ� ఈ
పK�ారమ	 �ేయ	ట ఏ! ఆశdర�మ	? 9ా"జo> మ�ను(f, PQ�9ా 9ా"�I



Z2లVAdయ	Tx`డ� గనుక 9ా"" శ1ింప"య	�(f. 12121212 PQ�9ా Tx శ\మను
లm�12టBC TE¹, 9ాడ� ప>�Iన Wాపమ	నక; బదుల;%ా PQ�9ా Txక; �¤ల;
�ేయ	TE¹. 13131313 అంతట �x�దును అత" 9ారFను మ�ర¶మ	న 9:È6��P#S.
9ారF 9:È6��వ�చుండ%ా Ìి] అత" �?దురF%ా ��ండపKక�ను ��వ�చు అత"
]���I #ాళØ6  VసరFచు ధూÈ PQగర%tటBC చునుం(ెను. 14141414 #ాàను
అత"��కcడనున` జనులందరFను బడ>న9ా#?r ±�ాTUక �bట-�I వAd
అలసట ¬రFd��"#S. 15151515 అబµª లkమ	ను ఇW\ా P�ల;9ారందరFను అ ß̈�� 12ల;ను
PQర�షల�మ	నక; వAd య	ం(f#S. 16161616 �x�దు�� ZL`హమ	%ానున`
అ#§�య	(ైన హÉÌ2ౖయను నతడ� అబµª లkమ	TUదwక;వAd అత" ద#SîంA #ాà
AరంyV యగ	ను %ాక #ాà AరంyVయగ	ను %ాక అ" పల;క%ా 17171717
అబµª లkమ	 ZL` ©̈తp"�I వ� �ేయ	 ఉప�ార !ం�ేTx  ZL` ©̈తp"��
కcడ వ� 9:ళ6క��J9Eమ" అత" నడ�గ%ా 18181818 హÉÌ2ౖ PQ�9ాయ	ను ఈ
జనుల;ను ఇW\ా P�Úయ	లందరFను ఎవ" �ÅరF��ందు#� TEను అత"
9ాడనగ	దును, అత"±దwTE య	ందును. 19191919 మ#Sయ	 TET:వ"�I
ZLవ�ేయవలsను? అత" క;మ�రF" స"`¥�" TEను ZLవ�ేయవలsను గ�x? 
తం(fK స"`¥�" TEను ZLవ�ేZినటB6   స"`¥�" TEను ZLవ�ేయ	దున"
అబµª లkమ	TUదw  మనV �ేZ2ను. 20202020 అబµª లkమ	 అ ß̈��12ల;�� మనమ	
�ేయవలZిన ప" ఏ�ో �ె>Zి ��నుట�?r ఆలkచన �ేతమ	 రమ	4 అన%ా 21212121
అ ß̈�� 12ల; తం(fK�ేత ఇంట-�I �ావ> య	ంచబ(fన ఉపపతp`ల±దwక; వ�
��Pన PQడల వ�  తం(fK�I అసహÑ�డ9:ౖJవ" ఇW\ా P�Úయ	 లందరF
�ె>Zి��ందురF, అప�డ�  పmమ	న నున`9ారందరF ¥ైర�మ	 �ెచుd��ందుర"



�ె12uను. 22222222 �ాబట-C  �¤డ]ద 9ారF అబµª లkమ	నక; గ	(xరమ	 9Eయ%ా
ఇW\ా P�Úయ	లకంద#S�I �ె>య	నటB6 %ా అతడ� తన తం(fK ఉపపతp`లను
కc(ెను. 23232323 ఆ ��నమ	లలk అ ß̈ ��12ల; �ె1ిuన P� య�లkచనPQ�నను
ఒకడ� �ేవ�" ±దw  V�xరణ�ేZి ��ం��న ఆలkచనPQ�నటBC %ా ఉం(ెను;
�x�దును అబµª లkమ	ను �x"" అటä6  PQంచు చుం(f#S.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 17సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 17సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 17సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 17

1111 �x�దు అలసట TUం�� బల ß̈నమ	%ా నుTx`డ� గనుక 2222 TEను అత"]ద
ప(f అత" బ¿ద#SంAనPQడల అత" ±దwనున` జనులందరF �ా#S��దురF;
#ాàను మ�తKమ	 హతమ	�ేZి జనులంద#S" తటBC  JK12uదను; 3333 వ� 9:దక;
మ"Ìి" TEను పటBC ��న%ా జనులందరF వAd �� సమ�¥xనపడ�దురF గనుక
 AతN����ే TEను పం(ెKండ� 9Eలమం��" ఏరuరచు��"��P PÀ #ాJK
�x�దును త#S! పటBC ��ందున" అ ß̈��12ల; అబµª లkమ	�� �ెపu%ా 4444 ఈ బ¢ధ
అబµª లkమ	నక;ను ఇW\ా P�ల;9ా#S 12దwలకంద#S�I" య	కNమ	%ా కనబ(ెను. 5555
అంతట అ#§�య	(ైన హÉÌ2ౖ P�! �ెప�T° మనమ	 VనునటB6  అత"
1ిల;వనంప�డ" అబµª లkమ	 ఆజ® ఇయ�%ా, హÉÌ2ౖ అబµª లkమ	TUదwక; వ�ెdను.
6666 అబµª లkమ	 అ ß̈��12ల; �ె1ిuన ఆలkచన అత"�I �ె>యజ³Zి అత"
మ�ట��ప�న మనమ	 �ేయ	దమ� �ేయక;ందుమ�?  య�లkచన P����న��
�ెప�మ" అత" నడ�గ%ా 7777 హÉÌ2ౖ అబµª లkమ	�� ఇట6 T:ను. ఈ¯ా#S అ ß̈��12ల;
�ె1ిuన ఆలkచన మంA�� �ాదు. 8888  తం(fKయ	 అత" పmమ	న నున`9ారFను
మ} బల�ఢ��ల"య	, అడVలk 1ిల6 లను ��%tటBC ��"న PQల;గ	బంట6



వంట-9ా#?r #³%Sన మనసుq�� ఉTx`ర"య	 క; �ె>య	ను. మ#Sయ	  తం(fK
య	దzమ	నందు పK�ణ	డ�, అతడ� జనుల�� కcడ బస�ేయడ�. 9999 అత(ే�ో
±క గ	హయం�ో మ#S ఏ సÍలమం�ో �x%S య	ండ�ను. �ాబట-C  9ా#Sలk
��ందరF య	�xz రంభ మందు కcల%ా చూA జనుల; 9:ంటTE ఆ సంగJ"బట-C
అబµª లkమ	 పmమ	న నున`9ారF ఓ(f��Pర" �ెప� ��ందురF. 10101010  తం(fK
మ} బల�ఢ��డ"య	, అత" పmప�9ారF ¥ైర�వంతpల"య	
ఇW\ా P�Úయ	లందరFను ఎరFగ	దురF గనుక Zింహప�గ	ం(ెవంట- గ	ం(ెగల9ారF
సPతమ	 ��గ	లaందుదురF. 11111111 �ాబట-C  Tx ఆలkచన P�మన%ా, �xనునుం(f
బ¿P�#?ªబµవరక; లsక�క; సమ	దKప� ఇసుక #³ణ	వ�లంత V¯ాN రమ	%ా
ఇW\ా P�Úయ	ల నంద#S" నల;��శలనుం(f  ±దwక; సమకc#Sd వ�
స�యమ	%ా య	దzమ	నక; ��వలsను. 12121212 అప�డ� మనమ	 అతడ� కనబ(fన
సÍలమ	లలk ఏ�ో ±క�x"యందు అత"]ద పడ�దుమ	; TEల]ద
మంచుపడ�#§J%ా మనమ	 అత"]���I వAdనPQడల అత" పmప�9ా#Sలk
ఒకడ�ను త1ిuంచు��నజjలడ�. 13131313 అతడ� ఒక పటCణమ	లk ��AdనPQడల
ఇW\ా P�Úయ	లందరFను ఆ పటCణమ	నక; �xK ళØ6  ¬Zి��"వAd ±క Aన`
#ాP అచdట కనబడక;ండ �x"" న��లk"�I ల�గ	దురF. 14141414 అబµª లkమ	ను
ఇW\ా P�ల;9ారందరFను ఈ మ�ట V" అ#§�య	డగ	 హÉÌ2ౖ �ె1ిuన ఆలkచన
అ ß̈��12ల; �ె1ిuన�x"కంటM య	కNమ" ±ప� ��"#S; ఏలయన%ా PQ�9ా
అబµª లkమ	]���I ఉపదKవమ	ను ర1ిuంపగలందుల�?r అ ß̈��12ల; �ె1ిuన
య	�INగల ఆలkచనను వ�రÍమ	�ేయ "శdPంA య	ం(ెను. 15151515 �ాబట-C  హÉÌ2ౖ
అబµª లkమ	నక;ను ఇW\ా P�ల;9ా#S 12దwలకంద#S�I" అ ß̈��12ల; �ె1ిuన



ఆలkచనను �xను �ె1ిuన ఆలkచనను య�జక;లగ	 ¯ా�ోక;��ను అబµ�
�xరF��ను �ె>యజ?1ిu 16161616 ]రF త�రప(f ఈ #ాJK అరణ�మందు ఏరF �xటB
సÍలమ	లలk ఉండవదw"య	, #ాàను అత" సమmమందున` జనులందరFను
నhంప క;ండ�నటB6  �ఘÖమ	%ా 9:È6��వ�డ"య	 �x�దునక; వరNమ�నమ	
పంప�డ" �ె12uను. 17171717 �xమ	 పటCణమ	తటBC  వAdన సంగJ �ె>యబడక
య	ండ�నటB6  ãTx�xనును అ ©̈మయసుqను ఏí #�%³ల; దగ¶ర
">Aయ	ండ%ా ప" క�ెN±క�ెవAd, హÉÌ2ౖ �ె1ిuన సంగJ" 9ా#S�I
�ె>యజ³య%ా 9ారF వAd #ాజ?ౖన �x�దు�� �x" �ె>యజ?1ిu#S. 18181818 �xను
9ా#S" కను%t"న సంగJ ప"9ాడ� ఒకడ� అబµª లkమ	నక; �ె>12ను %ా"
9ా#SదwరF 9E%Sరమ	%ా ��P బహÉ#§మ	లk ఒక" Pల;6  �ే#S అత" Pంట-
మ	ం%Sట ఒక బµV య	ండ%ా �x"లk ��%S �x%S య	ం(f#S. 19191919 ఆ Pంట-
Pల�6 ల; మ	తక గ	డi  ±కట- ¬Zి��"వAd బµV]ద పరA �x"12ౖన
%�ధుమ1ిం(f ఆర బ¢Z2ను గనుక 9ారF �x%Sన సంగJ PQవ#S�I" �ె>యక
��PQను. 20202020 అబµª లkమ	 ZLవక;ల; ఆ Pంట- ఆ��±దwక; వAd
అ ©̈మయసుqను ãTx�xనును ఎక�డ ఉTx`ర" అడ�గ%ా ఆ��9ారF
ఏరF�xట- ��Pర" 9ా#S�� �ె12uను గనుక 9ారF ��P 9:ద�I 9ా#S" �ానక
PQర�షల�మ	నక; J#S%S వAd#S. 21212121 9ారF 9:È6న తరF9ాత ãTx�xనును
అ ©̈మయసుqను బµVలkనుం(f బయట-�I వAd �x�దుTUదwక; ��P
అ ß̈��12ల; అత"]ద �ేZిన ఆలkచన �ె>యజ³Zివ� ల�A త�ర%ా న��
�xటవలZినద" అత"�� �ెపu%ా 22222222 �x�దును అత" ±దwనున`
జనులందరFను ల�A ±#ాw నున�� �xట-#S, �ెల6 9ారFనపuట-�I న�� �xటక



య	ం(fన9ాడ� ఒకడ�ను ల�క��PQను. 23232323 అ ß̈��12ల; �xను �ె1ిuన ఆలkచన
జరFగక��వ�ట చూA, %ా(fదక; గంతకట-C  PQ�I� తన ఊరనున` తన Pంట-�I
��P తన Pల;6  చక�బ¿టBC ��" ఉ#S��Zి��" చ"��PQను; జనుల; అత" తం(fK
సమ�¥�యందు అత"" �ాJ12ట-C #S. 24242424 �x�దు మహనPÀమ	నక; #ా%ా
అబµª లkమ	ను ఇW\ా P�Úయ	లందరFను ±#ాw ను న�� �xట- వAd#S. 25252525
అబµª లkమ	 ã9ాబ	నక; మ�రF%ా అమ�Wాను Z2ౖTx�¥� పJ%ా "య!ం�ెను.
ఈ అమ�Wా ఇ�xK  అను ఇW\ా  P�Úయ	డ� ã9ాబ	 త>6PQ�న Z2ర�య�
స�ద#S యగ	 Tx}షp క;మ�#?NPQ�న అáగPÀల; TUదwక; ��P నందున
ప�ట-Cన9ాడ� 26262626 అబµª లkమ	ను ఇW\ా P�Úయ	ల;ను %Sల�దు�ేశమ	లk
��%Sయ	ం(f#S. 27272727 �x�దు మహనPÀమ	నక; వAdనప�డ� అ¹4 య	ల
రబµË పటCణప�9ా(ైన Tx}షp క;మ�రFడగ	��áయ	ను, లk�ెబµరF ఊ#S9ాడగ	
అ]్మP�ల; క;మ�రF (ైన మ��×రFను, #�%?Úమ	 ఊ#S9ాడ�ను
%Sల��ºయ	డ�T:ౖన బ#Sèల6 Pయ	 28282828 అరణ�మందు జనుల; అలZిన9ా#?r
ఆక>%t" ద1ిu%t"య	ందుర" తలంA, పరFప�ల; �ాతKల; క;ండల; %�ధుమల;
యవల; 1ిం(f 9EAన %�ధుమల; �ాయ¥xన�మ	ల; Aక;�డ� �ాయల; 1Lల�ల;
29292929 �ేT: 9:న` %tఱÃల; àను`మ	దwల; �x�దును అత"±దwనున` జనుల;ను
´¢జనమ	 �ేయ	ట�?r ¬Zి��"వAd#S.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 18సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 18సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 18సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 18

1111 �x�దు తన ±దwనున` జనులను లs�I�ంA 9ా#S ]ద సహ¯Kా ¥�పతpలను
శ�x¥�పతpలను "రÞPంA 2222 జనులను మ�డ� ´µగమ	ల;%ా �ేZి ã9ాబ	



�ేJ �I\ంద ఒక ´µగమ	ను Z2ర�య� క;మ�రFడగ	 అáÌ2ౖ అను ã9ాబ	
స�దరF" �ేJ�I\ంద ఒక ´µగమ	ను, %S¬Nయ	(ైన ఇతNP �ేJ�I\ంద ఒక
´µగమ	ను ఉం�ెను. �x�దుTEను ]��కcడ బయల;�ేరFదున" జనుల��
�ెపu%ా 3333 జనుల;వ� #ాకcడదు, �¤మ	 �ా#S��Pనను జనుల; �x""
లm�12టCరF, మ�లk సగమ	 మం�� చ"��Pనను జనుల; �x"" లm�12టCరF,
మ�వంట- ప��9Eల మం���� వ� ¯ాట-; �ాబట-C  వ� పటCణమందు ">A మ�క;
స}యమ	 �ేయవలsన" అత"�� �ె1ిu#S. 4444 అందుక; #ాà] దృÌిC �³��
మంA�ో �x" �ేZ2దన" �ె1ిu గ	మ4ప� పKక�ను ">A య	ండ%ా
జనులందరFను గ	ంప�లsౖ వందల ��ల��%ాను 9Eల ��ల��%ాను బయల;�ే#S#S. 5555

అప�డ� #ాà ã9ాబ	ను అáÌ2ౖ" ఇతNP" 1ి>ATx "!తN��� ¸°వను(ైన
అబµª లkమ	నక; దయ ¸ప�డ" ఆజj® 1ిం�ెను. జనులందరF Vనుచుండ%ా #ాà
అబµª లkమ	నుగ�#Sd అ¥�పతpలకంద#S�I ఆజ® ఇ�ెdను. 6666 జనుల;
ఇW\ా P�ల;9ా#S" ఎ��#Sంచుట�?r ��లమ	లk"�I బయల;�ే#Sన ]దట య	దzమ	
ఎâKా Pమ	 వనమ	లk జరFగ%ా 7777 ఇW\ా P�ల;9ారF �x�దు ZLవక;ల PQదుట
"ల;వల�క ఓ(f��P#S; ఆ ��నమ	న ఇరFవ�� 9Eల మం�� అక�డ హతpలsౖ#S. 8888
య	దzమ	 ఆ పK�ేశమంతటను 9ా�1ిం�ెను; మ#Sయ	 Txట- ��నమ	న కJN�ేత
కc>న9ా#S కంటM ఎక;�వమం�� అడVలk Aక;�బ(f Txశన���#S. 9999 అబµª లkమ	
కంచర %ా(fద]ద ఎ�I� ��వ�చు �x�దు ZLవక;లక; ఎదు#ాPQను; ఆ
కంచర%ా(fద ±క %tపuమసN �I వృmమ	±క� Aక;���మ4ల �I\ం���I
��Pనప�డ� అత" తల �ెటBC క; తగ	ల;��"నందున అతడ� ఎతNబ(f
ఆ�ాశమ	నక;ను భ�!�I" మధ�ను 9EKల�డ� చుండ%ా అత" �I\ందనున`



కంచర%ా(fద ¯ా%S��PQను. 10101010 ఒకడ� �x"" చూA వAd అబµª లkమ	
మసN�Iవృmమ	న 9EKల�డ�చుండ�ట TEను చూAJన" ã9ాబ	�� �ె1ిuనప�డ�
11111111 ã9ాబ	వ� చూA య	ంట-9E, TEల కcల;నటB6  వత" ��టCక��J9E!?
వత" చం1ినPQడల ప�� తpలమ	ల 9:ం(fయ	 ఒక న(fకటBC ను
�IAdయ	ందున" తనక; సమ��xరమ	 �ె1ిuన9ా"�� అT:ను. 12121212 అందుక;

9ాడ�¸°వను(ైన అబµª లkమ	ను ఎవడ�ను మ	టCక;ండజjగ\తN పడ�డ" #ాà
క;ను అáÌ2ౖ�I" ఇతNP�I" ఆజ® "చుdచుండ%ా TEను Vంట-"; 9:P�
తpలమ	ల 9:ం(f Tx �ేJలk 12ట-Cనను #ాà క;మ�రF" TEను చంపను. 13131313 
మ�సమ	 �ేZి TEను అత" �Kా ణమ	నక; మ	ప� �ెAdన PQడల అ�� #ాàనక;
�ె>యక��దు, #ాà స"`¥�" 9E Txక; V#�¥�వగ	దువ� గ�x అ" ã9ాబ	��
అన%ా 14141414 ã9ాబ	వ� �ేయ	వరక; TEను �ాచు��" య	ందుTx? అ" �ె1ిu
మ�డ� బµణమ	ల; �ేత పటBC ��" ��P మసN �Iవృmమ	న 9EKల�డ�చు ఇంకను
�Kా ణమ	�� నున` అబµª లkమ	±క� గ	ం(ెక; గ	#S12ట-C  15151515 తన
ఆయ	ధమ	లను ¹య	9ారF ప��మం�� చుటBC  చుటBC ��" య	ండ%ా
అబµª లkమ	ను ��ట-C  చం12ను. 16161616 అప�డ� జనులను ఇక హతమ	 �ేయక
Vడ�వవలZినద" ã9ాబ	 బµ�ా ఊ��ంప%ా ఇW\ా P�Úయ	లను తరFమ	��"
��Pన జనుల; J#S%S వAd#S. 17171717 జనుల; అబµª లkమ	 ±క� కæïబరమ	ను
ఎJN  అడVలk ఉన` 12దw%�Jలk పడ9EZి 12దw#ాళ6క;పu �x"]ద 1L#Sdన
తరF9ాత ఇW\ా P�Úయ	లందరFను తమ తమ Pండ6 క; ��P#S. 18181818 తన 1LరF
"ల;ప�టక; తనక; క;మ�రFల; ల�రను��", అబµª  లkమ	 �xను బK���Iయ	ండ%ా
ఒక సN ంభమ	 �ెAd �x"" #ాà లkయలk తన 1Lరట "ల;వబ¿ట-C , అతడ� ఆ



సN ంభమ	నక; తన 1LరF 12ట-Cయ	ం(ెను. TEట-వరక; అబµª లkమ	 సN ంభమ" �x"�I
1LరF. 19191919 ¯ా�ోక; క;మ�రF(ైన అ ©̈మయసుqTEను పరF%?JN  ��" ��P
PQ�9ా తన శతpK వ�లను ఓ(fంA తనక; Tx�యమ	 ¬#Sdన వరNమ�నమ	
#ాà�� �ె12uదనన%ా 20202020 ã9ాబ	ఈ ��నమ	న ఈ వరNమ�నమ	 �ెపu తగదు,
మ#S±క ��నమ	న �ెపuవచుdను; #ాà క;మ�రFడ� మరణమ�PQను గనుక
ఈ ��నమ	న వరNమ�నమ	 ¬Zి��" ��తగద" అత"�� �ె12uను. 21212121 తరF9ాత
కcÌీ" 1ి>Aవ� ��P వ� చూAన �x"" #ాàనక; �ె>య జ³య	మన%ా
కcÌీ ã9ాబ	నక; నమ¯ా�రమ	 �ేZి పరF%?JN ��" ��PQను. 22222222 అP�ే
¯ా�ోక; క;మ�రF(ైన అ ©̈ మయసుqకcÌీ��కcడ TEనును పరF%?JN ��"��వ�
టక; Z2లVమ4" ã9ాబ	�� మనV�ేయ%ా ã9ాబ	TxయTx 9:ందుక;
��వలsను? �ెప�టక; క; బహÑమ�నమ	 �ెచుd VW ష���న సమ��xర
�¤��య	 ల�దు గ�x అ" అత"�� అన%ా 23232323 అతడ�ఏ���నను స#³ TEను
పరF%?JN ��" ��వ�దు నT:ను. అందుక; ã9ాబ	��మ4" Z2లVయ�%ా
అ ©̈మయసుq ����xనప� మ�ర¶  మ	న పరF%?JN ��" కcÌీకంటM మ	ందు%ా
�ే#?ను. 24242424 �x�దు #?ండ� గ	మ4మ	ల మధ�ను నడవలk కc#td" య	ం(ెను;
�ావ>�ాడ� గ	మ4మ	12ౖనున` %�డ]���I ఎ�I� �ారచూడ%ా ఒంట#S%ా
పరF%?JN ��" వచుdచున` ±కడ� కనబ(ెను. 9ాడ� అరA #ాàనక; ఈ సంగJ
�ె>యజ³య%ా 25252525 #ాà9ాడ� ఒంట#S%ా ఉం(fనPQడల ఏ�ో వరNమ�నమ	
�ెచుdచుTx`డT:ను. అంతలk 9ాడ� పరFగ	]ద వచుdచుండ%ా 26262626 �ావ>�ాడ�
పరF%?JN ��" వచుd మ#S±క" కను%t" అ��%� మ#S±కడ� ఒంట#S %ాTE
పరF%?JN ��" వచుdచుTx`డ" �x�రప�తటBC  J#S%S �ెపu%ా #ాà9ాడ�ను



వరNమ�నమ	 �ెచుdచుTx`డT:ను. 27272727 �ావ>�ాడ� nదట-9ాడ� పరF%?తpN ట
చూడ%ా9ాడ� ¯ా�ోక; క;మ�రF(ైన అ ©̈మయసుq అ" Txక; ��చుచున`��
అ"నప�డ� #ాà9ాడ� మంA9ాడ�, �భవరNమ�నమ	 �ెచుdచుTx`డ"
�ె12uను. అంతలa 28282828 అ ©̈మయసుq జయమ" ëగ¶ర%ా #ాà�� �ె1ిu #ాà
మ	ందర ¯ా�ాC ంగ నమ¯ా�రమ	 �ేZిTx P�>న9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	 "ను`
చంప చూAన 9ా#S" అపu%SంAన  �ేవ�(ైన PQ�9ాక; ¯�N తKమ	 అ"
�ె12uను. 29292929 #ాàబµల;డగ	 అబµª లkమ	 �³మమ	%ా ఉTx`(x? అ" యడ�గ%ా
అ ©̈మయసుqã9ాబ	 #ాజZLవక;డ T:ౖన  �xసుడనగ	 నను` పం1ినప�డ�
%tపu అల6 #S జరFగ	ట TEను చూAJ" %ా" అ�� ఏ���న�� Txక; �ె>Zిన�� �ాద"
�ె12uను. 30303030 అప�డ� #ాàవ� పKక�క; �¾ల%S ">Aయ	ండ� మ"
9ా"�ాజ®"య�%ా 9ాడ� �¾ల%S ">�ెను. 31313131 అంతలk కcÌీ వAdTx P�>న
9ా(x #ాజj, TEను క; �భసమ��xరమ	 �ెAdJ"; PÀ ��నమ	న PQ�9ా
 ]���I వAdన9ా#Sనంద#S" ఓ(fంA క; Tx�యమ	 ¬#?dన" �ె1ిuనప�డ�
32323232 #ాàబµల;డగ	 అబµª లkమ	 �³మమ	%ా ఉTx`(x? అ" య(f%?ను. అందుక;
కcÌీ �ె1ిuన�ేమన%ాTx P�>న9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	  శతpK వ�ల;ను క;
}" �ేయవలsన"  ]���I వAdన9ారందరFను ఆ బµల;డ�న`టBC %ాTE
య	ందురF %ాక. 33333333 అప�డ� #ాà బహÑ కలతప(f గ	మ4 మ	నక; 12ౖ%ా నున`
గ���I ఎ�I� ��P P�డ�dచు, సంచ#SంచుచుTx క;మ�రF(x అబµª  లkమ�, Tx
క;మ� రF(x అబµª లkమ�, అ" �³కల; 9Eయ	చు, అã� Tx క;మ�రF(x, క;
బదుల;%ా TEను చ"��PనPQడల ఎంత బµగ	ండ�ను; Tx క;మ�రF(x
అబµª లkమ� Tx క;మ�రF(x, అ" P�డ�dచు వ�ెdను.



సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 19సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 19సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 19సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 19

1111 #ాà తన క;మ�రF"గ�#Sd దుఃüంచుచు ఏడ�dచుTx`డను సంగJ ఆ
��నమ	న జనులందరF V", 2222 య	దz  మందు Zిగ	¶ �� �ా#S��Pన జనులవలs
9ారF Txడ� �ొంగనడకల�� వAd పటCణమ	లk పK9EhంA#S; 3333 Txట- Vజయమ	
జనులకంద#S�I దుఃఖమ	నక; �ారణమ�PQను. 4444 #ాà మ	ఖమ	 కప���"
అబµª లkమ� Tx క;మ�డ�(x అబµª లkమ� Tx క;మ�రF(x Tx క;మ�రF(x, అ"
�³కల; 9Eయ	చు ఏడ�dచుండ%ా, 5555 #ాà అబµª లkమ	నుగ�#Sd దుఃüంచుచు
ఏడ�dచుTx`డను సంగJ ã9ాబ	 V" నగ#Sయందున` #ాàTUదwక; వAd
�Kా ణమ	ను  క;మ�రFల �Kా ణమ	లను  క;మ�#?Nల �Kా ణమ	లను  ´µర�ల
�Kా ణమ	లను  ఉపపతp`ల �Kా ణమ	లను ఈ ��నమ	న ర�fంAన 
ZLవక;లనంద#S" TEడ� Zిగ	¶ పరA 6666  ZL` ©̈తpల PQడల 1LKమ చూపక 
శతpK వ�లPQడల1LKమ చూప�చు, ఈ ��నమ	న అ¥�పతpల;ను ZLవక;ల;ను క;
ఇషCజనుల;�ార" వ� కనుపరAJV. �¤మందరమ	 చ"��P అబµª లkమ	
బK���Iయ	ం(fనPQడల అ�� క; ఇషCమగ	నన` మ�ట PÀ ��నమ	న TEను
�ె>Zి��నుచుTx`ను. ఇప�డ� ల�A బయట-�IవAd  ZLవక;లను ¥ైర�పరచుమ	.
7777 వ� బయట-�I #ాకయ	ం(fన PQడల ఈ #ాJK ±కడ�ను ±దw  "ల;వడ"
PQ�9ా Txమమ	నుబట-C  పKమ�ణమ	 �ేZి �ెప�చుTx`ను;  బµల�మ	నుం(f
TEట-వరక; క; �Kా 1ిN ంAన అ�ాయమ	 ల"`ట-కంటM అ�� క; కషCతరమ	%ా
ఉండ�న" #ాà�� మనV�ేయ%ా #ాà ల�A వAd గ	మ4మ	లk కcరFdం (ెను.
8888 #ాà గ	మ4మ	లk కcరFdTx`డను మ�ట జనులందరF V" #ాàను ద#Sîంప



వAd#S%ా" ఇW\ా P�ల;9ారF తమ తమ Pండ6 క; �ా#S��P#S. 9999 అంతట
ఇW\ా P�ల;9ా#S %�తKమ	లక; �ే#S�?rన జనులందరF ఇట6 ను��"#Sమన శతpK వ�ల
�ేJలkనుం(fయ	, Óి>ÌీNయ	ల �ేJలkనుం(fయ	 మనలను V(f1ింAన #ాà
అబµª లkమ	నక; భయప(f �ేశమ	లkనుం(f �ా#S��PQను. 10101010 మన]ద మనమ	
#ాà%ా పటµC �ÌLకమ	 �ేZిన అబµª లkమ	 య	దwమందు మరణమ�PQను. �ాబట-C
మనమ	 #ాàను మరల ��డ���" వచుdటను గ�#Sd ఏల మ�టµ6 డక ��JVు? 11111111
#ాజ?ౖన �x�దు ఇ�� V" య�జక;లగ	 ¯ా�ోక;నక;ను అబµ��xరFనక;ను
వరNమ�నమ	 పం1ిఇW\ా P�ల;9ా రందరF మ�టల�డ���ను సంగJ నగ#Sలkనున`
#ాàనక; Vనబ(ెను గనుక #ాàను నగ#S�I మరల ��డ���" #ాక;ండ
]#?ందుక; ఆలస�మ	 �ేయ	చుTx`రF? 12121212 ]రF Txక; ఎమ	క నంట-నట-Cయ	
మ�ంసమ	 నంట-నట-Cయ	 స�దరFలsౖ య	ండ%ా #ాàను ��డ���" #ాక;ండ
]#?ందుక; ఆలస�మ	 �ేయ	చుTx`ర" య��x9ా#S 12దwల�� �ెప�మ" ఆజ®
ఇ�ెdను. 13131313 మ#Sయ	 అమ�Wా ±దwక; దూతలను పం1ివ� Txక; ఎమ	క
నంట-న బంధువ�డవ� మ�ంసమ	 నంట-న బంధువ�డవ� �ా9ా? ã9ాబ	నక;
బదుల; "ను` Z2ౖTx�¥�పJ%ా TEను ఖ�య పరచ"PQడల �ేవ�డ� %tపu
అ�ాయమ	 Txక; కల;గ జ³య	ను %ాక" �ెప�డT:ను. 14141414 అతడ� ��P
PQవరFను తపuక;ండ య��x9ా#Sనంద#S" #ాàనక; ఇషCప�ర�క మ	%ా
లkబడ�నటB6  �ేయ%ావ�ను  ZLవక;లందరFను మరల #ావలsనన`
వరNమ�నమ	 9ారF #ాàTUదwక; పం1ి#S. #ాà J#S%S ±#ాw ను న�� ±దwక;
#ా%ా 15151515 య��x9ారF #ాàను ఎదు#t�నుటక;ను #ాàను న�� Pవతలక;
��డ���" వచుdటక;ను %Sల�¶ ల;నక; వAd#S. 16161616 అంతలk బహÉ#§మ	నందున`



బ¿Tx�]య	డగ	 %?#ా క;మ�రF(ైన Ìి] త�రప(f #ాజ?ౖన �x�దును
ఎదు#t�నుట�?r య��x9ా#S�� కcడ వ�ెdను. 17171717 అత" ±దw  9:P�మం��
బ¿Tx�]య	ల; ఉం(f#S. మ#Sయ	¯êల; క;టBంబమ	నక; ZLవక;డగ	
Zీబµయ	ను అత" పదు నPదుగ	రF క;మ�రFల;ను అత" PరFవ��మం��
�xసుల;ను వAd 18181818 #ాà ఎదుట న�� �xట-#S; #ాà ఇంట-9ా#S" అవతలక;
�xట-ంచుటక;ను #ాà దృÌిC �I అనుకcల���న �x"" �ేయ	టక;ను #³వ�పడవను
ఇవతలక; �ెAd య	ం(f#S. అంతట %?#ా క;మ�రFడగ	 Ìి] వAd #ాà
±#ాw నున�� �xట- ��%ాTE అత"�I ¯ా�ాC ంగప(f 19191919 Tx P�>న9ా(x, TEను �ేZిన
�ోKహమ	 Tx]ద ¹పక;మ	; Tx P�>న 9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	 వ�
PQర�షల�మ	ను V(fAన 9Eళ  �xసుడనగ	 TEను మ�#S �ంA �ేZిన �ోషమ	ను
జj® పకమందుంచక;మ	, మనసుqనందుంచు ��నక;మ	. 20202020 TEను �ాపమ	
�ేZిJన" Txక; �ె>Zిన�� గనుక ãZLప� 9ారంద#S�� కcడ Tx
P�>న9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	 "ను` ఎదు#t�నుట�?r TEను మ	ందు%ా
వAdయ	Tx`నT:ను. 21212121 అంతట Z2ర�య� క;మ�రFడగ	 అáÌ2ౖPQ�9ా
అ�ÌL�IంAన9ా"" శ1ింAన PÀ Ìి] మరణమ	నక; �ాతpK డ� �ా(x అ"
యన%ా 22222222 �x�దుZ2ర�య� క;మ�రFల�#ా, ]క;ను Txక;ను ఏ! ��ందు?
ఇట-C  సమయమ	న ]రF Txక; V#�ధులగ	దు#ా? ఇW\ా P�ల;9ా#Sలk ఎవ#?rనను
ఈ ��నమ	న మరణhm TUందుదు#ా? Pప�డ� TEను ఇW\ా P�ల;9ా#S]ద #ాà
T:ౖJనను సంగJ Txక; �ె>ZLయ	న`ద" �ె1ిu పKమ� ణమ	�ేZి 23232323 క;
మరణhm V¥�ంపన" Ìి]�� Z2ల V�ెdను. 24242424 మ#Sయ	 ¯êల; క;మ�రFడగ	
��Óీబ¢Ì2తp #ాàను T:దు#t�నుటక; వ�ెdను. #ాà �ా#S��Pన ��నమ	



nదల;��" అతడ� సుఖమ	%ా J#S%S వAdన Txట-వరక; అతడ� �ాళØ6
కడ�గ	��నకయ	, గడiమ	 కJN #Sంచు ��నకయ	 బటCల; ఉదుక;��నకయ	
నుం(ెను. 25252525 #ాàను ఎదు#t�నుట�?r అతడ� PQర�షల�మ	నక; #ా%ా #ాà
��Óీబ¢Ì2త�, వ� Tx�� కcడ #ాక��J9Eమ" అత" న(f%?ను 26262626
అందుకతడ�Tx P�>న9ా(x #ాజj,  �xసుడT:ౖన TEను క;ంట-9ాడను గనుక
%ా(fద]ద గంత కట-C ంA PQ�I� #ాà�� కcడ 9:È6��దున" TEనను ��న%ా Tx
ప"9ాడ� నను` ¹సమ	 �ేZ2ను. 27272727 Zీబµ  �xసుడT:ౖన నను` గ�#Sd Tx
P�>న9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	 �� అబదzమ�(ెను. అP�ే Tx
P�>న9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	 వ� �ేవదూత వంట-9ాడవ�,  దృÌిC �I ఏ��
యనుకcల¹ �x" �ేయ	మ	. 28282828 Tx తం(fK Pంట- 9ారందరF Tx
P�>న9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	  దృÌిC �I మృతpల వంట-9ా#?r య	ండ%ా, వ� 
బల6 ±దw ´¢జనమ	 �ేయ	9ా#Sలk  �xసుడT:ౖన నను` �ే#SdJV. �ాబట-C
ఇకను #ాజ9:ౖన క; nఱÃ12టBC టక; Tx�³! Tx�యమ" అన%ా 29292929 #ాà
సంగతpలను Vక ఎందులక; ఎ�ెN దవ�? వ�ను Zీబµయ	ను భ�!"
పంచు��నుడ" TETxజ® ఇAdJ" గ�x అT:ను. 30303030 అందుక; ��Óీబ¢Ì2తpTx
P�>న9ాడవగ	 వ�  నగ#S�I J#S%S �³మమ	%ా వAdయ	Tx`వ� గనుక
అతడ� అంతయ	 ¬Zి��న వచుdనT:ను. 31313131 మ#Sయ	 %Sల��ºయ	డగ	 బ#Sèల6 P
#�%?Úమ	నుం(f ±#ాw ను అదw#S�I వAd #ాà��కcడ న�� �xటMను. 32323232 బ#Sèల6 P
PQనుబ�� సంవతqరమ	ల వయసుqక>%S బహÑ మ	స>9ా(ై య	ం(ెను.
అతడ� అ¥�క ఐశ�ర�వంతpడ� గనుక #ాà మహనPÀమ	లk నుండ%ా అత"�I
´¢జన ప�xరÍమ	లను పం1ించుచు వ�ెdను. 33333333 PQర�షల�మ	లk Tx±దw



"ను` ">1ి ��Ìిం�ెదను, వ� Tx��కcడ న�� �xటవలsన" #ాà బ#Sèల6 P��
Z2లVయ�%ా 34343434 బ#Sèల6 P#ాజవగ	 ��కcడ PQర�షల�మ	నక; వచుdటక; ఇక
TET:"` ��నమ	ల; బKతpకబ¢వ�దును? 35353535 TEట-�I Txక; ఎనుబ�� P�ం(x6 PQను.
సుఖదుఃఖమ	లక;న` ´éదమ	ను TEను గ	#SNంపగలTx? అన`�ానమ	ల రFA 
�xసుడT:ౖన TEను �ె>Zి��నగలTx? %ాయక;ల ±క�య	
%ాయక;#ాండK±క�య	 స�రమ	 Txక; Vన బడ�Tx? �ావ�న  �xసుడనగ	
TEను Tx P�>న 9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	 క; ఎందుక; ´µరమ	%ా నుండ
వలsను? 36363636  �xసుడT:ౖన TEను ��కcడ న�� �xట- అవతలక; ��ం�ెమ	
దూరమ	 వ�ెdదను %ా" #ాజవగ	 వ� Txకంత పKతp�ప�ారమ	 �ేయTEల? 37373737
TEను Tx ఊ#S యందుం(f మరణ��� Tx త>దండ�K ల సమ�¥�యందు
�ాJ12టCబడ�ట�?r అచdట-�I J#S%S ��వ�నటB6  Txక; Z2లVమ	4, AతN %Sంచుమ	, 
�xసుడగ	 �Iం}మ	 Tx P�>న 9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	 ��కcడ వచుdటక;
Z2లVమ	4;  దృÌిC �I ఏ�� యనుకcల¹ �x"" అత"�I �ేయ	మ" మనV
�ేయ%ా 38383838 #ాà�Iం}మ	 Tx��కcడ #ావచుdను,  దృÌిC �I అనుకcల���న
�x"" TEను అత"�I �ేZ2దను, మ#Sయ	 Txవలన వ� �ÅరFనదంతయ	 TEను
�ేZ2దన" Z2లV�ెdను. 39393939 జనులందరFను #ాàను న�� యవతలక; #ా%ా #ాà
బ#Sèల6 P" మ	దుw 12టBC ��" �ºVం�ెను; తరF9ాత బ#Sèల6 P తన సÍలమ	నక;
9:È6��PQను. 40404040 య��x 9ారందరFను ఇW\ా P�ల;9ా#Sలk సగమ	 మం��య	
#ాàను ��డ���" #ా%ా #ాà �Iం}మ	ను 9:ంటబ¿టBC ��" %Sల�¶ ల;నక; వ�ెdను.
41414141 ఇటB6 ండ%ా ఇW\ా P�ల; 9ారందరFను #ాàTUదwక; వAdమ� స�దరFలగ	
య��x9ారF ఎందుక; "ను` �ొం%S>ంచు��"  Pంట-9ా#S" 9ా#S"



±#ాw ను ఇవతలక; ��డ���" వAdర" యడ�గ%ా 42424242 య��x 9ారందరF#ాà
]క; స]పబంధువ�(ై య	Tx`డ� గ�x, ]క; �Åప��ందుక;? ఆల�గ	ం(fనను
మ�లk ఎవర���నను #ాà ¯�మ	4 ఏ���నను Jంట-మ�? మ�క; PTxమ	 ఏ���న
ఇ�ెdTx? అ" ఇW\ా P�ల;9ా#S�� అ"#S. 43434343 అందుక; ఇW\ా P�ల; 9ారF#ాàలk
మ�క; ప�� ´µగమ	ల;న`V; ]కంటM �¤మ	 �x�దునందు అ¥�క ¯ా�తంతK~మ	
గల9ారమ	; #ాàను ��డ���" వచుdటనుగ	#SంA ]�� మ	ందు%ా
మ�టల�(fన9ారమ	 �¤�¤ గ�x ]రF మమ	4ను "ర6m�మ	 �ేZిJ#³!? అ"
య��x 9ా#S�� ప>�I#S. య��x 9ా#S మ�టల; ఇW\ా P�ల; 9ా#S మ�టలకంటM
క� Sనమ	%ా ఉం(ెను.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 20సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 20సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 20సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 20

1111 బ¿Tx�]య	డగ	 ë�I\ క;మ�రF(ైన Ì2బయను ప"�Iమ�>న9ా(ొకడ�
అచdటనుం(ెను. 9ాడ��x�దునందు మనక; ´µగమ	 ల�దు, PQషªP
క;మ�రF"యందు మనక; ¯ా�సÍ ~మ	 ఎంతమ�తKమ	ను ల�దు; ఇW\ా P�ల;
9ారల�#ా, ]రందరF ] ] గ	(xరమ	లక; ��ండ" బµ�ా ఊ�� పKకటన �ేయ%ా
2222 ఇW\ా P�ల;9ారందరF �x�దును V(fA ë�I\ క;మ�రF(ైన Ì2బను9:ంబ(fంA#S.
అP�ే ±#ాw ను న��నుం(f PQర�షల�మ	వరక; య��x 9ారF #ాàను
హతpN ��"#S. 3333 �x�దు PQర�షల�మ	లk" తన నగ#S�I వAd, తన Pంట-�I
�xను �ాప�%ా నుంAన తన ఉపపతp`లsౖన ప��మం�� ZీN �లను ¬Zి��" 9ా#S"
�ావ>లk ఉంA 9ా#S" ��Ìించుచుం(ెను %ా" 9ా#S±దwక; ��క;ం(ెను; 9ారF
�ావ> యందుంచబ(fన 9ా#?r బKJ�Iనంత�ాలమ	 Vధవ#ాండKవలs ఉం(f#S. 4444



తరF9ాత #ాà అమ�Wాను 1ిల;వనం1ిమ�డ� ��న మ	లలk%ా వ� Tx దగ¶రక;
య��x9ా#Sనంద#S" సమ కc#Sd Pక�డ }జరFకమ4" ఆజj® 1ించ%ా 5555
అమ�Wా య��x 9ా#S" సమకcరFdట�?r 9:È6��PQను. అతడ� ఆలస�మ	
�ేZినందున అత"�I "రÞPంAన �ాలమ	 ]#S ��Pనప�డ� 6666 �x�దు
అáÌ2ౖ" 1ిల;వనం1ిë�I\ క;మ�రF(ైన Ì2బ అబµª లkమ	కంటM మనక; ఎక;�వ
�×డ��ేయ	ను; 9ాడ� �Kా �ారమ	ల;గల పటCణమ	లలk ��Ad మనక; �ొరకక
��వ�TE¹ గనుక వ�  P�>న9ా" ZLవక;లను 9:ంట బ¿టBC ��" ��P 9ా"
త#S! పటBC ��నుమ" ఆజj® 1ిం�ెను. 7777 �ాబట-C  ã9ాబ	 9ారFను
�?#³¬య	ల;ను 12ల�¬య	ల;ను బల�ఢ��లందరFను అత"�� కcడ
PQర�షల�మ	లkనుం(f బయల;�ే#S ë�I\ క;మ�రFడగ	 Ì2బను తరFమబ¢P#S. 8888
9ారF %Sëãనులk ఉన` 12దw  బండదగ¶రక; #ా%ా అమ�Wా 9ా#S" క>య
వ�ెdను; ã9ాబ	 �xను �¾డ�గ	��"న ���ా�యక; 12ౖన ë%SంAయ	న`
న(fకటBC క; వరగల కJ ◌ ్తకటBC ��"య	ండ%ా ఆ వర వదులsౖ కJN  TEలప(ెను. 9999
అప�డ� ã9ాబ	 అమ�Wా��Tx స�ద#ా, వ� �³మమ	%ా ఉTx`9ా
అనుచు, అమ�Wాను మ	దుw 12టBC  ��నునటB6 %ా క;(f�ేత అత" గడiమ	 పటBC ��"
10101010 అమ�Wా ã9ాబ	 �ేJలkనున` కJN" చూడకను తను` �ా�ాడ� ��నకను
ఉండ%ా ã9ాబ	 అత" కడ�ప�లk �x" గ	�ెdను; గ	Adన��డTE అత"
1Lగ	ల; TEలక; జj#S ఆ �ెబË��TE అతడ� చ"��PQను. ã9ాబ	ను అత"
స�దరFడగ	 అáÌ2ౖయ	ను ë�I\ క;మ�రFడగ	 Ì2బను తరFమ	టక; ¯ా%S��%ా
11111111 ã9ాబ	 బంటBలలk ఒకడ� అత"దగ¶ర ">Aã9ాబ	ను ఇషpC లsౖన �x�దు
పm మ	ననున` 9ారందరF ã9ాబ	ను 9:ంబ(fంచుడ" పKకటన �ేZ2ను. 12121212 



అమ�Wా రకNమ	లk ��రF6 చు మ�ర¶మ	నప(fయ	ండ%ా అ�bdట-�I వAdన
జనులందరF ">Aయ	ండ�ట ఆ మనుషp�డ� చూA అమ�Wాను మ�ర¶మ	నుం(f
�ే"లk"�I ల�%S, మ�ర¶సుÍ లందరF ">A �ే#Sచూడక;ండ శవమ	]ద బటC
క12uను. 13131313 శవమ	 మ�ర¶మ	నుం(f ¬యబ(fన తరF9ాత జనులందరF ë�I\
క;మ�రFడగ	 Ì2బను తరFమ	ట�?r ã9ాబ	 9:ంబ(f 9:È6#S. 14141414 అతడ� ఇW\ా P�ల;
%�తKప� 9ారంద#S±దwక;ను ఆబéల;9ా#S±దwక;ను బéత4య�ా9ా#S±దwక;ను
బ¿#§య	లంద#S±దwక;ను #ా%ా 9ారF కcడ���" అత" 9:ంబ(fంA#S. 15151515 ఈ
పK�ారమ	 9ారF వAd ఆబéల; బéత4య�ాయందు ë�I\" మ	టC(f9EZి పటCణప�
�Kా �ారమ	 ఎదుట బ	రFà కటC%ా ã9ాబ	 9ారందరF �Kా �ారమ	ను
పడ9Eయ	టక; �x"" ��ట-C #S. 16161616 అప�డ� య	�INగల ±క ZీN � �Kా �ారమ	
ఎ�I�ఓ� ఆల�Iంచు(f, ఆల�Iంచు(f, TEను అత"�� మ�టల�డ�నటB6
ã9ాబ	ను ఇక�(f�I రమ4" �ెప�డ" �³క9Eయ%ా ã9ాబ	 ఆ��దగ¶రక;
వ�ెdను. 17171717 అంతట ఆ��ã9ాబ	వ� 9ETx అ" అత" నడ�గ%ా అతడ�TETE
అT:ను. అందు�ా�� �xసు#ాలనగ	 TEను �� మ�టల�డ�దుTx అ" అడ�గ%ా
అతడ�మ�టల�డ వచుdనT:ను. 18181818 అంతట ఆ��ప�ర��ాల మ	న
జనుల;ఆబéల;నందు సంగJ V�x#Sంపవలsన" �ెప�ట కదుw ; ఆల�గ	న �ేZి
�ార�మ	ల; మ	%Sం చుచు వAd#S. 19191919 TEను ఇW\ా P�ల;నందు "మ4ళసుÍ ల లkను
య¥xరÍవంతpలలkను �ే#SకPQ�న�xనను; ఇW\ా P�Úయ	ల పటCణమ	లలk
పK¥xనమగ	 ఒక పటCణమ	ను లయమ	 �ేయవలsన" వ� ఉ�ేw hంచుచుTx`వ�;
PQ�9ా ¯ా�సÍ ~మ	ను 9:ందుక; "ర�4లమ	 �ేయ	దు వ" �ెపu%ా 20202020 
ã9ాబ	"ర�4లమ	 �ేయను, లయ పరచను, ఆల�గ	న �ేయTE �ేయను,



సంగJ అ�� �ాTE �ాదు. 21212121 ë�I\ క;మ�రFడగ	 Ì2బ అను ఎâKా Pమ	
మన�ప�9ాడ� ఒకడ� #ాజ?ౖన �x�దు]ద �ోKహమ	 �ేZియ	Tx`డ�; ]రF
9ా"" మ�తKమ	 అపu%Sంచు(f; ��డTE TEను ఈ పటCణమ	 V(fA��వ�దున"
�ెపu%ా ఆ�� ã9ాబ	��AతNమ	, 9ా" తల �Kా �ారమ	 12ౖనుం(f
పడ9Eయబడ�న" �ె1ిu��P 22222222 �xను ã9ాబ	�� ప>�Iన య	�INగల
మ�టలను జనులంద#S�I �ె>య జ³య%ా, 9ారF ë�I\ క;మ�రFడగ	 Ì2బ±క�
తలను � ే��ంA ã9ాబ	 దగ¶ర �x" పడ9EZి#S. �ా%ా అతడ� బµ�ా ఊ��ంAన
తరF9ాత జనులందరFను ఆ పటCణమ	ను V(fA PQవ#S గ	(xరమ	లక; 9ారF
��P#S; ã9ాబ	 PQర�షల�మ	నక; #ాàTUదwక; J#S%S వ�ెdను. 23232323 ã9ాబ	
ఇW\ా P�ల; దండ�9ారంద#S�I అ¥�పJPQ� య	ం(ెను. అP�ే �?#³¬య	లక;ను
12ల�¬య	లక;ను PQ�య��x క;మ�రFడగ	 బ¿Txయ� అ¥�పJPQ�
య	ం(ెను. 24242424 అ�ో#ామ	 9:ట-Cపనుల; �ేయ	9ా#S]ద అ¥��ా#SPQ� య	ం(ెను;
25252525 అ ß̈లcదు క;మ�రFడగ	 PQ��ా�ాతp #ాజ�ప� ద¯ాN 9Eàల]ద
ఉం(ెను; Ì29ా ల�üక;డ�; 26262626 ¯ా�ోక;ను అబµ��xరFను య�జక;ల;;
య�PÀ#§య	డగ	 ఈ#ా �x�దునక; స´µమ	ఖు�డ�1.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 21సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 21సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 21సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 21

1111 �x�దు �ాలమ	న మ�డ� సంవతqరమ	ల; Vడ�వ క;ండ కరవ�కల;గ%ా
�x�దు PQ�9ా�� మనV �ేZ2ను. అందుక; PQ�9ా ఈల�గ	న Z2ల
V�ెdను¯êల; %Sëãయ	లను హతమ	�ేZ2ను గనుక అత"" బట-Cయ	,
నరహంతక;లగ	 అత" Pంట-9ా#S"బట-Cయ	 hm%ా ఈ కరవ� క>%?ను. 2222



%Sëãయ	ల; ఇW\ా  P�Úయ	ల సంబం¥�క;ల; �ారF, 9ారF అ¹#§య	లలk
W ÌింAన9ారF. ఇW\ా P�Úయ	ల; !మ	4ను చంపమ" పKమ�ణప�ర�కమ	%ా
9ా#S�� �ె1ిuయ	ం(f#S %ా" ¯êల; ఇW\ా P�ల; య��xల 9ా#Sయందు
ఆస�INగల9ా(ై 9ా#S" హతమ	 �ేయ చూచుచుం(ెను. 3333 #ాజగ	 �x�దు
%Sëãయ	లను 1ిల;వనం1ిTEను ]�³! �ేయ%�రF దురF? PQ�9ా
¯ా�సÍ ~మ	ను ]రF �ºVంచునటB6  �ోష "వృJN �?r �ే"�ేత TEను �Kా యhdతNమ	
�ేయ	దున" 9ా#S" అడ�గ%ా 4444 %Sëãయ	ల;¯êల; అత" Pంట- 9ారFను
�ేZిన �x" "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 కల;గ	ట�?r 9:ం(f బం%ారFల� %ా"
ఇW\ా P�Úయ	లలk ఎవ#ST:ౖనను చంప�టP� %ా" �¤మ	 �ÅరFట ల�ద"#S. అంతట
�x�దు ]#³! �ÅరFదు#� �x"" TEను ]క; �ేయ	దునన%ా 5555 9ారFమ�క;
శతpK వ�లsౖ మమ	4ను Txశనమ	 �ేయ	చు ఇW\ా P�Úయ	ల స#Sహదుw లలk
ఉండక;ండ �¤మ	 లయమగ	నటB6  మ�క; }"�ేయ ను�ేw hంAన9ా"
క;మ�రFలలk ఏడ�గ	#S" మ�కపu%Sంచుమ	. 6666 PQ�9ా ఏరuరచు ��"న
¯êల; %Sëయ� పటCణమ	లk PQ�9ా స"`¥�" �¤మ	 9ా#S" ఉ#S¬Z2దమ"
#ాà�� మనV �ేయ%ా #ాàTEను 9ా#S" అపu%Sం�ెదనT:ను. 7777 �xనును ¯êల;
క;మ�రFడగ	 ãTx�xనును PQ�9ా Txమ మ	నుబట-C  పKమ�ణమ	
�ేZియ	న` Á̈తpవ��ేత #ాà ¯êల; క;మ�రFడగ	 ãTx�xనునక; ప�ట-Cన
��Óీబ¢Ì2తpను అపu%Sంపక 8888 అయ�� క;మ�#?Nయగ	 #S¯ాu ¯êల;నక; క"న
PదwరF క;మ�రFలగ	 అ#�4"" ��Óీబ¢Ì2తpను, ¯êల; క;మ�#?Nయగ	 ��#ాబ	1
��హÉల¬య	డగ	 బ#Sèల6 P క;మ�రF(ైన అ�ºKP�ల;నక; క"న అPదుగ	రF
క;మ�రFలను పటBC ��" %Sëãయ	ల కపu%Sం�ెను. 9999 9ారF ఈ P�డ� గ	#S"



¬Zి��"��P ��ండ]ద PQ�9ా స"`¥�" ఉ#S¬Zి#S. ఆ P�డ�గ	రF
ఏక#§JTE చంపబ(f#S; �Åత�ాలమ	న యవల�Åత య�రంభమందు 9ారF
మరణ���#S. 10101010 అయ�� క;మ�#?Nయగ	 #S¯ాu %�T:పటC  ¬Zి��" ��ండ12ౖన
పరచు��" �Åత �ాల�రంభమ	 nదల;��" ఆ�ాశమ	నుం(f వరªమ	 ఆ
కæïబరమ	ల]ద క;#Sయ	వరక; అచdటTE య	ం(f, పగల; ఆ�ాశప{ల;
9ాట-]ద 9ాలక;ండను #ాJK అడVమృగమ	ల; దగ¶రక; #ాక;ండను 9ాట-"
�ాచుచుండ%ా 11111111 అయ�� క;మ�#?Nయగ	 #S¯ాu అను ¯êల; ఉపపJ` �ేZిన��
�x�దునక; Vనబ(ెను. 12121212 �ాబట-C  �x�దు ��P ¯êల; ఎమ	కలను అత"
క;మ�రF(ైన ãTx�xను ఎమ	కలను య�బéÌి¶ ల�దు 9ా#S±దwనుం(f
�ె1ిuం�ెను. Óి>ÌీNయ	ల; %SలkËవలk ¯êల;ను హతమ	 �ేZినప�డ� 9ారF
¯êల;ను ãTx �xనును బé�xª ను పటCణప� �¥�లk 9EKల�డగటC%ా య�బéÌి¶ ల�దు
9ారF 9ా#S PQమ	కలను అచdటనుం(f �ొం%S> �ెAd య	ం(f#S. 13131313 �ావ�న
�x�దు 9ా#S±దwనుం(f ¯êల; ఎమ	కలను అత" క;మ�రF(ైన ãTx�xను
ఎమ	కలను �ె1ిuం�ెను, #ాజjజ®నుబట-C  ఉ#S¬యబ(fన9ా#S PQమ	కలను
జనుల; సమకc#Sd#S. 14141414 ¯êల; ఎమ	కలను అత" క;మ�రF(ైన ãTx�xను
ఎమ	కలను బ¿Tx�]య	ల �ేశమ	నక; �ే#Sన ZLల�లkనున` ¯êల;
తం(fKయగ	 �×షp సమ�¥�యందు �ాJ12ట-C #S. #ాà ఈల�గ	 �ేZిన తరF9ాత
�ేశమ	��రక; �ేయబ(fన Vజj® పనమ	ను �ేవ� డం%§క#Sం�ెను. 15151515
Óి>ÌీNయ	లక;ను ఇW\ా P�Úయ	లక;ను య	దzమ	 మరల జరFగ%ా �x�దు తన
ZLవక;ల��కcడ ��%S��P Óి>ÌీNయ	ల�� య	దzమ	 �ేయ	నప�డ� అతడ�
¯�మ4 Zిలs6 ను. 16161616 అప�డ� #?âాPÀయ	ల సంతJ9ాడగ	 ఇÌిËబéT°బ అను



ఒకడ� ఉం(ెను. అతడ� ధ#SంAయ	న` ఖడ¶ మ	 ��\ తN ��, 9ా" PÀటM
మ�డ�వందల తpలమ	ల PQతpN  PతN(fగల��TEను �x�దును చం12దన"
అతడ� �ె1ిuయ	ం(ెను. 17171717 Z2ర�య� క;మ�రF(ైన అáÌ2ౖ #ాàను ఆదు��" ఆ
Óి>ÌీNయ	" ��ట-C  చం12ను. �x�దు జనుల; �º"చూA, ఇW\ా P�Úయ	లక;
�ºపమగ	 వ� ఆ#S��క;ండ�నటB6  వ� ఇక]దట మ���కcడ య	దzమ	నక;
#ావదw" అత"�ేత పKమ�ణమ	 �ేPంA#S. 18181818 అటBతరF9ాత Óి>ÌీNయ	ల��
%�బ	దగ¶ర మరల య	దzమ	 జరFగ%ా హÉ�ా¬య	(ైన Zిబ¿Ë�?r #?âా PÀయ	ల
సంతJ9ాడగ	 సఫ�ను చం12ను. 19191919 తరF9ాత %�బ	దగ¶ర Óి>ÌీNయ	ల��
ఇం��క¯ా#S య	దzమ	 జరFగ%ా అక�డ బé�ె6 Á̈]య	(ైన యహ#³ã#?%§మ	
క;మ�రFడగ	 ఎల�ú Txను %S¬Nయ	(ైన %tల��తp స�దరF" చం12ను; 9ా"
PÀటMకఱÃTEత%ా" �ోT: అంత %tపu��. 20202020 ఇం��క య	దzమ	 %ాతpదగ¶ర జ#S%?ను.
అక�డ మంA PQతN #S ±క డ�ం(ెను, ఒ���క �ేJ�I ఆ#³Zి 9EKళØ6 ను, ఇరFవ��
Txల;గ	 9EKళØ6  అత" క;ం(ెను. అతడ� #?âాPÀయ	ల సంతJ9ాడ�. 21212121 అతడ�
ఇW\ా  P�Úయ	లను Jరస�#Sంచుచుండ%ా �x�దు స�దరF(ైన Ìిమ��క;
ప�ట-Cన ãTx�xను అత"" చం12ను. 22222222 ఈ నల;గ	రFను %ాతpలkనున`
#?âాPÀయ	ల సంతJ9ా#?r �x�దువలనను అత" ZLవక;లవలనను హతpలsౖ#S.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 22సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 22సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 22సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 22

1111 PQ�9ా తను` ¯êల;�ేJలkనుం(fయ	, తనశతpK వ�లంద#S �ేJలkనుం(fయ	
త1ిuంAన ��నమ	న �x�దు ఈ %§త 9ాక�మ	లను �ె1ిuPQ�9ాను
¯�N JKం�ెను. అత(fట6 T:ను. 2222 PQ�9ా Tx Wørలమ	, Tx �Åట, Tx రmక;డ�. 3333 Tx



దుర¶మ	, TEను ఆయనను ఆశ\Pంచుదును.Tx �³(ెమ	 Tx రmణశృంగమ	Tx
ఉన`తదుర¶మ	 Tx ఆశ\య¯ాÍ నమ	. ఆయTE Txక; రmక;డ�బల��x�రFలనుం(f
నను` ర�fంచు9ాడవ� 9E. 4444 �×రNయ	(ైన PQ�9ాక; TEను nఱÃ 12ట-CJ"
Tx శతpK వ�ల �ేJలkనుం(f ఆయన నను` ర�fం�ెను. 5555 మృతp�వ�±క�
అలల; నను` చుటBC ��నగనువరద��రF6 వలs భ�IN ß̈నుల; Tx ]���I వAd నను`
బ¿ద#Sంచగను 6666 �ా�xళ�ాశమ	ల; నను` అ#SకటCగను మరణప� ఉరFల; నను`
ఆవ#Sంచగను 7777 Tx శ\మలk TEను PQ�9ాక; nఱÃ 12ట-CJ" Tx �ేవ�" �Kా రÍన
�ేZిJ" ఆయన తన ఆలయమ	లk ఆల�IంA Tx �Kా రÍన అం%§క#Sం�ెనుTx nఱÃ
ఆయన �ెవ�లలk ���ెdను. 8888 అప�డ� భ�! కం1ింA అ��#?నుపరమండలప�
ప�Txదుల; వణ�?నుఆయన �Å1ింప%ా అV కం1ిం�ెను. 9999 ఆయన
TxZి�ారంధKమ	లలkనుం(f ��గ ప�టMCనుఆయన T°టనుం(f అ%S`వAd
ద ©̈ం�ెను"ప� కణమ	లను #ాజబ¿టMCను. 10101010 �¤ఘమ	లను వంA ఆయన
వ�ెdనుఆయన �ాదమ	ల �I\ంద %ా�xంధ�ారమ	 క!4య	ం(ెను. 11111111
�?ర�బ	]ద ఎ�I� ఆయన PQ%S#S వ�ెdను.%ా> #?క�ల]ద పKత�mమ�PQను. 12121212
గ	(xరమ	వలs అంధ�ారమ	 తనచుటBC  9ా�1ింపజ³Z2ను.ట-మబ	Ëల
సమ	�xయమ	లను, ఆ�ాశప� దటCప� �¤ఘమ	లను 9ా�1ింపజ³Z2ను. 13131313
ఆయన స"`¥��ాంJలkనుం(f "ప�కణమ	ల; ప�టMCను. 14141414 PQ�9ా
ఆ�ాశమందు గ#Sèం�ెను స#��న`తpడ� ఉరFమ	ధ�" ప�ట-C ం�ెను. 15151515
తనబµణమ	లను పKã%SంA శతpK వ�లను �ెదర%tటMCను��రFప�లను పKã%SంA
9ా#S" త#S!9EZ2నుPQ�9ా గ��w ంప�నక;తన TxZి�ారంధKమ	ల Wా�సమ	
వ(f%ాVడ�వ%ా ఆయన గ��w ంప�నక;పK9ాహమ	ల అడ�గ	´µగమ	ల; కనబ(ెను



16161616 భ�! ప�Txదుల; బయల;ప(ెను. 17171717 ఉన`తసÍలమ	లనుం(f �ెP� �x1ి
ఆయన నను` పటBC ��T:నునను` పటBC ��" మ} జల#ాసులలkనుం(f ¬Z2ను.
18181818 బలవంతpలగ	 పగ9ారF, నను` �ే�Ìించు9ారF, TxకంటM బ>షp¡ లsౖ య	ండ%ా
9ా#S వశమ	నుం(f ఆయన నను` ర�fం�ెను. 19191919 ఆప�x�లమందు 9ారF
Tx]���I #ా%ా PQ�9ా నను` ఆదు��T:ను. VWాల���న సÍలమ	నక; నను`
��డ���" వ�ెdను. 20202020 TEను ఆయనక; ఇషpC డను గనుక ఆయన నను` త1ిuం
�ెను. 21212121 Tx J"బట-C  ఆయన Txక; పKJఫల!�ెdను Tx
"#�w షత�మ	నుబట-CP� Txక; పKJఫల !�ెdను. 22222222 PQ�9ా మ�ర¶మ	లను
TEను అనుస#SంచుచుTx`ను. భ�IN ß̈నుడT:ౖ Tx �ేవ�" VడAన9ాడను �ాను. 23232323
ఆయన Tx�యVధుల న"`ట-" TEను లm�12టBC చుTx`ను ఆయన కటCడలను
��K Zి9EZిన 9ాడను�ాను. 24242424 �ోష�I\యల; TEను �ేయTUల6 క;ంట-" ఆయన దృÌిC �I
య�xరFÍ డT:ౖJ". 25252525 �ావ�న TEను "#�w ÌిT:ౖ య	ండ�ట PQ�9ా చూ�ెను తన
దృÌిC �I కనబ(fన Tx �ేతpల "#�w షత�మ	నుబట-C  Txక; పKJఫల!�ెdను. 26262626
దయగల9ా#SPQడల వ� దయ చూ1ించుదువ� య�xరÍవంతpలPQడల వ�
య�xరÍవంతpడవ�%ానుందువ�. 27272727 స�x»వమ	గల 9ా#SPQడల వ�
స�x»వమ	 చూప�దువ� మ�రF� లPQడల వ� Vకటమ	%ా నుందువ�. 28282828
శ\మపడ�9ా#S" వ� ర�fం�ెదవ� గ#S�షp¡ లక; V#�¥�9:ౖ 9ా#S" అణA 9EZ2దవ�
29292929 PQ�9ా, వ� Txక; �ºప��� య	Tx`వ� PQ�9ా *కట-" Txక;
9:ల;గ	%ా �ేయ	ను. 30303030  స}యమ	�ేత TEను Z2ౖన�మ	లను జPంతpను Tx
�ేవ�" స}యమ	వలన TEను �Kా �ారమ	లను�xటBదును. 31313131 �ేవ�డ�
య�xరÍవంతpడ� PQ�9ా 9ాక;� "ర4లమ	 ఆయన



శరణ	జ�చుd9ా#Sకంద#S�I ఆయన �³(ెమ	. 32323232 PQ�9ా తపu �ేవ�(ే(f? మన
�ేవ�డ� తపu ఆశ\యదుర¶�¤��? 33333333 �ేవ�డ� Txక; బల���న �Åట%ా ఉTx`డ�
ఆయన తన మ�ర¶మ	నందు య�xరÍవంతpలను న(f 1ించును. 34343434 ఆయన Tx
�ాళØ6  �ంక�ాళ6వలs �ేయ	ను ఎతNPన సÍలమ	ల]ద నను` "ల;ప�ను. 35353535 Tx
�ేతpలక; య	దzమ	�ేయ TEరFu9ాడ� ఆయTE Tx బµహÑవ�ల; ఇతN(f Vల;6 ను
ఎక;� బ¿టBC ను. 36363636 వ�  రmణ �³(ెమ	ను Txక; అం��ంచుదువ� 
¯ాJ�కమ	 నను` %tపu�ేయ	ను. 37373737 Tx �ాదమ	లక; �bటB VWాలపరచుదువ�
Tx *లమండల; బ¿ణకల�దు. 38383838 Tx శతpK వ�లను త#S! Txశనమ	 �ేయ	దును
9ా#S" నhంపజ³య	వరక; TEను JరFగను. 39393939 TEను 9ా#S" !ం%S9Eయ	దును
9ా#S" తpJN"యల;%ా ��టBC దును 9ారF Tx �ాదమ	ల �I\ంద ప(f
ల�వల�కయ	ందురF. 40404040 య	దzమ	నక; బలమ	 వ� నను` ధ#Sంపజ³య	దువ�
Tx]���I ల�Aన9ా#S" వ� అణA9Eయ	దువ�. 41414141 Tx శతpK వ�లను 9:నుకక;
మళ6�ేయ	దువ� నను` �ే�Ìించు9ా#S" TEను "ర�4లమ	 �ేయ	దును. 42424242
9ారF ఎదురF చూతpరF %ా" ర�fంచు9ాడ� ఒకడ�ను ల�క��వ�ను 9ారF
PQ�9ా��రక; క"12టBC ��"నను ఆయన 9ా#S�I పKతp�తN ర!య�క;ండ�ను.
43434343 TEల ధూÈవలs 9ా#S" నల;గ%tటMCదను ��(f%ా 9ా#S" ��టMCదను �¥�లk"
12ంటవలs TEను 9ా#S" �ార��Zి అణగ�ొK�?�దను. 44444444 Tx పKజల కలహమ	లలk
పడక;ండ వ� నను`V(f1ింAJV జనులక; అ¥��ా#S%ా నను` ">1ిJV TEను
ఎరFగ" జనుల; నను` ZLVం�ెదరF. 45454545 అను�ల; Txక; లkబ(fనటBC  9Eషమ	
9Eయ	దురF 9ారF నను`గ�#Sd V"న మ�తKమ	�ేత Txక; V¥ేయ	లగ	దురF
46464646 అను�ల; దురËల;లsౖ వణక;చు తమ దుర¶మ	లను VడA వ�ెdదరF. 47474747



PQ�9ా yవమ	గల9ాడ� Tx ఆశ\యదుర¶���న9ాడ� ¯�N �xK రFú డ� Txక;
రmణxశ\య దుర¶���న �ేవ�డ� మ�న`తpడగ	ను %ాక 48484848 ఆయన Tx
"!తNమ	 పKJదండన �ేయ	 �ేవ�డ� ఆయన Tx "!తNమ	 పగ ¬రFd
�ేవ�డ� జనమ	లను Txక; లkపరచు9ాడ� ఆయTE. 49494949 ఆయTE Tx శతpK వ�ల
�ేJలkనుం(f నను` V(f1ించును Tx]���I ల�Aన9ా#SకంటM ఎతpN %ా వ� నను`

¼̈Adంచుదువ�. బల��x�రమ	 �ేయ	9ా#S �ేJలkనుం(f వ� నను`
V(f1ించుదువ�. 50505050 అందువలన PQ�9ా, అన�జనులలk TEను "ను`
ఘనపర�ెదను.  Txమ�×రNన %ానమ	�ేZ2దను. 51515151 వ� "య!ంAన #ాàనక;
%tపu రmణ కల;గ జ³య	9ాడవ� అ�ÌL�IంAన �x�దునక;ను అత"
సం�xనమ	న క;ను "త�మ	 క"కరమ	 చూప�9ాడవ�.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 23సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 23సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 23సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 23

1111 �x�దు రAంAన Aవ#S మ�టల; ఇ9E; PQషªP క;మ�రFడగ	 �x�దు ప>�Iన
�ే9Ù�IN P�ే;య��Åబ	 �ేవ�"�ేత అ�Ìిక;N (ై మ}¥�పత�మ	 TUం��న9ాడ�ను
ఇW\ా P�Úయ	ల ¯�N తK%§తమ	లను మధుర%ానమ	 �ేZిన %ాయక;డ�నగ	
�x�దు ప>�Iన �ే9Ù�IN P�ే. 2222 PQ�9ా ఆత4 Tx �x�#ా
పల;క;చుTx`డ�ఆయన 9ాక;� Tx T°ట ఉన`��. 3333 ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�డ�
Z2లVచుdచుTx`డ� ఇW\ా P�Úయ	లక; ఆశ\యదుర¶మగ	9ాడ� Tx�x�#ా
మ�టల�డ�చుTx`డ�.మనుషp�లను ఏల; TUకడ� ప�టBC ను అతడ� Jమంతp(ై
�ేవ�"యందు భయభక;N ల; గ>%S P�ల;ను. 4444 ఉదయ�ాలప� సూ#��దయ
�ాంJవలsను మబ	Ë ల�క;ండ ఉదPంAన సూరF�"వలsను వరªమ	



క;#SZిన1ిమ4ట "ర4ల���న �ాంJ�ేత భ�!లkనుం(f ప�ట-Cన ల�త గ(fiవలsను
అతడ� ఉండ�ను. 5555 Tx సంతJ9ారF �ేవ�" దృÌిC �I అనుకcల;ల� గ�x ఆయన
Tx�� "త�"బంధన �ేZియ	Tx`డ� ఆయన "బంధన సర�సంప�రÞ���న
"బంధTE అ�� ZిÍ రమ�PQను, �ేవ�"�I ప�#ాÞ నుకcలమ	 అ��
Txకనుగ\ ©̈ంపబ(fన రmణxరÍ���న�� "శdయమ	%ా ఆయన �x"" T:ర9EరFdను.
6666 ఒకడ� మ	ండ6 ను �ేత పటBC ��నుటక; భయప(fనటB6  దు#ా4రF¶ ల;
Vస#Sèంపబడ�దురF. 7777 మ	ండ6 ను పటBC ��ను9ాడ� ఇనుప ప"మ	టBC T:ౖనను
బలs6 ప� �ÅలT:ౖనను V"ã%Sంచును గ�x మనుషp�ల; 9ాట-లk �ే"" Vడ�వక
అంతయ	 ఉన`�bటTE �ా>d9Eయ	దురF. 8888 �x�దు అనుచరFలలk
బల�ఢ��లsవరన%ా ãÌL బ¿Ì2ªబ¿తను మ	ఖు�డగ	 త�Å4య	డ�; అతడ� ఒక
య	దzమ	లk ఎ"!�� వందల మం��" హతమ	 �ేZ2ను. 9999 ఇత" తరF9ాJ9ాడ�
అ� ß̈య	(ైన �ో�ో క;మ�రF (ైన ఎ>య�జరF, ఇతడ� �x�దు మ	గ	¶ రF
బల�ఢ��లలk ఒకడ�. య	దzమ	నక; కc(fవAdన Óి>ÌీNయ	ల; ఇW\ా
P�Úయ	లను Jరస�#SంA (ö��" వAdనప�డ� ఇW\ా  P�Úయ	ల; 9:È6��%ా
ఇతడ� ల�A 10101010 �ేP JVు్మ#S%t" కJN  �x"�I అంటB��" ��వ�వరక;
Óి>ÌీNయ	లను హతమ	 �ేయ	చు వ�ెdను. ఆ ��నమ	న PQ�9ా ఇW\ా P�Ú
య	లక; %tపu రmణ కల;గజ³Z2ను. �ోప�డ�¯�మ	4 పటBC ��నుటక; మ�తKమ	
జనుల; అత"9:నుక వAd#S. 11111111 ఇత" తరF9ాJ 9ా#?వరన%ా హ#ా#§య	డగ	
ఆ%³ క;మ�రF (ైన షమ�4;Óి>ÌీNయ	ల; అలచందల �ే"లk
గ	ంప�కcడ%ాజనుల; Óి>ÌీNయ	లPQదుట "ల;వల�క �ా#S��P#S. 12121212 
అప�(fతడ� ఆ �ే" మధ�ను ">A Óి>ÌీNయ	ల; �x" ]���I #ాక;ండ 9ా#S"



9:ళ6%tట-C  9ా#S" హతమ	 �ేయ	టవలన PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	లక; %tపu
రmణ కల;గ జ³Z2ను. 13131313 మ#Sయ	 మ	పu��మం�� అ¥�పతpలలk W \షp¡ లsౖన
మ	గ	¶ రF �Åత�ాలమ	న అదుల�6 మ	 గ	హలkనున` �x�దు TUదwక;
వAdనప�డ� Óి>ÌీNయ	ల; #?âాPÀమ	 లkయలk దండ� ��%Sయ	ం(f#S, 14141414 
�x�దు దుర¶మ	లk నుం(ెను, Óి>ÌీNయ	ల దండ� �ావ>9ారF బé�ె6  Á̈మ	లk
ఉం(f#S. 15151515 �x�దుబé�ె6 Á̈మ	 గV" దగ¶రనున` బµV ళØ6  ఎవ(ైనను Txక;
�ెAd PAdనPQడల ఎం�� సం��Ìిం�ెదన" అ¥��ా#S�� పల;క%ా 16161616 ఆ
మ	గ	¶ రF బల�ఢ��ల; Óి>ÌీNయ	ల దండ� �ావ>9ా#S" ఓ(fంA, �x#S �ేZి��"
��P బé�ె6 Á̈మ	 గV" దగ¶రనున` బµVళØ6  �ే�� �x�దుTUదwక;
¬Zి��"వAd#S; అP�ే అతడ� ఆ ళØ6  �xK గ	టక; మనసుqల�క PQ�9ా
స"`¥�" �ారబ¢ZిPQ�9ా, TEను ఇV �xK గను; 17171717 �Kా ణమ	నక; �ె%SంA ��P
�ెAdన9ా#S �ేJ ళØ6  �xK గ	దుTx? అ" �ె1ిu �xK గTUల6 క;ం(ెను. ఆ మ	గ	¶ రF
బల�ఢ��ల; ఈ �ార�మ	ల; �ేZి#S. 18181818 Z2ర�య� క;మ�రFడ�ను ã9ాబ	
స�దరFడ�T:ౖన అáÌ2ౖ తన అనుచరFలలk మ	ఖు�డ�. ఇత(ొక య	దzమ	లk
మ�డ�వందలమం��" హతమ	�ేZి 9ా#S]ద తన PÀటMను ఆ(fం�ెను. ఇతడ�
ఆ మ	గ	¶  #Sలk 1LరF��ం��న9ాడ�. 19191919 ఇతడ� ఆ మ	పu��మం��లk ఘను(ై 9ా#S�I
అ¥�పJ య�PQను %ా" nదట- మ	గ	¶ #S�� సమ�నుడ� �ాక��PQను. 20202020
మ#Sయ	 కబ¿qP�ల; ఊ#S9ా(ై �I\యల�ేత ఘనతTUం��న ±క ప#ాక\మWా>�I
ప�ట-Cన PQ�య��x క;మ�రF(ైన బ¿Txయ� అను TUకడ� ఉం(ెను. ఇతడ�
¹య�áయ	ల సంబంధులగ	 ఆ PదwరF &రFలను హతమ	�ేZ2ను;
మ#Sయ	 మంచు�ాలమ	న బయల;9:డ> బµVలk �x%S య	న` ±క



Zింహమ	ను చం1ి 9EZ2ను. 21212121 ఇంకను అతడ� ¯êందర�వంతp(ైన ±క
ఐగ	1ీNయ	" చం12ను. ఈ ఐగ	1ీNయ	" �ేJలk ఈటMయ	ండ%ా బ¿Txయ� దుడ�i
కఱÃ  ¬Zి��" 9ా" ]���I ��P 9ా" �ేJలk" PÀటM ఊడల�%S �x"��TE 9ా"
చం12ను. 22222222 ఈ �ార�మ	ల; PQ�య��x క;మ�రF(ైన బ¿Txయ� �ేZినందున
ఆ మ	గ	¶ రF బల�ఢ��లలkను అతడ� 1LరF��ం�� 23232323 ఆ మ	పu�� మం��లk
ఘను(xPQను. అPనను nదట- మ	గ	¶ #S�� సమ�నుడ� �ాక��PQను.
�x�దు ఇత"" తన స�క;లలk ఒక"%ా "య!ం�ెను. 24242424 ఆ మ	పu��మం��
PQవరన%ా, ã9ాబ	 స�దరF(ైన అWా Á̈ల;, బé�ె6 Á̈]య	డగ	 �ో�ో
క;మ�రFడగ	 ఎల�ú Txను, 25252525 హ#��ºయ	(ైన షమ�4, హ#��ºయ	(ైన ఎÚ�ా, 26262626 
ప¬Nయ	(ైన Á̈లsసుq, �ె�Å�య	డగ	 ఇ�³�షp క;మ�రF(ైన ఈ#ా, 27272727 
అTx��¬య	(ైన అá PQజరF, హÑ�ా¬య	(ైన ��బ	న`P, 28282828 
అ� ß̈య	(ైన సలk4ను, T:టù�ా¬య	(ైన మహ#?r 29292929 T:టù�ా¬య	(ైన
బయ�Txక; ప�ట-Cన Á̈లsబ	, బ¿Tx�]య	ల %Sëయ�లk ప�ట-Cన #§బ¿ౖ
క;మ�రF(ైన ఇతNP, 30303030 ప#ా��య	(ైన బ¿Txయ�, %ాయషp ఏళ6నడ�మ
"వZించు ©̈దwP, 31313131 అ#ాË¬య	(ైన అáయలkËను, బరFú ]య	(ైన
అజj49:తp, 32323232 షయలkËయ	(ైన ఎల�}Ë, య�ÌLను ±క� క;మ�రFలలk
ãTx�xను, 33333333 హ#ా#§య	(ైన షమ�4, హ#ా#§య	(ైన �ా#ారF నక; ప�ట-Cన
అ ß̈ య�మ	, 34343434 మ�య��ా¬య	"�I ప�ట-Cన అహసËP క;మ�రF(ైన
ఎÚ1LలsటB, %Sలkయ	(ైన అ ß̈�� 12ల; క;మ�రFడగ	 ఏÚయ�మ	, 35353535 
క#?4¬య	(ైన ¼̈Z2ౖ�, అ#§Ëయ	(ైన పయ#?r, 36363636 ¯�బµ9ాడగ	 Tx�xను ±క�
క;మ�రF(ైన ఇ%ాల;, %ా�ºయ	(ైన బµ, 37373737 అ¹4య	(ైన జ?లsక;,



బ¿P�#�¬య	(ైన నహ#?r, Pతడ� Z2ర�య� క;మ�రFడగ	 ã9ాబ	±క�
ఆయ	ధమ	లను ¹య	9ా(ై య	ం(ెను. 38383838 ఇ¬Kయ	(ైన ఈ#ా, ఇ¬Kయ	(ైన
%ా#³బ	, 39393939 ©̈¬Nయ	(ైన ఊ#Sయ�. 9ారందరF మ	పu�� P�డ�గ	రF.

సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 24సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 24సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 24సమ�P�ల; #?ండవ గ\ంథమ	 24

1111 ఇం��కమ�రF PQ�9ా �Åపమ	 ఇW\ా P�Ú య	ల]ద రగ	ల;��న%ా ఆయన
�x�దును 9ా#S ]���I 1LK#³పణ�ేZివ� ��P ఇW\ా P�ల;9ా#S" య��x 9ా#S"
లs�I�ంచుమ" అత"�I ఆజ® ఇ�ెdను. 2222 అందుక; #ాà తన ±దwనున`
Z2ౖTx�¥�పJPQ�న ã9ాబ	ను 1ి>Aజనసంఖ� PQం�ైన�� Txక;
�ె>యగలందుల�?r �xను nదల;��" బ¿P�#?ªబµవరక; ఇW\ా P�ల; %�తK మ	లలk
వ� సం�xరమ	�ేZి 9ా#S" లs�I�ంచుమ" ఆజ® ఇయ�%ా 3333 ã9ాబ	జనుల
సంఖ� PQంత య	న`ను Tx P�>న9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	 వ� బK���I
య	ండ%ాTE �ేవ�(ైన PQ�9ా �x"" నూరంతల; ఎక;�వ �ేయ	ను%ాక; Tx
P�>న 9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	 క; ఈ �Å#Sక ఏలప�టMCనT:ను. 4444 అPనను
#ాà ã9ా బ	నక;ను Z2ౖTx�¥�పతpలక;ను గట-C  ఆజ® ఇAdయ	ండ�ట�ేత
ã9ాబ	ను Z2ౖTx�¥�పతpల;ను ఇW\ా P�Úయ	ల సంఖ� చూచుట�?r
#ాàసమ	ఖమ	నుం(f బయల; 9:È6  5555 ±#ాw ను న�� �xట- య�జ³రFతటBC న
%ాదు లkయ మధ� నుండ� పటCణప� క;(f�ారî�మ	ననున` అ#�P�రFలk ��%S
6666 అక�డనుం(f %Sల�దునక;ను త ©̈N ం��ºª  �ేశమ	నక;ను వAd#S; తరF9ాత
�xTxయ�నుక;ను ��P J#S%S Zీ�ోనునక; వAd#S. 7777 అక�డనుం(f
బ	రFàల;గల త�రF పటCణ మ	నక;ను ©̈��య	ల±క�య	 కTxయ	ల



±క�య	 పటCణమ	ల"`ట-�I" వAd య��x�ేశప� ద�fణ��క;�ననున`
బ¿P�#?ªబµవరక; సంచ#SంA#S. 8888 ఈ పK�ారమ	 9ారF �ేశమంతయ	 సంచ#SంA
�¾!్మ��T:లల ఇరFవ�� ��నమ	లక; J#S%S PQర�షల�మ	నక; వAd#S. 9999 
అప�డ� ã9ాబ	 జనసంఖ� 9:రZి #ాàనక; అపu %Sం�ెను; ఇW\ా P�ల;9ా#Sలk
కJN  దూయగల PQ"!�� లmలమం�� ãధుల;ం(f#S; య��x 9ా#Sలk అPదు
లmలమం�� య	ం(f#S. 10101010 జనసంఖ� చూAనందు�?r �x�దు మనసుq ��టBC
��న%ా అతడ�TEను �ేZిన ప"వలన %tపu �ాపమ	 కటBC ��ంట-", TEను ఎం��
అV9E�IT:ౖ �x" �ేZిJ"; PQ�9ా, కరFణయ	ంA  �xసుడT:ౖన Tx �ోషమ	ను
ప#Sహ#Sంప�మ" PQ�9ా�� మనV �ేయ%ా 11111111 ఉదయమ	న �x�దు
ల�Aనప�డ� �x�దునక; �ºర �ద#Sîయగ	 %ాదునక; PQ�9ా 9ాక;� పKత�m���
PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 12121212 వ� ��P �x�దు�� ఇట6 నుమ	PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా మ�డ� Vషయమ	లను  PQదుట 12టBC చుTx`ను;
9ాట-లk ఒక �x"" వ� �ÅరF��"న PQడల TEన�� ]���I ర1ిuం�ెదను. 13131313 
�ావ�న %ాదు �x�దుTUదwక; వAd Pట6 " సంగJ �ె>యజ?12uనువ� 
�ేశమందు ఏడ� సంవతqరమ	ల; �Ôమమ	 కల;గ	టక; ఒప���ందు9ా? "ను`
తరFమ	చున`  శతpK వ�ల PQదుట "ల;వల�క వ� మ�డ� T:లల;
�ా#S��వ�టక; ఒప���ందు9ా?  �ేశమందు మ�డ� ��నమ	ల; �ెగ	ల;
#³గ	టక; ఒప���ందు9ా? ãచన�ేZి నను` పం1ిన9ా"�I TE"య�వలZిన
య	తNమ	 "శdPంA �ె>యజ?ప�మT:ను. 14141414 అందుక; �x�దు Tx �³!య	
��చక;న`��, %tపu Aక;�లలk ఉTx`ను, PQ�9ా బహÑ 9ాతqల�తగల9ాడ�
గనుక మనుషp�" �ేJలk పడక;ండ PQ�9ా �ేJలkTE పడ�దుమ	 %ాక అ"



%ాదు�� అT:ను. 15151515 అందుక; PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	ల]���I �ెగ	ల;
ర1ిuంచ%ా ఆ ��నమ	 ఉదయమ	 nదల;��" సమ�జకcటప� 9Eళ వరక; అ��
జరFగ	చుం(ెను; అందు�ేత �xనునుం(f బ¿P� #?ªబµవరక; (ెబË�� 9Eలమం��
మృJ TUం��#S. 16161616 అP�ే దూత PQర�షల�మ	 12ౖ" హసNమ	 �x1ి Txశనమ	
�ేయబ¢Pనప�డ�, PQ�9ా ఆ �×డ�నుగ�#Sd సం�xపnం�� అం�ే �xల;ను,
 �ెP� ¬య	మ" జనులను Txశనమ	�ేయ	 దూతక; ఆజ®
ఇ�ెdను.PQ�9ా దూత PQబ�Zీయ	(ైన అ#ðTx±క� కళ6మ	 దగ¶ర
ఉండ%ా 17171717 �x�దు జనులను Txశనమ	 �ేZిన దూతను కను%t" PQ�9ాను
ఈల�గ	 �Kా #SÍం�ెనుAతN %Sంచుమ	; �ాపమ	 �ేZిన9ాడను TETE; దు#ా4ర¶  మ	%ా
పKవ#SNంAన9ాడను TETE; %tఱÃలవంట- �#³! �ేZి#S? నను`ను Tx తం(fK
Pంట-9ా#S" h�fంచుమ	. 18181818 ఆ ��నమ	న %ాదు �x�దుTUదwక; వAdవ�
��P PQబ�Zీయ	(ైన అ#ðTx±క� కళ6మ	లk PQ�9ా Txమమ	న ఒక
బ>1ీఠమ	 కట-C ంచుమ" అత"�� �ెపu%ా 19191919 �x�దు %ాదు�ేత PQ�9ా
PAdన ఆజ®��ప�న ��PQను. 20202020 అ#ðTx #ాàను అత" ZLవక;ల;ను తన
�xప�నక; వచుdటచూA బయల;�ే#S #ాàనక; ¯ా�ాC ంగ నమ¯ా�రమ	�ేZిTx
P�>న9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	 వ�  �xసుడT:ౖన Tx±దwక; వAdన
"!తN�¤మ" అడ�గ%ా 21212121 �x�దు ఈ �ెగ	ల; మనుషp�లక; తగలక;ండ
">A��వ� నటB6  PQ�9ా Txమమ	న ఒక బ>1ీఠమ	 కట-C ంచుట�?r ±దw
ఈ కళ6మ	ను ��నవలsన" వAdJనT:ను, 22222222 అందుక; అ#ðTxTx
P�>న9ాడవగ	 వ� చూA P��� క; అనుకcల¹ �x" ¬Zి��" బ>
అ#Suంచుమ	; AతN  %Sంచుమ	, దహనబ>�I ఎడ�6 న`V, నూరFdకఱÃ  ¯ామ�నుల;



కటMCల;%ా అక�రక; వచుdను. 23232323 #ాజj, Pవ"`య	 అ#ðTx అను TEను
#ాàనక; ఇచుdచుTx`న" �ె1ిu �ేవ�(ైన PQ�9ా "ను` అం%§క#Sంచును
%ాక అ" #ాà�� అన%ా 24242424 #ాàTEను ఆల�గ	 ¬Zి��నను, 9:లPAd ±దw
��ందును, 9:ల Pయ�క TEను ¬Zి��"న �x"" Tx �ేవ�(ైన PQ�9ాక;
దహనబ>%ా అ#Suంచన" అ#ðTx�� �ె1ిu ఆ కళ6మ	ను ఎడ6 ను ఏబ�� తpలమ	ల
9:ం(f�I ��T:ను. 25252525 అక�డ �x�దు PQ�9ా Txమమ	న ఒక బ>1ీఠమ	
కట-C ంA దహన బల;లను సమ�¥xన బల;లను అ#Suం�ెను; PQ�9ా
�ేశమ	��రక; �ేయబ(fన Vజj® పనలను ఆల�Iంప%ా ఆ �ెగ	ల; ఆ%S
ఇW\ా P�Úయ	లను V(fA ��PQను.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 1#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 1#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 1#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 1

1111 #ాజ?ౖన �x�దు బహÑ వృదుz డ� �ా%ా ZLవక;ల; అత"�I ఎ"`బటCల; క1ిuనను
అత"�I 9:టC  కల;గక య	ం(ెను. 2222 �ాబట-C  9ారFమ� P�>న9ాడవ�ను
#ాజవ�నగ	 ��రక; త%Sన Aన`�x" 9:దక;ట మంA��; ఆ�� #ాజ?ౖన 
సమ	ఖమందుం(f "ను` ఆద#SంA 9:టC  కల;గ	టక;  �ð%Sట-లk పండ���నున"
�ె1ిu 3333 ఇW\ా  P�Úయ	ల �ేశప� ��క;�ల"`ట-లk J#S%S ఒక చక�" Aన`�x"
9:ద�I, అáషగ	 అను ష�TE]య	#ా>" చూA #ాàTUదwక; ¬Zి��" వAd#S. 4444 
ఈ Aన`�� బహÑ చక�"�ై య	ం(f #ాàను ఆద#SంA ఉప�xరమ	 �ేయ	
చుం(ెను %ా" #ాà �x"" కcడల�దు. 5555 హ%§¶తp క;మ�రF(ైన అ�ోయ�
గ#S�ంAన 9ా(ైTETE #ాà నగ	దున" అను��", రథమ	లను గ	ఱÃప� #ðతpలను
తనక; మ	ందు%ా పరF%?తpN టక; ఏబ��మం�� మనుషp�లను ఏరu రచు��T:ను. 6666



అత" తం(fKవ� ఈల�గ	న ఏల �ేయ	 చుTx`వ" అత"�ేత ఎప�డ�ను
V�x#SంA అత"�I TU1ిu కల;గజ³యల�దు. చూచుటక; అతడ� బహÑ ¯êంద
ర�మ	 గల9ాడ�, అబµª లkమ	 తరF9ాత ప�ట-Cన9ాడ�. 7777 అతడ� Z2ర�య�
క;మ�రF(ైన ã9ాబ	��ను య�జక;(ైన అబµ��xరF��ను ఆలkచన �ేయ%ా
9ారF అ�ోయ� పmమ	 వ ©̈ంA అత"�I స}యమ	 �ేZి#S %ా" 8888
య�జక;(ైన ¯ా�ోక;ను PQ�య��x క;మ�రF(ైన బ¿Txయ�య	ను
పKవకNPQ�న Tx�xనును Ìి]య	ను #³PÀయ	ను �x�దు±క� &రFల;ను
అ�ోయ��� క>Zి��నక య	ం(f#S. 9999 అ�ోయ� ఏí #�%³ల; స]ప మందుండ�
జo ¼̈ల�తp అను బండదగ¶ర %tఱÃలను ఎడ6 ను ��\ V�న దూడలను బ>%ా అ#SuంA,
#ాజక;మ�రF లగ	 తన స�దరFలనంద#S" య��x9ారగ	 #ాà ±క�
ZLవక;లనంద#S" 1ి>1ిం�ెను %ా" 10101010 పKవకNయగ	 Tx�xనును బ¿Txయనును
�x�దు &రFలను తనక; స�దరF(ైన ¯�లa¹నును 1ిల;వల�దు. 11111111 
అప�డ� Tx�xను ¯�లa¹ను త>6PQ�న బ�ెªబ�� �ె1ిuన �ేమన%ాహ%§¶తp
క;మ�రF(ైన అ�ోయ� P�ల;చున` సంగJ క; Vనబడల��x? అP�ే ఈ
సంగJ మనP�>న9ా(ైన �x�దునక; �ె>యకP� య	న`��. 12121212 �ాబట-C  
�Kా ణమ	ను  క;మ�రF(ైన ¯�లa¹ను �Kా ణమ	ను ర�fంచు��నుట�?r TEను
��క ఆలkచన �ె12uదను Vనుమ	. 13131313 వ� #ాజ?ౖన �x�దుTUదwక; ��PTx
P�>న9ా(x, #ాజj, అవశ�మ	%ా  క;మ�రF(ైన ¯�లa¹ను Tx 9:నుక
ఏల;9ా(ై Tx Zిం}సనమ	 ]ద ఆZీనుడగ	న"  ZLవక;#ాలT:ౖన Txక; వ�
పKమ�ణ ప�ర�కమ	%ా Z2లVAdJ9E; అ�ోయ� P�ల;చుండ�ట P�మ"
అడ�గవలsను. 14141414 #ాà�� వ� మ�టల�డ�చుండ%ా TEను 9:నుక లkప>�I వAd



వ� Vన`VంAన మ�టలను ర�� fపరచుదున" �ె12uను. 15151515 �ాబట-C  బ�ెªబ
గ��లkనున` #ాàTUదwక; వ�ెdను. #ాà బహÑ వృదుz (ైనందున
ష�TE]య	#ాలsౖన అáషగ	 #ాàను క"12టBC  చుం(ెను. 16161616 బ�ెªబ వAd #ాà
ఎదుట ¯ా%Sలప(f నమ¯ా�రమ	 �ేయ%ా #ాà �Å#Sక ఏమ" అ(f%S నందుక;
ఆ�� PÀల�గ	 మనV �ేZ2ను 17171717 Tx P�>న 9ా(x, వ�  �ేవ�(ైన
PQ�9ా��డ"  ZLవక; #ాలT:ౖన Txక; పKమ�ణమ	 �ేZి అవశ�మ	%ా 
క;మ�రF (ైన ¯�లa¹ను Tx 9:నుక ఏల;9ా(ై Tx Zిం}సనమ	 ]ద
ఆZీనుడగ	న" Z2లVAdJ9E, 18181818 ఇప�(ై�ే అ�ోయ� P�ల;చుTx`డ�. ఈ
సంగJ Tx P�>న9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	 క; �ె>యకP� య	న`��. 19191919 
అతడ� ఎడ6 ను ��\ V�న దూడలను %tఱÃలను బ>%ా అ#SuంA #ాజ
క;మ�రFలనంద#S" య�జక;(ైన అబµ��xరFను Z2ౖTx�¥� పJPQ�న ã9ాబ	ను
1ి>1ిం�ెను %ా"  ZLవక;(ైన ¯�లa¹నును 1ిల;వల�దు. 20202020 Tx
P�>న9ాడ9:ౖన #ాజj, Tx P�>న9ాడ9:ౖన #ాజవగ	  తరF9ాత Zిం}సనమ	
]ద ఎవడ� ఆZీనుడగ	T° అందునుగ�#Sd ఇW\ా P�Úయ	 లందరFను
క"12ట-Cయ	Tx`రF. 21212121 ఇ��%ాక Tx P�>న9ాడ 9:ౖన #ాజవగ	 వ� 
1ితరFల��కcడ "దK��ం��న తరF9ాత TEనును Tx క;మ�రF(ైన ¯�లa¹నును
అప #ాధులమ	%ా ఎంచబడ�దుమ	. 22222222 ఆ�� #ాà�� మ�ట ల�డ�చున`ప�డ�
పKవకNయగ	 Tx�xనును లkప>�I#ా%ాపKవకNయగ	 Tx�xను వAd య	Tx`డ"
ZLవక;ల; #ాàనక; �ె>యజ³Zి#S. 23232323 అతడ� #ాà స"`¥��I వAd నమ¯ా�రమ	
�ేZి ¯ా�ాC ంగప(f 24242424 Tx P�>న9ాడ9:ౖన #ాజj, అ�ోయ�  తరF9ాత
ఏల;9ా(ై  Zిం}సనమ	]ద కcరFdండ�న" వ� Z2లVAdJ9ా? 25252525



ఏలయన%ా ఈ ��నమ	న అతడ� ��P V¯ాN ర���న PQడ6 ను ��\ V�న దూడలను
%tఱÃలను బ>%ా అ#SuంA #ాజక;మ�రFలనంద#S" Z2ౖTx�¥�పతpలను య�జక;(ైన
అబµ��xరFను 1ి>1ింప%ా 9ారF 9ా" సమ	ఖమ	లk అన`�ానమ	ల;
ప�చుd��నుచు#ాజ?ౖన అ�ోయ� AరంyV యగ	ను%ాక అ" పల;క;చుTx`రF.
26262626 అP�ే  ZLవక;డT:ౖన నను`ను య�జక;(ైన ¯ా�ోక;ను PQ� య��x
క;మ�రF(ైన బ¿Txయ�ను  ZLవక;(ైన ¯�లa¹నును అతడ� 1ి>Aన9ాడ�
�ాడ�. 27272727 Tx P�>న9ాడ వ�ను #ాజవ�నగ	  తరF9ాత  Zిం}సనమ	]ద
ఎవడ� ఆZీను(ై య	ండ�T° అ��  ZLవక;డT:ౖన Tx�� �ెపuక య	ందు9ా? ఈ
�ార�మ	 Tx P�>న9ాడవ�ను #ాజవ� నగ	  Z2లవ� ��ప�న జరFగ	చున`�x?
అ" య(f%?ను. 28282828 �x�దు బ�ెªబను 1ిల;వ�మ" Z2లVయ�%ా ఆ�� #ాà
స"`¥��I వAd #ాà ఎదుట "ల;వబ(ెను. 29292929 అప�డ� #ాà పKమ�ణ
ప�ర�కమ	%ా �ె1ిuన�ేమన%ాసకల���న ఉపదKవమ	లలkనుం(f నను`
V(f1ింAన PQ�9ా yవమ	��డ� 30303030 అవశ�మ	%ా  క;మ�రF(ైన
¯�లa¹ను Tx తరF9ాత ఏల;9ా(ై Txక; పKJ%ా Tx Zిం}సనమ	 ]ద
ఆZీనుడగ	న" ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా Txమమ	 ��డ" TEను
క; పKమ�ణమ	 �ేZిన�x"" ఈ ��నమ	నTE T:ర9EరFdదున" �ెపu%ా 31313131 బ�ెªబ
¯ా%Sల ప(f #ాàనక; నమ¯ా�రమ	 �ేZిTx P�>న9ా(ైన #ాజగ	 �x�దు
స�x�ాలమ	 బKదుక;ను %ాక అT:ను. 32323232 అప�డ� #ాజ?ౖన �x�దుయ�జక;(ైన
¯ా�ోక;ను పKవకN PQ�న Tx�xనును PQ�య��x క;మ�రF(ైన బ¿Tx య�ను
Tx±దwక; 1ిల;వ�మ" Z2లVయ�%ా 9ారF #ాà స"`¥��I వAd#S. 33333333 అంతట
#ాà]రF ] P�>న 9ాడT:ౖన Tx ZLవక;లను 1ిల;చు��" ��P Tx క;మ�రF



(ైన ¯�లa¹నును Tx కంచర %ా(fద]ద ఎ�I�ంA %S�నునక; ¬Zి��"��P
34343434 య�జక;(ైన ¯ా�ోక;ను పKవకNPQ�న Tx�xనును అక�డ ఇW\ా P�Úయ	ల]ద
#ాà%ా అత"�I పటµC �ÌLకమ	 �ేZిన తరF9ాత ]రF బµ�ాTxదమ	 �ేZి#ాజ?ౖన
¯�లa¹ను AరంyV యగ	ను%ాక అ" పKకటన �ేయవలsను. 35353535 ఇW\ా P�ల;
9ా#S]దను య��x9ా#S]దను TEనత"" అ¥��ా#S%ా "య!ంA య	Tx`ను
గనుక 1ిమ4ట ]రF PQర�ష ల�మ	నక; అత" 9:ంట#ా%ా అతడ� Tx
Zిం}సనమ	]ద ఆZీను(ై Txక; పKJ%ా #ాజగ	ను అ" Z2లV�ెdను. 36363636
అందుక; PQ�య��x క;మ�రF(ైన బ¿Txయ� #ాà నక; పKతp�తN రమ	%ా
ఇట6 T:నుఆల�గ	 జరFగ	ను %ాక, Tx P�>న9ాడవ�ను #ాజవ�నగ	  �ేవ�(ైన
PQ�9ా ఆ మ�టను ZిÍ రపరచును %ాక. 37373737 PQ�9ా Tx P�>న 9ాడవ�ను
#ాజవ�నగ	 క; ��డ�%ా నుం(fనటB6  ఆయన ¯�లa¹నునక; ��డ�%ానుం(f,
Tx P�>న9ా(ైన #ాజగ	 �x�దు±క� #ాజ�మ	కంటM అత" #ాజ�మ	
ఘనమ	%ా �ేయ	ను%ాక అT:ను; 38383838 �ాబట-C  య�జక;(ైన ¯ా�ోక;ను పKవకNPQ�న
Tx�xనును PQ�య��x క;మ�రF(ైన బ¿Txయ�య	ను �?#³¬య	ల;ను
12ల�¬య	 ల;ను #ాజ?ౖన �x�దు కంచర%ా(fద]ద ¯�లa¹నును ఎ�I�ంA
%S�నునక; ¬Zి��" #ా%ా 39393939 య�జక;(ైన ¯ా�ోక; గ	(xరమ	లkనుం(f
�ైలప� ��మ	4ను �ెAd ¯�లa¹నునక; పటµC �ÌLకమ	 �ేZ2ను. అప�డ� 9ారF
బµ�ా ఊద%ా కc(fన జనులందరFను#ాజ?ౖన ¯�లa¹ను AరంyVయగ	ను%ాక
అ" �³కల;9EZి#S 40404040 మ#Sయ	 ఆ జనులందరFను అత" 9:ంబ(fవAd
1ిల6 న%�\ వ�లను ఊదుచు, 9ాట- Txదమ	�ేత TEల బదwలగ	నటB6  అత�¥�క మ	%ా
సం��ÌింA#S. 41414141 అ�ోయ�య	ను అతడ� 1ి>Aన 9ారందరFను Vందులk



ఉండ%ా Vందు మ	%Sయబ¢వ� సమయమ	న ఆ చప�డ� 9ా#S�I Vనబ(ెను.
ã9ాబ	 బµ�ాTxదమ	 V"పటCణమ	నందు ఈ అల6 #S P�మ" యడ�గ%ా 42424242 
య�జక;(ైన అబµ��xరF క;మ�రF(ైన ãTx�xను వ�ెdను. అ�ోయ�లkప>�I
రమ	4, వ� ¥ైర�వంతpడవ�, వ� �భ సమ��xరమ	ల�� వచుdచుTx`వన%ా
43434343 ãTx�xను అ�ోయ��� ఇట6 T:ను"జమ	%ా మన P�>న9ాడ�ను
#ాàనగ	 �x�దు ¯�లa¹నును #ాà%ా "య!ంAయ	Tx`డ�. 44444444 #ాà
య�జక;(ైన ¯ా�ోక;ను పKవకNPQ�న Tx�xనును PQ�య��x క;మ�రF(ైన
బ¿Tx య�నును �?#³¬య	లను 12ల�¬య	లను అత"��కcడ పంప%ా 9ారF
#ాà కంచర%ా(fద]ద అత" నూ#³ %SంA#S; 45454545 య�జక;(ైన ¯ా�ోక;ను
పKవకNPQ�న Tx�xనును %S�ను దగ¶ర అత"�I పటµC �ÌLకమ	 �ేZి#S; అక�డ
నుం(f 9ారF సం��షమ	%ా వAdయ	Tx`రF; అందువలన పటCణమ	 అల6 #S
ఆPQను; ]క; Vనబ(fన ధ�" P�ే. 46464646 మ#Sయ	 ¯�లa¹ను
#ాజj�సనమ	]ద ఆZీను(ై య	Tx`డ�; 47474747 అందు�?r #ాà ZLవక;ల; మన
P�>న9ాడ�ను #ాàనగ	 �x�దునక; కృతజ®తల; �ె>6 ంప వAd, క; క>%Sన
ఖ��J కంటM ¯�లa¹నునక; ఎక;�9:ౖన ఖ��J కల;గ	నటB6 ను,  #ాజ�మ	కంటM
అత" #ాజ�మ	 ఘనమ	%ా ఉండ�నటB6 ను �ేవ�డ� దయ�ేయ	ను %ాక అ"
�ెపu%ా #ాà మంచమ	]ద ¯ా%Sలప(f నమ ¯ా�రమ	 �ేZి Pట6 T:ను 48484848 TEను
సyVT:ౖ య	ండ%ా ఈ ��నమ	న జ#S%SనటB6  Tx Zిం}సనమ	]ద
ఆZీనుడగ	టక; ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా ఒక" Txక;
దయ�ేZినందుక; ఆయనక; ¯�N తKమ	 కల;గ	ను%ాక అT:ను. 49494949 అందుక;
అ�ోయ� 1ి>Aన 9ారF భయప(f ల�A తమ తమ Pండ6 క; 9:È6��P#S. 50505050



అ�ోయ� ¯�లa¹నునక; భయప(f ల�A బయల;�ే#S బ>1ీఠప� ��మ	4లను
పటBC ��T:ను. 51515151 అ�ోయ� #ాజ?ౖన ¯�లa ¹నునక; భయప(f బ>1ీఠప�
��మ	4లను పటBC ��"#ాజ?ౖన ¯�లa¹ను తన ZLవక;డT:ౖన నను` కJN�ేత
చంపక;ండ ఈ ��నమ	న Txక; పKమ�ణమ	 �ేయవలsన" మనV
�ేయ	చున`టB6  ¯�లa¹నునక; సమ��xరమ	 #ా%ా 52525252 ¯�లa¹ను ఈల�గ	
Z2లV�ెdను అతడ� తను` ãగ	�"%ా అగ	పరచు��"న PQడల అత" తల
9:ండ�K కలలk ఒకటMౖనను �I\ందపడదు %ా" అత"యందు �ౌషC ~మ	 కనబ(fన
PQడల అత"�I మరణhm వచుdన" Z2లVAd 53535353 బ>1ీఠమ	TUదwనుం(f అత"
1ిల;వనం1ిం�ెను; అతడ� వAd #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను ఎదుట ¯ా�ాC ంగపడ%ా
¯�లa¹ను అత"�� Pంట-�I ��మ4" Z2లV�ెdను.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 2#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 2#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 2#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 2

1111 �x�దునక; మరణ�ాలమ	 స]1ింప%ా అతడ� తన క;మ�రF(ైన
¯�లa¹నునక; ఈల�గ	 ఆజ® ఇ�ెdను 2222 లkక;లందరF ��వలZిన మ�ర¶మ	న
TEను ��వ�చుTx`ను; �ాబట-C  వ� ¥ైర�మ	 �ెచుd��" "బËరమ	 గ>%S 3333 
�ేవ�(ైన PQ�9ా అపu%SంAన�x"" �ా�ా(f,ఆయన మ�ర¶మ	ల
ననుస#SంAన PQడల వ� ఏ ప" ప�ను��"నను ఎక�డ J#S%Sనను అ"`ట-లk
V9Eకమ	%ా నడ�చు��ందువ�. ¹ÌL ధర4WాసN �మ	లk 9Kా యబ(fయ	న` �ేవ�"
కటCడలను ఆయన "య!ంAన ధర4మంతట-" ఆయన Tx�య Vధులను
Wాసనమ	లను %?r��నుమ	; 4444 అప�డ� 1ిల6 ల; తమ పKవరNన Vషయమ	లk
జjగ\తN %ా నుం(f TxPQదుట తమ ప�రÞహృద యమ	��ను ప�రÞమనసుq��ను



సత�మ	 ననుస#SంA నడ�చు��"న PQడల ఇW\ా P�Úయ	ల #ాజ� Zిం}సనమ	
]ద ఆZీనుడగ	 ఒకడ� క; ఉండక మ�నడ" PQ�9ా నను` గ�#Sd
పKమ�ణమ	 �ేZిన మ�టను ZిÍ రపరచును. 5555 అP�ే Z2ర�య� క;మ�రF(ైన
ã9ాబ	 Txక; �ేZిన �x"", ఇW\ా P�ల; ZLTx¥�పతpలగ	 TEరF క;మ�రF(ైన
అబé`రF PQ�ెరF క;మ�రF(ైన అమ�Wాయను 9ా#Sదw#S�I అతడ� �ేZిన�x"" 
9:రFగ	దువ�; అతడ� 9ా#S" చం1ి య	దzసమయమం�ైనటB6 %ా
సమ�¥xన�ాలమందు రకNమ	 Aం��ంA �x"" తన న(fకటBC ]దను తన
�ాదరmల ]దను పడజ³Z2ను. 6666 క; ��AనటB6  అత"�I �ేయవచుdను %ా"
అత" T:రZిన తల9:ండ�K కలను సమ�¥��I T:మ4��%ా ��గ"య�వదుw . 7777 TEను 
స�దరF(ైన అబµª  లkమ	 మ	ందరనుం(f �ా#S��%ా, %Sల��ºయ	(ైన బ#Sèల6 P
క;మ�రFల; Tx స}యమ	నక; వAd#S, వ� 9ా#S]ద దయయ	ంA 
బల6 ±దw ´¢జనమ	 �ేయ	9ా#Sలk 9ా#S" �ేరFdమ	. 8888 మ#Sయ	
బ¿Tx�]య	(ైన %?#ా క;మ�రFడ�ను బహÉ#§మ	 ఊ#S 9ాడ�T:ౖన Ìి]
±దw నుTx`డ�; TEను మహనPÀమ	నక; 9:ళØ6 చుండ%ా అతడ� నను`
శ1ిం�ెను. నను` ఎదు#t�నుట�?r అతడ� ±#ాw ను న��±దwక; ��%S
#ా%ాPQ�9ా��డ� కJN  �ేత TEను "ను` చంపన" పKమ�ణమ	 �ేZిJ". 9999
9ా"" "#�w Ìి%ా ఎంచవదుw ; వ� సుబ	��z గల9ాడవ� గనుక 9ా" TE!
�ేయవలsT° అ�� క; �ె>య	ను; 9ా" T:రZిన తల9:ండ�K కల; రకNమ	��
సమ�¥��I ��గజ³య	మ	. 10101010 తరF 9ాత �x�దు తన 1ితరFల�� కcడ "దK��ం��,
�x�దు పటCణమందు సమ�¥�లk 12టCబ(ెను. 11111111 �x�దు ఇW\ా  P�Úయ	లను
ఏ>న �ాలమ	 నల;వ�� సంవతqరమ	ల;, ¼̈బ¢K నులk అతడ� ఏడ�



సంవతqరమ	ల;ను PQర�ష ల�మ	లk మ	పu�� మ�డ� సంవతqరమ	ల;ను
ఏలsను. 12121212 అప�డ� ¯�లa¹ను తన తం(fKPQ�న �x�దు Zిం} సనమ	]ద
ఆZీను(xPQను. అత" #ాజ�మ	 "ల;కడ%ా ZిÍ రపరచబ(ెను. 13131313 అంతలk
హ%§¶తp క;మ�రF(ైన అ�ో య� ¯�లa¹ను త>6యగ	 బ�ెªబ±దwక; #ా%ా
ఆ�� సమ�¥xనమ	%ా వచుdచుTx`9ా అ" అత" న(f%?ను. అతడ�
సమ�¥xనమ	%ాTE వచుdచుTx`న" �ె1ిu 14141414 �� �ెపuవలZిన మ�ట±కట-
య	న`దT:ను. ఆ�� అ�� �ెప�మన%ా 15151515 అతడ� #ాజ�మ	 Tx�ై య	ం(ె
న"య	, TEను ఏలవలsన" ఇW\ా P�Úయ	లందరF తమ దృÌిC  Tx ]ద
ఉంAర"య	 వ� ఎరFగ	దువ�; అP�ే #ాజ�మ	 Tx�� �ాక Tx
స�దరF"�xPQను; అ�� PQ�9ావలన అత"�I �Kా పNమ�PQను, 16161616
ఇప�డ� TEను �� ఒక మనV �ేZి��నుచుTx`ను, �ాదనక;మ	. 17171717
ఆ���ెప�మన%ా అతడ�#ాజగ	 ¯�లa¹ను ష�TE ]య	#ాలsౖన అáషగ	ను
Txక; 12ం(f6 �IచుdనటB6  దయ�ేZి అత"�� వ� �ెపuవలsను, అతడ� ��
�ాద"�ెపu డT:ను. 18181818 బ�ెªబమంA��, "ను` గ�#Sd #ాà�� �ె12uద నT:ను. 19191919
బ�ెªబ #ాజ?ౖన ¯�లa¹నుTUదwక; అ�ోయ� పmమ	న �ెప�టక; వAdనప�డ�,
#ాàల�A ఆ��క; ఎదురF%ా వAd ఆ��క; నమ¯ా�రమ	 �ేZి Zిం}సనమ	
]ద ఆZీను(ై తన త>6��రక; ఆసనమ	 ఒకట- 9EPంప%ా, ఆ�� అత"
క;(f�ారî�మ	న కcరFdం(ెను. 20202020 ఒక Aన` మనV�ేయ %�రFచుTx`ను; Tx
మ�ట ��K Zి 9Eయక;మ" ఆ�� �ెపu%ా #ాàTx తÚ6  �ెప�మ	,  మ�ట
��K Zి9Eయనన%ా 21212121 ఆ��ష�TE]య	#ాలsౖన అáషగ	ను  స�దరF(ైన
అ�ోయ�క; 12ం(f6  �I1ిuంప వలsనT:ను. 22222222 అందుక; #ాజ?ౖన ¯�లa¹నుష�TE



]య	#ాలsౖన అáషగ	ను మ�తK�¤ అ�ోయ���రక; అడ�గ	ట P�ల? అతడ�
Tx అన` �ాబట-C  అత"��రక;ను, య�జక;(ైన అబµ��xరF��రక;ను, Z2ర�య�
క;మ�రF (ైన ã9ాబ	��రక;ను #ాజ�మ	ను అడ�గ	మ" తన త>6�� �ె12uను.
23232323 మ#Sయ	 #ాజ?ౖన ¯�లa¹నుPQ�9ా ��డ� అ�ోయ� ప>�Iన PÀ
మ�టవలన అత" �Kా ణమ	నక; నషCమ	 #ాక��PనPQడల �ేవ�డ� Txక;
%tపu అ�ాయమ	 కల;గజ³య	ను %ాక. 24242424 నను` ZిÍ రపరA, Tx తం(fK
Zిం}సనమ	]ద నను` ఆZీను"%ా �ేZి, తన 9ా%ాw నమ	 పK�ారమ	 Txక;
క;టBంబమ	 కల;గజ³Zిన PQ�9ా yవమ	��డ�, అ�ోయ� PÀ ��నమ	న
మరణమవ�న" �ె1ిu 25252525 PQ�య��x క;మ�రF (ైన బ¿Txయ�ను పంప%ా
ఇతడ� అ�ోయ� ]ద ప(fనందున అతడ� చ"��PQను. 26262626 తరF9ాత #ాà
య�జక;(ైన అబµ��xరFనక; Z2లVAdన�ేమన%ా అTx ��తpలk క; క>%Sన
��లమ	లక; 9:ళØ6 మ	; వ� మరణ మ	నక; �ాతpK డ9:ౖJV %ా" వ� Tx
తం(fKPQ�న �x�దు మ	ందర �ేవ�(ైన PQ�9ా మందసమ	ను ¹Zి, Tx
తం(fK�I �Kా 1ిN ంAన శ\మల"`ట-లk శ\మ ��ం��JV గనుక ఈ9Eళ మరణhm క;
V¥�ంపను. 27272727 తరF9ాత ¯�లa¹ను అబµ��xరFను PQ�9ాక; య�జక;డ�%ా
ఉండక;ండ ¬Zి9EZ2ను, అందువలన PQ�9ా ఏÚ క;టBంëక;లను గ�#Sd
ÌిలkహÑలk పKమ�ణమ	�ేZిన మ�ట T:ర9E#?ను. 28282828 ã9ాబ	 అబµª  లkమ	
పmమ	 అవలంëంపక ��Pనను అ�ోయ�పmమ	 అవలంëంA య	ం(ెను
గనుక ఈ వరNమ�నమ	ల; అత"�I #ా%ా అతడ� �ా#S��P PQ�9ా
గ	(xరమ	నక; వAd బ>1ీఠప� ��మ	4లను పటBC ��T:ను. 29292929 ã9ాబ	
�ా#S��P PQ�9ా గ	(xరమ	నక; వAd బ>1ీఠమ	TUదw  నుTx`డను సంగJ



#ాజగ	 ¯�లa¹నునక; Vనబడ%ా ¯�లa¹ను PQ�య��x క;మ�రF(ైన
బ¿Txయ�ను 1ి>1ింAవ� 9:È6  9ా"]ద పడ�మ" ఆజ® ఇAdనందున 30303030 
బ¿Txయ� PQ�9ా గ	(xరమ	నక; వAd#ాà "ను` బయట-�I రమ4"
Z2లV�ెdన" ã9ా బ	�� �ె12uను. అతడ� అ���ాదు, TE"క�డTE చ�ెdద
నన%ా, బ¿Txయ� J#S%S #ాàTUదwక; వAd ã9ాబ	 తన�� �ె1ిuన మ�ట
#ాàనక; �ె>యజ³Z2ను. 31313131 అందుక; #ాà ఇట6 T:ను అతడ� �� �ె1ిuనటB6 %ా
�ేయ	మ	; అతడ� ¥xర��Zిన "రప#ాధుల రకNమ	ను TxమటBC క;ను Tx తం(fK
క;టBంëక;లమటBC క;ను ప#S}రమ	 �ేయ	ట�?r అత" చం1ి �ాJ12టBC మ	. 32323232
TEరF క;మ�రFడ�ను ఇW\ా P�ల; 9ా#S సమ�}¥�పJయ	T:ౖన అబé`రFను,
PQ�ెరF క;మ�రFడ�ను య��x9ా#S ZLTx¥�పJయ	T:ౖన అమ�Wాయ	ను అను
తన కంటM JపరFల;ను ãగ	�ల; నగ	 ఈ ఇదwరF మనుషp�ల]ద ప(f
ã9ాబ	 Tx తం(fKPQ�న �x�దు ఎరFగక;ండ కJN�ేత 9ా#S" చం1ి 9EZ2ను
గనుక అతడ� ¥xర��Zిన రకNమ	 PQ�9ా అత" తల]���³ ర1ిuంచును. 33333333
మ#Sయ	 �రF �Kా ణ �ోషమ	నక; ã9ాబ	ను అత" సంతJ9ారFను
స�x�ాలమ	 ఉతN ర9ాదుల; %ా", �x�దునక;ను అత" సంతJ �I" అత"
క;టBంëక;లక;ను అత" Zిం}సనమ	నక;ను సమ�¥xనమ	 PQ�9ావలన
ఎన`టMన`ట-�I" క>%S య	ండ�ను. 34343434 �ాబట-C  PQ�య��x క;మ�రF(ైన
బ¿Txయ� వAd అత"]ద ప(f అత" చంప%ా అతడ� అరణ�మందుండ� తన
Pంట-లk �ాJ12టCబ(ెను. 35353535 #ాà అత"�I బదుల;%ా PQ�య��x
క;మ�రF(ైన బ¿Txయ�ను ZLTx¥�పJ%ా "య!ం�ెను. మ#Sయ	 #ాà
అబµ��xరFనక; బదుల;%ా య�జక;(ైన ¯ా�ోక;ను "య !ం�ెను. 36363636



తరF9ాత #ాà Ìి]" 1ిల;వనం1ింA అత"�I ఈ మ�ట Z2లV�ెdను. వ�
PQర�షల�మ	లk ఇల;6  కట-C ంచు��" బయట ఎక�(f�?rనను 9:ళ6క అందులk
�ాప�రమ	ండ�మ	. 37373737 వ� ఏ ��నమ	న బయల;�ే#S �I�ోKను ఏరF 9ాగ	
�xటBదు9Ù ఆ ��నమ	న వ� చచుdట "శdయమ" ర�� f%ా �ె>Zి��నుమ	, 
�Kా ణమ	నక; 9E ఉతN ర9ా��వన%ా 38383838 Ìి]తమరF Z2లVAdన�� మంA�ేను;
Tx P�>న9ా#?rన #ాజగ	 తమరF �ె1ిuన పK�ారమ	 తమ ZLవక;డT:ౖన TEను
�ేZ2దన" #ాà�� �ె12uను. Ìి] PQర�షల�మ	లk అTEక ��నమ	ల; "9ాసమ	
�ేయ	చుం(ెను. 39393939 అP�ే మ�డ� సంవతqరమ	 లsౖన తరF 9ాత Ìి]±క�
ప"9ా#Sలk ఇదwరF �ా#S��P మయ�ా క;మ�రF(ైన ఆ�×షp అను %ాతp #ాà
TUదwక; �ే#S#S. అంతట9ారF %ాతpలk ఉTx`ర"Ìి]�I వరNమ�నమ	 �ా%ా 40404040
Ìి] ల�A %ా(fదక; గంతకట-C  తన ప"9ా#S" 9:దక;ట�?r %ాతpలk" ఆ�×షpTUదwక;
��PQను.ఈల�గ	న Ìి] ��P %ాతpలkనుం(f తన ప" 9ా#S" ¬Zి��"వ�ెdను.
41414141 Ìి] PQర�షల�మ	లk నుం(f %ాతpనక; ��P వ�ెdన" ¯�లa¹నునక;
వరNమ�నమ	 �ా%ా 42424242 #ాà Ìి]" 1ిల;వనం1ింA అత"�� ఇట6 T:నువ� ఏ
��నమందు బయల;�ే#S ఏ సÍలమ	న�?rనను 9:ళØ6 దు9Ù ఆ ��నమ	న వ�
మరణమగ	దువ" "శdయమ	%ా �ె>Zి��న వలsన" PQ�9ా ��డ" TEను
క; ఖం(fతమ	%ా ఆజ® ఇAd  �ేత పKమ�ణమ	 �ేPంAJ" గ�x? మ#Sయ	
తమరF Z2లVAdన�ే మంAద" వ� ఒప���ంట-V; 43434343 �ాబట-C  PQ�9ా��డ"
వ� �ేZిన పKమ�ణమ	ను �¤మ	 క; ఆజj® 1ింAన ఆజ®ను వ� %?r��నక
��J9E! అ" అ(f%S 44444444 వ� మ� తం(fKPQ�న �x�దునక; �ేZినటBC  
హృదయమ	లk ��దుల;చున` �×డంతయ	 క; �ె> య	ను. వ� �ేZిన �×డ�



PQ�9ా  తల]���³ ర1ిuంచును. 45454545 అP�ే #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను
ఆ�#ా�దమ	 ��ందును, �x�దు Zిం} సనమ	 PQ�9ా సమ	ఖమందు
స�x�ాలమ	 ZిÍ రపరచబడ�న" Ìి]�� �ె1ిu 46464646 #ాà PQ�య��x
క;మ�రF(ైన బ¿Txయ�క; Z2లVయ�%ా అతడ� బయల;�ే#S 9ా"]ద ప(f 9ా"
చం12ను. ఈ పK�ారమ	 #ాజ�మ	 ¯�లa¹ను వశమ	న ZిÍ రపరచబ(ెను.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 3#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 3#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 3#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 3

1111 తరF9ాత ¯�లa¹ను ఐగ	ప�N #ాజ?ౖన ఫ#� క;మ�#?Nను 12ం(f6 �ేZి��" అత"�I
అల;6 (xPQను. తన నగరFను PQ�9ా మం��రమ	ను PQర�షల�మ	 చుటBC
�Kా �ార మ	ను కట-C ంచుట మ	%SంAన తరF9ాత ఫ#�క;మ�#?Nను �x�దు
ప�రమ	నక; ర1ిuం�ెను. 2222 ఆ ��నమ	ల వరక; PQ�9ా Txమమ	న
కట-C ంపబ(fన మం��రమ	 ల�క��%ా జనుల; ఉన`త సÍలమ	లయందు మ�తKమ	
బల;లను అ#Suంచుచు వAd#S. 3333 తన తం(fKPQ�న �x�దు "య!ంAన
కటCడలను అనుస#Sంచుచు ¯�లa¹ను PQ�9ాయందు 1LKమయ	ం�ెను %ా"
య	న`త సÍలమ	లయందు అతడ� బల;లను మ�తKమ	 అ#Suంచుచు ధూపమ	
9Eయ	చు నుం(ెను. 4444 %Sëãను మ	ఖ����న ఉన`తసÍల��� య	ం(ెను గనుక
బల;ల న#Suంచుట�?r #ాà అక�(f�I ��P ఆ బ>1ీఠమ	]ద 9:P�
దహనబల;లను అ#Suం�ెను. 5555 %Sëãనులk PQ�9ా #ాJK9Eళ స�ప`మందు
¯�లa ¹నునక; పKత�m���TEను క; �ే" "చుdట �IషC¹�x" నడ�గ	మ"
�ేవ�డ� అత"�� Z2లVయ�%ా 6666 ¯�లa¹ను ఈల�గ	 మనV �ేZ2ను
�xసుడ�ను Tx తం(fKయ	T:ౖన �x�దు  దృÌిC �I అనుకcలమ	%ా సత� మ	ను



J" అనుస#SంA య�xరÍ���న మనసు గల9ా(ై పKవ#SNం�ెను గనుక వ�
అత"PQడల ప#Sప�రÞ కటµmమగ	 పరA, PÀ ��నమ	ననున`టB6 %ా అత"
Zిం} సనమ	]ద అత" క;మ�రF" కcరFdండబ¿ట-C  అత"యందుమ}కృపను
చూ1ియ	Tx`వ�. 7777 Tx �ే9ా PQ�9ా, వ� Tx తం(fKPQ�న �x�దునక;
బదుల;%ా  �xసుడT:ౖన నను` #ాà%ా "య!ంA య	Tx`వ�; అP�ే TEను
బµల;డను, �ార�మ	ల; జరFప�టక; Txక; బ	��z  �xలదు; 8888  �xసుడT:ౖన TEను
వ� �ÅరF��"న జనుల మధ� ఉTx`ను; 9ారF VసN #SంAయ	న`ందున 9ా#S"
లsక� 12టBC టయ	 9ా#S VWాల�ేశమ	ను తన�× �ేయ	టయ	 అ¯ాధ�మ	. 9999 ఇంత
%tపu�ైన  జనమ	నక; Tx�యమ	 ¬రdగల9ాడ� ఎవ�డ�? �ాబట-C  TEను మంA
�ెడiల; V9EAంA  జనులక; Tx�యమ	 ¬రFdనటB6   �xసుడT:ౖన Txక;
V9Eకమ	గల హృదయమ	 దయ �ేయ	మ	. 10101010 ¯�లa¹ను �ేZిన PÀ మనV
పKభ	వ�నక; అనుకcలమ�PQను గనుక 11111111 �ేవ�డ� అత"�I ఈల�గ	 Z2ల
V�ెdను�º# �ా య	వ�T:ౖనను ఐశ�ర�మ	T:ౖనను  శతpK వ�ల �Kా ణమ	T:ౖనను
అడ�గక, Tx�యమ	లను గ\ ©̈ంచు టక; V9Eకమ	 అనుగ\ ©̈ంచుమ" వ�
అ(f%SJV. 12121212 వ� ఈల�గ	న అ(f%Sనందున  మనV ఆల�IంచుచుTx`ను; బ	��z
V9Eకమ	ల; గల హృదయమ	 �IచుdచుTx`ను; ప�#S�క;లలk వంట-9ాడ�
ఒకడ�ను ల�డ�, ఇక]దట వంట-9ా(ొకడ�ను ఉండడ�. 13131313 మ#Sయ	 వ�
ఐశ�ర� మ	ను ఘనతను ఇమ4" అడ�గక ��Pనను TEను 9ాట-" కcడ
�IచుdచుTx`ను; అందువలన  ��నమ	ల"`టను #ాàలలk
వంట-9ా(ొక(ైనను నుండడ�. 14141414 మ#Sయ	  తం(fKPQ�న �x�దు Tx
మ�ర¶మ	లలk నడA Tx కటCడలను TEను "య!ంAన ధర4మంతట-"



%?r��"నటB6  వ� నడA 9ాట-" %?r��"న PQడల "ను` �º# �ా య	ష4ంతp"%ా
�ేZ2దను అT:ను. 15151515 అంతలk ¯�లa¹ను �¤ల;��" అ�� స�ప`మ"
�ె>Zి��T:ను. 1ిమ4ట అతడ� PQర�షల�మ	నక; వAd PQ�9ా "బంధనగల
మందసమ	 ఎదుట "ల;వబ(f దహనబల;లను సమ�¥xనబల;లను అ#SuంA
తన ZLవక;లంద#S�I" Vందు �ేPం�ెను. 16161616 తరF9ాత 9Eశ�లsౖన PదwరF ZీN �ల;
#ాàTUదwక; వAd అత" మ	ందర ">A#S. 17171717 9ా#Sలk ఒక�ె PటB6  మనV
�ేZ2నుTx P�>న9ా(x AతN %Sంచుమ	, TEనును ఈ ZీN �య	ను ఒక Pంట-లk
"వZించుచుTx`మ	; �x"�� కcడ ఇంట-లk ఉం(f TETUక 1ిల6 ను కంట-". 18181818 TEను
క"న మ�డవ ��నమ	న ఇ��య	 1ిల6 ను కT:ను; �¤!దwర మ	ను
కcడనుTx`మ	, �¤!దwరమ	 తపu ఇంట-లk మ#S PQవరFను ల�రF. 19191919 అP�ే
#ాJKయందు ఇ�� పడకలk తన 1ిల6 ]ద పడ%ా అ�� చ�ెdను. 20202020 �ాబట-C  మధ�
#ాJK P�� ల�A  �xZిT:ౖన TEను "��Kంచుచుండ%ా వAd, Tx పKక�లkనుం(f Tx
ëడiను ¬Zి��" తన �ð%Sట-లk 12టBC ��", చAdన తన 1ిల6 ను Tx �ð%Sట-లk
ఉం�ెను. 21212121 ఉదయమ	న TEను ల�A Tx 1ిల6 క; �ా>య� చూడ%ా అ��
చAdన�xPQను; తరF9ాత ఉదయమ	న TEను 1ిల6 ను "�x"ంA చూAనప�డ�
9ాడ� Tx కడ�ప�న ప�ట-Cన9ాడ� �ాడ" TEను �ె>Zి��ంట-". 22222222 అంతలk #?ండవ
ZీN � అ�� �ాదు;బK���Iయ	న`�� Tx ëడi  చAdన�� �x" ëడi  అ" �ెపu%ా
ఆ���ాదు, చAdన�ే  ëడi  బKJ�Iయ	న`�� Tx ëడi  అT:ను. ఈ పK�ారమ	%ా
9ారF #ాàసమ	ఖమ	న మనV�ేయ%ా 23232323 #ాàబK���Iయ	న`�� Tx ëడi
చAdన��  ëడi  అ" ±క �ెయ	, #?ండవ��ఆల�గ	 �ాదు చAdన��  ëడi
బK���Iయ	న`�� Tx ëడi  అ" �ెప�చున`��; 24242424 గనుక కJN  �ెమ4" ఆజ® ఇ�ెdను.



9ారF ఒక కJN  #ాజస"`¥��I �ే%ా 25252525 #ాà #?ండ� ´µగమ	ల;%ా బK���Iయ	ండ�
ëడiను �ేZి సగమ	 �º"�I" సగమ	 �x"�I" �ె#Sసగమ	 ఇయ�వలZినద" ఆజ®
ఇ�ెdను. 26262626 అంతట బK���Iయ	న` ëడi±క� త>6  తన ëడi  Vషయ��� 1Lగ	ల;
తరFగ	��" ��Pన�ై, #ాàTUదwTx P�>న 9ా(x, ëడiను ఎంతమ�తKమ	 చంపక
�x"�³ P1ిuంచుమ" మనV�ేయ%ా, ఆ #?ండవ ZీN � అ�� Tx�ైనను �x"�ైనను
�ాక;ండ �ె#Sసగమ	 �ేయ	మT:ను. 27272727 అందుక; #ాàబK���Iయ	న` ëడiను
ఎంతమ�తKమ	 చంపక nదట-�x" �Iయ	�(f, �x" త>6  అ�ే అ" ¬రFu ¬#?dను.
28282828 అంతట ఇW\ా P�Úయ	లందరFను #ాà ¬#Sdన ¬రFuనుగ�#Sd V"
Tx�యమ	 V�x#Sంచుటయందు #ాà �ైవజj® నమ	 TUం��న9ాడ" గ\ ©̈ంA
అత"�I భయప(f#S.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 4#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 4#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 4#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 4

1111 #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను ఇW\ా P�Úయ	లంద#S]ద #ాజjPQను. 2222
అత"±దwనున` అ¥�పతpల; ఎవ#?వరన%ా ¯ా�ోక; క;మ�రF(ైన అజ#ా�
య�జక;డ�; 3333 Ìీ�ా క;మ�రFలsౖన ఎÚ�#?ప�ను అ ß̈య�య	ను పK¥xన
మంతpK ల;; అ ß̈లcదుక;మ�రF(ైన PQ��ా�ాతp ల�üక;(ై య	ం(ెను; 4444 
PQ�య��x క;మ�రF(ైన బ¿Txయ� Z2ౖTx�¥�పJ; ¯ా�ోక;ను అబµ��xరFను
య�జక;ల;. 5555 Tx�xను క;మ�రF(ైన అజ#ా� అ¥��ారFల ]ద ఉం(ెను; Tx�xను
క;మ�రF(ైన జjబ�దు #ాà సమ	ఖమ	లk" !తpK డ�ను
మంJKయ	T:ౖయ	ం(ెను; 6666 అ ß̈�ారF గృహ "#ా�హక;డ�; అబµw  క;మ�రF(ైన
అ�ో#ామ	 9:ట-C  ప" Vషయమ	లk అ¥��ా#S. 7777 ఇW\ా  P�Úయ	లంద#S]ద



¯�లa¹ను ప"`దwరF అ¥��ారFలను "య!ం�ెను. �రF #ాàనక;ను అత"
ఇంట-9ా#S�I" ఆ}రమ	 సంగ\హమ	 �ేయ	9ారF. సంవతqరమందు ఒ���క�
T:లక; 9ా#Sలk ఒ���క�డ� ఆ}రమ	ను సంగ\హమ	 �ేయ	చుం(ెను. 8888 9ా#S
1LళØ6  ఇ9E; ఎâKా  Pమ	 మన�మందు హÉరF క;మ�రFడ�, 9999 మ�కసుqలkను
షయÚËమ	లkను బé�ెª��షpలkను ఏలkT:Ë¥xTxనులkను �ె�?రF క;మ�రFడ�; 10101010
అరFబ¢Ëతpలk ¼̈Z2దు క;మ� రFడ�; �"�I Wó�Å �ేశమ	ను ¼̈12రF
�ేశమంతయ	 "య!ంపబ(ెను. 11111111 మ#Sయ	 అáTx�xబ	 క;మ�రF"�I �ోరF
మన�పK�ేశమంతయ	 "య!ంపబ(ెను; ¯�లa ¹ను క;మ�#?NPQ�న టµ�ాతp
ఇత" ´µర�. 12121212 మ#Sయ	 అ ß̈లcదు క;మ�రF(ైన బయTxక; �xTxక;ను
��%S�ోw  య	ను బé�ెªయ�ను పK�ేశమంతయ	ను "య!ంపబ(ెను. ఇ�� PQజ?K
P�ల; దగ¶రనున` ¯ా#?�xనుం(f బé�ెªయ�ను nదల;��"
ఆబéల�4�ల�వరక;ను ±�?`య�మ	 అవ త> సÍలమ	వరక;ను
9ా�1ించుచున`��. 13131313 %?బ¿రF క;మ� రFడ� #ా¹J¶ ల�దునందు �ాప�రమ	ం(ెను;
�"�I %Sల� దులkనుం(fన మనÌLª క; క;మ�రF(ైన య�PÀరF %ా\ మ మ	ల;ను
బµ�ానులkనున` అ#�¶ బ	 �ేశమ	ను "య!ంప బ(ెను; అ�� �Kా �ారమ	ల;ను
ఇతN(f అడiగడల;నుగల అరF వ�� %tపu పటCణమ	ల;గల పK�ేశమ	. 14141414 ఇ�ోw
క;మ�రF(ైన అ ß̈Tx�xబ	 మహనPÀమ	లk నుం(ెను. 15151515 నâాN Úమ	
�ేశమందు అ ©̈మయసుq ఉం(ెను; �డ� ¯�లa¹ను క;మ�#?NPQ�న
బµWøమతpను V9ాహమ	 �ేZి��T:ను. 16161616 ఆÌLరFలkను ఆలkతpలkను హÉÌ2ౖ
క;మ�రF(ైన బయTx య	ం(ెను. 17171717 ఇWాîఖ�రF �ేశమందు పర� యహÑ
క;మ�రF(ైన PQ��ా�ాతp ఉం(ెను. 18181818 బ¿Tx� ]ను �ేశమందు ఏల�



క;మ�రF(ైన Ìి] య	ం(ెను. 19191919 %Sల�దు �ేశమందును అ¹#§య	లక; #ాజ?ౖన
Zీ�ను �ేశమందును బµ�ాను #ాజ?ౖన ఓగ	 �ేశమందును ఊ#S క;మ�రF(ైన
%?బ¿రF ఉం(ెను; అతడ� ఒక�(ే ఆ �ేశ మందు అ¥��ా#S. 20202020 అP�ే
య��x9ారFను ఇW\ా P�ల; 9ారFను సమ	దKప� ద#Sనున` Pసుక
#³ణ	వ�లంత V¯ాN ర సమ�హ��� Jనుచు �xK గ	చు సంభKమపడ�చు నుం(f#S. 21212121
న�� (య�ఫKట«సు) nదల;��" ఐగ	ప�N  స#Sహదుw వరక; ఈ మధ�నున`
#ాజ�మ	ల"`ట-]దను Óి>ÌీNయ	ల �ేశమంతట-]దను ¯�లa¹ను
పKభ	త�మ	 �ేZ2ను. ఆ జనుల; పను` �ె>6 ంచుచు ¯�లa¹ను బK���Iన
��నమ	ల"`య	 అత"�I ZLవ�ేయ	చు వAd#S. 22222222 ఒ���క� ��నమ	నక;
¯�లa¹ను ´¢జనప� ¯ామ%S\ PQంత యన%ా, ఆరFవందల త�మ	ల సన`ప�
%�ధుమ1ిం(fయ	, 9EP"` #?ండ�వందల త�మ	ల మ	తక1ిం(fయ	, 23232323
��\ V�న PQడ�6  ప��య	, V(fPQడ�6  ఇరFవ��య	, నూరF %tఱÃల;ను, ఇVయ	
%ాక ఎఱÃదుప�ల; దుప�ల; �ంకల; ��\ V�న బµతpల;ను �ేబ(ెను. 24242424
య�ఫKట«సున�� Pవతల JపqహÑ nదల;��" %ాజjవరక;ను న�� Pవతల
నున` #ాàలంద#S]దను అత"�I అ¥��ారమ	ం(ెను. అత" �ాలమ	న
నల;��క;�ల T:మ4�� క>%Sయ	ం(ెను. 25252525 ¯�లa ¹ను ��నమ	ల"`టను
ఇW\ా P�ల;9ా#³! య��x 9ా#³! �xను nదల;��" బ¿P�#?ªబµ వరక;ను తమ
తమ �xK m�ెట6  �I\ందను అం¸రప��ెట6  �I\ందను "ర»యమ	%ా "వZించుచుం(f#S.
26262626 ¯�లa¹ను రథ మ	లక; నల;వ��9Eల గ	ఱÃప� Wాలల;ను #ðతpలక;
పం(ెKండ� 9Eల గ	ఱÃమ	ల;ను ఉం(ెను. 27272727 మ#Sయ	 #ాజ?ౖన ¯�లa ¹నునక;ను
#ాజ?ౖన ¯�లa¹ను ´¢జనప� బల6 ±దwక; వAdన 9ా#Sకంద#S�I" ఏ!య	



తక;�వ�ాక;ండ అ¥��ారF లలk ఒకడ� �xను "య!ంపబ(fన మ�సమ	నుబట-C
ఆ} రమ	 సంగ\హమ	�ేయ	చు వ�ెdను. 28282828 మ#Sయ	 గ	ఱÃ  మ	ల;ను
�ాటBప�వ�ల;ను ఉన` ఆయ�సÍలమ	లక; పKJ 9ాడ�ను తనక; �ేయబ(fన
"రÞయమ	 ��ప�న యవల;ను గ(fi" �ె1ిuంచుచుం(ెను. 29292929 �ేవ�డ�
జj® నమ	ను బ	��z" వ#SÞంప శక�మ	 �ా" V9E చనగల మనసుqను
¯�లa¹నునక; దయ�ేZ2ను 30303030 గనుక ¯�లa¹నునక; క>%Sన జj® నమ	
త�రFu�ేశ సుÍ ల జj® నమ	 కంటMను ఐగ	1ీNయ	ల జj® నమంతట- కంటMను అ¥�క���
య	ం(ెను. 31313131 అతడ� సమసN���న 9ా#SకంటMను, ఎజjK  ß̈య	(ైన ఏ�xనుకంటMను
మ�ల; క;మ�రFలsౖన Á̈మ�ను కలk�ల; దరw అను 9ా#SకంటMను జj® నవంతp(ై
య	ం(ెను గనుక అత" �×#SNచుటBC నున` జనమ	 ల"`ట-లk 9ా�1ితమ�PQను.
32323232 అతడ� మ�డ�9Eల¯ా��తల; �ె12uను, 9:P�"` యPదు �×రNనల;
రAం�ెను. 33333333 మ#Sయ	 లsబµT°నులk ఉండ� �ేవ�xరF వృmమ	TE %ా"
%�డలkనుం(f nల;చు ©̈¯�qప� nక�TE %ా" �ెట6 "`ట-" గ�#Sd అతడ�
9Kా Z2ను; మ#Sయ	 మృగమ	ల; ప{ల; �Kా క; జంతpవ�ల; జలచరమ	ల;
అను9ాట- న"`ట-" గ�#Sdయ	 అతడ� 9Kా Z2ను. 34343434 అత" జj® నప�మ�టల;
�ె>Zి��నుట�?r అత" జj® నమ	నుగ�#Sd V"న
భ�పతpలంద#Sలkనుం(fయ	,జనులంద#Sలkనుం(fయ	 మనుషp�ల; ¯�లa¹ను
TUదwక; వAd#S.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 5#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 5#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 5#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 5

1111 తరF9ాత త�రFనక; #ాజ?ౖన ß̈#ామ	 తన తం(fK�I బదుల;%ా ¯�లa¹ను



పటµC �ÌLకమ	 TUం�ెన" V" తన ZLవక;లను ¯�లa¹నుTUదwక; పం12ను;
ఏలయన%ా ß̈#ామ	 ఎపuట-�I �x�దు�� ZL`హమ	%ా నుం(ెను. 2222

ß̈#ామ	TUదwక; ¯�లa¹ను ఈ వరNమ�నమ	 పం12ను. 3333 PQ�9ా Tx
తం(fKPQ�న �x�దు శతpK వ�లను అత" �ాదమ	ల�I\ంద అణచు వరక;
అ"`9:ౖప�లను య	దzమ	ల; అత"�I క>%Sయ	ం(ెను. 4444 తన �ేవ�(ైన
PQ�9ా Txమ ఘనతక; అతడ� మం��రమ	ను కట-C ంప �ల;ల�క ��PQనన`
సంగJ  9:రFగ	దువ�. ఇప�డ� శతpK వ� ఒకడ�ను ల�క;ండను
అ�ాయ�¤!య	 కల;గక;ండను Tx �ేవ�(ైన PQ�9ా నల;��శలను Txక;
T:మ4�� దయ�ేZి య	Tx`డ�. 5555 �ాబట-C Zిం}సనమ	]ద TEను క;
బదుల;%ా కcరFdండబ¿టBC   క;మ�రFడ� Tx Txమఘనతక; ఒక మం��రమ	ను
కట-C ంచున" PQ�9ా Tx తం(fK PQ�న �x�దునక; Z2లVAdనటB6  Tx �ేవ� (ైన
PQ�9ా Txమఘనతక; ఒక మం��రమ	ను కట-C ంచుటక; TEను ఉ�ేw శమ	
గల9ాడT:ౖ య	Tx`ను. 6666 లsబµT°నులk �ేవ�xరF మ�Ö నులను న#S�Iంచుట�?r Txక;
Z2లVమ	4; Tx ZLవక;ల;ను  ZLవక;ల;ను క>Zి ప" �ేయ	దురF; మ�Ö నులను
నరFక;ట యందు Zీ�ోయ	లక; ¯ాట-PQ�న9ారF మ�లk ఎవరFను ల�ర" క;
�ె>య	ను గనుక 7777  P�#ాuటB��ప�న TEను  ZLవక;ల yతమ	 �I�ెdదను
అT:ను. ß̈#ామ	 ¯�లa¹ను �ె1ిuన మ�టల; V" బహÑ%ా సం��షప(f ఈ
%tపu జనమ	ను ఏల;టక; జj® నమ	గల క;మ�రF" �x�దునక; దయ�ేZిన
PQ�9ాక; ఈ ��నమ	న ¯�N తKమ	 కల;గ	ను%ాక అ" �ె1ిu 8888
¯�లa¹నునక; ఈ వరNమ�నమ	 పం12నువ� Tx±దwక; పం1ిన వరN
మ�నమ	ను TEను అం%§క#SంAJ"; �ేవ�xరF మ�Ö నులను గ�#Sdయ	 సరళప�



మ�Ö నులనుగ�#Sdయ	  �Å#Sక యంతట- పK�ారమ	 TEను �ేPం�ెదను. 9999 Tx
ZLవక;ల; 9ాట-" లsబµT°నునుం(f సమ	దKమ	TUదwక; �ె�ెdదరF; అప�డ� 9ాట-"
�ెపuల;%ా కట-C ంA వ� Txక; "రÞPంచు సÍలమ	నక; సమ	దKమ	]ద
�ేరFనటB6  �ేZి, అక�డ అV క; అపu%Sంపబడ� బం�ోబసుN  TEను �ేయ	దును,
వ� 9ాట-" ¬Zి��ందువ�. ఇందునుగ�#Sd వ� Tx�Å#Sక ��ప�న జ#S%SంA Tx
Pంట-9ా#S సంరmణ��రక; ఆ} రమ	 ఇ�ెdదవ�. 10101010 ß̈#ామ	 ¯�లa¹నునక;
ఇషC���నంత మటBC క; �ేవ�xరF మ�Ö నులను సరళప� మ�Ö నులను పం1ించ%ా 11111111
¯�లa¹ను ß̈#ామ	నక;ను అత" Pంట- 9ా#S సంరmణక;ను ఆ}రమ	%ా
#?ండ�లmల త�మ	ల %�ధుమలను మ�డ� 9Eల ఎ"!��వందల పళ6
స�చû���న నూT:ను పం1ిం�ెను. ఈ పK�ారమ	 ¯�లa¹ను పKJ సంవతqరమ	

ß̈#ామ	నక; ఇచుdచువ�ెdను. 12121212 PQ�9ా ¯�లa¹నునక; �ేZిన
9ా%ాw నమ	 ��ప�న అత"�I జj® నమ	 దయ�ేZ2ను; మ#Sయ	 ß̈#ామ	ను
¯�లa¹నును సం¥��ేయ%ా 9ా#Sదw#S�I సమ�¥xనమ	 క>%Sయ	ం(ెను. 13131313 #ాజ?ౖన
¯�లa¹ను ఇW\ా P�Úయ	లంద#S�ేతను 9:ట-Cప" �ేPం�ెను; 9ా#Sలk
మ	పu��9Eలమం�� 9:ట-C  ప" �ేయ	9ా#?r#S, 14141414 �#S" అతడ� వంతpల��ప�న
T:లక; ప�� 9Eలమం��" లsబµT°నునక; పం1ిం�ెను; ఒక T:ల లsబµ T°నులkను
#?ండ� T:లల; ఇంట-±దwను 9ారF ఉం(f#S; ఆ 9:ట-C9ా#S]ద అ�ో#ామ	
అ¥��ా#SPQ� య	ం(ెను. 15151515 మ#Sయ	 ¯�లa¹నునక; బరFవ�ల; ¹య	9ారF
(ెబË�� 9Eలమం��య	 పర�తమ	లందు మ�Ö నుల; నరక;9ారF ఎను బ��
9Eలమం��య	 నుం(f#S. 16161616 �రF �ాక ప"]దనున` ¯�లa ¹ను hలu�ారFలక;
అ¥��ారFల; మ�డ�9Eల మ�డ�వందలమం��; �రF ప"9ా#S]ద అ¥��ారFలsౖ



య	ం(f#S. 17171717 #ాà Z2లVయ�%ా 9ారF మం��రమ	±క� ప�Tx��" �ె�I�న
#ాళ6�� 9Eయ	టక; %tపu #ాళ6ను !�I�> 9:లగల #ాళ6ను �ె1ిuంA#S. 18181818 ఈల�గ	న
¯�లa ¹ను పం1ిన9ారFను %Sá6 య	ల;ను, ß̈#ామ	 hలu�ారF ల;ను
మ�Ö నులను న#S�I #ాళ6ను మ>A మం��రమ	 కటBC టక; మ�Ö నులను #ాళ6ను
ZిదzపరA#S.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 6#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 6#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 6#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 6

1111 అP�ే ఇW\ా P�Úయ	ల; ఇగ	ప�N �ేశమ	లk నుం(f బయల;�ే#S వAdన
Txల;గ	వందల ఎనుబ��యవ సంవతqర మందు, అన%ా ¯�లa¹ను
ఇW\ా P�ల;ను ఏ>న Txల;గవ సంవతqరమందు y'  అను #?ండవ మ�సమ	న
అతడ� PQ�9ా మం��రమ	ను కట-C ంప Txరం�ం�ెను. 2222 #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను
PQ�9ాక; కట-C ంAన మం��రమ	 అరFవ�� మ�రల ��డ�గ	ను ఇరFవ��
మ�రల 9:డల;uను మ	పu�� మ�రల ఎతpN ను గల�ై య	ం(ెను. 3333 
ప#S�దzసÍలమ	 ఎదుట నున` మ	ఖమంటపమ	 మం��రమ	±క�
9:డల;uనుబట-C  PరFవ�� మ�రల ��డవ�,మం��రమ	 మ	ందర అ�� ప��
మ�రల 9:డల;u. 4444 అతడ� మం��రమ	నక; VAతK���న ప"�� �ేయబ(fన
అ>6క �Iట-�×లను �ేPం�ెను. 5555 మ#Sయ	 మం��రప� %�డచుటBC  గదుల;
కట-C ం�ెను; మం�� రప� %�డలక;ను ప#S�దzసÍలమ	నక;ను
గ#ా»లయమ	నక;ను చుటBC  నల;��శల అతడ� గదుల; కట-C ం�ెను. 6666 �I\ం��
అంతసుN గ�� అPదు మ�రల 9:డల;u, మధ� అంతసుN  గ�� ఆరF మ�రల
9:డల;u, మ�డవ అంతసుN గ�� P�డ� మ�రల 9:డల;u; ఏమన%ా దూలమ	ల;



మం��రప� %�డ లkపల ఆనక;ండ మం��రప� %�డచుటBC  బయట- తటBC న
Aమ	4#ాళØ6  ఉంచబ(ెను. 7777 అP�ే మం��రమ	 కటBC  సమయమ	న అ��
మ	ందు%ా ZిదzపరA �ెAdన #ాళ6�� కటCబ(ెను, మం��రమ	 కటBC  సÍలమ	న
సు�ెN  %tడi>nదలsౖన Pనుప ప"మ	ట6  ధ�" PQంత మ�తKమ	ను
Vనబడల�దు. 8888 మధ� అంతసుN క; తల;ప� మం��రప� క;(f �ారî~మ	న ఉం(ెను,
మధ� అంతసుN  గ���I" మధ� అంతసుN  గ��లkనుం(f మ�డవ అంతసుN  గ���I"
ఎ�I� ��వ�టక; చుటBC ను ��ట6  చటKమ	ం(ెను. 9999 ఈ పK�ారమ	 అతడ�
మం��రమ	ను కట-C ంచుట మ	%SంA మం��రమ	ను �ేవ�xరF దూలమ	ల��ను
పలకల��ను క1ిuం�ెను. 10101010 మ#Sయ	 మం��రమ	నక; చుటBC  గదులను
కట-C ం�ెను; ఇV అPదు మ�రల PQతpN గల9:ౖ �ేవ�xరF దూలమ	ల�ేత
మం��రమ	�� ��టCమ	%ా సం¥�ంపబ(ెను. 11111111 అంతలk PQ�9ా 9ాక;�
¯�లa¹నునక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను. 12121212 ఈ మం��రమ	ను వ�
కట-C ంచుచుTx`9E; వ� Tx కటCడలను Tx�యVధులను అనుస#SంA
నడ�చు��నుచు, TEను "య!ంAన ఆజ®ల"`ట-" %?r��"న PQడల  తం(fKPQ�న
�x�దు�� TEను �ేZిన 9ా%ాw నమ	ను  పmమ	%ా ZిÍ రపర�ెదను; 13131313 Tx
జనులsౖన ఇW\ా P�Úయ	లను V(fA12టCక TEను 9ా#Sమధ� "9ాసమ	 �ేZ2దను.
14141414 ఈ పK�ారమ	 ¯�లa¹ను మం��రమ	ను కట-C ంA మ	%Sం�ెను. 15151515 అతడ�
మం��రప� లkప> %�డలను అడ�గ	 నుం(f 12ౖకప� వరక; �ేవ�xరF పలకల�ేత
కట-C ం�ెను; లkపల 9ాట-" సరళప�మ�Ö ను పలకల�� క1ిu మం��రప� నట-Cల;6
�ేవ�xరF పలకల�� క1ిu9EZ2ను. 16161616 మ#Sయ	 మం��రప� పKక�లను ��గ	వనుం(f
%�డల 12ౖ´µగమ	 మటBC క; �ేవ�xరF పలకల�� ఇరFవ�� మ�రల PQతpN



కట-C ం�ెను; �ట-" గ#ా»లయమ	న�?r, అన%ా అJప#S�దw  ���న సÍలమ	న�?r
అతడ� లkపల కట-C ం�ెను. 17171717 అP�ే �x" మ	ందరనున` ప#S�దzసÍలమ	
నల;వ�� మ�రల ��డ�%?r య	ం(ెను. 18181818 మం��రమ	లkపలనున` �ేవ�xరF
పలకల]ద గ	బËల;ను VకZింAన ప�వ��ల;ను �ెక�బ(f య	ం(ెను;
అంతయ	 �ేవ�xరFకఱÃ  ప"P�, #ాP ±కటMౖన కనబడల�దు. 19191919 PQ�9ా
"బంధన మందసమ	 నుంచుట�?r మం��రమ	లkపల గ#ా»లయమ	ను Zిదzపర
�ెను. 20202020 గ#ా»లయమ	 లkపల ఇరFవ�� మ�రల ��డ�గ	ను ఇరFవ�� మ�రల
9:డల;uను ఇరFవ�� మ�రల PQతpN ను గల�ై య	ం(ెను, �º"" �¤>!
బం%ారమ	�� ���� %Sం�ెను, అరèకఱÃ�� �ేయబ(fన బ>1ీఠమ	ను
ఈల�గ	నT:����%Sం�ెను. 21212121 ఈల�గ	న ¯�లa¹ను మం��రమ	ను లkపల
�¤>! బం%ారమ	�� ����%SంA గ#ా»లయప� మ	ం%S>�I బం%ారప�
%tల;సుల;గల �ెర �ేPంA బం%ార మ	�� �x" ����%Sం�ెను. 22222222 ఏ ´µగమ	ను
Vడ�వక;ండ మం��రమంతయ	 బం%ారమ	�� ����%Sం�ెను; గ#ా»లయమ	
TUదwనున` బ>1ీఠమంతట-" బం%ారమ	�� ���� %Sం�ెను. 23232323 మ#Sయ	 అతడ�
గ#ా»లయమందు ప�ేZి మ�రల PQతpN గల #?ండ� �?ర�బ	లను ఒÚవ కఱÃ��
�ేPం�ెను; 24242424 ఒ���క� �?ర�బ	నక; అP�ేZి మ�రల ��డవ�గల
#?క�ల;ం(ెను; ఒక #?క� Aవర nదల; ��" #?ండవ #?క� AవరమటBC క; ప��
మ�రల; ��డవ�. 25252525 #?ండవ �?ర�బ	ను ప�� మ�రల; కల�ై య	ం(ెను;
�?ర�బ	ల; #?ం(fంట-�I" ఏక ప#Sమ�ణమ	ను ఏ�ా�ారమ	ను క>%S య	ం(ెను.
26262626 ఒక �?ర�బ	 ప�� మ�రల PQతpN  #?ండవ �?ర�బ	 �x"వలsTE య	ం(ెను. 27272727 
అతడ� ఈ �?ర�బ	లను గ#ా»లయమ	లk ఉం�ెను. ఆ �?ర�బ	ల #?క�ల;



Vప���" ±క�x" #?క� Pవత> %�డక;ను #?ండవ�x" #?క� అవత>
%�డక;ను అంట- య	ం(ెను; గ#ా»లయమందు �ట- #?క�ల; ఒక�x"�� ఒకట-
అంటB��" య	ం(ెను. 28282828 ఈ �?ర�బ	లను అతడ� బం%ారమ	�� ����%Sం�ెను.
29292929 మ#Sయ	 మం��రప� %�డ ల"`ట-]దను లkపల TE! 9:ల;పల TE!
�?ర�బ	లను తమ�ల వృmమ	లను VకZింAన ప�షuమ	లను �ె�I�ం �ెను. 30303030
మ#Sయ	 మం��రప� నట-Cల;6  లkపలను 9:ల;పలను బం%ారమ	�� ����%Sం�ెను.
31313131 గ#ా»లయప� �x�రమ	లక; ఒÚవకఱÃ�� తల;ప�ల; �ేPం�ెను;
�x�రబంధమ	]�� క!4య	 "ల;వ� కమ	4ల;ను %�డ 9:డల;uలk అPదవ
´µగమ	 9:డల;u ఉం(ెను. 32323232 #?ండ� తల;ప�ల;ను ఒÚవ కఱÃV; 9ాట-]ద
�?ర�బ	లను తమ�ల వృmమ	లను Vక ZింAన ప�షuమ	లను �ె�I�ంA 9ాట-"
బం%ారమ	�� ����%Sం�ెను; �?ర�బ	ల ]దను తమ�ల వృmమ	ల ]దను
బం%ారమ	 ����%Sం�ెను. 33333333 మ#Sయ	 ప#S�దz  సÍలప� �x�రమ	నక;
ఒÚవకఱÃ�� #?ండ� "ల;వ� కమ	4ల; �ేPం�ెను; ఇV %�డ9:డల;uలk
Txల;గవవంతp 9:డల;u%ా నుం(ెను. 34343434 #?ండ� తల;ప�ల; �ేవ�xరFకఱÃ��
�ేయబ(f య	ం(ెను; ఒ���క� తల;ప�నక; #?ం(ేZి మడత #?క�ల; ఉం(ెను. 35353535 
9ాట-]ద అతడ� �?ర�బ	లను తమ�ల వృmమ	లను VకZింAన ప�షuమ	లను
�ె�I�ంA ఆ �ె�I�న 9ాట-]ద బం%ారF #³క;ను ���� %Sం�ెను. 36363636 మ#Sయ	
లkపలనున` ¯ాలను మ�డ� వరFసలను �ె�I�న #ాళ6��ను ఒక వరFసను
�ేవ�xరF దూల మ	ల��ను కట-C ం�ెను. 37373737 Txల;గవ సంవతqరమ	 y'  అను
మ�సమ	న PQ�9ా మం��రప� ప�Tx�� 9Eయబ(ెను; 38383838 పదుTUకండవ
సంవతqరమ	 బ�ల; అను ఎ"!దవ మ�స మ	న �x" P�#ాuటB��ప�న �x"



ఉప´µగమ	ల"`ట-��ను మం��రమ	 సమ�పNమ�PQను. ఏడ� సంవతqరమ	ల;
¯�లa¹ను �x"" కట-C ంచుచుం(ెను.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 7#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 7#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 7#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 7

1111 ¯�లa¹ను పదుమ�డ� సంవతqరమ	ల; తన నగరFను కట-C ంచుచుం(f
�x"నంతట-" మ	%Sం�ెను. 2222 మ#Sయ	 అతడ� లsబµT°ను అరణ�ప� నగరFను
కట-C ం�ెను; �º" ��డ�గ	 నూరF మ�రల;, 9:డల;u ఏబ�� మ�రల;, ఎతpN
మ	పu�� మ�రల;; Txల;గ	 వరFసల �ేవ�xరF సN ంభమ	ల ]ద �ేవ�xరF
దూలమ	ల; 9Eయబ(ెను. 3333 మ#Sయ	 నల; వ��PQ�దు సN ంభమ	ల]ద
పKక�గదుల12ౖన �ేవ�xరF కఱÃల�� అ�� కపuబ(ెను; ఆ సN ంభమ	ల; వరFస
వరFసక; 12ౖ%ా పదుT:ౖ�ేZి ��ప�న మ�డ� వరFసల; ఉం(ెను. 4444 మ�డ�
వరFసల �Iట-�×ల; ఉం(ెను; మ�డ� వరFసలలk �Iట-�×ల; ఒక �x" ��కట-
PQదురF%ా ఉం(ెను. 5555 తల; ప�ల±క�య	 �Iట-�×ల±క�య	 సN ంభమ	ల;
చ�ౌdక మ	%ా ఉం(ెను; మ�డ� వరFసలలkను �Iట-�×ల; ఒక�x" ��కట-
PQదురF%ా ఉం(ెను. 6666 మ#Sయ	 అతడ� సN ంభ మ	ల;గల ±క మంటపమ	ను
కట-C ం�ెను; �x" ��డ�గ	 ఏబ�� మ�రల;, 9:డల;u మ	పu�� మ�రల;; ఒక
మంటప మ	ను 9ాట- PQదుట ఉం(ెను; సN ంభమ	ల;ను ల�వ�గల
దూలమ	ల;ను 9ాట- PQదుట నుం(ెను. 7777 తరF9ాత �xను ¬రFu¬రd
కcరFdండ�ట�?r ±క అ¥��ార మంటపమ	ను కట-C ం�ెను; �x" నట-Cల;6
��నnదల; �ేవ�xరF కఱÃ�� కపuబ(ెను. 8888 లkప> ఆవరణమ	లk తన
"9ాసప� ఇంట-" ఆ Vధమ	%ాTE కట-C ం�ెను. మ#Sయ	 ¯�లa¹ను �xను



V9ాహ���న ఫ#� క;మ�#?Nక; ఈ మంటపమ	వంట- ±క నగరFను కట-C ం�ెను. 9999
ఈ కటCడమ	ల"`య	 ప�Tx�� nదల;��" %�డ చూరFవరక; లkపలను
9:ల;పలను 9ాట- ప#Sమ�ణపK�ారమ	%ా �¾లవబ(fనట-CVయ	, రంప మ	ల�ేత
�Åయబ(fనట-CVయ	, !�I�> 9:లగల#ాళ6�� కటCబ(ెను; ఈ పK�ార�¤ %tపu
ఆవరణప� 9:ౖప�ననున` 9:ల;ప> ´µగమ	ను ఉం(ెను. 10101010 �x" ప�Tx�� ప�ేZి
PQ"!�ేZి మ�రల;గల !�I�> 9:లగల 12దw  #ాళ6�� కటC  బ(ెను. 11111111 12ౖతటBC న
ప#Sమ�ణపK�ారమ	%ా �ెక�బ(fన !�I�> 9:లగల #ాళØ6 ను �ేవ�xరF కఱÃల;ను
కలవ�. 12121212 %tపu ఆవరణమ	నక; చుటBC ను మ�డ� వరFసల �ె�I�న #ాళØ6 ను, ఒక
వరFస �ేవ�xరF దూలమ	ల;ను కలవ�; PQ�9ా మం��రమ	లk"
ఆవరణమ	 కటCబ(fన #§JTE ఆ మం��రప� మంటపమ	ను కటCబ(ెను. 13131313 #ాజ?ౖన
¯�లa¹ను త�రF పటCణమ	లkనుం(f ß̈#ామ	ను 1ిల;వనం1ిం�ెను. 14141414
ఇతడ� నâాN >%�తKప� Vధవ#ా> క;మ�రF(ై య	ం(ెను; ఇత" తం(fK త�రF
పటCణప�9ాడగ	 ఇతN(f ప"9ాడ�. ఈ ß̈#ామ	 ప�రÞ పKజ®గల బ	��zమంతpడ�ను
ఇతN(f�� �ేయ	 సమసN���న పనులలkను బహÑ చమ�x�రప� ప"9ాడ�T:ౖ
య	ం(ెను; అతడ� ¯�లa¹నుTUదwక; వAd అత" ప" అంతయ	 �ేZ2ను. 15151515 
ఏమన%ా అతడ� #?ండ� ఇతN(f సN ంభమ	ల; ��త��Z2ను; ఒ���క� సN ంభమ	
పదుT:"!�� మ�రల "(fVగల��, ఒ���క�ట- పం(ెKండ� మ�రల �?r9ారమ	
గల��. 16161616 మ#Sయ	 సN ంభమ	ల]ద ఉంచుట�?r PతN(f�� #?ండ� 1ీటల;
��త��Z2ను; ఒక1ీట±క� PQతpN  అPదు మ�రల;, #?ండవ 1ీట±క�
PQతpN  అPదు మ�రల;. 17171717 మ#Sయ	 సN ంభమ	ల]దనున` 1ీటలక; అ>6క
ప"వంట- ప"య	, %tల;సు ప" దండల;ను �ేయబ(ెను; అV 1ీటక; ఏ(ేZి



క>%S య	ం(ెను. 18181818 ఈల�గ	న అతడ� సN ంభమ	లను �ేZి ]�� 1ీటలను
కప�టక; చుటBC ను అ>6కప" #?ండ� వరFసల; �x"మ4పండ6 �� �ేZ2ను; ఈ
పK�ారమ	%ా అతడ� #?ండవ 1ీటక;ను �ేZ2ను. 19191919 మ#Sయ	 సN ంభమ	ల]��
1ీటల; Txల;గ	 మ�రల మటBC క; �xమర ప�షuమ	వంట- ప"గల9:ౖ య	ం(ెను.
20202020 మ#Sయ	 #?ండ� సN ంభమ	ల]దనున` 1ీటల]�� అ>6కప" దగ¶రనున`
ఉబ¿ËతpN క; 12ౖ%ా �x"మ4 పండ�6 ం(ెను; #?ండ�వందల �x"మ4 పండ�6  ఆ
1ీట]ద వరFస వరFసల;%ా చుటBC  నుం(ెను. 21212121 ఈ సN ంభమ	లను అతడ�
ప#S�దzసÍలప� మంటపమ	లk ఎJN ం�ెను; క;(f�ారî�ప� సN ంభమ	ను ఎJN  �x"�I
య��×ను అను 1LరF12టMCను, ఎడమ�ారî�ప� సN ంభమ	ను ఎJN  �x"�I బ¢యà
అను 1LరF 12టMCను. 22222222 ఈ సN ంభమ	ల]ద �xమరప�షuమ	లవంట- ప"
య	ం(ెను; ఈల�గ	న సN ంభమ	ల±క� ప" సమ�పNమ�PQను. 23232323 మ#Sయ	
అతడ� ��తప"�� ఒక సమ	దKమ	ను �ేZ2ను; అ�� ఈ తటBC  12ౖ అంచు
nదల;��" ఆ తటBC  12ౖ అంచువరక; ప�� మ�రల;, అ�� అPదుమ�రల
PQతpN గల�ై గ	ండK మ	%ా ఉం(ెను; �x" �?r9ారమ	 మ	పu�� మ�రల;. 24242424 �x"
12ౖ అంచునక; �I\ంద చుటBC ను గ	బËల;ం(ెను; మ�రక; ప�� గ	బËల��ప�న ఆ
గ	బËల; సమ	దKమ	 చుటBC ను ఆవ#SంAయ	ం(ెను; అ�� ��త ��యబ(fనప�డ�
ఆ గ	బËల; #?ండ� వరFసల;%ా ��త ��యబ(ెను. 25252525 అ�� పం(ెKండ� ఎడ6 ]ద
"ల;వబ(fయ	ం(ెను; �ట-లk మ�డ� ఉతN ర��క;�ను మ�డ� పడమర ��క;�ను
మ�డ� ద�fణ��క;�ను మ�డ� త�రFu��క;�ను చూచుచుం(ెను. �ట-]ద ఆ
సమ	దKమ	 ఎతNబ(f య	ం(ెను. 9ాట- 9:నుకట- ´µగమ	ల"`య	 లkప>తటBC
JKపuబ(f య	ం(ెను. 26262626 అ�� బ¿�ెN డ� దళస#Sగల�ై య	ం(ెను; �x" 12ౖ అంచు



�ాతKక; 12ౖ అంచువలs �xమర ప�షu éమ	లవంట- ప" క>%S య	ం(ెను; అ��
�¾!్మ�� గ#SZ2ల; పటBC ను. 27272727 మ#Sయ	 అతడ� ప�� PతN(f సN ంభమ	ల;
�ేZ2ను; ఒ���క� సN ంభమ	 Txల;గ	 మ�రల ��డ�గ	, Txల;గ	 మ�రల 9:డల;u,
మ�డ� మ�రల PQతpN  క>%S య	ం(ెను. 28282828 ఈ సN ంభమ	ల ప" #§J P�దన%ా,
9ాట-�I పKక� పలకల; కలవ�, ఆ పKక�పలకల; జవలమధ� ఉం(ెను. 29292929
జవలమధ�నున` పKక�పలకల]ద Zింహ మ	ల;ను ఎడ�6 ను �?ర�బ	ల;ను
ఉం(ెను; మ#Sయ	 జవల]ద ఆల�గ	ం(ెను; Zింహమ	ల�I\ందను ఎడ6  �I\ందను
9EKల�డ� దండలవంట- ప" క>%S య	ం(ెను. 30303030 మ#Sయ	 పKJ సN ంభమ	నక;
Txల;%³Zి PతN(f చక\మ	ల; ఇతN(f PరFసుల;ను క>%S య	ం(ెను; �x"
Txల;గ	 మ�లలను ��మ4ల; కలవ�; ఈ ��మ4ల; �¾ట-C �I\ంద అJ�Iన
పKJసÍలమ	 దగ¶ర ��త ��యబ(ెను. 31313131 మ#Sయ	 �x" మ�J 12ౖ1ీటయందును
]దను మ�#?డ� "(fV; అP�ే మ�J �I\ంద సN ంభమ	 ప"��ప�న గ	ండKమ	%ా
ఉం(f మ�రన`ర "(fV. మ#Sయ	 ఆ మ�J]ద పKక�ల;గల �ె�I�న పనుల;
గలవ�; ఇV గ	ండK"V%ాక చ�ౌdకమ	%ా ఉం(ెను. 32323232 మ#Sయ	 పKక�పలకల
�I\ంద Txల;గ	 చక\మ	ల; కలవ�; చక\మ	ల PరFసుల; సN ంభమ	ల�� అతకబ(f
య	ం(ెను; ఒ���క� చక\మ	 మ�#?డ�నర "(fV గల�ై య	ం(ెను. 33333333 ఈ
చక\మ	ల ప" రథ చక\మ	ల ప"వలs ఉం(ెను, 9ాట- PరFసుల;ను అడiల;ను
ప�ట«ల;ను ఆక;ల;ను ��తప"9:ౖ య	ం(ెను. 34343434 ఒ���క� సN ంభప� Txల;గ	
మ�లలను Txల;గ	 ��మ4ల; కలవ�; ఈ ��మ4ల;ను సN ంభమ	ను
ఏ�ాండమ	%ా ఉం(ెను. 35353535 మ#Sయ	 సN ంభమ	ను 12ౖ" చుటBC ను జ³T:డ� ఎతpN గల
గ	ండK" బÐదుw  క>%S య	ం(ెను; మ#Sయ	 సN ంభమ	ను 12ౖనున` జవల;ను పKక�



పలకల;ను �x"�� ఏ�ాండమ	%ా ఉం(ెను. 36363636 �x" జవల పలకల]దను, �x"
పKక� పలకల]దను, అతడ� �?ర�బ	లను Zింహమ	లను తమ�ల వృmమ	లను
ఒ���క��x" �bటBను బట-C  చుటBC ను దండల�� 9ాట-" �ె�?�ను. 37373737 ఈ పK�ారమ	
అతడ� ప�� సN ంభమ	లను �ేZ2ను; అ"`ట- ��తయ	ను ప#Sమ�ణ మ	ను
ర�పమ	ను ఏక#§J%ా ఉం(ెను. 38383838 తరF9ాత అతడ� ప�� PతN(f �¾ట6 ను
�ేZ2ను; పKJ �¾ట-C  P�డ�వందల ఇరFవ�� త�మ	ల; పటBC న��; ఒ���క� �¾ట-C
Txల;గ	 మ�రల;; ఒ���క� సN ంభమ	]ద ఒ���క� �¾ట-C  12టCబ(ెను. 39393939
మం��రప� క;(f�ారî�మ	న అPదు సN ంభ మ	లను మం��రమ	±క�
PQడమ �ారî�మ	న అPదు మట6 ను అతడ� ఉం�ెను;సమ	దKమ	ను
ద�fణమ	నక; ఎదు రF%ా త�రFuతటBC న మం��రమ	±క� క;(f�ారî�మ	న
ఉం�ెను. 40404040 మ#Sయ	 ß̈#ామ	 �¾ట6 ను �ేటలను %ST:`లను �ేZ2ను. ఈ
పK�ారమ	 ß̈#ామ	 #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను ఆజ®నుబట-C  PQ�9ా మం��రప�
ప"యంతయ	 మ	%Sం�ెను. 41414141 #?ండ� సN ంభమ	లను, ఆ #?ండ� సN ంభమ	ల
]దనున` 12ౖ1ీటల పæç6మ	లను ఆ సN ంభమ	లను 12ౖ 1ీటల పæç6మ	లను క1ిuన
#?ండ� అ>6కలను, 42424242 ఆ సN ంభమ	ల ]దనున` 12ౖ1ీటల #?ండ� పæç6మ	లను
క1ిuన అ>6క ±క�ట-ంట-�I #?ండ� వరFసల��ప�న #?ండ� అ>6కలక;ను Txల;గ	
వందల �x"మ4పండ6 ను, 43434343 ప�� సN ంభ మ	లను, సN ంభమ	ల]ద ప�� �¾ట6 ను,
44444444 ఒక సమ	దK మ	ను, సమ	దKమ	�I\ంద పం(ెKండ� ఎడ6 ను, 45454545 ëం�ెలను,
�ేటలను, %ST:`లను �ట-న"`ట-" #ాజ?ౖన¯�లa¹ను ఆజ®నుబట-C  ß̈#ామ	
PQ�9ా మం��రమ	నక; �ేZ2ను. ఈ వసుN వ�ల"`య	 ��రFగ	12ట-Cన
PతN(f9:ౖ య	ం(ెను. 46464646 ±#ాw ను ����xనమందు సు�Å�తpనక;ను ¯ా#?�xను



నక;ను మధ� �గట భ�!యందు #ాà 9ాట-" ��త ��Pం�ెను. 47474747 అP�ే
ఈ ఉపకరణమ	ల; అJV¯ాN రమ	 లsౖనందున ¯�లa¹ను ఎతpN  చూచుట
మ�"9EZ2ను;ఇతN(f±క� PQతpN  ఎం�ైన�� �ె>యబడక��PQను. 48484848 మ#Sయ	
¯�లa¹ను PQ�9ా మం��ర సంబంధ���న త�I�న ఉపకరణమ	ల"`ట-"
�ేPం�ెను, అన%ా బం%ారప� బ>1ీఠమ	ను సమ	ఖప� #tటMCలనుంచు
బం%ారప� బల6 లను, 49494949 గ#ా»లయమ	 మ	ందర క;(f�ారî�మ	న అP దును,
ఎడమ �ారî�మ	న అPదును, ప�� బం%ారప� �ºపసN ంభమ	లను, బం%ారప�
ప�షuమ	లను, పK!�ెలను, �ారFలను, 50505050 �¤>! బం%ారప� �ాతKలను,
క�ెN రలను, %ST:`లను, ధూపకలశమ	లను, అంతర4ం��రమను అJ ప#S �దz���న
సÍలమ	±క� తల;ప�లక;ను మం��రమను ఆల యప� తల;ప�లక;ను
క>%Sన బం%ారప� బందులను, �ట"` ట-" �ేPం�ెను, 51515151 ఈ పK�ారమ	 #ాజ?ౖన
¯�లa¹ను PQ�9ా మం��రమ	నక; �ేZిన ప" అంతయ	 సమ�పN
మ�PQను. మ#Sయ	 ¯�లa¹ను తన తం(fKPQ�న �x�దు పKJÌి¡ ంAన 9:ం(f"
బం%ారమ	ను ఉపకరణమ	లను �ె1ిuంA PQ�9ా మం��రప� ఖజjTxలk
ఉం�ెను.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 8#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 8#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 8#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 8

1111 అప�డ� Zీãను అను �x�దు ప�రమ	లkనుం(f PQ�9ా "బంధన
మందసమ	ను 12ౖ�I ¬Zి��" వచుdటక; PQర�షల�మ	లkనుండ� #ాజ?ౖన
¯�లa¹ను ఇW\ా  P�Úయ	ల 12దwలను %�తKపK¥xనులను, అన%ా ఇW\ా
P�Úయ	ల 1ితరFల క;టBంబమ	ల 12దwలను తన±దwక; సమకc#?dను. 2222



�ాబట-C  ఇW\ా P�Úయ	లందరFను ఏత మను ఏడవ మ�సమందు
పండ�గ�ాలమ	న #ాజ?ౖన ¯�లa ¹ను TUదwక; కcడ���"#S. 3333 ఇW\ా P�Úయ	ల
12దw  లందరFను #ా%ా య�జక;ల; PQ�9ా మందసమ	ను ఎJ ◌ ్త 4444 �x"
¬Zి��"వAd#S. పKత�mప� గ	(xరమ	ను గ	(xరమ	లkనున` ప#S�దz
ఉపకరణమ	లను య�జక; ల;ను ల��య	ల;ను ¬Zి��"#ా%ా 5555 #ాజ?ౖన
¯�లa¹నును అత"±దwక; కc(f వAdన ఇW\ా P�Úయ	లగ	
సమ�జక;లందరFను మందసమ	 మ	ందర "ల;వబ(f, లs�I�ంప శక�మ	%ా"
%tఱÃలను ఎడ6 ను బ>%ా అ#SuంA#S. 6666 మ#Sయ	 య�జక;ల; PQ�9ా"బంధన
మందస మ	ను ¬Zి��" �x" సÍలమ	లk, అన%ా మం��రప� గ#ాË ల యమగ	
అJప#S�దz  సÍలమ	లk,�?ర�బ	ల #?క�ల �I\ంద �x"" ఉంA#S. 7777 �?ర�బ	ల
#?క�ల; మందస ¯ాÍ నమ	 ]���I �xపబ(ెను, ఆ �?ర�బ	ల; మందసమ	ను
�x" దం(ెలను 12ౖతటBC న క��4ను. 8888 9ాట- ��నల; గ#ా»లయమ	 ఎదుట
ప#S�దz  సÍలమ	లk"�I కనబడ�నంత ��డ వ�%ా ఆ దం(ెల;ంచబ(ెను %ా"
PV బయట-�I కనబడ ల�దు. అV TEట-వరక; అక�డTE య	న`V. 9999 ఇW\ా
P�Úయ	ల; ఐగ	ప�N  �ేశమ	లkనుం(f వAdనప�డ� PQ�9ా 9ా#S��
"బంధన �ేయ%ా ¹ÌL �xను �#³బ	నందు ఆ పలకలను మందసమ	లk
ఉం�ెను. �x"లk ఆ #?ండ� #ాJపలకల; తపu మ#S ఏ!య	 ల�క ��PQను. 10101010 
య�జక;ల; ప#S�దzసÍల మ	లkనుం(f బయట-�I వAdనప�డ� �¤ఘమ	
PQ�9ా మం��రమ	ను "ం12ను. 11111111 �ాబట-C  PQ�9ా �ేజoమ ©̈మ
PQ�9ా మం��ర మ	లk "ండ���న%ా ఆ �¤ఘమ	న` Á̈తpవ��ేత య�జ
క;ల; ZLవ�ేయ	టక; "ల;వల�క ��P#S. 12121212 ¯�లa¹ను �x"" చూA



%ా�xంధ�ారమందు "9ాసమ	 �ేయ	దున" PQ�9ా Z2లVAdయ	Tx`డ�.
13131313 వ� "9ాసమ	 �ేయ	టక; TEను మం��రమ	 కట-C ంA య	Tx`ను;
స�x�ాలమ	 అందులk వ� "వZించుట�?r TETUకసÍలమ	 ఏరuరAయ	Tx`ను
అ" �ె1ిu 14141414 మ	ఖమ	ను పKజలతటBC  JKప���", ఇW\ా P�Úయ	ల
సమ�జమంతయ	 ">Aయ	ండ%ా ఇW\ా P�Úయ	ల సమ� జక;లంద#S" ఈల�గ	
�ºVం�ెను. 15151515 Tx తం(fKPQ�న �x�దు నక; మ�ట PAd �x" T:ర9E#Sdన
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ� (ైన PQ�9ాక; ¯�N తKమ	 క>%Sయ	ండ�ను %ాక. 16161616
TEను ఇW\ా P�Úయ	లగ	 Tx జనులను ఐగ	ప�N లkనుం(f ర1ిuంAన Txటనుం(f
Tx Txమమ	 �x"యందుండ� నటB6 %ా ఇW\ా P�Úయ	ల %�తK¯ాÍ నమ	లలk ఏ
పటCణమ	లk T:ౖనను మం��రమ	ను కట-C ంచుటక; TEను �Åరల�దు %ా"
ఇW\ా P�Úయ	లగ	 Tx జనుల]ద �x�దును ఉంచుటక; TEను �Å#Sయ	Tx`ను
అ" ఆయన Z2ల V�ెdను. 17171717 ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా Txమ
ఘనతక; ఒక మం��రమ	ను కట-C ంచవ లsన" Tx తం(fKPQ�న �x�దునక;
మనసుq ప�టC%ా 18181818 PQ�9ా Tx తం(fKPQ�న �x�దు��
Z2లVAdన�ేమన%ాTx Txమఘనతక; ఒక మం��రమ	 కట-C ంచుటక; వ�
�xతuర�మ	 క>%S య	Tx`వ�, ఆ �xతuర�మ	 మంA�ే; 19191919 అPనను వ�
మం��రమ	ను కట-C ంచకcడదు;  నడ�మ	లkనుం(f ప�టC  బ¢వ�  క;మ�రFడ�
Tx Txమఘనతక; ఒక మం��రమ	ను కట-C ంచును. 20202020 �xను Z2లVAdన
మ�టను PQ�9ా T:ర9E#Sdయ	Tx`డ�. TEను Tx తం(fKPQ�న �x�దునక;
పKJ%ా "య!ంపబ(f, PQ�9ా Z2లవ���ప�న ఇW\ా P�Úయ	ల]ద
Zిం}సTxZీనుడT:ౖ య	ం(f, ఇW\ా  P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా



Txమఘనతక; మం��ర మ	ను కట-C ంAయ	Tx`ను. 21212121 అందులk PQ�9ా
"బంధన మందసమ	నక; సÍలమ	ను ఏరuరAJ", ఐగ	ప�N �ేశ మ	లkనుం(f
ఆయన మన 1ితరFలను ర1ిuంAనప�డ� ఆయన �ేZిన "బంధన అందులkTE
య	న`��. 22222222 ఇW\ా P�Úయ	ల సమ�జక;లందరF చూచుచుండ%ా ¯�లa¹ను
PQ�9ా బ>1ీఠమ	 ఎదుట "ల;వబ(f ఆ�ాశమ	తటBC  �ేతpలsJN  Pట6 T:ను
23232323 PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	ల �ే9ా, 12ౖనున` ఆ�ాశమం�ైనను �I\ందనున`
భ�!యం�ైనను వంట- �ేవ�(ొకడ�నుల�డ�; ప�రÞమనసుq��  దృÌిC �I
అనుకcలమ	%ా నడ�చు  �xసుల Vషయ��� వ� "బంధనను T:ర9EరFdచు
క"కరమ	 చూప�చు ఉండ�9ాడ9:ౖ య	Tx`వ�, 24242424  �xసు(ైన Tx తం(fKయగ	
�x�దునక; వ� �ేZిన 9ా%ాw నమ	ను ZిÍ రపరA, VAdన మ�టను TEడ�
T:ర9E#Sd య	Tx`వ�. 25252525 PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	ల �ే9ా క;మ�రFల; సì 
పKవరNనగల9ా#?r, వ� Tx PQదుట నడA నటB6  Tx PQదుట నడAనPQడల, Tx
దృÌిC �I అనుకcల;(ై ఇW\ా P�Úయ	ల]ద Zిం}సTxZీనుడగ	9ాడ� క;ండక
మ�నడ" Z2లVAdJV. వ�  �xసుడ�ను Tx తం(fKయ	నగ	 �x�దునక;
ఇAdన 9ా%ాw నమ	ను ZిÍ ర పరచుమ	. 26262626 ఇW\ా P�Úయ	ల �ే9ా, దయ�ేZి 
�xసుడ�ను Tx తం(fKయ	T:ౖన �x�దు�� వ� Z2లVAdన మ�టను
"శdయపరచుమ	. 27272727 "శdయమ	%ా �ేవ�డ� ఈ లkకమందు "9ాసమ	
�ేయడ�; ఆ�ాశ మ}�ాశమ	ల; స ©̈తమ	 "ను` పటCజjలవ�; TEను కట-C ంAన
PÀ మం��రమ	 ఏల�గ	 పటBC ను? 28282828 అPనను PQ�9ా Tx �ే9ా, 
�xసుడT:ౖన Tx �Kా రÍనను Vన`పమ	ను అం%§క#SంA, PÀ ��నమ	న 
�xసుడT:ౖన TEను �ేయ	 �Kా రÍనను 12టBC  nఱÃను ఆల�Iంచుమ	. 29292929 



�xసుడT:ౖన TEను �ేయ	 �Kా రÍనను దయ�� అం%§ క#SంచునటB6 Tx Txమమ	
అక�డ ఉండ�న" P� సÍలమ	నుగ�#Sd వ� Z2లVAdJ9Ù ఆ సÍల���న PÀ
మం��రమ	తటBC   TEతKమ	ల; #³Pంబగల; �ెరవబ(f య	ండ�ను%ాక. 30303030
మ#Sయ	  �xసుడT:ౖన TEనును  జనులsౖన ఇW\ా P�Úయ	ల;ను ఈ
సÍలమ	తటBC  J#S%S �Kా రÍన �ేయ	నప�(ెల6 ,  "9ాస¯ాÍ న���న ఆ�ాశమందు V"
మ� Vన` పమ	 అం%§క#Sంచుమ	; Vనునప�(ెల6  మమ	4ను m!ంచుమ	. 31313131
ఎవ(ైనను తన ��రFగ	9ా"�I అTx�యమ	 �ేయ%ా అత"�ేత పKమ�ణమ	
�ేPంచు టక; అత"]ద ఒటBC  12టCబ(fనPQడల, అతడ� ఈ మం��రమందున`
 బ>1ీఠమ	 ఎదుట ఆ ఒటBC  12టBC  నప�డ� 32323232 వ� ఆ�ాశమందు V", 
�xసులక; Tx�యమ	 ¬#Sd, }" �ేZిన9ా" తల]���I hm ర1ిuంA JపరF"
J��ప�న 9ా"�I ఇAd 9ా" J" "#ాz రణ �ేయ	మ	. 33333333 మ#Sయ	
ఇW\ా P�Úయ	లగ	  జనుల; క; V#�ధమ	%ా �ాపమ	�ేయ	ట�ేత తమ
శతpK వ�లPQదుట nతNబ(f నప�డ�, 9ారF తటBC  J#S%S  Txమమ	ను
ఒప���" PÀ మం��రమందు "ను`గ�#Sd �Kా రÍన Vన`పమ	ల;
�ేయ	నప�(ెల6  34343434 వ� ఆ�ాశమందు V", ఇW\ా P�Úయ	 లగ	  జనుల;
�ేZిన �ాపమ	ను m!ంA, 9ా#S 1ితరFలక; VAdన �ేశమ	లk"�I 9ా#S"
J#S%S ర1ిuంచుమ	. 35353535 మ#Sయ	 9ారF క; V#�ధమ	%ా �ాపమ	 �ేZినందున
ఆ�ాశమ	 మ�యబ(f వరªమ	 ల�క ��%ా, వ� 9ా#S" ఈల�గ	న
శ\మ12టBC టవలన 9ారF  Txమమ	ను ఒప���" తమ �ాపమ	లను V(fA PÀ
సÍలమ	తటBC  J#S%S �Kా రÍన�ేZిన PQడల 36363636 వ� ఆ�ాశమందు V",  �xసులsౖన
ఇW\ా P�Úయ	లగ	  జనుల; �ేZిన �ాపమ	ను m!ంA, 9ారF నడ�వవలZిన



సTx4ర¶మ	ను 9ా#S�I చూ1ింA,  జనులక; వ� ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇAdన భ�!
]ద వరªమ	 క;#S1ింప�మ	. 37373737 �ేశమందు �Ôమమ	 %ా" �ెగ	ల; %ా" %ాడ�u
�ెబË %ా" AతNపటBC ట %ా" !డతల; %ా" *డప�రFగ	 %ా" క>%Sనను, 9ా#S
శతpK వ�9ా#S �ేశప� పటCణమ	లలk 9ా#S" మ	టC(f 9EZినను, ఏ �ెగ	ల; %ా"
9ా�¥� %ా" క>%Sనను, 38383838 ఇW\ా P�Úయ	లగ	  జనులలk పKJ మ"Ìి తన తన
మT°9ా�¥�" �ె>Zి��నును గ�x; ఒక�(ైనను జనులంద#?rనను ఈ మం��రమ	
తటBC  తమ �ేతpల; �x1ి �Kా రÍన Vన`పమ	ల; �ేZినPQడల 39393939 పKJ
మ"Ìి±క� హృదయమ	  9:రFగ	దువ� గనుక వ� ఆ�ాశమను 
"9ాససÍలమందు V", m!ంA దయ�ేZి PQవ#S పKవరNననుబట-C  9ా#S�I
పKJఫల!Ad 40404040 మ� 1ితరFలక; వ� దయ�ేZిన �ేశమందు జనుల; బKదుక;
��నమ	ల"`టను 9ారF యందు భయ భక;N ల; క>%Sయ	ండ�నటB6  �ేయ	మ	;
నరప�తpK  లంద#S హృదయమ	లను వ� మ�తK�¤ �ె>Zి��" య	Tx`వ�. 41414141
మ#Sయ	 ఇW\ా P�Úయ	లగ	  జనుల సంబంధుల; �ా" పర�ే�ల; 
Txమమ	నుబట-C  దూర�ేశ మ	నుం(f వAd 42424242  ఘన���న Txమమ	ను
గ�#Sdయ	,  బµహÑబలమ	నుగ�#Sdయ	, వ� �x1ిన బµహÑవ� పKZి��z"
గ�#Sdయ	 VందురF. 9ారF వAd PÀ మం��రమ	 తటBC  J#S%S �Kా రÍన
�ేZినPQడల 43434343 ఆ�ాశమను  "9ాససÍలమందు వ� V", పర�ే�ల; "ను`
9Eడ���ను�x" పK�ారమ	 సమసNమ	 ననుగ\ ©̈ంచుమ	, అప�డ� లkకమ	లk"
జనులందరFను  Txమమ	ను ఎ#S%S, ఇW\ా  P�Úయ	లగ	  జనులవలsTE
యందు భయభక;N ల; క>%S, TEను కట-C ంAన PÀ మం��రమ	నక;  1LరF
12టCబ(fనద" �ె>Zి��ందురF. 44444444 మ#Sయ	  జనుల; తమ శతpK వ� ల��



య	దzమ	 �ేయ	ట�?r వ� 9ా#S" పం1ించు ఏ సÍలమ	న�?rనను
బయల;�ేరFనప�డ�, వ� �ÅరF��"న పటCణమ	తటBC ను  Txమఘనతక; TEను
కట-C ంAన మం�� రమ	తటBC ను PQ�9ావగ	 క; 9ారF �Kా రÍన �ేZిన PQడల
45454545 ఆ�ాశమందు వ� 9ా#S �Kా రÍన Vన`పమ	లను V", 9ా#S �ార�మ	ను
"ర� ©̈ంచుమ	. 46464646 �ాపమ	 �ేయ"9ాడ� ఒకడ�ను ల�డ�, 9ారF క;
V#�ధమ	%ా �ాపమ	 �ేZినPQడల TE!, వ� 9ా#S]ద �Åప%Sంచు��" 9ా#S"
శతpK వ�ల�ేJ�I అపu%SంAనPQడలTE!, 9ారF �#S" దూర���నట-C  %ా"
దగ¶రPQ�నట-C  %ా" ఆ శతpK వ�ల �ేశమ	లk"�I �ెర%ా ��"��Pనప�డ� 47474747 9ారF
�ెర%ా ��"��బ(fన �ేశమందు �xమ	 �ేZిన �x"" మనసుqనక;
�ెచుd��"�¤మ	 దు#ా4రF¶ ల��� పKవ#SNంA �ాపమ	 �ేZిJమ" �ె1ిu, తమ	4ను
�ెర%ా ��"��Pన 9ా#S�ేశమందు AంJంA పWాd�xN పప(f క; Vన`పమ	
�ేZినPQడల 48484848 తమ	4ను �ెర%ా ��" ��Pన 9ా#S±క� �ేశమందు
ప�రÞహృదయమ	��ను ప�#ాÞ త4��ను 9ారF  తటBC  J#S%S, వ� 9ా#S
1ితరFలక; దయ�ేZిన �ేశమ	తటBC ను వ� �ÅరF��"న పటCణమ	 తటBC ను 
Txమఘనతక; TEను కట-C ంAన మం��రమ	తటBC ను "ను`గ�#Sd �Kా రÍన�ేZిన
PQడల 49494949 ఆ�ాశమను  "9ాససÍలమందు వ� 9ా#S �Kా రÍన Vన`పమ	లను
V" 9ా#S �ార�మ	ను "ర� ©̈ంA 50505050 క; V#�ధమ	%ా �ాపమ	�ేZిన 
జనుల; ఏ తప�ల�ేత  Vషయ��� అప#ాధులsౖ#� ఆ తప�లను 9ా#S�I m!ంA,
9ా#S" �ెరలk"�I ��"��Pన9ారF 9ా#S" క"క#SంచునటB6  9ా#SPQడల క"
కరమ	 ప�ట-C ంచుమ	. 51515151 9ారF ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f ఆ ఇనుప��>!లkనుం(f
వ� ర1ిuంAన  జనుల;ను  ¯ా�సÍ ~మ	T:ౖ య	Tx`రF. 52525252 �ాబట-C  



�xసుడT:ౖన TEను �ేయ	 Vన`పమ	]దను, ఇW\ా P�Úయ	లగ	  జనుల;
�ేయ	 Vన`పమ	]దను, దృÌిCయ	ంA,9ారF ఏ Vషయమ	లయందు "ను`
9Eడ���ందు#� ఆ Vషయమ	ల యందు 9ా#S Vన`పమ	ల Txల�Iంచుమ	. 53535353 
పKభ	9ా PQ�9ా, వ� మ� 1ితరFలను ఐగ	ప�N లkనుం(f ర1ిuంA నప�డ�
వ�  �xసు(ైన ¹ÌL�x�#ా పKమ�ణ!AdనటB6   ¯ా�సÍ ~మగ	నటB6 %ా
లkకమందున` జనులంద#Sలkనుం(f 9ా#S" పK�ే��IంAJV గ�x. 54545454 ¯�లa¹ను
ఈల�గ	 �Kా #SÍంచుటయ	 Vన`పమ	 �ేయ	టయ	 మ	%SంA ఆ�ాశమ	తటBC  తన
�ేతpలను �x1ి, PQ�9ా బ>1ీఠమ	 ఎదుట ¹�ాళ�6 నుట మ�", ల�A
">Aన తరF9ాత 55555555 అతడ� మ}శబwమ	�� ఇW\ా P�Úయ	ల సమ�జమంతట-"
�ºVం�ెను. 56565656 ఎట6 న%ా�xను �ేZిన 9ా%ాw నమంతట-"బట-C  ఇW\ా P�Úయ	లగ	 తన
జనులక; T:మ4�� దయ�ేZిన PQ�9ాక; ¯�N తKమ	 క>%Sయ	ండ�ను %ాక. తన
�xసు(ైన ¹ÌL�x�#ా ఆయన �ేZిన �భ9ా%ాw నమ	లk ఒక మ�టMౖన త1ిu
��Pన���ాదు 57575757 �ాబట-C  మన �ేవ�(ైన PQ�9ా మనల ను వదలకను
Vడ�వకను, మన 1ితరFలక; ��డ�%ా నున`టB6  మనక;ను ��డ�%ా ఉం(f 58585858 
తన మ�ర¶మ	ల"`ట-" అనుస#SంA నడ�చు��నునటB6 %ాను, �xను మన 1ిత
రFల�IAdన ఆజ®లను కటCడలను Vధులను �ే��నునటB6 %ాను, మన
హృదయమ	లను తనతటBC  JKప���నును %ాక. 59595959 ఆయన తన �xసుడT:ౖన Tx
�ార�మ	ను ఇW\ా P�Úయ	లగ	 తన జనుల �ార�మ	ను అవసరమ	��ప�న,
ఎల6 ప�డ�ను "ర� ©̈ంచునటB6 %ా TEను PQ�9ా PQదుట Vన`పమ	 �ేZిన
PÀ మ�టల; #³Pంబగల; మన �ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�" ఉండ�ను %ాక.
60606060 అప�డ� లkకమందున` జనులందరFను PQ�9ాP� �ేవ�డ"య	,



ఆయన తపu మ#S ఏ �ేవ�డ�ను ల�డ"య	 �ె>Zి��ందురF. 61616161 �ాబట-C  ఆయన
"య!ంAన కటCడలను అనుస#SంA నడ�చు ��నుటక;ను, ఈ ��నమందున`టB6
ఆయన �ేZిన "రÞయ మ	లను �ే��నుటను, ] హృదయమ	 ] �ేవ�(ైన
PQ�9ా Vషయ��� సర�Zిదzమ	%ా నుండ�ను%ాక. 62626262 అంతట #ాàను,
అత"�� కcడ ఇW\ా P�Úయ	లందరFను PQ�9ా సమ	ఖమందు బల;ల;
అ#Suంచుచుండ%ా 63636363 ఇరFవ�� #?ండ�9Eల PQడ6 ను, లm PరFవ��9Eల %tఱÃలను
¯�లa¹ను సమ�¥xనబల;ల%ా PQ�9ాక; అ#Suం�ెను. ఈ పK�ారమ	
#ాàను ఇW\ా P�Úయ	 లందరFను PQ�9ా మం��రమ	ను పKJష¡  �ేZి#S. 64646464 
ఆ ��నమ	న PQ�9ా సమ	ఖమందున` PతN(f బ>1ీఠమ	ఆ
దహనబల;లను T:ౖ9Eద�మ	లను సమ�¥xనబ> ప�వ�ల ��\ వ��ను
అ#Suంచుటక; బహÑ Aన`�ై �xలక��PQను గనుక #ాà PQ�9ా
మం��రమ	 మ	ందరనున` ఆవర ణమ	 మధ�నుండ� సÍలమ	ను పKJÌి¡ ంA
అచdట దహన బల;లను T:ౖ9Eద�మ	లను సమ�¥xనబ> ప�వ�ల ��\ వ��ను
అ#Suం�ెను. 65656565 మ#Sయ	 ఆ సమయమ	న ¯�లa¹నును అత"�� కcడ
ఇW\ా P�Úయ	లందరFను హమ�తpనక; ��వ�మ�ర¶మ	 nదల;��" ఐగ	ప�N న��
వరక; నున` సకల �Kా ంతమ	లనుం(f వAdన ఆ మ}సమ�హమ	ను #?ండ�
9ారమ	ల;, అన%ా పదుTxల;గ	 ��నమ	ల; PQ�9ా సమ	ఖమందు
ఉతqవమ	�ేZి#S. 66666666 ఎ"!దవ ��నమ	న అతడ� జను లక; Z2లVయ�%ా, 9ారF
#ాàను ��గ(f PQ�9ా తన �xసు(ైన �x�దునక;ను ఇW\ా P�Úయ	లగ	
తన జను లక;ను �ేZిన �¤లంతట-" బట-C  సం��Ìించుచు ఆనంద హృదయ	లsౖ
తమ తమ గ	(xరమ	లక; 9:È6  ��P#S.



#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 9#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 9#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 9#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 9

1111 ¯�లa¹ను PQ�9ా మం��రమ	ను #ాజనగరFను... కటBC టయ	, �xను
�ేయ�Å#Sనదంతట-" �ేయ	టయ	 మ	%SంAన తరF9ాత 2222 %Sëãనులk
పKత�m���నటB6  #?ండవమ�రF PQ�9ా ¯�లa¹నునక; పKత�m��� 3333 అత"��
ఈల�గ	 Z2లV�ెdనుTx సమ	ఖమందు వ� �ేZిన �Kా రÍన Vన`పమ	లను TEను
అం%§క#SంAJ", Tx Txమమ	ను అక�డ స�x�ాలమ	 ఉంచుటక; వ� కట-C ంAన
PÀ మం��రమ	ను ప#S�దzపరAయ	Tx`ను; Tx దృÌిCయ	 Tx మనసుqను
ఎల6 ప�డ� అక�డ ఉండ�ను. 4444  తం(fK PQ�న �x�దు న(fAనటB6  వ�ను
య�xరÍహృద య	డ9:ౖ J" బట-C  నడ�చు��", TEను క; Z2లVAdన
దంతట-పK�ారమ	 �ేZి Tx కటCడలను Vధులను అను స#SంAన PQడల 5555 
సంతJలk ఒకడ� ఇW\ా P�Úయ	ల]ద Zిం}సTxZీను(ై య	ండక మ�నడ" 
తం(fKPQ�న �x�దునక; TEను Z2ల VAdయ	న`టB6  ఇW\ా P�Úయ	ల ]ద 
Zిం}సనమ	ను Aర�ాలమ	వరక; ZిÍ రపరచుదును. 6666 అP�ే ]#³%ా" ]
క;మ�రFల� %ా" P�మ�తK���నను నను` 9:ంబ(fంచుట మ�", TE"Adన
ఆజ®లను కటCడలను అనుస#Sంపక Pతర���న �ేవతలను ��>A ప��ం
AనPQడల 7777 TEను ఇW\ా P�Úయ	ల �IAdన PÀ �ేశ మ	లk 9ా#S"
ఉండ"య�క 9ా#S" "ర�4లమ	 �ేZి, Tx Txమమ	నక; TEను ప#S�దz  పరAన
PÀ మం��రమ	ను Tx సమ	ఖమ	లkనుం(f ��ట-C9EZ2దను; ఇW\ా P�Ú య	ల;
సర�జనమ	లలk �ెద#S��P ¯ా��త%ాను Á̈ళన%ాను �ేయబడ�దురF. 8888 ఈ
మం��రమ�ర¶మ	న వచుd9ారందరFను �x"చూA, ఆశdర�ప(f ఇZీ,



య"PQ�9ా ఈ �ేశమ	నక;ను ఈ మం��రమ	నక;ను ఈల� గ	న ఎందుక;
�ేZ2న" యడ�గ%ా 9999 జను>ట6 ందురF ఐగ	ప�N  �ేశమ	లkనుం(f తమ 1ితరFలను
ర1ిuంAన తమ �ేవ�(ైన PQ�9ాను 9ారF V(fA Pతర �ేవతలను
ఆ¥xరమ	 �ేZి��" ��>A ప��ంచుచు వAd#S గనుక PQ�9ా ఈ �×డంతయ	
9ా#S]���I ర1ిuంAయ	Tx`డ�. 10101010 ¯�లa¹ను PQ�9ా మం��రమ	ను
#ాజనగరFను ఈ #?ం(fంట-" PరFవ�� సంవతqరమ	లలk%ా కట-C ం�ెను. అతడ�
ప" మ	%SంAన తరF9ాత త�రF #ాజ?ౖన ß̈#ామ	 ¯�లa¹ను �Å#SనంతమటBC క;
�ేవ�xరF మ�Ö నులను సరళ వృmప� మ�Ö నులను బం%ారమ	ను
అత"�IవAdయ	న`ందున 11111111 ¯�లa¹ను గ>లయ �ేశమందున` PరFవ��
పటCణమ	లను ß̈#ామ	 కపu%Sం�ెను. 12121212 ß̈#ామ	 ¯�లa¹ను తన�IAdన
పటCణమ	లను చూచుటక; త�రFనుం(f #ా%ా అV అత" దృÌిC �I
అనుకcల���నV%ా కనబడల�దు గనుక 13131313 Tx స�దరF(x, వ� Tx�IAdన
PÀ పటCణమ	ల; ఏ�ాట-వT:ను. TEట-వరక; 9ాట-�I �ాబ�ý 1 అ" 1LరF. 14141414 

ß̈#ామ	 #?ండ�వందల నల;వ�� మణ	గ	ల బం%ారమ	ను #ాàనక; పం1ిం�ెను.
15151515 య�9ా మం��రమ	ను ¯�లa¹ను నగరమ	ను !లk6 ను,
PQర�షల�మ	±క� �Kా �ారమ	ను }¯�రF ��%S�ోw  %?జ?రF అను పటCణమ	లను
కట-C ంచుటక; ¯�లa¹ను 9:ట-C  9ా#S" 12టMCను. 16161616 ఐగ	ప�N  #ాజ?ౖన ఫ#� %?జ?రF]���I
వAd �x" పటBC ��" అ%S`�ేత �ా>d ఆ పటCణమందున` కTxయ	లను
హతమ	 �ేZి �x"" తన క;మ�#?NPQ�న ¯�లa¹ను ´µర�క; కట`మ	%ా
ఇ�ెdను. 17171717 ¯�లa¹ను %?జ?రFను కట-C ం�ెను, మ#Sయ	 ��గ	వను బéì 
�#�నును, 18181818 బయ�xతpను అరణ�మ	లkనున` త�ో4రF నును, 19191919



¯�లa¹ను ´¢జనప�xరÍమ	లక; ఏ#ాuటMౖన పటCణమ	లను, రథమ	లక;
ఏ#ాuటMౖన పటCణమ	లను, #ðతp లక; ఏ#ాuటMౖన పటCణమ	లను ¯�లa¹ను
PQర�ష ల�మ	నందును లsబµT°నునందును �xను ఏ>న �ేశమంతట-
యందును ఏ�ే�� కటBC టక; �Å#?T° అ��య	ను కట-C ం�ెను. 20202020 అP�ే
ఇW\ా P�Úయ	ల;�ా" అ¹#§య	ల; ©̈¬Nయ	ల; 12#Syèయ	ల; ©̈��య	ల;
PQబ�Zీయ	ల; అను 9ా#Sలk W ÌింAన 9ారFం(f#S. 21212121 ఇW\ా P�Úయ	ల; 9ా#S"
"ర�4లమ	 �ేయల�క��%ా 9ా#S �ేశమందు W ÌింAయ	న` 9ా#S 1ిల6 లను
¯�లa¹ను �xసత�మ	�ేయ "య!ంప%ా TEట-వరక; ఆల�గ	 జరFగ	చున`��.
22222222 అP�ే ఇW\ా P�Úయ	లలk ఎవ"T:ౖనను ¯�లa¹ను �xసు"%ా �ేయల�దు;
9ారF #ాణ	వ9ారF%ాను తనక; ZLవక;ల;%ాను అ¥�పతpల;%ాను
Z2ౖTx�¥�పతpల;%ాను అత" ర�x¥�పతpల;%ాను #ðతpల;%ాను ఉం(f#S. 23232323
¯�లa¹ను ±క� ప"]దనున` పK¥xనుల; ఐదువందల ఏబ��మం��; �రF
ప"9ాండ6 ]ద అ¥��ారFల;%ా ఉం(f#S. 24242424 ఫ#� క;మ�#?N �x�దు ప�రమ	నుం(f
¯�లa¹ను తనక; కట-C ంAన నగరFన�?�I� #ా%ా అతడ� !లk6 ను కట-C ం�ెను. 25252525
మ#Sయ	 ¯�లa¹ను �xను కట-C ంAన బ>1ీఠమ	]ద ఏ(x��లk మ�డ�
మ�రFల; దహనబల;లను సమ�¥xన బల;లను PQ�9ాక; అ#Suంచుచు,
PQ�9ా సమ	ఖ మందున` 1ీఠమ	]ద ధూపదKవ�మ	 9Eయ	చుం(ెను;
1ిమ4ట అతడ� మం��రమ	ను సమ�పNమ	 �ేZ2ను. 26262626 మ#Sయ	 #ాజ?ౖన
¯�లa¹ను ఎ�ోమ	�ేశప� ఎఱÃ  సమ	దK¬రమందున` ఏలతp దగ¶ర
ఎ¯�T:¶ బ¿రFనందు ఓడ లను కట-C ం�ెను. 27272727 ¯�లa¹ను ZLవక;ల�� కcడ

ß̈#ామ	 సమ	దKపKయ�ణమ	�ేయ T:#S%Sన ఓడ9ా#?rన తన �xసులను



ఓడల]ద పం12ను. 28282828 9ారF ఓÓీరను సÍలమ	నక; ��P అచdటనుం(f
PQ"!�� వందల నల;వ�� మణ	గ	ల బం%ారమ	ను #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను TUదwక;
¬Zి��" వAd#S.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 10#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 10#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 10#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 10

1111 ÌLబ�ేశప�#ాణÝ PQ�9ా Txమమ	ను... గ�#Sdయ	, ¯�లa¹నునక; క>%Sన
�×#SN"గ�#Sdయ	 V", గ��xరÍమ	గల మ�టల�ేత అత"" Wó¥�ంచుట�?r వ�ెdను.
2222 ఆ�� %tపu ప#S9ారమ	��, గంధవర¶మ	ను V¯ాN ర���న బం%ారమ	ను
రత`మ	లను ఒంటMల]ద ఎ�I�ంచు��" PQర�షల�మ	నక; వ�ెdను.
¯�లa¹ను దరîనమ	�ేZి తనక; ��Aన�x"నంతట-"బట-C  అత"��
మ�టల�డ%ా 3333 ఆ�� 9EZిన పKశ`ల"` ట-�I ¯�లa¹ను పKతp�తN రమ	 �ె12uను;
#ాàనక; మరF%?rన�ే��య	 ల�నందున ఆ�� పKశ` 9EZిన9ాట"`ట- ´µవమ	
�ె12uను. 4444 ÌLబ#ాణÝ ¯�లa¹ను±క� జj® నమ	ను అతడ� కట-C ంAన
మం��రమ	ను, 5555 అత" బల6 ]దనున` ´¢జనదKవ� మ	లను, అత" ZLవక;ల;
కcరFdండ� 1ీఠమ	లను అత" ఉప�xరFల; క"12టBC టను, 9ా#S వసN �మ	లను,
అత"�I %ST:` నం��ంచు9ా#S", PQ�9ా మం��రమందు అతడ� అ#Suంచు
దహనబల;లను చూA Vస4యnం��న�ై 6666 #ాà�� ఇట6 T:ను
�ార�మ	లనుగ�#Sdయ	 జj® నమ	ను గ�#Sdయ	 Tx �ేశమందు TEను V"న
మ�ట "జ�¤; 7777 అP నను TEను వAd కను`ల�ర చూడకమ	నుప� ఆ
మ�టలను నమ4కయ	ంట-"; ఉన`�x"లk సగ���నను Tx�� �ెపu బడల�ద"
Pప�డ� TEను �ె>Zి ��నుచుTx`ను.  జj® నమ	ను  ´µగ�మ	ను TEను



V"న�x"" బహÑ%ా !ంA య	న`V; 8888  జనుల; ´µగ�వంతpల;, 
మ	ందర ఎల6 ప� డ�ను ">A  జj® నవచనమ	లను Vనుచుండ�  ZLవక;ల;ను
´µగ�వంతpల; 9999  యందు ఆనం��ంA "ను` ఇW\ా  P�Úయ	ల]ద #ాà%ా
"య!ంAన  �ేవ�(ైన PQ�9ాక; ¯�N తKమ	 కల;గ	ను%ాక. PQ�9ా
ఇW\ా P�Úయ	లందు Wాశ�త 1LKమయ	ం�ెను గనుక JTx�యమ	లను
అనుస#SంA #ాజ�ార�మ	లను జ#S%Sం చుటక; ఆయన "ను` "య!ం�ెను
అT:ను. 10101010 మ#Sయ	 ఆ�� #ాàనక; #?ండ�వందల నల;వ�� మణ	గ	ల బం%ార
మ	ను, బహÑ V¯ాN ర���న గంధవర¶మ	ను, రత`మ	లను ఇ�ెdను. ÌLబ�ేశప�
#ాణÝ #ాజ?ౖన ¯�లa¹నునక; ఇAdన గంధ వర¶మ	లంత V¯ాN రమ	 మ#S
ఎన`(ైనను #ాల�దు. 11111111 మ#Sయ	 ఓÓీరF �ేశమ	నుం(f బం%ారమ	 �ెAdన

ß̈#ామ	 ఓడల; ఓÓీరFనుం(f చందనప� మ�Ö నులను రత`మ	లను బహÑ
V¯ాN రమ	%ా �ె�ెdను. 12121212 ఈ చందనప� మ�Ö నుల �ేత #ాà PQ�9ా
మం��రమ	నక;ను #ాజనగరFనక;ను సN ంభమ	లను, %ాయక;లక; Zి�x#ాలను
స�రమండలమ	లను �ేPం�ెను. ఇప�డ� అటBవంట- చందనప� మ�Ö నుల;
�ొరకవ�, ఎక�డను కనబడవ�. 13131313 ¯�లa¹ను తన పK´µవమ	నక; త%SనటBC
ÌLబ�ేశప� #ాణÝ�IAdన����గ ఆ�� �Å#SనపK�ారమ	 ఆ�� P�xûప�#SN%ా ఆ��
�I�ెdను; అప�డ� ఆ��య	 ఆ�� ZLవక;ల;ను తమ �ేశ మ	నక; J#S%S 9:È6#S. 14141414
ఏటäట ¯�లa¹నునక;వచుd బం%ారమ	 9:P�"` మ�డ�వందల
మ	పu��#?ండ� మణ	గ	ల PQతpN . 15151515 ఇ��య	 %ాక గంధవర¶మ	ల; nదలsౖనV
వరNక;ల±దwనుం(fయ	 అరë #ాàల±దw నుం(fయ	 �ేWా¥��ారFల ±దw
నుం(fయ	 అత"�I �xల� వచుdచుం(ెను. 16161616 #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను సు�ెN �� ��ట-Cన



బం%ారమ	�� అల;గ	ల; గల #?ండ�వందల (xళ6ను �ేPం�ెను; (xల; ఒకట-ంట-�I
ఆరFవందల తpలమ	ల PQతpN  బం%ారమ	ం(ెను. 17171717 మ#Sయ	 సు�ెN �� ��ట-Cన
బం%ారమ	�� అతడ� మ�డ�వందల �³(ెమ	లను �ేPం�ెను; �³(ెమ	
ఒకట-ంట-�I మ�డ�వందల బం%ారప� తpలమ	లPQతpN  బం%ారమ	ం(ెను; �ట-"
#ాà లsబµT°ను అరణ�ప� మం��రమందుం�ెను. 18181818 మ#Sయ	 #ాà దంతమ	�ేత
12దw  Zిం}సనమ	 �ేPంA సువరÞమ	�� �x" ����%Sం�ెను. 19191919 ఈ
Zిం}సనమ	నక; ఆరF ��టB6 ం(ెను; Zిం}సనమ	 ]�� ´µగప� 9:నుకతటBC
గ	ండKమ	%ా ఉం(ెను; ఆసనమ	నక; ఇరF�ారî~మ	ల యందు ఊతల;ం(ెను;
ఊతలదగ¶ర #?ండ� Zింహమ	ల; ">Aయ	ం(ెను. 20202020 ఇరFపKక�ల ఆరF��ట6 ]ద
పం(ెKండ� Zింహమ	ల; ">Aయ	ం(ెను; అటBవంట-�� ఏ #ాజ�మం�ైనను
�ేయబడల�దు. 21212121 మ#Sయ	 #ాజ?ౖన ¯�లa ¹ను �ాన�ాతKల; బం%ారప�9:ౖ
య	ం(ెను; లsబµT°ను అరణ� మం��రప� �ాతKల;ను బం%ారప�9E, 9:ం(f��
±కట-య	 ల�దు; ¯�లa¹ను ��నమ	లలk 9:ం(f PQ"`కక; #ాల�దు. 22222222 
సమ	దKమందు ß̈#ామ	 ఓడల�� కcడ త#§ªషp ఓడల;ను #ాàనక; క>%S
య	ం(ెను; ఈ త#§ªషp ఓడల; మ�డ� సంవతqరమ	లక; ఒకమ�రF బం%ార
మ	ను 9:ం(f" దంతమ	ను �Åతpలను T:!> 1ిటCలను ¬Zి��" వచుdచుం(ెను.
23232323 ఈ పK�ారమ	 #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను ధనమ	�ేతను జj® నమ	�ేతను
భ�పతpలంద#Sలk అ¥�క;(ై య	ం(ెను. 24242424 అత" హృదయమందు �ేవ�డ�
ఉంAన జj® న9ాక;�లను Vనుట�?r లkక;లందరFను అత" చూడ%�#S#S. 25252525 
ఏ#ాuటMౖన పKJమ"Ìి 9:ం(fవసుN వ�ల; %ా", బం%ారప� వసుN వ�ల; %ా",
వసN �మ	ల; %ా", య	�xz య	ధమ	ల; %ా", గంధవర¶మ	ల; %ా", గ	ఱÃమ	ల;



%ా", కంచర%ా(fదల; %ా", తన తన వంతp��ప�న కట`మ	లను ఏటäట ¬Zి��"
వచుdచుం(ెను. 26262626 మ#Sయ	 ¯�లa¹ను రథమ	లను #ðతpలను
సమకc#?dను; అతడ� 9:P�"` Txల;గ	వందల రథమ	ల;ను పం(ెKండ�9Eల
#ðతpల;ను గల9ా(ై య	ం(ెను; �ట-" అతడ� రథమ	ల�?r P�రu(fన
ప�రమ	లలkను PQర�షల�మ	నందు #ాàTUదwను ఉంచ "రÞPం�ెను. 27272727 #ాà
PQర�షల�మ	లk 9:ం(f"#ాళ6 ంత V¯ాN రమ	%ా 9ాడ�క �ేZ2ను; �ేవ�xరF
మ�Ö నులను Ì2ÓLల� పK�ేశమ	ననున` �¤(f�ెట6 వలs VసN #Sంప జ³Z2ను. 28282828
¯�లa¹నునక;ండ� గ	ఱÃమ	ల; ఐగ	ప�N లkనుం(f �ేబ(ెను; #ాà వరNక;ల;
ఒ���క� గ	ంప�నక; "య� మక���న ధర"Ad గ	ంప�ల; గ	ంప�ల;గ
��"�ె1ిuంA#S. 29292929 9ారF ఐగ	ప�N లkనుం(f ��" �ెAdన రథnకట-ంట-�I ఆరF
వందల తpలమ	ల 9:ం(fయ	, గ	ఱÃnకట-ంట-�I నూట ఏబ�� తpలమ	ల
9:ం(fయ	 ఇAd#S. ©̈¬Nయ	ల #ాà లంద#S��రక;ను అ#ామ	 #ాàల��రక;ను
9ారF ఆ ధర�³ 9ాట-" ¬Zి��"#S.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 11#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 11#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 11#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 11

1111 ¹య�áయ	ల; ఎ�ో]య	ల; అ¹4య	ల;... Zీ�ోయ	ల; ©̈¬Nయ	ల;
అను జనుల; ] హృదయ మ	లను తమ �ేవతలతటBC  JKప�దురF గనుక
9ా#S�� సహ9ాసమ	 �ేయకcడద"య	, 9ా#S" ]�� సహ9ాసమ	
�ేయ"య�కcడద"య	 PQ�9ా ఇW\ా P�Ú య	లక; Z2లVAdయ	Tx`డ�.
అP�ే #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను ఫ#� క;మ�#?Nను%ాక ఆ జనులలk ఇంక అTEక మం��
పరZీN �లను ¹ ©̈ంA 2222 �ామ�తpరత గల9ా(ై 9ా#S" ఉంచు��నుచు వ�ెdను. 3333



అత"�I ఏడ� వందలమం�� #ాజక;మ�#?Nలsౖన ´µర�ల;ను మ�డ�వందల మం��
ఉప పతp`ల;ను క>%Sయ	ం(f#S; అత" ´µర�ల; అత" హృదయ మ	ను
JK1ిu9EZి#S. 4444 ¯�లa¹ను వృదుz (ైనప�డ� అత" ´µర�ల; అత"
హృదయమ	ను ఇతర �ేవతలతటBC  JKపu%ా అత" తం(fKPQ�న �x�దు
హృదయమ	వలs అత" హృద యమ	 �ేవ�(ైన PQ�9ాPQడల య�xరÍమ	
�ాక ��PQను. 5555 ¯�లa¹ను అ�ాN #�తp అను Zీ�ోయ	ల �ేవతను !లk�మ	
అను అ¹4య	ల Á̈య���న �ేవతను అనుస#SంA న(f�ెను. 6666 ఈ పK�ారమ	
¯�లa¹ను PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ� నడత నడA తన తం(fKPQ�న �x�దు
అనుస#SంAనటB6  య�xరÍహృదయమ	�� PQ�9ాను అనుస#Sంపల�దు. 7777 
¯�లa¹ను �?¹షp అను ¹య�áయ	ల Á̈య���న �ేవతక;ను nలsక;
అను అ¹4య	ల Á̈య���న �ేవతక;ను PQర�ష ల�మ	 ఎదుటనున`
��ండ]ద బ>1ీఠమ	లను కట-C ం�ెను. 8888 తమ �ేవతలక; ధూపమ	 9Eయ	చు
బల;ల న#Suంచుచుం(fన పరZీN �లsౖన తన ´µర�ల "!తNమ	 అతడ� ఈల�గ	
�ేZ2ను. 9999 ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా అత"�I #?ండ� మ�రFల;
పKత�m��� 10101010 వ� ఇతర �ేవతలను 9:ంబ(fంప వలద" అత"�I ఆజj® 1ింAనను
¯�లa¹ను హృదయమ	 ఆయన ±దwనుం(f �¾ల%S��PQను. PQ�9ా తన
�IAdన ఆజ®ను అతడ� %?r��నక��%ా PQ�9ా అత" ]ద �Åప%SంA 11111111
Z2లVAdన�ేమన%ాTEను �� �ేZిన Tx "బంధనను కటCడలను వ� ఆచ#Sంపక
��వ�ట TEను కను%tనుచుTx`ను గనుక PÀ #ాజ�మ	 క;ండ క;ండ
"శdయమ	%ా ¬Zి9EZి  �xసు"�I�ెdదను. 12121212 అP నను  తం(fKPQ�న
�x�దు "!తNమ	  ��నమ	లయందుTEను ఆల�గ	న �ేయక  క;మ�రF"



�ేJలkనుం(f �x" ¬Zి9EZ2దను. 13131313 #ాజ�మంతయ	 ¬Zి9Eయను; Tx �xసు(ైన
�x�దు "!తNమ	ను TEను �ÅరF��"న PQర�షల�మ	 "!తNమ	ను ఒక
%�తKమ	  క;మ�రF"�I�ెdదను. 14141414 PQ�9ా ఎ�ో]య	(ైన హదదు అను
ఒక" ¯�లa¹నునక; V#�¥�%ా #³12ను; అతడ� ఎ�ోమ	 �ేశప� #ాజవంశసుÍ డ�.
15151515 �x�దు ఎ�ోమ	 �ేశమ	]ద య	దzమ	 �ేయ	చుండ%ా, Z2ౖTx�¥�పJPQ�న
ã9ాబ	 చంపబ(fన 9ా#S" �ాJ12టBC టక; 9:È6  య	న`ప�డ� ఎ�ోమ	
�ేశమందున` మగ9ా#Sనంద#S" హతమ	 �ేZ2ను. 16161616 ఎ�ోమ	లk నున`
మగ9ా#Sనంద#S" హతమ	 �ేయ	వరక; ఇW\ా P�Úయ	లంద#S�� కcడ ã9ాబ	
ఆరF T:లల; అచdట ">�ెను. 17171717 అంతట హదదును అత"��కcడ అత" తం(fK
ZLవక;లలk ��ందరF ఎ�ో]య	ల;ను ఐగ	ప�N  �ేశమ	లk"�I �ా#S��P#S;
హదదు అప�డ� Aన` 9ా(ై య	ం(ెను. 18181818 9ారF !�x�ను �ేశమ	లkనుం(f
బయల;�ే#S �ా#ాను �ేశమ	నక; వAd, �ా#ాను �ేశమ	నుం(f ��ంద#S"
��డ���" ఐగ	ప�N లk"�I ఐగ	ప�N #ాజగ	 ఫ#�TUదwక; #ా%ా, ఈ #ాà అత"�I
ఇల;6 ను భ�!య	 ఇAd ఆ}రమ	 "రÞPం�ెను. 19191919 హదదు ఫ#� దృÌిC �I
బహÑ దయ��ంద%ా �xను 12ం(f6 �ేZి��"న #ాణÝPQ�న త ¼̈uTEసు స�ద#S"
అత"�I ఇAd 12ం(f6 �ేZ2ను. 20202020 ఈ త ¼̈uTEసు±క� స�ద#S అత"�I
%?నుబతp అను క;మ�రF" కT:ను; ఫ#�Pంట త ¼̈uTEసు �"�I �ాల;
V(f1ిం�ెను గనుక %?నుబతp ఫ#� క;టBంëక;లలk "వZింA ఫ#� క;మ�రFలలk
ఒకడ�%ా ఎంచబ(ెను. 21212121 అంతట �x�దు తన 1ితరFల��కcడ "దK��ం��న
సంగJ", Z2ౖTx�¥�పJPQ�న ã9ాబ	 మరణ���న సంగJ" ఐగ	ప�N  �ేశమందు
హదదు V"TEను Tx స��ేశమ	నక; 9:ళØ6 టక; Z2లVమ4" ఫ#���



మనV�ేయ%ా 22222222 ఫ#�వ�  స��ేశమ	నక; 9:ళ6  �ÅరFటక; Tx±దw  �³!
తక;�9:ౖన�� అ" య(f%?ను. అందుక; హదదుతక;�9:ౖన �ే��య	 ల�దు %ా"
P�ల�గ	నT:ౖనను నను` 9:ళ6"మ4T:ను. 23232323 మ#Sయ	 �ేవ�డ� అత"]���I
ఎల���x క;మ�రF(ైన #?జoను అను ఇం��క V#�¥�" #³12ను. �డ� ¯�బµ #ాజ?ౖన
హద�ెజరF అను తన యజమ�ను" ±దwనుం(f �ా#S��Pన9ాడ�. 24242424 �x�దు
¯�బµ9ా#S" హతమ	 �ేZి నప�డ� ఇతడ� ��ంద#S" సమకc#Sd, కc(fన ±క
Z2ౖన� మ	నక; అ¥�పJPQ� దమసు�నక; వAd అచdట "9ాసమ	 �ేZి
దమసు�లk #ాజjPQను. 25252525 హదదు �ేZిన PÀ �×డ� %ాక ¯�లa¹ను బK���Iన
��నమ	ల"`య	 ఇతడ� అ#ామ	�ేశమందు ఏ>న9ా(ై ఇW\ా P�Úయ	లక; V#�
¥�PQ�య	ం(f ఇW\ా P�Úయ	లయందు అసహ�తగల9ా(ై య	ం(ెను. 26262626
మ#Sయ	 ¯�లa¹ను ZLవక;(ైన య#tబµమ	 స} #ాà]���I ల��ెను. ఇతడ�
జ?#³�x సంబంధ���న ఎâKా PÀ]య	(ైన T:బµతp క;మ�రFడ�, ఇత" త>61LరF
జ?ర�}, ఆ�� Vధవ#ాల;. 27272727 ఇతడ� #ాà]���I ల�చుటక; Á̈తp9Eమన%ా,
¯�లa¹ను !లk6  కట-C ంA తన తం(fKPQ�న �x�దు ప�రమ	నక; క>%Sన áటల;
బµగ	 �ేయ	చుం(ెను. 28282828 అP�ే య#tబµమ	 అను ఇతడ� మ}

బల�ఢ��(ైయ	ండ%ా ¸°వనుడగ	 ఇతడ� ప"యందు శ\దzగల9ాడ" ¯�లa¹ను
�ె>Zి��", ãZLప� సంతJ9ారF �ేయవలZిన ´µర���న ప"]ద అత""
అ¥��ా#S%ా "రÞPం�ెను. 29292929 అంతట య#tబµమ	 PQర�షల�మ	లkనుం(f
బయల; 9:డ>��%ా Ìిలkయ	 డ�ను పKవకNయ	నగ	 అ ß̈య� అత""
మ�ర¶మందు కను %tT:ను; అ ß̈య� ��\ తN వసN �మ	 ధ#Sంచు��" య	ం(ెను,
9ా#SదwరF తపu ��లమ	లk మ#S PQవడ�ను ల�క��PQను. 30303030 అంతట అ ß̈య�



�xను ధ#Sంచు��" య	న` ��\ తN  వసN �మ	ను పటBC ��" పం(ెKండ� తpనకల;%ా
Aం1ి య#tబµమ	�� ఇట6 T:నుఈ ప�� తpనకలను వ� ¬Zి��నుమ	; 31313131
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా Z2లVచుdన �ేమన%ాజనుల; నను`
V(fA 12ట-C  అ�ాN #�తp అను Zీ�ోయ	ల �ేవతక;ను �?¹షp అను
¹య�áయ	ల �ేవతక;ను !లk�మ	 అను అ¹4 య	ల �ేవతక;ను
nÖ �I�, 32323232 ¯�లa¹ను తం(fKPQ�న �x�దు �ేZినటB6  Tx దృÌిC �I ãగ����న
�x" �ేయకయ	, Tx కటCడలను Tx Vధులను అనుస#Sంపకయ	, TEను
ఏరuరAన మ�ర¶మ	లలk నడవకయ	 నుTx`రF గనుక ¯�లa¹ను �ేJలkనుం(f
#ాజ�మ	ను ��ట-C9EZి ప�� %�తKమ	లను �I�ెdదను. 33333333 అP�ే Tx ZLవక;(ైన
�x�దు "!తNమ	ను, TEను PQర�షల�మ	 పటCణమ	ను �ÅరF��" నందునను
ఇW\ా P�Úయ	ల %�తK మ	లలkనుం(f 9ా"�I ఒక %�తKమ	 ఉండ"తpN ను. 34343434
#ాజ�మ	 9ా"�ేJలkనుం(f బÐJN %ా ¬Zి9Eయక TEను �ÅరF��"న Tx ZLవక;(ైన
�x�దు Tx ఆజ®లను అనుస#SంA Tx కటCడలను ఆచ #Sం�ెను గనుక �x�దును
జj® పకమ	 �ేZి��" అత" ��నమ	 ల"`య	 అత"" అ¥��ా#S%ా ఉండ"తpN ను.
35353535 అP�ే అత" క;మ�రF" �ేJలkనుం(f #ాజ�మ	ను ¬Zి9EZి అందులk క;
ప�� %�తKమ	ల "�ెdదను; 36363636 Tx Txమమ	ను అక�డ ఉంచుటక; TEను
�ÅరF��"న పటCణ���న PQర�షల�మ	లk Tx PQదుట ఒక �ºపమ	 Tx ZLవక;(ైన
�x�దునక; ఎల6 ప�డ� నుండ�నటB6  అత" క;మ�రF"�I ఒక %�తKమ	 ఇ�ెdదను.
37373737 TEను "ను` అం%§క#SంA నందున  �Å#Sక యంతట- ��ప�న వ� ఏల;బ(f
�ేయ	చు ఇW\ా P�ల;9ా#S]ద #ాజ9:ౖ య	ందువ�. 38383838 TEను క;
ఆజj® 1ింAనదంతయ	 వ� V", Tx మ�ర¶మ	ల ననుస#SంA నడచుచు, Tx



దృÌిC �I అనుకcల���న�x"" జ#Sం%Sచుచు Tx ZLవక;(ైన �x�దు �ేZినటB6  Tx
కటCడలను Tx ఆజ®లను %?r��"నPQడల, TEను క; ��డ�%ా ఉం(f �x�దు
క;టBంబమ	ను Wాశ�తమ	%ా TEను ZిÍ రపరA నటB6  "ను`ను ZిÍ రపరA
ఇW\ా P�ల;9ా#S" క; అపu %Sం�ెదను. 39393939 9ారF �ేZిన �I\యలనుబట-C  TEను
�x�దుసంతJ9ా#S" బµధ పరచుదును %ా" "త�మ	 బµ¥�ంపను. 40404040
జ#S%Sన�x"" V" ¯�లa¹ను య#tబµమ	ను చంపచూడ%ా య#tబµమ	 ల�A
ఐగ	ప�N �ేశమ	నక; �ా#S��P ఐగ	ప�N  #ాజ?ౖన Ìీషక;TUదw  �ే#S ¯�లa¹ను
మరణమగ	 వరక; ఐగ	ప�N లkTE య	ం(ెను. 41414141 ¯�లa¹ను �ేZిన Pతర
�ార�మ	లనుగ�#Sdయ	 అతడ� �ేZినదంతట-" గ�#Sdయ	, అత" జj® నమ	ను
గ�#Sdయ	, ¯�లa¹ను �ార�మ	లను గ�#Sdన గ\ంథ మందు 9Kా యబ(f
య	న`��. 42424242 ¯�లa¹ను PQర�ష ల�మ	నందు ఇW\ా P�Úయ	లంద#S" ఏ>న
�ాలమ	 నల;వ�� సంవతqరమ	ల;. 43434343 అంతట ¯�లa¹ను తన 1ితరFల��
కcడ "��KంA, తన తం(fKPQ�న �x�దు ప�రమందు సమ�¥��ేయబ(ెను;
తరF9ాత అత" క;మ�రF(ైన #?హబµమ	 అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 12#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 12#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 12#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 12

1111 #?హబµమ	నక; పటµC �ÌLకమ	 �ేయ	టక; ఇW\ా  P�Úయ	లందరFను
Ì2�?మ	నక; #ా%ా #?హబµమ	 Ì2�? మ	నక; ��PQను. 2222 T:బµతp క;మ�రF(ైన
య#tబµమ	 #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను TUదwనుం(f �ా#S ��P ఐగ	ప�N లk "9ాసమ	
�ేయ	చుం(ెను; య#tబµమ	 ఇంక ఐగ	ప�N  లkTEయ	ం(f ఆ సమ��xరమ	
VT:ను. 3333 జనుల; అత" 1ిల;వనంప%ా య#tబµమ	ను ఇW\ా P�Úయ	ల



సమ�జ మంతయ	ను వAd #?హబµమ	�� ల�గ	 మనV �ేZి#S. 4444  తం(fK
బరF9:ౖన �ా(f" మ�]ద ఉం�ెను;  తం(fK "య!ంAన క� Sన���న
�xస�మ	ను మ�]ద అతడ� ఉంAన బరF9:ౖన �ా(f" వ� చులకన
�ేZినPQడల �¤మ	 క; ZLవ�ేయ	దుమ	. 5555 అందుక; #ాà]రF 9:È6 మ�డ�
��నమ	లsౖన తరF9ాత Tx±దwక; J#S%S రండ" Z2లVయ�%ా జనుల;
9:È6��P#S. 6666 అప�డ� #ాజ?ౖన #?హబµమ	 తన తం(fKPQ�న ¯�లa¹ను
బK���Iయ	న`ప�డ� అత" సమ	ఖమందు ZLవ�ేZిన 12దwల�� ఆలkచన �ేZిఈ
జనులక; ఏ! పKతp�తN ర!�ెdదన" 9ా#S నడ� గ%ా 7777 9ారFఈ ��నమ	నTE
వ� ఈ జనులక; �xసుడ9:ౖ 9ా#S�I ZLవ�ేZి మృదు9:ౖన మ�టల�� 9ా#S�I
పKతp�తN ర !AdనPQడల 9ారF స�x�ాలమ	 క; �xసులగ	దుర"#S. 8888 అP�ే
అతడ� 12దwల; తన�� �ె1ిuన ఆలkచనను "ర6m�12ట-C , తన�� కcడ 12#S%Sన

¸°వనులను 1ి>A ఆలkచన న(f%S, 9ా#S�×ల�గ	 పKశ`9EZ2ను 9999 మ�]ద  తం(fK
య	ంAన �ా(f" చులకన �ేయ	డ" Tx�� �ెప���"న PÀ జనులక;
పKతp�తN ర!చుdటక; ఏ ఆలkచన ]రF �ెప�దురF? 10101010 అప�డ� అత"�� కcడ

ఎ��%Sన ఆ ¸°వనసుÍ ల; ఈ ఆలkచన �ె1ిu#S తం(fK మ� �ా(f" బరF9:ౖన��%ా
�ేZ2ను %ా" వ� �x"" చులకన%ా �ేయవలsన" �� �ెప���"న PÀ
జనులక; ఈల�గ	 ఆజ® ఇమ	4Tx తం(fK నడ�మ	కంటM Tx Aట-�?న 9EKల; 12దw��%ా
ఉండ�ను. 11111111 Tx తం(fK ]]ద బరF9:ౖన �ా(f" 12టMCను స#³, TEను ఆ �ా(f" ఇంక
బరFవ�%ా �ేయ	దును; Tx తం(fK చబ	క;ల�� !మ	4ను h�fం�ెనుస#³, TEను
��ర(xల�� !మ	4ను h�fంచుదును. 12121212 మ�డవ ��నమందు Tx±దwక;
రండ" #ాà "రÞయమ	 �ేZియ	న`టB6  య#tబµమ	ను జనులందరFను



మ�డవ ��నమ	న #?హబµమ	 TUదwక; వAd#S. 13131313 అప�డ� #ాà 12దwల; �ె1ిuన

ఆలkచనను "ర6m�12ట-C  ¸°వనుల; �ె1ిuన ఆలkచన��ప�న 9ా#S�I క� Sనమ	%ా
పKతp�తN ర!Ad PటB6  ఆజj® 1ిం�ెను 14141414 Tx తం(fK ] �ా(f" బరFవ�%ా �ేZ2ను
%ా" TEను ] �ా(f" మ#S బరFవ�%ా �ేయ	దును, Tx తం(fK చబ	క;ల��
!మ	4ను h�fం�ెను %ా" TEను ��ర(xల�� !మ	4ను h�fంచుదును. 15151515
జనుల; �ేZిన మనV" #ాà ఈ పK�ారమ	 అం%§క#Sంపక ��PQను.
Ìిలkయ	(ైన అ ß̈య��x�#ా T:బµతp క;మ�రF(ైన య#tబµమ	�� �xను
ప>�IంAన మ�ట T:ర9Eరdవలsన" PQ�9ా ఈల�గ	న జ#S%Sం�ెను. 16161616 �ాబట-C
ఇW\ా P�ల;9ారందరFను #ాà తమ Vన`పమ	ను Vనల�ద" �ె>Zి��"
#ాà�×ల�గ	 పKతp�తN ర!Ad#S�x�దులk మ�క; ´µగ�¤��? PQషªP
క;మ�రF"యందు మ�క; ¯ా�సÍ ~మ	 ల�దు; ఇW\ా P�ల;9ారల�#ా, ]]
గ	(xరమ	లక; ��వ�(f; �x�దు సంతJ9ారల�#ా, ] 9ా#S" ]#³ చూచు��ను(f
అ" �ె1ిu ఇW\ా P�ల;9ారF తమ గ	(xరమ	లక; 9:È6��P#S. 17171717 అP�ే య��x
పటÞణమ	లలkనున` ఇW\ా P�ల;9ా#S" #?హబµమ	 ఏలsను. 18181818 తరF9ాత #ాజ?ౖన
#?హబµమ	 9:ట-Cప" 9ా#S]ద అ¥��ా#S PQ�న అ�ో#ామ	ను పంప%ా
ఇW\ా P�ల;9ారందరFను #ాళ6�� అత" ��ట-Cనందున అతడ� మరణమ�PQను,
�ాబట-C  #ాజ?ౖన #?హబµమ	 PQర�షల�మ	నక; �ా#S��వలsన" తన రథమ	]ద
త�ర%ా ఎ�?�ను. 19191919 ఈ పK�ారమ	 ఇW\ా P�ల;9ారF TEట-వరక; జరFగ	చున`టB6
�x�దు సంతJ9ా#S]ద JరFగ	బµటB �ేZి#S. 20202020 మ#Sయ	 య#tబµమ	 J#S%S
వ�ెdన" ఇW\ా P�ల; 9ారందరF V", సమ� జమ	%ా కc(f, అత"
1ిల;వనం1ింA ఇW\ా P�ల;9ారంద#S ]ద #ాà%ా అత"�I పటµC �ÌLకమ	 �ేZి#S;



య��x %�¬Kయ	ల; తపu �x�దు సంతJ9ా#S" 9:ంబ(fంAన9ా #?వరFను
ల�క��P#S. 21212121 #?హబµమ	 PQర�షల�మ	నక; వAdన తరF9ాత ఇW\ా
P�ల;9ా#S�� య	దzమ	�ేZి, #ాజ�మ	 ¯�లa¹ను క;మ�రF(ైన #?హబµమ	
అను తనక; మరల వచుdనటB6  �ేయ	ట�?r య��x9ారంద#Sలk నుం(fయ	
బ¿Tx�]ను %�¬Kయ	లలkనుం(fయ	 య	దz  పK�ణ	లsౖన లmPQనుబ��
9Eలమం��" ��గ	 �ేZ2ను. 22222222 అంతట �ేవ�" 9ాక;� �ైవజనుడగ	 Ì2మయ�క;
పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 23232323 వ� ¯�లa¹ను క;మ�రFడ�ను య��x
#ాàT:ౖన #?హబµమ	��ను య��x9ారంద#S��ను బ¿Tx�]య	లంద#S��ను
W ÌింAన9ారంద#S��ను ఇట6 నుమ	 24242424 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాజ#S%Sన��
TxవలనTE జ#S%?ను; ]రF ఇW\ా P�ల;9ారగ	 ] స� దరFల�� య	దzమ	
�ేయ	టక; 9:ళ6క, అందరFను ] Pండ6 క; J#S%S ��వ�(f. �ాబట-C  9ారF
PQ�9ా మ�టక; లkబ(f �x""బట-C  య	దzమ	నక; ��క ">A#S. 25252525
తరF9ాత య#tబµమ	 ఎâKా Pమ	 మన�మందు Ì2�?మను పటCణమ	 కట-C ంA
అచdట �ాప�రమ	ం(f అచdట నుం(f బయల;�ే#S 12నూP�ల;ను కట-C ం�ెను. 26262626
ఈ జనుల; PQర�షల�మ	నందున` PQ�9ా మం��రమందు బల;ల;
అ#Suంచుటక; ఎ�I� ��వ�చుం(fనPQడల ఈ జనుల హృదయమ	 య��x#ాజ?ౖన
#?హబµమ	 అను తమ యజమ�ను" తటBC  JరFగ	ను; అప�డ� 9ారF నను`
చం1ి య��x #ాజ?ౖన #?హబµమ	TUదw  మరల �ేరFదురF; #ాజ�మ	 మరల �x�దు
సంతJ9ా#Sదగ	ను అ" 27272727 య#t బµమ	 తన హృదయమందు తలంA 28282828
ఆలkచన�ేZి #?ండ� బం%ారప� దూడల; �ేPంA, జనులను
1ి>APQర�షల�మ	నక; ��వ�ట ]క; బహÑ కషCమ	; 29292929 ఇW\ా  P�ల;9ారల�#ా,



ఐగ	ప�N  �ేశమ	లkనుం(f !మ	4ను ర1ిuం Aన ] �ేవ�డ� ఇ9E అ" �ె1ిu,
ఒకట- బé�ేల;నందును, ఒకట- �xనునందును ఉం�ెను. 30303030 �xనువరక; ఈ
#?ంట-లk ఒక�x"" జనుల; ప��ంచుటవలన #ాà �ేZిన �ార�మ	 �ాపమ	నక;
�ారణమ�PQను. 31313131 మ#Sయ	 అతడ� ఉన`త సÍలమ	లను కట-C ంA మం��రమ	%ా
ఏరuరA, ల��య	ల; �ా" ¯ా¥xరణ���న9ా#Sలk ��ంద#S" య�జక;ల;%ా "య
!ం�ెను. 32323232 మ#Sయ	 య#tబµమ	 య��x�ేశమందు జరFగ	 ఉతqవమ	వంట-
ఉతqవమ	ను ఎ"!దవ మ�సమ	 పదుT:ౖదవ ��నమందు జరFప "రÞPంA,
బ>1ీఠమ	]ద బల;ల; అ#Suంచుచు వ�ెdను. ఈ పK�ారమ	 బé�ేల;నందును
�xను �ేPంAన దూడలక; బల;ల; అ#Suంచు చుం(ెను. మ#Sయ	 �xను
�ేPంAన య	న`త���న సÍలమ	నక; య�జక;లను బé�ేల;నందుం�ెను. 33333333 ఈ
పK�ా రమ	 అతడ� ãAంAన�x""బట-C  PQ"!దవ మ�సమ	 పదుT:ౖదవ
��నమందు బé�ేల;లk �xను �ేPంAన బ> 1ీఠమ	]ద బల;ల; అ#Suంచుచు
వ�ెdను; మ#Sయ	 ఇW\ా  P�ల;9ా#S�I ఒక ఉతqవమ	ను "రÞPంA ధూపమ	
9Eయ	 ట�?r �xTE బ>1ీఠమ	 ఎ�?�ను.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 13#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 13#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 13#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 13

1111 అంతట �ైవజను(ైన ±కడ� PQ�9ా�ేత Z2లవ� TUం��
య��x�ేశమ	నుం(f బé�ేల;నక; వ�ెdను. ధూపమ	 9Eయ	ట�?r య#tబµమ	 ఆ
బ>1ీఠమ	TUదw  ">A య	ండ%ా 2222 ఆ �ైవజనుడ� PQ�9ా ఆజ®�ేత
బ>1ీఠమ	నక; ఈ మ�ట పKక టన�ేZ2నుబ>1ీఠమ� బ> 1ీఠమ�, PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా�x�దు సంత Jలk ãÌీయ� అను TUక h�వ� ప�టBC ను;



]ద ధూపమ	 9EZిన ఉన`త సÍలమ	±క� య�జక;లను అతడ� ]ద
అ#Suంచును; అతడ� మనుష� శల�మ	లను ]ద దహనమ	 �ేయ	ను. 3333 ఈ
బ>1ీఠమ	 బదwలsౖ ��P �x"]దనున` బ	%S¶  ఒ>�I ��వ�టP� PQ�9ా
ఇచుd సూచన అ" �ె1ిu ఆ ��నమ	న ఆ పKవకN సూచన ±కట- P�ెdను. 4444 
బé�ేల;నందున` బ> 1ీఠమ	నుగ�#Sd ఆ �ైవజనుడ� పKకట-ంAన మ�ట #ాజ?ౖన
య#tబµమ	 V", బ>1ీఠమ	]దనుం(f తన �ెP� �x1ి, 9ా"" పటBC
��నుమ" �ెపu%ా అతడ� �x1ిన �ెP� PQం(f ��PQను; �x"" 9:నుకక;
¬Zి��నుటక; అత"�I శ�INల�క ��PQను. 5555 మ#Sయ	 PQ�9ా Z2లవ�
పK�ారమ	 �ైవజను(fAdన సూచన��ప�న బ>1ీఠమ	 బదwల;�ా%ా బ	%S¶
�x"]దనుం(f ఒ>�I��PQను. 6666 అప�డ� #ాàTx �ెP� మ	నుపట-వలs
బµగగ	నటB6   �ేవ�(ైన PQ�9ా సమ	ఖమందు Tx��రక; 9Eడ���నుమ" ఆ
�ైవజను" బJమ�ల;��న%ా, �ైవజనుడ� PQ�9ాను బJమ�ల;��T:ను గనుక
#ాà �ెP� మరల బµ%?r మ	ను పట-వలs ఆPQను. 7777 అప�డ� #ాàవ� Tx
Pంట-�I వAd అలసట ¬రFd��నుమ	, క; బహÑమJ ఇ�ెdదన" ఆ
�ైవజను"�� �ెపu%ా 8888 �ైవజనుడ� #ాà�� ఇట6 T:ను Pంట-లk సగమ	 వ�
Tx�IAdనను ��కcడ TEను లkప>�I #ాను; ఈ సÍలమందు TEను
అన`�ానమ	ల; ప�చుd��నను; 9999 అన`�ానమ	ల; ప�చుd��న వదw"య	,
వ� వAdన మ�ర¶మ	న J#S%S ��వదw"య	 PQ�9ా 9ాక;��ేత Txక;
Z2ల9ాPQన" #ాà�� అT:ను. 10101010 అంతట అతడ� �xను బé�ేల;నక; వAdన
మ�ర¶మ	న 9:ళ6క మ#S±క మ�ర¶మ	న J#S%S��PQను. 11111111 బé�ేల;లk పKవకNయగ	
ఒక మ	స>9ాడ� �ాప�ర మ	ం(ెను. ఇత" క;మ�రFలలk ఒకడ� వAd బé�ేల;లk



�ైవజనుడ� ఆ ��నమ	న �ేZిన �I\యల"`ట-", అతడ� #ాà�� ప>�Iన
మ�టల"`ట-" తమ తం(fK�� �ె>య జ?పu%ా 12121212 9ా#S తం(fK అతడ� ఏ
మ�ర¶మ	న 9:È6��PQ న" 9ా#Sన(f%?ను; అంతట అత" క;మ�రFల; య��x�ేశ
మ	లkనుం(f వAdన �ైవజనుడ� ఏ మ�ర¶మ	న 9:È6��Pన�� �ె>1ి#S. 13131313 
1ిమ4ట అతడ� తన క;మ�రFలను 1ి>ATx��రక; %ా(fదక; గంతకటBC డ"
�ెపu%ా 9ారF అత" ��రక; %ా(fదక; గంతకట-C #S. అతడ� �x"]ద ఎ�I�
�ైవజను" కను%tనవలsన" ��P 14141414 మసN �Iవృmమ	 �I\ంద అతడ� కcరFdండ%ా
చూAయ��x�ేశమ	లkనుం(f వAdన �ైవజనుడవ� 9ETx? అ" అడ�గ%ా
అతడ�TETE అT:ను. 15151515 అప�డ� అతడ�Tx Pంట-�I వAd ´¢జనమ	
�ేయ	మన%ా 16161616 అతడ�TEను ��కcడ మర> #ాజjలను,  Pంట పK9Ehంపను,
మ#Sయ	 �� క>Zి ఈ సÍలమందు అన`�ానమ	ల; ప�చుd��నను 17171717 వ�
అచdట అన`�ానమ	ల; ప�చుd��నవదw"య	, వ� వAdన మ�ర¶మ	న
��వ�టక; JరFగవదw"య	 PQ�9ా 9ాక;��ేత Txక; Z2ల9ాPQన" �ె12uను.
18181818 అందుకతడ�TEనును వంట- పKవకNTE; మ#Sయ	 �ేవదూత
±కడ�PQ�9ా�ేత Z2లవ���ం�� అన`�ానమ	ల; ప�చుd��నుట�?r అత" 
Pంట-�I ��డ���" రమ4" Tx�� �ె12uన" అత"�� అబదzమ�డ%ా 19191919 అతడ�
J#S%S అత"��కcడ మర> ��P అత" Pంట అన`�ానమ	ల; ప�చుd��T:ను.
20202020 9ారF ´¢జనమ	 �ేయ	చుండ%ా అత"" 9:నుకక; ��డ���" వAdన ఆ
పKవకNక; PQ�9ా 9ాక;� పKత�m మ�PQను. 21212121 అంతట అతడ�
య��x�ేశమ	లkనుం(f వAdన �ైవజను" 1ి>APQ�9ా ఈల�గ	న ఆజ®
ఇచుdచుTx`డ� �ేవ�(ైన PQ�9ా క; ఆజj®  1ింAన�x"" %?r��నక 22222222



ఆయన Z2లVAdన T°ట- మ�ట ]ద JరFగబ(f వ� 9:నుకక; వAd, వ�
అచdట అన` �ానమ	ల; ప�చుd��నవలద" ఆయన Z2లVAdన సÍలమ	న
´¢జనమ	 �ేZియ	Tx`వ� గనుక,  కæïబరమ	  1ితరFల సమ�¥�లk"�I
#ాక��వ�న" PQల;%?JN  �ె12uను. 23232323 అంతట 9ారF అన`�ానమ	ల;
ప�చుd��"న తరF9ాత అచdట- పKవకN �xను 9:నుకక; ��డ���" వAdన ఆ
పKవకNక; %ా(fద]ద గంత కట-C ం�ెను. 24242424 అతడ� బయల;�ే#S మ�ర¶మ	న
��వ�చుండ%ా ఒక Zింహమ	 అత"�I ఎదురFప(f అత" చం12ను. అత"
కæïబరమ	 మ�ర¶మందు ప(fయ	ండ%ా %ా(fద �x" దగ¶ర ">A య	ం(ెను,
Zింహమ	ను శవమ	దగ¶ర ">A య	ం(ెను. 25252525 ��ందరF మనుషp�ల; ఆ �bట-�I
వAd శవమ	 మ�ర¶మందు ప(fయ	ండ� టయ	, Zింహమ	 శవమ	దగ¶ర
">Aయ	ండ�టయ	 చూA, ఆ మ	స>పKవకN �ాప�రమ	న` పటCణమ	నక; వAd
ఆ వరNమ�నమ	 �ె>యజ³Zి#S. 26262626 మ�ర¶మ	లkనుం(f అత" ��డ� ��" వAdన ఆ
పKవకN ఆ వరNమ�నమ	 V"నప�డ�PQ�9ా మ�టను ఆల�Iంపక JరFగబ(fన
�ైవజనుడ� ఇత(ే; PQ�9ా Zింహమ	నక; అత" అపu%SంA య	Tx`డ�;
PQ�9ా Z2లVAdన పK�ారమ	 అ�� అత" *>d చం12ను అ" ప>�I 27272727 తన
క;మ�రFలను 1ి>A%ా(fదక; Tx��రక; గంత కటBC డ" �ె12uను. 9ారF
అత"��రక; గంత కట-Cనప�డ� 28282828 అతడ� ��P అత" శవమ	 మ�ర¶మందు ప(f
య	ండ�టయ	, %ా(fదయ	 Zింహమ	ను శవమ	దగ¶ర ">A య	ండ�టయ	,
Zింహమ	 %ా(fదను *>d9Eయక శవమ	ను Jనక య	ండ�టయ	 చూA 29292929 
�ైవజను" శవమ	 ఎJN  %ా(fద]ద 9EZి��" J#S%S వ�ెdను. ఈ పK�ారమ	 ఆ
మ	స> పKవకN అంగల�రFdటక;ను సమ�¥�లk శవమ	ను 12టBC టక;ను



పటCణమ	నక; వ�ెdను. 30303030 అతడ� తన సమ�¥�లk ఆ శవమ	ను 12టC%ా
జనుల;కటకటµ Tx స�దరF(x అ" P�(fd#S. 31313131 మ#Sయ	 ఇతడ� సమ�¥�లk
శవమ	ను 12ట-CTEను మరణ ���నప�డ� �ైవజను(ైన Pతడ� 12టCబ(fన
సమ�¥�లk నను` �ాJ 12టBC (f; Tx శల�మ	లను అత" శల�మ	దగ¶ర ఉంచు(f,
32323232 PQ�9ా మ�టనుబట-C  బé�ేల;లkనున` బ>1ీఠమ	నక; V#�ధమ	%ాను,
��¹Ö ను పటCణమ	లk నున` ఉన`త సÍలమ	లలk" మం��రమ	ల"`ట-�I
V#�ధమ	 %ాను, అతడ� పKకట-ంAన�� అవశ� మ	%ా సంభVంచున" తన
క;మ�రFల�� �ె12uను. 33333333 ఈ సంగJPQ�న తరF9ాత య#tబµమ	 తన దు#ా4ర¶
మ	ను V(fA12టCక, ¯ామ�న�జనులలk ��ంద#S" ఉన`త సÍలమ	లక;
య�జక;ల;%ా "య!ం�ెను. తన�IషpC లsౖన 9ా#S" య�జక;ల;%ా పKJÌి¡ ంA
9ా#S" ఉన`త సÍలమ	లక; య�జక;ల;%ా "య!ం�ెను. 34343434 
య#tబµమ	సంతJ9ా#S" "ర�4లమ	 �ేZి భ�!]ద ఉండక;ండ
నhంపజ³య	నటB6 %ా ఇ�� 9ా#S�I �ాప�ారణమ�PQను.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 14#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 14#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 14#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 14

1111 ఆ �ాలమ	న య#tబµమ	 క;మ�రF(ైన అáయ�... �ాPల�పడ%ా 2222
య#tబµమ	 తన ´µర��� ఇట6 T:నువ� ల�A య#tబµమ	 ´µర�వ"
�ె>యబడక;ండ మ�రF9Eషమ	 9EZి��" ÌిలkహÑనక; ��మ	4; ఈ జనుల ]ద
TEను #ాàనగ	దున" Txక; సమ��xరమ	 �ె>య జ?1ిuన పKవకNయగ	 అ ß̈య�
అక�డ ఉTx`డ�. 3333 �ాబట-C  వ� ప�� #tటMCల;ను అపuమ	ల;ను ఒక
బ	(fi�ేT:య	 �ేత పటBC ��" అత" ద#Sîంచుమ	. ëడiP�మగ	T° అతడ� క;



�ె>యజ³య	న" �ెపu%ా 4444 య#tబµమ	 ´µర� ఆ పK�ారమ	 ల�A ÌిలkహÑనక;
��P అ ß̈య� Pంట-�I వ�ెdను. అ ß̈య� వృ�xz ప�మ	�ేత కండ�6  �ాన#ా"
9ా(ై య	ం(ెను. 5555 అంతట PQ�9ా అ ß̈య���
Z2లVAdన�ేమన%ాయ#tబµమ	 క;మ�రFడ� �ాPల�%ా ఉTx`డ� గనుక
అత"గ�#Sd �ేత V�x #Sంచుట�?r య#tబµమ	 ´µర� వచుdచున`�� ఆ��
మ�రF9Eషమ	 9EZి��" మ#S±క�ెPQ�నటBC %ా వచుdచున`�� గనుక TEను క;
Z2లVచుdనటBC  వ� ఆ���� �ెపuవలsను. 6666 అంతలk అ ß̈య� �x�రమ	
లkప>�I వచుd Tx�� �ా>చప�డ� V" ఆ���� ఇట6 T:నుయ#tబµమ	 ´µ#ా�,
లkప>�I రమ	4; వ� 9Eషమ	 9EZి ��" వచుdటP�ల? క� Sన���న మ�టల; క;
�ెపuవలsన" Txక; ఆజ®య�PQను. 7777 వ� 9:È6  య#tబµమ	�� �ెపu
వలZిన�ేమన%ాఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా ఈ పK�ారమ	
Z2లVచుdచుTx`డ�TEను "ను` జను లలkనుం(f ¬Zి ¼̈Adంపజ³Zి,
ఇW\ా P�ల;9ారను Tx జనుల]ద "ను` అ¥��ా#S%ా "య!ంA 8888 �x�దు
సంతJ 9ా#S±దwనుం(f #ాజ�మ	ను ¬Zి �IAd య	ం(fనను, Tx ఆజ®లను
%?r��" మనఃప�#SN%ా నను` అనుస#SంA Tx దృÌిC �I ఏ�� అనుకcల¹ �x"
మ�తK�¤ �ేZిన Tx ZLవక;(ైన �x�దు �ేZినటBC  వ� �ేయక 9999  కంటM
మ	ందు%ా ఉం(fన 9ారంద#SకంటMను అ¥�కమ	%ా �×డ��ేZి య	Tx`వ�; నను`
బÐJN %ా Vస#SèంA Pతర �ేవతలను ��త Vగ\హమ	లను 12టBC ��" Txక; �Åపమ	
ప�ట-C ంA య	Tx`వ�. 10101010 �ాబట-C  య#tబµమ	 సంతJ 9ా#S]���I TEను �×డ�
ర1ిuంచుచు, ఇW\ా P�ల; 9ా#Sలk అల;uల; %ా" ఘనుల; %ా" ల�క;ండ
మగ9ా#Sనంద#S" య#tబµమ	 వంశమ	నుం(f "ర�4లమ	 �ేZి,12ంటఅంతయ	



��వ�నటB6 %ా ఒకడ� అవతలక; �x"" ఊ(fd 9EZినటB6  య#tబµమ	 సంతJలk
W ÌింAన9ా#S" TEను ఊ(fd9Eయ	దును. 11111111 పటCణమందు య#tబµమ	
సంబంధులలk మరణమగ	9ా#S" క;క�ల; Jనును; బయట భ�!లk
మరణమగ	9ా#S" ఆ�ాశప{ల; Jనును; PQ�9ా మ�టPAd య	Tx`డ�.
12121212 �ాబట-C  వ� ల�A  Pంట-�I ��మ	4,  �ాదమ	ల; పటCణమ	లk
పK9Ehంచునప�(ే  ëడi  చ" ��వ�ను; 13131313 అత" "!తNమ	
ఇW\ా P�ల;9ారందరF అంగల�రFdచు, సమ�¥�లk అత"" 12టBC దురF; ఇW\ా P�Ú
య	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా య#tబµమ	 సంబంధులలk ఇత"యందు మ�తK�¤
అనుకcల���న �x" కను%tT:ను గనుక య#tబµమ	 సంతJ9ా#Sలk ఇతడ�
మ�తK�¤ సమ�¥��I వచుdను. 14141414 ఇ��య	%ాక PQ�9ా తన "!తNమ	 ఒక"
ఇW\ా P�ల;9ా#S]ద #ాà%ా "య!ంప బ¢వ� చుTx`డ�; ఆ ��నమ	నTE అతడ�
య#tబµమ	 సంతJ 9ా#S" "ర�4లమ	 �ేయ	ను; ����w �ాలమ	లkTE ఆయన
అత" "య!ంపబ¢వ�ను. 15151515 ఇW\ా P�ల;9ారF �ేవ�xసN ంభ మ	లను ">1ి
PQ�9ాక; �Åపమ	 ప�ట-C ంA య	Tx`రF గనుక ట-యందు #?ల;6
అల6 ల�డ�నటB6  PQ�9ా ఇW\ా P�ల; 9ా#S" nJN , ఒకడ� 9EరFను
12ల6 %SంAనటB6  9ా#S 1ితరFలక; �xను ఇAdన PÀ మంA �ేశమ	లkనుం(f
9ా#S" 12ల6 %SంA 9ా#S" య�ఫKట«సున�� అవతలక; �ెదర %tటBC ను. 16161616 మ#Sయ	
�xTE �ాపమ	�ేZి ఇW\ా P�ల;9ారF �ాపమ	 �ేయ	ట�?r �ారక;(ైన య#tబµమ	
�ాపమ	లనుబట-C  ఆయన ఇW\ా P�ల;9ా#S" అపu%Sంప బ¢వ�చుTx`డ�. 17171717
అప�డ� య#t బµమ	 ´µర� ల�A 9:È6��P J#ాq పటCణమ	నక; వ�ెdను; ఆ��
లk%Sట- �x�రప� గడప±దwక; #ా%ాTE ఆ Aన`9ాడ� చ" ��PQను. 18181818 జనుల;



అత"" సమ� ¥�లk12ట-C , PQ�9ా తన ZLవక;(ైన పKవకNయగ	 అ ß̈య��x�#ా
Z2లVAdన పK�ారమ	గ ఇW\ా P�ల;9ారందరFను అత"��రక; అంగ ల�#Sd#S. 19191919
య#tబµమ	 �ేZిన Pతర �ార�మ	లను గ�#Sdయ	, అతడ� జ#S%SంAన
య	దzమ	లనుగ�#Sdయ	, పKభ	త�మ	నుగ�#Sdయ	 ఇW\ా P�ల;9ా#S
#ాàలవృ�xN ంత మ	ల గ\ంథమందు 9Kా యబ(f య	న`��. 20202020 య#tబµమ	 ఏ>న
��నమ	ల; ఇరFవ�� #?ండ� సంవతqరమ	ల;; అతడ� తన 1ితరFల�� కcడ
"��Kంచ%ా అత"�I మ�రF%ా అత" క;మ�రF(ైన Tx�xబ	 #ాజjPQను. 21212121
య��x�ేశమందు ¯�లa¹ను క;మ�రF(ైన #?హ బµమ	 ఏల;చుం(ెను.
#?హబµమ	 నల;వ��±క సంవతqర మ	ల9ా(ైనప�డ� ఏలTxరం�ం�ెను. తన
Txమమ	 నుంచుట�?r ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	ల"`ట-లkనుం(f PQ�9ా
�ÅరF��"న PQర�షల�మను పటCణమందు అతడ� పదుTEడ� సంవతqరమ	ల;
ఏలsను; అత" త>6  అ¹4య	#ాల;, ఆ�� 1LరF నయమ�. 22222222 య��x9ారF
PQ�9ా దృÌిC �I �×డ��ేZి తమ 1ితరFల; �ేZిన�xనంతట-" !ంచునటB6 %ా
�ాపమ	 �ేయ	చు ఆయనక; #�షమ	 ప�ట-C ంA#S. 23232323 ఎట6 న%ా 9ారFను ఎతNPన
పKJ పర�తమ	 ]దను పచd" పKJ వృmమ	�I\ందను బ>1ీఠమ	లను కట-C ,
Vగ\హమ	లను ">1ి, �ేవ�xసN ంభమ	లను ఉంA#S. 24242424 మ#Sయ	
ప�రFష%ామ	ల; స} �ేశమందుం(f#S. ఇW\ా  P�Úయ	లPQదుట "ల;వక;ండ
PQ�9ా 9:ళ6%tట-Cన జనుల; �ేయ	 Á̈య�I\యల పK�ారమ	%ా య��x
9ారFను �ేయ	చు వAd#S. 25252525 #ాజ?ౖన #?హబµమ	±క� అPదవ
సంవతqరమందు ఐగ	ప�N #ాజ?ౖన Ìీషక; PQర�ష ల�మ	 ]���I వAd 26262626
PQ�9ా మం��రప� ఖజTxలk" ప�xరÍమ	లను, #ాజనగరF±క�



ఖజTxలk" ప�xరÍమ	లను, ఎJN ��" ��PQను, అతడ� సమసNమ	ను ఎJN ��"
��PQను; ¯�లa¹ను �ేPంAన బం%ారప� (xళ6ను అతడ� ఎJN ��" ��PQను.
27272727 #ాజ?ౖన #?హబµమ	 �ట-�I మ�రF%ా ఇతN(f (xళ6ను �ేPంA, #ాజనగరF �x�ర
�ాలక;లsౖన తన �ేహసంరmక;ల అ¥�పతpల వశమ	 �ేZ2ను. 28282828 #ాà
PQ�9ా మం��రమ	నక; 9:ళØ6 నప�(ెల6  #ాజ�ేహ సంరmక;ల; 9ాట-"
¹Zి��"��P అతడ� J#S%S #ా%ా 9ాట-" తమ గ��లk ఉంA#S. 29292929 #?హబµమ	
�ేZిన Pతర �ార�మ	లనుగ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన 9ాట"`ట-" గ�#Sdయ	
య��x#ాàల±క� వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథ మందు 9Kా యబ(f య	న`��. 30303030 
9ారF బK���Iనంత �ాలమ	 #?హబµమ	నక;ను య#tబµమ	నక;ను య	దzమ	
జరFగ	చుం(ెను. 31313131 #?హబµమ	 తన 1ితరFల��కcడ "��KంA �x�దు
ప�రమందున` తన 1ితరFల సమ�¥�లk �ాJ12టCబ(ెను; అత" త>6
నయమ�యను ఒక అ¹4 య	#ాల;; అత" క;మ�రF(ైన అáయ�మ	
అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 15#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 15#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 15#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 15

1111 T:బµతp క;మ�రFడ�ను #ాàT:ౖన య#tబµమ	 ఏల;... బ(fలk పదుT:"!దవ
సంవతqరమ	న అáయ�మ	 య��x 9ా#S" ఏలTxరం�ం�ెను. 2222 అతడ�
మ�డ� సంవతqరమ	ల; PQర�షల�మ	నందు #ాà%ా ఉం(ెను; అత" త>6  1LరF
మయ�ా; ఆ�� అá�ాలkమ	 క;మ�#?N . 3333 అతడ� తన తం(fK ప�ర�మ	
అనుస#SంAన �ాపమ�ర¶మ	ల"`ట-లk న(f�ెను; తన 1ితరF(ైన �x�దు
హృదయమ	 తన �ేవ�(ైన PQ�9ాPQడల య�xరÍమ	%ా ఉన`టB6  అత"



హృదయమ	 య�xరÍమ	%ా ఉండల�దు. 4444 �x�దు ©̈¬Nయ	(ైన ఊ#Sయ�
సంగJయందు తపu తన yVత ��నమ	ల"`య	 PQ�9ా దృÌిC �I
య�xరÍమ	%ా నడ�చు ��నుచు, PQ�9ా అత"�IAdన ఆజ®లలk �ే" Vషయ
మందును త1ిu��క;ం(ెను గనుక 5555 �x�దు "!తNమ	 అత" తరF9ాత అత"
క;మ�రF" "ల;ప�టక;ను, PQర�ష ల�మ	ను ZిÍ రపరచుటక;ను, అత"
�ేవ�(ైన PQ�9ా PQర�షల�మ	నందు �x�దునక; �ºపమ	%ా అత" ఉండ
"�ెdను. 6666 #?హబµమ	1 బK���Iన ��నమ	ల"`య	 అత"�I" య#tబµమ	నక;ను
య	దzమ	 జరFగ	చుం(ెను. 7777 అá య�మ	 �ేZిన Pతర
�ార�మ	లనుగ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన 9ాట"`ట-"గ�#Sdయ	 య��x#ాàల
వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథమందు 9Kా యబ(f య	న`��. అáయ�మ	నక;ను
య#tబµమ	నక;ను య	దzమ	 క>%S య	ం(ెను. 8888 అáయ�మ	 తన 1ితరFల��
కcడ "��Kంచ%ా 9ారF �x�దు ప�రమందు అత"" సమ�¥��ేZి#S; అత"
క;మ�రF(ైన ఆ¯ా అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను. 9999 ఇW\ా P�ల;9ా#S�I #ాజ?ౖన
య#tబµమ	 ఏల;బ(fయందు ఇరFవ��యవ సంవతqరమ	న ఆ¯ా
య��x9ా#S" ఏల Txరం�ం�ెను. 10101010 అతడ� నల;వ��±క
సంవతqరమ	ల;PQర�షల�మ	నందు ఏల;చుం(ెను. అత" అవ�1LరF1 మయ�ా,
PÀ�� అá�ాలkమ	 క;మ�#?N . 11111111 ఆ¯ా తన 1ితరF(ైన �x�దువలs PQ�9ా
దృÌిC �I య�xరÍమ	%ా నడ�చు��" 12121212 ప�రFష%ామ	లను �ేశమ	లkనుం(f 9:ళ6
%tట-C  తన 1ితరFల; �ేPంAన Vగ\హమ	ల"`ట-" పడ %tటMCను. 13131313 మ#Sయ	 తన
అవ� PQ�న మయ�ా అసహ����న ±క�x" �ేPంA, �ేవ�xసN ంభమ	 ఒకట-
"ల;ప%ా ఆ¯ా ఆ Vగ\హమ	ను (Tx`�న`మ	ల;%ా ��ట-C ంA, �I�ోKను ఓరను



�x" �ా>d9EZి ఆ�� పటCప��ేV�ాక;ండ ఆ��ను �¾ల%Sం�ెను. 14141414 ఆ¯ా తన
��నమ	ల"`య	 హృదయప�ర�కమ	%ా PQ�9ాను అనుస#Sం�ెను %ా"
ఉన`త సÍలమ	లను ¬Zి9Eయక��PQను. 15151515 మ#Sయ	 అతడ� తన తం(fK
పKJÌి¡ ంAన వసుN వ�లను �xను పKJÌి¡ ంAన వసుN వ�లను, 9:ం(fయ	
బం%ారమ	ను ఉపకరణమ	లను PQ�9ా మం��రమ	లk"�I �ె1ిuం�ెను. 16161616
9ారF బK���Iన ��నమ	ల"`టను ఆ¯ాక;ను ఇW\ా P�ల; #ాజ?ౖన బPQ �ాక;ను
య	దzమ	 జరFగ	చుం(ెను. 17171717 ఇW\ా P�ల; #ాజ?ౖన బPQ�ా య��x9ా#S�I
V#�¥�PQ� య	ం(f, య��x #ాజ?ౖన ఆ¯ా±దwనుం(f PQవరFను #ాక;ండను
అత" ±దwక; ఎవరFను ��క;ండను, #ామ�పటCణమ	ను కట-C ం �ెను. 18181818 �ాబట-C
ఆ¯ా PQ�9ా మం��రప� ఖజjTxలkను #ాజనగరF±క� ఖజjTxలkను
W ÌింAన 9:ం(f అంతయ	 బం%ారమంతయ	 ¬Zి తన ZLవక;ల�ేJ కపu %SంA,

¼̈జo�నునక; ప�ట-Cన టëK¹4ను క;మ�రFడ�ను దమసు�లk "9ాసమ	
�ేయ	చు అ#ామ	నక; #ాàT:ౖయ	న` బ¿నúదదుక; పం1ి మనV �ేZిన�ేమన%ా
19191919  తం(fK�I" Tx తం(fK�I" సం¥� క>%Sయ	న`టB6  క;ను Txక;ను సం¥� క>%S
య	ండవలsను గనుక 9:ం(f బం%ార మ	లను క; �ానుక%ా
పం1ించుచుTx`ను; వ� వAd ఇW\ా  P�ల; #ాజ?ౖన బPQ�ా Tx±దwనుం(f
J#S%S��వ�నటB6  క;ను అత"�I" క>%Sన "బంధనను త1ిuంపవలsను. 20202020
�ాబట-C  బ¿నúదదు #ాజ?ౖన ఆ¯ా �ె1ిuన మ�టక; సమ4JంA తన Z2ౖన�మ	ల
అ¥�పతpలను ఇW\ా P�ల; పటCణమ	ల ]���I పం1ి ఈãనును �xనును
ఆబéల�Ëత4య�ాను �IT:`#?తpను నâాN Ú �ేశమ	ను పటBC ��" ��ల6 12టMCను. 21212121 అ��
బPQ�ాక; వరNమ�నమ	 �ా%ా #ామ�పటCణమ	 కటBC ట మ�" J#ాqక; ��P



"9ాసమ	 �ేZ2ను. 22222222 అప�డ� #ాజ?ౖన ఆ¯ా PQవరFను ">A��క;ండ
య��x�ేశప� 9ారందరF #ావలsన" పKకటన �ేయ%ా జనుల; సమకc(f
బPQ�ా కట-C ంచుచుం(fన #ామ�పటCణప� #ాళ6ను కఱÃలను ఎJN ��" వAd#S. #ాజ?ౖన
ఆ¯ా 9ాట- �ేత బ¿Tx�]ను సంబంధ���న %?బను !¯ాuను కట-C ం�ెను. 23232323 ఆ¯ా
�ేZిన Pతర �ార�మ	లను గ�#Sdయ	, అత" బలమంతట-" గ�#Sdయ	,
అతడ� �ేZిన సమసNమ	నుగ�#Sdయ	, అతడ� కట-C ంAన
పటCణమ	లనుగ�#Sdయ	 య��x#ాàల వృ�xN ం తమ	ల గ\ంథమందు
9Kా యబ(fయ	న`��. అతడ� వృదుz (ైన తరF9ాత అత" �ాదమ	లయందు
#�గమ	ప�టMCను. 24242424 అంతట ఆ¯ా తన 1ితరFల��కcడ "��KంA, తన 1ితరF(ైన
�x�దు ప�రమందు తన 1ితరFల సమ�¥�లk �ాJ12టCబ(ెను; అత"�I మ�రF%ా
PQ��ా�ాతp అను అత" క;మ�రFడ� #ాజjPQను. 25252525 య#tబµమ	
క;మ�రF(ైన Tx�xబ	 య��x#ాజ?ౖన ఆ¯ా P�ల;బ(fలk #?ండవ
సంవతqరమందు ఇW\ా P�ల; 9ా#S" ఏలTxరం�ంA ఇW\ా P�ల;9ా#S" #?ండ�
సంవతqర మ	ల; ఏలsను. 26262626 అతడ� PQ�9ా దృÌిC �I �×డ��ేZి తన తం(fK
న(fAన మ�ర¶మందు న(fA, అతడ� �ే"�ేత ఇW\ా P�ల;9ారF �ాపమ	
�ేయ	ట�?r �ారక;(xPQT° ఆ �ాపమ	ను అనుస#SంA పKవ#SNం�ెను. 27272727 ఇWాîఖ�రF
ఇంట- సంబంధుడ�ను అ ß̈య� క;మ�రFడ�T:ౖన బPQ�ా అత"]ద క;టK�ేZ2ను.
Tx�xబ	ను ఇW\ా P�ల; 9ారందరFను Óి>ÌీNయ	ల సంబంధ���న %Sబ¿Ë��నునక;
మ	టC(f 9Eయ	చుండ%ా %Sబ¿Ë��నులk బPQ�ా అత" చం12ను. 28282828 #ాజ?ౖన
ఆ¯ాP�ల;బ(fలk మ�డవ సంవతqరమందు బPQ�ా అత" చం1ి అత"�I
మ�రF%ా #ాజjPQను. 29292929 �xను #ాà �ా%ాTE ఇతడ� య#tబµమ	 సంతJ 9ా#S



నంద#S" హతమ	�ేZ2ను; ఎవ"T:ౖన య#tబµమ	నక; సyవ� "%ా ఉండ"య�క
అంద#S" నhంపజ³Z2ను. తన ZLవక;(ైన Ìిలkయ	(ైన అ ß̈య��x�#ా
PQ�9ా Z2ల VAdన పK�ారమ	%ా ఇ�� జ#S%?ను. 30303030 �xను �ేZిన �ాప
మ	ల�ేత ఇW\ా P�ల;9ారF �ాపమ	�ేయ	టక; �ారక;(ై య#tబµమ	
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ాక; �Åపమ	 ప�ట-C ంప%ా ఈల�గ	న జ#S%?ను.
31313131 Tx�xబ	 �ేZిన ఇతర �ార�మ	లనుగ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన�x" నంతట-"
గ�#Sdయ	 ఇW\ా P�ల; #ాàల వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథమందు 9Kా యబ(fయ	న`��.
32323232 9ా#S ��నమ	ల"`టను ఆ¯ా క;ను ఇW\ా P�ల; #ాజ?ౖన బPQ�ాక;ను
య	దzమ	 జరFగ	 చుం(ెను. 33333333 య��x#ాజ?ౖన ఆ¯ా P�ల;బ(fలk మ�డవ
సంవ తqరమందు అ ß̈య� క;మ�రF(ైన బPQ�ా J#ాqయందు
ఇW\ా P�ల;9ా#Sనంద#S" ఏలTxరం�ంA PరFవ�� Txల;గ	 సంవతqరమ	ల;
ఏలsను. 34343434 ఇతడ� PQ�9ా దృÌిC �I �×డ��ేZి య#tబµమ	 �ే"�ేత
ఇW\ా P�ల;9ారF �ాపమ	 �ేయ	టక; �ారక;(xPQT° �x"నంతట-" అనుస#SంA
పKవ#SNం�ెను.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 16#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 16#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 16#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 16

1111 PQ�9ా 9ాక;� హTx క;మ�రF(ైన...PQహÉక; పKత�m���
బPQ�ానుగ�#Sd PÀల�గ	 Z2ల V�ెdను 2222 TEను "ను` మంట-లkనుం(f ¬Zి

¼̈Adంపజ³Zి ఇW\ా P�ల;9ారను Tx జనుల]ద "ను` అ¥��ా#S%ా �ేZిJ",
అPనను య#tబµమ	 పKవ#SNంAన పK�ారమ	%ా వ� పKవ#SNంచుచు,
ఇW\ా P�ల;9ారగ	 Tx జనుల; �ాపమ	 �ేయ	టక; �ారక;డ9:ౖ, 9ా#S �ాప



మ	ల�ేత Txక; �Åపమ	 ప�ట-C ంA య	Tx`వ�. 3333 �ాబట-C  బPQ�ా సంతJ9ా#S"
అత" క;టBంëక;లను TEను సమ�ల ధ�ంసమ	�ేZి, T:బµతp క;మ�రF(ైన
య#tబµమ	 సంతJ9ా#S�I TEను �ేZినటB6   సంతJ9ా#S�I" �ేయబ¢వ�
చుTx`ను. 4444 పటCణమందు చ"��వ� బPQ�ా సంబం¥�క;లను క;క�ల; Jనును;
áడ�భ�మ	లలk చ"��వ� 9ా" సంబం¥�క;లను ఆ�ాశప{ల; Jనును అT:ను.
5555 బPQ�ా �ేZిన Pతర �ార�మ	లను గ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన 9ాట"`ట-"
గ�#Sdయ	, అత" బలమ	ను గ�#Sdయ	 ఇW\ా P�ల;#ాàల వృ�xN ంతమ	ల
గ\ంథమందు 9Kా య బ(fయ	న`��. 6666 బPQ�ా తన 1ితరFల�� కcడ "��KంA
J#ాqలk సమ�¥� �ేయబ(ెను; అత"�I మ�రF%ా అత" క;మ�రF(ైన ఏల�
#ాజjPQను. 7777 మ#Sయ	 బPQ�ా య#tబµమ	 సంతJ 9ా#SవలsTE య	ం(f తన
�ార�మ	ల�ేత PQ�9ా దృÌిC �I �×డ��ేZి ఆయనక; �Åపమ	 ప�ట-C ం Aన �x"
నంతట-" బట-Cయ	, అతడ� తన #ాàను చంప�టను బట-Cయ	, అత"�I" అత"
సంతJ9ా#S�I" V#�ధమ	గ PQ�9ా 9ాక;� హTx క;మ�రFడ�ను
పKవకNయ	నగ	 PQహÉక; పKత�mమ�PQను. 8888 య��x#ాజ?ౖన ఆ¯ా P�ల;బ(fలk
ఇరFవ��య�రవ సంవతqరమ	న బPQ�ా క;మ�రF(ైన ఏల� J#ాqయందు
ఇW\ా P�ల;9ా#Sనంద#S" ఏలTxరం�ంA #?ండ� సంవతqర మ	ల; ఏలsను. 9999
J#ాqలk తనక; గృహ"#ా�హక;డగ	 అ#ాqPంట అతడ� �xK %S మతpN (ై
య	ండ%ా, య	దz  రథమ	ల అరz´µగమ	]ద అ¥��ా#SPQ�న �] అత" ]ద
క;టK�ేZి లkప>�I ��Ad 10101010 అత" ��ట-C  చం1ి అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను. ఇ��
య��x#ాజ?ౖన ఆ¯ా P�ల;బ(fలk ఇరFవ�� P�డవ సంవతqరమ	న సంభ
Vం�ెను. 11111111 అతడ� Zిం}సTxZీను(ై P�లTxరం�ంAన ��డTE బPQ�ా



సంతJ9ారంద#Sలk ఏ ప�రFషpTE %ా" అత" బంధువ�లలkను !తpK లలkను
ఎవ#STE%ా" !గ	ల "య�క అంద#S" హతమ	�ేZ2ను. 12121212 బPQ�ాయ	ను అత"
క;మ�రFడగ	 ఏల�య	ను �x�¤ �ాపమ	�ేZి, ఇW\ా  P�ల;9ారF �ాపమ	
�ేయ	టక; �ారక;లsౖ, �xమ	 12టBC ��"న �ేవతల�ేత ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన
PQ�9ాక; �Åపమ	 ప�ట-C ంA#S గనుక 13131313 9ారF �ేZిన �ాపమ	లనుబట-C
పKవకNPQ�న PQహÉ�x�#ా బPQ�ానుగ�#Sd PQ�9ా Z2లVAdన మ�ట
T:ర9EరFట�?r �] బPQ�ా సంతJ9ా#Sనంద#S" Txశనమ	�ేZ2ను. 14141414 ఏల� �ేZిన
Pతర �ార�మ	లను గ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన �I\యల"`ట-" గ�#Sdయ	
ఇW\ా P�ల; #ాàల వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథమందు 9Kా యబ(f య	న`��. 15151515
య��x#ాజ?ౖన ఆ¯ా P�ల;బ(fలk ఇరFవ��P�డవ సంవతqరమ	న �]
J#ాqలk ఏడ� ��నమ	ల; ఏలsను. జనుల; Óి>ÌీNయ	ల సంబంధ���న %Sబ¿Ë��ను
]���I వAd అక�డ ��%Sయ	ండ%ా 16161616 �] క;టK�ేZి #ాàను చం1ిం�ెనను 9ారN
అక�డ ��%Sయ	న` జనులక; Vనబ(ెను గనుక ఇW\ా P�ల;9ారందరFను ఆ
��నమ	న Z2ౖTx�¥�పJPQ�న ఒ]" దండ�1Lటలk ఇW\ా P�ల; 9ా#S]ద #ాà%ా
పటµC �ÌLకమ	 �ేZి#S. 17171717 వంటTE ఒ] %Sబ¿Ë��నును V(fA అతడ�ను ఇW\ా P�ల;
9ారందరFను J#ాqక; వAd �x" మ	టC(f 9EZి#S. 18181818 పటCణమ	 పటBC బ(ెన"
�] �ె>Zి��", �xను #ాజనగరFనందు జ�Ad తన�� కcడ #ాజనగరFను
తగలబ¿టBC ��" చ"��PQను. 19191919 య#tబµమ	 �ేZినటB6  ఇతడ�ను PQ�9ా
దృÌిC �I �ెడ�తనమ	 �ేయ	9ా(ై య	ం(f �xTE �ాపమ	 �ేయ	చు,
ఇW\ా P�ల;9ారF �ాపమ	 �ేయ	టక; �ారక;(ైనందున ఈల�గ	న జ#S%?ను. 20202020 
�]�ేZిన Pతర �ార�మ	లను గ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన #ాజ�ోKహమ	ను



గ�#Sdయ	 ఇW\ా P�ల; #ాàల వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథమందు 9Kా య బ(fయ	న`��.
21212121 అప�డ� ఇW\ా P�ల;9ారF #?ండ� జటB6 %ా V(f ��P, జనులలk సగమ	మం��
%§నతp క;మ�రF(ైన Já`" #ాà%ా �ేయవలsన" అత" పmమ	నను,
సగమ	మం�� ఒ] పmమ	నను �ే#S#S. 22222222 ఒ] పmప� 9ారF %§నతp
క;మ�రF(ైన Já` పmప�9ా#S" జPంప%ా Já` చంపబ(ెను; ఒ]
#ాజjPQను. 23232323 య��x#ాజ?ౖన ఆ¯ా P�ల;బ(fలk మ	పu��±కటవ
సంవతqరమ	న ఒ] ఇW\ా P�ల;9ా#S�I #ాజ?ౖ పం(ెKండ� సంవతqరమ	ల; ఏలsను;
ఆ పం(ెKం(fంట-లk ఆరF సంవతqరమ	ల; అతడ� J#ాqలk ఏలsను. 24242424 అతడ�
Ì2��రFTUదw  ��¹Ö ను ��ండను Txల;గ	 మణ	గ	ల 9:ం(f�I ��ను���" ఆ
��ండ]ద పటCణ nకట- కట-C ంA, ఆ ��ండ యజమ�ను(ైన Ì2��రF అనునత"
1LరFను బట-C  �xను కట-C ంAన పటCణమ	నక; ��¹Ö ను1 అను 1LరF 12టMCను. 25252525 
ఒ] PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�తనమ	 జ#S%SంA, తన ప�#S�క;లంద#SకంటM మ#S
దు#ా4ర¶మ	%ా పKవ#SNం�ెను. 26262626 అతడ� T:బµతp క;మ�రF (ైన య#tబµమ	
�ే"�ేత ఇW\ా P�ల;9ారF �ాపమ	 �ేయ	టక; �ారక;(ై �ేవతలను 12టBC ��",
ఇW\ా P�Ú య	ల �ేవ�(ైన PQ�9ాక; �Åపమ	 ప�ట-C ం�ెT°, �x"" అనుస#SంA
పKవ#SNం�ెను. 27272727 ఒ] �ేZిన Pతర �ార�మ	లను గ�#Sdయ	 అతడ�
అగ	పరAన బలమ	ను గ�#Sdయ	 ఇW\ా P�ల; #ాàల వృ�xN ంతమ	ల
గ\ంథమందు 9Kా యబ(fయ	న`��. 28282828 ఒ] తన 1ితరFల�� కcడ "��KంA
��¹Ö నులk సమ�¥�యందు �ాJ12టCబ(ెను, అత" క;మ�రF(ైన అ}బ	
అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను. 29292929 య��x#ాజ?ౖన ఆ¯ా P�ల;బ(fలk
మ	పu��PQ"!దవ సంవతqరమ	న ఒ] క;మ�రF(ైన అ}బ	 ఇW\ా



P�ల;9ా#S�I #ాజ?ౖ ��¹Ö నులk ఇW\ా P�ల;9ా#S" ఇరF వ��#?ండ� సంవతqరమ	ల;
ఏలsను. 30303030 ఒ] క;మ�రF(ైన అ}బ	 తన ప�#S�క;లంద#S" !ంచునంత%ా
PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�తనమ	 �ేZ2ను. 31313131 T:బµతp క;మ�రF(ైన య#t బµమ	
జ#S%SంAన �ాప�I\యలను అనుస#SంA నడ�చు��నుట స�లu సంగJ యను��",
అతడ� Zీ�ోయ	లక; #ాజ?ౖన ఎతËయల; క;మ�#?NPQ�న PQజ?బ¿ల;ను
V9ాహమ	 �ేZి��" బయల; �ేవతను ప��ంచుచు 9ా"�I nÖ క;�చునుం(ెను.
32323232 ��¹Ö నులk �xను బయల;నక; కట-C ంAన మం��రమందు బయల;నక; ఒక
బ>1ీఠమ	ను కట-C ం�ెను. 33333333 మ#Sయ	 అ}బ	 �ేవ�xసN ంభnకట-1 ">12ను. ఈ
పK�ారమ	 అ}బ	 తన ప�#S�క;లsౖన ఇW\ా P�ల; #ాà లంద#SకంటM ఎక;�వ%ా
�ాపమ	�ేZి ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ాక; �Åపమ	 ప�ట-C ం�ెను. 34343434 
అత" ��న మ	లలk బé�ేÚయ	(ైన ß̈P�ల; PQ#S�Å పటCణమ	ను కట-C ం�ెను.
అతడ� �x" ప�Tx��9Eయ%ా అá#ామ	 అను అత" జ³�ష¡ ప�తpK డ� చ"��PQను;
�x" గవ�నుల T:తN %ా Z2గ�బ	 అను అత" క"ష¡ ప�తpK డ� చ"��PQను. ఇ��
నూను క;మ�రF(ైన PQ�షpవ�x�#ా PQ�9ా Z2లVAdన మ�ట��ప�న
సంభVం�ెను.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 17#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 17#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 17#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 17

1111 అంతట %Sల�దు �ాప�రసుÍ ల సంబం¥�య	ను JÌీË య	డ�T:ౖన ఏÚయ�
అ}బ	TUదwక; వAdఎవ" స"`¥�" TEను "ల;వబ(fయ	Tx`T°, ఇW\ా P�ల;
�ేవ�(ైన ఆ PQ�9ాyవమ	��డ� Tx మ�ట పK�ారమ	 %ాక, PÀ
సంవతqరమ	లలk మం�ైనను వరª���నను పడద" పKకట-ం �ెను. 2222 1ిమ4ట



PQ�9ా 9ాక;� అత"�I పKత�m��� 3333 వ� ఇచdటనుం(f త�రFu9:ౖప�నక;
��P ±#ాw నునక; ఎదురF%ానున` �?#§తp 9ాగ	దగ¶ర �x%Sయ	ండ�మ	; 4444 ఆ
9ాగ	 రF వ� �xK గ	దువ�, అచdట-�I క; ఆ}రమ	 �ెచుdనటB6  TEను
�ా�Åలమ	లక; ఆజj® 1ింAJన" అత"�I �ె>యజ³య%ా 5555 అతడ� ��P
PQ�9ా Z2లవ� ��ప�న ±#ాw నునక; ఎదురF%ానున` �?#§తp 9ాగ	 దగ¶ర
"9ాసమ	 �ేZ2ను. 6666 అక�డ �ా�Åలమ	ల; ఉదయ మందు #tటMCను మ�ంసమ	ను
అసNమయమందు #tటMCను మ�ంసమ	ను అత"±దwక; ¬Zి��"వచుdచుం(ెను;
అతడ� 9ాగ	 రF �xK గ	చు వ�ెdను. 7777 ��ంత�ాల���నతరF9ాత �ేశమ	లk
వరªమ	 ల�క ఆ రF ఎం(f��PQను. 8888 అంతట PQ�9ా 9ాక;� అత"�I
పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdనువ� Zీ�ోను పటCణ సంబంధ ���న ¯ా#?పతp
అను ఊ#S�I ��P అచdట ఉండ�మ	; 9999 "ను` ��Ìించుటక; అచdటనున`
±క Vధవ#ా>�I TEను Z2ల VAdJ". 10101010 అందుకతడ� ల�A ¯ా#?పతpనక;
��P పటCణప� గV"±దwక; #ా%ా, ఒక Vధవ#ాల; అచdట కటMCల;
ఏరFచుండ�ట చూA ఆ��ను 1ి>A �xK గ	ట�?r �ాతK�� ��ం�ెమ	 ళØ6  Txక;
¬Zి��"రమ4" 9Eడ���T:ను. 11111111 ఆ�� ళØ6  �ేబ¢వ�చుండ%ా అత(x��ను మరల
1ి>ATx��క #tటMCమ	క�ను  �ేJలk ¬Zి��" రమ4" �ె12uను. 12121212 అందు�ా��
�ేవ�(ైన PQ�9ా yవమ	��డ� �¾ట-Cలk పటMCడ� 1ిం(fయ	 బ	(fiలk ��ం�ెమ	
నూT:య	 Tx±దwనున`9E %ా" అపunకటMౖన ల�దు, �¤మ	 �xవకమ	ందు
TEను ఇంట-�I ��P 9ాట-" Txక;ను Tx ëడiక;ను Zిదzమ	 �ేZి��నవలsన" ��"`
ప�ల6 ల; ఏరFట�?r వAdJనT:ను. 13131313 అప�డ� ఏÚయ� ఆ����
ఇట6 T:నుభయపడవదుw , ��P వ� �ె1ిuనటB6  �ేయ	మ	; అP�ే అందులk



Tx��క Aన` అపuమ	 nదట�ేZి Tx±దwక; ¬Zి��"రమ	4, తరF9ాత
క;ను  ëడiక;ను అపuమ	ల; �ేZి��నుమ	. 14141414 భ�!]ద PQ�9ా
వరªమ	 క;#S1ించువరక; ఆ �¾ట-Cలk ఉన` 1ిం(f తక;�వ�ాదు, బ	(fiలk నూT:
అP��ద" 15151515 ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా Z2లVAdయ	Tx`డ�
అT:ను. అంతట ఆ�� 9:È6  ఏÚయ� �ె1ిuన మ�ట��ప�న �ేయ%ా అతడ�ను
ఆ��య	 ఆ�� Pంట- 9ారFను అTEక��నమ	ల; ´¢జనమ	�ేయ	చు వAd#S. 16161616
PQ�9ా ఏÚయ� �x�#ా Z2లVAdన పK�ారమ	 �¾ట-Cలk ఉన` 1ిం(f తక;�వ
�ాల�దు, బ	(fiలk ఉన` నూT: అP��ల�దు. 17171717 అటBతరF9ాత ఆ Pంట- యజ
మ�ను#ాలsౖన ఆ�� క;మ�రFడ� #�%SPQ� �Kా ణమ	 "ల;వ జjలనంత
9ా�¥�గల9ా(xPQను. 18181818 ఆ�� ఏÚయ����ైవజను(x, Tx±దwక; వ�
#ా"!తN�¤!? Tx �ాపమ	ను Txక; జj® పకమ	�ేZి Tx క;మ�రF" చంప�ట�?r
Tx ±దwక; వAdJ9ా అ" మనV �ేయ%ా 19191919 అతడ� ëడiను Tx �ేJ�Iమ4"
�ె1ిu, ఆ�� �ð%Sట-లkనుం(f 9ా"" ¬Zి��" �xనున` 12ౖ అంతసుN  గ��లk"�I
��P తన మంచమ	]ద 9ా" పరFండబ¿ట-C  20202020 PQ�9ా Tx �ే9ా, నను`
�ేరFd��"న PÀ Vధవ#ా> క;మ�రF" చంప�నంత%ా ఆ��]���I �×డ�
#ాజ³ZిJ9ా అ" PQ� 9ాక; nఱÃ12ట-C  21212121 ఆ Aన` 9ా"]ద మ	మ�4రF
�xను �ార�xచు��"PQ�9ా Tx �ే9ా, Tx nఱÃ  ఆల�IంA PÀ Aన` 9ా"�I
�Kా ణమ	 మరల #ా"మ4" PQ�9ాక; �Kా #SÍంప%ా 22222222 PQ�9ా ఏÚయ�
�ేZిన �Kా రÍన ఆల�IంA ఆ Aన`9ా"�I �Kా ణమ	 మరల #ా"Adనప�డ� 9ాడ�
బK���?ను. 23232323 ఏÚయ� ఆ Aన`9ా" ¬Zి��" గ��లkనుం(f ��%S Pంట పK9EhంA

9ా" త>6�I అపu%SంA--ఇ��%�  క;మ�రFడ�; 9ాడ� బKదుక;చుTx`డ" �ెపu%ా



24242424 ఆ ZీN � ఏÚయ���వ� �ైవజనుడ9:ౖ య	Tx`వ"య	 వ� పల;క;చున`
PQ�9ామ�ట "జమ"య	 ఇందు�ేత TET:రFగ	దు నT:ను.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 18#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 18#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 18#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 18

1111 అTEక��నమ	లsౖన తరF9ాత మ�డవ సంవతqరమందు... PQ�9ా 9ాక;�
ఏÚయ�క; పKత�m���TEను భ�! ]ద వరªమ	 క;#S1ింపబ¢వ�చుTx`ను; వ�
9:È6  అ}బ	ను ద#Sîంచుమ" Z2లVయ�%ా, 2222 అ}బ	ను ద#Sîంచు ట�?r ఏÚయ�
9:È6��PQను. ��¹Ö నులk �ర���న �Ôమమ	 క>%Sయ	ండ%ా 3333 అ}బ	 తన
గృహ"#ా�హ క;డగ	 ఓబ�x�ను 1ి>1ిం�ెను. ఈ ఓబ�x� PQ�9ా యందు
బహÑ భయ భక;N ల;గల9ా(ై 4444 PQజ?బ¿ల; PQ�9ా పKవకNలను "ర�4లమ	
�ేయ	చుండ%ా గ	హలk ఏబ�ేZి మం��%ా నూరFగ	#S" �xA అన`�ానమ	>Ad
9ా#S" ��Ìిం�ెను. 5555 అ}బ	�ేశమ	లk" ఉదక¥xరల"`ట-" నదుల"`ట-"
చూడబ¢P, ప�వ�ల"`ట-" ��%tటBC ��నక;ండ గ	ఱÃమ	లను కంచర%ా(fదలను
�Kా ణమ	ల�� �ా�ాడ�ట�?r మనక; గ(fi  �ొరFక;TE¹ �ె>Zి��నుమ" ఓబ�x�క;
ఆజ® ఇ�ెdను. 6666 �ాబట-C  9ారF �ేశమంతట సంచ#Sంపవలsన" �ె#S±క �ాల;
¬Zి��", అ}బ	 ఒంట #S%ా ఒక 9:ౖప�నక;ను ఓబ�x� ఒంట#S%ా "ం��క
9:ౖప�నక;ను 9:È6#S. 7777 ఓబ�x� మ�ర¶మ	న ��వ�చుండ%ా ఏÚయ� అత""
ఎదు#t�T:ను. ఓబ�x� Pత" T:#S%S నమ¯ా�రమ	 �ేZిTx P�>న9ాడ9:ౖన
ఏÚయ�వ� 9E గ�x య" అడ�గ%ా 8888 అతడ�TETEయ" �ె1ిuవ�  P�>న
9ా" దగ¶రక; ��P, ఏÚయ� Pచdట ఉTx`డ"�ె>యజ³య	మT:ను. 9999
అందుక; ఓబ�x�TEను �xవవలs న"  �xసుడT:ౖన నను` అ}బ	�ేJ�I వ�



అపu%Sంప TEల? TEను �ేZిన �ాప�¤!? 10101010  �ేవ�(ైన PQ�9ా
yవమ	��డ� "ను` A�I�ంచు��నవలsన" Tx P�>న 9ాడ� దూతలను
పం1ించ" జనnకటMౖనను ల�దు, #ాజ� nకటMౖనను ల�దు; అతడ� ఇక�డ
ల�డ"య	, అత" చూడల�ద"య	, 9ారF ఆయ� జనమ	ల�ేతను #ాజ�మ	ల
�ేతను పKమ�ణమ	 �ేPంచుచు వAd#S. 11111111 వ� P�>న9ా"�ెంతక; ��P,
ఏÚయ� Pచdట ఉTx`డ" �ెప�మ" Txక; ఆజ® ఇచుdచుTx`9E; 12121212 అP�ే
TEను ±దwనుం(f ��వ� mణమం�ే PQ�9ా ఆత4 Txక; �ె>య"
సÍలమ	నక; "ను` ��ంచు��వ�ను, అప�డ� 13131313 TEను ��P అ}బ	నక;
వరNమ�నమ	 �ె>యజ?1ిuన తరF9ాత వ� అత"�I కనబడ" PQడల అతడ�
నను` చం1ి 9Eయ	ను, ఆల�గ	న ఆజ® ఇయ�వదుw ,  �xసుడT:ౖన TEను
బµల�మ	నుం(f PQ�9ాయందు భయభక;N ల; ">1ిన 9ాడను. 14141414 PQజ?బ¿ల;
PQ�9ా పKవకNలను హతమ	 �ేయ	చుండ%ా TEను �ేZిన�� Tx
P�>న9ాడ9:ౖన క; Vనబ(fన�� �ా�x? TEను PQ�9ా పKకNలలk నూరF
మం��" గ	హక; ఏబ�ేZి మం����ప�న �xA, అన` �ానమ	>Ad 9ా#S"
��ÌింAJ". 15151515 ఇప�డ� అ}బ	 నను` చంప�నటB6 %ా P�>న9ా" దగ¶రక;
��P, ఏÚయ� Pచdట ఉTx`డ" �ెప�మ" వ� Txక; ఆజ® ఇచుdచుTx`9E
అ" మనV�ేయ%ా 16161616 ఏÚయ�ఎవ" స"`¥�" TEను "ల;వబ(fయ	Tx`T°,
ఇW\ా P�ల; �ేవ�(ైన ఆ PQ�9ా yవమ	��డ� "జమ	%ా ఈ ��నమ	న TEను
అ}బ	ను ద#Sîంచుదున" �ెప�చుTx`నT:ను. అంతట ఓబ�x� అ}బ	ను
ఎదు#t�నబ¢P ఆ వరN మ�నమ	ను �ె>యజ³య%ా ఏÚయ�ను క>Zి��నుట�?r
అ}బ	 బయల;�ే#?ను. 17171717 అ}బ	 ఏÚయ�ను చూAఇW\ా P�ల;9ా#S"



శ\మ12టBC 9ాడవ� 9E �ా9ాయ" అత"�� అన%ా 18181818 అతడ�TEను �ాను,
PQ�9ా ఆజ®లను %?r��నక బయల;�ేవత ననుస#Sంచు వ�ను,  తం(fK
Pంట-9ారFను ఇW\ా P�ల;9ా#S" శ\మ12టBC 9ా#?r య	Tx`రF. 19191919 అP�ే ఇప�డ�
వ� ఇW\ా P�ల;9ా#S నంద#S", PQజ?బ¿ల; ��Ìించుచున` బయల;�ేవత
పKవకNల; Txల;గ	వందల ఏబ��మం��", అÌL#ా�ేV1 పKవకNలsౖన Txల;గ	వందల
మం��" Tx±దwక; క#?4ల; పర�తమ	 నక; 1ిల;వనంప�మ" �ె12uను. 20202020
అ}బ	 ఇW\ా P�ల;9ా రంద#S±దwక; దూతలను పం1ి,పKవకNలను క#?4ల;
పర�త మ	నక; సమకc#?dను. 21212121 ఏÚయ� జనులంద#S దగ¶రక; వAd PQTx`ళ6
మటBC క; ]రF #?ండ� తలంప�ల మధ� తడ బడ�చుందురF? PQ�9ా �ేవ�(ై�ే
ఆయనను అనుస #Sంచు(f,బయల; �ేవ�(ై�ే 9ా" ననుస#Sంచుడ" పKక టన
�ేయ%ా, జనుల; అత"�I పKతp�తN రమ	%ా ఒక మ�టMౖనను పల;కక ��P#S. 22222222
అప�డ� ఏÚయ�PQ�9ాక; పKవకNలsౖన 9ా#Sలk TEను ఒకడTE W ÌింA
య	Tx`ను; అP�ే బయల;నక; పKవకNల; Txల;గ	వందల ఏబ��మం��
య	Tx`రF. 23232323 మ�క; #?ండ� ఎడ6 ను ఇయ	�(f. 9ారF 9ాట-లk ఒక�x" �ÅరF��"
�x" తpనకల;%ా �ేZి, �I\ంద అ%S` P�!య	 9Eయక;ండTE �x"" కటMCల]ద
ఉంచవలsను, #?ండవ PQదుw ను TEను Zిదzమ	 �ేZి, �I\ంద అ%S` P�!య	
9Eయక;ండTE �x"" కటMCల]ద ఉంచుదును. 24242424 తరF9ాత ]రF ] �ేవత
1LరFనుబట-C  �Kా రÍన �ేయ	(f; TET:ౖ�ే PQ�9ా Txమమ	నుబట-C  �Kా రÍన
�ేయ	దును. ఏ �ేవ�డ� కటMCలను తగ	లబ¿టBC ట�ేత పKతp�తN ర!చుdT° ఆయTE
�ేవ�డ" "శdPంచుదమ	 రండ" ఏÚయ� మరల జనుల�� �ెపu%ా
జనులందరFనుఆ మ�ట మంAద" పKతp�తN ర !Ad#S. 25252525 అప�డ� ఏÚయ�



బయల; పKవకNలను 1ి>A]రF అTEక;లsౖయ	Tx`రF గనుక ]#³ nదట ఒక
PQదుw ను �ÅరF��" Zిదzమ	�ేZి ] �ేవత 1LరFనుబట-C  �Kా రÍన �ేయ	డ�; అP�ే
]రF అ%S`P�!య	 �I\ంద 9Eయవదw" �ెపu%ా 26262626 9ారF తమక; ఇయ�బ(fన
PQదుw ను ¬Zి��" Zిదzమ	�ేZి, ఉదయమ	 nదల;��" మ¥x�హ`మ	
వరక;బయల�, మ� �Kా రÍన Vనుమ" బయల; 1LరFనుబట-C  �Kా రÍన�ేZి#S %ా"
±క మ�టPQ�నను పKతp�తN ర!చుd9ా(ెవడ�ను ల�క��%ా, 9ారF �xమ	 �ేZిన
బ>1ీఠమ	TUదwగంతpల;9Eయ nదల;12ట-C #S. 27272727 మ¥x�హ`మ	 �ా%ా
ఏÚయ�9ాడ� �ేవ�(ైయ	Tx`డ�. 12దw�³కల; 9Eయ	(f; 9ాడ� ఒక9Eళ ¥x�నమ	
�ేయ	 చుTx`(ే¹, దూరమ	న నుTx`(ే¹, పKయ�ణమ	 �ేయ	చుTx`(ే¹,
9ాడ� "దK��వ�చుTx`(ే¹, ]రF ఒక9Eళ ల�పవలZి య	న`�ే¹ అ"
అప}స�మ	 �ేయ%ా 28282828 9ారF మ#S గట-C %ా �³కల;9Eయ	చు, రకNమ	
�ారFమటBC క; తమ మ#ా�ద ��ప�న కతpN ల��ను శసN �మ	ల��ను తమ
�ేహమ	లను �ÅZి��నుచునుం(f#S. 29292929 ఈ పK�ారమ	 మ¥x�హ`���న తరF9ాత
అసNమయ T:ౖ9Eద�మ	 అ#Suంచు సమయమ	వరక; 9ారF పKకటనమ	 �ేయ	చు
వAd#S %ా", మ�టPQ�నను పKతp�తN ర!చుd 9ా(ైనను లm�మ	�ేZిన9ా(ైనను
ల�క ��PQను. 30303030 అప�డ� ఏÚయ�Tx దగ¶రక; రండ" జనులంద#S�� �ెపu%ా
జనులందరFను అత" దగ¶రక; వAd#S. అతడ� �I\ంద పడ �ోKయబ(fయ	న`
PQ�9ా బ>1ీఠమ	ను బµగ	�ేZి, 31313131 య�9ా9ాక;� పKత�m��� Txమమ	
ఇW\ా P�లగ	న" 9ా%ాw నమ	 TUం��న య��Åబ	 సంతJ %�తKమ	ల లsక���ప�న
పం(ెKండ� #ాళ6ను ¬Zి��" 32323232 ఆ #ాళ6�ేత PQ�9ా Txమమ	న ఒక
బ>1ీఠమ	 కట-C ంA, �x"చుటBC  #?ండ� మ�"కల %Sంజల; పటBC నంత లkతp%ా



కందకnకట- తKV�ంA 33333333 కటMCలను క\మమ	%ా 1L#Sd PQదుw ను తpనకల;%ా �ÅZి
ఆ కటMCల]ద ఉంA, జనుల; చూచుచుండ%ా]రF Txల;గ	 �¾ట6 "ండ ళØ6  "ం1ి
దహనబ> ప�మ�ంసమ	]దను కటMCల]దను ��య	డ" �ె12uను 34343434
అ��PQ�న తరF9ాత#?ండవ మ�రF ఆ పK�ార�¤ �ేయ	డ" అతడ� �ెపu%ా 9ారF
#?ండవ మ�రFను ఆల�గ	 �ేZి#S; మ�డవ మ�రFను �ేయ	డన%ా 9ారF మ�డవ
మ�రFను �ేZి#S; అప�డ� 35353535 ఆ ళØ6  బ> 1ీఠమ	చుటBC ను ��#S6  �ా#?ను;
మ#Sయ	 అతడ� కందకమ	ను ళ6�� "ం12ను. 36363636 అసNమయ T:ౖ9Eద�మ	
అ#Suంచు సమయమ	న పKవకNయగ	 ఏÚయ� దగ¶రక; వAd PÀల�గ	
�Kా రÍన�ేZ2నుPQ�9ా, అబµK }మ	 ఇ¯ాqక; ఇW\ా P�ల;ల �ే9ా,
ఇW\ా P�Úయ	ల మధ� వ� �ేవ�డ9:ౖ య	Tx`వ"య	, TEను  ZLవక;డT:ౖ
య	Tx`న"య	, ఈ �ార�మ	ల"`య	  Z2లవ� �ేత �ేZిJన"య	 ఈ
��నమ	న కనుపరచుమ	. 37373737 PQ�9ా, Tx �Kా రÍన ఆల�Iంచుమ	;
PQ�9ా9:ౖన 9E �ేవ�డ9:ౖ య	Tx`వ"య	, వ� 9ా#S హృదయమ	లను 
తటBC క; JరFగ�ేయ	దువ"య	 ఈ జనులక; �ె>య	నటB6 %ా Tx �Kా రÍన
అం%§క#Sంచుమ	. 38383838 అతడ� ఈల�గ	న �Kా రÍన �ేయ	చుండ%ా PQ�9ా అ%S`
��%S, దహనబ> ప�వ�ను కటMCలను #ాళ6ను బ	%S¶" ద ©̈ంA కందకమందున`
ళ6ను ఆ#S���ేZ2ను. 39393939 అంతట జనులందరFను �x" చూA
¯ా%Sలప(fPQ�9ాP� �ేవ�డ�,PQ�9ాP� �ేవ�డ� అ" �³కల;9EZి#S. 40404040
అప�డ� ఏÚయ�ఒక"T:ౖన త1ిuంచు ��" ��"య�క బయల; పKవకNలను
పటBC ��నుడ" 9ా#S�I Z2లVయ�%ా జనుల; 9ా#S" పటBC ��"#S. ఏÚయ� �×��ను
9ాగ	 దగ¶రక; 9ా#S" ��"��P అక�డ 9ా#S" వ¥�ం�ెను. 41414141 1ిమ4ట



ఏÚయ�V¯ాN ర ���న వరªమ	 వచుdనటB6 %ా ధ�" ప�టBC చున`��, వ� ��P
´¢జనమ	 �ేయ	మ" అ}బ	�� �ెపu%ా 42424242 అ}బ	 ´¢జనమ	 �ేయబ¢PQను
%ా", ఏÚయ� క#?4ల; పర�తమ	]���I ��P TEల]ద ప(f మ	ఖమ	
¹�ాళ6మధ� ఉంచు��T:ను. 43434343 తరF9ాత అతడ� తన �xసు" 1ి>Aవ�
12ౖ�I��P సమ	 దKమ	9:ౖప� చూడ�మన%ా 9ాడ� ��రకPQ�I� �ార¸A
ఏ!య	 కనబడల�దన%ా అతడ�ఇంక ఏడ� మ�రFల; ��P చూడ�మ"
�ె12uను. 44444444 ఏడవ మ�రF అతడ� చూA అ��%� మ"Ìి �ెP� యంత Aన`
�¤ఘమ	 సమ	దKమ	నుం(f 12ౖ�I ఎక;�చున`దT:ను. అప�డ� ఏÚయ�వ�
అ}బ	 దగ¶రక; ��Pవ� 9:ళ6క;ండ వరªమ	 "ను` ఆపక;ండ�నటB6  
రథమ	ను Zిదz  పరచు��" ��మ4" �ెప�మ" 9ా"" పం12ను. 45454545 అంతలk
ఆ�ాశమ	 �¤ఘమ	ల��ను %ా>9ాన��ను �ారF క��4ను; ¹12ౖన 9ాన
క;#SZ2ను గనుక అ}బ	 రథ���I� PQజ?K P�ల;నక; 9:È6��PQను. 46464646
PQ�9ా హసNమ	 ఏÚయ�నుబలపరచ%ా అతడ� నడ�మ	 ë%Sంచు��"
అ}బ	కంటM మ	ందు%ా పరF%?JN ��" ��P PQజ?KP�ల; గ	మ4మ	 TUదwక;
వ�ెdను.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 19#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 19#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 19#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 19

1111 ఏÚయ� �ేZినదంతయ	ను అతడ� ఖడ¶ మ	�ేత పKవకNల... నంద#S" చం1ింAన
సంగJయ	ను అ}బ	 PQజ?బ¿ల;నక; �ె>యజ?పu%ా 2222 PQజ?బ¿ల; ఒక
దూత�ేత ఏÚయ�క; ఈ వరNమ�నమ	 పం1ిం�ెను#³ప� ఈ 9Eళక; TEను  �Kా ణ
మ	ను 9ా#Sలk ఒక" �Kా ణమ	వలs �ేయ"PQడల �ేవ�డ� Txక; %tపu



అ�ాయమ	 కల;గజ³య	ను%ాక. 3333 �ాబట-C  అతడ� ఈ సమ��xరమ	 �ె>Zి��",
ల�A తన �Kా ణమ	 �ా�ాడ� ��నుట�?r ��P, య��x సంబంధ���న బ¿P�#?ªబµక;
�ే#S, అచdట ఉండ�మ" తన �xసు"�� �ె1ిu 4444 �xను ఒక ��నపKయ�ణమ	
అరణ�మ	లk"�I ��P ±క బద#§వృmమ	�I\ంద కcరFdం(f, మరణx
1Lmగల9ా(ైPQ�9ా, Tx 1ితరFలకంటM TEను ఎక;�వ9ాడను �ాను,
ఇంతమటBC క; �xల;ను, Tx �Kా ణమ	 ¬Zి��నుమ	 అ" �Kా రÍన�ేZ2ను. 5555 అతడ�
బద#§వృmమ	 �I\ంద పరFం(f "��Kంచుచుండ%ా ఒక �ేవదూత వAd అత"
మ	ట-Cవ� ల�A ´¢జనమ	 �ేయ	మ" �ె12uను. 6666 అతడ� చూAనంతలk అత"
తలదగ¶ర "ప�ల ]ద �ాలdబ(fన అపuమ	ను ళ6  బ	(fiయ	 కనబ(ెను గనుక
అతడ� ´¢జనమ	�ేZి J#S%S పరFం(ెను. 7777 అP�ే PQ�9ా దూత
#?ండవమ�రF వAd అత" మ	ట-C శ�IN�I !ంAన పKయ�ణమ	 క; Zిదz���
య	న`��, వ� ల�A ´¢జనమ	 �ేయ	మ" �ె1ిuనప�డ� 8888 అతడ� ల�A
´¢జనమ	�ేZి, ఆ ´¢జనప� బలమ	�ేత నల;వ�� #ాJKంబగళØ6  పKయ�ణమ	�ేZి,
�ేవ�" పర�తమ" 1LరF12టCబ(fన �#³బ	నక; వAd 9999 అచdట ఉన` ±క
గ	హలk�ే#S బస�ేZ2ను. PQ�9ా9ాక;� అత"�I పKత�m���ఏÚయ�, Pచdట
9E! �ేయ	చుTx`వ" అత" నడ�గ%ా 10101010 అతడ�ఇW\ా P�ల; 9ారF 
"బంధనను ��K Zి 9EZి  బ>1ీఠమ	లను పడ%tట-C   పKవకNలను ఖడ¶ మ	�ేత
హతమ	 �ేZి#S. Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయ	 �ేవ�డ�నగ	 PQ�9ా ��రక; మ}
#�షమ	గల9ాడT:ౖ TEను ఒక డనుమ�తK�¤ !%S>య	ండ%ా 9ారF Tx
�Kా ణమ	ను కcడ ¬Zి9Eయ	ట�?r చూచుచుTx`ర" మనV�ేZ2ను. 11111111
అందు�ాయనవ� ��P పర�తమ	]ద PQ�9ా సమ	ఖమందు ">A



య	ండ�మ" Z2లV�ెdను. అంతట PQ�9ా ఆ 9:ౖప�న సంచ#Sంప%ా బల���న
12ను%ా> ల��ెను, PQ�9ా భయమ	నక; పర�తమ	ల; బదwల�PQను; hలల;
(Tx` �న`మ	ల�PQను %ా" PQ�9ా ఆ %ా> �ెబËయందు పKత�mమ	
�ాల�దు. %ా> ��Pన తరF9ాత భ�కంపమ	 క>%?ను %ా" ఆ భ�కంపమ	నందు
PQ�9ా పKత�mమ	 �ాల�దు. 12121212 ఆ భ�కంప���న తరF9ాత ��రFప� ప�టMCను
%ా" ఆ ��రFప�నందు PQ�9ా పKత�mమ	 �ాల�దు, ��రFప� ఆ%S��%ా
!�I�> "మ4ళమ	%ా మ�టల�డ� ఒక స�రమ	 Vనబ(ెను. 13131313 ఏÚయ� �x"
V" తన దుపuట-�� మ	ఖమ	 కప���" బయల;�ే#S గ	హ9ా�Iట ">�ెను.
అంతలk ఏÚయ�, ఇచdట 9E! �ేయ	చుTx`వ" ±కడ� ప>�Iన మ�ట
అత"�I Vనబ(ెను. 14141414 అందుకతడ�ఇW\ా  P�ల;9ారF  "బంధనను ��K Zి9EZి 
బ>1ీఠమ	లను పడ%tట-C   పKవకNలను ఖడ¶ మ	�ేత హతమ	 �ేZి#S. Z2ౖన�
మ	లక¥�పJయ	 �ేవ�డ�నగ	 PQ�9ా ��రక; మ} #�షమ	గల9ాడT:ౖ TEను
ఒకడను మ�తK�¤ !%S>య	ండ%ా 9ారF Tx �Kా ణమ	 ¬Zి9Eయ	ట�?r చూచు
చుTx`ర" �ె12uను. 15151515 అప�డ� PQ�9ా అత"�I Z2ల VAdన �ేమన%ావ�
మర> అరణ�మ�ర¶మ	న దమసు� నక; ��P �x"లk పK9EhంA Zి#Sయ
�ేశమ	]ద హజjP�ల;నక; పటµC �ÌLకమ	 �ేయ	మ	; 16161616 ఇW\ా P�ల; 9ా#S]ద
"ంÌీక;మ�రF(ైన PQహÉక; పటµC �ÌLకమ	 �ేయ	మ	; క; మ�రF%ా
పKవకNPQ�య	ండ�టక; ఆబéలs4 �ల�9ా(ైన �ా�ాతp క;మ�రF(ైన ఎÚ�ాక;
అ�ÌLకమ	 �ేయ	మ	. 17171717 హజjP�ల;±క� ఖడ¶ మ	ను త1ిuంచు��ను9ా#S"
PQహÉ హతమ	�ేయ	ను; PQహÉ ±క� ఖడ¶ మ	ను త1ిuంచు��ను9ా#S"
ఎÚ�ా హతమ	 �ేయ	ను. 18181818 అPనను ఇW\ా P�ల; 9ా#Sలk బయల;నక;



¹�ాళ�6 నకయ	, T°ట-�� 9ా" మ	దుw  12టBC ��నకయ	నుండ� ఏడ� 9Eలమం��
Txక; ఇంకను !%S>య	ందురF. 19191919 ఏÚయ� అచdటనుం(f ��Pన తరF9ాత
అత"�I �ా�ాతp క;మ�రF(ైన ఎÚ�ా కనబ(ెను. అతడ� తన మ	ందరనున`
పం(ెKండ� అరకల PQడ6 �ేత దు�I� దు"`ంచుచు పం(ెKండవ అరక �xను
��ల;చుం(ెను. ఏÚయ� అత" �ేర బ¢P తన దుపuట- అత"]ద 9Eయ%ా 20202020
అతడ� ఎడ6 ను V(fA ఏÚయ�9:ంట పరF%?JN TEను ��P Tx త>దండ�K లను
మ	దుw 12టBC ��" J#S%S వAd "ను` 9:ంబ (fం�ెదన" �ె1ిu అత"" Z2లవడ�గ%ా
అతడ���P రమ	4, Txవలన క; "రËంధమ	 ల�ద" �ె12uను. 21212121 అందు
కతడ� అత"" V(fA 9:È6 �ా(f PQడ6 ను ¬Zి, వ¥�ంA 9ాట-మ�ంసమ	ను
%t#SNTUగల �ేత వంట�ేZి జనులక; వ(fi ం �ెను. 9ారF ´¢జనమ	 �ేZిన తరF9ాత
అతడ� ల�A ఏÚయ� 9:ంబ(f 9:È6  అత"�I ఉప�xరమ	 �ేయ	చుం(ెను.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 20#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 20#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 20#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 20

1111 తన±దw గ	ఱÃమ	లను రథమ	లను సమకcరFd��"న మ	పu�� ఇదwరF
#ాàల;ండ%ా Zి#Sయ�#ాజ?ౖన బ¿నúదదు తన Z2ౖన�మంతట-" సమకcరFd��"
బయల;�ే#S ��¹Ö నుక; మ	టC(f 9EZి �x"]ద య	దzమ	 �ేZ2ను. 2222 అతడ�
పటCణమందున` ఇW\ా P�ల;#ాజ?ౖన అ}బ	TUదwక; దూతలను పం1ి 3333 
9:ం(fయ	  బం%ారమ	ను Tx9E,  ´µర�లలkను  1ిల6 లలkను
¯êందర�మ	గల9ారF Tx9ార" బ¿నúదదు Z2లVచుdచుTx`డ" 9ా#S�ేత
వరNమ�నమ	 �ె>యజ³Z2ను. 4444 అందుక; ఇW\ా P�ల; #ాàTx P�>న9ాడ9:ౖన
#ాజj, VAdన Z2లవ�పK�ారమ	 TEనును Txక; క>%Sన సమసNమ	ను 



వశమ	న నుTx`మ"పKతp�తN ర!Ad 9ా#S" పంప%ా 5555 ఆ దూతల; ��P ఆ
మ�ట �ె>యజ³Zి J#S%S వAdబ¿నúదదు ఇటB6  Z2ల VచుdచుTx`డ"
�ె>యజ?1ిu#Sవ�  9:ం(f"  బం%ారమ	ను  ´µర�లను  1ిల6 లను Txక;
అపu%Sంప వలsన" TEను ±దwక; Tx ZLవక;లను పం1ియ	Tx`ను. 6666 #³ప� ఈ
9Eళక; 9ారF  Pంట-"  ZLవక;ల Pండ6 ను ప#SWó¥�ం చుదురF; అప�డ� 
కంట-�I ఏ�� Pంప�%ా నుండ�T° �x"" 9ారF �ేతపటBC ��" ¬Zి��" ��వ�దురF.
7777 �ా%ా ఇW\ా P�ల; #ాà �ేశప� 12దwలనంద#S" 1ిల;వ నం1ింAబ¿నúదదు
´µర�లను 1ిల6 లను 9:ం(f బం%ారమ	లను పటBC ��ందున" వరNమ�నమ	 పంప%ా
TEను ఇయ�న" �ెపuల�దు; ఆ మనుషp�డ� �ేయ %�రFచున` ¹సమ	 ఎట-C�ో
అ�� ]రF �ె>Zి��నుడT:ను. 8888 వత" మ�ట Vనవదుw , �x"�I ఒప���నవదుw
అ" ఆ 12దwల;ను జనులందరFను అత"�� �ె1ిu#S, 9999 గనుక అతడ�]రF #ాజ?ౖన
Tx P�>న 9ా"�� �ె>యజ?పuవలZిన�ేమన%ావ� nదట  ZLవక;డT:ౖన
Txక; ఇAdపం1ిన ఆజ®ను TEను తపuక అనుస#Sంతpను %ా", Vప�డ�
Z2లVAdన �x"" TEను �ేయల�న" బ¿నúదదు దూతల�� �ెప�డT:ను. ఆ
దూతల; ��P బ¿నúదదుTUదwక; వAd ఆ పKతp�తN రమ	 �ె>యజ³య%ా 10101010
బ¿నúదదు మరల అత" ±దwక; దూతలను పం1ిTx��కcడ వAdన
9ారందరFను 1ి(f�?డ� ఎJN ��" ��వ�టక; ��¹Ö ను ±క� ధూÈ �x>నPQడల
�ేవతల; Txక; %tపu అ�ాయమ	 కల;గజ³య	దురF %ాక అ" వరNమ�నమ	
�ేZ2ను. 11111111 అందుక; ఇW\ా P�ల;#ాàతన ఆయ	ధమ	ను నడ�మ	న
ë%Sంచు��ను9ాడ� �x"V1ిu ¬Zి 9EZిన9ా"వలs అJశయపడకcడద"
�ెప�డT:ను. 12121212 బనúదదును ఆ #ాàల;ను గ	(xరమ	లయందు Vందు జ#S



%Sంచు��నుచుండ%ా, ఈ పKతp�తN రమ	 9ా#S�I వ�ెdను గనుక అతడ� తన
ZLవక;లను 1ి>1ింA య	దzమ	నక; Zిదz  పడ�డ" ఆజj® 1ిం�ెను. 9ారF
సన`దుz లsౖ పటCణమ	 ఎదుట "ల;వ%ా 13131313 పKవకNPQ�న ±కడ� ఇW\ా P�ల;
#ాజ?ౖన అ}బ	TUదwక; వAd అత"�� ఇట6 T:నుPQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాఈ %tపu దండంతయ	 వ� చూAJ9E; TEను
PQ�9ాన" వ� గ\ ©̈ంచునటB6  TEడ� �x"" �ేJ కపu%Sం�ెదను. 14141414 ఇ��
PQవ#S�ేత జరFగ	న" అ}బ	 అడ�గ%ా అతడ�#ాజj�¥�పతpలలk ఉన`

¸°వనుల�ేత జరFగ	న" PQ�9ా Z2ల VచుdచుTx`డ" �ె12uను.
య	దzమ	ను ఎవరF ఆరంభమ	 �ేయవలsన" #ాà అడ�గ%ా అతడ�9E అ"
పKతp�తN ర!�ెdను. 15151515 9:ంటTE అతడ� #ాజj�¥�పతpలలk ఉన` 9ా#S లsక�చూడ%ా
9ారF #?ండ�వందల మ	పu�� ఇదw#?r#S. తరF9ాత జనులను, అన%ా ఇW\ా P�ల;
9ా#Sనంద#S" లs�I�ంప%ా 9ారF ఏడ�9Eల మం��PQ�#S. 16161616 మ¥x�హ`మందు �రF
బయల;�ేర%ా బ¿నúదదును అత"�I సహ�ారFలsౖన ఆ మ	పu�� ఇదwరF #ాàల;ను

గ	(xరమ	లలk �xK %S మతpN లsౖ య	ం(f#S. 17171717 #ాజj�¥�పతpలలkనున` ఆ ¸°వనుల;
మ	ందు%ా బయల; �ే#Sనప�డ� సంగJ �ె>Zి��నుట�?r బ¿నúదదు ��ంద#S"
పం12ను. ��¹Ö నులkనుం(f ��ందరF వAdయ	Tx`ర" బంటBల; �ె>యజ³య%ా
18181818 అతడ�9ారF సమ�¥xనమ	%ా వAdనను య	దzమ	 �ేయ వAdనను 9ా#S"
సyవ�ల;%ా పటBC ��"రండ" ఆజj® 1ిం�ెను. 19191919 #ాజj�¥�పతpలలkనున` ఆ

¸°వనుల;ను 9ా#S�� కcడనున` దండ�9ారFను పటCణమ	లkనుం(f బయల;�ే#S
20202020 పKJ9ాడ� తను` ఎ��#SంAన 9ా"" చంప%ా Zి#Sయనుల; �ా#S��P#S.
ఇW\ా P�ల;9ారF 9ా#S" తరFమ	 చుండ%ా Zి#Sయ� #ాజ?ౖన బ¿నúదదు గ	ఱÃ���I�



#ðతpల�� గ�డ త1ిuంచు��" ��PQను. 21212121 అంతట ఇW\ా P�ల; #ాà బయల;�ే#S
గ	ఱÃమ	లను రథమ	లను ఓ(fంA Zి#Sయనులను బహÑ%ా హతమ	 �ేZ2ను. 22222222 
అప�డ� ఆ పKవకN ఇW\ా P�ల; #ాàTUదwక; వAdవ� బలమ	 �ెచుd��నుమ	,
వ� �ేయవలZిన �x"" క"12ట-C  య	ండ�మ	, ఏ(x��Txట-�I Zి#Sయ�#ాà
]���I మరల వచుdన" అత"�� �ె12uను. 23232323 అP�ే Zి#Sయ� #ాà ZLవక;ల;
అత"�� ఈల�గ	 మనV �ేZి#S9ా#S �ేవతల; ��ండ�ేవతల; గనుక 9ారF
మనకంటM బలవంతpలsౖ#S. అP�ే మనమ	 ����xనమందు 9ా#S�� య	దzమ	
�ేZిన PQడల "శdయమ	%ా 9ా#S" %?ల;చుదుమ	. 24242424 ఇందుక; ]రF
�ేయవలZిన �ేమన%ా, ఆ #ాàలలk ఒ���క" 9ా" 9ా" ఆ¥�పత�మ	లkనుం(f
¬Zి9EZి 9ా#S�I బదుల;%ా ZLTx¥�పతpలను "రÞPంA 25252525 వ� ��%tటBC ��"న
బలమ	 ఎం�� అంత బలమ	ను, గ	ఱÃమ	లక; గ	ఱÃమ	లను రథమ	లక;
రథమ	లను లs�I�ంA ��గ	 �ేయ	మ	; అప�డ� మనమ	 ����xనమ	నందు
9ా#S�� య	దzమ	 �ేZినPQడల అవశ�మ	%ా మనమ	 9ా#S" %?ల; చుదమ"
మనV �ేయ%ా అతడ� 9ారF �ె1ిuన మ�ట V" ఆ పK�ారమ	 �ేZ2ను. 26262626 �ాబట-C
మరFసంవతqరమ	 బ¿నúదదు Zి#Sయనులను సమకc#Sd లsక�చూA బయల;�ే#S
��P ఇW\ా P�ల;9ా#S�� య	దzమ	 �ేయ	ట�?r ఆÓ2క;నక; వ�ెdను. 27272727
ఇW\ా P�ల; 9ారందరFను ��గ	 �ేయబ(f Zిదz��� 9ా#S" ఎ��#Sంప బయల;�ే#S#S.
ఇW\ా  P�ల;9ారF �¤క1ిల6 ల మందల; #?ంట-వలs 9ా#SPQదుట ��%Sయ	ం(f#S %ా"
�ేశమ	 Zి#Sయనుల�ేత కపuబ(f య	ం(ెను. 28282828 అప�డ� �ైవజను(ైన ±కడ�
వAd ఇW\ా  P�ల; #ాà�� ఇట6 T:నుPQ�9ా Z2లVచుdన
�ేమన%ాZి#Sయనుల; PQ�9ా��ండలక; �ేవ�(ే%ా" లkయలక; �ేవ�డ�



�ాడ" అను��ందురF; అP�ే TEను PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" ]రF
�ె>Zి��నునటB6  ఈ %tపu సమ�హమంతయ	  �ేJ�I అపu%Sం�ెదను. 29292929 9ారF
ఎదురFమ	ఖమ	ల;%ా ఏడ���నమ	ల; గ	(xరమ	ల; 9EZి��" య	ం(fన
తరF9ాత ఏడవ ��నమందు య	దzమ	నక; క>Zి��న%ా ఇW\ా P�ల;9ారF ఒక
��నమం�ే Zి#Sయనుల �ాలËలమ	 లmమం��" హతమ	 �ేZి#S. 30303030 త�I�న9ారF
ఆÓ2క; పటCణమ	లk"�I �ా#S��%ా అచdటనున` ±క�Kా �ారమ	
W ÌింAన9ా#Sలk ఇరFవ�� P�డ� 9Eలమం�� ]ద ప(ెను. బ¿నúదదు �ా#S��P ఆ
పటCణమందు పK9EhంA ఆ య�గదులలk ��ర%ా 31313131 అత" ZLవక;ల;ఇW\ా P�ల;
9ా#S #ాàల; దయ�పరFల" �¤మ	Vంట-! గనుక క; అనుకcల���నPQడల
�¤మ	 నడ�మ	నక; %�T:ల; కటBC ��" తల]ద �xK ళØ6  9EZి��" ఇW\ా P�ల;
#ాàTUదwక; ��వ�దుమ	; అతడ�  �Kా ణమ	ను ర�fంచు TE¹ అ" #ాà��
అన%ా #ాà అందుక; సమ4Jం�ెను. 32323232 �ావ�న 9ారF తమ నడ�మ	లక;
%�T:ల; కటBC ��" తల]ద �xK ళØ6  9EZి ��" ఇW\ా P�ల; #ాàTUదwక; వAd
�xసు(ైన బ¿నúదదుదయ�ేZి నను` బKదుక"మ4" మనV �ేయ	ట�?r మమ	4ను
పం12న" �ెపu%ా అతడ�బ¿నúదదు Tx స�దరFడ�, అతడ� ఇంకను సyవ�(ై
య	Tx`(x అ" య(f%?ను. 33333333 అప�డ� ఆ మనుషp�ల; సంగJ గ\ ©̈ంA అత"
మనసుq ఏల�గ	న నున`�ో అ�� "శdయమ	%ా గ	#?N#S%S ఆ
మ�టనుబట-Cబ¿నúదదు క; స�దరF(ే అ" �ెపu%ా అతడ�]రF 9:È6  అత""
��డ���" రండT:ను. బ¿నúదదు తన±దwక; #ా%ా అతడ� తన రథమ	]ద అత"
ఎ�I�ంచు��T:ను. 34343434 అంతట బ¿నúదదుతమ తం(fK �ేJలkనుం(f Tx తం(fK
¬Zి��"న పటCణమ	లను TEను మరల అపu%Sం�ెదను; మ#Sయ	 Tx తం(fK



��¹Ö నులk �ధులను కట-C ంచు��"నటB6  దమసు�లk తమ��రక; తమరF
�ధులను కట-C ంచు ��నవచుdను అ" అత"�� �ెపu%ా అ}బ	ఈ పK�ారమ	%ా
�� సం¥��ేZి "ను` పం1ి9Eయ	దున" �ె1ిu అత"�� సం¥��ేZి అత"
��"�ెdను. 35353535 అంతట పKవకNల hషp�లలk ఒకడ� PQ�9ా ఆజ®�ేత తన
�ె>�ా"��నను` ��టBC మన%ా అతడ� అత" ��టBC టక; ఒపuక��Pనప�డ� 36363636
అతడ�వ� PQ�9ా ఆజ®క; లkబడక��JV గనుక వ� నను` V(fA��%ాTE
Zింహమ	 "ను` చంప�న" అత"�� �ె12uను. అతడ� 9:È6��%ాTE Zింహnకట-
అత"�I ఎదు#?r అత"" చం12ను. 37373737 తరF9ాత మ#S±కడ� అత"�I
కనబ(fనప�డ� అతడ�నను` ��టBC మన%ా అతడ� అత" ��ట-C  %ాయ పర�ెను.
38383838 అప�డ� ఆ పKవకN ��P, కండ6 ]ద �ా%ా కటBC ��" మ�రF 9Eషమ	 9EZి��",
మ�ర¶మందు #ాà ±క� #ాక�?r క"12టBC ��" య	ం(f 39393939 #ాà వచుdట చూA
ëగ¶ర%ా #ాà�� ఈల�గ	 మనV �ేZి��T:ను �xసుడT:ౖన TEను య	దzమ	లk"�I
��Pయ	ండ%ా ఇ��%� ఒకడ� ఇటB J#S%S ఒక మనుషp�" Tx±దwక; ��డ���"
వAd PÀ మనుషp�" క"12టBC మ	; ఏ Vధమ	 %ాT:ౖనను 9ాడ� త1ిuంచు��"
��PనPQడల 9ా" �Kా ణమ	నక; మ�రF%ా  �Kా ణమ	��వ�ను; ల��x వ�
#?ండ� మణ	గ	ల 9:ం(f" ఇయ�వలsనT:ను. 40404040 అP�ే  �xసుడT:ౖన TEను
ప"]ద అక�డక�డ JరFగ	చుండ%ా 9ాడ� కనబడక��PQను. అప�డ� ఇW\ా
P�ల;#ాàక; 9E ¬రFu ¬రFË��ంట-V గనుక వ��ె1ిuనటBC %ాTE క;
జరFగ	ను అ" అత"�I Z2లVయ�%ా 41414141 అతడ� త�రప(f తన కండ6 ]�� �ా%ా
¬Zి9Eయ%ా చూA అతడ� పKవకNలలk ఒకడ" #ాà ��లsdను. 42424242 అప�డ�
అతడ�PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాTEను శ1ింAన మనుషp�" వ� 



�ేJలkనుం(f త1ిuంచు��" ��"AdJV గనుక 9ా" �Kా ణమ	నక; మ�రF%ా 
�Kా ణమ	ను, 9ా" జనులక; మ�రF%ా  జనుల;ను అపu%Sంప బడ�దుర"
#ాà�� అన%ా 43434343 ఇW\ా P�ల;#ాà మ�J మ	డ�చు ��"న9ా(ై �Åపమ	��
��¹Ö నులk" తన నగరFనక; వ�ెdను.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 21#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 21#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 21#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 21

1111 ఈ సంగతpలsౖన తరF9ాత PQజ?KP�ల;లk ��¹Ö ను #ాజ?ౖన అ}బ	 నగరFను
ఆను��" PQజ?KP�ల;9ా(ైన Txబ¢తpనక; ఒక �xK m��ట క>%Sయ	ండ%ా 2222
అ}బ	 Txబ¢తpను 1ి>1ింA �xK m ��ట Tx నగరFను ఆను��" య	న`��
గనుక అ�� Txక; కcర��ట�Iమ	4 �x"�I పKJ%ా �x"కంటM మంA �xK m��ట
�I�ెdదను, ల��x క; అనుకcల���న PQడల �x"" క\యమ	న�Iమ4"
అ(f%?ను. 3333 అందుక; Txబ¢తpTx 1ి�xK #Sèతమ	ను  �Iచుdటక; Txక;
ఎంతమ�తKమ	ను వల6 పడద" �ెపu%ా 4444 Tx 1ి�xK #Sèతమ	ను  �Iయ�న"
PQజ?KP�Úయ	(ైన Txబ¢తp తన�� �ె1ిuన�x""బట-C  అ}బ	 మ�J
మ	డ�చు��"న9ా(ై �Åపమ	�� తన నగరFనక; ��P మంచమ	]ద పరFం(f
PQవ#S��ను మ�టల�డకయ	 ´¢జనమ	 �ేయకయ	 ఉం(ెను. 5555 అంతట అత"
´µర�PQ�న PQజ?బ¿ల; వAdవ� మ�J మ	డ�చు��"న9ాడ9:ౖ ´¢జనమ	
�ేయక య	ం(ెద9Eమ" అత" నడ�గ%ా 6666 అతడ� ఆ���� ఇట6 T:ను
�xK m��టను క\యమ	నక; Tx�Iమ	4; ల�క క; అనుకcల���నPQడల �x"�I
మ�రF%ా మ#S±క �xK m��ట  �I�ెdదన", PQజ?K P�Úయ	(ైన Txబ¢తp��
TEను �ెపu%ా అతడ�Tx �xK m��ట  �Iయ�నT:ను. 7777 అందు కత" ´µర�PQ�న



PQజ?బ¿ల;ఇW\ా P�ల;లk Vప�డ� #ాజ�ప#S�ాలనమ	 �ేయ	టల��x? ల�A
´¢జనమ	 �ేZి మనసుqలk సం��షమ	%ా ఉండ�మ	; TETE PQజ?KP�Úయ	(ైన
Txబ¢తp �xK m��ట �I1ిuం�ెదన" అత"�� �ె1ిu 8888 అ}బ	 1Lరట �x�×దు
9Kా PంA అత" మ	దK�� మ	��KంA, ఆ �x�×దును Txబ¢తp "9ాసమ	
�ేయ	చున` పటCణప� 12దwలక;ను ¯ామంతpలక;ను పం12ను. 9999 ఆ �x�×దులk
9Kా PంAన �ేమన%ాఉప9ాస��నమ	 జరFగవలsన" ]రF �xట-ంA Txబ¢తpను
జనులPQదుట "ల;వబ¿ట-C  10101010 వ� �ేవ�"" #ాàను దూÌింAJవ" అత"]ద
¯ాm�మ	 పల;క;టక; ప"�Iమ�>న PదwరF మనుషp�లను Zిదzపరచు(f; ¬రFu
అPన]దట అత" బయట-�I ¬Zి��" ��P #ాళ6�� �xవ%tటBC (f. 11111111 అత"
పటCణప� 12దwల;ను పటCణమందు "వZించు ¯ామంతpల;ను PQజ?బ¿ల; తమక;
పం1ిన �x�×దు పK�ారమ	%ా జ#S%SంA#S. 12121212 ఎట6 న%ా 9ారF ఉప9ాస��నమ	
�xట-ంA Txబ¢తpను జనుల PQదుట "ల;వబ¿ట-C #S. 13131313 అప�డ� ప"�Iమ�>న
PదwరF మనుషp�ల; సమ�జమ	లk పK9EhంA అత" PQదుట
కcరFdం(fTxబ¢తp �ేవ�"" #ాàను దూÌిం�ెన" జనుల సమmమ	న
Txబ¢తp]ద ¯ాm�మ	 పల;క%ా 9ారF పటCణమ	 బయట-�I అత"" ¬Zి��"
��P #ాళ6�� �xవ%tట-C #S. 14141414 Txబ¢తp #ాJ�ెబËల�ేత మరణమ�PQన" 9ారF
PQజ? బ¿ల;నక; వరNమ�నమ	 పంప%ా 15151515 Txబ¢తp #ాJ �ెబËల �ేత
మరణమ�PQన" PQజ?బ¿ల; V"Txబ¢తp సyవ�డ� �ాడ�, అతడ� చ"��PQను
గనుక వ� ల�A PQజ?K P�Úయ	(ైన Txబ¢తp క\యమ	నక; �Iయ�TUల6 క
��Pన అత" �xK m��టను ¯ా�¥ºనపరచు��నుమ" అ}బ	�� �ె12uను. 16161616
Txబ¢తp చ"��PQన" అ}బ	 V" ల�A PQజ?KP�Úయ	(ైన Txబ¢తp



�xK m��టను ¯ా�¥ºన పరచు��నబ¢PQను. 17171717 అప�డ� PQ�9ా9ాక;�
JÌీËయ	(ైన ఏÚయ�క; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 18181818 వ� ల�A
��¹Ö నులkనున` ఇW\ా P�ల;#ాజ?ౖన అ}బ	ను ఎదు #t�నుటక;
బయల;�ేరFమ	, అతడ� Txబ¢తp±క� �xK m��టలk ఉTx`డ�; అతడ� �x""
¯ా�¥ºనపరచు ��నబ¢PQను. 19191919 వ� అత" చూA PÀల�గ	 పKకట-ం
చుమ	PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా�º" ¯ా�¥ºన పరచు��నవలsన" వ�
Txబ¢తpను చం1ిJVగ�x. PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాఏ సÍలమందు
క;క�ల; Txబ¢తp రకNమ	ను Tx�?T° ఆ సÍలమం�ే క;క�ల;  రకNమ	ను
"జమ	%ా Txక;న" అత"�� �ె12uను. 20202020 అంతట అ}బ	 ఏÚయ�ను చూATx
పగ9ా(x,  �ేJలk TEను Aక;�బ(fJTx? అ" పల;క%ా ఏÚయ�
ఇట6 T:నుPQ�9ా దృÌిC �I �×డ� �ేయ	టక; "ను` 9E అమ	4��" య	Tx`వ�
గనుక Tx �ేJలk వ� A�I�JV. 21212121 అందుక; PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లV�ెdనుTEను  ]���I అ�ా యమ	 ర1ిuం�ెదను;  సంతJ9ా#S"
Txశమ	�ేతpను; అల;uల�! ఘనుల�! ఇW\ా P�ల;9ా#Sలk అ}బ	 పmమ	న
ఎవరFను ల�క;ండ ప�రFషpలనంద#S" "ర�4లమ	�ేతpను. 22222222 ఇW\ా P�ల;9ారF
�ాపమ	 �ేయ	టక; వ� �ారక;డ9:ౖ Txక; �Åపమ	 ప�ట-C ంAJV గనుక T:బµతp
క;మ�రF(ైన య#tబµమ	 క;టBంబమ	నక;ను అ ß̈య� క;మ�రF(ైన బPQ�ా
క;టBంబమ	నక;ను TEను �ేZినటB6   క;టBంబమ	నక; �ేయ	దున"
PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 23232323 మ#Sయ	 PQజ?బ¿ల;నుగ�#Sd PQ�9ా
Z2లVచుdన �ేమన%ాPQజ?KP�ల; �Kా �ారమ	TUదw  క;క�ల; PQజ?బ¿ల;ను
J"9Eయ	ను. 24242424 పటCణమందు చచుd అ}బ	 సంబం¥�క;లను క;క�ల;



J"9Eయ	ను; బయట-భ�మ	లలk చచుd9ా#S" ఆ�ాశప{ల; J"9Eయ	ను అ"
�ె12uను 25252525 తన ´µర�PQ�న PQజ?బ¿ల; 1LK#³పణ�ేత PQ�9ా దృÌిC �I �×డ��ేయ
తను` �xను అమ	4��"న అ}బ	వంట- 9ాడ� ఎవ�డ�ను ల�డ�. 26262626 
ఇW\ా P�Úయ	ల PQదుట "ల;వక;ండ PQ�9ా 9:ళ6%tట-Cన అ¹#§య	ల
ఆ�xర#§J%ా Vగ\హమ	లను 12టBC ��" అతడ� బహÑ Á̈యమ	%ా పKవ#SNం�ెను.
27272727 అ}బ	 ఆ మ�టల; V" తన వసN � మ	లను Aంప� ��" %�T:పటC  కటBC ��"
ఉప9ాసమ	ం(f, %�T:పటC]ద పరFం(f 9ా�క;లపడ�చుండ%ా 28282828 PQ�9ా
9ాక;� JÌీËయ	(ైన ఏÚయ�క; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 29292929 అ}బ	
Txక; భయప(f Vనయమ	%ా పKవ#SNంచుట చూAJ9ా? Txక; భయప(f అతడ�
Vనయమ	%ా పKవ#SNంచుట�ేత ఆ అ�ాయమ	 అత" �ాలమ	నందు
సంభVంపక;ండ ఆ1ి, అత" క;మ�రF" �ాలమ	నందు అత"
క;టBంëక;ల]���I TEను �x" ర1ిuం�ెదను.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 22#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 22#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 22#ాàల; nదట- గ\ంథమ	 22

1111 Zి#Sయనుల;ను ఇW\ా P�ల;9ారFను మ�డ� సంవతqర మ	ల; ఒక#S�� ఒకరF
య	దzమ	 జ#S%Sంపక మ�"#S. 2222 మ�డవ సంవతqరమందు య��x#ాజ?ౖన
PQ��ా�ాతp బయల;�ే#S ఇW\ా P�ల;#ాàTUదwక; #ా%ా 3333 ఇW\ా P�ల;#ాà
తన ZLవక;లను 1ి>1ింA#ా¹J¶ ల�దు మనద" ]#?రFగ	దురF; అP�ే
మనమ	 Zి#Sయ� #ాà �ేJలkనుం(f �x" ¬Zి��నక ఊరక;Tx`మ" �ె1ిu 4444
య	దzమ	 �ేయ	టక; Tx��కcడ వ� #ా¹J¶ ల�దునక; వ�ెdద9ా అ"
PQ��ా�ాతpను అ(f%?ను. అందుక; PQ��ా�ాతpTEను 9ాడTE; Tx



జనుల;  జనుల� Tx గ	ఱÃమ	ల;ను  గ	ఱÃమ	ల� అ" ఇW\ా P�ల; #ాà��
�ె12uను. 5555 1ిమ4ట PQ��ా�ాతpTEడ� PQ�9ా ±దw
V�xరణ�ేయ	దమ	 రండ" ఇW\ా P�ల; #ాà�� అన%ా 6666 ఇW\ా P�ల;#ాà
�x�xప� Txల;గ	 వందలమం�� పKవకNలను 1ి>1ింAయ	దzమ	 �ేయ	టక;
#ా¹J¶ ల�దు]���I ��దుTx ��క;ందుTx అ" 9ా#S న(f%?ను.
అందుక;PQ�9ా �x"" #ాజ?ౖన  �ేJ�I అపu%Sంచును గనుక 7777 ��ండ"
9ారF �ె1ిu#S %ా" PQ��ా�ాతpV�xరణ �ేయ	ట�?r �రF తపuPQ�9ా
పKవకNలలk ఒక(ైనను ఇక�డ ల�(x అ" అ(f%?ను. 8888 అందుక;
ఇW\ా P�ల;#ాàఇవ�6  క;మ�రF(ైన ]�ాయ� అను ఒకడ�Tx`డ�; అత"�x�#ా
మనమ	 PQ�9ా±దw V�xరణ �ేయవచుdను %ా", అతడ� నను`గ�#Sd
�¤ల; పKకట-ంపక �×(ే పKకట-ంచును గనుక అత"యందు Txక; �ే�షమ	 కలద"
PQ��ా �ాతp�� అన%ా PQ��ా�ాతp#ాజ?ౖన ]రF ఆల� గనవదwT:ను. 9999 
అప�డ� ఇW\ా P�ల; #ాà తన ప#S9ారమ	లk ఒక"" 1ి>Aఇవ�6  క;మ�రF(ైన
]�ాయ�ను �ఘÖమ	%ా ఇక�(f�I ర1ిuంచుమ" Z2లV�ెdను. 10101010 ఇW\ా P�ల;
#ాàను య��x#ాజగ	 PQ��ా�ాతpను #ాజవసN �మ	ల; ధ#Sంచు��",
��¹Ö ను గV" దగ¶రనున` VWాల సÍలమందు గ�ెwల]ద ఆZీనులsౖ య	ం(f,
పKవకNలందరFను 9ా#S సమmమందు పKకటన �ేయ	చుండ%ా 11111111 �?నయTx
క;మ�రF(ైన Zి���య� Pనుప ��మ	4ల; �ేPంచు��" వAd�ట-�ేత వ�
Zి#Sయనులను ��(fA Txశనమ	 �ేతpవ" PQ�9ా Z2లVచుd చుTx`డ"
�ె12uను. 12121212 పKవకNలందరFను ఆ ��ప�నTE పKకటన �ేయ	చుPQ�9ా
#ా¹J¶ ల�దును #ాజ9:ౖన  �ేJ�I అపu%Sంచును గనుక వ� �x"]���I ��P



జయnందుదువ� అ" �ె1ిu#S. 13131313 ]�ాయ�ను 1ిల;వబ¢Pన దూత పKవకNల;
ఏకమ	%ా #ాà�� మంA మ�టల; పల;క;చుTx`రF గనుక  మ�ట 9ా#S
మ�టక; అనుకcలపరచుమ" అత"�� అన%ా 14141414 ]�ాయ�PQ�9ా Txక;
Z2ల Vచుdన�ే�ో ఆయన yవమ	��డ� TEను �x"TE పల; క;దునT:ను. 15151515
అతడ� #ాàTUదwక; వAdనప�డ� #ాà]�ాయ�, 9Eమందువ�? య	దzమ	
�ేయ	టక; �¤మ	 #ా¹J¶ ల�దు]���I ��దుమ� ��క;ందుమ� అ" యడ�గ%ా
అతడ�PQ�9ా �x"" #ాజ9:ౖన  �ేJ�I నపu %Sంచును గనుక వ�
�x"]���I��P జయnందుదువ" #ాà�� అT:ను. 16161616 అందుక; #ాà�ేత
పKమ�ణమ	 �ేPంA PQ�9ా Txమమ	నుబట-C  "జ���న మ�టల� వ� Tx��
పల;కవలZినద" TET:"` మ�రFల; �� �ె1ిuJ" అ" #ాà Z2లVయ�%ా 17171717
అతడ�ఇW\ా P�Úయ	 లందరFను �ాప#Sల�" %tఱÃలవలsTE ��ండల]ద �ెద#S
య	ండ�ట TEను చూAJ" 9ా#S�I యజమ�నుడ� ల�డ�; ఎవ#S Pంట-�I 9ారF
సమ�¥xనమ	%ా 9:ళ6వలZినద" PQ�9ా Z2లV�ెdను అ" �ె12uను. 18181818
అప�డ� ఇW\ా  P�ల;#ాà PQ��ా�ాతpను చూAఇతడ� నను` గ�#Sd
�¤ల;పల;కక �×(ే పKవAంచున" TEను �� �ెపuల��x అన%ా 19191919 ]�ాయ�
Pట6 T:నుPQ�9ా Z2లVAdన మ�ట ఆల�Iంచుమ	; PQ�9ా
Zిం}సTxZీను(ై య	ండ%ా పరలkకZ2ౖన�మంతయ	 ఆయన క;(f
�ారî�మ	నను ఎడమ�ారî�మ	నను ">A య	ండ�ట TEను చూAJ" 20202020
అ}బ	 #ా¹J¶ ల�దు]���I ��P అక�డ ఓ(f��వ�నటB6 %ా ఎవడ� అత""
1LK#³1ించున" PQ�9ా Z2లVయ�%ా, ఒకడ� ఈ Vధమ	%ాను మ#S±కడ� ఆ
Vధమ	%ాను ãచన �ెప�చుం(f#S. 21212121 అంతలk ఒక ఆత4 PQదుట-�I వAd



PQ�9ా స"`¥�" "ల;వబ(fTEను అత"" 1LK#³1ిం�ెదనన%ా PQ�9ాఏ
పK�ారమ	 వత" 1LK#³1ించుదువ" అత" న(f%?ను. 22222222 అందుకతడ�TEను
బయల;�ే#S అత" పKవకNల T°ట అబదzమ�డ� ఆత4%ా ఉందున" �ెపu%ా
ఆయనవ� అత" 1LK#³1ింA జయమ	 TUందుదువ�; ��P ఆ పK�ారమ	
�ేయ	మ" అత"�I Z2లV�ెdను. 23232323 PQ�9ా "ను`గ�#Sd �×డ� ãAంA 
పKవకNల T°ట అబదzమ�డ� ఆత4ను ఉంAయ	Tx`డ�. 24242424 ]�ాయ� Pట6 న%ా,
�?నయTx క;మ�రF(ైన Zి���య� అత" దగ¶రక; వAd�� మ�టల�డ�టక;
PQ�9ా ఆత4 Tx±దwనుం(f ఏ9:ౖప�%ా ��PQన" �ె1ిu ]�ాయ�ను
�ెంప]ద ��టMCను. 25252525 అందుక; ]�ాయ� �xగ	��నుట�?r వ� ఆ య�
గదులలk"�I ��రబడ� Txడ� అ�� క; �ె>య వచుdన" అత"�� �ె12uను. 26262626 
అప�డ� ఇW\ా P�ల; #ాà]�ాయ�ను పటBC ��" ¬Zి��" ��P పటCణప�
అ¥��ా#SPQ�న ఆ¹నునక;ను #ాజక;మ�రF(ైన ã9ాషp నక;ను అపu%SంA
27272727 బం�ºగృహమ	లk ఉంA, �¤మ	 �³మమ	%ా J#S%Sవచుdవరక; అత"�I
కషC���న అన`మ	 ళØ6  ఈయ	డ" ఆజ® ఇ�ెdను. 28282828 అప�డ� ]�ాయ�
ఈల�గ	 �ె12uను సకలజనుల�#ా, Tx మ�ట ఆల�Iంచు డ" �ె12uను#ాజ9:ౖన
వ� ఏమ�తK���నను �³మమ	%ా J#S%S వAdనPQడల PQ�9ా Tx�ేత
పల;కల�దు. 29292929 ఇW\ా P�ల; #ాàను య��x#ాజగ	 PQ��ా �ాతpను
#ా¹J¶ ల�దు ]���I ��వ�చుండ%ా 30303030 ఇW\ా  P�ల;#ాàTEను మ�రF9Eషమ	
9EZి��" య	దzమ	లk పK9Ehం�ెదను, 9:ౖ�ే  వసN �మ	ల; ధ#Sంచు��" పK9E
hంచుమ" PQ��ా�ాతp�� �ె1ిu మ�రF9Eషమ	 9EZి��" య	దzమందు
పK9Ehం�ెను. 31313131 స#Sయ�#ాà తన రథ మ	ల]ద అ¥��ారFలsౖన మ	పu�� ఇదwరF



అ¥�పతpలను 1ి> 1ింA అల;uల��T:ౖనను ఘనుల��T:ౖనను ]రF ��టµ6 డవదుw ;
ఇW\ా P�ల;#ాà�� మ�తK�¤ ��టµ6 డ�డ" ఆజ® ఇAdయ	ండ%ా 32323232 ర�x¥�పతpల;
PQ��ా�ాతpను చూAPత(ే ఇW\ా P�ల; #ాజను��" అత"�� ��టµ6 డ�టక;
అత" ]���I వAd#S. PQ��ా�ాతp �³కల;9Eయ%ా 33333333 ర�x¥�పతpల; అతడ�
ఇW\ా P�ల;#ాà �ానటBC  గ	రFతpపట-C  అత" తరFమ	ట మ�"9EZి#S. 34343434 పమ4ట
ఒకడ� తన Vల;6  ¬Zి గ	#S చూడకP� Vడ�వ%ా అ�� ఇW\ా P�ల; #ాàక;
కవచప��×ల; మధ�ను త%Sలsను గనుక అతడ�Txక; %ాయ���న��, రథమ	 JK1ిu
Z2ౖన�మ	లk నుం(f నను` అవతలక; ¬Zి��" ��మ4" తన ¯ార¥��� �ె12uను.
35353535 Txడ� య	దzమ	 బలమ	%ా జరFగ	చున`ప�డ� #ాàను Zి#Sయనుల
PQదుట అత" రథమ	]ద "ల;వ బ¿ట-C #S; అసNమయమందు అతడ�
మరణమ�PQను; త%S>న %ాయమ	లkనుం(f అత" రకNమ	 �ా#S రథమ	లk
మడ�గ	 గటMCను. 36363636 సూ#ా�సNమయ సమయమందు దండ�9ారందరF తమ తమ
పటCణమ	లక;ను �ేశమ	లక;ను 9:È6  ��వచుd న" పKచురమ�PQను. 37373737 ఈ
పK�ారమ	 #ాà మరణ��� ��¹Ö నునక; ��"��బ(f ��¹Ö నులk �ాJ12టCబ(ెను.
38383838 9Eశ�ల; ¯ా`నమ	 �ేయ	చుండ%ా ఒకడ� ఆ రథమ	ను ��¹Ö ను ��లనులk
క(f%Sనప�డ� PQ�9ా Z2లVAdన మ�ట��ప�న క;క�ల; వAd అత"
రకNమ	ను Tx�?ను. 39393939 అ}బ	 �ేZిన Pతర �ార�మ	లనుగ�#Sdయ	, అతడ�
�ేZిన �xనంతట-"గ�#Sdయ	, అతడ� కట-C ంAన దంతప� ఇంట-"గ�#Sdయ	,
అతడ� కట-C ంAన పటCణమ	లను గ�#Sdయ	 ఇW\ా P�ల; #ాàల వృ�xN ంతమ	ల
గ\ంథ మందు 9Kా యబ(fయ	న`��. 40404040 అ}బ	 తన 1ితరFల�� కcడ "��Kంచ%ా
అత" క;మ�రF(ైన అహజj� అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను. 41414141 ఆ¯ా



క;మ�రF(ైన PQ��ా�ాతp ఇW\ా P�ల; #ాజ?ౖన అ}బ	 ఏల;బ(fలk Txల;గవ
సంవతqరమందు య��xను ఏలTxరం�ం�ెను. 42424242 PQ��ా�ాతp ఏల
Txరం�ంAనప�డ� అతడ� మ	పu�� యP�ేండ6 9ా(ై PQర�షల�మ	లk
PరFవ�� PQ��ేండ�6  ఏలsను; అత" త>6  1LరF అ¸బµ, ఆ�� ÌిÚúక;మ�#?NPQ�
య	ం(ెను. 43434343 అతడ� తన తం(fKPQ�న ఆ¯ా±క� మ�ర¶మ	ల"`ట-
ననుస#SంA, PQ�9ా దృÌిC �I అనుకcలమ	%ా పKవ#SNంచుచు వ�ెdను. అP�ే
ఉన`త సÍలమ	లను ¬Zి9Eయల�దు; ఉన`త సÍలమ	లలk జనుల; ఇంకను
బల;ల; అ#Suం చుచు ధూపమ	 9Eయ	చు నుం(f#S. 44444444 PQ��ా�ాతp
ఇW\ా P�ల; #ాà�� సం¥��ేZ2ను. 45454545 PQ��ా�ాతp �ేZిన Pతర
�ార�మ	లనుగ�#Sdయ	, అతడ� కనుపరAన బలమ	నుగ�#Sdయ	, అతడ�
య	దÍమ	�ేZిన Vధమ	ను గ�#Sdయ	 య��x#ాàల వృ�xN ంతమ	ల
గ\ంథమందు 9Kా యబ(fయ	న`��. 46464646 తన తం(fKPQ�న ఆ¯ా��నమ	లలk
W ÌింAయ	ం(fన ప�రFష%ామ	లను అతడ� �ేశమ	లkనుం(f 9:ళ6%tటMCను. 47474747 ఆ
�ాలమందు ఎ�ోమ	 �ేశమ	నక; #ాà ల�క��PQను; పK¥x"PQ�న ±కడ�
#ాజ��ాలనమ	 �ేయ	చుం(ెను. 48484848 PQ��ా�ాతp బం%ారమ	 �ెచుdట�?r
ఓÓీరF�ేశమ	నక; ��వ�టక; త#§ªషp ఓడలను కట-C ంప%ా ఆ ఓడల; బయల;�ేరక
ఎ¯�T:¶ బ¿రFTUదw  బదwలsౖ ��PQను. 49494949 అ}బ	 క;మ�రF(ైన అహజj�Tx
ZLవక;లను  ZLవక;ల�� కcడ ఓడల]ద ��"మ4" PQ��ా �ాతp
నడ�గ%ా PQ��ా�ాతp �x"�I ఒపuల�దు. 50505050 పమ4ట PQ��ా �ాతp తన
1ితరFల��కcడ "��KంA, తన 1ితరF(ైన �x�దుప�రమందు తన
1ితరFల��కcడ �ాJ12టC  బ(ెను; అత" క;మ�రF(ైన PQ�#ామ	 అత"�I



మ�రF%ా #ాజjPQను. 51515151 అ}బ	 క;మ�రF(ైన అహజj� య��x#ాజ?ౖన
PQ��ా�ాతp ఏల;బ(fలk పదుTEడవ సంవతqరమందు ��¹Ö నులk
ఇW\ా P�ల;ను ఏలTxరం�ంA #?ండ� సంవ తqరమ	ల; ఇW\ా P�ల;ను ఏలsను. 52525252
అతడ� PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�తనమ	 జ#S%SంA,తన త>దండ�K  >దw#S పKవరN
నను, ఇW\ా P�ల;9ారF �ాపమ	 �ేయ	టక; �ారక;(ైన T:బµతp క;మ�రFడగ	
య#tబµమ	 పKవరNనను అనుస#SంA పKవ#SNంచుచు వ�ెdను. 53535353 అతడ� బయల;
�ేవతను ప��ం చుచు, 9ా"�I నమ¯ా�రమ	 �ేయ	చు, తన తం(fK �ేZిన
�I\యల"`ట- ��ప�న జ#S%Sంచుచు, ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ాక;
�Åపమ	 ప�ట-C ం�ెను.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 1#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 1#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 1#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 1

1111 అ}బ	 మరణ���న తరF9ాత ¹య�áయ	ల; ఇW\ా P�ల;9ా#S]ద
JరFగబ(f#S. 2222 అహజj� ��¹Ö  నులkనున` తన �¤డగ�� �Iట-�×లkనుం(f �I\ందప(f
#�%SPQ�]రF ఎ�Å\ ను �ేవతయగ	 బయలsè బ�బ	 TUదwక; ��Pఈ 9ా�¥�
��%tటBC ��" TEను స�సÍ  పడ�దుT° ల��ో V�x#Sంచుడ" దూతలను పంప%ా 3333
PQ�9ా దూత JÌీËయ	(ైన ఏÚయ��� ఈల�గ	 Z2లV�ెdనువ�ల�A
��¹Ö ను#ాà పం1ిన దూతలను ఎదు#t�నబ¢P Pట6 నుమ	ఇW\ా P�ల;9ా#Sలk
�ేవ� డన`9ాడ� ల�డను��" ఎ�Å\ ను �ేవతPQ�న బయలsè  బ�బ	TUదw  ]రF
V�x#Sంచబ¢వ�చుTx`#ా? 4444 �ా%ా PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా9:�I�న
మంచమ	 ]దనుం(f ��%S#ాక;ండ వ� "శdయమ	%ా మరణమవ� దువ� అ"
ఏÚయ� 9ా#S�� �ె1ిu 9:È6��PQను. 5555 తరF 9ాత ఆ దూతల; #ాàTUదwక;



వAd#S.]#?ందుక; J#S%S వAdJర" అతడ� 9ా#S నడ�గ%ా 6666 9ారFఒక
మనుషp�డ� మ�క; ఎదురFప(f!మ	4ను పం1ిన #ాàTUదwక; J#S%S��P
అత"�I ఈ సంగJ �ె>య జ³య	(fPQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాఇW\ా P�ల;లk �ేవ� డన`9ాడ� ల�డను��" ఎ�Å\ ను
�ేవతయగ	 బయలsè  బ�బ	TUదw  V�xరణ�ేయ	టక; వ� దూతలను పంప�
చుTx`9E; 9:�I�న మంచమ	]ద నుం(f ��%S #ాక;ండ "శdయమ	%ా వ�
మరణమవ�దువ� అ" అతడ� ప>�?న" 9ారF �ెపu%ా 7777 !మ	4ను
ఎదు#t�నవAd PÀ మ�ట �ె1ిuన9ాడ� ఏల�ట-9ాడ" #ాà అ(f%?ను. 8888
అందుక; 9ారF అతడ� %tంగÈ ధ#Sంచు��" నడ�మ	నక; ��ల;దట-C
కటBC ��"న9ాడ" పKతp�తN ర!య�%ాఆ మనుషp�డ� JÌీËయ	(ైన ఏÚయ� అ"
అతడ� �ె12uను. 9999 9:ంటTE #ాà ఏబ��మం���I అ¥�పJPQ�న ±క"" 9ా"
P�బ��మం���� కcడ ఏÚయ� ±దwక; పం12ను. అతడ� ��ండ]ద కcరFË"
య	ండ%ా అ¥�పJ PQ�I� అత" స]పమ	నక; ��P�ైవజను(x, వ�
��%S#ావలsన" #ాà ఆజj® 1ించుచుTx`డT:ను. 10101010 అందుక; ఏÚయ�TEను
�ైవజనుడT:ౖ�ే అ%S` ఆ�ాశమ	నుం(f ��%SవAd "ను`  P�బ��మం��"
ద ©̈ంచును%ాక అ" P�బ��మం���I అ¥�పJPQ�న 9ా"�� �ెపu%ా, అ%S`
ఆ�ాశమ	నుం(f ��%S 9ా"" 9ా" P�బ��మం��" ద ©̈ం�ెను. 11111111 మరల #ాà
ఏబ�� మం��]ద అ¥�పJPQ�న మ#S±క"" 9ా" P�బ��మం����కcడ
పంప%ా �డ�వAd�ైవజను(x,త�ర%ా ��%S రమ4" #ాà
ఆజj® 1ించుచుTx`డT:ను. 12121212 అందుక; ఏÚయ�TEను �ైవజనుడT:ౖ�ే అ%S`
ఆ�ాశమ	 నుం(f ��%SవAd "ను`  P�బ��మం��" ద ©̈ంచును%ాక అ"



�ెపu%ా, ఆ�ాశమ	నుం(f �ేవ�" అ%S` ��%S 9ా"" 9ా" P�బ��మం��"
ద ©̈ం�ెను. 13131313 ఇంకను #ాà ఏబ�� మం���I అ¥�పJPQ�న ±క"" 9ా"
ఏబ��మం���� కcడ పంప%ా ఏబ��మం�� ]ద అ¥�పJPQ�న ఆ మ�డవ9ాడ�
వAd ఏÚయ� PQదుట ¹�ాళ�6 "�ైవజను(x, దయ �ేZి Tx �Kా ణమ	ను
�xసులsౖన PÀ P�బ��మం�� �Kా ణమ	లను  దృÌిC �I 1ిKయ���నV%ా
ఉండ"మ	4. 14141414 AతN %Sంచుమ	; ఆ�ాశమ	నుం(f అ%S` ��%S 9:నుకట- పంచ
దWా¥�పతpలను ఇదw#S" 9ా"9ా" P�బ�� మం���� కcడ ద ©̈ం�ెను; అP�ే
Tx �Kా ణమ	  దృÌిC �I 1ిKయ ���న��%ా ఉండ"మ4" మనV �ేయ%ా 15151515
PQ�9ా దూత9ా"�I భయపడక 9ా"��కcడ ��%S��మ4" ఏÚ య�క;
Z2లV�ెdను గనుక అతడ� ల�A 9ా"��కcడ #ాàTUదwక; వ�ెdను. 16161616 అతడ�
వAd #ాàను చూAV�xరణ�ేయ	టక; ఇW\ా P�ల; 9ా#Sమధ� �ేవ�డన` 9ాడ�
ల�డను��" వ� ఎ�Å\ ను �ేవతయగ	 బయలsè బ�బ	TUదw  V�xరణ�ేయ	ట�?r
దూతలను పం1ిJ9E; 9:�I�న మంచమ	]దనుం(f ��%S #ాక;ండ "శdయమ	%ా
వ� మరణమవ�దువ� అ" �ె12uను. 17171717 ఏÚయ� �x�#ా PQ�9ా Z2లVAdన
మ�టపK�ారమ	 అతడ� చ"��PQను. అత"�I క;మ�రFడ� ల�నందున య��x
#ాజ?ౖన PQ��ా�ాతp క;మ�రF(ైన PQ�#ామ	 ఏల;బ(fలk #?ండవ
సంవతqరమందు PQ�#ామ	 అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను. 18181818 అహజj�
�ేZిన Pతర �ార�మ	లనుగ�#Sd ఇW\ా P�ల; #ాàల వృ�xN ంతమ	ల
గ\ంథమందు 9Kా యబ(fయ	న`��.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 2#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 2#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 2#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 2



1111 PQ�9ా సు(f%ా>�ేత ఏÚయ�ను ఆ�ాశమ	నక; ఆ#�హణమ	
�ేPంపబ¢వ� �ాలమ	న ఏÚయ�య	 ఎÚ �ాయ	 కc(f %Sల�¶ ల;నుం(f
9:ళØ6 చుండ%ా 2222 ఏÚయ�PQ�9ా నను` బé�ేల;నక; ��మ4" Z2లVAd
య	Tx`డ� గనుక వ� దయ�ేZి Pక�డ నుండ�మ" ఎÚ�ా�� అT:ను.
ఎÚ�ాPQ�9ా yవమ	��డ�,  yవమ	��డ�, TEను "ను` Vడ�వన"
�ెపu%ా 9ా#SదwరFను బé�ేల;నక; పKయ�ణమ	 �ేZి#S. 3333 బé�ేల;లk ఉన` పKవకNల
hషp�ల; ఎÚ�ా±దwక; వAdTEడ� PQ�9ా ±దwనుం(f  గ	రFవ�ను
పరమ	నక; ¬Zి��" ��వ�న" 9:రFగ	దు9ా అ" ఎÚ�ాను అడ�గ%ా
అతడ�TET:రFగ	 దును,]రF ఊరక;ండ�డT:ను. 4444 1ిమ4ట ఏÚయ�ఎÚ�ా,
PQ�9ా నను` PQ#S�Åక; ��మ4" Z2లVAdయ	Tx`డ� గనుక వ�
దయ�ేZి Pక�డ ఉండ�మ" ఎÚ�ా�� అన%ా అతడ� PQ�9ా yవమ	��డ�
 yవమ	��డ�, TEను "ను` Vడ�వనT:ను గనుక 9ా#SదwరF PQ#S�Åక;
పKయ�ణమ	 �ేZి#S. 5555 PQ#S�Åలk ఉన` పKవకNల hషp�ల; ఎÚ�ా±దwక;
వAdTEడ� PQ�9ా ±దw నుం(f  గ	రFవ�ను పరమ	నక; ¬Zి��"
��వ�న"  9:రFగ	 దు9ా అ" ఎÚ�ాను అడ�గ%ా అతడ�TET:రFగ	దును ]రF
ఊరక;ండ�డ T:ను. 6666 అంతట ఏÚయ�PQ�9ా నను` ±#ాw నునక; ��మ4"
Z2లVAdయ	Tx`డ� గనుక వ� దయ�ేZి Pక�డ ఉండ�మ" ఎÚ�ా�� అన%ా
అతడ�PQ�9ా yవమ	��డ�  yవమ	��డ�, TEను "ను` Vడ�వన"
�ె12uను గనుక 9ా#SదwరFను పKయ�ణ��� ¯ా%S 9:È6#S. 7777 పKవకNల hషp�లలk
ఏబ��మం�� దూరమ	న ">A చూచుచుండ%ా 9ా#SదwరF ±#ాw నున��దగ¶ర
">A#S. 8888 అంతట ఏÚయ� తన దుపuట- ¬Zి��" మడత 12ట-C  ట-]ద ��టC%ా



అ�� ఇవతలక;ను అవతలక;ను V(f ��PQను గనుక 9ా#SదwరF ��(fTEల]ద
�xట-��P#S. 9999 9ారF �xట-��Pన తరF9ాత ఏÚయ� ఎÚ�ాను చూATEను
±దwనుం(f ¬యబడకమ	నుప� ��రక; TETE! �ేయ�ÅరFదు9Ù �x"
నడ�గ	మ" �ెపu%ా ఎÚ�ాక; క>%Sన ఆత4లk #?ండ��ాళØ6  Tx ]���I వచుd
నటB6  దయ�ేయ	మT:ను. 10101010 అందుకతడ�వ� అ(f%Sన�� కషCతరమ	%ా నున`��;
అP�ే ±దwనుం(f ¬యబ(f నప�డ� TEను క; కనబ(fనPQడల ఆ
పK�ారమ	 క; ల�ంచును, కనబడ"PQడల అ�� �ాక��వ�న" �ె12uను. 11111111
9ారF ఇంక 9:ళØ6 చు మ�టల�డ�చుండ%ా ఇ��%� అ%S` రథమ	ను అ%S`
గ	ఱÃమ	ల;ను కనబ(f �#Sదw#S" 9EరF �ేZ2ను; అప�డ� ఏÚయ� సు(f%ా>�ేత
ఆ�ాశమ	నక; ఆ#�హణమ�PQను 12121212 ఎÚ�ా అ�� చూATx తం(öK Tx తం(öK,
ఇW\ా P�ల;9ా#S�I రథమ	ను #ðతpల;ను 9E అ" �³కల;9EZ2ను; అంతలk ఏÚయ�
అత"�I మరల కన బడక��PQను. అప�డ� ఎÚ�ా తన వసN �మ	ను పటBC ��"
#?ండ� తpనకల;%ా �ేZ2ను. 13131313 మ#Sయ	 ఏÚయ� దుపuట- �I\ంద పడ%ా అతడ�
�x" ¬Zి��" ±#ాw ను ఒడ�i నక; వAd ">A 14141414 ఒంట-]��నుం(f �I\ందప(fన ఆ
దుపuట-" పటBC ��" ట-]ద ��ట-CఏÚయ�±క� �ేవ�(ైన PQ�9ా ఎక�డ
ఉTx`డT:ను. అతడ� ఆ దుపuట-�� ట-" ��టC%ా అ�� ఇటB అటB V(f��P
నందున ఎÚ�ా అవత> ±డ�i నక; న(fA��PQను. 15151515 PQ#S�Åదగ¶రనుం(f
క"12టBC చుం(fన పKవకNల hషp�ల; అత" చూAఏÚయ� ఆత4 ఎÚ�ా]ద
">Aయ	న`ద" �ెప���", అత"" ఎదు#t�నబ¢P అత"�I ¯ా�ాC ంగ
నమ¯ా�రమ	 �ేZి 16161616 అత"�� ఇట6 "#Sఇ��%�  �xసుల���న మ� ±దw
ఏబ��మం�� బలమ	గల9ారFTx`రF;మ� ]ద దయయ	ంA  గ	రFవ�ను



9:దక;టక; 9ా#S" ��"మ	4; PQ�9ా ఆత4 అత"" ఎJN  ±క పర�తమ	
]దT:ౖనను లkయయం�ైనను 9EZి య	ండ�TE¹ అ" మనV �ేయ%ా
అతడ�ఎవ#S" పంపవదwT:ను. 17171717 అతడ� ఒపuవలZినంత బలవంతమ	 �ేZి
9ారత" బJమ�ల%ా అతడ� పంప�డ" Z2లV�ెdను గనుక 9ారF ఏబ��మం��"
పం1ి#S. �రF 9:È6  మ�డ� ��నమ	ల; అత"" 9:ద�Iనను అతడ� 9ా#S�I
కనబడక��PQను. 18181818 9ారF PQ#S�Å పటCణమందు ఆ%Sయ	న` ఎÚ�ా±దwక;
J#S%S #ా%ా అతడ�9:ళ6వదw" TEను ]�� �ెపuల��x అ" 9ా#S�� అT:ను. 19191919
అంతట ఆ పటCణప�9ారFఈ పటCణమ	న` �bటB రమ����నద" మ�
P�>న9ాడ9:ౖన క; కనబడ�చున`�� %ా" ళØ6  మంAV �ావ�. అందు�ేత
భ�!య	 "¯ాqర��� య	న`ద" ఎÚ�ా�� అన%ా 20202020 అతడ���\ తN  �ాతKలk
ఉప�9EZి Tx±దwక; ¬Zి��" రండ" 9ా#S�� �ె12uను. 9ారF �x" ¬Zి��" #ా%ా
21212121 అతడ� ఆ ట- ఊట±దwక; ��P అందులk ఉప�9EZి, PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాఈ ట-" TEను బµగ	 �ేZి య	Tx`ను గనుక ఇక �º"వలన
మరణమ	 కల;గక ��వ�ను. భ�!య	 "¯ాqరమ	%ా ఉండదు అT:ను. 22222222
�ాబట-C  TEట-వరక; ఎÚ�ా �ె1ిuన మ�ట��ప�న ఆ రF మంA�ైయ	న`��. 23232323
అక�డనుం(f అతడ� బé�ేల;నక; ఎ�I� 9:æç6 ను అతడ� ��K వను ��వ�చుండ%ా
బµల;రF పటCణమ	లkనుం(f వAdబ¢(f9ా(x ఎ�I���మ	4, బ¢(f9ా(x
ఎ�I���మ4" అత" అప}స�మ	 �ేయ%ా 24242424 అతడ� 9:నుకక; J#S%S 9ా#S"
చూA PQ�9ా Txమమ	ను బట-C  9ా#S" శ1ిం�ెను. అప�డ� #?ండ� ఆడ�
ఎల;గ	 బంటB6  అడVలkనుం(f వAd 9ా#Sలk నల;వ�� PదwరF బµల;రను *>d
9EZ2ను. 25252525 అతడ� అచdటనుం(f ��P క#?4ల; పర�తమ	నక; వAd



అచdటనుం(f ��P ��¹Ö నునక; J#S%Sవ�ెdను.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 3#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 3#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 3#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 3

1111 అ}బ	 క;మ�రF(ైన PQ�#ామ	 య��x #ాజ?ౖన PQ��ా�ాతp
ఏల;బ(fలk పదుT:"!దవ సంవతqరమందు ��¹Ö నులk ఇW\ా P�ల;9ా#S�I #ాజ?ౖ
పం(ెKండ� సంవతqరమ	ల; ఏలsను. 2222 ఇతడ� తన త> దండ�K ల; �ేZిన పK�ారమ	
�ేయక, తన తం(fK ">1ిన బయల;�ేవ�x సN ంభమ	ను ¬Zి9EZ2ను %ా"
PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�తనమ	 �ేయ	ట మ�నక;ం(ెను 3333 ఇW\ా P�ల; 9ారF
�ాపమ	 �ేయ	టక; �ారక;డగ	 T:బµతp క;మ�రF(ైన య#tబµమ	 �ేZిన
�ాపమ	లను Vడ�వక �ేయ	చుTE వ�ెdను. 4444 ¹య�బ	 #ాజ?ౖన �¤�ా
అTEక���న మందల;గల 9ా(ై లm %tఱÃ1ిల6 లను బÐచుdగల లm %tఱÃ��టäC ళ6ను
ఇW\ా P�ల;#ాàనక; పను`%ా ఇచుdచుండ�9ాడ�. 5555 అP�ే అ}బ	 మరణ���న
తరF9ాత ¹య�బ	#ాà ఇW\ా P�ల;#ాà]ద JరFగ	బµటB �ేయ%ా 6666 PQ�
#ామ	 ��¹Ö నులkనుం(f బయల;�ే#S ఇW\ా P�ల;9ా#Sనంద#S" సమకc#?dను. 7777
య��x#ాజ?ౖన PQ��ా �ాతpనక; వరNమ�నమ	 పం1ి¹య� బ	#ాà
Tx]ద JరFగ	బµటB �ేZియ	Tx`డ�; వ� వAd Tx��కcడ ¹య�áయ	ల��
య	దzమ	 �ేZ2ద9ా అ" యడ�గ%ా అతడ�TEను 9ాడT:ౖయ	Tx`ను, Tx
జనుల;  జనుల�, Tx గ	ఱÃమ	ల;  గ	ఱÃమ	ల�; TEను బయల;�ే#S వ�ెdదన"
పKతp�తN ర!�ెdను. 8888 మనమ	 ఏ మ�ర¶మ	న ��వ�దమ" PQ��ా�ాతp
అడ�గ%ా అతడ�ఎ�ోమ	 అరణ� మ�ర¶మ	న ��వ�దుమ" �ె12uను. 9999
ఇW\ా P�ల;#ాàను య��x#ాàను ఎ�ోమ	#ాàను బయల;�ే#S P�డ� ��న



మ	ల; చుటBC  J#S%Sన తరF9ాత, 9ా#S�� కcడనున` దండ�9ా#S�I"
ప�వ�లక;ను ళØ6  ల�క��PQను. 10101010 ఇW\ా  P�ల;#ాàకటకటµ మ	గ	¶ రF
#ాàల���న మనలను ¹య�áయ	ల�ేJ�I అపu%Sంపవలsన" PQ�9ా
మనలను 1ి>�ెనన%ా 11111111 PQ��ా �ాతp అత"�x�#ా మనమ	
PQ�9ా±దw V�xరణ�ేయ	టక; PQ�9ా పKవకNలలk ఒక(ైనను ఇచdట
ల�(x అ" య(f%?ను. అంతట ఇW\ా P�ల;#ాà ZLవక;లలk ఒకడ�ఏÚయ�
�ేతpల]ద ళØ6 ��య	చు వAdన1�ా�ాతp క;మ�రF(ైన ఎÚ�ా ఇక�డ
ఉTx`డ" �ెపu%ా 12121212 య��ా�ాతp PQ�9ా ఆజ® Pత" �x�#ామనక;
�ొరFక;నT:ను. ఇW\ా P�ల;#ాàను PQ��ా�ాతpను ఎ�ోమ	#ాàను అత"
±దwక;��%ా 13131313 ఎÚ�ా ఇW\ా P�ల;#ాàను చూATx�� క; "!తN�¤!? 
త>దండ�K ల;ంచు��"న పKవకNల±దwక; ��మ4" �ె12uను.ఆల�గనవదుw ,
¹య�áయ	ల�ేJ�I అపu%Sంపవలsన" PQ�9ా, #ాàల���న మ� మ	గ	¶ #S"
1ి>�ెన" ఇW\ా P�ల;#ాà అత"�� అ"నప�డ� 14141414 ఎÚ�ా ఇట6 T:నుఎవ"
స"`¥�" TEను "ల;వబ(fయ	Tx`T°, ఇW\ా P�ల; �ేవ�(ైన ఆ PQ�9ా
yవమ	��డ� య��x#ాజ?ౖన PQ��ా �ాతpను TEను %ðరవమ	
�ేయ"PQడల "ను` చూచుట�?rనను లm�12టBC ట�?rనను ఒపuక��దును. 15151515
Tx±దwక; �ణ 9ాPంచగల ±క"" ¬Zి ��"రమ	4. 9ాద�క; (ొకడ� వAd
9ాPంచుచుండ%ా PQ�9ా హసNమ	2 అత"]���I వ�ెdను గనుక అతడ�
ఈ మ�ట పKకటన �ేZ2ను. 16161616 PQ�9ా Z2లVAdన�ేమన%ాఈ లkయలk �xల�
%�తpలను తKV�ంచు(f; 17171717 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా%ా>P� %ా" వరª�¤
%ా" #ాక ��Pనను, ]రFను ] మందల;ను ] ప�వ�ల;ను �xK గ	టక; ఈ



లkయ ళ6�� "ండ�ను. 18181818 ఇ�� PQ�9ా దృÌిC �I అలu�¤, ఆయన
¹య�áయ	లను ]�ేJ�I అపu%Sంచును. 19191919 ]రF �Kా �ారమ	ల;గల పKJ
పటCణమ	ను రమ����న పKJ పటCణమ	ను ��ల6 బ¿ట-C , మంA �ెట6 T:ల6  న#S�I, ళ6
బµవ�ల"`ట-" ప�(fd, సమసN���న మంA భ�మ	లను #ాళ6��
T:#S1ి9Eయ	దురF అT:ను. 20202020 ఉదయ T:ౖ9Eద�మ	 అ#Suంచు సమయమందు ళØ6
ఎ�ోమ	 మ�ర¶మ	న #ా%ా �ేశమ	 ళ6�� "ం(ెను. 21212121 తమ�� య	దzమ	
�ేయ	టక; #ాàల; వAdయ	Tx`ర" ¹య�áయ	ల; V", అల;uలTE!
ఘనులTE! ఆయ	ధమ	ల; ధ#Sంచు��నగల 9ా#Sనంద#S" సమకcరFd ��"
�ేశప� స#Sహదుw నందు ">A#S. 22222222 ఉదయమందు �రF ల�Aనప�డ� సూరF�డ�
ళ6]ద పK�ాhంప%ా, అవత> ళØ6  ¹య�áయ	లక; రకNమ	వలs కనబ(ెను
23232323 గనుక 9ారF అ�� రకNమ	 సుమ�; #ాàల; ఒక#STUకరF హతమ	 �ేZి��"
"జమ	%ా హతpలsౖ#S; ¹య�áయ	ల�#ా, �ోప�డ� ¯�మ	4 పటBC ��ందమ	
రండ" �ెప���"#S. 24242424 9ారF ఇW\ా P�ల;9ా#S దండ�దగ¶రక; #ా%ా
ఇW\ా P�Úయ	ల; ల�A 9ా#S" హతమ	 �ేయ	చుం(f#S గనుక ¹య�áయ	ల;
9ా#SPQదుట "ల;వల�క �ా#S��P#S; ఇW\ా  P�Úయ	ల; 9ా#S �ేశమ	లk ��రబ(f
¹య�áయ	లను హతమ	 �ేZి#S. 25252525 మ#Sయ	 9ారF పటCణమ	లను పడ %tట-C ,
సమసN���న మంA భ�´µగమ	ల]దను తల±క #ాP 9EZి "ం1ి, ళ6
బµవ�ల"`ట-" ప�(fd, మంA �ెట6 "`ట-" న#S�I9EZి#S. �×రú#?Wøతp పటCణమ	ను
మ�తKమ	 9ారF V(fA12ట-C #S గనుక �x" �Kా �ారమ	 ">A య	ం(ెను %ా"
వ(fZ2లల; VసరF9ారF �x" చుటBC ��" #ాళØ6  VసరFచు వAd#S. 26262626 
¹య�బ	#ాà య	దzమ	 బహÑ క� Sనమ	%ా జరFగ	ట చూA కJNదూయ	



ఏడ�వందల మం��" ఏరuరచు��", ఎ�ోమ	#ాàTUదwక; ¬Zి��" ��వ� టక;
యJ`ం�ెను %ా" అ�� 9ా#Sవలన �ాక��PQను. 27272727 అప�డతడ� తనక; మ�రF%ా
ఏలవలZిన తన జ³�ష¡  క;మ�రF" ¬Zి��", పటCణప� �Kా �ారమ	]ద దహన
బ>%ా అ#Suం ప%ా ఇW\ా P�ల; 9ా#S]���I �Åపమ	 బహÑ%ా వ�ెdను గనుక 9ారF
అత"" V(fA తమ �ేశమ	నక; మర>��P#S.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 4#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 4#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 4#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 4

1111 అంతట పKవకNల hషp�లలk ఒక" ´µర� �xసు(ైన Tx 12"!ట- చ"��PQను;
అతడ� PQ�9ా యందు భ�INగల9ా(ై య	ం(ెన" క; �ె>ZLయ	న`��;
ఇప�డ� అప�ల9ాడ� Tx PదwరF క;మ�రFల; తనక; �xసుల;%ా ఉండ�ట�?r
9ా#S" పటBC ��" ��వ�టక; వAd య	Tx`డ" ఎÚ�ాక; nఱÃ  12టC%ా 2222
ఎÚ�ాTx వలన �³! �ావలsను?  Pంట-లk ఏ! య	న`�ో అ�� Txక;
�ె>య జ?ప�మT:ను. అందు�ా�� �xసు #ాలT:ౖన Tx Pంట-లk నూT:క;ండ
±కట- య	న`��; అ�� తపu మ#³!య	 ల�దT:ను. 3333 అతడ�వ� బయట-�I
��P,  PరFగ	 ��రFగ	 9ారంద#S±దw �ొరFకగ>%Sన వట-C  �ాతKల"`ట-"
ఎరవ� ప�చుd��నుమ	; 4444 అప�డ� వ�  Pంట-లk�I వAd వ�ను 
క;మ�రFల;ను లkపల నుం(f తల;ప�మ�Zి, ఆ �ాతKల"`ట-లk నూT: ��Zి,
"ం(fనV ±కతటBC న ఉంచుమ" ఆ���� Z2లVయ�%ా 5555 ఆ�� అత"
±దwనుం(f ��P, �xనును క;మ�రFల;ను లkపలనుం(f తల;ప�మ�Zి, క;వ
రFల; �ెAdన �ాతKలలk నూT: ��Z2ను. 6666 �ాతKల"`య	 "ం(fన తరF9ాత ఇంక
�ాతKల; �ెమ4" ఆ�� తన క;మ�రF"�� �ెపu%ా 9ాడ�మ#³!య	 ల�వ"



�ె12uను. అంతలaనూT: ">A ��PQను. 7777 ఆ�� �ైవజను(ైన అత" ±దwక;
వAd సంగJ �ె>యజ?పu%ా అతడ�వ� ��P ఆ నూT:ను అ!్మ  అప�
¬#Sd !%S>న�x"�� వ�ను  1ిల6 ల;ను బKదుక;డ" ఆ���� �ె12uను. 8888 ఒక
��నమందు ఎÚ�ా ష�TEమ	 పటCణమ	నక; ��%ా అచdట ఘను#ాలsౖన ±క
ZీN �´¢జనమ	నక; రమ4" అత" బలవంతమ	�ేZ2ను గనుక అతడ� ఆ
మ�ర¶మ	న వAdనప�(ెల6  ఆ�� Pంట ´¢జనమ	 �ేయ	చువ�ెdను. 9999 �ా%ా
ఆ�� తన 12"!ట-" చూA మన±దwక; వచుdచు ��వ�చున`9ాడ� భ�INగల
�ైవజనుడ" TET:రFగ	 దును. 10101010 �ావ�న మనమ	 అత"�I %�డ]ద ఒక
Aన`గ�� కట-C ంA, అందులk అత" ��రక; మంచమ	, బల6 , 1ీట �ºప సN ంభమ	
నుంచుదమ	; అతడ� మన±దwక; వచుdనప�(ెల6  అందులk
బస�ేయవచుdన" �ె12uను. 11111111 ఆ తరF9ాత అతడ� అక�(f�I ఒ�ాTUక ��నమ	న
వAd ఆ గ��లk ��Ad అక�డ పరFం(ెను. 12121212 1ిమ4ట అతడ� తన �xసు(ైన
%³హy" 1ి>Aఈష�TE]య	#ా>" 1ిల;వ� మన%ా 9ాడ� ఆ��ను 1ి>�ెను.
ఆ�� వAd అత" మ	ందర "ల;వబ(fనప�డ� 13131313 అతడ�వ� ఇంత శ\�xz
భక;N ల; మ�యందు కనుపరAJV క; TETE! �ేయవలsను? #ాà��T:ౖనను
Z2ౖTx�¥�పJ��T:ౖనను "ను`గ�#Sd TEను మ�టల�డవలsన" �ÅరFచుTx`9ా అ"
అడ�గ	మ" %³హy�I ఆజ® ఇయ�%ా 9ాడ� ఆ పK�ారమ	 ఆ���� అT:ను.
అందు�ా��TEను Tx స�జనులలk �ాప�ర మ	Tx`నT:ను. 14141414 ఎÚ�ాఆ�� TETE!
�ేయ�ÅరFచున`ద" 9ా" నడ�గ%ా %³హyఆ��క; క;మ�రFడ� ల�డ�; మ#Sయ	
ఆ�� 12"!ట- మ	స>9ాడ" అత"�� �ె12uను. 15151515 అందుకతడ�ఆ��ను
1ిల;వ�మన%ా 9ాడ� ఆ��ను 1ి>�ెను. 16161616 ఆ�� వAd �x�రమందు "ల;వ%ా



ఎÚ�ామరFసట- P�ట ఈ రFతpవ�న  �ð%Sట క;మ�రFడ�ండ� న" ఆ����
అT:ను. ఆ�� ఆ మ�ట V"�ైవజనుడ9:ౖన Tx P�>న9ా(x, ఆల�గ	 పల;కవదుw ;
 �xసు#ాలT:ౖన Tx�� అబదzమ�డవదwT:ను. 17171717 1ిమ4ట ఆ ZీN � గర» వJPQ�
మరFసట- P�ట ఎÚ�ా తన�� �ె1ిuన �ాలమ	న క;మ�రF" కT:ను. 18181818 ఆ ëడi
PQ��%Sన తరF9ాత ఒకTxడ� �Åత �Åయ	9ా#S±దwనున` తన తం(fK
దగ¶రక;��P అక�డ ఉండ%ా 9ాడ�Tx తల��PQTE Tx తల��PQTE, అ" తన
తం(fK�� �ె12uను. 19191919 అతడ� 9ా"" ఎతpN ��" త>6±దwక; ¬Zి��" ��మ4"
ప"9ా#Sలk ఒక"�I �ెపu%ా 20202020 9ాడ� ఆ బµల;" ఎJN ��" 9ా" త>6±దwక;
¬Zి��"��PQను. 1ిల6 9ాడ� మ¥x�హ`మ	వరక; త>6  �¾డ]ద పండ���"
య	ం(f చ"��PQను. 21212121 అప�డ� ఆ�� 1ిల6 9ా"" �ైవజను" మంచమ	]ద
12ట-C  తల;ప�9EZి బయట-�I వAd 22222222 ఒక ప"9ా"" ఒక %ా(fదను Tx±దwక;
పంప�మ	;TEను �ైవజను"±దwక; ��P వ�ెdదన" తన 12" !ట-�� ఆ��
యన%ా 23232323 అతడ�TEడ� అమ�9ాస� �ా�ే; VW\ా ంJ ��నమ	�ా�ే; అత"±దwక;
ఎందుక; ��వ�దువ" యడ�గ%ా ఆ��TEను ��వ�ట మంAద" �ె1ిu 24242424 
%ా(fదక; గంతకట-C ంA �xను ఎ�I� తన ప" 9ా"���ఘÖమ	%ా ��ల;మ	, TEను
క; Z2లVAd �ేTE %ా" "మ4ళమ	%ా ��లవదwT:ను. 25252525 ఈ పK�ారమ	 ఆ��
��P క#?4ల; పర�తమందున` ఆ �ైవజను"±దwక; వ�ెdను. �ైవజనుడ�
దూరమ	నుం(f ఆ��ను చూA అ��%� ఆ ష�TE]య	#ాల;; 26262626 వ� ఆ��ను
ఎదు #t�నుట�?r పరFగ	న ��Pవ�ను  12"!ట-య	  ëడiయ	 సుఖమ	%ా
ఉTx`#ా అ" అడ�గ	మ" తన ప"9ా(ైన %³హy�� �ె1ిu పం12ను.
అందు�ా��సుఖమ	%ా ఉTx`మ" �ె12uను. 27272727 1ిమ4ట ఆ�� ��ండ ]దనున`



�ైవజను"±దwక; వAd అత" �ాళØ6  పటBC  ��T:ను. %³హy ఆ��ను
��>9Eయ	టక; దగ¶రక; #ా%ా �ైవజనుడ�ఆ�� బహÑ 9ా�క;లమ	%ా ఉన`��,
PQ�9ా ఆ సంగJ Txక; �ె>యజ³యక మరFగ	 �ేZ2ను; ఆ�� జo>�I
��వదw" 9ా"�I ఆజ® ఇ�ెdను. 28282828 అప�డ� ఆ��క;మ�రFడ� �ావలsన" TEను Tx
P�>న 9ాడ9:ౖన "ను` అ(f%SJTx? నను` భKమ12టCవదw" TEను �ెపuల��x? అ"
అత"�� మనV �ేయ%ా 29292929 అతడ� నడ�మ	 ë%Sంచు ��" Tx దండమ	ను
�ేతపటBC ��" ��మ	4; ఎవ#?rనను క; ఎదురFప(fన PQడల 9ా#S�I
నమస�#Sంపవదుw ; ఎవ#?rనను క; నమస�#SంAనPQడల 9ా#S�I పKJ మ#ా�ద
�ేయవదుw ; అక�(f�I ��P Tx దండమ	ను ఆ బµల;" మ	ఖమ	]ద 12టBC మ"
%³హy�I ఆజ® ఇAd పం12ను. 30303030 త>6  ఆ మ�ట V"PQ�9ా yవమ	��డ� 
yవమ	��డ�, TEను "ను` Vడ�వన" �ెపu%ా అతడ� ల�A ఆ���� కcడ
��PQను. 31313131 %³హy 9ా#SకంటM మ	ందు%ా ��P ఆ దండమ	ను బµల;"
మ	ఖమ	]ద 12టMCను %ా" P� శబwమ	ను #ాక��PQను, ఏ!య	
VనవAdనటBC  కన బడల�దు గనుక 9ాడ� ఏÚ�ాను ఎదు#t�నవAd బµల;డ�
�¤ల;��నల�ద" �ె12uను. 32323232 ఎÚ�ా ఆ Pంట జ�Ad, బµల;డ� మరణ���య	ం(f
తన మంచమ	]ద 12టCబ(f య	ండ�ట చూA 33333333 �xTE లkప>�I��P 9ా#Sదw#³
లkపలనుండ%ా తల;ప�9EZి, PQ�9ాక; �Kా రÍన�ేZి 34343434 మంచమ	]ద ఎ�I�
ëడi]ద తను` �xచు��" తన T°రF 9ా" T°ట-]దను తన కండ�6  9ా"
కండ6 ]దను తన �ేతpల; 9ా" �ేతpల]దను ఉంA, ëడi]ద ��డ�గ	%ా
పండ���న%ా ఆ ëడi  ఒంట-�I 9:టC  ప�టMCను. 35353535 �xను ��%S Pంట-లk ఇవతలనుం(f
యవతలక; ఒక¯ా#S J#S%S నడA, మరల మంచమ	]ద ఎ�I� 9ా" ]ద



��డ�గ	%ా పండ���న%ా ëడi  P�డ�మ�రFల; తp!్మ కండ�6  �ెర�ెను. 36363636
అప�డతడ� %³హy" 1ి>Aఆ ష�TE ]య	#ా>" 1ిల;చు��" రమ4న%ా 9ాడ�
ఆ��ను 1ి> �ెను. ఆ�� అత"±దwక; #ా%ా అతడ� క;మ�రF" ఎJN ��నుమ"
ఆ���� �ె12uను. 37373737 అంతట ఆ�� లkప >�IవAd అత" �ాళ6]ద ¯ా�ాC ంగప(f
ల�A తన క;మ�రF" ఎJN ��"��PQను. 38383838 ఎÚ�ా %Sల�¶ ల;నక; J#S%S #ా%ా ఆ
�ేశమందు �Ôమమ	 క>%Sయ	ం(ెను. పKవకNల hషp�ల; అత" సమmమ	నందు
కcరFdం(f య	ండ%ా అతడ� తన ప"9ా"" 1ి>A 12దwక;ండ ��P]ద 12ట-C
పKవకNల hషp�లక; కcర వంట�ేయ	మ" Z2లV�ెdను. 39393939 అP�ే ఒకడ�
కc#ాక;ల; ఏరFటక; ��లమ	లk"�I ��P 9:ఱ �Ã  �xK m�ెటBC ను చూA, �x"
గ	ణ��రFగక �x" ¬%?ల; �ెం1ి ఒ(f"ండ �ÅZి��" వAd, 9ాట-" త#S%S
కcరక;ండలk 9EZ2ను. 40404040 Jనుటక; 9ారF వ(fi ంప%ా పKవకNల hషp�ల;
రFAచూA�ైవజను(x, క;ండలk Vషమ	న`ద" �³కల;9EZి �x"" Jనక మ�"#S.
41414141 అతడ�1ిం(f ��ంత �ెమ4T:ను. 9ారF �ే%ాక;ండలk �x" 9EZి, జనుల;
´¢జనమ	 �ేయ	 టక; వ(fi ంచుడ" �ె12uను. వ(fi ంప%ా క;ండలk మ#S ఏ జబ	Ë
క"1ింపక��PQను. 42424242 మ#Sయ	 ఒకడ� బయల�ª >�ానుం(f nదట- పంట
బµపతp యవల 1ిం(f�� �ేయబ(fన PరFవ�� #tటMCలను, ��\ తN  %�ధుమ
9:ను`లను ��"` పండ6 ను ¬Zి��" వAd �ైవజను(ైన అత"�I �ానుక%ా
ఇయ�%ా అతడ� జనుల; ´¢జనమ	 �ేయ	టక; �x" వ(fi ంచుమT:ను. 43434343
అP�ే అత" ప"9ాడ�నూరFమం���I వ(fi ంచుటక; ఇV PQంతవ" �ెపu%ా
అతడ�9ారF Jన%ా !గ	ల;న" PQ�9ా Z2లVAdయ	Tx`డ� గనుక
జనుల; ´¢జనమ	 �ేయ	నటB6  వ(fi ంచుమ" మరల ఆజ® ఇ�ెdను. 44444444 ప"9ాడ�



9ా#S�I వ(fi ంప%ా PQ�9ా Z2లVAdనటB6  అ�� 9ారF J"న తరF9ాత
!%S>��PQను.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 5#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 5#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 5#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 5

1111 Zి#Sయ�#ాà Z2ౖTx�¥�పJPQ�న నయమ�ను అను TUక డ�ం(ెను. అత"�ేత
PQ�9ాP� Zి#Sయ� �ేశమ	నక; జయమ	 కల;గజ³Zి య	ం(ెను గనుక
అతడ� తన యజ మ�ను" దృÌిC �I ఘను(ై దయ��ం��న9ా(xPQను. అతడ�
మ} ప#ాక\మWా>PQ� య	ం(ెను %ా" అతడ� క;ష¡  #�%S. 2222 Zి#Sయనుల; గ	ంప�
గ	ంప�ల;%ా బయల;�ే#S ఇW\ా  P�ల; �ేశమ	]���I ��P య	ం(f#S.
9ారచdటనుం(f ±క Aన`�x" �ెర%t" �ే%ా, అ�� నయమ�ను ´µర�క;
ప#S�xరమ	 �ేయ	చుం(ెను. 3333 అ����¹Ö  నులkనున` పKవకNదగ¶ర Tx
P�>న9ాడ�ండవలsన" TET:ం�� �ÅరFచుTx`ను; అతడ� Tx P�>న9ా"�I
క>%Sన క;ష¡ #�గమ	ను బµగ	�ేయ	న" తన యజమ�ను#ా>�� అT:ను. 4444
నయమ�ను #ాàTUదwక; ��P ఇW\ా P�ల; �ేశప� Aన`�� �ె1ిuన మ�టలను
అత"�I �ె>యజ³య%ా 5555 Zి#Sయ� #ాàTEను ఇW\ా P�ల; #ాàనక; దూత�ేత
పJKక పం1ిం�ెదన" ఆజ® ఇ�ెdను గనుక అతడ� ఇరFవ�� మణ	గ	ల 9:ం(fయ	
లm PరFవ�� 9Eల ర��ాPల బం%ారFను ప�� దుసుN ల బటCలను ¬Zి��"
��P ఇW\ా  P�ల;#ాàనక; పJKకను అపu%Sం�ెను. 6666 ఆ పJKకలk ఉన` సంగJ
P�దన%ాTx ZLవక;(ైన నయమ�నునక; క>%Sన క;ష¡ #�గమ	ను వ�
బµగ	�ేయవలsన" PÀ పJKకను అత"�ేత క; పం1ింA య	Tx`ను. 7777
ఇW\ా P�ల;#ాà ఈ పJKకను చ��V వసN �మ	ల; Aంప���"చంప�టక;ను



బKJ�Iంచుటక;ను TEను �ేవ�డTx? ఒక"�I క>%Sన క;ష¡ #�గమ	ను మ�నుuమ"
Tx±దwక; ఇతడ� పంప�టP�!? Tx�� కలహమ	నక; �ారణమ	 అతడ� ఎటB6
9:దక;చుTx`(ో ]రF ఆలkAంచుడT:ను. 8888 ఇW\ా P�ల; #ాà తన వసN �మ	ను
Aంప���"న సంగJ �ైవజను(ైన ఎÚ�ాక; Vనబ(fనప�డ� అతడ� వసN � మ	ల;
 9:ందుక; Aంప���ంట-V? ఇW\ా P�ల;లk పKవకN ±కడ�Tx`డ" అత"�I
�ె>యబడ�నటB6  అత" Tx±దwక; #ా"మ	4 అ" #ాàనక; వరNమ�నమ	
�ేZ2ను. 9999 నయమ�ను గ	ఱÃమ	ల��ను రథమ	��ను వAd ఎÚ�ా Pంట-
�x�రమ	 మ	ందర ">Aయ	ండ%ా 10101010 ఎÚ�ావ� ±#ాw నున���I ��P P�డ�
మ�రFల; ¯ా`నమ	 �ేయ	మ	,  ఒళØ6  మరల బµ%?r వ� �దుz డవగ	దువ"
అత"�� �ెప�టక; ఒక దూతను పం12ను. 11111111 అందుక; నయమ�ను �Åపమ	
�ెచుd��" J#S%S ��P Pట6 T:ను అతడ� Tx ±దwక; వAd ">A,తన
�ేవ�(ైన PQ�9ా Txమ మ	నుబట-C  తన �ెP� #�గమ	%ా ఉన` సÍలమ	]ద
ఆ(fంA క;ష¡ #�గమ	ను మ�నుuన" TEనను��ంట-". 12121212 దమసు� నదులsౖన
అబµTxయ	ను ఫరuరFను ఇW\ా P�ల; �ేశమ	లk" నదుల"`ట-కంటM W \ష¡ ���నV
�ా9ా? 9ాట-లk ¯ా`నమ	�ేZి ���z  TUందల�Tx అ" అను��" #ðదుK (ై J#S%S
9:È6��PQను. 13131313 అP�ే అత" �xసులలk ఒకడ� వAdTxయTx, ఆ పKవకN
P��ైన TUక %tపu �ార�మ	 �ేయ	మ" "య!ంAనPQడల వ� �ేయ
క;ందు9ా? అP�ే ¯ా`నమ	�ేZి �దుz డవ� కమ4ను మ�ట �x"కంటM
�¤ల;�ా�x అ" �ె1ిuనప�డ� 14141414 అతడ� ��P �ైవజనుడ� �ె1ిuనటB6  ±#ాw ను
న��లk ఏడ� మ�రFల; మ	నుగ%ా అత" �ేహమ	 పZి1ిల6  �ేహమ	వలsT:ౖ
అతడ� �దుz (xPQను. 15151515 అప�డతడ� తన ప#S9ారమ	��కcడ



�ైవజను"దగ¶రక; J#S%SవAd అత" మ	ందర ">AAతN  %Sంచుమ	;
ఇW\ా P�ల;లkనున` �ేవ�డ� తపu లkక మంతట-యందును మ#S±క �ేవ�డ�
ల�డ" TEను ఎరFగ	 దును; ఇప�డ� వ�  �xసుడT:ౖన Tx ±దw  బహÑ
మ�నమ	 ¬Zి��నవలZినద" అత"�� �ెపu%ా 16161616 ఎÚ�ాఎవ" స"`¥�" TEను
"ల;వబ(fయ	Tx`T°, ఇW\ా P�ల; �ేవ�(ైన ఆ PQ�9ా yవమ	��డ�
TETE!య	 ¬Zి��నను అ" �ె12uను. నయమ�ను అత"" ఎం�� బJ మ�>నను
అతడ� ఒపuక ��PQను. 17171717 అప�డ�PQ� 9ాక; తపu దహనబ>T:ౖనను మ#S
P� బ>T:ౖనను ఇతర���న �ేవతలక; TE"కను అ#Suంపను; #?ండ� కంచర%ా(fదల;
¹య	�ాట- మను`  �xసుడT:ౖన Txక; ఇ1ిuంచ కcడ�x? 18181818 Tx
యజమ�నుడ� nÖ క;�టక; #S¹4ను గ	(fలk ��Ad Tx �ేJ]ద
ఆను��నునప�డ�, TEను #S¹4ను గ	(fలk నమ¯ా�రమ	 �ేZినPQడల,
#S¹4ను గ	(fలk TEను నమ¯ా�రమ	�ేZిన సంగJ" గ�#Sd PQ�9ా 
�xసుడT:ౖన నను` m!ంచును%ాక" 19191919 నయమ�ను
�ెపu%ాఒఎÚ�ాT:మ4��గ>%S ��మ4" అత"�I Z2లV�ెdను. అతడ�
ఎÚ�ా±దwనుం(f 9:È6  ��ంత దూరమ	 ¯ా%S��PQను. 20202020 అంతట �ైవజను(ైన
ఎÚ�ాక; ZLవక;డగ	 %³హy Zి#Sయను(ైన PÀ నయమ�ను ¬Zి��" వAdన
9ాట-" అం%§క#Sంచుటక; Tx యజమ�ను"�I మనసుq ల�క��PQను %ా",
PQ�9ా yవమ	��డ� TEను పరF%?JN ��" ��P అత" క>Zి��" అత"±దw
ఏ�ైనను ¬Zి��ందు నను��" 21212121 నయమ�నును క>Zి��నుట�?r ��వ�చుండ%ా,
నయమ�ను తన 9:నుకనుం(f పరFగ	న వచుdచున` 9ా"" చూA తన
రథమ	]దనుం(f ��%S 9ా"" ఎదు#t�"�³మమ� అ" అ(f%?ను. అతడ��³మ�¤



అ" �ె1ిu 22222222 Tx యజమ�నుడ� Tx�ేత వరNమ�నమ	 పం1ిపKవకNల hషp�లలk

ఇదwరF ¸°వనుల; ఎâKా Pమ	 మన�మ	 నుం(f Tx±దwక; ఇప�(ే వAd#S
గనుక వ� 9ా#S��రక; #?ండ� మణ	గ	ల 9:ం(fయ	 #?ండ� దుసుN ల బటCల;ను
దయ �ేయ	మ" Z2లVచుdచుTx`డT:ను. 23232323 అందుక; నయమ�నుక;
అనుకcల����ే #?ట-C ంప� 9:ం(f ¬Zి��నుమ" బJమ�>, #?ండ� సంచులలk
Txల;గ	 మణ	గ	ల 9:ం(f కట-C  #?ండ� దుసుN ల బటCల"Ad, తన ప"9ా#Sలk ఇదw#S
]ద 9ాట-" 9Eయ%ా 9ారF %³హy మ	ందర 9ాట-" ¹Zి��" ��P#S. 24242424 
��ట6 దగ¶రక; 9ారF #ా%ాTE 9ా#S ±దwనుం(f %³హy 9ాట-" ¬Zి��" Pంట-లk
�xA 9ా#S�I Z2లVయ�%ా 9ారF 9:È6��P#S. 25252525 అతడ� లkప>�I ��P తన
యజమ�ను" మ	ందర"ల;వ%ా ఎÚ�ా 9ా"" చూA%³హy, 9:చdటనుం(f
వAdJవ" అ(f%S నందుక; 9ాడ� �xసుడT:ౖన TEను ఎచdట-�I" ��ల� దT:ను.
26262626 అంతట ఎÚ�ా 9ా"��ఆ మనుషp�డ� తన రథమ	 ��%S "ను`
ఎదు#t�నుటక; J#S%S వAdనప�డ� Tx మనసు ��కcడ #ాల��x? దKవ�మ	ను
వసN �మ	లను ఒÚవ�ెట6  ��టలను �xK m��టలను %tఱÃలను ఎడ6 ను �xస�xZీలను
సం�ా��ంచు��నుటక; ఇ�� సమ యమ�? 27272727 �ాబట-C  నయమ�నునక; క>%Sన
క;షp¡  క;ను  సంతJ�I" సర��ాలమ	 అంట-య	ండ�ను అ" �ెపu%ా 9ాడ�
మంచువలs �ెల6 T:ౖన క;ష¡ మ	 గ>%S ఎÚ�ా ఎదుట నుం(f బయట-�I 9:æç6 ను.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 6#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 6#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 6#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 6

1111 అంతట పKవకNల hషp�ల; ఎÚ�ా±దwక; వAdఇ��%� ±దw మ�క;న`
సÍలమ	 ఇరFక;%ా నున`��; 2222  Z2ల9:ౖ�ే �¤మ	 ±#ాw ను న���I ��P



తల±క మ�Ö ను అచdటనుం(f �ెచుd��" మ#S±క�bట "9ాసమ	
కటBC ��ందుమ" మనV �ేయ%ా అతడ�9:ళØ6 డ" పKతp�తN ర!�ెdను. 3333
ఒకడ�దయ�ేZి  �xసుల���న మ��� కcడ వ� #ావలsన" �Åర%ా అతడ�TEను
వ�ెdదన" �ె1ిu 4444 9ా#S��కcడ ��PQను; 9ారF ±#ాw నుక; వAd మ�Ö నుల;
నరFక;చుం(f#S. 5555 ఒకడ� దూలమ	 నరFక;చున`ప�డ� %tడi> ఊ(f ట-లk ప(f
��%ా 9ాడ� అã� Tx P�>న9ా(x, అ�� PQరవ��ెAdనద" nఱÃ12టMCను
గనుక 6666 ఆ �ైవజనుడ� అ�ెక�డప(ెన" అ(f%?ను; 9ాడ� అత"�I ఆ సÍలమ	ను
చూ1ింప%ా అతడ� ��మ4±కట- న#S�I ళ6లk 9Eయ%ా %tడi> �ేలsను. 7777 అతడ�
�x"" పటBC ��నుమ" 9ా"�� �ెపu%ా 9ాడ� తన �ెP� �x1ి �x""
పటBC ��T:ను. 8888 Zి#Sయ�#ాà ఇW\ా P�ల;�� య	దzమ	�ేయవలsన" �Å#S తన
ZLవక;ల�� ఆలkచన�ేZిఫల�"సÍలమందు మన దండ� 1Lట ఉంచుదమ"
�ె12uను. 9999 అP�ే ఆ �ైవ జనుడ� ఇW\ా P�ల;#ాàనక; వరNమ�నమ	
పం1ిఫల�" సÍలమ	నక; వ� ��వదుw , అచdట-�I Zి#Sయనుల; వAd ��%S
య	Tx`ర" �ె>యజ³Z2ను గనుక 10101010 ఇW\ా P�ల;#ాà �ైవజనుడ� తనక; �ె>1ి

¼̈చd#Sక�ేZిన సÍలమ	నక; పం1ి సంగJ �ె>Zి��" తన9ా#S" ర�fంచు��T:ను.
ఈల�గ	 మ�ట-మ�ట-�I జరFగ	చు వAdనందున 11111111 Zి#Sయ�#ాà కలk6 లప(f తన
ZLవక;లను 1ి>Aమనలk ఇW\ా P�ల; #ాà పmమ	 వ ©̈ంAన 9ా#?వ#?rన��
మ�క; �ె>యజ?పu #ా�x అ" 9ా#S నడ�గ%ా 12121212 అత" ZLవక;లలk
ఒకడ�#ాజ9:ౖన Tx P�>న9ా(x, ఇW\ా P�ల;#ాà పmమ	న ఎవరFను ల�రF%ా"
ఇW\ా P�ల;లk నున` పKవకNయగ	 ఎÚ�ా ] అంతఃప�రమందు ]రF అను��"న
మ�టల; ఇW\ా P�ల;#ాàనక; �ె>యజ³య	నT:ను. 13131313 అందుక; #ాà�¤మ	



మనుషp�లను పం1ి అత" �ె1ిuంచునటB6  వ� 9:È6  అతడ�ండ� �bటB చూA
రమ	4 అ" Z2లVయ�%ా అతడ� �ో�xనులk ఉTx`డ" వరNమ�నమ	 వ�ెdను. 14141414
�ాబట-C  #ాà అచdట-�I గ	ఱÃమ	లను రథమ	 లను %tపuZ2ౖన�మ	ను పం12ను.
9ారF #ాJK9Eళ వAd నల;��శలను పటCణమ	ను చుటBC ��న%ా 15151515 �ైవజను(ైన
అత" ప"9ాడ� 12ందలకడ ల�A బయట-�I వAd నప�డ� గ	ఱÃమ	ల;ను
రథమ	ల;ను గల Z2ౖన�మ	 పటCణ మ	ను చుటBC ��" య	ండ�ట కనబ(ెను.
అంతట అత" ప"9ాడ� అã� Tx P�>న9ా(x, మనమ	 ఏ! �ేయ	దమ"
ఆ �ైవజను"�� అన%ా 16161616 అతడ�భయ పడవదుw , మన పmమ	న నున`9ారF
9ా#SకంటM అ¥�క;లsౖ య	Tx`ర" �ె1ిu 17171717 PQ�9ా, �డ� చూచునటB6  దయ�ేZి
�" కండ6 ను �ెరFవ�మ" ఎÚ�ా �Kా రÍన�ేయ%ా PQ�9ా ఆ ప"9ా" కండ6 ను
�ెరవ�ేZ2ను గనుక 9ాడ� ఎÚ�ాచుటBC ను పర�తమ	 అ%S` గ	ఱÃమ	ల�ేత రథ
మ	ల�ేతను "ం(fయ	ండ�ట చూ�ెను. 18181818 ఆ దండ�9ారF అత"
స]1ింAనప�డ� ఎÚ�ాఈ జనులను అంధత� మ	�� nతpN మ"
PQ�9ాను 9Eడ���న%ా ఆయన ఎÚ�ా�ేZిన �Kా రÍన��ప�న 9ా#S"
అంధత�మ	�� n�ెN ను. 19191919 అప�డ� ఎÚ�ాఇ�� మ�ర¶మ	�ాదు, ఇ�� పటCణమ	
�ాదు, ]రF Tx 9:ంట వAdనPQడల ]రF 9:దక;9ా"±దwక; !మ	4ను
¬Zి��" ��దున" 9ా#S�� �ె1ిu ��¹Ö ను పటCణమ	నక; 9ా#S" న(f1ిం�ెను. 20202020
9ారF ��¹Ö నులk"�I వAdనప�డ� అతడ�PQ�9ా, �రF చూచునటB6  �#S
కండ6 ను �ెరFవ�మ" �Kా రÍన�ేయ%ా PQ�9ా 9ా#S కండ6 ను �ెరవ�ేZ2ను గనుక
9ారF �xమ	 ��¹Ö ను మధ� ఉTx`మ" �ె>Zి��"#S. 21212121 అంతట ఇW\ా P�ల;#ాà
9ా#S" �ార¸ATxయTx �#S" ��టBC దుTx, ��టBC దుTx? అ" ఎÚ�ాను అడ�గ%ా



22222222 అతడ�వ� �#S" ��టCవదుw ;  కJN�ేతను  Vంట-�ేతను వ� �ెరపట-Cన
9ా#ST:ౖనను ��టBC దు9ా? 9ా#S�I ´¢జనమ	 12ట-C ంA 9ారF J" �xK %Sన తరF9ాత
9ారF తమ యజమ�ను" ±దwక; 9:ళØ6 దుర" �ె12uను. 23232323 అతడ� 9ా#S ��రక;
V¯ాN ర���న ´¢జన ప�xరÍమ	లను Zిదzపరచ%ా 9ారF అన`�ానమ	ల;
ప�చుd��" #ాà Z2లవ���ం�� తమ యజమ�ను" ±దwక; ��P#S.
అపuట-నుం(f Zి#S యనుల దండ�9ారF ఇW\ా P�ల; �ేశమ	లk"�I వచుdట
మ�"��PQను. 24242424 అటBతరF9ాత Zి#Sయ� #ాజ?ౖన బ¿నúదదు తన Z2ౖన� మంతట-"
సమకcరFd��" వAd ��¹Ö నునక; మ	టC(f 9EZ2ను. 25252525 అప�డ� ��¹Ö నులk
%tపu �Ôమమ	 క>%S య	ండ%ా %ా(fద±క� తల ఎనుబ�� ర��ాయలక;ను,
అర�ావ� �ావ�రప� #?టC  అPదు ర��ాయలక;ను అమ4 బ(ెను; 9ారF అంత
క� Sనమ	%ా మ	టC(f 9EZియ	ం(f#S. 26262626 అంతట ఇW\ా P�ల;#ాà పటCణప�
�Kా �ారమ	]ద సం�xరమ	�ేయ%ా ఒక ZీN � #ాàను చూA#ాజ9:ౖన Tx
P�>న9ా(x, స}యమ	 �ేయ	మ" �³కల; 9Eయ	ట V" 27272727 PQ�9ా క;
స}యమ	 �ేయ"�� TET:క�డ నుం(f క; స}యమ	 �ేయ	దును?
కళ6మ	లkనుం(f PQ�నను �xK m%ానుగలkనుం(fPQ�నను �ే"T:ౖనను ఇAd
స}యమ	�ేయ వల6 పడద" �ె1ిu 28282828  V�xరమ	నక; �ారణ�¤మ"
యడ�గ%ా అ��ఈ ZీN � నను` చూATEట- ఆ}రమ	నక;  ëడiను ఇమ	4 #³ప�
మనమ	 Tx ëడiను భ�fంచుదుమ	, అ" �ె1ిuనప�డ� 29292929 �¤మ	 Tx ëడiను
వంట�ేZి��" Jంట-Vు. అP�ే మరFTxట-యందు TEను �x" చూATEట-
ఆ}రమ	నక;  ëడiను ఇమ4" అ(f%SJ" %ా" అ�� తన ëడiను �xA12టMCన"
�ె12uను. 30303030 #ాà ఆ ZీN � మ�టల; V" తన వసN �మ	లను Aంప���" Pంక



�Kా �ారమ	]ద న(fA ��వ�చుండ%ా జనుల; అత"" �ే#S చూAనప�డ� లkపల
అత" ఒంట- ]ద %�T:పటC  కనబ(ెను. 31313131 తరF9ాత #ాà�ా�ాతp క;మ�రF(ైన
ఎÚ�ా±క� తల PÀ ��నమ	న అత"12ౖన ">Aయ	న`PQడల �ేవ�డ� Txక;
%tపu అ�ాయమ	 కల;గజ³య	ను%ాక అT:ను. 32323232 అP�ే ఎÚ�ా తన Pంట
కcరFd"య	ండ%ా 12దwల;ను అత"��కcడ కcరFdం(f య	న`ప�డ� #ాà ఒక
మ"Ìి" పం12ను. ఆ పంప బ(fన9ాడ� ఎÚ�ాదగ¶రక; #ాకమ	ను1L అతడ� ఆ
12దw  లను చూAఈ నరహంతక;" క;మ�రFడ� Tx తలను ��ట-C  9Eయ	టక; ఒక"
పం1ియ	Tx`డ" ]క; �ె>Zిన�x? ]రF క"12ట-C  య	ం(f, ఆ దూత #ా%ా 9ాడ�
లkప>�I #ాక;ండ తల;ప��� 9ా"" 9:ల;ప>�I ��Zి తల;ప� మ�Zి
9Eయ	(f;9ా" యజమ�ను" �ాళ6చప�డ� 9ా"9:నుక Vనబడ�ను గ�x అ"
9ా#S�� �ెప�చుండ%ా 33333333 ఆ దూత అత"±దwక; వ�ెdను. అంతట #ాàఈ �×డ�
PQ�9ా వలనT:ౖన��, TEను ఇక ఎందుక; PQ�9ా��రక; క"12ట-C
య	ండవలsనT:ను.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 7#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 7#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 7#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 7

1111 అప�డ� ఎÚ�ా #ాà�� ఇట6 T:నుPQ�9ా మ�ట ఆల�Iంచుమ	, PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా#³ప� ఈ 9Eళక; ��¹Ö ను �x�రమందు ర��ాP ఒక
ట-ంట-�I ఒక మ�"క సన`" 1ిం(fయ	, ర��ాP ఒకట-ంట-�I #?ండ� మ�"కల
యవల;ను అమ4బడ�ను. 2222 అందుక; ఎవ#S�ేJ]ద #ాà ఆను��" య	ం(ెT°
ఆ య¥�పJPQ�9ా ఆ�ాశమందు �Iట-�×ల; �ెరAనను ఆల�గ	 జరFగ	Tx అ"
�ైవజను"�I పKతp�తN ర]య%ా అతడ�వ� కను`ల�ర �x"" చూ�ెదవ� %ా"



�x"" Jనక;ందు వ" అత"�� �ె12uను. 3333 అప�డ� పటCణప� గ	మ4మ	TUదw
నల;గ	రF క;ష¡ #�గ	 ల;ండ%ా 9ారF ఒక#STUకరF చూAమనమ	 చAd��వ� వరక;
ఇచdట ఎందుక; కcరFdండవలsను? 4444 పటCణమ	లk"�I ��వ�దమను��ంట-మ�
పటCణమందు �Ôమమ	న`ం దున అచdట చAd��దుమ	; ఇచdట ఊరక
కcరFdన`ను ఇచdటను చAd��దుమ	; పదం(f, Zి#Sయనుల దండ�1Lట లk"�I,
��వ�దమ	 రం(f, 9ారF మనలను బKదుక"Adన బKదుక;దుమ	, మనలను
చం1ిన చతpN మ	 అ" �ెప���" 5555 సం�ె*కట-యందు Zి#Sయనుల దండ�
1Lటలk"�I ��వలs న" ల�A, Zి#Sయనుల దండ� 9:ల;ప> ´µగమ	TUదwక; #ా%ా
అచdట ఎవరFను కనబడక ��P#S. 6666 PQ�9ా రథమ	ల ధ�"య	
గ	ఱÃమ	ల ధ�"య	 %tపu సమ�హప� ధ�"య	 Zి#Sయనుల దండ�నక;
Vనబడ�నటB6  �ేయ%ా 9ారFమన]���I వచుdట�?r ఇW\ా P�ల; #ాà ©̈¬Nయ	ల
#ాàలక;ను ఐగ	1ీNయ	ల #ాàలక;ను బ�ెN!Ad య	Tx`డ" Zి#Sయనుల;
ఒక#S�� TUకరF �ెప���" 7777 ల�A తమ గ	(xరమ	లలkT:ౖనను గ	ఱÃమ	లలkT:ౖనను
%ా(fదలలkT:ౖనను దండ�1Lటలk నున`9ాట-లkT:ౖనను ఏ!య	 ¬Zి��నకP�
తమ �Kా ణమ	ల; ర�fంచు��నుట �xల;నను��", సం�ె *కట-" ఉన`��
ఉన`టB6 %ా 1Lట V(fA �ా#S��Pయ	ం(f#S. 8888 �ాబట-C  ఆ క;ష¡  #�గ	ల; దండ�1Lట
9:ల;పట- ´µగమ	TUదwక; వAd±క గ	(xరమ	 జ�Ad ´¢జన�ానమ	ల;�ేZి,
అచdట నుం(f 9:ం(f బం%ారమ	లను బటCలను ఎJN ��" ��P �xA12ట-C , J#S%S
వAd మ#S±క గ	(xరమ	 జ�Ad అచdటనుం(f ¯�మ	4 ఎJN ��" ��P
�xA12ట-C #S. 9999 9ారF మనమ	 �ేయ	న�� మంA ప"�ాదు, TEట-��నమ	 �భవరN
మ�నమ	గల ��నమ	, మనమ	 ఊర��నTEల? �ెల6 9ారFవరక; మనమ	 ఇచdట



నుం(fన PQడల ఏ�ైన TUక అ�ాయమ	 మనక; సంభVంచును గనుక మనమ	
9:È6  #ాà ఇంట- 9ా#S�� సంగJ �ె>యజ?ప�దమ	 రండ" ఒక#S��TUకరF �ెప���"
10101010 వAd పటCణప� �x�ర�ాలక;" 1ి>A�¤మ	 Zి#Sయనుల దండ�1Lటక;
��JVు. అచdట ఏ మ"Ìియ	 కనబడల�దు, మ"Ìి చప�(ైనను ల�దు. కటCబ(fన
గ	ఱÃ  మ	ల;ను కటCబ(fన %ా(fదల;ను ఉన`V %ా" గ	(xరమ	ల దగ¶ర ఎవరFను
ల�ర" 9ా"�� అన%ా 11111111 9ాడ� �x�ర�ాల క;" 1ి>�ెను. 9ారF లkపలనున` #ాà
ఇంట-9ా#S�� ఆ సమ��xరమ	 �ె>యజ?పu%ా 12121212 #ాà #ాJKయందు ల�A తన
ZLవక;లను 1ి>AZి#Sయనుల; మనక; �ేZిన�x"" TEను ]క; చూ1ింతpను;
మనమ	 ఆక>��నున` సంగJ 9ా#S�I �ె>Zియ	న`�� గనుక9ారF
పటCణమ	లkనుం(f బయటక; వAdనPQడల మనమ	 9ా#S" సyవ�లను%ా
పటBC  ��" పటCణమందు పK9Ehంపగలమ" ãచన�ేZి, 1Lట V(fA
��లమ	లk"�I ��P ��ంAయ	Tx`ర" 9ా#S�� అT:ను. 13131313 అప�డ� అత"
ZLవక;లలk ఒకడ� ఈల�గ	 మన V�ేZ2నుఇంతక;మ	ందు ఇW\ా P�ల;9ారలలk
బహÑ మం�� మనుషp�ల; లయ��� ��P#S గ�x ఇక అPదుగ	రF లయ���
��వ�ట అబ	Ëరమ�? క; అనుకcల���న PQడల పటCణమందు !%S>య	న`
#ðతpలలa అPదు గ	#S" ¬Zి��" ��"మ	4; మనమ	 9ా#S" పం1ి
చూ�ెదమ" �ె12uను. 14141414 9ారF జoడ� రథమ	లను 9ాట- గ	ఱÃమ	లను
¬Zి��న%ాZి#Sయనుల Z2ౖన�మ	9:నుక ��P చూA రండ" #ాà 9ా#S�I Z2లVAd
పం12ను. 15151515 �ాబట-C  9ారF 9ా#S9:నుక ±#ాw ను న��వరక; ��P, Zి#Sయనుల;
�¾ంద ర%ా ��వ�చు, ��Pనంత లsక� �ార9EZిన వసN �మ	లను ¯ామ�నులను
చూA, ఆ దూతల; J#S%SవAd #ాà�� సంగJ �ె>యజ?పu%ా 16161616 జనుల;



బయల;�ే#S Zి#Sయనుల దండ�1Lటను �ోచు��"#S. �ాబట-C  PQ�9ా మ�ట
��ప�న ర��ాP ఒకట-ంట-�I ఒక మ�"క సన`" 1ిం(fయ	 #?ండ� మ�"కల
యవల;ను అమ4బ(ెను. 17171717 ఎవ" �ేJ]ద #ాà ఆను��" య	ం(ెT° ఆ
య¥�పJ ఆ �x�రమ	న "ల;వబడ�టక; "రÞPంపబడ%ా, #ాà �ైవ
జను"±దwక; వAdనప�డ� ఆ �ైవజనుడ� అత"�� �ె1ిuనపK�ారమ	
�x�రమందు జనుల �¾K క;�డ��ేత అతడ� మరణమ�PQను. 18181818 
మ#Sయ	ర��ాP ఒకట-ంట-�I #?ండ� మ�"కల యవల;ను, ర��ాP ఒకట-ంట-�I
ఒక మ�"క సన`"1ిం(fయ	, #³ప� ఈ 9Eళప�డ� ��¹Ö నులk అమ4బడ�న"
�ైవజనుడ� #ాà�� �ె1ిuన మ�ట T:ర9E#?ను. 19191919 ఆ య¥� పJPQ�9ా
ఆ�ాశమందు �Iట- �×ల; �ెరAనను అ�� జరFగ	Tx అ" ఆ �ైవజను"�� �ెపu%ా
అతడ�వ� కను`ల�ర చూ�ెదవ�%ా" �x"" Jనక��దువ" ఆ య¥�పJ��
�ె12uను. 20202020 జనుల; �x�ర మందు అత" �¾K క�%ా అతడ� మరణమ�PQను
గనుక ఆ మ�ట పK�ారమ	 అత"�I సంభVం�ెను.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 8#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 8#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 8#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 8

1111 ఒకTxడ� ఎÚ�ా �xను బK���IంAన ëడiక; త>6PQ�న ఆ��ను 1ి>APQ�9ా
�Ôమ�ాలమ	 ర1ిuంప బ¢వ� చుTx`డ�; ఏడ� సంవతqరమ	ల; �ేశ మ	లk
�Ôమమ	 కల;గ	న" �ె1ిuవ� ల�A, వ�ను  Pంట-9ారFను ఎచdటనుండ�ట
అనుకcల¹ అచdట-�I ��వ�డన%ా 2222 ఆ ZీN � ల�A �ైవజను" మ�ట��ప�న �ేZి,
తన Pంట-9ా#S" ��డ���" Óి>ÌీNయ	ల �ేశమ	నక; ��P P�డ�
సంవతqరమ	ల; అక�డ 9ాసమ	�ేZ2ను. 3333 అP�ే ఆ P�డ� సంవతqరమ	ల;



గJంAన తరF9ాత ఆ ZీN � Óి>ÌీN  య	ల �ేశమ	లkనుం(f వAd తన Pంట-"
గ�#Sdయ	 భ�!" గ�#Sdయ	 మనV �ేయ	ట�?r #ాàTUదwక; ��PQను. 4444 #ాà
�ైవజను" ప"9ాడగ	 %³హy�� మ�ట ల�(fఎÚ�ా �ేZిన %tపu
�ార�మ	ల"`ట-" Txక; �ె>యజ?ప�మ" ఆజ®"Ad య	ం(ెను. 5555 అతడ� ఒక
మృతp"�I �Kా ణమ	 J#S%S ర1ిuంAన సంగJ 9ాడ� #ాàనక;
�ె>యజ?ప�చుండ%ా, ఎÚ�ా బK���IంAన ëడi  త>6  తన Pంట-" గ�#Sdయ	
భ�!" గ�#Sdయ	 #ాà�� మనV�ేయ వ�ెdను. అంతట %³హyTx
P�>న9ాడ9:ౖన #ాజj ఆ ZీN � P�ే; మ#Sయ	 ఎÚ�ా J#S%S బK���IంAన PÀ��ëడi
�(ే అ" �ెపu%ా 6666 #ాà ఆ ZీN �" అ(f%Sనప�డ� ఆ�� అత"�� సంగJ
�ె>యజ?12uను. �ాబట-C  #ాà ఆ�� పmమ	%ా ఒక అ¥�పJ" "య!ంA, ఆ��
¯�తpN  య�వతpN ను ఆ�� �ేశమ	 V(fAనపuట-నుం(f TEట-వరక; భ�! ఫ>ంAన
పంట య�వతpN ను ఆ��క; మరల ఇమ4" Z2లV�ెdను. 7777 ఎÚ�ా దమసు�నక;
వ�ెdను. ఆ �ాలమ	న Zి#Sయ� #ాజ?ౖన బ¿నúదదు #�%SPQ� య	ం(f, �ైవజను(ైన
అతడ� ఇక�(f�I వAdయ	Tx`డ" �ె>Zి��" 8888 హజjP�ల;ను 1ి>Aవ� ఒక
�ానుకను �ేత పటBC ��" �ైవజను(ైన అత"" ఎదు#t�న బ¢Pఈ #�గమ	��P
TEను బµగ	పడ�దుTx ల��x అ" అత"�x�#ా PQ�9ా±దw V�xరణ
�ేయ	మ" ఆజ® ఇAdపం12ను. 9999 �ాబట-C  హజj P�ల; దమసు�లkనున` మంA
వసుN వ�ల"`ట-లk నల;వ�� ఒంటMల ¹తంత �ానుక%ా ¬Zి��" అత""
ఎదు#t�న బ¢P అత" మ	ందర ">A క;మ�రFడ�ను Zి#Sయ� #ాàT:ౖన
బ¿నúదదుTxక; క>%Sన #�గమ	 ��P TEను బµగ	పడ�దుTx ల��x అ"
"న`డ�గ	టక; నను` పం12న" �ె12uను. 10101010 అప�డ� ఎÚ�ావ� అత"



±దwక; ��P"శdయమ	%ా క; స�సÍతకల;గవచుdన"�ెప�మ	.
అPనపuట-�I" అత"�I అవశ�మ	గ మరణమ	 సంభVంచు న" PQ�9ా
Txక; �ె>యజ³Z2న" ప>�I 11111111 హజjP�ల; మ	ఖమ	 Aన`బ¢వ�నంతవరక; ఆ
�ైవజనుడ� అత" �ే#S చూచుచు క`ళØ6  #ాలsdను. 12121212 హజjP�ల;Tx P�>న
9ాడ9:ౖన వ� క`ళØ6  #ాలsdద9Eమ" అత" నడ�గ%ా ఎÚ�ా PÀల�గ	
పKతp�తN ర!�ెdనుఇW\ా P�ల;9ా#S గట-C  సÍలమ	లను వ� �ా>d9Eయ	దువ�;

9ా#S ¸°వనసుÍ  లను కJN�ేత హతమ	 �ేయ	దువ�; 9ా#S 1ిల6 లను TEలక; 9EZి
��ట-C  చంప�దువ�; 9ా#S గ#S»ణ	ల కడ�ప�లను Aం1ి 9Eయ	దువ� గనుక వ�
9ా#S�I �ేయబ¢వ� �×డ�ను TE T:#S%Sయ	ండ�ట�ేత క`ళØ6  #ాల;dచుTx`ను. 13131313
అందుక; హజjP�ల;క;క�వంట-9ాడనగ	  �xసుడT:ౖన TEను ఇంత �ార�మ	
�ేయ	టక; ఎంతట- 9ాడను అ" అత"�� అన%ా, ఎÚ�ావ� Zి#Sయ�]ద
#ాజవగ	దువ" PQ�9ా Txక; బయల;పరA య	Tx`డT:ను. 14141414 అతడ�
ఎÚ�ాను V(fA 9:È6  తన యజమ�ను" ±దwక; #ా%ా అతడ�ఎÚ�ా ��
�ె1ిuన�ేమ" అడ�గ%ా అతడ�"జమ	%ా వ� బµగ	పడ�దువ" అతడ�
�ె12uనT:ను. 15151515 అP�ే మరFTxడ� హజjP�ల; మ	దుగ	 బటC  ¬Zి��" ట-లk
మ	ంA #ాà మ	ఖమ	]ద పరచ%ా అతడ� చ�ెdను; అప�డ� హజjP�ల;
అత"�I మ�రF%ా #ాజj PQను. 16161616 అ}బ	 క;మ�రFడ�ను ఇW\ా P�ల;9ా#S�I
#ాàT:ౖన PQ�#ామ	 ఏల;బ(fలk అPదవ సంవతqరమందు
PQ��ా�ాతp య��x#ాజ?ౖ య	ండ%ా య��x #ాజ?ౖన PQ��ా�ాతp
క;మ�రF(ైన PQ�#ామ	 ఏల Txరం�ం�ెను. 17171717 అతడ� ఏల
Txరం�ంAనప�డ� మ	పu�� #?ం(ేండ6 9ా(ై య	ం(f PQర�షల�మందు ఎ"!��



సంవ తqరమ	ల; ఏలsను. 18181818 ఇతడ� అ}బ	 క;మ�#?Nను 12ం(f6  �ేZి��"
య	ం(ెను గనుక అ}బ	 క;టBంëక;లవలsTE ఇతడ�ను ఇW\ా P�ల;#ాàల;
పKవ#SNంAనటB6  పKవ#SNంచుచు PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�తనమ	 జ#S%Sం�ెను. 19191919
అPనను PQ�9ా స�x�ాలమ	 తన ZLవక;డగ	 �x�దునక;ను అత"
క;మ�రFలక;ను �ºపమ	 ">12దన" మ�ట PAd య	ం(ెను గనుక అత"
జj® పకమ	�ేత య��xను నhంప జ³య	టక; ఆయనక; మనసుq ల�క��PQను.
20202020 ఇత" ��న మ	లలk ఎ�ో]య	ల; య��x#ాàనక; ఇక లkబడ�ట మ�"
అత"]ద JరFగ	బµటB �ేZి, తమ]ద TUక" #ాà%ా "య!ంచు��"నందున
21212121 PQ�#ామ	 తన రథమ	ల"`ట-" ¬Zి��" ��P జjPÀరF అను సÍల
మ	నక; వAd #ాJK9Eళ ల�A తన చుటBC నున` ఎ�ో]య	లను రథమ	ల]��
అ¥�పతpలను హతమ	�ేయ%ా జనుల; తమ తమ గ	(xరమ	లక; �ా#S��P#S.
22222222 అP�ే TEట-వరక;ను ఎ�ో]య	ల; JరFగ	బµటB �ేZి య��x 9ా#S�I
లkబడకP� య	Tx`రF. మ#Sయ	 ఆ సమయ మందు >బµ` పటCణమ	ను
JరFగబ(ెను. 23232323 PQ�#ామ	 �ేZిన Pతర �ార�మ	లను గ�#Sdయ	, అతడ�
�ేZిన �x" నంతట-"గ�#Sdయ	 య��x #ాàల వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథమందు
9Kా యబ(f య	న`��. 24242424 PQ�#ామ	 తన 1ితరFల�� కcడ "��KంA తన
1ితరFల సమ�¥�లk �x�దుప�రమ	నందు �ాJ12టCబ(ెను. అత" క;మ�రF(ైన
అహజj� అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను. 25252525 అ}బ	 క;మ�రFడ�ను ఇW\ా P�ల;
#ాàT:ౖన PQ�#ామ	 ఏల; బ(fలk పం(ెKండవ సంవతqరమందు య��x
#ాజ?ౖన PQ�#ామ	 క;మ�రF(ైన అహజj� P�ల Txరం�ం �ెను. 26262626 అహజj�
P�లTxరం�ంAనప�డ� ఇరFవ�� #?ం(ేండ6  9ా(ై య	ం(f PQర�షల�మ	లk ఒక



సంవతqరమ	 ఏలsను. అత" త>61LరF అతల��; ఈ�� ఇW\ా P�ల; #ాజ?ౖన ఒ]
క;మ�#?N . 27272727 అతడ� అ}బ	 క;టBంëక;ల పKవరNనను అనుస#Sంచుచు, 9ా#SవలsTE
PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ� తనమ	 జ#S%Sం�ెను; అతడ� అ}బ	 ఇంట-9ా#S�I
అల;6 డ�. 28282828 అతడ� అ}బ	 క;మ�రF(ైన PQ�#ామ	��కcడ
#ా¹J¶ ల�దునందు Zి#Sయ� #ాజ?ౖన హజjP�ల;�� య	దzమ	�ేయ
బయల;�ేర%ా Zి#Sయనుల; PQ�#ా మ	ను %ాయపరA#S. 29292929 #ాజ?ౖన
PQ�#ామ	 Zి#Sయ� #ాజ?ౖన హజjP�ల;�� #ామ�లk య	దzమ	 �ేZినప�డ�
Zి#Sయనులవలన �xను ��ం��న %ాయమ	లను బµగ	�ేZి ��నుట�?r PQజ?KP�ల;
ఊ#S�I J#S%S #ా%ా య��x #ాజ?ౖన PQ�#ామ	 క;మ�రF(ైన అహజj� అ}బ	
క;మ�రF(ైన PQ�#ామ	 #�%S య�PQన" �ె>Zి��" అత" ద#Sîంచుట�?r
PQజ?KP�ల; ఊ#S�I వ�ెdను.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 9#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 9#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 9#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 9

1111 అంతట పKవకNయగ	 ఎÚ�ా పKవకNల hషp�లలk ఒక"" 1ిల;వనం1ింA అత"��
ఇట6 T:నువ� నడ�మ	 ë%Sంచు��" PÀ �ైలప�%ST:` �ేత పటBC ��" #ా¹
J¶ ల�దునక; ��P 2222 అచdట పK9EhంAనప�డ� "ంÌీ�I ప�ట-Cన PQ��ా�ాతp
క;మ�రF(ైన PQహÉ PQక�డ నుTx`డ" �ె>Zి��" అత"" ద#SîంA, అత"
స�దరFల మధ�నుం(f అత"" �xటB%ా ర1ిuంA, లkప> గ��లk�I అత""
1ిల;చు��" ��P 3333 �ైలప�%ST:` ¬Zి��" అత" తల]ద �ైలమ	 ��ZిTEను
"ను` ఇW\ా P�ల;]ద పటµC �Ìిక;N "%ా �ేZిJన" PQ�9ా
Z2లVచుdచుTx`డ" అత"�� �ె1ిu, ఆలస�మ	 �ేయక తల;ప�¬Zి �ా#S



��మ	4. 4444 ¸°వను(ైన ఆ పKవకN ��వలsన" బయల;�ే#S #ా¹J¶ ల�దునక;
వచుdనపuట-�I Z2ౖTx�¥�పతpల; కcరFd" య	ం(f#S. 5555 అప�డతడ� అ¥�ప¬,
��క సమ��xరమ	 �ెAdJన" �ెపu%ా PQహÉPంద#Sలk అ�� ఎవ#S"
గ�#Sdనద" అడ�గ%ా అతడ� అ¥�ప¬ "ను` గ�#Sdన�ే యT:ను; అందుక;

PQహÉ ల�A Pంట-లk పK9Ehం �ెను. 6666 అప�డ� ఆ ¸°వనుడ� అత" తల]ద
�ైలమ	 ��Zి అత"�� ఇట6 T:నుఇW\ా P�ల; �ేవ�(ైన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాPQ�9ా జనులsౖన ఇW\ా P�ల; 9ా#S]ద TEను "ను`
పటµC �Ìిక;N "%ా �ేయ	చుTx`ను. 7777 �ాబట-C  Tx ZLవక;లsౖన పKవకNలను హతమ	
�ేZిన�x"" బట-Cయ	, PQ�9ా ZLవక;లంద#S" హతమ	 �ేZిన �x""
బట-Cయ	,PQజ?బ¿ల;నక; పKJ�ారమ	 �ేయ	నటB6  వ�  యజమ�ను(ైన
అ}బ	 సంతJ9ా#S" హతమ	�ేయ	మ	. 8888 అ}బ	 సంతJ9ారందరFను
నhంతpరF; అల;uలలkTE! ఘనులలkTE! అ}బ	 సంతJలk ఏ ప�రFషpడ�ను
ఉండ క;ండ అంద#S" "ర�4లమ	 �ేయ	మ	. 9999 T:బµతp క;మ�రF (ైన
య#tబµమ	 క;టBంëక;లను అ ß̈య� క;మ�రF(ైన బPQ�ా క;టBంëక;లను
TEను అపu%SంAనటB6  అ}బ	 క;టBంëక;లను TEను అపu%Sంచుదును. 10101010 
PQజ?బ¿ల; �ాJ 12టCబడక PQజ?KP�ల; భ�´µగమందు క;క�ల�ేత

J"9Eయబడ�ను. ఆ ¸°వనుడ� ఈ మ�టల; �ె1ిu తల;ప�¬Zి �ా#S��PQను. 11111111 
PQహÉ బయల;�ే#S తన యజమ�ను" ZLవక;ల±దwక; #ా%ా ఒకడ�ఏ!
సంభ VంAన��? ఆ 9:ఱ �Ã 9ాడ� ±దwక; వAdన Á̈తp9Eమ" అత" నడ�గ%ా,
అతడ�9ా"" 9ా" మ�టల; ]#?#S%?య	Tx`ర" �ె12uను. 12121212 �ాబట-C  9ారF
అదంతయ	 వట-C��; జ#S%Sన�x"" మ�క; �ె>యజ?ప�మన%ా అత(fట6 T:నుTEను



"ను` ఇW\ా P�ల;]ద పటµC �Ìిక;N "%ా �ేయ	 చుTx`న" PQ�9ా
Z2లVచుdచుTx`డ" అతడ� Tx�� �ె12uను. 13131313 అంతట 9ారF అJ9E%Sరమ	%ా
తమ తమ వసN �మ	లను పటBC ��" ��ట6 ]ద అత" �I\ంద పరA బµ�ా
ఊ��ంAPQహÉ #ాజ?ౖయ	Tx`డ" �xట-ంA#S. 14141414 ఈ పK�ారమ	 "ంÌీ�I ప�ట-Cన
PQ��ా�ాతp క;మ�రF(ైన PQహÉ PQ�#ామ	]ద క;టK�ేZ2ను.
అప�డ� PQ�#ామ	ను ఇW\ా P�ల;9ారందరFను Zి#Sయ� #ాజ?ౖన
హజjP�ల;ను ఎ��#Sంచుట�?r #ా¹ J¶ ల�దు దగ¶ర �ావ> య	ం(f#S. 15151515 అP�ే
PQ�#ామ	 Zి#Sయ� #ాజ?ౖన హజjP�ల;�� య	దzమ	 �ేయ	చుండ%ా
Zి#Sయనులవలన �xను ��ం��న %ాయమ	లను బµగ	 �ేZి ��నుట�?r PQజ?KP�ల;
ఊ#S�I J#S%S వAdయ	ం(ెను. అంతట PQహÉకనుకcల����ే ఈ సంగJ
�ె>య బడక;ండ�నటB6  ఈ పటCణమ	లkనుం(f PQవ"T:ౖనను PQజ?KP�ల; ఊ#S�I
త1ిuంచు��" ��"య�క;మ" ఆజ® ఇAd 16161616 రథమ	PQ�I�, PQజ?KP�ల; ఊ#Sలk
PQ� #ామ	 మంచమ	 పట-Cయ	ండ%ా అచdట-�I ��PQను మ#Sయ	 య��x
#ాజ?ౖన అహజj� PQ�#ామ	ను ద#Sîంచుట�?r అచdట-�I వAd య	ం(ెను. 17171717 
PQజ?KP�ల; %�ప�రమ	]ద �ావ>9ాడ� ">A య	ం(f, PQహÉ�� క>Zి
వచుdచున` Z2ౖన�మ	ను చూAZ2ౖన�nకట- Txక; కనబడ�చున`ద"
�ె>యజ?పu%ా PQ�#ామ	 ఒక #ðతpను 1ి>A9ా#S" ఎదు#t�నబ¢Pసమ�
¥xనమ	%ా వచుdచుTx`#ా అ" అడ�గ	మ" �ె1ిu, పంప�మ" 9ా"��
Z2లV�ెdను. 18181818 �ాబట-C  ±కడ� గ	ఱÃ  ���I���P అత""
ఎదు#t�"సమ�¥xనమ	%ా వచుdచుTx`#ా? అ" అడ�గ	మ" #ాà నను`
పం12నన%ా PQహÉసమ�¥xనమ	�� �³! ప"? వ� Tx 9:నుకక;



J#S%Sరమ4" 9ా"�� �ెపu%ా ఆ �ావ>9ాడ�పంపబ(fన9ాడ� 9ా#S" క>Zి��T:ను
%ా" J#S%S #ాక ">�ెన" సమ��xరమ	 �ె>12ను. 19191919 #ాà #?ండవ #ðతpను
పంప%ా 9ాడ� 9ా#S±దwక; వAdసమ�¥xనమ	%ా వచుdచుTx`#ా? అ"
అడ�గ	మ" #ాà నను` పం12నన%ా PQహÉసమ¥xనమ	�� �³! ప"? Tx
9:నుకక; J#S%S రమ4" 9ా"�� �ె12uను. 20202020 అప�డ� �ావ> 9ాడ��డ�ను 9ా#S"
క>Zి��" J#S%S#ాక ">�ెను మ#Sయ	 అతడ� 9:ఱ�Ã  ��లడమ	 ��ల;చుTx`డ�
గనుక అ�� "ంÌీక;మ�రF(ైన PQహÉ ��లడమ	వలsTE య	న` దT:ను. 21212121 
రథమ	 Zిదzమ	 �ేయ	మ" PQ�#ామ	 Z2ల Vయ�%ా 9ారF అత" రథమ	
Zిదzమ	�ేZి#S. అప�డ� ఇW\ా P�ల;#ాజ?ౖన PQ�#ామ	ను య��x#ాజ?ౖన
అహజj�య	ను తమ తమ రథమ	లT:�I� PQహÉను క>యబ¢P
PQజ?KP�Úయ	(ైన Txబ¢తp భ�´µగమందు అత"" ఎదు#t�"#S. 22222222 అంతట
PQ�#ామ	PQహÉను చూAPQహÉ సమ�¥xనమ�? అ" అడ� గ%ా
PQహÉ త>6PQ�న PQజ?బ¿ల; జjరత�మ	ల;ను Aల6 ం%S తనమ	ల;ను ఇంత
యప#S!త��� య	ండ%ా సమ� ¥xన ��క�డనుం(f వచుdనT:ను. 23232323 
PQ�#ామ	 రథమ	 JK1ిu అహజj�, �ోKహమ	 జరFగ	చున`ద" అహజj���
�ె1ిu �ా#S��PQను. 24242424 అప�డ� PQహÉ తన బలమ	��ల�� Vల;6  ఎక;� 12ట-C
PQ�#ామ	ను భ	జ మ	లమధ� ��టC%ా బµణమ	 అత" గ	ం(ెగ	ండ దూZి
��PQను గనుక అతడ� తన రథమ	నం�ే ±#S%?ను. 25252525 �ా%ా PQహÉ తన
అ¥�పJPQ�న ëద�రFను 1ి>A Pట6 T:ను అత" ఎJN  PQజ?KP�Úయ	(ైన
Txబ¢తp భ�´µగమందు పడ9Eయ	మ	; మన!దwరమ	ను అత" తం(fKPQ�న
అ}బ	 9:నుక గ	ఱÃమ	లs�I� వAdనప�డ� PQ�9ా అత"]ద ఈ



hm¹1ిన సంగJ జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	. 26262626 అప�డ� PQ�9ా
Z2లVAdన�ేమన%ా "శdయమ	%ా Txబ¢తp రకNమ	ను 9ా" క;మ�రFల
రకNమ	ను "న`ట- ��నమ	న TEను చూAJ" గనుక ఈ భ�´µగమందు TEను
�x"�I పKJ�ారమ	 �ేయ	దును; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. �ాబట-C  వ�
PQ�9ా మ�ట ��ప�న అత" ఎJN  PÀ భ�´µగమందు పడ9Eయ	మ	
అT:ను. 27272727 య��x#ాజ?ౖన అహజj� జ#S%Sన �x" చూA వనమ	లk" నగ#S
మ�ర¶మ	%ా �ా#S��PQను; అPనను PQహÉ అత" త#S!, రథమ	నందు
అత" హతమ	�ేయ	డ" ఆజ® ఇ�ెdను గనుక 9ారF ఇబ¿6 య�మ	 దగ¶రనున`
గ�రFనక; ��వ� మ�ర¶మందు అత" ��టC%ా అతడ� ��%S�ోw క; �ా#S��P అచdట
మరణమ�PQను. 28282828 అప�డ� అత" ZLవక;ల; అత"" రథమ	]ద 9EZి
PQర�షల�మ	నక; ¬Zి��" ��P �x�దు ప�రమందు అత" 1ితరFల సమ�
¥�లk అత" �ాJ12ట-C #S. 29292929 అహజj� అ}బ	 క;మ�రF(ైన PQ�#ామ	 ఏల;
బ(fలk పద��ండవ సంవతqరమందు య��xను ఏల Txరం�ం�ెను. 30303030 PQహÉ
PQజ?KP�ల; ఊ#S�I వAdన సంగJ PQజ? బ¿ల;నక; Vనబ(ెను గనుక ఆ�� తన
మ	ఖమ	నక; రంగ	 ప�Zి��" h#�భ�షణమ	ల; ధ#Sంచు��" �Iట-�×లkనుం(f
క"12ట-C  చూచుచుండ%ా 31313131 PQహÉ గ	మ4మ	�x�#ా పK9Ehం�ెను. ఆ�� అత""
చూA యజమ�ను" చం1ిన9ా(x, �] వంట-9ా(x, వ� సమ�¥xనమ	%ా
వచుdచుTx`9ా అ" అడ�గ%ా 32323232 అతడ� తలPQJN  �Iట-�× తటBC  చూATx
పmమందున` 9ా#?వర" అడ�గ%ా ఇదwరF మ	గ	¶ రF ప#S�xరక;ల; 12ౖనుం(f
�¾ం%SచూA#S. 33333333 �º"" �I\ంద పడ�ోKయ	డ" అతడ� �ెపu%ా 9ారF �x"" �I\ం���I
పడ�ోKZినందున �x" రకNమ	లk ��ంత %�డ]దను గ	ఱÃమ	ల]దను Aం�ెను.



మ#Sయ	 గ	ఱÃ  మ	ల�ేత అతడ� �x"" �¾K �I�ం�ెను. 34343434 అతడ� లkపల పK9EhంA
అన`�ానమ	ల; �ేZిన తరF9ాతఆ Wాపగ\సుN  #ాల; #ాజక;మ�#?N గనుక ]రF
9:È6  �x"" కను%t"�ాJ12టBC డ" ఆజ® ఇయ�%ా 35353535 9ారF �x"" �ాJ12టC
బ¢P#S; అP�ే �x" క�ాలమ	ను �ాదమ	ల;ను అర �ేతpల;ను తపu మ#S
ఏ!య	 కనబడల�దు. 36363636 9ారF J#S%S వAd అత"�� ఆ సంగJ �ె>యజ?పu%ా
అత(fట6 T:నుఇ�� PQజ?బ¿ల" PQవరFను గ	రFN పటCల�క;ండ PQజ?KP�ల;
భ�´µగమందు క;క�ల; PQజ?బ¿ల; మ�ంసమ	ను Jనును. 37373737 PQజ?బ¿ల;±క�
కæïబరమ	 PQజ?KP�ల; భ�´µగ మందున` 12ంటవలs నుండ�ను అ" తన
ZLవక;డ�ను JÌీË య	డ�నగ	 ఏÚయ��x�#ా PQ�9ా Z2లVAdన మ�ట
��ప�న P�� జ#S%?ను.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 10#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 10#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 10#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 10

1111 ��¹Ö నులk అ}బ	నక; (ెబË��మం�� క;మ�రF ల;ం(f#S. PQహÉ 9:ంటTE
�x�×దుల; 9Kా PంA ��¹Ö నులkనుండ� PQజ?KP�ల; అ¥�పతpలక;ను 12దwల
క;ను అ}బ	 1ిల6 లను 12ంAన9ా#S�I" పం1ి ఆజ® ఇAdన �ేమన%ా]
యజమ�ను" క;మ�రFల; ]±దw నుTx`రF; 2222 మ#Sయ	 ]క; రథమ	ల;ను
గ	ఱÃమ	ల;ను �Kా �ారమ	గల పటCణమ	ను ఆయ	ధ ¯ామ%S\య	ను కలవ� గ�x
3333 �ాబట-C  PÀ �x�×దు ]క; మ	ట-Cన9:ంటTE ] యజమ�ను" క;మ�రFలలk
ఉతNమ	డ�ను త%Sన9ాడ�T:ౖన ±క" �ÅరF��", తన తం(fK Zిం}సనమ	]ద
అత"" ఆZీను"%ా �ేZి, ] యజమ�ను" క;టBంëక;ల పmమ	న
య	దzమ�డ�(f. 4444 9ారF ఇ�� V" బహÑ భయ ప(fఇదwరF #ాàల;



అత"మ	ందర "ల;వజjలక ��P#³, మన ��టB6  "ల;వగలమ" అను��" 5555
క;టBంబప� అ¥� �ా#Sయ	 పటCణప� అ¥��ా#Sయ	 12దwల;ను 1ిల6 లను 12ంAన
9ారFను కc(f PQహÉక; వరNమ�నమ	 పం1ి�¤మ	  �xసులమ	;  Z2లవ�
పK�ారమ	 సమసNమ	 జ#S%Sం�ెదమ	; �¤మ	 ఎవ"" #ాà%ా �ేZి��నమ	; 
దృÌిC �I ఏ�� అనుకcల¹ �x" �ేయ	మ" �ె>యజ³Zి#S. 6666 అప� డతడ� #?ండవ
�x�×దు 9Kా PంA]రF Tx పmమ	న నుం(f Tx మ�ట Vనుటక;
ఒప���"నPQడల ] యజ మ�ను" క;మ�రFల తలలను ¬Zి��", #³ప� ఈ
9Eళక; PQజ?KP�ల;నక; Tx±దwక; రండ" ఆజ® ఇ�ెdను. (ెబË�� మం��
#ాజక;మ�రFల;ను 9ా#S" 12ంAన పటCణప� 12దwల ±దw  ఉం(f#S. 7777 �ావ�న ఆ
�x�×దు తమక; మ	ట-Cనప�డ� 9ారF (ెబË��మం�� #ాజక;మ�రFలను పటBC ��"
చం1ి, 9ా#S తలలను గంపలలk 12ట-C , PQజ?KP�ల;లkనున` అత" ±దwక;
పం1ి#S. 8888 దూత అత"±దwక; వAd#ాజక;మ� రFల తలల; వAdనవ"
�ెపu%ా అతడ�ఉదయమ	వరక; �x�రమ	 బయట-సÍలమందు 9ాట-" #?ండ�
క;పuల;%ా 9EPంచుడT:ను. 9999 ఉదయ���నప�డ� అతడ� బయట-�I వAd ">A,
జనులంద#S" చూA]రF "#�w షpల;, TEను Tx యజమ�ను"]ద క;టK�ేZి
అత" చం1ిJ"; అP�ే �రంద#S" ఎవరF చం1ి#S? 10101010 అ}బ	
క;టBంëక;లనుగ�#Sd PQ�9ా Z2లVAdన మ�టలలk ఒకట-య	 T:ర9Eరక
��దు; తన ZLవక;(ైన ఏÚయ��x�#ా �xను Z2లVAdన మ�ట PQ�9ా
T:ర9E#?dన" �ె12uను. 11111111 ఈ పK�ారమ	 యహÉ PQజ?KP�ల;లk అ}బ	
క;టBంëక;లంద#S", అత" సంబంధులగ	 %tపu9ా#Sనంద#S" అత" బంధువ�ల
నంద#S", అతడ� "య!ంAన య�జక;లను హతమ	�ేZ2ను; అత"�I



ఒక"T:ౖనను ఉండ"య�ల�దు. 12121212 అప�డతడ� ల�A పKయ�ణ��� ��¹Ö ను
పటCణమ	నక; ��PQను. మ�ర¶ మందు అతడ� %tఱÃ9:ండ�K కల; కJN #Sంచు ఇంట-�I
వAd 13131313 య��x#ాజ?ౖన అహజj� స�దరFలను ఎదు#t�"]రF ఎవర" 9ా#S
నడ�గ%ా 9ారF�¤మ	 అహజj� స�దరFలమ	; #ాజక;మ�రFలను
#ాణÝక;మ�రFలను ద#Sîంచుటక; 9:ళØ6 చుTx`మ" �ె1ిu#S. 14141414 9ా#S" సyవ�ల%ా
పటBC ��నుడ" అతడ� �ెపu%ా 9ారF 9ా#S" సyవ�ల%ా పటBC ��" ±క"T:ౖన
Vడ�వక %tఱÃ  9:ండ�K కల; కJN #Sంచు ఇంట- %�Jదగ¶ర నల;వ�� ఇదw#S" చం1ి#S. 15151515
అచdట-నుం(f అతడ� ��Pన తరF9ాత తను` ఎదు #t�న వAdన #³�ాబ	
క;మ�రF(ైన PQ�Tx�xబ	ను కను%t" అత"" క;శలపKశ`ల(f%SPQడల
Txక;న`టBC %ా TxPQడల క;న`�x అ" అత" నడ�గ%ా PQ�
Tx�xబ	ఉన`దT:ను. ఆల�%?r�ే Tx �ేJలk �ెP� 9Eయ	మ" �ెపu%ా అతడ�
ఇత" �ేJలk �ెP�9EZ2ను. గనుక PQహÉ తన రథమ	]ద అత""
ఎ�I�ంచు��" 16161616 PQ�9ానుగ�#Sd Txక; క>%Sన ఆస�IN" చూచుట�?r Tx��కcడ
రమ4న%ా PQహÉ రథమ	]ద 9ారత" కcరFdండబ¿ట-C #S. 17171717 అతడ�
��¹Ö నునక; వAd ��¹Ö  నులk అ}బ	నక; W ÌింAయ	న` 9ా#Sనంద#S"
చం1ి, ఏÚయ�క; PQ�9ా Z2లVAdన మ�ట T:ర9E#Sd, అ} బ	ను
"ర�4లమ	 �ేయ	వరక; హతమ	�ేయ	ట మ�న క;ం(ెను. 18181818 తరF9ాత
PQహÉ జనులంద#S" సమకc#Sd 9ా#S�×ల�గ	 ఆజ® ఇ�ెdను అ}బ	 బయల;
�ేవతక; ����w  %ాTE ప�జ�ేZ2ను. PQహÉ అను TEను అ¥�కమ	%ా
ప�జ�ేయబ¢వ�చుTx`ను, 19191919 �ావ�న ఒక(ైనను తపuక;ండ బయల;
పKవకNలనం��#S" 9ా" భక;N లనంద#S" 9ా#S య�జ క;లనంద#S" Tx±దwక;



1ిల;వనం1ించు(f; TEను బయల; నక; %tపu బ> అ#Suంప బ¢వ�చుTx`ను గనుక
#ా"9ా (ెవ(ో 9ా" బKదుక"య�న" �ె12uను. అP�ే బయల;నక;
nÖ క;�9ా#S" Txశనమ	 �ేయ	ట�?r అతడ� ఈ పK�ారమ	 కపటù�ాయమ	
�ేZ2ను. 20202020 మ#Sయ	 PQహÉబయల;నక; పండ�గ "య!ంపబ(fనద"
�xట-ంచుడ" ఆజ® ఇయ�%ా 9ా#ాల�గ	 �xట-ంA#S. 21212121 PQహÉ ఇW\ా P�ల;
�ేశమంతట-లk"�I వరNమ�నమ	 పం1ించ%ా బయల;నక; nÖ క;� 9ారందరFను
వAd#S, #ా"9ాడ� ఒకడ�ను ల�డ�; 9ారF వAd బయల; గ	(fలk పK9Ehంప%ా
ఎచdటను �bటBల�క;ండ బయల; గ	(f ఈ తటBC నుం(f ఆ తటBC వరక;
"ం(f��PQను. 22222222 అప�డతడ� వసN �Wాల]ద ఉన` అ¥��ా#S" 1ి>Aబయల;నక;
nÖ క;�9ా#S కంద#S�I వసN �మ	ల; బయట-�I �ె1ిuంచుమ" �ెపu%ా 9ాడ�
�ె1ిuం�ెను. 23232323 PQహÉయ	ను #³�ాబ	 క;మ�రF(ైన PQ�Tx�xబ	ను
బయల; గ	(fలk పK9Ehంప%ా PQహÉ PQ�9ా భక;N లలk ఒక"T:ౖనను ఇచdట
] ±దwనుండ"య�క బయల;నక; nÖ క;�9ారFమ�తK�¤ య	ండ�నటB6
జjగ\తN �ేయ	డ" బయల;నక; nÖ క;�9ా#S�� ఆజ® ఇ�ెdను. 24242424 బల;లను
దహనబల;లను అ#Suంచుట�?r 9ారF లkపల పK9Ehంప%ా PQహÉ PQనుబ��
మం��" బయట �ావ> య	ంATEను ] వశమ	�ేZిన9ా#Sలk ఒక(ైన
త1ిuంచు��" ��PనPQడల 9ా" �Kా ణమ	నక; బదుల;%ా 9ా" ��"Adన
9ా" �Kా ణమ	¬తpన" 9ా#S�� �ె1ిu య	ం(ెను. 25252525 దహనబల;ల న#Suంచుట
సమ�1ిN �ా%ా PQహÉ]రF లkపల ��Ad ±క(ైనను బయట-�I #ాక;ండ 9ా#S"
చంప�డ" తన �ావ>9ా#S��ను అ¥�పతpల ��ను �ెపu%ా 9ారF అంద#S"
హతమ	 �ేZి#S. 1ిమ4ట �ావ>9ారFను అ¥�పతpల;ను 9ా#S" బయట9EZి,



బయల; గ	(fయ	న` పటCణమ	నక; ��P 26262626 బయల; గ	(fలk" "ల;వ�
Vగ\హమ	లను బయట-�I ¬Zి��" వAd 9ాట-" �ా>d9EZి#S. 27272727 మ#Sయ	
బయల; పKJమను గ	(f" �I\ంద పడ%tట-C  �x"" 12ంటPల;6 %ా �ేZి#S. TEట-వరక;
అ�� ఆల�%³ య	న`�� 28282828 ఈ పK�ారమ	 PQహÉ బయల; �ేవతను
ఇW\ా P�ల;9ా#Sమధ� నుండక;ండ Txశనమ	 �ేZ2ను. 29292929 అP�ే
ఇW\ా P�ల;9ారF �ాపమ	 �ేయ	టక; T:బµతp క;మ�రF(ైన య#tబµమ	
�ారక;(ైనటB6  PQహÉకcడ అందుక; �ారక;(ై, బé�ేల; �xను అను
సÍలమ	లందున` బం%ారFదూడలను అనుస#Sంచుట మ�న ల�దు. 30303030 �ావ�న
PQ�9ా PQహÉ�� ల�గ	 Z2ల V�ెdనువ� Tx హృదయ�లkచన
యంతట-��ప�న అ}బ	 క;టBంëక;లక; �ేZి Tx దృÌిC �I Tx�య���న�x"
జ#S%SంA బµగ	%ా T:ర9E#SdJV గనుక  క;మ�రFల; Txల¶ వ తరమ	 వరక;
ఇW\ా P�ల;#ాజ� Zిం}సనమ	]ద ఆZీనులగ	దురF. 31313131 అP�ే
ఇW\ా P�ల;9ారF �ాపమ	 �ేయ	టక; �ారక;(ైన య#tబµమ	�ేZిన
�ాపమ	లను PQహÉ P�మ�తKమ	ను Vస#Sèంచ"9ా(ై ఇW\ా P�Ú య	ల
�ేవ�(ైన PQ�9ా "య!ంAన ధర4WాసN �మ	ను ప�రÞహృదయమ	��
అనుస#Sంచుటక; శ\�xz భక;N ల; ల�" 9ా(xPQను. 32323232 ఆ ��నమ	లలk PQ�9ా
ఇW\ా P�ల;9ా#S" త%S¶ంచ Txరం�ం�ెను. 33333333 హజjP�ల; ఇW\ా P�ల;
స#Sహదుw లలk నున` ±#ాw ను త�రFu��క;�న %ా�ºయ	లక;ను ర�బ¿
"య	లక;ను �ే#S�?rన %Sల�దు �ేశమంతట-లkను, అ#�`ను న�� దగ¶రనున`
అ#�P�రF nదల;��" మనÌీªయ	ల �ేశమ	లkను, అన%ా %Sల�దులkను
బµ�ానులkను 9ా#S" ఓ(fం�ెను. 34343434 PQహÉ�ేZిన Pతర �ార�మ	లను



గ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన �x"నంతట-"గ�#Sdయ	, అత"
ప#ాక\మమ	నుగ�#Sdయ	 ఇW\ా P�ల;#ాàల వృ�xN ంత మ	ల గ\ంథమందు
9Kా యబ(f య	న`��. 35353535 అంతట PQహÉ తన 1ితరFల��కcడ "��KంA
��¹Ö నులk సమ�¥��ేయబ(ెను; అత" క;మ�రF(ైన PQ�య�}à అత"�I
మ�రF%ా #ాజjPQను. 36363636 ��¹Ö నులk PQహÉ ఇW\ా P�ల;ను ఏ>న �ాలమ	
ఇరFవ�� PQ"!�� P�ండ�6 .

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 11#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 11#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 11#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 11

1111 అహజj� త>6PQ�న అతల�� తన క;మ�రFడ� మృJ... బÐం�ెన" �ె>Zి��" ల�A
#ాజక;మ�రFలనంద#S" Txశనమ	 �ేZ2ను. 2222 #ాజ?ౖన PQ�#ామ	
క;మ�#?Nయ	ను అహ జj�క; స�ద#Sయ	T:ౖన PQ�Ì2బ అహజj� క;మ�రF
(ైన ã9ాషpను, హత���న #ాజక;మ�రFల��కcడ చంపబడక;ండ అత"
రహస�మ	%ా త1ిuం�ెను గనుక 9ారF అత"" అత" �x��" పడకగ��లk
అతల��క; మరFగ	%ా ఉంAయ	ండ�ట�ేత అతడ� చంపబడ క;ం(ెను. 3333 అతల��
�ేశమ	ను ఏల;చుండ%ా ఇతడ� ఆరF సంవతqరమ	ల; PQ�9ా
మం��రమందు �x���� కcడ �xచబ(f య	ం(ెను. 4444 ఏడవ సంవతqరమందు
PQ�య��x �ావ>�ాయ	 9ా#S]దను #ాజ�ేహ సంరmక;ల]దను
ఏరu(fయ	న` శ�x¥�పతpలను 1ిల;వనం1ింA, PQ�9ా మం��రమ	 లk"�I
9ా#S" ¬Zి��" ��P, PQ�9ా మం��రమందు 9ా#S�ేత పKమ�ణమ	 �ేPంA
9ా#S�� "బంధన�ేZి, 9ా#S�I ఆ #ాà క;మ�రF" కనుపరA PÀల�గ	 ఆజj®
1ిం�ెను 5555 ]రF �ేయవలZిన�ేమన%ా, VW\ా ంJ ��న మ	న లkపల పK9Ehంచు



]రF మ�డ� ´µగమ	లsౖ ±క ´µగమ	 #ాజమం��రమ	నక; �ావ>
�ాయ	9ా#?r య	ండవలsను; 6666 ఒక ´µగమ	 సూరF గ	మ4మ	దగ¶ర �ాప�
�ేయవలsను, ఒక ´µగమ	 �ాప� �ాయ	9ా#S 9:నుకట- గ	మ4మ	TUదw
ఉండవలsను, ఈ పK�ారమ	 మం��రమ	ను భదKపరచుట�?r ]రF �x"" �ాచు��"
య	ండవలsను. 7777 మ#Sయ	 VW\ా ంJ ��నమ	న బయల;�ేరF ]యంద#Sలk #?ండ�
´µగమ	ల; #ాà దగ¶ర PQ�9ా మం��రమ	నక; �ాప� �ాయ	9ా#?r
య	ండవలsను. 8888 ]లk పKJ మ"Ìి తన తన ఆయ	ధమ	లను �ేత పటBC ��"
#ాàచుటBC  �ాచు��" య	ండవలsను, ఎవ(ైనను పంక;N లలk పK9E hంAనPQడల
9ా" చంపవలsను, #ాà బయల;�ే#S సంచ #Sంచునప�(ెల6  ]రF అత"±దw
ఉండవలsను. 9999 శ�x¥� పతpల; య�జక;(ైన PQ�య��x తమ �IAdన ఆజ®
ల"`ట- పK�ారమ	 �ేZి#S, పKJ మ"Ìి తన తన మనుషp�లను ¬Zి��"
VW\ా ంJ��నమ	న లkపల పK9EhంపవలZిన 9ా#S��ను, VW\ా ంJ��నమ	న
బయల;�ేరవలZిన 9ా#S��ను క>Zి య�జక;(ైన PQ�య��x ±దwక;
వ�ెdను. 10101010 య�జక;డ� మం��రమ	లk ఉన` �x�దు ఈటMలను (xళ6ను
శ�x¥�పతpలక; అపu%Sంప%ా 11111111 �ాప� �ాయ	 9ా#Sలk పKJ మ"Ìి తన తన
ఆయ	ధమ	లను �ేత పటBC ��" బ>1ీఠమ	�ెంతను మం��రమ	�ెంతను
మం��రమ	 క;(f ��న nదల;��" PQడమ ��నవరక; #ాàచుటBC  ">A#S. 12121212
అప�డ� య�జక;డ� #ాజక;మ�రF" బయటక; ��డ���"��P అత" తల]ద
�I#§టమ	 12ట-C , ధర4 WాసN �గ\ంథమ	ను అత" �ేJ�IAdన తరF9ాత 9ారF అత"
పటµC �Ìిక;N "%ా �ేZి చపuటB6 ��ట-C #ాà AరంyVయగ	ను%ాక" �xట-ంA#S. 13131313
అతల��, �ాయ	9ారFను జనుల;ను �³కల;9Eయ%ా V", PQ�9ా



మం��రమందున` జనుల దగ¶రక; వAd 14141414 #ాà ఎపuట- మ#ా�ద ��ప�న ఒక
సN ంభమ	దగ¶ర "ల;చుటయ	, అ¥�పతpల;ను బµ�ా ఊదు9ారFను #ాàTUదw
"ల;వబడ�టయ	, �ేశప� 9ారందరFను సం��Ìించుచు శృంగధ�"�ేయ	టయ	
చూA తన వసN �మ	లను Aంప���"�ోKహమ	 �ోKహమ	 అ" �³క 9Eయ%ా 15151515
య�జక;(ైన PQ� య��x Z2ౖన�మ	లk" శ�x¥�పతpలక; PQ�9ా
మం��రమందు ఆ��ను చంపకcడదు, పంక;N ల బయట-�I ఆ��ను 9:ళ6%tటBC (f;
ఆ�� పmప�9ా#S" ఖడ¶ మ	�ేత చంప�డ" ఆజ® ఇ�ెdను గనుక 16161616
#ాజమం��రమ	లk"�I గ	ఱÃమ	ల; వచుd మ�ర¶మ	న ఆ��క; �x#S ఇAd#S. ఆ��
9:È6��%ా 9ారF ఆ��ను అక�డ పటBC ��" చం1ి#S. 17171717 అప�డ�
PQ�య��xజనుల; PQ�9ా 9ార" ఆయన 1Lరట #ాà��ను జనుల��ను
"బంధన �ేPం�ెను, మ#Sయ	 అతడ� #ాà1Lరట జనుల�� "బంధన
�ేPం�ెను. 18181818 అప�డ� �ేశప� జనులందరFను బయల; గ	(f�I ��P �x""
పడ%tట-C  �x" బ>1ీఠమ	లను పKJ మలను (Tx`�న`మ	ల;�ేZి, బయల;నక;
య�జక;(ైన మ�xN నును బ>1ీఠమ	ల మ	ందర చం1ి9EZి#S. మ#Sయ	
య�జక;(ైన PQ�య��x PQ�9ా మం��రమ	ను �ాచు��నుటక;
మనుషp�లను "య!ం�ెను. 19191919 అతడ� శ�x¥�పతpలను అ¥��ారFలను
�ాప��ాయ	9ా#S" �ేశప� జనులంద#S" 1ి>1ింప%ా 9ారF PQ�9ా
మం��రమ	లk నున` #ాàను¬Zి��", �ాప��ాయ	9ా#S గ	మ4ప� మ�ర¶ మ	న
#ాజనగరFనక; #ా%ా #ాà Zిం}సనమ	]ద ఆZీను(xPQను. 20202020 మ#Sయ	
9ారF #ాజనగరF దగ¶ర అతల��ను ఖడ¶ మ	�ేత చం1ిన తరF9ాత �ేశప�
జనులంద రFను సం��ÌింA#S, పటCణమ	ను "మ4ళమ	%ా ఉం(ెను. 21212121



ã9ాషp ఏలTxరం�ంAనప�డ� అతడ� ఏ(ేండ6 9ాడ�.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 12#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 12#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 12#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 12

1111 PQహÉ P�ల;బ(fలk ఏడవ సంవతqరమందుã9ాషp ఏలTxరం�ంA
PQర�షల�మ	లk నల;వ�� సంవతqరమ	ల; ఏలsను. అత" త>6  బ¿P�#?ªబµ
సంబంధు #ాలsౖన �బµ�. 2222 య�జక;(ైన PQ�య��x తనక; బ	��zTEరFu9ా(ై
య	ండ� ��నమ	ల"`ట-లk ã9ాషp PQ�9ా దృÌిC �I అనుకcలమ	%ాTE
పKవ#SNం�ెను. 3333 అP�ే ఉన`త సÍలమ	ల; ��ట-C9Eయబడక ">�ెను; జనుల;
ఇంకను ఉన`త సÍలమ	లందు బల;ల; అ#Suంచుచు ధూపమ	 9Eయ	చు
నుం(f#S. 4444 ã9ాషp య�జక;లను 1ి>1ింAPQ�9ా మం�� రమ	లk"�I
�ేబడ� పKJÌి¡ త వసుN వ�ల Vల;వను అన%ా జనసంఖ� �xఖల��ేయబ(fన
జనుల; �ెAdన దKవ�మ	ను వంతp��ప�న పKJ మ"Ìి�I "రÞయ���న
దKవ�మ	ను, ZL�చû�ేత T:వ#?rనను PQ�9ా మం��రమ	లk"�I �ెAdన
దKవ�మ	ను, 5555 య�జక;లలk ఒ���క�డ� తనక; T:ల9:ౖన 9ా#S±దw ¬Zి��",
మం��రమ	 ఎచdటMచdట h� �ల��� య	న`�ో అచdటT:ల6  �x""
బµగ	�ేPంపవలsన" ఆజ® ఇ�ెdను. 6666 అP�ే ã9ాషp ఏల;బ(fలk ఇరFవ��
మ�డవ సంవతqరమ	వరక;ను య�జక;ల; మం��రమ	 ±క� h� �ల���న
సÍలమ	లను బµగ	�ేయకP� య	ం(f#S గనుక 7777 ã9ాషp య�జక;(ైన
PQ�య��xను !%S >న య�జక;లను 1ి>1ింAమం��రమ	లk h� �ల���న
సÍలమ	లను ]#?ందుక; బµగ	�ేయక ��J#S? ఇకను ] ] T:ల9:ౖన 9ా#S±దw
దKవ�మ	 ¬Zి��నక, మం��రమ	లk h� �ల���న సÍలమ	లను బµగ	�ేయ	ట�?r



]రF అంతక;మ	ందు ¬Zి��"న�x" నపu%Sంచుడ" ఆజ® ఇAd య	ం(ెను. 8888 
�ాబట-C  య�జక;ల;మం��రమ	లk h� �ల ���న సÍలమ	లను బµగ	�ేయ	ట మ�
వశమ	 ల�దు గనుక జనుల±దw దKవ�మ	 ఇక ¬Zి��నమ" �ె1ిu#S. 9999 అంతట
య�జక;(ైన PQ�య��x ఒక 12టMCను �ెAd �x" మ�తక; బ¿జèమ	 �ేZి,
బ>1ీఠమ	 దగ¶ర%ా PQ�9ా మం��రమ	లk పK9Ehంచు 9ా#S క;(f�ారî�మందు
�x" నుంచ%ా �x�రమ	�ాయ	 య�జక;ల; PQ�9ా మం��రమ	లk"�I
వAdన దKవ�మంతయ	 అందులk 9EZి#S. 10101010 12టMCలk దKవ�మ	 V¯ాN రమ	%ా
ఉన`ద" 9ారF �ె>య జ³య%ా #ాà±క� పK¥xన మంJKయ	ను పK¥xన
య�జక;డ�ను వAd, PQ�9ా మం��రమందు �ొ#S�Iన దKవ�మ	 లsక�చూA
సంచులలk ఉంA#S. 11111111 తరF9ాత 9ారF ఆ దKవ�మ	ను త�A PQ�9ా
మం��రప� �ాపరFలక;, అన%ా ప"�ేPంచు 9ా#S కపu%SంA#S; �రF PQ�9ా
మం��రమందు ప"�ేZిన కం¯ాల;లక;ను hలu �ారFలక;ను �ాZ2ప"9ా#S�I"
#ాJప"9ా#S�I" 12121212 PQ�9ా మం��రమందు h� �ల���న సÍలమ	లను
బµగ	�ేయ	టక; మ�Ö నులTE! �ెక� బ(fన #ాళ6TE! ��నుటక;ను, మం��రమ	
బµగ	�ేయ	టలk అPన ఖరFd అంతట-�I", ఆ దKవ�మ	 ఇచుdచు వAd#S. 13131313 
PQ�9ా మం��రమ	నక; 9:ం(f �ాతKలsౖనను, క�ెN రలsౖనను, %ST:`లsౖనను,
బµ�ాలsౖనను, బం%ారF �ాతKలsౖనను, 9:ం(f�ాతKలsౖనను �ేయబడల�దు %ా" 14141414 
మరమ4తp ప"�ేయ	9ా#S�I మ�తKమ	 ఆ దKవ�మ	 ఇAd PQ�9ా
మం��రమ	ను మరల బµగ	 �ేPంA#S. 15151515 మ#Sయ	 ప"9ా#S�Iచుdట�?r ఆ
దKవ�మ	 అపu%Sంత 12టBC ��"న9ారF నమ4కసుÍ ల" 9ా#S�ేత లsక� అడ�గల�దు.
16161616 అప#ాధ ప#S}#ారÍ బల;లవలనను �ాప ప#S}#ారÍ బల;లవలనను �ొ#S�Iన



¯�మ	4 PQ�9ా మం��రమ	లk"�I �ేబడల�దు, అ�� య�జక;ల�xPQను. 17171717
అంతట Zి#Sయ�#ాజ?ౖన హజjP�ల; %ాతp పటCణమ	 ]���I ��P య	దzమ	�ేZి
�x" పటBC ��"న తరF9ాత అతడ� PQర�షల�మ	]���I #ాదలAయ	ండ%ా 18181818
య��x#ాజ?ౖన ã9ాషp తన 1ితరFలsౖన PQ��ా �ాతp PQ�#ామ	
అహజj� అను య��x#ాàల; పKJÌి¡ ంAన వసుN వ�ల"`ట-", �xను పKJÌి¡ ంAన
వసుN వ�లను, PQ�9ా మం��రమ	లkను #ాజనగరFలkనున`
ప�xరÍమ	లలkను కనబ(fన బం%ారమంతయ	 ¬Zి��"Zి#Sయ�#ాజ?ౖన
హజjP�ల;నక; పంప%ా అతడ� PQర�ష ల�మ	TUదwనుం(f J#S%S��PQను. 19191919 
ã9ాషp �ేZిన Pతర �ార�మ	లనుగ�#Sdయ	 అతడ� �ేZిన �x"నంతట-"
గ�#Sdయ	 య��x#ాàల వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథమందు 9Kా యబ(f య	న`��.
20202020 అత" ZLవక;ల; ల�A క;టK�ేZి Zిల�6  అను �bట�I ��వ�మ�ర¶మందున` !లk6
అను నగరFనందు ã9ాషpను చం1ి#S. 21212121 ఎట6 న%ా Ìిమ�తp క;మ�రF(ైన
ãజj�ారF ���¤రF క;మ�రF(ైన PQ�జjబµదు అను అత" ZLవక;ల;ను
అత"]ద పడ%ా అతడ� మరణమ�PQను. జనుల; �x�దు ప�రమందు అత"
1ితరFల సమ�¥�లk అత"" �ాJ12ట-C #S; అత" క;మ�రF(ైన అహజj� అత"�I
మ�రF%ా #ాజjPQను.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 13#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 13#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 13#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 13

1111 య��x#ాజ?ౖన అహజj� క;మ�రF(ైన ã9ాషp ఏల;బ(fలk ఇరFవ�� మ�డవ
సంవతqరమందు PQహÉ క;మ�రF(ైన PQ�య�}à ��¹Ö నులk
ఇW\ా P�ల;ను ఏలTxరం�ంA పదుT:ౖదు సంవతqరమ	ల; ఏలsను. 2222 ఇతడ�



ఇW\ా P�ల;9ారF �ాపమ	�ేయ	టక; �ారక;డగ	 T:బµతp క;మ�రF(ైన
య#tబµమ	 �ాపమ	లను Vడ�వక అనుస#Sంచుచు PQ�9ా దృÌిC �I
�ెడ�తనమ	 జ#S%Sం�ెను. 3333 �ాబట-C  PQ�9ా �Åపమ	 ఇW\ా P�ల;9ా#S]ద
రగ	ల;��న%ా ఆయన Zి#Sయ� #ాజ?ౖన హజjP�ల; ��నమ	ల"`టను
హజjP�ల; క;మ�రF (ైన బ¿నúదదు ��నమ	ల"`టను ఇW\ా P�ల;9ా#S" 9ా#S
కపu%Sం�ెను. 4444 అP�ే PQ�య�}à PQ�9ాను 9Eడ���న%ా PQ�9ా
Zి#Sయ� #ాà�ేత బµధTUం��న ఇW\ా P�ల;9ా#S" క"క#SంA అత" మనV
నం%§క#Sం�ెను. 5555 �ావ�న PQ�9ా ఇW\ా P�ల;9ా#S�I ఒక రmక;" అను
గ\ ©̈ంప%ా అత"�ేత ఇW\ా P�ల;9ారF Zి#Sయనుల వశమ	లkనుం(f త1ిuంచు��"
మ	నుపట-వలs స�¯ాÍ న మ	లలk �ాప�రమ	ం(f#S. 6666 అPనను ఇW\ా P�ల;9ారF
�ాపమ	 �ేయ	టక; �ారక;డగ	 య#tబµమ	 క;టBంëక;ల; �ేZిన �ాపమ	లను
9ారF Vడ�వక 9ాట-ననుస#Sంచుచు వAd#S. మ#Sయ	 ఆ �ేవ�xసN ంభమ	ను
��¹Ö నులk ">Aయ	ం(ెను. 7777 #ðతpలలk ఏబ��మం��య	 రథమ	లలk
ప��య	 �ాలËలమ	లk ప��9Eలమం��య	 మ�తK�¤ PQ�య�}à దగ¶ర
ఉం(f#S; !%S>న9ా#S" Zి#Sయ� #ాà దుళ6��ట-Cన ధూÈవలs Txశనమ	�ేZి
య	ం(ెను. 8888 PQ�య�}à �ేZిన Pతర �ార�మ	లనుగ�#Sdయ	, అతడ�
�ేZిన�x" నంతట-"గ�#Sdయ	, అత" ప#ాక\మ మ	నుగ�#Sdయ	
ఇW\ా P�ల;#ాàల వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథ మందు 9Kా యబ(fయ	న`��. 9999
PQ�య�}à తన 1ితరFల��కcడ "��KంA ��¹Ö నులk �ాJ12టCబ(ెను;
అత" క;మ�రF(ైన PQ�య�షp అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను. 10101010
య��x#ాజ?ౖన ã9ాషp ఏల;బ(fలk మ	పu�� P�డవ సంవతqరమందు



PQ�య�}à క;మ�రF(ైన PQ�య�షp ��¹Ö నులk ఇW\ా P�ల;ను
ఏలTxరం�ంA పదుTxరF సంవతqరమ	ల; ఏలsను. 11111111 ఇతడ�ను ఇW\ా P�ల;9ారF
�ాపమ	 �ేయ	టక; �ారక;డగ	 T:బµతp క;మ�రF(ైన య#tబµమ	 �ేZిన
�ాపమ	లను Vడ�వక 9ాట- ననుస#Sంచుచు PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�తనమ	
జ#S%Sం�ెను. 12121212 PQ�య�షp �ేZిన Pతర �ార�మ	లను గ�#Sdయ	, అతడ�
�ేZిన�x" అంతట-"గ�#Sdయ	, య��x#ాజ?ౖన అమజj��� య	దzమ	
�ేయ	నప�డ� అతడ� కనుపరAన ప#ాక\మమ	నుగ�#Sdయ	 ఇW\ా P�ల; #ాàల
వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథమందు 9Kా యబ(f య	న`��. 13131313 PQ�య�షp తన
1ితరFల�� కcడ "��Kం Aన తరF9ాత య#tబµమ	 అత" Zిం}సనమ	]ద
ఆZీను(xPQను; PQ�య�షp ��¹Ö నులk ఇW\ా  P�ల;#ాàల
సమ�¥�యందు �ాJ12టCబ(ెను. 14141414 అంతట ఎÚ�ా మరణకర���న #�గమ	�ేత
1ీ(fతp(ై య	ండ%ా ఇW\ా P�ల;#ాజ?ౖన PQ�య�షp అత" ±దwక; వAd
అత" చూA క`రF Vడ�చుచుTx తం(öK Tx తం(öK, ఇW\ా P�ల;9ా#S�I రథమ	ను
#ðతpల;ను 9E అ" P�(ెdను. 15151515 అందుక; ఎÚ�ావ� Vంట-" బµణమ	లను
¬Zి��మ4" అత"�� �ెపu%ా అతడ� Vంట-" బµణమ	లను ¬Zి��T:ను. 16161616 
�ెP� Vంట-]ద ఉంచు మ" అతడ� ఇW\ా P�ల;#ాà�� �ెపu%ా అతడ� తన
�ెP� Vంట-]ద ఉంAనప�డ� ఎÚ�ా తన �ేతpలను #ాà �ేతpల]ద 9EZి 17171717
త�రFu9:ౖప�న నున` �Iట-�×" Vప�మ" �ెపu%ా అతడ� V12uను. అప�డ�
ఎÚ�ా బµణమ	 9Eయ	మ" �ెపu%ా అతడ� బµణమ	 9EZ2ను అతడ�ఇ��
PQ�9ా రmణ బµణమ	, Zి#Sయనుల �ేJలkనుం(f !మ	4ను ర�fంచు
బµణమ	; Zి#Sయనుల; Txశనమగ	నటB6  వ� అÓ2క;లk 9ా#S"



హతమ	�ేయ	దువ" �ె1ిu, 18181818 బµణమ	లను పటBC ��మ4న%ా అతడ� పటBC
��T:ను. అంతట అతడ� ఇW\ా P�ల;#ాà��TEలను ��టBC మ"నప�డ� అతడ�
మ	మ�4రF ��ట-C  మ�T:ను. 19191919 అందు "!తNమ	 �ైవజనుడ� అత"]ద
�Åప%SంAవ� అPదు మ�రFలsౖన ఆరFమ�రFలsౖన ��ట-Cన PQడల Zి#Sయనుల;
Txశనమగ	వరక; వ� 9ా#S" హతమ	 �ేZియ	ందువ�; అP�ే ఇప�డ�
మ	మ�4రF మ�తK�¤ Zి#Sయనులను ఓ(fం�ెదవ" �ె12uను. 20202020 తరF9ాత ఎÚ�ా
మృJ��ంద%ా 9ారF అత"" సమ� ¥�లk ఉంA#S. ఒక సంవతqరమ	 గడAన
తరF9ాత ¹య�áయ	ల Z2ౖన�మ	 �ేశమ	]���I వAdనప�డ� 21212121 ��ందరF ఒక
శవమ	ను �ాJ12టBC చు Z2ౖన�మ	నక; భయప(f ఆ శవమ	ను ఎÚ�ా±క�
సమ�¥�లk ఉంచ%ా ��ం1ిన ఆ శవమ	 ఎÚ�ా శల�మ	లక; త%S>నప�డ� అ��
J#S%S బKJ�I �ాళØ6  ¹1ి ">�ెను. 22222222 PQ�య�}à ��నమ	ల"`య	
Zి#Sయ�#ాజ?ౖన హజjP�ల; ఇW\ా P�ల;9ా#S" బµధ12టMCను. 23232323 %ా" PQ�9ా
9ా#S]ద జj>ప(f 9ా#Sయందు దయయ	ంA, అబµK }మ	 ఇ¯ాqక;
య��Åబ	ల�� �xను �ేZియ	న`"బంధననుబట-C  9ా#Sయందు లm�మ	 ">1ి,
9ా#S" Txశమ	 �ేయTUల6 క Pపuట-�I" తన సమ	ఖమ	లkనుం(f 9ా#S"
9:ళ6%tటCక య	ం(ెను. 24242424 Zి#Sయ�#ాజ?ౖన హజjP�ల; మరణమ	 �ా%ా అత"
క;మ�రF(ైన బ¿నúదదు అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను. 25252525 అంతట
PQ�య�}à క;మ�రF(ైన PQ�య�షp హజjP�ల; క;మ�రF(ైన
బ¿నúదదు తన తం(fKPQ�న PQ�య�}à �ేJలkనుం(f య	దzమందు
పటBC ��"న పటCణమ	లను మరల ¬Zి ��T:ను. PQ�య�షp అత"
మ	మ�4రF జPంA ఇW\ా P�ల; పటCణమ	లను మరల వశపరచు��T:ను.



#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 14#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 14#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 14#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 14

1111 ఇW\ా P�ల;#ాàను PQ�య�}à క;మ�రFడ�T:ౖన PQ�య�షp
ఏల;బ(fలk #?ండవ సంవతqరమందు య��x#ాàను ã9ాషp క;మ�రFడ�T:ౖన
అమజj� #ాజjPQను. 2222 అతడ� ఏలTxరం�ంAనప�డ� ఇరFవ��
యP�ేండ6 9ా(ై PQర�షల�మ	నందు ఇరFవ���¾!్మ�� సంవతqరమ	ల;
ఏలsను; అత" త>6  PQర�షల�మ	 �ాప�ర సుÍ #ాలsౖన PQ�య�xw ను. 3333 ఇతడ�
తన 1ితరF(ైన �x�దు �ేZినటBC  �ేయక ��Pనను, PQ�9ా దృÌిC �I
Jగల9ా(ై తన తం(fKPQ�న ã9ాషp �ేZిన పK�ారమ	 �ేZ2ను. 4444 అP�ే
అతడ� ఉన`త సÍలమ	లను ��ట-C9Eయ ల�దు; జనుల; ఇంకను ఉన`త
సÍలమ	లలk బల;లన#Suంచుచు ధూపమ	 9Eయ	చునుం(f#S. 5555 #ాజ�మందు
�xను ¯ాÍ 1ింపబ(fన తరF9ాత #ాజగ	 తన తం(fK" చం1ిన తన ZLవక;లను
అతడ� హతమ	 �ేPం�ెను. 6666 అP�ేక;మ�రFల �ోషమ	నుబట-C  తండ�K లక;
మరణhm V¥�ంప కcడదు, తండ�K ల �ోషమ	నుబట-C  క;మ�రFలక; మరణhm
V¥�ంపకcడదు. ఎవ" �ాపమ	"!తNమ	 9ా(ే మరణ hm TUందును, అ" ¹ÌL
9Kా ZిPAdన ధర4WాసN � మందు PQ�9ా PAdన ఆజ®నుబట-C  ఆ
నరహంతక;ల 1ిల6 లను అతడ� హతమ	 �ేయల�దు. 7777 మ#Sయ	 ఉప� లkయలk
అతడ� య	దzమ	 �ేZి ఎ�ో]య	లలk ప��9Eలమం��" హతమ	�ేZి, Z2ల అను
పటCణమ	ను పటBC ��" �x"�I ±కNP�ల" 1LరF 12టMCను; TEట-వరక; �x"�I అ�ే
1LరF. 8888 అంతట అమజj� ఇW\ా P�ల;#ాజ?ౖన PQహÉక; ప�ట-Cన PQ�య�}à
క;మ�రF(ైన PQ�య�షp TUదwక; దూతలను పం1ిమనమ	 ఒక#S TUకరమ	



ద#Sîంచు నటB6  నను` క>య రమ4" వరNమ�నమ	 �ేయ%ా 9999 ఇW\ా
P�ల;#ాజ?ౖన PQ�య�షp య��x#ాజ?ౖన అమజj�క; ఈల�గ	 వరNమ�నమ	
పం12నులsబµT°నులkనున` మ	ండ6  �ెట�C కట- క;మ�#?Nను Tx క;మ�రF"�Iమ4"
లsబµT° నులkనున` �ేవ�xరF వృmమ	నక; వరNమ�నమ	 పంప%ా,
లsబµT°నులkనున` దుషCమృగమ	 వAd ఆ మ	ండ6 �ెటBC ను �¾K �I�9EZ2ను. 10101010 వ�
ఎ�ో]య	లను హతమ	 �ేZినందున  హృదయమందు వ�
అJశయపడ�చుTx`వ� స#³; Pప�డ�  నగరFనందు వ�ం(f క;న`
ఘనతను బట-C  వ� అJశయపడ�మ	. వ� మ�తKమ	 %ాక �¾కcడ
య��x9ారFను కcల;నటB6 %ా 9:ందుక; అ�ాయ మ	లk ��గ	దువ"
�ె1ిuనను 11111111 అమజj� VనTUల6 నందున ఇW\ా P�ల;#ాజ?ౖన PQ�య�షp
బయల;�ే#S, య��x సంబంధ���న బé�ెª��షp పటCణమ	దగ¶ర �xనును య��x
#ాజ?ౖన అమజj�య	 క>Zి��న%ా 12121212 య��x9ారF ఇW\ా  P�ల;9ా#SPQదుట
"ల;వల�క అపజయnం�� అందరFను తమ తమ గ	(xరమ	లక; �ా#S��P#S.
13131313 మ#Sయ	 ఇW\ా  P�ల; #ాజ?ౖన PQ�య�షp అహజj�క;ప�ట-Cన ã9ాషp
క;మ�రF(ైన అమజj� అను య��x#ాàను బé�ెª��షp దగ¶ర పటBC ��"
PQర�షల�మ	నక; వAd, ఎâKా Pమ	 గ	మ4మ	 nదల;��" మ�ల
గ	మ4మ	 వరక; PQర�ష ల�మ	 �Kా �ారమ	ను Txల;గ	వందల మ�రల
��డ�గ	న పడ%tటMCను. 14141414 మ#Sయ	 PQ�9ా మం��రమ	నందును
#ాజనగరFనందును కనబ(fన బం%ారమ	 9:ం(f nదలsౖన సమసNవసుN వ�లను
పటCణసుÍ లలk క;దవ 12టCబ(fన9ా#S" ¬Zి��" ��¹Ö నునక; వ�ెdను. 15151515
PQ�య�షp �ేZిన Pతర �ార�మ	లను గ�#Sdయ	, అత" ప#ాక\మ మ	ను



గ�#Sdయ	 య��x#ాజ?ౖన అమజj��� అతడ� �ేZిన య	దzమ	నుగ�#Sdయ	
ఇW\ా P�ల; #ాàలవృ�xN ంత మ	ల గ\ంథమందు 9Kా యబ(fయ	న`��. 16161616 అంతట
PQ�య�షp తన 1ితరFల��కcడ "��KంA ��¹Ö నులk ఇW\ా P�ల; #ాàల
సమ�¥�యందు �ాJ12టC  బ(ెను; అత" క;మ�రF(ైన య#tబµమ	 అత"�I
మ�రF%ా #ాజjPQను. 17171717 య��x#ాజ?ౖన ã9ాషp క;మ�రF(ైన అమజj�
ఇW\ా P�ల;#ాజ?ౖన PQ�య�}à క;మ�రF(ైన PQ� య�షp మరణ���న
తరF9ాత పదునPదు సంవతqరమ	ల; బK���?ను. 18181818 అమజj� �ేZిన Pతర
�ార�మ	లనుగ�#Sd య��x #ాàల వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథమందు 9Kా యబ(f
య	న`��. 19191919 అత"]ద PQర�షల�మ	లk జనుల; క;టK�ేయ%ా అతడ� ల��×షp
పటCణమ	నక; �ా#S��PQను %ా" 9ారF ల��×షpనక; అత"9:ంట ��ంద#S"
పం1ి#S. 20202020 9ారF అక�డ అత"" చం1ి గ	ఱÃమ	ల]ద అత" శవమ	ను
PQర�షల�మ	నక; �ె1ిuంA �x�దు ప�రమందు అత" 1ితరFల సమ�¥�లk
�ాJ12ట-C #S. 21212121 అప�డ� య��x జనులందరFను పదుTxరF
సంవతqరమ	ల9ా(ైన అజ#ా�ను ¬Zి��" అత" తం(fKPQ�న అమజj�క;
బదుల;%ా పటµC � ÌLకమ	 �ేZి#S. 22222222 ఇతడ� #ాజ?ౖన తన తం(fK తన 1ితరFల��
"��KంAన తరF9ాత ఏలతp అను పటCణమ	ను బµగ	%ా కట-C ంA య��x9ా#S�I
�x"" మరల అపu%Sం�ెను. 23232323 య��x#ాàను ã9ాషp క;మ�రFడ�T:ౖన
అమజj� P�ల;బ(fలk పదునPదవ సంవతqరమందు ఇW\ా P�ల; #ాజ?ౖన
PQ�య�షp క;మ�రFడగ	 య#tబµమ	 ��¹Ö  నులk ఏలTxరం�ంA
నల;వ��±క సంవతqరమ	ల; ఏలsను. 24242424 ఇతడ�ను ఇW\ా P�ల;9ారF �ాపమ	
�ేయ	టక; �ారక;డగ	 T:బµతp క;మ�రF(ైన య#tబµమ	 �ేZిన �ాపమ	లను



Vడ�వక అనుస#SంA PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�తనమ	 జ#S%Sం�ెను. 25252525 గ�ేú12రF
ఊ#S9ా(ైన అ!తNP�I ప�ట-Cన తన ZLవక;(ైన ãTx అను పKవకN�x�#ా
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�డగ	 PQ�9ా Z2లVAdన మ�ట ��ప�న ఇతడ�
హమ�తpనక;��వ� మ�ర¶మ	 nదల;��" ����xనప� సమ	దKమ	 వరక;
ఇW\ా P�ల;9ా#S స#S హదుw ను మరల ¯ా�¥ºనమ	 �ేZి��T:ను. 26262626 ఏలయన%ా
అల;uల�! ఘనుల�! ఇW\ా P�ల;9ా#S�I స}య	లsవరFను ల�క��P#S. 27272727 
PQ�9ా ఇW\ా P�ల;9ారF ��ం��న బµధ �ర���నదను��T:ను. ఇW\ా P�లను
1LరF ఆ�ాశమ	 �I\ందనుం(f తp(fA9Eయన" PQ�9ా Z2లVAd య	ం(ెను
గనుక PQ�య�షp క;మ�రF(ైన య#t బµమ	 �x�#ా 9ా#S" ర�fం�ెను. 28282828
య#tబµమ	 �ేZిన Pతర�ార�మ	లనుగ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన �x" నంత
ట-" గ�#Sdయ	, అత" ప#ాక\మమ	నుగ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన
య	దzమ	నుగ�#Sdయ	, దమసు� పటCణమ	ను య��x9ా#S�I క>%Sయ	న`
హమ�తp పటCణమ	ను ఇW\ా  P�ల;9ా#S ��ర�?r అతడ� మరల పటBC ��"న
సంగJ" గ�#Sdయ	 ఇW\ా P�ల;#ాàల వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథమందు 9Kా యబ(f
య	న`��. 29292929 య#tబµమ	 తన 1ితరFలsౖన ఇW\ా P�ల; #ాàల��కcడ "��KంAన
తరF9ాత అత" క;మ�రF(ైన జ?క#ా� అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 15#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 15#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 15#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 15

1111 ఇW\ా P�ల;#ాజ?ౖన య#tబµమ	 ఏల;బ(fలk ఇరFవ�� మ�డవ సంవతqరమందు
య��x#ాజ?ౖన అమజj� క;మ�రF(ైన అజ#ా�P�లTxరం�ం�ెను. 2222 అతడ�
పదుTx #³ండ6 9ా(ై P�లTxరం�ంA PQర�షల�మ	నందు ఏబ�� #?ండ�



సంవతqరమ	ల; #ాà%ా ఉం(ెను; అత" త>6  PQర�షల�మ	 �ాప�రసుÍ #ాలsౖన
PQ��ల��. 3333 ఇతడ� తన తం(fKPQ�న అమజj� చర� యంతట-పK�ారమ	
PQ�9ా దృÌిC �I Jగల9ా(ై పKవ#SNం�ెను. 4444 ఉన`త సÍలమ	లను మ�తKమ	
��ట-C  9Eయల�దు; ఉన`త సÍలమ	ల యందు జనుల; ఇంకను బల;ల;
అ#Suంచుచు ధూపమ	 9Eయ	చు ఉం(f#S. 5555 PQ�9ా ఈ #ాàను nJNనందున
అతడ� మరణమగ	వరక; క;ష¡ #�%SPQ� పK�ే�క మ	%ా ఒక నగరFలk "వZిం�ెను
గనుక #ాజక;మ�రF(ైన ã�xమ	 నగరF]ద అ¥��ా#SPQ� �ేశప� జనులక;
Tx�యమ	 ¬రFd9ాడ�%ా ఉం(ెను. 6666 అజ#ా� �ేZిన Pతర
�ార�మ	లనుగ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన �x" నంత ట-"గ�#Sdయ	
య��x#ాàల వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథ మందు 9Kా యబ(f య	న`��. 7777 అజ#ా� తన
1ితరF ల��కcడ "��KంA �x�దు ప�రమ	లk తన 1ితరFల సమ�¥�యందు
�ాJ12టCబడ%ా అత" క;మ�రF(ైన ã�xమ	 అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను. 8888
య��x#ాజ?ౖన అజ#ా� P�ల;బ(fలk మ	పu�� PQ"!దవ సంవతqరమందు
య#tబµమ	 క;మ�రF(ైన జ?క#ా� ��¹Ö నులk ఇW\ా P�ల;9ా#S" ఆరFT:లల;
ఏలsను. 9999 ఇతడ� ఇW\ా P�ల;9ారF �ాపమ	 �ేయ	టక; �ారక;డగ	 T:బµతp
క;మ�రF(ైన య#tబµమ	 �ేZిన �ాపమ	లను Vడ�వక అనుస#Sంచుచు, తన
1ితరFల; �ేZి నటB6 %ా �xనును PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�తనమ	 జ#S %Sం�ెను. 10101010
య�బéషp క;మ�రF(ైన షలc6 మ	 అత"]ద క;టK�ేZి, జనుల; చూచుచుండ%ా
అత"]ద ప(f అత"" చం1ి అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను. 11111111 జ?క#ా� �ేZిన
�ార�మ	లనుగ�#Sd ఇW\ా P�ల;#ాàల వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథమందు
9Kా యబ(fయ	న`��. 12121212  క;మ�రFల; Txల;గవ తరమ	వరక; ఇW\ా P�ల;



Zిం}సనమ	]ద ఆZీనులsౖ య	ందుర" PQ�9ా PQహÉ�� Z2లVAdన
మ�ట��ప�న ఇ�� జ#S%?ను. 13131313 య��x#ాజ?ౖన ఉ�èయ� P�ల;బ(fలk మ	పu��
�¾!్మదవ సంవతqరమందు య�బéషp క;మ�రF(ైన షలc6 మ	 ఏలTxరం�ంA
��¹Ö నులk T:ల ��నమ	ల; ఏలsను. 14141414 %ా�º క;మ�రF(ైన ��న Á̈మ	
J#ాqలkనుం(f బయల;�ే#S ��¹Ö నునక; వAd ��¹Ö నులkనుండ� య�బéషp
క;మ�రF(ైన షలc6 మ	]ద ప(f అత" చం1ి అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను. 15151515
షలc6 మ	 �ేZిన Pతర �ార� మ	లనుగ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన
క;టKనుగ�#Sdయ	 ఇW\ా P�ల;#ాàల వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథమందు 9Kా య
బ(fయ	న`��. 16161616 ��న Á̈మ	 #ా%ా JపqహÑ పటCణప� 9ారF తమ గ	మ4మ	ల;
¬యల�దు గనుక అతడ� 9ా#Sనంద #S" హతమ	 �ేZి, J#ాqను �x" �ేరFవ

%ా\ మమ	లన"`ట-" ��ల6 12ట-C  అచdట గ#S»éణ	లంద#S గర»మ	లను Aం12ను. 17171717
య��x#ాజ?ౖన అజ#ా� P�ల;బ(fలk మ	పu���¾!్మ దవ సంవతqరమందు
%ా�º క;మ�రF(ైన ��న Á̈మ	 ఇW\ా P�ల;9ా#S" ఏలTxరం�ంA ��¹Ö నులk ప��
సంవతqరమ	ల; ఏలsను. 18181818 ఇతడ�ను తన ��నమ	ల"`య	 ఇW\ా P�ల;9ారF
�ాపమ	 �ేయ	టక; �ారక;డగ	 T:బµతp క;మ�రF(ైన య#tబµమ	 �ేZిన
�ాపమ	లను Vడ�వక యనుస#Sంచుచు PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�తనమ	
జ#S%Sం�ెను. 19191919 అష�ª రF #ాజ?ౖన ప�ల; �ేశమ	]���I #ా%ా, ��న Á̈మ	 తనక;
#ాజ�మ	 ZిÍ రపరచునటB6 %ా ప�ల;�ేత సం¥� �ేPంచు��నవలsన" #?ండ� 9Eల
మణ	గ	ల 9:ం(f ప�ల;నక; ఇ�ెdను. 20202020 ��న Á̈మ	 ఇW\ా  P�ల;లk
´µగ�వంతpలsౖన %tపu9ా#Sలk పKJ మ"Ìి ±దwను ఏబ�ేZి తpలమ	ల 9:ం(f
వసూల;�ేZి PÀ దKవ� మ	ను అష�ª రF #ాàన�I�ెdను గనుక అష�ª రF#ాà �ేశ



మ	ను V(fA 9:È6��PQను. 21212121 ��న Á̈మ	 �ేZిన Pతర
�ార�మ	లనుగ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన �x"నంతట-" గ�#Sdయ	
ఇW\ా P�ల;#ాàల వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథమందు 9Kా యబ(fయ	న`��. 22222222 
��న Á̈మ	 తన 1ితరFల�� కcడ "��KంAన తరF9ాత అత" క;మ�రF(ైన
12క}� అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను. 23232323 య��x#ాజ?ౖన అజ#ా� P�ల;బ(fలk
ఏబ��యవ సంవతqరమందు ��న Á̈మ	 క;మ�రF(ైన 12క}� ��¹Ö నులk
ఇW\ా P�ల;9ా#S" ఏలTxరం�ంA #?ండ� సంవతqరమ	ల; ఏలsను. 24242424 ఇతడ�ను
ఇW\ా P�ల;9ారF �ాపమ	 �ేయ	టక; �ారక;డగ	 T:బµతp క;మ�రF(ైన
య#tబµమ	 �ేZిన �ాపమ	లను Vడ�వక అనుస#Sంచుచు PQ�9ా దృÌిC �I
�ెడ�తనమ	 జ#S%Sం�ెను. 25252525 ఇత" �I\ంద అ¥�పJయ	 #?మల�� క;మ�రFడ�T:ౖన
12కహÑ క;టK �ేZి, తన±దwనున` %Sల��ºయ	లsౖన P�బ�� మం����ను,
అ#�¶ బ	��ను, అ#§ Á̈ను��ను క>Zి��" ��¹Ö నులkనున` #ాజనగరFలk"
అంతఃప�రమందు అత"" చం1ి, 12క}�క; మ�రF%ా #ాజjPQను. 26262626 12క}�
�ేZిన Pతర �ార�మ	లనుగ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన�x" నంత ట-"గ�#Sdయ	
ఇW\ా P�ల;#ాàల వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథమందు 9Kా యబ(f య	న`��. 27272727 
య��x#ాజ?ౖన అజ#ా� P�ల;బ(fలk ఏబ��#?ండవ సంవతqరమందు #?మల��
క;మ�రF(ైన 12కహÑ ��¹Ö  నులk ఇW\ా P�ల;ను ఏలTxరం�ంA PరFవ��
సంవతqర మ	ల; ఏలsను. 28282828 ఇతడ�ను ఇW\ా P�ల;9ారF �ాపమ	 �ేయ	టక;
�ారక;డగ	 T:బµతp క;మ�రF(ైన య#tబµమ	 �ేZిన �ాపమ	లను Vడ�వక
అనుస#Sంచుచు PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�తనమ	 జ#S%Sం�ెను. 29292929 ఇW\ా P�ల;
#ాజ?ౖన 12కహÑ ��నమ	లలk అష�ª రF#ాజ?ౖన Jగ6Juల�Z2రF వAd ఈãను



పటCణమ	ను, ఆబéల�Ëత4య�ా పటCణమ	ను, య�T°యహÑ పటCణమ	ను, �?�ెషp
పటCణమ	ను, }¯�రF పటCణమ	ను, %Sల�దు �ేశమ	ను, గ>లయ
�ేశమ	ను,నâాN Ú �ేశమంతయ	ను పటBC ��" అచdట నున`9ా#S" అష�ª రF
�ేశమ	నక; �ెర%ా ¬Zి��" ��PQను. 30303030 అప�డ� ఏల� క;మ�రF(ైన �ÌLయ
ఇW\ా P�ల;#ాàను #?మల�� క;మ�రFడ�T:ౖన 12కహÑ]ద క;టK�ేZి, అత"]ద
ప(f అత" చం1ి, య��x #ాజ?ౖన ఉ�èయ� క;మ�రF(ైన ã�xమ	 ఏల;బ(fలk
ఇరFవ��యవ సంవతqరమ	న అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను. 31313131 12కహÑ �ేZిన
Pతర �ార�మ	లనుగ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన �x"నంతట-" గ�#Sdయ	
ఇW\ా P�ల;#ాàల వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథమందు 9Kా య బ(fయ	న`��. 32323232
ఇW\ా P�ల;#ాàను #?మల�� క;మ�రFడ�T:ౖన 12కహÑ ఏల;బ(fలk #?ండవ
సంవతqరమ	న య��x#ాజ?ౖన ఉ�èయ� క;మ�రFడగ	 ã�xమ	
ఏలTxరం�ం�ెను. 33333333 అతడ� ఇరFవ�� యP�ేండ6 9ా(ై PQర�షల�మ	నందు
#ాజ?ౖ పదుTxరF సంవతqరమ	ల; ఏలsను. అత" త>6  ¯ా�ోక; క;మ�#?NPQ�న
PQర��ా. 34343434 ఇతడ� PQ�9ా దృÌిC �I J%ా పKవ#SNంA తన తం(fKPQ�న
ఉ�èయ� చర�ను ప�#SN%ా అనుస#Sం�ెను. 35353535 అPనను ఉన`త సÍల మ	లను
��ట-C9Eయక;ం(ెను; జనుల; ఉన`త సÍలమ	లందు ఇంకను బల;ల న#Suంచుచు
ధూపమ	 9Eయ	చునుం(f#S. ఇతడ� PQ�9ా మం��రమ	నక;న` PQతNPన
�x�ర మ	ను కట-C ం�ెను. 36363636 ã�xమ	 �ేZిన Pతర �ార�మ	 లనుగ�#Sdయ	,
అతడ� �ేZిన�x" నంతట-"గ�#Sdయ	 య��x#ాàల వృ�xN ంతమ	ల
గ\ంథమందు 9Kా యబ(f య	న`��. 37373737 ఆ ��నమ	లk PQ�9ా Zి#Sయ�#ాజ?ౖన
#?yనును #?మల�� క;మ�రF(ైన 12కహÑను య��x �ేశమ	]���I



పంపTxరం�ం�ెను. 38383838 ã�xమ	 తన 1ిత రFల�� కcడ "��KంA తన
1ితరF(ైన �x�దు ప�రమందు తన 1ితరFల సమ�¥�లk �ాJ12టCబ(ెను; అత"
క;మ�రF(ైన ఆ}à అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 16#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 16#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 16#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 16

1111 #?మల�� క;మ�రF(ైన 12కహÑ ఏల;బ(fలk పదు... TEడవ సంవతqరమందు
య��x#ాజ?ౖన ã�xమ	 క;మ� రFడగ	 ఆ}à ఏలTxరం�ం�ెను. 2222 ఆ}à
ఏలTxరం�ంA నప�డ� ఇరFవ�� P�ండ6 9ా(ై PQర�షల�మ	నందు పదు TxరF
సంవతqరమ	ల; ఏలsను. తన 1ితరFడగ	 �x�దు తన �ేవ�(ైన PQ�9ా
దృÌిC �I J%ా పKవ#SNంAనటB6  అతడ� పKవ#SNంపక ఇW\ా P�ల;#ాàల; పKవ#SNంAనటB6
పKవ#SNం�ెను. 3333 అతడ� ఇW\ా P�Úయ	ల మ	ందర "ల;వ క;ండ PQ�9ా
9:ళ6%tట-Cన జనుల; �ేZిన Á̈య���న �I\యల; �ేయ	చు, తన క;మ�రF"
అ%S`గ	ండమ	ను �xట-ం�ెను. 4444 మ#Sయ	 అతడ� ఉన`త సÍలమ	లలkను
��ండ]దను సమసN���న పచd" వృmమ	ల�I\ందను బల;ల; అ#Suంచుచు
ధూపమ	 9Eయ	చు వ�ెdను. 5555 Zి#Sయ� #ాజ?ౖన #?yనును ఇW\ా P�ల;#ాజ?ౖన
#?మల�� క;మ�రFడగ	 12కహÑను PQర�షల�మ	]���I య	దzమ	నక;వAd
అక�డ నున` ఆ}àను పటCణమ	ను మ	టC(f9EZి#S %ా" అత"" జPంపల�క
��P#S. 6666 ఆ �ాలమందు Zి#Sయ�#ాజ?ౖన #?yను ఏలతpను మరల పటBC ��"
Zి#Sయనుల వశమ	�ేZి, ఏలతpలkనుం(f య��x9ా#S" 9:ళ6%tటC%ా Zి#Sయనుల;
ఏలతp పటCణమ	నక; వAd �ాప�రమ	ం(f#S. TEట-వరక;ను 9ారచdటTE
య	Tx`రF. 7777 ఇటB6 ండ%ా ఆ}à PQ�9ా మం��ర సంబంధ���నట-Cయ	



#ాజనగరF సంబంధ���నట-Cయ	 ¯ామగ	\ లలk కనబ(fన 9:ం(f బం%ారమ	లను
¬Zి��" అష�ª రF#ాàనక; �ానుక%ా పం1ి 8888 TEను  �xసుడను 
క;మ�రFడT:ౖయ	Tx`ను గనుక వ� వAd, Tx]���I ల�Aన Zి#Sయ�#ాà
�ేJలkనుం(fయ	 ఇW\ా P�ల;#ాà �ేJలkనుం(fయ	 నను` ర�fంపవలsన"
అష�ª రF #ాజ?ౖన Jగ6Juల�Z2రFTUదwక; దూతలనంప%ా 9999 అష�ª రF #ాà
అత"మ�ట అం%§క#SంA, దమసు� పటCణమ	]���I వAd �x" పటBC ��",
#?yనును హతమ	�ేZి ఆ జనులను �×రF పటCణమ	నక; �ెర�ºZి��" ��PQను.
10101010 #ాజ?ౖన ఆ}à అష�ª రF#ాజ?ౖన Jగ6Juల�Z2రFను క>Zి��నుట�?r దమసు�
పటCణమ	నక; వAd, దమసు� పటCణమందు ఒక బ>1ీఠమ	ను చూA, �x"
��>�?ను, మచుdను, �x" ప" Vధ మంతయ	ను య�జక;(ైన ఊ#Sయ�క;
పం12ను. 11111111 �ాబట-C  య�జక;(ైన ఊ#Sయ� #ాజ?ౖన ఆ}à దమసు�పటCణమ	
నుం(f పం1ిన మచుdనక; సమ���న ±క బ>1ీఠమ	ను కట-C ంA, #ాజ?ౖన
ఆ}à దమసు�నుం(f J#S%S #ాకమ	ను1L Zిదzపర�ెను. 12121212 అంతట #ాà
దమసు�నుం(f వAd బ>1ీఠమ	ను చూA ఆ బ>1ీఠమ	TUదwక; వAd �x"
ఎ�I� 13131313 దహన బ>" T:ౖ9Eద�మ	ను అ#SuంA �ాTxరuణమ	 �ేZి, �xను
అ#SuంAన సమ�¥xనబ>ప�వ�ల రకNమ	ను �x"]ద ��K �fం�ెను. 14141414 మ#Sయ	
PQ�9ా స"`¥� నున` PతN(f బ>1ీఠమ	 మం��రమ	 మ	ం%Sట-
సÍలమ	నుం(f అన%ా �xను కట-C ంAన బ>1ీఠమ	నక;ను PQ�9ా
మం��రమ	నక;ను మధ�నుం(f ¬PంA, �xను కట-C ంAన �x" ఉతN ర
�ారî�మందు �x"" ఉం�ెను. 15151515 అప�డ� #ాజ?ౖన ఆ}à య�జక;(ైన
ఊ#Sయ�క; ఆజj® 1ింAన �ేమన%ాఈ 12దw  బ>1ీఠమ	]ద ఉదయమ	 అ#Suంచు



దహనబల;లను, ¯ాయంతKమ	న అ#Suంచు T:ౖ9Eద�మ	లను #ాà �ేయ	
దహనబ> T:ౖ9Eద�మ	లను �ేశప� జనులందరF అ#Suంచు దహనబ>
T:ౖ9Eద�మ	లను �ాTxరuణలను ద ©̈ంA,P� దహనబ> జ#S%Sనను, ఏ
బ>జ#S%Sనను 9ాట- ప�వ�ల రకNమ	ను �x"]దTE ��K �fంపవలsను. అP�ే ఈ
PతN(f బ>1ీఠమ	 �ేవ�"±దw TEను V�xరణ �ేయ	ట క;ంచవలsను. 16161616 �ా%ా
య�జ క;(ైన ఊ#Sయ� #ాజ?ౖన ఆ}à ఆజ® ��ప�న అంతయ	�ేZ2ను. 17171717
మ#Sయ	 #ాజ?ౖన ఆ}à సN ంభమ	ల అంచులను ¬Zి9EZి 9ాట-]దనున` �¾ట-C"
�¾ల%Sం�ెను, ఇతN(f PQడ6 ]ద నున` సమ	దKమ	ను ��ం1ి #ాJ కటBC ]ద
�x"" ఉం�ెను. 18181818 మ#Sయ	 అతడ� అష�ª రF #ాàనుబట-C  VW\ా ంJ��నప�
ఆచరణ��ర�?r మం��రమ	లk కటCబ(fన మంటపమ	ను, #ాà ఆవరణమ	గ	ండ
��వ� �x�రమ	ను PQ�9ా మం��రమ	నుం(f ¬Zి9EZ2ను. 19191919 ఆ}à�ేZిన
Pతర �ార� మ	లనుగ�#Sd య��x #ాàల వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథ మందు
9Kా యబ(f య	న`��. 20202020 ఆ}à తన 1ితరFల�� కcడ "��KంA �x�దు
ప�రమందు తన 1ితరFల సమ�¥�లk �ాJ 12టCబ(ెను; అత" క;మ�రF(ైన

©̈��య� అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 17#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 17#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 17#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 17

1111 య��x#ాజ?ౖన ఆ}à ఏల;బ(fలk పం(ెKండవసంవతqరమందు ఏల�
క;మ�రF(ైన �ÌLయ ��¹Ö నులk ఇW\ా P�ల;ను ఏలTxరం�ంA �¾!్మ��
సంవతqర మ	ల; ఏలsను. 2222 అతడ� తన ప�#S�క;లsౖన ఇW\ా P�ల; #ాàల;
�ెడ�తనమ	 �ేZినంతమటBC క; �ేయక��Pనను, PQ�9ా దృÌిC �I



�ెడ�తన�¤ జ#S%Sం�ెను. 3333 అత" ]���I అష�ª రF#ాజ?ౖన షల4TEZ2రF
య	దzమ	నక; #ా%ా �ÌLయ అత"�I �xసు(ై పను` ఇచుd9ా(xPQను. 4444
అతడ� ఐగ	ప�N #ాజ?ౖన ¯�TUదwక; దూతలను పం1ి, ప�ర�మ	 �xను ఏటäట
ఇచుdచు వAdనటB6  అష�ª రF#ాàనక; పను` ఇయ�క��%ా, �ÌLయ �ేZిన
క;టK అష�ª రF #ాà �ె>Zి��" అత"�I సం�?ళØ6  9EPంA బం�ºగృహమ	లk
ఉం�ెను. 5555 అష�ª రF#ాà �ేశమంతట-]���I" ��¹Ö ను]���I" వAd మ�డ�
సంవతqరమ	ల; ��¹Ö  నును మ	టC(fం�ెను. 6666 �ÌLయ P�ల;బ(fలk
�¾!్మదవ సంవతqరమందు అష�ª రF#ాà ��¹Ö ను పటCణమ	ను పటBC ��"
ఇW\ా P�ల;9ా#S" అష�ª రF �ేశమ	లk"�I �ెర %t"��P. %�జjనున�� దగ¶రనున`
}లహÑ }బ¢రF అను సÍలమ	లందును మ��ºయ	ల పటCణ మ	లలkను 9ా#S"
ఉం�ెను. 7777 ఎందుకన%ా ఇW\ా P�Úయ	ల; ఐగ	ప�N �ేశ మ	లk నుం(fయ	,
ఐగ	ప�N #ాజ?ౖన ఫ#�±క� బలమ	 �I\ందనుం(fయ	, తమ	4ను V(f1ింAన తమ
�ేవ�(ైన PQ�9ా దృÌిC �I �ాపమ	�ేZి Pతర �ేవతలయందు భయభక;N ల;
">1ి 8888 తమPQదుట "ల;వక;ండ PQ�9ా 9:ళ6%tట-Cన జనమ	ల కటCడలను,
ఇW\ా P�ల;#ాàల; "రÞ PంAన కటCడలను అనుస#Sంచుచు ఉం(f#S. 9999 మ#Sయ	
ఇW\ా P�ల;9ారF తమ �ేవ�(ైన PQ�9ా Vషయమ	లk కపటమ	 గ>%S
దు#�Ëధల; బ¢¥�ంచుచు, అడV గ	(fZ2ల "9ాసుల;ను �Kా �ారమ	ల; గల
పటCణ"9ాసుల;ను తమ సÍలమ	ల"`ట-లk బ>1ీఠమ	లను కటBC ��" 10101010 
PQతNPన ��ండల"`ట-]దTE!, సకల���న పచd" వృmమ	ల �I\ందTE!,
అంతటను Vగ\హమ	లను "ల;వబ¿ట-C  �ేవ�x సN ంభమ	లను ">1ి 11111111 తమ
PQదుట "ల;వక;ండ PQ�9ా 9:ళ6%tట-Cన జనుల9ాడ�క ��ప�న



ఉన`తసÍలమ	లలk ధూపమ	 9Eయ	చు, �ెడ�తనమ	 జ#S%Sంచుచు,
PQ�9ాక; �Åపమ	 ప�ట-C ంA 12121212 �ేయకcడద" 9Eట-"గ�#Sd PQ�9ా తమ
�ాజj® 1ిం�ెT° 9ాట-" �ేZి ప��ంచు చుం(f#S. 13131313 అPనను] దు#ా4ర¶మ	లను
V(fA12ట-C , TEను ] 1ితరFలక; ఆజj® 1ింAనట-Cయ	, Tx ZLవక;లగ	 పKవకNల�x�#ా
]కపu%SంAనట-Cయ	 ధర4WాసN �మ	నుబట-C  Tx ఆజ®లను కటCడలను ఆచ#Sంచుడ"
Z2లVAd, పKవకN లంద#S�x�#ాను �ºర �దరFîల�x�#ాను PQ�9ా ఇW\ా
P�ల;9ా#S�I" య��x9ా#S�I" ¯ాm�మ	 ప>�IంAనను, 14141414 9ారF Vన"9ా#?r
తమ �ేవ�(ైన PQ�9ా దృÌిC �I VWా�సఘ�తpక;లsౖన తమ 1ితరFల;
మ	ష�రFలsౖనటB6  �xమ	ను మ	ష�రFలsౖ#S. 15151515 9ారF ఆయన కటCడలను, తమ
1ితరFల�� ఆయన �ేZిన "బంధనను,ఆయన తమక; "రÞ PంAన
ధర4WాసN �మ	ను Vస#SèంA వ�రÍ���న�x" అనుస #Sంచుచు, వ�రFÍ లsౖ9ా#S
9ాడ�కల��ప�న ]రF �ేయ కcడద" PQ�9ా తమక; Z2లVAdన తమ
చుటBC నున` ఆ జనుల మ#ా�దల ననుస#SంA 9ా#Sవంట-9ా#?r#S. 16161616 9ారF తమ
�ేవ�(ైన PQ�9ా ఆజ®ల"`ట-" యనుస#Sంపక ��త Vగ\హమ	లsౖన #?ండ�
దూడలను �ేZి �ేవ�xసN ంభ మ	లను ">1ి ఆ�ాశసమ�హమ	నక;
నమస�#SంA బయల; �ేవతను ప��ంA#S. 17171717 మ#Sయ	 తమ క;మ�రFలను
క;మ�#?N లను అ%S`గ	ండమ	ను �xట-ంA శక;నమ	ను Aల6 ం%Sతనమ	ను 9ాడ�క
�ేZి��" PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�తనమ	 �ేయ	ట�?r తమ	4ను �xమ	
అమ	4��", ఆయనక; �Åపమ	 ప�ట-C ం A#S. 18181818 �ాబట-C  PQ�9ా
ఇW\ా P�ల;9ా#Sయందు బహÑ%ా �Åప%SంA, తన సమ	ఖమ	లkనుం(f 9ా#S" 9:ళ6
%tటMCను గనుక య��x%�తKమ	 %ాక మ#S P�%�తKమ	ను W ÌింA య	ండల�దు. 19191919



అP�ే య��x9ారFను తమ �ేవ�(ైన PQ�9ా ఆజ®లను V(fA12ట-Cన9ా#?r
ఇW\ా P�ల;9ారF �ేZి��"న కటCడలను అనుస#SంA#S. 20202020 అంతట PQ�9ా
ఇW\ా P�ల;9ా#S సంతJ9ా#Sనంద#S" Vస#SèంA, 9ా#S" శ\మ12ట-C  �ోప�డ�%ాండ6
�ేJకపu%SంA, 9ా#S" తన సమ	ఖమ	నుం(f 9:ళ6%tటMCను. 21212121 ఆయన ఇW\ా  P�ల;
%�తKమ	లను �x�దు ఇంట-9ా#Sలkనుం(f Vడ%tట-C  9Eయ%ా 9ారF T:బµతp
క;మ�రF(ైన య#tబµమ	ను #ాà%ా �ేZి��"#S. ఈ య#tబµమ	 ఇW\ా P�ల;9ారF
PQ�9ాను అనుస#Sంపక;ండ ఆయన]ద 9ా#S" JరFగ బడ�ేZి, 9ారF
�ర�ాపమ	 �ేయ	టక; �ారక; (xPQను. 22222222 ఇW\ా P�ల;9ారF య#tబµమ	
�ేZిన �ాప మ	లలk �ే"" Vడ�వక 9ాట- ననుస#Sంచుచు వAd#S గనుక 23232323 తన
ZLవక;లsౖన పKవకNల�x�#ా PQ�9ా Z2ల VAdన మ�ట��ప�న, ఆయన
ఇW\ా P�ల;9ా#S" తన సమ	ఖమ	లkనుం(f 9:ళ6%tటMCను. ఆ Á̈తpవ��ేత 9ారF
తమ స��ేశమ	లkనుం(f అష�ª రF �ేశ మ	లk"�I �ెర%t" ��బ(f#S; TEట-వరక;
9ారచdట ఉTx`రF. 24242424 అష�ª రF#ాà బబ	లkను, కc�x, అ9ా�, హమ�తp,
Z2పర�PÀమ	 అను తన �ేశమ	లలkనుం(f జనులనుర1ిuంA, ఇW\ా P�ల;9ా#S�I
మ�రF%ా ��¹Ö ను పటCణమ	లలk ఉం�ెను గనుక 9ారF ��¹Ö ను �ేశమ	ను
స�ంతంJKంచు ��" �x" పటCణమ	లలk �ాప�రమ	 �ేZి#S. 25252525 అP�ే 9ారF
�ాప�రమ	ండ Txరం�ంAనప�డ� PQ�9ా యందు భయభక;N ల; ల�"9ారF
గనుక PQ�9ా 9ా#S మధ�క; Zింహమ	లను పం12ను, అV 9ా#Sలk ��ంద#S"
చం12ను. 26262626 తమరF పటBC ��"న ��¹Ö ను పటCణమ	లలk �xమ	ంAన జనులక;
ఆ �ేశప� �ేవ�" మ#ా�ద �ె>య క;న`�� గనుక ఆయన Zింహమ	లను
పం1ిం�ెను. ఇW\ా  P�ల; �ేవ�" మ#ా�ద 9ా#S�I �ె>యనందున Zింహమ	ల;



9ా#S" చంప�చున`వ" 9ారF అష�ª రF#ాà�� మనV �ేయ%ా 27272727 అష�ª రF #ాà
అచdటనుం(f �ేబ(fన య�జక; లలk ఒక"" అచdట-�I ]రF ��డ���"��వ�(f;
అతడ� అచdట-�I ��P �ాప�రమ	ం(f ఆ �ేశప� �ేవ�" మ#ా�దను 9ా#S�I
TEరuవలsన" ఆజj® 1ిం�ెను. 28282828 �ా%ా ��¹Ö  నులkనుం(f 9ారF పటBC ��" వAdన
య�జక;లలk ఒకడ� వAd బé�ేల; ఊ#Sలk �ాప�రమ	ం(f, PQ�9ాయందు
భయభక;N ల;%ా ఉండత%Sన మ#ా�దను 9ా#S�I బ¢¥�ం�ెను %ా" 29292929 ��ందరF
జనుల; తమ ¯�ంత �ేవతలను 12టBC ��" ��¹Ö య	ల; కటBC ��"న
ఉన`తసÍలమ	ల మం��రమ	లలk 9ాట-" ఉంచుచువAd#S; మ#Sయ	 9ారF తమ
తమ ప�రమ	లలk తమక; �ేవతలను కల;గజ³Zి��"#S. 30303030 బబ	లkను9ారF
సు�Å��ెËT°తp �ేవతను, కc�x9ారFT:ర¶ల; �ేవతను, హమ�తp9ారF అÌీమ�
�ేవతను, 31313131 ఆ�య	ల; "బúà �ేవతను త#ాN క; �ేవతను, ఎవరF 9ా#S �ేవతను
12టBC  ��నుచుం(f#S. Z2ప#§�య	ల; తమ 1ిల6 లను ఆదK��4 లsక; అT:��4లsక;
అను Z2పర�PÀమ	±క� �ేవతలక; అ%S`గ	ండమందు ద ©̈ంచుచుం(f#S. 32323232
మ#Sయ	 జనుల; PQ�9ాక; భయప(f, ఉన`త సÍలమ	ల"!తNమ	
¯ామ�ను�లలk ��ంద#S" య�జక;లను �ేZి��న%ా 9ారF జనులపmమ	న
ఉన`తసÍలమ	లలk కటCబ(fన మం��రమ	లయందు బల;ల; అ#Suంచుచుం(f#S.
33333333 ఈ పK�ారమ	%ా 9ారF PQ�9ాయందు భయభక;N ల;గల9ా#?rయ	ం(f,
�xమ	 ఏ జనులలkనుం(f పటCబ(f#� ఆయ� జనుల మ#ా�ద ��ప�న తమ
�ేవతలను ప��ంచుచుం(f#S. 34343434 TEట- వరక; తమ ప�ర�మ#ా�దల పK�ారమ	
9ారF �ేయ	చుTx`రF; PQ�9ాయందు భయభక;N ల; ప�నక 9ా#S��
"బంధన�ేZి ]రF ఇతర �ేవతలక; భయపడ కయ	, 9ాట-�I



నమస�#Sంపకయ	, ప�జ �ేయకయ	, బల;ల; అ#Suంపకయ	, 35353535
మ}¥��ారమ	 చూ1ి బµహÑ బలమ	�ేత ఐగ	ప�N  �ేశమ	లkనుం(f !మ	4ను
ర1ిuంAన PQ�9ాయందు భయభక;N ల; క>%S ఆయనక; మ�తK�¤
నమ¯ా�రమ	�ేZి బల;ల; అ#Suంపవలsన" ఇW\ా P�ల" 1LరF12టCబ(fన య��Åబ	
సంతJ9ా#S�I Z2లVAdన �ేవ�" ZLVంపకయ	 36363636 ఆయన ఆజj® 1ింAన
కటCడలను %ా" Vధు లను %ా" ధర4WాసN �మ	ను %ా" ధర4మందు �ే"" %ా"
అనుస#Sంపకయ	 ఉTx`రF. 37373737 మ#Sయ	ఇతర �ేవతలను ప��ంపక ]రF
బKదుక; ��నమ	ల"`య	 ¹ÌL ]క; 9Kా ZిPAdన కటCడలను Vధులను,
అన%ా ధర4WాసN �మ	 ధర4మంతట-" %?r��నవలsను. 38383838 TEను ]�� �ేZిన
"బంధనను మరFవకయ	 ఇతర �ేవతలను ప��ంపకయ	 ఉండవలsను. 39393939 ]
�ేవ�(ైన PQ�9ాయందు భయభక;N ల; గల9ా#?r య	ం(fన PQడల ఆయన
] శతpK వ�ల �ేJలkనుం(f !మ	4ను V(f1ించున" ఆయన Z2లVAdనను 40404040
9ారF ఆయన మ�టVనక తమ ప�ర�ప� మ#ా�ద��ప�నTE జ#S%Sంచుచు వAd#S.
41414141 ఆ పKజల; ఆల�గ	న PQ�9ాయందు భయ భక;N ల; గల9ా#?rనను �xమ	
12టBC ��"న Vగ\హమ	లను ప��ంచుచు వAd#S. మ#Sయ	 తమ 1ితరFల;
�ేZినటB6  9ా#S Pంట-9ారFను 9ా#S సంతJ9ారFను TEట-వరక; �ేయ	 చుTx`రF.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 18#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 18#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 18#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 18

1111 ఇW\ా P�ల;#ాàను ఏల� క;మ�రFడ�T:ౖన �ÌLయ... P�ల;బ(fలk మ�డవ
సంవతqరమందు య��x#ాàను ఆ}à క;మ�రFడ�T:ౖన ©̈��య�
P�లTxరం�ం�ెను. 2222 అతడ� ఏలTxరం�ంAనప�డ� ఇరFవ�� యP�ేండ6 9ా(ై



PQర�షల�మ	నందు ఇరFవ�� �¾!్మ�� సంవతqరమ	ల; ఏలsను. అత" త>6
జ?క#ా� క;మ�#?N ; ఆ��క; అá అ" 1LరF. 3333 తన 1ితరF(ైన �x�దు �ేZినటB6
అతడ� PQ�9ా దృÌిC �I ప�రÞమ	%ా Jననుస#Sం�ెను. 4444 ఉన`త
సÍలమ	లను ��ట-C9EZి Vగ\హమ	లను పగ	ల%tట-C  �ేవ�x సN ంభ మ	లను పడ%tట-C
¹ÌL�ేZిన PతN(f సరuమ	ను (Tx`�న`మ	ల;%ా �ేZ2ను. �x"�I
ఇW\ా P�Úయ	ల; T:హÑ�ాC నను 1LరF12ట-C  �x"�I ధూపమ	 9Eయ	చు వAd
య	ం(f#S 5555 అతడ� ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా యందు
VWా�సమ	ంAన9ాడ�; అత" తరF9ాత వAdన య��x #ాàలలkను అత"
ప�#S�క;లsౖన #ాàలలkను అత"�� సమ���న9ాడ� ఒకడ�నుల�డ�. 6666 అతడ�
PQ�9ా�� హతpN ��", ఆయనను 9:ంబ(fంచుటలk 9:నుక ¬యక ఆయన
¹ÌLక; ఆజj® 1ింAన ఆజ®ల"`ట-" %?r��నుచుం(ెను. 7777 �ావ�న PQ�9ా
అత"�I ��డ�%ా ఉం(ెను; �xను 9:È6న �bట T:ల6  అతడ� జయమ	 ��ం�ెను.
అతడ� అష�ª రF #ాàనక; ZLవ�ేయక;ండ అత"]ద JరFగబ(ెను. 8888 మ#Sయ	
%ాజj పటCణమ	వరక; �x" స#Sహదుw లవరక; �ాపరFల గ	(fZ2లయం�ే!,
�Kా �ారమ	ల;గల పటCణమ	లయం�ే!, అంతటను అతడ� Óి>ÌీNయ	లను
ఓ(fం�ెను. 9999 #ాజ?ౖన ©̈��య� P�ల;బ(fలk Txల;గవ సంవతqర మందు,
ఇW\ా P�ల;#ాజ?ౖన ఏల� క;మ�రF డగ	 �ÌLయ P�ల;బ(fలk ఏడవ
సంవతqరమందు, అష�ª రF#ాజ?ౖన షల4 TEZ2రF ��¹Ö ను పటÞణమ	]���I వAd
మ	టC(f9EZ2ను. 10101010 మ�డ� సంవతqరమ	ల; ప�#SNPQ�న తరF9ాత అష�ª #§య	ల;
�x" పటBC ��"#S. ©̈��య� P�ల;బ(fలk ఆరవ సంవతqరమందు,
ఇW\ా P�ల;#ాజ?ౖన �ÌLయ P�ల; బ(fలk �¾!్మదవ సంవతqరమందు



��¹Ö ను పటCణమ	 పటCబ(ెను. 11111111 తమ �ేవ�(ైన PQ�9ా Z2లVAdన మ�ట
Vన"9ా#?r ఆయన "బంధనక;ను ఆయన ZLవక;(ైన ¹ÌL ఆజj® 1ింAన
�xనంతట-�I" లkబడక అJక\!ంA య	ం(f#S. 12121212 అష�ª రF #ాà ఇW\ా P�ల;
9ా#S" అష�ª రF �ేశమ	లk"�I ¬Zి��" ��P %�జjను న�� దగ¶రనున` }లహÑ
}బ¢రF అను పటCణమ	లలkను మ��ºయ	ల పటCణమ	లలkను 9ా#S" ఉం�ెను.
13131313 #ాజ?ౖన ©̈��య� P�ల;బ(fలk పదుTxల;గవ సంవ తqరమందు
అష�ª రF#ాజ?ౖన సT:ú#§బ	 య��x �ేశ మందున` �Kా �ారమ	ల;గల
పటCణమ	ల"`ట- ]���I వAd 9ాట-" పటBC ��న%ా 14141414 య��x#ాజ?ౖన ©̈��య�
ల��×షp పటCణమందున` అష�ª రF #ాàTUదwక; దూతలను పం1ిTxవలన తప�
వAdన��;Tx±దwనుం(f J#S%S వ� 9:È6��PనPQడల Tx]ద వ�
¹1ిన�x"" TEను భ#Sంచుదున" వరNమ�నమ	�ేయ%ా, అష�ª రF#ాà య��x
#ాజ?ౖన ©̈��య�క; ఆరF వందల మణ	గ	ల 9:ం(fయ	 అరFవ�� మణ	గ	ల
బం%ారమ	ను àల�4Tx%ా "య !ం�ెను. 15151515 �ావ�న ©̈��య� PQ�9ా
మం��ర మందును #ాజనగరFనందున` ప�xరÍమ	లలk కనబ(fన
9:ం(fయంతయ	 అత"�I�ెdను. 16161616 మ#Sయ	 ఆ �ాలమందు ©̈��య�
�ే9ాలయప� తల;ప�లక;న` బం%ారమ	ను �xను కట-C ంAన సN ంభమ	లక;న`
బం%ారమ	ను ¬PంA అష�ª రF #ాàన�I�ెdను. 17171717 అంతట అష�ª రF#ాà
త#ాN నును రబµq#§సును రబµª  �³నును ల��×షp పటCణమ	నుం(f PQర�ష
ల�మ	నందున` #ాజ?ౖన ©̈��య�]���I బహÑ %tపu సమ�హమ	�� పం12ను.
9ారF PQర�షల�మ	]���I వAd �x�I#³వ� మ�ర¶మందున` ��రక��లను
�ాల;వ ±దw పK9EhంA ">A #ాàను 1ిల;వనంప%ా 18181818 ©̈Ú�య�



క;మ�రFడ�ను గృహ"#ా�హక;డ�T:ౖన ఎల�� �×మ	ను, WాZిN �యగ	 Ì2బµ`య	ను,
#ాజ�ప�ద¯ాN 9Eàల ]ద నున` ఆ¯ాప� క;మ�రF(ైన ã9ాహÑను 9ా#S
±దwక; ��P#S. 19191919 అప�డ� రబµª �³ 9ా#S�� ఇట6 T:నుఈ మ�ట ©̈��య���
�ె>యజ?ప�డ�మ} #ాజ?ౖన అష�ª రF#ాà Z2లVAdన�ేమన%ావ� ఈల�గ	
�ెపuవలsను. వ� నమ	4��ను ఈ ఆశ\య�సuదమ	 ఏ�ాట- పKãజన�ా#S? 20202020 
య	దz  Vషయమ	లk  ãచనయ	  బలమ	ను వట-C  మ�టల�. ఎవ"
నమ	4��" Tx]ద JరFగ	బµటB �ేయ	చుTx`వ�? 21212121 న>%Sన #?ల;6 వంట- PÀ
ఐగ	ప�N ను వ� నమ	4��నుచుTx`వ� గ�x ఒకడ� �x"]ద ఆను��న`PQడల
అ�� 9ా"�ేJ�I గ	చుd ��" దూZి ��వ�ను. ఐగ	ప�N #ాజ?ౖన ఫ#� అత"
నమ	4��ను 9ా#S కంద#S�I" అట-C9ా(ే. 22222222 మ� �ేవ�(ైన PQ�9ాను �¤మ	

నమ	4��నుచుTx`మ" ]రF Tx�� �ె12uద #³¹ స#³. -- PQర�షల�మందున`
PÀ బ>1ీఠమ	TUదw  మ�తK�¤ ]రF నమ¯ా�రమ	 �ేయవలsన" య��x
9ా#S�I" PQర�షల�మ	9ా#S�I" ఆజ® ఇAd ©̈��య� PQవ"
ఉన`తసÍలమ	లను బ>1ీఠమ	లను పడ%tటMCT° ఆయTEగ�x PQ�9ా? 23232323
�ావ�న AతN %SంA అష�ª రF #ాజ?ౖన Tx P�>న9ా"�� పం�ెమ	 9Eయ	మ	;
#?ండ�9Eల గ	ఱÃమ	ల]ద #ðతpలను ఎ�I�ంచుటక; క; శ�INయ	న` PQడల
TEను 9ాట-" �I�ెdదను. 24242424 అట6 P�ే Tx యజ మ�ను" ZLవక;లలk
అత�ల;u(ైన అ¥�పJయగ	 ఒక"" 9Eల�గ	 ఎ��#Sంతpవ�? రథమ	లను
#ðతpలను పంప�న" ఐగ	ప�N #ాàను వ� ఆశ\Pంచు��ంట-9E. 25252525 PQ�9ా
Z2లవ� TUందకP� ఈ �ేశమ	ను �ాడ��ేయ	టక; TEను వAdJTx? ల�దు; ఆ
�ేశమ	]���I ��P �x" �ాడ� �ేయ	మ" PQ�9ా Txక; ఆజ® ఇ�ెdను



అT:ను. 26262626 ©̈Ú�య� క;మ�రF(ైన ఎల���×మ	 Ì2బµ`య	 ã9ాహÑ
అను9ారFAతN %Sంచుమ	,  �xసుల���న మ�క; Zి#Sయ� ´µష �ె>య	ను గనుక
�x"�� మ�ట ల�డ�మ	; �Kా �ారమ	]ద నున` పKజల V"�I(fలk య�దుల
´µష�� మ�టల�డక;మ" రబµª �³�� అన%ా 27272727 రబµª �³ఈ మ�టల; �ెప�ట�?r Tx
యజమ�నుడ�  యజమ�ను"±దwక;ను ±దwక;ను నను` పం12Tx?
తమమలమ	ను JనునటB6 ను తమ మ�తKమ	ను �xK గ	నటB6 ను ]��కcడ
�Kా �ారమ	]ద కcరFdన`9ా#S±దwక;ను నను` పం12నుగ�x అ" �ె1ిu 28282828 
%tపuశబwమ	�� య��x´µష�� ఇట6 T:నుమ}#ాజ?ౖన అష�ª రF#ాà Z2లVAdన
మ�టల; Vను(f. #ాà Z2లVAdన�ేమన%ా 29292929 ©̈��య��ేత ¹స��క;(f; Tx
�ేJలkనుం(f !మ	4ను V(f1ింప శ�IN 9ా"�I �xలదు. 30303030 PQ�9ాను బట-C
!మ	4ను న!్మంAPQ�9ా మనలను V(f1ించును, ఈ పటCణమ	
అష�ª రF#ాà �ేJలk Aక�క��వ�న" ©̈��య� �ెప�చుTx`(ే. 31313131 ©̈��య�
�ె1ిuన మ�ట ]రం%§క#Sంపవదుw ; అష�ª రF#ాà Z2లVAdన�ేమ న%ాTx��
సం¥��ేZి��" Tx±దwక; ]రF బయట-�I వAdనPQడల ]లk పKJమ"Ìి తన
�xK m�ెటBC ఫలమ	ను తన అం¸రప��ెటBC  ఫలమ	ను Jనుచు తన బµV ళØ6
�xK గ	చు ఉండ�ను. 32323232 అటB1ిమ4ట ]రF�xవక బKదుక;నటB6 %ా �¤మ	 వAd
] �ేశమ	వంట- �ేశమ	నక;, అన%ా %�ధుమల;ను �xK �Ôరసమ	ను గల
�ేశమ	నక;ను, ఆ}రమ	ను �xK m�ెటB6 ను గల �ేశమ	న క;ను,ఒÚవ�ైలమ	ను
�ేT:య	నుగల �ేశమ	నక;ను !మ	4ను ¬Zి��" ��వ�దును, అచdట ]రF
సుఖమ	%ా నుందురF. �ావ�నPQ�9ా !మ	4ను V(f1ించున" �ె1ిu

©̈��య� ]క; బ¢¥�ంచు మ�టలను Vనవదుw . 33333333 ఆయ� జనమ	ల �ేవతలలk



ఏ�ైనను తన �ేశమ	ను అష�ª రF#ాà �ేJలkనుం(f V(f1ిం�ెTx? 34343434 హమ�తp
�ేవతల; ఏమ� PQను? అ#ాuదు �ేవతల; ఏమ�PQను? Z2పర�PÀమ	
�ేవతల; ఏమ�PQను? Á̈న ఇ9ా� అను9ా#S �ేవతల; ఏమ�PQను? (��¹Ö ను
�ేశప�) �ేవత మ� �ేJలkనుం(f ��¹Ö నును V(f1ిం�ెTx? 35353535 PQ�9ా మ�
�ేJలkనుం(f PQర�షల�మ	ను V(f1ించుననుటక; ఆయ� �ేశమ	ల �ేవతలలk
ఏ�ైనను తన �ేశమ	ను మ� �ేJలkనుం(f V(f1ింAన�� కల�x అ" �ె12uను.
36363636 అP�ే అత"�I పKతp�తN ర!య�వదw" #ాà Z2లVAd య	ండ�ట�ేత
జనుల; ఎంతమ�తKమ	ను పKతp�తN ర!య�క ఊరక;ం(f#S. 37373737 గృహ
"#ా�హక;డ�ను ©̈Ú�య� క;మ�రFడ� T:ౖన ఎల���× మ	ను, WాZిN �యగ	
Ì2బµ`య	ను, #ాజ�ప� ద¯ాN 9Eàల]దనున` ఆ¯ాప� క;మ�రF(ైన
ã9ాహÑను, బటCల; Aంప���" ©̈��య�±దwక; వAd, రబµª �³ ప>�Iన
మ�టల"`య	 �ె>యజ?1ిu#S.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 19#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 19#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 19#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 19

1111 ©̈��య� V" తన బటCల; Aంప���" %�T:పటC  కటBC ��" PQ�9ా
మం��రమ	నక; ��P 2222 గృహ "#ా�హక;డగ	 ఎల���×మ	ను, WాZిN � Ì2బµ`ను,
య�జ క;లలk 12దwలను, ఆ¹à క;మ�రFడ�ను పKవకNయ	T:ౖన
PQషయ�±దwక; పం12ను. 3333 �రF %�T:పటC  కటBC ��" అత"±దwక; వAd
అత"�� ఇట6 "#S ©̈��య� Z2ల Vచుdన�ేమన%ాఈ ��నమ	 శ\మయ	 hmయ	
దూష ణయ	 గల ��నమ	;1ిల6 ల; ప�టCవAd#S %ా" కనుటక; శ�IN �xలదు. 4444
yవమ	గల �ేవ�" దూÌించుట�?r అష�ª రF #ాజ?ౖన తన యజమ�ను"�ేత



పంపబ(fన రబµª �³ ప>�Iన మ�టల"`య	  �ేవ�(ైన PQ�9ా ఒక9Eళ
ఆల�IంA,  �ేవ�(ైన PQ�9ాక; Vనబ(fయ	న` ఆ మ�టలనుబట-C  ఆయన
అష�ª రF#ాàను గ��w ంచుTE¹ �ాబట-C  ">Aన W షమ	��రక; వ� ¼̈చుd%ా
�Kా రÍన �ేయ	మ	. 5555 #ాజ?ౖన ©̈��య� ZLవక;ల; PQషయ�±దwక; #ా%ా 6666
PQషయ� 9ా#S�� ఇట6 T:ను] యజమ�ను"�I ఈ మ�ట
�ె>యజ³య	(fPQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా అష�ª రF#ాà ప"9ారF నను`
దూÌింప%ా వ� V"న మ�టలక; భయపడవదుw . 7777 అత"లk ఒక య�త4ను
TEను ప�ట-C ంతpను, అతడ� వదంJ V" తన �ేశమ	నక; 9:Èå ��వ�ను; తన
�ేశమందు కJN�ేత అత" కcల�ేయ	దును. 8888 అష�ª రF#ాà ల��×షp
పటCణమ	ను V(fA 9:È6 >బµ` ]ద య	దzమ	 �ేయ	చుండ%ా రబµª �³ ��P
అత" క>Zి��T:ను. 9999 అంతట కcషp#ాజ?ౖన J#úా �ా తన]దయ	దzమ	
�ేయ	టక; వ�ెdన" అష�ª రF #ాàనక; Vనబ(f నప�డ�, అతడ� ఇం��క¯ా#S

©̈��య�±దwక; దూత లను పం1ి PÀల�గ	 ఆజ® ఇ�ెdను. 10101010 య��x#ాజగ	
©̈��య��� ఈల�గ	 �ెప�(fPQర�షల�మ	 అష�ª రF#ాà�ేJ�I

అపu%Sంపబడద" �ె1ిu వ� నమ	4��" య	న`  �ేవ�"�ేత ¹స��క;మ	.
11111111 ఇ��%� అష�ª రF #ాàల; సకల �ేశమ	లను బÐJN %ా నhంపజ³Zిన సంగJ క;
Vనబ(fన�� గ�x వ�మ�తKమ	 త1ిuంచు��ందు9ా? 12121212 Tx 1ితరFల;
"ర�4లమ	�ేZిన %�జjను9ారF %ా" }#ాను 9ారF %ా", #?జ?ప�ల; %ా",
�ెలWాîరFలk నుం(fన ఏ�ె య	ల; %ా" తమ �ేవతల స}యమ	వలన
త1ిuంచు ��"#ా? 13131313 హమ�తp #ాà ఏమ�PQను? అ#ాuదు#ాàను
Z2ప#S�PÀమ	 Á̈న ఇ9ా� అను పటCణమ	ల #ాàల;ను ఏ���#S? 14141414 ©̈��య�



దూతల�ేJలkనుం(f ఆ ఉతN రమ	 ¬Zి��" చ��V, PQ�9ా మం��రమ	లk"�I
��P PQ�9ా స"`¥�" �x" V1ిu పరA 15151515 PQ�9ా స"`¥�" ఇట6 "
�Kా రÍన�ేZ2నుPQ�9ా, �?ర�బ	ల మధ�ను "వZించుచున` ఇW\ా P�Úయ	ల
�ే9ా, భ�మ�� �ాశమ	లను కల;గజ³Zిన అ���¬య �ే9ా, వ� లkక మందున`
సకల #ాజ�మ	లక; �ేవ�డ9:ౖయ	Tx`వ�. 16161616 PQ�9ా, �ెV±%S¶
ఆల�Iంప�మ	; PQ�9ా, కను`ల; �ెరA దృÌిC ంచుమ	; yవమ	గల �ేవ�డ9:ౖన
"ను` దూÌించుట�?r సT:ú#§బ	 పం1ిన9ా" మ�టలను �ెV" బ¿టBC మ	. 17171717 
PQ�9ా, అష�ª రF#ాàల; ఆ జనమ	లను 9ా#S �ేశమ	లను �ాడ��ేZి 18181818
9ా#S �ేవతలను అ%S`లk 9EZిన�� "జ�¤. ఆ #ాజ�మ	ల �ేవతల; "జ���న
�ేవ�ండ�6  �ాక మనుషp�ల�ేత �ేయబ(fన కఱÃల; #ాæï6  గనుక 9ారF 9ా#S"
"ర�4లమ	 �ేZి#S. 19191919 PQ�9ా మ� �ే9ా; లkక మందున` సమసN  జనుల;
9E "జమ	%ా అ���¬య �ేవ�డ 9:ౖన PQ�9ావ" �ె>Zి��నునటB6 %ా
అత"�ేJలkనుం(f మమ	4ను ర�fంచుమ	. 20202020 అంతట ఆ¹à క;మ�రF(ైన
PQషయ� ©̈��య� ±దwక; ఈ వరNమ�నమ	 పం12నుఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�
డగ	 PQ�9ా Z2లVచుd న�ేమన%ా అష�ª రF#ాజ?ౖన సT:ú#§బ	 Vషయమందు
వ� Tx PQదుట �ేZిన �Kా రÍనTEను అం%§క#SంAయ	Tx`ను. 21212121 అత"గ�#Sd
PQ�9ా Z2లVచుdమ�ట P�దన%ాZీãను క;మ�#SPQ�న కన�క "ను`
దూషణ�ేయ	చున`��; "ను` అప}స�మ	 �ేయ	 చున`��; PQర�షల�మ	
క;మ�#S "ను` చూA తల ఊచు చున`��. 22222222 వ� ఎవ"" Jరస�#SంAJV?
ఎవ"" దూÌింAJV? వ� గ#S�ంA PQవ"" భయ12ట-CJV? 23232323
ఇW\ా P�Úయ	ల ప#S�దz  �ేవ�"TEగ�x  దూతల�ేత PQ�9ాను



Jరస�#SంA ప>�IంAన మ�టల; ఇ9Eగ�x.Tx రథమ	ల సమ	�xయమ	�� TEను
పర�త hఖరమ	లక;నులsబµT°ను �ారî�మ	లక;ను ఎ�I�య	Tx`నుఎతpN గల
�x" �ేవ�xరF వృmమ	లను W \ష¡ ���న సరళవృmమ	లను న#S�I9EZి
య	Tx`ను9ా" దూరప� స#Sహదుw లలk సతKమ	లలk"�I"క#?4ల;
ఫలవంతమ	లగ	 �³తK���న అడVలk"�I" పK9EhంA య	Tx`ను. 24242424 TEను తKV�
పరFల ళØ6  �ానమ	 �ేZియ	Tx`ను Tx అర�ా>�ేత TEను ��టC���న సÍలమ	ల
నదుల న"`ట-" ఎం(f�� జ³Zియ	Tx`ను. 25252525 TETE ప�ర�మం�ే �º"
కల;గజ³ZిJన"య	 ప�#ాతన�ాలమం�ే �º" "రÞPంAJన"య	 క;
Vనబడల��x? �Kా �ారమ	ల;గల పటCణమ	లను వ� �ాడ� ��బËల;%ా �ేయ	ట
TxవలనTE సంభVంAన��. 26262626 �ాబట-C  9ాట- �ాప�రసుÍ ల; బల ß̈నులsౖ జ(fZి#S
V´µK ంJTUం�� ��లమ	లk" గ(fiవలsను �ాడ9Eయ" �ేలవలsను అP#S. 27272727 వ�
కcరFdండ�టయ	 బయల;9:ళØ6 టయ	 లkప>�I వచుdటయ	 Tx]ద9Eయ	
రం�?ల;ను Txక; �ె>ZLయ	న`V. 28282828 Tx]ద వ� 9Eయ	 రం�?ల;ను వ�
�ేZిన కలహమ	ను Tx �ెవ�లలk జ��ెdను గనుక Tx %ాలమ	ను  మ	క;�నక;
త%S>ం�ెదను. Tx కæç6మ	  T°ట-లk 12ట-C  "ను` మÈ6ం�ెదను. వ� వAdన
మ�ర¶మ	నTE "ను` మÈ6ం�ెదను. 29292929 మ#Sయ	 PQషయ�
�ె1ిuన�ేమన%ా ©̈��య�,  �I�ే సూచనయగ	ను. ఈ సంవతqరమందు
�xనంతట అ�ే పండ� ¥xన�మ	ను, #?ండవ సంవతqరమందు �x" నుం(f కల;గ	
¥xన�మ	ను ]రF భ	�ంతpరF, మ�డవ సంవతqరమ	న ]రF VతNనమ	 VJN
�ేల; �Åయ	దురF; �xK m��టల; Txట- 9ాట-ఫలమ	 అనుభVంచుదురF. 30303030
య��x వంశమ	లk త1ిuంచు��"న W షమ	 ఇంకను �I\ం���I 9EరF త"` ]���I



ఎ��%S ఫ>ంచును. 31313131 W Ìించు 9ారF PQర�షల�మ	లkనుం(f
బయల;�ేరFదురF;త1ిuంచు ��"న9ారF Zీãను ��ండలkనుం(f
బయల;�ేరFదురF; Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	 PQ�9ా ఆస�IN �º" T:ర
9EరFdను. 32323232 �ాబట-C  అష�ª రF #ాàనుగ�#Sd PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా
అతడ� ఈ పటCణమ	లk"�I #ాడ�; �x"]ద ఒక బµణ���న పKã%Sంపడ�; ఒక
�³(ెమ	T:ౖన �x"�I కనుపరచడ�; �x"PQదుట మ	టC(f��బË కటCడ�. 33333333 ఈ
పటCణమ	లkప>�I #ాక �xను వAdన మ�ర¶మ	నTE అతడ� J#S%S ��వ�ను; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. 34343434 Tx "!తNమ	ను Tx ZLవక;(ైన �x�దు "!తNమ	ను
TEను ఈ పటCణమ	ను �ా�ా(f ర�fంచుదును. 35353535 ఆ #ాJKP� PQ�9ా దూత
బయల;�ే#S అష�ª రF 9ా#S దండ� 1Lటలk జ�Ad లm PQనుబ�� యPదు
9Eలమం��" హతమ	�ేZ2ను. ఉదయమ	న జనుల; ల�A చూడ%ా 9ారందరFను
మృతకæïబరమ	లsౖ య	ం(f#S. 36363636 అష�ª రF#ాజ?ౖన సT:ú#§బ	 J#S%S ��P T:9:
పటCణమ	నక; 37373737 వAd "వZింAన తరF9ాతఒఅతడ� "¯�K క; అను తన �ేవత
మం��రమందు nÖ క;�చుండ%ా అత" క;మ�రFలsౖన అ�ెK��4లsక;ను ష#?జ?రFను
ఖడ¶ మ	�� అత" చం1ి అ#ా #ాతp �ేశమ	లk"�I త1ిuంచు��" ��P#S; అప�డ�
అత" క;మ�రF(ైన ఏసరú�ోw ను అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 20#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 20#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 20#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 20

1111 ఆ ��నమ	లలk ©̈��య�క; మరణకర���న.... #�గమ	 కల;గ%ా, ఆ¹à
క;మ�రFడ�ను పKవకN య	T:ౖన PQషయ� అత"±దwక; వAdవ�
మరణమవ�చుTx`వ�, బKదుకవ� గనుక వ�  Pల;6  చక�బ¿టBC ��నుమ"



PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ" �ెపu%ా 2222 అతడ� తన మ	ఖమ	 %�డతటBC
JKప���" 3333 PQ�9ా, య�xరÍ హృదయ	డT:ౖ, సత�మ	��  స"`¥�" TET:టB6
నడ�చు ��ంట-T°,  దృÌిC �I అనుకcలమ	%ా సమసNమ	ను TET:టB6  జ#S%SంAJT°
కృప�� జj® పకమ	 �ేZి��నుమ" ©̈��య� క`ళØ6  Vడ�చుచు PQ�9ాను
�Kా #SÍం�ెను. 4444 PQషయ� న(f! Wాలలkనుం(f అవతలక; 9:ళ6కమ	ను1L
PQ�9ా 9ాక;� అత"�I పKత�m��� ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను. 5555 వ� J#S%S Tx
పKజలక; అ¥�పJPQ�న ©̈��య� ±దwక; ��P అత"�� ఇట6 నుమ	
1ితరF(ైన �x�దునక; �ేవ�డగ	 PQ�9ా క; Z2లVచుdన �ేమన%ావ�
క`ళØ6  Vడ�చుట చూAJ";  �Kా రÍన TEనం%§క#SంA య	Tx`ను; TEను "ను`
బµగ	�ేZ2దను; మ�డవ ��నమ	న వ� PQ�9ా మం��రమ	నక; ఎ�I�
��వ�దువ�. 6666 ఇంక పదునPదు సంవతqరమ	ల ఆయ	ష�మ	 �I�ెdదను;
మ#Sయ	 Tx "!తNమ	ను Tx ZLవక;(ైన �x�దు "!తNమ	ను ఈ పటCణమ	ను
TEను �ా�ాడ�చు, "ను`ను ఈ పటCణమ	ను అష�ª రF #ాà �ేJలk పడక;ండ
TEను V(f1ిం�ెదను. 7777 1ిమ4ట PQషయ� అం¸రప�పండ6  మ	దw  �ె1ిuంచుడ"
�ెపu%ా 9ారF �x" �ెAd క;రFప�]ద 9EZినతరF9ాత అతడ� బµగ	ప(ెను. 8888
PQ�9ా నను` స�సÍపరచు ననుటక;ను, TEను మ�డవ ��నమ	న ఆయన
మం��రమ	నక; ఎ�I� ��వ�దు ననుటక;ను సూచన ఏద" ©̈��య�
PQషయ�ను అడ�గ%ా PQషయ� ఇట6 T:ను 9999 �xను Z2లVAdన మ�ట
PQ�9ా T:ర9EరFdననుటక; ఆయన దయ�ేZిన సూచన ఏదన%ా, డ
ప����టB6  మ	ందుక; న(f�ెనుగ�x? అ�� ప����టB6  9:నుకక; న(fAనPQడల
అవ�Tx? 10101010 అందుక; ©̈��య� Pట6 T:నుడ ప����టB6  మ	ంద#S�I నడ�చుట



అలuమ	 %ా" డ ప�� గడ�ల; 9:నుకక; నడ�చుట �xల;ను. 11111111 పKవకNయగ	
PQషయ� PQ� 9ాను �Kా #SÍంప%ా ఆయన ఆ}à గ(fయ�రప� పలక ]ద
ప����టB6  మ	ంద#S�I న(fAన డ ప�� ��టB6  9:నుకక; J#S%S ��వ�నటB6  �ేZ2ను.
12121212 ఆ �ాలమందు బబ	లkను#ాàను బల�xను క;మ�రFడ� T:ౖన బ¿#�దకËల�xను

©̈��య� #�%SPQ�య	ం(fన సంగJV", పJKకలను �ానుకను అత" ±దwక;
పంప%ా 13131313 ©̈��య�, దూతల; వAdనమ�ట V" 9ా#S" లkప>�Iర1ిuంA, తన
నగరFనం�ే! #ాజ�మం�ే! క>%Sన సమసN  వసుN వ�లలk �ే"" మరFగ	�ేయక
తన ప�xరÍమ	ల;గల ��టBC ను, 9:ం(f బం%ారమ	లను, గంధవర¶మ	లను, ప#Sమళ
�ైలమ	ను, ఆయ	ధWాలను, తన ప�xరÍమ	లలkనున` సమసNమ	ను 9ా#S�I
చూ1ిం�ెను. 14141414 పమ4ట పKవకNPQ�న PQషయ� #ాజ?ౖన ©̈��య�±దwక;
వAdఆ మను షp�ల; ఏమ"#S? ±దwక; ఎక�డనుం(f వAd#S? అ" అడ�గ%ా

©̈��య�బబ	లkనను దూర�ేశమ	నుం(f 9ారFవAd య	Tx`ర" �ె12uను. 15151515
 Pంట-లk 9ారF ఏ�¤! చూAర" అతడడ�గ%ా ©̈��య�Tx ప�xరÍమ	లలk
�ే"" మరFగ	�ేయక Tx Pంట-లkనున` సమసNమ	ను TEను 9ా#S�I చూ1ింA
య	Tx`నT:ను. 16161616 అంతట PQషయ� ©̈��య��� ఇట6 T:నుPQ�9ా
Z2లVచుdమ�ట Vనుమ	 17171717 వచుd ��నమ	లలk ఏ!య	 !గ	లక;ండ 
నగరFనందున` సమసNమ	ను, TEట-వరక;  1ితరFల; సమకc#Sd �xA12ట-Cన
దంతయ	ను బబ	లkను పటCణమ	నక; ఎJN ��" ��బడ�న" PQ�9ా
Z2లVచుd చుTx`డ�. 18181818 మ#Sయ	  గర»మందు ప�ట-Cన  ప�తKసంతpను
బబ	లkను#ాà నగరFనందు నప�ంసక;ల%ా �ేయ	ట�?r 9ారF ¬Zి��"
��వ�దురF. 19191919 అందుక; ©̈��య�వ� �ె>యజ³Zిన PQ�9ా ఆజ® ��ప�న



జరFగ	ట �¤ల�; Tx ��నమ	లలk సమ�¥xనమ	 సత�మ	 క>%Sన PQడల
�¤ల�గ�x అ" PQషయ��� అT:ను. 20202020 ©̈��య� �ేZిన Pతర �ార�మ	లను
గ�#Sdయ	, అత" ప#ాక\మమంతట-" గ�#Sdయ	, అతడ� ��లను తKV�ంA
�ాల;వ 9EPంA పటCణమ	లk"�I ళØ6  ర1ిuం Aన�x"" గ�#Sdయ	,
య��x#ాàల వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథమందు 9Kా యబ(f య	న`��. 21212121 ©̈��య�
తన 1ితరFల�� కcడ "��Kంచ%ా అత" క;మ�రF(ైన మనÌLª  అత"�I మ�రF%ా
#ాజjPQను.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 21#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 21#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 21#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 21

1111 మనÌLª  P�లTxరం�ంAనప�డ� పం(ెKం(ేండ6 9ా(ై PQర�షల�మ	లk
ఏబ��యPదు సంవతqరమ	ల; ఏలsను; అత" త>61LరF ¼̈Óిqబµ. 2222 అతడ�
PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�తనమ	 జ#S%Sంచుచు, ఇW\ా  P�Úయ	లPQదుట
"ల;వక;ండ PQ�9ా 9:ళ6%tట-Cన జనమ	ల; �ేZినటB6  Á̈య�I\యల;
�ేయ	చు వ�ెdను. 3333 తన తం(fKPQ�న ©̈��య� పడ%tట-Cన ఉన`త సÍలమ	లను
అతడ� J#S%S కట-C ంA, బయల; �ేవతక; బ>1ీఠమ	లను కట-C ంA ఇW\ా
P�ల;#ాజ?ౖన అ}బ	 �ేZినటB6  �ేవ�xసN ంభమ	లను �ేPంA, నmతKమ	లక;
nÖ �I� 9ాట-" ప��ంచు చుం(ెను. 4444 మ#Sయ	Tx Txమమ	 ఉంచుదున"
PQ�9ా Z2లVAdన PQర�షల�మ	లk అతడ� PQ�9ా మం��రమందు
బ>1ీఠమ	లను కట-C ం�ెను. 5555 మ#Sయ	 PQ�9ా మం��రమ	నక;న`
#?ండ�¯ాలలలk ఆ�ాశ సమ�హమ	లక; అతడ� బ>1ీఠమ	లను కట-C ం�ెను. 6666
అతడ� తన క;మ�రF" అ%S`గ	ండమ	 �xట-ంA, జo�Jషమ	ను శక;నమ	లను



9ాడ�క �ేZి, య�fణÝ%ాండK��ను ¯��ె%ాండK��ను ¯ాంగత�మ	 �ేZ2ను. ఈ
పK�ారమ	 అతడ� PQ�9ా దృÌిC �I బహÑ%ా �ెడ�తనమ	 జ#S%Sంచుచు
ఆయనక; �Åపమ	 ప�ట-C ం�ెను 7777 PQ�9ా �x�దునక;ను అత" క;మ�రF(ైన
¯�లa¹నునక;ను ఆజ® ఇAdఈ మం��రమ	న ఇW\ా P�ల;
%�తK¯ాÍ నమ	లలkనుం(f TEను �ÅరF��"న PQర�షల�మ	నందు Tx Txమమ	ను
స�x�ాలమ	 ఉంచుదున" Z2లVAdన PQ�9ా మం��రమందు �xను
�ేPంAన అÌL#ా పKJమను ఉం�ెను. 8888 మ#Sయ	ఇW\ా P�Úయ	లక; TEను ఆజj®
1ింAన దంతట-", Tx ZLవక;డగ	 ¹ÌL 9ా#S�I 9Kా Zి PAdన ధర4WాసN �మ	ను
9ారF %?r��"నPQడల 9ా#S 1ితరFలక; TE"Adన �ేశమ	లkనుం(f 9ా#S
�ాదమ	లను ఇక �¾ల%S ��"య�న" PQ�9ా Z2లVAdన మ�ట 9ారF Vనక
9999 ఇW\ా P�Úయ	లPQదుట "ల;వక;ండ PQ�9ా లయమ	�ేZిన జనమ	ల;
జ#S%SంAన �ెడ�తనమ	ను !ంAన �ెడ�తనమ	 �ేయ	నటB6  మనÌLª  9ా#S"
#³12ను. 10101010 �ా%ా PQ�9ా తన ZLవక;లsౖన పKవకNల �x�#ా ఈల�గ	 Z2లV�ెdను.
11111111 య��x#ాజ?ౖన మనÌLª  PÀ Á̈య���న �ార�మ	లను �ేZి, తనక; మ	ందున`
అ¹#§య	లను !ంAన �ెడ�నడత కనుపరA, �xను 12టBC ��"న
Vగ\హమ	లవలన య��x9ారF �ాపమ	 �ేయ	టక; �ారక;(xPQను. 12121212 �ావ�న
ఇW\ా  P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాVను9ా" #?ండ�
�ెవ�ల; %Sంగ	రFమనునంత �×డ� PQర�ష ల�మ	 ]���I" య��x9ా#S ]���I"
ర1ిuంచుచు 13131313 TEను ��¹Ö నును ��>Aన నూల;ను, అ}బ	 క;టBంëక;లను
స#SచూAన మటCప� గ	ండ�ను PQర�షల�మ	]ద ¯ాగల�గ	దును; ఒకడ�
పæç6మ	ను తpడ�చునప�డ� �x" బ¢#S6ంA తpడ�చునటB6  TEను PQర�షల�మ	ను



తp(fA 9EZ2 దను. 14141414 మ#Sయ	 Tx ¯ా�సÍ ~మ	లk W ÌింAన9ా#S" TEను ��K Zి9EZి
9ా#S శతpK వ�ల�ేJ�I 9ా#S" అపu%Sం�ె దను. 15151515 9ారF తమ 1ితరFల;
ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f వAdన Txటనుం(f TEట-వరక; Tx దృÌిC �I �×డ��ేZి Txక;
�Åపమ	 ప�ట-C ంచుచుTx`రF గనుక 9ారF తమ శతpK వ� లంద#S�ేత �ోచబ(f
నషCమ	 TUందుదురF. 16161616 మ#Sయ	 మనÌLª  PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ� నడతన(fA,
య��x 9ా#S" �ాపమ	లk ��ం1ిన��%ాక PQర�షల�మ	ను ఈ ��ననుం(f ఆ
��నవరక; రకNమ	�� "ండ�నటB6  "రప#ాధుల రకNమ	ను బహÑ%ా ఒ>�Iం�ెను. 17171717
మనÌLª  �ేZిన Pతర �ార�మ	లను గ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన �x"
నంతట-"గ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన �ోషమ	నుగ�#Sdయ	, య��x#ాàల
వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథమందు 9Kా యబ(f య	న`��. 18181818 మనÌLª  తన 1ితరFల��
కcడ "��KంA ఉజjè  ±క� ��టలk తన నగరFదగ¶ర సమ�¥��ేయబ(ెను; అత"
క;మ�రF(ైన ఆ¹ను అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను. 19191919 ఆ¹ను
ఏలTxరం�ంAనప�డ� ఇరFవ�� #?ం(ేండ6  9ా(ై PQర�షల�మ	నందు #?ండ�
సంవతqరమ	ల; ఏలsను, అత" త>6  ±టËయ�#S9ాడగ	 }ర�సు
క;మ�#?NPQ�న ��షpలs6 ��తp. 20202020 అతడ� తన తం(fKPQ�న మనÌLª  న(fAనటB6
PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�నడత న(f�ెను. 21212121 తన 1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ాను
Vస#SèంA PQ�9ా మ�ర¶మందు నడ�వక తన తం(fK పKవ#SNంAనటB6  �xనును
పKవ#SNంచుచు, 22222222 తన తం(fK ప��ంAన Vగ\హమ	లను �xనును ప��ం�ెను. 23232323
ఆ¹ను ZLవక;ల; అత"]ద క;టK�ేZి అత" నగరFనందు అత" చంప%ా 24242424
�ేశప� జనుల; #ాజ?ౖన ఆ¹ను]ద క;టK�ేZిన 9ా#Sనంద#S" చం1ి అత"
క;మ�రF(ైన ãÌీయ�క; అత"�I మ�రF%ా పటµC �ÌLకమ	 �ేZి#S. 25252525 ఆ¹ను



�ేZిన Pతర �ార�మ	లనుగ�#Sd య��x#ాàల వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథ మందు
9Kా యబ(fయ	న`��. 26262626 ఉజjè ±క� ��టలk అత"�I క>%Sన సమ�¥�యందు
అతడ� �ాJ12టCబ(ెను; అత" క;మ�రF(ైన ãÌీయ� అత"�I మ�రF%ా
#ాజjPQను.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 22#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 22#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 22#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 22

1111 ãÌీయ� P�లTxరం�ంAనప�డ� ఎ"!�ేండ6  9ా(ై PQర�షల�మ	నందు
మ	పu��±క సంవతqరమ	ల; ఏలsను, అత" త>6  బÐస�తp ఊ#S 9ాడగ	
అ�xయ�క; క;మ�#?NPQ�న PQ�º�x. 2222 అతడ� PQ�9ా దృÌిC �I య�xరÍమ	%ా
నడ�చుచు,క;(f PQడమలక; JరFగక తన 1ితరFడగ	 �x�దు చూ1ిన
పKవరNనక; స#S%ా పKవ#SNం�ెను. 3333 #ాజ?ౖన ãÌీయ� P�ల;బ(fలk పదుT:"!దవ
సంవతqరమందు, ��షpల�6 మ	నక; ప�ట-Cన అజల�� క;మ�రF డ�ను WాZిN �య	T:ౖన
�ాâానును PQ�9ా మం��రమ	నక; ��మ4" �ె1ిu #ాà అత"�� ఈల�గ	
Z2ల V�ెdను. 4444 వ� పK¥xన య�జక;(ైన ©̈Ú�య� ±దwక; ��P,
�x�ర�ాలక;ల; జనుల ±దw  వసూల; �ేZి PQ�9ా మం��రమ	లk ఉంAన
#tక�ప� nతNమ	 చూడ�మ" అత"�� �ెప�మ	. 5555 PQ�9ా మం��రప�
ప"�I అ¥��ారFలsౖ ప" జ#S%Sంచు9ా#S�ేJ�I ఆ దKవ�మ	ను అపu%SంAన
తరF9ాతPQ�9ా మం��ర మంద> h� �ల���న సÍలమ	లను బµగ	�ేయ	ట�?r
PQ�9ా మం��రప� ప"�ేయ	 కc>9ా#S�I 9ారF �x" "య�వలs న"య	 6666 
వడ6 9ా#S�I" hలu�ారFలక;ను �ాZ2ప" 9ా#S�I" మం��రమ	ను బµగ	�ేయ	ట�?r
మ�Ö నులTE! �ె�I�న #ాళ6TE! ��నుటక;ను ఇయ�వలsన"య	 �ె>య



జ?ప�మ	. 7777 ఆ అ¥��ారFల; నమ4కసుÍ ల" 9ా#S �ేJ�I అపu %SంAన
దKవ�మ	నుగ�#Sd 9ా#S±దw  లsక� ప�చుd��న క;ం(f#S. 8888 అంతట
పK¥xనయ�జక;(ైన ©̈Ú�య�PQ�9ా మం��రమందు ధర4WాసN �గ\ంథమ	
Txక; �ొ#S�?న" �ాâాను అను WాZిN ��� �ె1ిu ఆ గ\ంథ మ	ను �ాâానునక;
అపu%Sం�ెను. అతడ� �x"" చ��V 9999 #ాàTUదwక; J#S%S వAd] ZLవక;ల;
మం��రమందు �ొ#S�Iన దKవ�మ	ను సమకc#Sd PQ�9ా మం��రప�
ప"Vషయమ	లk అ¥��ారFలsౖ ప" జ#S%Sంచు9ా#S�ేJ�I అపu %SంAర"
వరNమ�నమ	 �ె>1ి 10101010 య�జక;(ైన ©̈Ú�య� Txక; ఒక గ\ంథమ	
అపu%Sం�ెన" #ాà�� �ె1ిu ఆగ\ంథమ	ను #ాà సమ	ఖమందు చ��9:ను. 11111111
#ాà ధర4WాసN �మ	 గల ఆ గ\ంథప�మ�టల; V"నప�డ� తన బటCల;
Aంప���T:ను. 12121212 తరF9ాత #ాà య�జక;(ైన ©̈Ú�య�ను, �ాâాను
క;మ�రF(ైన అ ß̈�ామ	ను, ]�ాయ� క;మ�రF(ైన అ�ÅËరFను, �ాâాను అను
WాZిN �", అWాయ� అను #ాజZLవక;లలk ఒక"" 1ి>A ఆజj® 1ింAన�ేమన%ా 13131313
]రF ��P �ొ#S�Iన PÀ గ\ంథప� మ�టలను గ�#Sd Tx Vషయమ	లkను
జనుల Vషయమ	లkను య��x9ారంద#S Vషయమ	లkను PQ�9ా±దw
V�xరణ�ేయ	(f; మన 1ితరFల; తమ Vషయమ	లk 9Kా యబ(fయ	న`
�xనంతట- పK�ారమ	 �ేయక PÀ గ\ంథప� మ�టలను Vన"9ా#?r#S గనుక
PQ�9ా �Å�ా%S` మన]ద ఇంత అ¥�కమ	%ా మండ�చున`��. 14141414 �ాబట-C
య�జక;(ైన ©̈Ú�య�య	ను, అ ©̈�ామ	ను, అ�ÅËరFను, �ాâానును, అWాయ�
య	ను పKవ�IN �యగ	 హÑల�w ±దwక; వAd#S. ఈ�� వసN � Wాలక; అ¥��ా#Sయగ	
హరúషpక; ప�ట-Cన J�ా�క; క;మ�రF (ైన షలc6 మ	నక; ´µర�PQ�



PQర�షల�మ	లk #?ండవ ´µగమందు �ాప�రసుÍ #ాలsౖ య	ం(ెను. ఈ��±దwక;
9ారF వAd మ�టల�డ%ా 15151515 ఈ�� 9ా#S�� ఇట6 T:ను!మ	4ను Tx±దwక;
పం1ిన 9ా"�� ఈ మ�ట �ె>య జ?ప�(f 16161616 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాయ��x #ాà చ��VంAన గ\ంథమ	లk 9Kా యబ(fయ	న`
�×డంతట-" ఏ��య	 V(fA12టCక;ండ TEను ఈ సÍలమ	]���I" �x"
�ాప�రసుÍ ల]���I" ర1ిuంతpను. 17171717 ఈ జనుల; నను` V(fA Pతర�ేవతలక;
ధూపమ	 9Eయ	చు, తమ సకల �ార�మ	ల�ేత Txక; �Åపమ	 ప�ట-C ంA
య	Tx`రF గనుక Tx �Åపమ	 ఆ#S��క;ండ ఈ సÍలమ	]ద రగ	ల;��ను
చున`��. 18181818 PQ�9ా±దw V�xరణ �ేయ	ట�?r !మ	4ను పం1ిన
య��x#ాàనక; ఈ మ�ట �ె>యపరచు(f 19191919 ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన
PQ�9ా Z2లVచుdన �ేమన%ాఈ సÍలమ	 �ాడగ	న"య	, �x" �ాప�రసుÍ ల;
దూషణxసuదులగ	దుర"య	, TEను �ె1ిuన మ�టలను వ� ఆల�IంA, ��తN"
మనసుqక>%S PQ�9ా స"`¥�" �ºనత�మ	 ధ#SంA,  బటCల; Aంప���" Tx
స"`¥�" క`ళØ6  #ా>dJV గనుక వ� �ేయ	 మనV" TEను అం%§
క#SంAయ	Tx`ను. 20202020 TEను "ను`  1ితరFల±దw �ేరFd దును; వ�
T:మ4�� TUం��న9ాడ9:ౖ సమ�¥��I �ేరdబడ�దువ�.TEను ఈ సÍలమ	]���I
ర1ిuంపబ¢వ� �×డ�ను వ�  కను`ల�� చూడTE చూడవ�; ఇ�ే PQ�9ా
9ాక;�. అంతట 9ారF ఈ వరNమ�నమ	ను #ాà TUదwక; �ెAd#S.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 23#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 23#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 23#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 23

1111 అప�డ� #ాà య��x 12దwలనంద#S"...PQర�షల�మ	 12దwలనంద#S"



తన±దwక; 1ిల;వనం1ింA 2222 య��x9ా#Sనంద#S" PQర�షల�మ	
�ాప�రసుÍ లనంద#S", య�జక;లను పKవకNలను అల;uలTE! ఘనులTE!
జనులంద#S" 1ిల;చు��", PQ�9ా మం��రమ	నక; వAd 9ారF
Vనుచుండ%ా, PQ�9ామం��రమందు �ొర�Iన "బంధన గ\ంథమ	లk"
మ�టల"`ట-" చ��Vం�ెను. 3333 #ాà ఒక సN ంభమ	దగ¶ర ">APQ�9ా
మ�ర¶మ	లయందు నడA, ఆయన ఆజ®లను కటCడలను Wాసనమ	లను
ప�రÞహృదయమ	��ను ప�#ాÞ త4 ��ను %?r��", PÀ గ\ంథమందు
9Kా యబ(fయ	న` "బంధన సంబంధ���న మ�టల"`ట-" ZిÍ రపరచుదుమ"
PQ�9ా స"`¥�" "బంధన �ేయ%ా జనులందరF ఆ "బంధనక;
సమ4JంA#S. 4444 #ాàబయల; �ేవతక;ను అÌL#ా �ేV�I" నmతKమ	లక;ను
�ేయబ(fన ఉపకరణమ	 ల"`ట- PQ�9ా ఆలయమ	లkనుం(f ఇవతలక;
¬Zి��" #ావలsన" పK¥xనయ�జక;(ైన ©̈Ú�య�క;ను #?ండవ వరFస
య�జక;లక;ను �x�ర�ాలక;లక;ను ఆజ® ఇయ�%ా ©̈Ú�య� 9ాట-"
PQర�షల�మ	 9:ల;పల �I�ోKను ��లమ	లk �ా>d9EZి, బ�(f�ెను బé�ేల; ఊ#S�I
పం1ి 9EZ2ను. 5555 మ#Sయ	 య��x పటCణమ	లయం దున`
ఉన`తసÍలమ	లలkను PQర�షల�మ	 చుటBC నున` �bట6 లkను ధూపమ	
9Eయ	ట�?r య��x#ాàల; "య!ంAన అరdక;లTE!, బయల;నక;ను
సూర�చందుK  లక;ను గ\హమ	లక;ను నmతKమ	లక;ను ధూపమ	 9Eయ	
9ా#STE!, అతడ� అంద#S" ">1ి 9EZ2ను. 6666 PQ�9ా మం��రమందున`
అÌL#ా�ేV పKJమను PQర�షల�మ	 9:ల;పలనున` �I�ోKను 9ాగ	దగ¶రక;
�ె1ిuంA, �I�ోKను 9ాగ	 ఒడ�i న �x" �ా>d �¾K �I� ��డ�మ	�ేZి ఆ ��డ�మ	ను



¯ామ�న� జనుల సమ�ధుల]ద చలs6 ను. 7777 మ#Sయ	 PQ�9ా
మం��రమందున` ప�రFష%ామ	ల Pండ6 ను పడ%tట-C ం�ెను. అచdట అÌL#ా�ేV�I
గ	ళ6ను అల;6  ZీN �ల; 9ాసమ	 �ేయ	చుం(f#S. 8888 య��x పటCణమ	 లkనున`
య�జక;లనంద#S" అతడ� అవత>�I 9:ళ6%tటMCను, %?బµ nదల;��" బ¿P�#?ªబµ
వరక;ను య�జక;ల; ధూపమ	9EZిన ఉన`తసÍలమ	లను అతడ� అపVతK
పరA, పటCణమ	లk పK9Ehంచు9ా" PQడమ�ారî�మ	న పటCణప� అ¥��ా#SPQ�న
PQ�షpవ గ	మ4మ	దగ¶రనుండ� ఉన`తసÍలమ	లను పడ%tట-C ం�ెను. 9999 
అPనపuట-�I ఆ ఉన`తసÍలమ	ల]ద "య!ంపబ(fన య�జక;ల; PQర�
షల�మందున` PQ�9ా బ>1ీఠమ	TUదwక; #ాక తమ స�దరFల±దw
ప�ల;సుల�" ఆ}రమ	 భ�fంచు9ారF. 10101010 మ#Sయ	 ఎవ(ైనను తన
క;మ�రFTE%ా" క;మ�#?NTE%ా" nలsక;నక; అ%S`గ	ండమ	 �xట-ంచక;ండ�నటB6
బ¿í  ©̈T°`మ	 అను లkయలkనున` ��Ó2తp అను పK�ేశ మ	ను అతడ�
అపVతKమ	 �ేZ2ను. 11111111 ఇ��య	%ాక అతడ� య��x#ాàల; సూరF�"�I
పKJÌి¡ ంAన గ	ఱÃమ	లను మంట పమ	లk "వZించు ప#S�xరక;(ైన
T:తT:4లక;±క� గ�� దగ¶ర PQ�9ా మం��రప� �x�రమ	TUదwనుం(f
¬Zి9EZి, సూరF�"�I పKJÌి¡ ంపబ(fన రథమ	లను అ%S`�� �ా>d 9EZ2ను. 12121212 
మ#Sయ	 య��x#ాàల; �ేPంAన ఆ}à �¤డగ��12ౖనున` బ>1ీఠమ	లను,
PQ�9ా మం��రప� #?ండ� ¯ాలలలk మనÌLª  �ేPంAన బ>1ీఠమ	లను #ాà
పడ %tట-C ంA (Tx`�న`మ	ల;%ా �ేPంA ఆ ధూÈ" �I�ోKను 9ాగ	లk
��Pం�ెను. 13131313 PQర�షల�మ	 ఎదుట నున` Á̈యమను పర�తప�
క;(f�ారî�మందు అ�ాN  #�తp అను Zీ�ోయ	ల Vగ\హమ	నక;ను, �?¹షp



అను ¹య�áయ	ల Vగ\హమ	నక;ను, !లk�మ	 అను అ¹4య	ల
Vగ\హమ	నక;ను ఇW\ా P�ల;#ాజ?ౖన ¯�లa ¹ను కట-C ంAన ఉన`తసÍలమ	లను
#ాà అపVతKపరA 14141414 ఆ పKJమలను తpనకల;%ా ��ట-C ంA, అÌL#ా�ేV పKJమను
పడ%tట-C ంA 9ాట- ¯ాÍ నమ	లను నరశల�మ	ల�� "ం12ను. 15151515 బé�ేల;లkనున`
బ>1ీఠమ	ను ఉన`తసÍలమ	ను, అన%ా ఇW\ా P�ల; 9ారF �ాపమ	 �ేయ	టక;
�ారక;(ైన T:బµతp క;మ�రFడగ	 య#tబµమ	 కట-C ంAన ఆ ఉన`త సÍలమ	ను
బ>1ీఠమ	ను అతడ� పడ%tట-C ంA, ఆ ఉన`త సÍలమ	ను �ా>d ��డ�మ	
అగ	నటB6 %ా �¾K �I�ంA అÌL#ా�ేV పKJమను �ా>d9EZ2ను. 16161616 ãÌీయ� అటB
J#S%S అచdట పర�తమందున` సమ�ధులను చూA ��ంద#S" పం1ి
సమ�ధులలkనున` శల�మ	లను �ె1ిuంA, �ైవ జనుడ� PQ�9ా మ�ట
�xట-ంA �ె1ిuన పK�ారమ	 9ాట-" బ>1ీఠమ	]ద �ా>d �x" అపVతKపర�ెను.
17171717 అంతట అతడ�Txక; కనబడ�చున` ఆ సమ�¥� PQవ#Sద" అ(f%Sనప�డ�
పటCణప� 9ారF అ�� య��x�ేశమ	నుం(f వAd వ�, బé�ేల;లk"
బ>1ీఠమ	నక; �ేZిన �I\యలను మ	ందు%ా �ె>1ిన �ైవజను" సమ�¥�య"
�ె1ిu#S. 18181818 అందు కతడ��x"" త1ిuంచు(f, PQవడ�ను అత" శల�మ	లను
¬యకcడద" �ెపu%ా 9ారF అత" శల�మ	లను ��¹Ö ను పటCణమ	నుం(f
వAdన పKవకN శల�మ	లను త1ిuంA#S. 19191919 మ#Sయ	 ఇW\ా P�ల; #ాàల;
��¹Ö ను పటCణమ	లలk ఏ ఉన`తసÍలమ	లలk మం��ర మ	లను కట-C ంA
PQ�9ాక; �Åపమ	 ప�ట-C ంA#� ఆ మం��రమ	ల"`ట-" ãÌీయ� ¬Zి9EZి,
�xను బé�ేల;లk �ేZిన �I\యల"`ట- పK�ారమ	 9ాట-�I �ేZ2ను. 20202020 అచdట అతడ�
ఉన`తసÍలమ	లక; "య!ంపబ(fన య�జ క;లనంద#S" బ>1ీఠమ	ల ]ద



చం1ింA 9ాట-]ద నరశల� మ	లను �ా>uంA PQర�షల�మ	నక; J#S%S
వ�ెdను. 21212121 అంతట #ాà"బంధన గ\ంథమ	నందు 9Kా Zి య	న` పK�ారమ	%ా ]
�ేవ�(ైన PQ�9ాక; ప¯ా�పండ�గను ఆచ#Sంచుడ" జనులకంద#S�I ఆజj®
1ింప%ా 22222222 ఇW\ా P�Úయ	లక; Tx�యమ	 న(f1ింAన Tx�య�¥�పతpల;న`
��నమ	లనుం(f ఇW\ా P�ల; #ాàల ±క�య	 య��x#ాàల±క�య	
��నమ	ల"`ట- వరక; ఎన`డ�ను జరFగనంత %tపu%ా ఆ సమయమందు
ప¯ా�పండ�గ ఆచ#Sంపబ(ెను. 23232323 ఈ పండ�గ #ాజ?ౖన ãÌీయ� P�ల;బ(fలk
పదుT:"!దవ సంవతqరమందు PQర�షల�మ	లk PQ�9ాక;
ఆచ#Sంపబ(ెను. 24242424 మ#Sయ	 కరÞ1ిWాA గల9ా#S" ¯��ె�ెప�9ా#S" గృహ
�ేవతలను Vగ\హ మ	లను, య��x�ేశమందును PQర�ష ల�మ	నందును
కనబ(fన Vగ\హమ	ల"`ట-" ãÌీయ� ¬Zి9EZి, PQ�9ామం��రమందు
య�జక;(ైన ©̈Ú� య�క; �ొ#S�Iన గ\ంథమందు 9Kా Zియ	న` ధర4WాసN �
Vధులను ZిÍ రపరచుట�?r పKయత`మ	 �ేZ2ను. 25252525 అత"�I ప�ర�మ	న`
#ాàలలk అత"వలs ప�రÞహృదయమ	��ను ప�#ాÞ త4��ను ప�రÞబలమ	��ను
PQ�9ా9:ౖప� J#S%S ¹ÌL "య!ంAన ధర4WాసN �మ	��ప�న �ేZిన9ాడ�
ఒకడ�ను ల�డ�; అత" తరF9ాతT:ౖనను అత"వంట-9ాడ� ఒకడ�ను ల�డ�. 26262626 
అPనను మనÌLª  PQ�9ాక; ప�ట-C ంAన �Åపమ	నుబట-C  ఆయన �Å�ా%S`
Pంకను చల�6 రక;ండ య��x]ద మండ�చుTE య	ం(ెను. 27272727 �ాబట-C
PQ�9ాTEను ఇW\ా P�ల;9ా#S" 9:ళ6%tట-CనటB6  య��x9ా#S" Tx
సమ	ఖమ	నక; దూరమ	%ా �ేZి, TEను �ÅరF��"న PQర�షల�మ	 పటCణమ	ను,
Tx Txమమ	ను అచdట ఉంచుదున" TEను �ె1ిuయ	న` మం��రమ	ను TEను



Vస#Sèం�ెదన" అను��"య	ం(ెను. 28282828 ãÌీయ� �ేZిన Pతర �ార�మ	లను
గ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన �x"నంతట-"గ�#Sdయ	 య��x#ాàల వృ�xN ంత
మ	ల గ\ంథమందు 9Kా యబ(fయ	న`��. 29292929 అత" ��నమ	ల యందు
ఐగ	ప�N #ాజ?ౖన ఫ#�T:�Å అష�ª రF#ాà�� య	దzమ	�ేయ	ట�?r య�ఫKట«సున��
దగ¶రక; 9:ళØ6 చుండ%ా తను` ఎదు#t�నవAdన #ాజ?ౖన ãÌీయ�ను ��%S�ోw
దగ¶ర కను%t" అత" చం12ను. 30303030 అత" ZLవక;ల; అత" శవమ	ను
రథమ	]ద ఉంA, ��%S�ోw నుం(f PQర�ష ల�మ	నక; ¬Zి��"వAd అత"
సమ�¥�యందు �ాJ12ట-C #S. అప�డ� �ేశప� జనుల; ãÌీయ� క;మ�రF(ైన
PQ� య�}àను ¬Zి��" అత"�I పటµC �ÌLకమ	�ేZి అత" తం(fK�I మ�రF%ా
అత"" #ాà%ానుంA#S. 31313131 PQ�య�}à ఏలTxరం�ంAనప�డ� ఇరFవ��
మ�(ేండ6 9ా(ై PQర�షల�మ	లk మ�డ� మ�సమ	ల; ఏలsను. అత" త>6  >బµ`
ఊ#S9ా(ైన P#§4య� క;మ�#?N యగ	 హమ�టల;. 32323232 ఇతడ� తన 1ితరFల;
�ేZినదంతట- పK�ారమ	%ా PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�నడత నడ�ెను. 33333333 ఇతడ�
PQర�షల�మ	లk ఏల;బ(f �ేయక;ండ ఫ#�T:�Å హమ�తp �ేశమందున` #Sబµ6
పటCణమందు అత"" బంధక మ	లలk ఉంA, �ేశమ	]ద ఏబ�� మణ	గ	ల
9:ం(f", #?ండ� మణ	గ	ల బం%ారమ	ను పను`%ా "రÞPంA 34343434 ãÌీయ�
క;మ�రF(ైన ఎల���×మ	ను అత" తం(fKPQ�న ãÌీయ�క; మ�రF%ా #ాà%ా
"య!ంA, అత"�I PQ�య��×మను మ�రF1LరF12ట-C  PQ�య�}à
ఐగ	ప�N �ేశమ	నక; ��"��%ా అతడచdట మృJబÐం�ెను. 35353535 PQ�య��×మ	
ఫ#� PAdన ఆజ®��ప�న �ేశమ	]ద పను` "రÞPంA ఆ 9:ం(f
బం%ారమ	లను ఫ#�క; �ె>6 ంచుచువ�ెdను. �ేశప� జనుల±దwనుం(f 9ా#S



9ా#S�I "రÞయ���న ��ప�న వసూల;�ేZి అతడ� ఫ#�T:�Åక; �ె>6 ం�ెను. 36363636
PQ�య��×మ	 ఏలTxరం�ంAనప�డ� ఇరFవ�� యP�ేండ6 9ా(ై
PQర�షల�మ	న పద��ండ� సంవతqర మ	ల; ఏలsను. అత" త>6  ర�మ� ఊ#S9ా
(ైన 12�xయ� క;మ�#?Nయగ	 జ?బ��x. 37373737 ఇతడ�ను తన 1ితరFల చర�ల"`ట-
పK�ారమ	%ా PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�నడతన(f�ెను.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 24#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 24#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 24#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 24

1111 PQ�య��×మ	 ��నమ	లలk బబ	లkను#ాజ?ౖన...T:బ	క�ె`జరF
PQర�షల�మ	]���I వ�ెdను. PQ� య��×మ	 అత"�I �xసు(ై మ�(ేండ6
ZLవ �ేZిన తరF9ాత అత"]ద JరFగ	బµటB�ేయ%ా 2222 PQ�9ా
అత"]���I", తన ZLవక;లsౖన పKవకNల�x�#ా �xను Z2లVAdన మ�ట��ప�న
య��x�ేశమ	ను Txశనమ	�ేయ	ట�?r �x"]���I", కÚwయ	ల Z2ౖన�మ	లను
Zి#Sయనుల Z2ౖన�మ	 లను ¹య�áయ	ల Z2ౖన�మ	లను ఆ¹4య	ల Z2ౖన�
మ	లను ర1ిuం�ెను. 3333 మనÌLª  �ేZిన �I\యల"`ట-" బట-Cయ	, అతడ�
"రప#ాధులను హతమ	�ేయ	టను బట-Cయ	, య��x9ారF PQ�9ా
సమ	ఖమ	నుం(f �ార�ోలబడ�నటB6 %ా ఆయన ఆజ®వలన ఇ�� 9ా#S]���I
వ�ెdను. 4444 అతడ� "రప#ాధుల రకNమ	�� PQర�షల� మ	ను "ం1ినందున అ��
m!ంచుటక; PQ�9ాక; మనసుq ల�క��PQను. 5555 PQ�య��×మ	 �ేZిన
Pతర �ార�మ	లనుగ�#Sdయ	, అతడ� జ#S%SంAన�x"నంతట-" గ�#Sdయ	
య��x#ాàల వృ�xN ంతమ	ల గ\ంథమందు 9Kా యబ(fయ	న`��. 6666 
PQ�య��×మ	 తన 1ితరFల�� కcడ "��Kంచ%ా అత" క;మ�రF(ైన



PQ�య��×ను అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను. 7777 బబ	లkను#ాà ఐగ	ప�N
న���I" య�ఫKట«సు న���I" మధ� ఐగ	ప�N #ాà వశమ	ననున`
భ�!యంతట-" పటBC ��న%ా ఐగ	ప�N #ాà ఇక T:న`ట-�I" తన �ేశమ	 V(fA
బయల;�ేరFట మ�T:ను. 8888 PQ�య��×ను ఏలTxరం�ంAనప�డ� పదుT:"!
�ేండ6 9ా(ై PQర�షల�మ	నందు మ�డ� మ�సమ	ల; ఏలsను.
PQర�షల�మ	9ా(ైన ఎల�`�xను క;మ�#?Nయగ	 T:హÑ�ాN  అత" త>6 . 9999 అతడ�
తన తం(fK �ేZిన�xనంతట- పK�ారమ	%ా PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�నడత నడ�ెను.
10101010 ఆ �ాలమందు బబ	లkను #ాజ?ౖన T:బ	క�ె`జరF±క� ZLవక;ల;
PQర�షల�మ	]���I వAd పటCణమ	నక; మ	టC(f 9EZి#S. 11111111 9ారF పటCణమ	నక;
మ	టC(f 9Eయ	చుండ%ాబబ	లkను #ాజ?ౖన T:బ	క�ె`జరF �xTE �x"]���I
వ�ెdను. 12121212 అప�డ� య��x#ాజ?ౖన PQ�య��×నును అత" త>6య	ను
అత" ZLవక;ల;ను అత" �I\ం�� అ¥�పతp ల;ను అత" ప#S9ారమ	ను
బయల;9:È6  బబ	లkను#ాàTUదwక; #ా%ా బబ	లkను#ాà P�ల;బ(fలk
ఎ"!దవ సంవతqరమ	న అత" పటBC ��T:ను. 13131313 మ#Sయ	 అతడ� PQ�9ా
మం��రప� ధన"¥�లkనున` ప�xరÍమ	లను, #ాà ఖజjTxలkనున` ¯�మ	4ను,
పటBC ��" ఇW\ా P�ల; #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను PQ�9ా ఆలయమ	నక; �ేPంAన
బం%ారప� ఉపకరణమ	ల"`ట-" PQ�9ా Z2లVAdన మ�ట��ప�న
తpనకల;%ా �ేPంA PQJN ��" ��PQను. 14141414 అ��య	%ాక అతడ� �ేశప�
జనులలk అJ áదలsౖన9ారF తపu మ#S ఎవరFను ల�క;ండ PQర�షల�మ	
పటCణమంతట-లkనున` అ¥�పతpలను ప#ాక\మWాల;లను ప��9Eలమం��", �రF
%ాక కం¯ా>9ా#S" కమ4#S9ా#S" �ెర¬Zి��" ��PQను. 15151515 అతడ�



PQ�య��×నును #ాà త>6" #ాà ´µర�లను అత" ప#S9ారమ	ను
�ేశమ	లk" %tపu9ా#S" �ెరపట-C  PQర�షల�మ	నుం(f బబ	లkను ప�రమ	నక;
¬Zి��"��PQను. 16161616 ఏడ� 9Eలమం�� ప#ాక\మ Wాల;లను 9:P�మం��
కం¯ా>9ా#S" కమ4#S9ా#S" య	దz  మందు �ే#Sన శ�INమంతpలనంద#S"
బబ	లkను#ాà �ెరపట-C  బబ	లkనుప�రమ	నక; ¬Zి��"వ�ెdను. 17171717 మ#Sయ	
బబ	లkను #ాà అత" 1ినతం(fKPQ�న మతNTx�క; Zి���య� అను మ�రF1LరF
12ట-C  అత" ¯ాÍ నమందు #ాà%ా "య!ం�ెను. 18181818 Zి���య�
P�లTxరం�ంAనప�డ� ఇరFవ��±క సంవతqరమ	ల9ాడ�; అతడ�
PQర�షల�మ	నందు పద��ండ� సంవతqరమ	ల; ఏలsను. 19191919 అత" త>6  >బµ`
ఊ#S9ా(ైన P#§4య�±క� క;మ�#?Nయగ	 హమ�టల;.
PQ�య��×మ	±క� చర� అంతట- ��ప�న Zి���య� PQ�9ా దృÌిC �I
�ెడ�నడత న(f�ెను. 20202020 య��x9ా#S]దను PQర�షల�మ	9ా#S ]దను
PQ�9ా �ెచుd��"న �Åపమ	నుబట-C  తన సమ	ఖమ	లkనుం(f 9ా#S"
��>9Eయ	ట�?r బబ	లkను#ాà ]ద Zి���య� JరFగబ(ెను.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 25#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 25#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 25#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ	 25

1111 అత" P�ల;బ(fలk �¾!్మదవ సంవతqరమందు ప��యవ మ�సమ	
ప��యవ ��నమందు బబ	లkను #ాజ?ౖన T:బ	క�ె`జరFను అత"
Z2ౖన�మంతయ	ను PQర�షల�మ	 ]���I వAd �x"�?దురF%ా ��%S �x"
చుటBC ను మ	టC(f ��బËల; కట-C #S. 2222 ఈ పK�ారమ	 #ాజ?ౖన Zి���య� P�ల;
బ(fయందు పద��ండవ సంవతqరమ	 వరక; పటCణమ	



మ	టC(f9Eయబ(fయ	ండ%ా 3333 Txల¶ వ T:ల �¾!్మదవ ��న మందు పటCణమ	లk
�Ôమమ	 అ�రమ�PQను, �ేశప� జనులక; ఆ}రమ	 ల�క��PQను. 4444
కÚwయ	ల; పటCణ �Kా �ారమ	ను పడ%tటC%ా Z2ౖ"క;ల; #ాJKయందు #ాà
��టదగ¶ర #?ండ� %�డల మధ�నున` �x�రప� మ�ర¶మ	న �ా#S��P#S. 5555 అP�ే
కÚwయ	ల; పటCణమ	చుటBC  ఉండ%ా #ాà ����xనమ	నక; ��వ�మ�ర¶మ	న 9:È6
��PQను; కÚwయ	ల Z2ౖన�మ	 #ాàను త#S!, అత" Z2ౖన�మ	 అత"�I
దూరమ	%ా �ెద#S��Pనందున PQ#S�Å ����xనమందు అత" పటBC ��"#S. 6666
9ారF #ాàను పటBC ��" #Sబµ6  పటCణమందున` బబ	లkను #ాàTUదwక; ¬Zి
��"��Pనప�డ� #ాà అత"�I hm V¥�ం�ెను. 7777 Zి���య� చూచుచుండ%ా
9ారF అత" క;మ�రFలను చం1ింA Zి���య� కను`ల; ఊడ�ºPంA PతN(f
సం�?ళ6�� అత" బం¥�ంA బబ	లkను పటCణమ	నక; ¬Zి��"��P#S. 8888 మ#Sయ	
బబ	లkను#ాజ?ౖన T:బ	క�ె`జరF ఏల;బ(fలk పం�ొ!్మదవ సంవతqరమందు
అPదవ T:ల P�డవ ��నమ	న #ాజ�ేహసంరmక;లక; అ¥�పJయ	
బబ	లkను#ాà ZLవక;డ�నగ	 T:బ�జర�xను PQర�షల�మ	నక; వAd 9999
PQ�9ా మం��రమ	ను #ాజనగరFను PQర�షల�మ	 నందున`
Pండ6 "`ట-" %tపu9ా#S Pండ6 "`ట-" అ%S`�ేత �ా>uం�ెను. 10101010 మ#Sయ	
#ాజ�ేహసంరmక;ల అ¥� పJ±దwనున` కÚwయ	ల Z2ౖ"క;లందరFను
PQర�షల�మ	 చుటBC నున` �Kా �ారమ	లను పడ%tట-C #S. 11111111 పటCణమందు !%S>
య	ం(fన 9ా#S", బబ	లkను#ాà పmమ	 �ే#Sన 9ా#S", ¯ామ�న�జనులలk
W ÌింAన9ా#S" #ాజ�ేహ సంరmక;ల అ¥�పJPQ�న T:బ�జర�xను �ెర%t"
��PQను %ా" 12121212 వ�వ¯ాయ�xరFల;ను �xK m��ట 9ారFను ఉండవలsన" �ేశప�



áదజనమ	లk ��ంద#S" ఉండ"�ెdను. 13131313 మ#Sయ	 PQ�9ా
మం��రమందున` PJN(f సN ంభమ	లను మట6 ను PQ�9ా మం��రమందున`
PతN(f సమ	దKమ	ను కÚwయ	ల; తpనకల;%ా ��ట-C , ఆ PతN(f" బబ	లkను
పటCణమ	నక; ఎJN ��"��P#S. 14141414 ZLవ��ర�?r య	ంచబ(fన �ాతKలను �ేటలను
మ	ండ6 ను ధూ�ారFN లను ఇతN(f ఉపకరణమ	ల"`ట-" 9ారF ¬Zి��" ��P#S. 15151515
అ%S`�ాతKల; %ST:`ల; nదలsౖన 9:ం(f వసుN వ�లను బం%ారF వసుN వ�లను
#ాజ�ేహసంరmక;ల అ¥�పJ ¬Zి��"��PQను. 16161616 మ#Sయ	 అతడ� PQ�9ా
మం��రమ	నక; ¯�లa¹ను �ేPంAన #?ండ� సN ంభమ	లను సమ	దKమ	ను
మట6 ను ¬Zి��"��PQను. ఈ PతN(f వసుN వ�లPQతpN  లsక�క; !ంAయ	ం(ెను.
17171717 ఒ���క సN ంభప� "(fV పదుT:"!�� మ�రల;. �x" 12ౖ1ీట PతN(f��, 12ౖ1ీట
"(fV మ�డ� మ�రల;. మ#Sయ	 ఆ 12ౖ1ీటచుటBC  ఉన` అ>6కల;ను
�x"మ4పండ�6 ను ఇతN(fV; #?ండవ సN ంభమ	ను �ట-వలs అ>6కప"
క>%Sయ	ం(ెను. 18181818 #ాజ�ేహసంరmక;ల అ¥�పJ పK¥xనయ�జక;(ైన Wø#ా
య�ను #?ండవ య�జక;(ైన జ?ఫTx�ను మ	గ	¶ రF �x�ర �ాలక;లను
పటBC ��T:ను. 19191919 మ#Sయ	 ఆయ	ధసుÍ ల]ద "య!ంపబ(fయ	న` అ¥�పJ",
పటCణమ	లkనుం(f ¬Zి��", #ాàసమ	ఖమ	ను క"12టBC ��" య	ండ�9ా#Sలk
పటCణమందు �ొర�Iన అPదుగ	#S", �ేశప�జనులను సంఖ� �ేయ	9ా#S
అ¥�పJ±క� ల�üక;", ¯ామ�న�జనులలk పటCణమందు �ొర�Iన
అరFవ��మం��" పటBC ��T:ను. 20202020 #ాజ�ేహసంరmక;ల అ¥�పJయగ	
T:బ�జర�xను �#S" ¬Zి��" #Sబµ6  పటCణమందున` బబ	లkను#ాàTUదwక; #ా%ా
21212121 బబ	లkను#ాà హమ�తp �ేశమందున` #Sబµ6  పటCణమందు 9ా#S"



చం1ిం�ెను. ఈ #§J%ా య��x 9ారF తమ �ేశమ	లkనుం(f ఎJN ��" ��బ(f#S. 22222222
బబ	 లkను #ాజ?ౖన T:బ	క�ె`జరF య��x �ేశమందు ఉండ"Adన 9ా#S]ద
అతడ� �ాâానునక; ప�ట-Cన అ ß̈�ామ	 క;మ�రF(ైన %?దల��ను అ¥�పJ%ా
"రÞPం�ెను. 23232323 య��x9ా#S Z2ౖTx�¥�పతpలందరFను 9ా#S జనులంద రFను
బబ	లkను#ాà %?దల��ను అ¥�పJ%ా "య!ంAన సంగJ V",
!¯ాuపటCణమందున` %?దల��±దwక; T:తTx� క;మ�రF(ైన ఇ�ా4P�ల;ను,
�ా#³హ క;మ�రF(ైన ã}Txనును, T:టù�ా¬య	(ైన తనుú ��తp క;మ�రFడగ	
Wø#ాయ�య	ను, మ�య�ా¬య	(ైన ±క"�Iప�ట-Cన యజTx�ను కc(f #ా%ా
24242424 %?దల��9ా#S��ను 9ా#S జనుల��ను పKమ�ణమ	�ేZికÚwయ	లక; మనమ	
�xసుల���Jమ" జ(fయవదుw , �ేశమందు �ాప�రమ	ం(f బబ	లkను #ాàనక;
]రF ZLవ�ేZినPQడల ]క; �¤ల; కల;గ	న" �ె12uను. 25252525 అP�ే ఏడవ
మ�సమందు #ాజ వంశàడగ	 ఎÚ�ామ�క; ప�ట-Cన T:తTx� క;మ�రF(ైన
ఇ�ా4P�ల; ప��మం�� మనుషp�లను 1ిల;చు��" వAd %?దల��]ద పడ%ా
అతడ� మరణమ�PQను. మ#Sయ	 !¯ాuలk అత" ±దwనున` య�దులను
కÚwయ	లను అతడ� హతమ	�ేZ2ను. 26262626 అప�డ� ����w9ా#³! %tపu 9ా#³!
జనులందరFను, Z2ౖTx�¥�పతpల;ను, ల�A కÚwయ	ల భయమ	�ేత
ఐగ	ప�N �ేశమ	నక; �ా#S��P#S. 27272727 య��x#ాజ?ౖన PQ�య��×ను �ెరలk
ఉంచబ(fన మ	పu��P�డవ సంవతqరమ	న పం(ెKండవ T:ల PరFవ�� P�డవ
��నమ	న బబ	లkను#ాజ?ౖన ఎ�లs4#�దక; �xను ఏలTxరం�ంAన సంవతqర
మందు బం�ºగృహమ	లkనుం(f య��x#ాజ?ౖన PQ�య��×నును �ె1ిuంA 28282828
అత"�� దయ%ా మ�టల�(f, అత" 1ీఠమ	ను బబ	లkనులk తన ±దwనున`



#ాàల 1ీఠమ	లకంటM ఎతpN �ేZ2ను. 29292929 �ా%ా అతడ� తన బం�ºగృహ వసN �మ	లను
¬Zి9EZి 9EరF వసN � మ	లను ధ#Sంచు��" �xను బK���Iన ��నమ	ల"`య	 #ాà
స"`¥�" ´¢జనమ	�ేయ	చు వ�ెdను. 30303030 మ#Sయ	 అత" బ�ెNమ	 ఏTxట-�I
ఆTxడ� #ాà�ేత "రÞPంపబ(fన�ై అతడ� బK���IనTx`ళØ6  ఆ ��ప�న అత"
�Iయ�బడ� చుం(ెను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 1��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 1��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 1��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 1

1111 ఆ�xమ	 ÌLతp ఎT°షp 2222 �³PTxను మహలల�ల; PQ#?దు 3333 హT°క;
��త�Ì2ల లs��క; 4444 T°వహÑ ÌLమ	 }మ	 య�12తp. 5555 య�12తp క;మ�రFల;;
%���రF మ�%�గ	 మ�దP య�9ాను తpబµల; ��Ì2క; ¬రసు అను9ారF. 6666
%���రF క;మ�రFల; అష�నà #§ఫతp ��గ#ా4. 7777 య�9ాను క;మ�రFల; ఎÚ�ా
త#§ªషp �I¬Nమ	 �ో�x మ	. 8888 }మ	 క;మ�రFల;; కcషp !¯Kా Pమ	 ప�తp
కTxను. 9999 కcషp క;మ�రFల; Z2బµ హ�ల� సబµN  #ాయమ� సబN �ా. #ాయమ�
క;మ�రFల; Ì2బద�xను. 10101010 కcషp "¹Ö దును కT:ను, ఇతడ� భ�!]�� ప#ా
క\మWాల;లలk nదట-9ాడ�. 11111111 లc�ºయ	ల; అTx] య	ల; లs}áయ	ల;
నప�N ß̈య	ల; 12121212 పతpK Zీయ	ల; Óి>ÌీNయ	ల వంశకరNలsౖన కసూ6 ß̈య	ల;
కâ�N #§య	ల; !¯Kా Pమ	 సంతJ9ారF. 13131313 కTxను తన జ³�ష¡ క;మ�రF(ైన
Zీ�ోనును Á̈తpను కT:ను. 14141414 PQబ�Zీయ	ల; అ¹#§య	ల; %S#ా¶ Ìీయ	ల;
15151515 ©̈��య	ల; అ#§�య	ల; Zీయ	ల; 16161616 అ#ా��ºయ	ల; Z2మ�#§య	ల;
హమ�¬య	ల; అత" సంతJ9ారF. 17171717 ÌLమ	 క;మ�రFల;; ఏల�మ	 అష�ª రF
అరumదు లcదు అ#ామ	 ఊà హÉల; %?�ెరF ��Ì2క;. 18181818 అరumదు ÌLలహÑను



కT:ను. ÌLలహÑ ఏబ¿రFను కT:ను. 19191919 ఏబ¿రFనక; ఇదwరF క;మ�రFల; ప�ట-C #S,
ఒక" ��నమ	లలk భ�! V´µ%Sంపబ(ెను గనుక అత"�I 12లsగ	 అ" 1LరF
12టCబ(ెను, అత" స�దరF" 1LరF ±�ాN ను. 20202020 ±�ాN ను అలk4�xదును
Ì2లప�ను హస#ా49:తpను PQరహÑను 21212121 హ�ోరమ	ను ఊజjల;ను ���ా6 నును
22222222 ఏబµల;ను అáమ� P�ల;ను ÌLబను 23232323 ఓÓీరFను హ�ల�ను ãబµల;ను
కT:ను, �రందరFను ±�ాN ను క;మ�రFల;. 24242424 ÌLమ	 అరumదు ÌLలహÑ ఏబ¿రF
12లsగ	 రయ� 25252525 Z2ర�గ	 Tx�రF �ెరహÑ 26262626 అబµK }మను 1LరF 12టCబ(fన
అబµK మ	. 27272727 అబµK }మ	 క;మ�రFల;, 28282828 ఇ¯ాqక; ఇ�ా4P�ల;. 29292929 �#S
తరమ	ల; ఏవన%ా ఇ�ా4P�ల;నక; జ³�ష¡  క;మ�రFడ� T:బµãతp తరF9ాత
�³�xరF అదËP�ల; !బµîమ	 30303030 !�ా4 దూమ� మWాî హదదు �ేమ� 31313131
PQత�రF Tx1ీషp �?�ెమ�; �రF ఇ�ా4P�ల; క;మ�రFల;. 32323232
అబµK }మ	±క� ఉపపJ`PQ�న �?త�#ా క"న క;మ�రFల; ఎవరన%ా
�మ�Ö ను ±�Ôను ���xను!�x�ను ఇ�ాËక; ష�వహÑ. ±�Ôను
క;మ�రFల; ÌLబ�xను. 33333333 !�x�ను క;మ�రFల;, ఏPâా ఏÓ2రF హT°క;
అá�x ఎల�w య�; �రందరFను �?త�#ాక; ప�ట-Cన క;మ�రFల;. 34343434 అబµK }మ	
ఇ¯ాqక;ను కT:ను, ఇ¯ాqక; క;మ�రFల; ఏWావ� ఇW\ా P�ల;. 35353535 ఏWావ�
క;మ�రFల; ఏÚఫà #?య� 9Eల; PQయ�షp య�ల�మ	 �ÅరహÑ. 36363636 ఎÚఫà
క;మ� రFల; �ేమ�ను ఓమ�రF Z2�� %ా�xమ	 కనà Jమ�` అమ�ల�క;. 37373737
#?య�9Eల; క;మ�రFల; నహతp జ?రహÑ షమ�4 !జè . 38383838 W PÀరF క;మ�రFల;
లk�xను Wóబµల; Zిబ¢�ను అTx ����ను ఏZ2రF ���ాను. 39393939 లk�xను క;మ�
రFల; �#§ �మ�మ	; Jమ�` లk�xనునక; స�ద#S. 40404040 Wóబµల;



క;మ�రFల; అల��ను మనహతp ఏబµల; Ì2�� ఓTxమ	. Zిబ¢�ను క;మ�రFల;
అయ�� అTx. 41414141 అTx క;మ�రFలలk ఒక"�I ����ను అ"1LరF. ����ను
క;మ�రFల; హమ�Ö ను ఎ�ాËను ఇ�xK ను �?#ాను. 42424242 ఏZ2రF క;మ�రFల; ëల�ú ను
జ9ాను యహ�ాను. ���ాను క;మ�రFల; ఊà అ#ాను. 43434343 ఏ #ాàను
ఇW\ా P�Úయ	లను ఏలకమ	నుప� ఎ�ోమ	 �ేశమందు ఏ>న #ాàల; �రF;
బ¿ãరF క;మ�రF(ైన బ¿ల అత" పటCణమ	 1LరF ��Txú బµ. 44444444 బ¿ల చ"��Pన
తరF9ాత బÐ¯Kా  ఊ#S9ా(ైన జ?రహÑ క;మ�రF(ైన ãబµబ	 అత"�I బదుల;%ా
#ాజjPQను. 45454545 ãబµబ	 చ"��Pన తరF9ాత �ేమ�య	ల �ేశప� 9ా(ైన
హÑ�ామ	 అత"�I బదుల;%ా #ాజjPQను. 46464646 హÑ�ామ	 చ"��Pన తరF9ాత
¹య�బ	 �ేశమ	న !�x�య	లను హతమ	�ేZిన బ¿�ెదు క;మ�రF(ైన
హదదు అత"�I బదుల;%ా #ాజjPQను; ఇత" పటCణమ	 1LరF అ�తp. 47474747 
హదదు చ"��Pన తరF9ాత మW \�ా ఊ#S9ా(ైన శవ�6  అత"�I బదుల;%ా
#ాజjPQను. 48484848 శవ�6  చ"��Pన తరF9ాత న�� దగ¶రనున` ర ¼̈బ¢తp9ా(ైన
�ావ�ల; అత"�I బదుల;%ా #ాజjPQను. 49494949 �ావ�ల; చ" ��Pన తరF9ాత
అ�ÅËరF క;మ�రF(ైన బయý }Txను అత"�I బదుల;%ా #ాజjPQను. 50505050 
బయý }Txను చ" ��Pన తరF9ాత హదదు అత"�I బదుల;%ా #ాజjPQను;
ఇత" పటCణమ	 1LరF �ాయ	. ఇత" ´µర�1LరF �� Á̈తబéల;; ఈ�� �¤జj}బ	
క;మ�#?NPQ�న మ�ేKదు నక; ప�ట-Cన��. 51515151 హదదు చ"��Pన తరF9ాత ఎ�ోమ	
నందు ఉం(fన Txయక;లsవరన%ా Jమ�` Txయక;డ�, అల�� Txయక;డ�,
య�ేతp Txయక;డ�, 52525252 అహÚబµమ�Txయక;డ�, ఏల� Txయక;డ�, 1ీT°ను
Txయక;డ�, 53535353 కనà Txయక;డ�, �ేమ�ను Txయక;డ�, !బµqరF Txయక;డ�,



54545454 మ%§wP�ల; Txయక;డ�, ఈల�మ	 Txయ క;డ�; �రF ఎ�ోమ	�ేశమ	నక;
Txయక;ల;.
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1111 ఇW\ా P�ల; క;మ�రFల;; ర�బéను Ìి¹�ను ల�V య��x ఇWాîఖ�రF
జ?బ�లcను 2222 �xను ãZLప� బ¿Tx�]ను నâాN > %ాదు ఆÌLరF. 3333 య��x
క;మ�రFల; ఏరF ఓTxను ÌLల�. ఈ మ	గ	¶ రF కTxయ	#ాలsౖన ష�య
క;మ�#?Nయందు అత"�I ప�ట-C #S. య��xక; జ³�ష¡ క;మ�రF(ైన ఏరF PQ�9ా
దృÌిC �I �ెడi9ా(ైనందున ఆయన 9ా"" చం12ను. 4444 మ#Sయ	 అత" �Åడలsౖన
�xమ�రF అత"�I 12#?సును జ?రహÑను కT:ను. య��x క;మ�రFలందరFను
అPదు గ	రF. 5555 12#?సు క;మ�రFల; ¼̈¯�K ను }మ�ల;. 6666 జ?రహÑ క;మ�రFల;
అPదుగ	రF, �] ఏ�xను Á̈మ�ను కలk�ల; �xర. 7777 క#§4 క;మ�రFలలk
ఒక"�I ఆ�ాను అ" 1LరF; ఇతడ� Wాపగ\సN���న �x"లk ��ంత అపహ#SంA
ఇW\ా P�Úయ	లను శ\మ12టMCను. 8888 ఏ�xను క;మ�రFలలk అజ#ా� అను
ఒకడ�ం(ెను. 9999 ¼̈¯�K నునక; ప�ట-Cన క;మ�రFల; PQర ¼̈4P�ల; #ామ	 �?లcబ¿ౖ.
10101010 #ామ	 అ]్మTx�xబ	ను కT:ను, అ]్మTx�xబ	 య��x9ా#S�I 12దwPQ�న
నయ¯�qనును కT:ను. 11111111 నయ¯�qను శల�4ను కT:ను, శల�4 బ¢యàను కT:ను,
12121212 బ¢యà ఓబéదును కT:ను, ఓబéదు PQషªP" కT:ను, 13131313 PQషªP తన జ³�ష¡
క;మ�రF(ైన ఏÚయ�బ	ను #?ండవ9ా(ైన అáTx�xబ	ను మ�డవ9ా(ైన
షమ�4ను 14141414 Txల;గవ9ా(ైన T:తTEల;ను, అPదవ9ా(ైన రదwP" 15151515 
ఆరవ9ా(ైన ఓజ?మ	ను ఏడవ 9ా(ైన �x�దును కT:ను. 16161616 Z2ర�య�



అáగPÀల; �#S అక��ెలs6 ండ�K . Z2ర�య� క;మ�రFల; మ	గ	¶ రF, అáÌ2ౖ
ã9ాబ	 అWా Á̈ల;. 17171717 అáగPÀల; అమ�Wాను కT:ను; ఇ�ా4P�Úయ	(ైన
PQ�ెరF అమ�Wాక; తం(fK. 18181818 ¼̈¯�K ను క;మ�రF(ైన �ాల�బ	 అ¸బµ అను తన
´µర�యందును PQ#§ãతpనందును 1ిల6 లను కT:ను. అ¸బµ క;మ�రFల;
ఎవరన%ా P�Ì2రF ��బµబ	 అ#�w ను. 19191919 అ¸బµ చ"��Pన తరF9ాత �ాల�బ	
ఎâKా �xను V9ాహమ	 �ేZి��న%ా అ�� అత"�I హÉరFను కT:ను. 20202020 హÉరF
ఊ#S" కT:ను, ఊ#S బ¿సల�ల;ను కT:ను. 21212121 తరF9ాత ¼̈¯�K ను %Sల�దు తం(fKPQ�న
మ��×రF క;మ�#?Nను కc(ెను; �xను అరFవ�� సంవతqరమ	ల
వయసుqగల9ా(ైనప�డ� �x"" V9ాహమ	 �ేZి��న%ా అ�� అత"�I Z2గ�బ	ను
కT:ను. 22222222 Z2గ�బ	 య�PÀరFను కT:ను, ఇత"�I %Sల�దు �ేశమందు
ఇరFవ��మ�డ� పటC  ణమ	 ల;ం(ెను. 23232323 మ#Sయ	 %?ష�రF9ారFను
Zి#Sయనుల;ను య�PÀరF పటCణమ	లను �?Txతpను �x" ఉపపటCణమ	 లను
అరFవ�� పటCణమ	లను 9ా#S±దwనుం(f ¬Zి��"#S. �రందరFను %Sల�దు
తం(fKPQ�న మ��×రFనక; క;మ�ళØ6 . 24242424 �ాల�బ	�ైన ఎâKా �xలk ¼̈¯�K ను
చ"��Pన తరF9ాత ¼̈¯�K ను ´µర�PQ�న అáయ� అత"�I �ె�Åవక; తం(fKPQ�న
అష�ª రFను కT:ను. 25252525 ¼̈¯�K ను జ³�ష¡  క;మ�రF(ైన PQర ¼̈4P�ల; క;మ�రFల;
ఎవరన%ా జ³�షp¡  డగ	 #ామ	 బ�Tx ఓ#?ను ఓజ?మ	 అ ß̈య�. 26262626 అటµ#ా అను
ఇం��క ´µర� PQర ¼̈4P�ల;నక; ఉం(ెను, ఇ�� ఓTxమ	నక; త>6 . 27272727
PQర ¼̈4P�ల;నక; జ³�ష¡ క;మ�రFడగ	 #ామ	 క;మ�రFల; మయà య�]ను
ఏ�?రF. 28282828 ఓTxమ	 క;మ�రFల; షమ4P య��x, షమ4P క;మ�రFల;
Tx�xబ	 అáష�రF. 29292929 అáష�రF ´µర�1LరF అáహPల;, అ�� అత"�I



అ}Ëనును, nÚదును కT:ను. 30303030 Tx�xబ	 క;మ� రFల; Z2లsదు అపuPÀమ	.
Z2లsదు సం�xనమ	ల�క;ండ చ"��PQను 31313131 అపuPÀమ	 క;మ�రFలలk ఇÌీ
అను ఒక డ�ం(ెను, ఇÌీ క;మ�రFలలk ÌL�ాను అను ఒకడ�ం(ెను, ÌL�ాను
క;మ�రFలలk అహ6 P అను ఒకడ�ం(ెను, 32323232 షమ4P స�దరF(ైన య��x
క;మ�రFల; PQ�ెరF ãTx�xను;PQ�ెరF సం�xనమ	ల�క;ండ చ"��PQను. 33333333
ãTx�xను క;మ�రFల; 1Lలsతp జjజj; �రF PQర ¼̈4 P�ల;నక; ప�ట-Cన9ారF.
34343434 ÌL�ానునక; క;మ�#?Nల� %ా" క;మ�రFల; ల�క��P#S;ఈ ÌL�ానునక; య#úా
అను ఒక �xసుడ�ం(ెను, 9ాడ� ఐగ	1ీNయ	డ� 35353535 ÌL�ాను తన క;మ�#?Nను తన
�xసు(ైన య#úా క; ఇయ�%ా అ�� అత"�I అతNP" కT:ను. 36363636 అతNP
Tx�xనును కT:ను, Tx�xను జjబµదును కT:ను, 37373737 జjబµదు ఎ�ా6 ల;ను కT:ను,
ఎ�ా6 ల; ఓబéదును కT:ను, 38383838 ఓబéదు PQహÉను కT:ను, PQహÉ అజ#ా�ను
కT:ను, 39393939 అజ#ా� Á̈లsసుqను కT:ను, Á̈లsసుq ఎల�Wాను కT:ను, 40404040 ఎల�Wా
Zి¯ా4PÀ" కT:ను, Zి¯ా4PÀ షలc6 మ	ను కT:ను, 41414141 షలc6 మ	 PQక మ��ను
కT:ను, PQకమ�� ఎÚ�ామ�ను కT:ను. 42424242 PQర ¼̈4P�ల; స�దరF(ైన
�ాల�బ	 క;మ�రFలsవరన%ా yప� తం(fKPQ�న �¤�ా, Pతడ� అత"�I జ³�షp¡ డ�.
అá ¼̈బ¢K ను �¤�ాక; క;మ�రFడ�. 43434343 ¼̈బ¢K ను క;మ�రFల; �ÅరహÑ తప�uయ
#³�?మ	 Ì2మ. 44444444 Ì2మ ã#?�య�మ	 తం(fKPQ�న రహమ	ను కT:ను, #³�?మ	
షమ4P" కT:ను. 45454545 షమ4P క;మ�రFడ� మ�ãను, ఈ మ�ãను
బéత�qరFనక; తం(fK. 46464646 �ాల�బ	 ఉపపJ`PQ�న ఏPâా }#ానను ¹జjను
%ాజ³àను కT:ను, }#ాను %ాజ³àను కT:ను. 47474747 PQహw P క;మ�రFల; #?%?మ	
ã�xమ	 %³�ాను 12లsటB ఏPâా షయప�. 48484848 �ాల�బ	 ఉపపJ`PQ�న



మయ�ా Ì2బ¿రFను JరúTxను కT:ను. 49494949 మ#Sయ	 అ�� మద4Tx`క; తం(fKPQ�న
షయప�ను మ�³Ë Txక;ను %Sబµ�క; తం(fKPQ�న Ì29ానును కT:ను. �ాల�బ	
క;మ�#?Nక; అ�ాq అ" 1LరF. 50505050 ఎâKా �xక; జ³�షp¡ డ�%ా ప�ట-Cన హÉరF
క;మ�రF(ైన �ాల�బ	 క;మ�రFల; ఎవరన%ా �Iర��x�#§మ	 తం(fKPQ�న Wóబµల;ను,
51515151 బé�ె6 Á̈మ	 తం(fKPQ�న శల�4య	ను, బé�x¶ �ేరF తం(fKPQ�న }#³ ప�ను. 52525252
�Iర��x�#§మ	 తం(fKPQ�న Wóబµల; క;మ�రFలsవ రన%ా }#�P� హyహ]్మను
�తp. 53535353 �Iర��x�#§మ	క;మ�రFలsవరన%ా ఇ¬Kయ	ల;ను ప�¬య	ల;ను
షpమ�4 ¬య	ల;ను !�Kా PÀయ	ల;ను; �#Sవలన ¯�#ా¬య	 ల;ను
ఎ�ాN య	Úయ	ల;ను క>%S#S. 54545454 శల�4 క;మ�రFలsవ రన%ా బé�ె6 Á̈మ	ను
T:టù�ా¬య	ల;ను ã9ాబ	 ఇంట- సంబంధ���న అ�x#�¬య	ల;ను
మ�నహ¬య	లలk ఒక ´µగమ	%ానున` జj#§య	ల;ను. 55555555 యబéËàలk
�ాప�రమ	న` ల�üక;ల వంశమ	లsౖన J#ా¬య	ల;ను Ìిమ��¬య	ల;ను
&�Å¬య	ల;ను; �రF #³�ాబ	 ఇంట- 9ా#S�I తం(fKPQ�న హమ�తpవలన ప�ట-Cన
�³య	ల సంబంధుల;.
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1111 �x�దునక; ¼̈బ¢K నులk ప�ట-Cన క;మ�రFలsవరన%ా PQజ?KP�Úయ	#ాలsౖన
అ ß̈T°యమ	నక; ప�ట-Cన అ¹`ను జ³�షp¡ డ�; క#?4Úయ	#ాలsౖన
అáగPÀల;నక; ప�ట-Cన �x"P�ల; #?ండవ9ాడ�, 2222 %?ష�రF #ాజ?ౖన తల4P
క;మ�#?NPQ�న మయ�ాక; ప�ట-Cన అబµª లkమ	 మ�డవ9ాడ�, హ%§¶తp
క;మ�రF(ైన అ�ోయ� Txల¶ వ 9ాడ�, 3333 అáటల; క"న Ì2ఫట� అPదవ9ాడ�,



అత" ´µర�PQ�న ఎ%ా6 క"న ఇ�ెKయ�మ	 ఆరవ9ాడ�, 4444 ఈ ఆరFగ	రF ¼̈బ¢K నులk
అత"�I ప�ట-C #S, అచdట అతడ� ఏడ� సంవతqరమ	ల ఆరFT:లల; ఏలsను, 5555 
PQర�ష ల�మ	లk మ	పu�� మ�డ� సంవతqరమ	ల; ఏలsను. PQర�షల�మ	లk
అత"�I ప�ట-Cన 9ా#?వరన%ా అ]్మP�ల; క;మ�#?N PQ�న బ�ెªబవలన క>%Sన
Ìిమ�� ��బµబ	 Tx�xను ¯�లa¹ను అను నల;గ	రF 6666 ఇ´µరF ఎÚ�ామ�
ఎÚ1LలsటB T°గహÑ T:12గ	 య�Óీయ ఎÚ�ామ� 7777 ఎల���x ఎÚ1LలsటB అను
�¾మ4ండ�K  క;మ�రFల;. 8888 ఉపపతp`లవలన క>%Sన9ారF%ాక �రందరF
�x�దునక; జనన���#S; �xమ�రF �#S�I స�ద#S. 9999 ¯�లa¹నునక;
#?హబµమ	 క;మ�రFడ�, అత" క;మ�రFడ� అáయ�. 10101010 అá య�క; ఆ¯ా
క;మ�రFడ�, ఆ¯ాక; PQ��ా�ాతp క;మ� రFడ� 11111111 PQ��ా�ాతpనక;
PQ�#ామ	 క;మ�రFడ�, PQ�#ామ	నక; అహజj� క;మ�రFడ�,
అహజj�క; ã9ాషp క;మ�రFడ�, 12121212 ã9ాషpనక; అమజj� క;మ�రFడ�
అమజj�క; అజ#ా� క;మ�రFడ�, అజ#ా�క; ã�xమ	 క;మ�రFడ� 13131313 
ã�xమ	నక; ఆ}à క;మ� రFడ�, ఆ}àనక; ©̈��య� క;మ�రFడ�,

©̈��య�క; మనÌLª  క;మ�రFడ�, 14141414 మనÌLª క; ఆ¹ను క;మ�రFడ�,
ఆ¹నునక; ãÌీయ� క;మ�రFడ�. 15151515 ãÌీయ� క;మ�రFలsవరన%ా జ³�షp¡ డ�
ã}Txను, #?ండవ9ాడ� PQ�య��×మ	, మ�డవ9ాడ� Zి���య�,
Txల¶ వ9ాడ� షలc6 మ	. 16161616 PQ�య��×మ	 క;మ�రFలలk PQ��Tx� అను
ఒకడ�ం(ెను, అత" క;మ�రFడ� Zి���య�. 17171717 య��Tx� క;మ�రFల; అZీqరF
షయÚNP�ల; 18181818 మÚ� #ామ	 12�xయ� Ì2నజèరF PQకమ�� ��ామ� T:దబµ�.
19191919 12�xయ� క;మ�రFల; జ?రFబµËబ¿ల; Ìి]; జ?రFబµËబ¿ల; క;మ�రFల;



��షpల�6 మ	 హనTx�; Ì2లk]తp 9ా#S�I స�ద#S. 20202020 హషpబµ ఓ ¼̈ల;
బ¿#?�ా�హస�x� య�షబ¿Z2úదు అను మ#S యPదుగ	రFం(f#S. 21212121 హనTx�
క;మ�రFల; 12లటµ� PQషయ�, #?âాయ� క;మ�రFల;ను అ#ా`ను
క;మ�రFల;ను ఓబ�x� క;మ�రFల;ను Ì2కTx� క;మ�రFల;ను. 22222222 Ì2కTx�
క;మ�రFలలk Ì2మయ� అను ఒకడ�ం(ెను; Ì2మయ� క;మ�రFల; ఆరFగ	రF.
హట�C షp ఇ%ాల; బµ#SయహÑ T:య#ా� �ా�ాతp. 23232323 T:య#ా� క;మ�రFల;
మ	గ	¶ రF. ఎలk�P�T:ౖ ©̈��య� అyK�ామ	; 24242424 ఎలk�P�T:ౖ క;మ�రFల;
ఏడ�గ	రF; �ద9ా� ఎల��Ìీబ	 12ల�య� అకc�బ	 ã}Txను �ెల�య��
అTx".
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1111 య��x క;మ�రFలsవరన%ా 12#?సు ¼̈��K ను క#§4 హÉరF Wóబµల;. 2222 Wóబµల;
క;మ�రF(ైన #?9ాయ� యహతpను కT:ను, యహతp అహÉ���" లహదును
కT:ను, ఇV ¯�#ా¬య	ల వంశమ	ల;. 3333 అáP��xమ	 సంతJ9ా #?వరన%ా
PQజ?KP�ల; ఇ�ా4 ఇ�xËషp �#S స�ద#S 1LరF హజ?èలsలku". 4444 మ#Sయ	
%?�ో#§య	లక; 1ితరFడగ	 12నూP�ల;ను హÉ�ాPÀయ	లక; 1ితరFడగ	
ఏజ?రFను, �రF బé�ె6 Á̈మ	నక; తం(fKPQ�న ఎâKా �xక; జ³�షp¡ డగ	 హÉరFనక;
క;మ�రFల;. 5555 �ె�Åవ తం(fKPQ�న అష�ª రF నక; ¼̈ల� నయ#ా అను ఇదwరF
´µర�ల;ం(f#S. 6666 నయ#ా అత"�I అహÑజjమ	ను ¼̈12రFను �ేమ" }య
హ�ాN #§" కT:ను. �రF నయ#ాక; ప�ట-Cన క;మ� రFల;. 7777 ¼̈ల� క;మ�రF
లsవరన%ా జ?#?తp ¯�హరF ఎ�x`ను. 8888 �Åà ఆనూబ	ను జoబéబµను }రFమ	



క;మ�రF(ైన అహ#³úల;±క� వంశమ	లను కT:ను. 9999 యబéËà1 తన
స�దరFలకంటM ఘనమ	 ��ం��న9ా(ై య	ం(ెను 9Eదనప(f Pత" కంట-న"
అత" త>6  అత"�I యబéËà అ" 1LరF12టMCను. 10101010 యబéËà ఇW\ా P�Ú య	ల
�ేవ�"గ�#Sd nఱÃ12ట-Cవ� నను` "శdయమ	%ా ఆ�ర���ంA Tx స#Sహదుw ను
VWాల పరA  �ెP� Txక; ��డ�%ా ఉండ దయ�ేZి Txక; �×డ�#ాక;ండ
�x"లkనుం(f నను` త1ిuంచుమ	 అ" �Kా #SÍంప%ా �ేవ�డ� అతడ� మనV�ేZిన
�x"" అత"�I దయ�ేZ2ను. 11111111 ష�వహÑ స�దరF(ైన �?లcబ	 ఎ��N నునక;
తం(fKPQ�న �� ß̈రFను కT:ను. 12121212 ఎ��N ను బé�xK âాను �ాZ2యను
ఈ#ా`}షpనక; తం(fKPQ�న �ె ©̈Tx`ను కT:ను, �రF #³�ా9ారF. 13131313 కనà
క;మ�రFల; ఒ¬`P�ల; Wø#ాయ�; ఒ¬`P�ల; క;మ�రFలలk హతతp అను ఒక
డ�ం(ెను. 14141414 ��య�TU�ై ఒâKా ను కT:ను, Wø#ాయ� ప"9ా#S లkయలk
"వZించు9ా#S�I తం(fKPQ�న ã9ా బ	ను కT:ను, ఆ లkయలk"9ారF ప"9ా#?r
య	ం(f#S. 15151515 PQఫ�T:` క;మ�రF(ైన �ాల�బ	 క;మ�రFల; ఈర� ఏల� నయమ	;
ఏల� క;మ�రFలలk కనà అను ఒకడ�ం(ెను. 16161616 PQహలs6 ల�ల; క;మ�రFల; yఫ�
yâా ¬#ా� అశ#³�ల;. 17171717 ఎజjK  క;మ�రFల; PQ�ెరF ��#?దు ఏÓ2రF య�లkను;
��#?దు ´µర� !#ా�మ	ను షమ4P" ఎÌ2C¹ను 9ా#S�I 12దwయPన
ఇ�ాËహÑను కT:ను. 18181818 అత" ´µర�PQ�న PQహÉ�ºయ� %?�ోరFనక;
పK¥x"PQ�న PQ#? దును Wó�Åక; పK¥x"PQ�న ¼̈బ¿రFను జjT°హక; పK¥x"PQ�న
PQకc¬P�ల;ను కT:ను. ��#?దు V9ాహమ	 �ేZి��"న ఫ#� క;మ�#?NPQ�న
ë�x�క; ప�ట-Cన క;మ�రFల; �#³. 19191919 మ#Sయ	 నహమ	 స�ద#SPQ�న
హÉ�ºయ� ´µర�±క� క;మ�రFలsవరన%ా గ#§4య	 (ైన �?PÀల�



మ�య�ా¬య	(ైన ఎÌ2C¹. 20202020 Ìీ¹ను క;మ�రFల; అ¹`ను #STx`
బ¿Txú Txను ¬లkను. ఇÌీ క;మ�రFల; జo Á̈తp బ¿T°è Á̈తp. 21212121 య��x
క;మ�రF(ైన ÌLలహÑ క;మ�రFలsవరన%ా ల��ాక; పK¥x"PQ�న ఏరF మ�#³�ాక;
పK¥x"PQ�న ల�xw య	; సన`ప� వసN �మ	ల; TEయ	 అÌLËయ Pంట-
వంశక;లక;ను 22222222 ã�× ]య	లక;ను �Åజ³ బµPÀయ	లక;ను
ã9ాషp9ా#S�I" ¹య�బ	లk పKభ	త�మ	 TUం��న Wా#ా1ీయ	లక;ను
య�ష� ëలs ¼̈మ	9ా#S�I" అతడ� 1ితరFడ�; ఇV ప�ర� �ాలప� సంగతpల�.
23232323 9ారF క;మ4#S9ాండ6 P T:�xPÀమ	 నందును %?�ే#ానందును
�ాప�రమ	ం(f#S; #ాà "యమమ	 �ేత అత"ప" V�x#Sంచుట�?r అచdట
�ాప�రమ	ం(f#S. 24242424 Ìి¹�ను క;మ�రFల; T:మ�P�ల; య�]ను య�#§బ	
జ?రహÑ �ావ�ల;. 25252525 �ావ�ల;నక; షలc6 మ	 క;మ�రFడ�, షలc6 మ	నక;
!బµîమ	 క;మ�రFడ�, !బµî మ	నక; !�ా4 క;మ�రFడ�. 26262626 !�ా4
క;మ�రFలలk ఒకడ� హమ�4P�ల;; హమ�4P�ల;నక; జకc�రF క;మ�రFడ�,
జకc�రFనక; Ìి] క;మ�రFడ�. 27272727 Ìి]�I పదుTxరFగ	రF క;మ�రFల;ను
ఆరFగ	రF క;మ�#?Nల;ను క>%S#S; అP�ే అత" స�దరFలక; ఎం�� మం��
క;మ�రFల; కల;గల�దు; య��x9ారF వృ��zPQ�నటB6  9ా#S వంశమ	ల"`య	
వృ��z �ాల�దు. 28282828 9ారF బ¿P�#?ªబµలkను ¹ల��xలkను హజరFª వల;లkను 29292929
ëల�ú లkను ఎజ?మ	లkను ��ల�దులkను బ¿త�P�ల;లkను 30303030 �#ా4లkను
Zిక6గ	లkను బéత4#ా�బ¢తpలkను }జర�q¯ాలkను బé¬Ë#§లkను
ష#ాPమ	లkను �ాప�రమ	ం(f#S. 31313131 �x�దు ఏల;బ(f వరక; 9ారF ఆ
పటCణమ	లలk �ాప�రమ	ం(f#S. 32323232 ఏ�xమ	 అPÀను #S¹4ను ���?ను ఆ�ాను



అను9ా#S ఊళØ6  అPదు. 33333333 బయల;వరక; ఆ పటCణమ	ల ��లమ	ల; 9ా#S
వశమ	న ఉం(ెను; ఇV 9ా#S "9ాససÍలమ	ల;, వంWావÈ పట«Cల; 9ా#Sక;ం(ెను.
34343434 9ారF ����బµబ	 య�¤6 క; అమజj� క;మ�రF(ైన ã�ా, 35353535 ã9Eల;
అ�P�ల; క;మ�రF(ైన Wø#ాయ�క; ప�ట-Cన ãÌిబµ� క;మ�రF(ైన PQహÉ. 36363636
ఎలk�P�T:ౖ యహ�Åబµ PQ��}య� అWాయ� అ�ºP�ల; PQ�]P�ల;
బ¿Txయ�; 37373737 Ì2మయ�క; ప�ట-Cన Ìి] క;మ�రF(ైన PQ�xయ�క; ప�ట-Cన
అలk6 ను క;మ�రF(ైన Ìి1ి క;మ�రF(ైన yజj అను9ారF. 38383838 1Lళ6వరFసను
9Kా యబ(fన �రF తమతమ వంశమ	లలk 12దwలsౖయ	ం(f#S; �#S 1ితరFల Pండ�6
బహÑ%ా వ#Szలs6 ను. 39393939 �రF తమ మందల��రక; �¤త 9:దక;ట�?r %?�ోరFనక;
త�రFuననున` పల6 ప�సÍలమ	నక; ��P 40404040 మంA బలకర���న �¤తయ	
T:మ4��య	 సుఖమ	నుగల VWాల�ేశమ	ను కను%t"#S; ప�ర� మందు
}మ	±క� వంశప�9ారF అక�డ �ాప�ర మ	ం(f#S. 41414141 1Lళ6వరFసను
9Kా యబ(fయ	ండ� �రF య��x #ాజ?ౖన ©̈��య� ��నమ	లలk అచdట-�I వAd
అచdట కనబ(fన9ా#S గ	(xరమ	లను "9ాససÍలమ	లను పడ%tట-C  9ా#S"
హతమ	�ేZి, అచdట తమ %tఱÃలక; త%Sన �¤త క>%Sయ	ండ�ట�ేత TEట-వరక;
9ా#S ¯ాÍ నమ	లను ఆక\!ంచు��" య	Tx`రF. 42424242 Ìి¹�ను క;మ�రFలsౖన
�#Sలk ఐదువందలమం�� తమ12ౖ" ఇÌీ క;మ�రFలsౖన 12లటµ�ను T:య#ా�ను
#?âాయ�ను ఉyèP�ల;ను అ¥� పతpల%ా "రÞPంచు��" W PÀరF
మT:`మ	నక; ��P 43434343 అమ�ల��×య	లలk త1ిuంచు��"న W షమ	ను
హతమ	�ేZి TEట-వరక; అచdట �ాప�రమ	Tx`రF.



��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 5��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 5��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 5��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 5

1111 ఇW\ా P�ల;నక; �¾>చూ> క;మ�రF(ైన ర�బéను క;మ�రFల Vవరమ	. ఇతడ�
జ³�షp¡ (ై య	ం(ెను %ా" తన తం(fK పరFప�ను �xను అంటBపరAనందున అత"
జన4 ¯ా�తంతK~మ	 ఇW\ా P�ల; క;మ�రF(ైన ãZLప� క;మ� రFల�Iయ�బ(ెను;
అP�ే వంWావÈలk ãZLప� జ³�షp¡  డ�%ా �xఖల;�ేయబడల�దు. 2222 య��x
తన స�ద రFలకంటM ¼̈Adన9ా(xPQను, అత"నుం(f పKమ	ఖుడ�
బయల;9:డలsను, అPనను జన4¯ా�తంతK~మ	 ãZLప� �xPQను. 3333
ఇW\ా P�ల;నక; జ³�షp¡ డ�%ా ప�ట-Cన ర�బéను క;మ�రF లsవరన%ా హT°క; పల;6

¼̈¯�K ను క#§4. 4444 ã9Eల; క;మ�రFలలk ఒకడ� Ì2మయ�, Ì2మయ�క; %�గ	
క;మ�రFడ�, %�గ	నక; Ìి] క;మ�రFడ�, 5555 Ìి]�I ]�ా క;మ�రFడ�, ]�ాక;
#?9ాయ� క;మ�రFడ�, #?9ాయ�క; బయల; క;మ�రFడ�, 6666 బయల;నక; బ¿P�ర
క;మ�రFడ�, ఇతడ� ర�బéయ	లక; 12దw . అష�ª రF #ాజ?ౖన Jగ6Juల�Z2రF అత"
�ెర¬Zి��" ��PQను. 7777 9ా#S తరమ	ల వంWావÈ స#Sచూడబ(fనప�డ� 9ా#S
క;టBంబ మ	ల ��ప�న అత" స�దరFలలk మ	ఖు�ల;%ా �ే>న9ారF
PQ ß̈P�ల;ను, జ?క#ా�య	ను, 8888 ã9Eల; క;మ�రF(ైన Ì2మక; ప�ట-Cన ఆజjà
క;మ�రF(ైన బ¿ల య	ను. బ¿ల వంశప�9ారF అ#�P�రFనందును T:బ¢ వరక;ను
బయలs4ãనువరక;ను �ాప�రమ	ం(f#S. 9999 9ా#S ప�వ�ల; %Sల�దు�ేశమందు
అJV¯ాN రమ	 �ా%ా త�రFuన య�ఫKట«సున�� nదల;��" అరణ�ప�
స#Sహదుw వరక;ను 9ారF �ాప�రమ	ం(f#S. 10101010 ¯êల; ��నమ	లలk 9ారF హ%§\
PÀల�� య	దzమ	 జ#S%SంA 9ా#S" హతమ	�ేZి %Sల�దు త�రFu9:ౖప�వరక;



9ా#S గ	(xరమ	లలk �ాప�రమ	ం(f#S. 11111111 %ాదు వంశసుÍ ల; 9ా#S�?దురF%ా బµ�ాను
�ేశమందు సల��వరక; �ాప�రమ	ం(f#S. 12121212 9ా#Sలk ã9Eల; �ెగ9ారF
మ	ఖు�ల;, #?ండవ �ెగ9ారF �ా�ామ	9ారF. �ా�ామ	9ారFను యహT:ౖ9ారFను
�ా�ాతp9ారFను బµ�ానులk ఉం(f#S. 13131313 9ా#S 1ితరFల Pంట-9ా#?rన 9ా#S
స�దరFల; ఏడ�గ	రF, !ఖ�P�ల; ��షpల�6 మ	 ÌLబã#?r య�ాను yయ
ఏబ¿రF. 14141414 �రF హÉ#§ అను9ా"�I ప�ట-Cన అá}Pల; క;మ�రFల;. ఈ హÉ#§
య#�యక; య�#�య %Sల�దునక; %Sల�దు !ఖ�P�ల; నక; !ఖ�P�ల;
PQÌీÌ2ౖ�I PQÌీÌ2ౖ యహ�ోక; యహ�ో బ�àనక; ప�ట-C #S. 15151515 గ� క;మ�రF(ైన
అáw  P�ల;నక; ప�ట-Cన అ ß̈ 9ా#S 1ితరFల Pండ6 9ా#S�I 12దw . 16161616 9ారF
బµ�ానులkనున` %Sల�దునందును �x" %\ా మమ	లయందును �ా#�నునక;
�ే#S�?rన ఉప%\ా మమ	ల యందును �x" �Kా ంతమ	లవరక; �ాప�రమ	ం(f#S. 17171717
�రందరF య��x #ాజ?ౖన ã�xమ	 ��నమ	లలkను ఇW\ా P�ల; #ాజ?ౖన
య#�బµమ	 ��నమ	లలkను తమ వంWావళØల వరFసను లsక�లk �ేరdబ(f#S. 18181818
ర�బéయ	లలkను %ా�ºయ	లలkను మనÌLª  అరz %�తKమ	9ా#Sలkను బలs6 మ	ను
ఖడ¶ మ	ను ధ#Sంచుటక;ను అంబ	9Eయ	టక;ను TE#Sdన9ారF, య	దzమందు
TEరuరFలsౖ దండ�క; ��త%Sన9ారF నల;వ�� Txల;గ	9Eల ఏడ�వందల
అరFవ��మం�� య	ం(f#S. 19191919 �రF హ%§\PÀల��ను PQత�రF9ా#S��ను Tx1ీషp
9ా#S��ను T°�xబ	9ా#S��ను య	దzమ	�ేZి#S. 20202020 య	దzమందు 9ారF �ేవ�"�I
nఱÃ12టC%ా, ఆయన]ద 9ారF న!్మకయ	ంAనందున ఆయన 9ా#S nఱÃ
ఆల�Iం�ెను 21212121 గనుక 9ా#S" జPంచు టక; 9ా#S�I స}యమ	 క>%?ను.
హ%§\PÀల;ను 9ా#S�� ఉన`9ారందరFను 9ా#S�ేJ�I అపu%Sంపబ(f#S; 9ారF ఏబ��



9Eల ఒంటMలను ప�వ�లను #?ండ�లmల ఏబ��9Eల %tఱÃలను #?ండ�9Eల
%ా(fదలను లm జనమ	ను పటBC ��"#S. 22222222 య	దzమందు �ేవ�" స}యమ	
9ా#S�I కల;గ	ట�ేత శతpK వ�ల; అTEక;ల; ప(f��P#S; �xమ	 �ెర¬Zి��"
��బడ� వరక; ర�బéయ	ల;ను %ా�ºయ	ల;ను మనÌLª  అరz%�తKమ	9ారFను �#S
¯ాÍ నమ	లయందు �ాప�రమ	ం(f#S. 23232323 మనÌLª  అరz%�తKమ	9ారFను ఆ �ేశమందు
�ాప�ర మ	ం(f వ#Szల;6 చు, బµ�ాను nదల;��" బయలsú #�4ను వరక;ను
WøరFవరక;ను ¼̈#�4ను పర�తమ	 వరక;ను 9ా�1ింA#S. 24242424 9ా#S 1ితరFల
Pండ6 క; 12దwలsౖన9ా#?వరన%ా ఏÓ2రF ఇÌీ ఎÚP�ల; అyKP�ల; P#§4య�
�ద9ా� యహ�ºP�ల;; �రF �×#SN��ం��న ప#ాక\మ Wాల;లsౖ తమ 1ితరFల
Pండ6 క; 12దwలsౖ#S. 25252525 అP�ే 9ారF తమ 1ితరFల �ేవ�"]ద JరFగ	బµటB�ేZి,
�ేవ�డ� తమ మ	ందర Txశనమ	 �ేZిన జనసమ�హమ	ల �ేవతల��
వ��చ#SంA#S. 26262626 �ాబట-C  ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�డ� అష�ª రF #ాజ?ౖన ప�ల;
మనసుqను అష�ª రF #ాజ?ౖన Jగ6Juల�Z2రF మనసుqను #³ప%ా అతడ�
ర�బéయ	లను %ా�ºయ	లను మనÌLª  అరz%�తKమ	9ా#S" �ెరపట-C  TEట-�I"
కనబడ� చున`టB6 %ా }లహÑనక;ను }బ¢రFనక;ను }#ాక;ను %�జjను
న�º�Kా ంతమ	లక;ను 9ా#S" ��"��PQను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 6��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 6��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 6��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 6

1111 ల�V క;మ�రFల; %?#�ª ను క}తp ��#ా#S. 2222 క}తp క;మ�రFల; అమ�Ö మ	
ఇ¯ాú రF ¼̈బ¢K ను ఉyèP�ల;. 3333 అమ�Ö మ	 క;మ�రFల; అహ#�ను ¹ÌL, క;మ�#?N
!#ా�మ	. అహ#�ను క;మ�రFల; Tx�xబ	 అáహÑ ఎ>య�జరF ఈ�xమ�రF. 4444



ఎ>య�జరF ÓీT:}సును కT:ను, ÓీT:}సు అáష�వ ను కT:ను, 5555 అá ష�వ
బ	�×�" కT:ను, బ	�×� ఉyè" కT:ను, 6666 ఉyè  జ?ర}�ను కT:ను, జ?ర}�
��#ాãతpను కT:ను, 7777 ��#ాãతp అమ#ా�ను కT:ను, అమ#ా�
అ ß̈ట�బ	ను కT:ను, 8888 అ ß̈ట�బ	 ¯ా�ోక;ను కT:ను, ¯ా�ోక;
అ ©̈మయసుqను కT:ను, 9999 అ ©̈మయసుq అజ#ా�ను కT:ను, అజ#ా�
ã}Txనును కT:ను, 10101010 ã}Txను అజ#ా�ను కT:ను, ఇతడ� ¯�లa¹ను
PQర�షల�మ	లk కట-C ంAన మం��రమందు య�జకత�మ	 జ#S%SంAన9ాడ�. 11111111 
అజ#ా� అమ#ా�ను కT:ను, అమ#ా� అ ß̈ట�బ	ను కT:ను, 12121212 అ ß̈ట�బ	
¯ా�ోక;ను కT:ను, ¯ా�ోక; షలc6 మ	ను కT:ను, 13131313 షలc6 మ	 ©̈Ú�య�ను
కT:ను, ©̈Ú�య� అజ#ా�ను కT:ను, 14141414 అజ#ా� Wø#ాయ�ను కT:ను, Wø#ాయ�
PQ�జj�xక;ను కT:ను. 15151515 PQ�9ా T:బ	 క�ె`జరF�x�#ా య��x9ా#S"
PQర�షల�మ	9ా#S" �ెర¬Zి��" ��Pనప�డ� ఈ PQ�జj�xక; �ెరలk"�I
��PQను. 16161616 ల�V క;మ�రFల; %?#�ª ను క}తp ��#ా#S. 17171717 %?#�ª ను క;మ�రFల 1LళØ6
>á` Ìి]. 18181818 క}తp క;మ�రFల; అమ�Ö మ	 ఇ¯ాú రF ¼̈బ¢K ను ఉyè  P�ల;. 19191919 
��#ా#S క;మ�రFల; మహ> మ�Ìి; 9ా#S 1ితరFల వరFసలనుబట-C  ల��య	ల
క;టBంబమ	ల; ఏవన%ా 20202020 %?#�ª ను క;మ�రFడ� >á`, >á` క;మ�రFడ�
యహతp, యహతp క;మ�రFడ� �మ�4, 21212121 �మ�4 క;మ�రFడ� ã9ాహÑ,
ã9ాహÑ క;మ�రFడ� ఇ�ోw , ఇ�ోw  క;మ�రFడ� జ?రహÑ, జ?రహÑ క;మ�రFడ�
PQయJరP. 22222222 క}తp క;మ�రFలలk ఒకడ� అ]్మTx�xబ	, �"
క;మ�రFడ� �ÅరహÑ, �ÅరహÑ క;మ�రFడ� అZీqరF, 23232323 అZీqరF క;మ�రFడ�
ఎల��Tx, ఎల��Tx క;మ�రFడ� ఎబµ�¯ాప�, ఎబµ�¯ాప� క;మ�రFడ� అZీqరF, 24242424



అZీqరF క;మ�రFడ� �xహతp, �xహతp క;మ�రFడ� ఊ#SP�ల;, ఊ#SP�ల;
క;మ�రFడ� ఉ�èయ�, ఉ�èయ� క;మ�రFడ� �ావ�ల;. 25252525 ఎల��Tx క;మ�రFల;
అమ�Wør అ ß̈¹తp. 26262626 ఎల��Tx క;మ�రFలలk ఒకడ� జo12ౖ. జo12ౖ క;మ�రFడ�
నహతp, 27272727 నహతp క;మ�రFడ� ఏÚయ�బ	, ఏÚయ�బ	 క;మ�రFడ�
PQ#�}మ	, PQ#� }మ	 క;మ�రFడ� ఎల��Tx. 28282828 సమ�P�ల; క;మ�రFల;
జ³�షp¡ డగ	 వÌి`య	 అáయ�య	. 29292929 ��#ా#S క;మ�రF లలk ఒకడ� మహ>,
మహ> క;మ�రFడ� >á`, >á` క;మ�రFడ� Ìి], Ìి] క;మ�రFడ� ఉజjè  30303030
ఉజjè  క;మ� రFడ� Ìిమ��, Ìిమ�� క;మ�రFడ� హ%§¶య�, హ%§¶య� క;మ�రFడ�
అWాయ�. 31313131 "బంధన మందసమ	నక; సÍలమ	 ఏ#ాuటMౖన తరF9ాత PQ�9ా
మం��రమందు సం%§త ZLవ��రక; �x�దు "య!ంAన9ారF �#³. 32323232
¯�లa¹ను PQర�షల�మ	లk PQ�9ా మం��రమ	ను కట-C ంచువరక; �రF
సమ�జప� గ	(xరమ	±క� మ	ం%Sట సం%§తZLవను ఆచ#Sంచుచుం(f#S; 9ారF
వంతpల��ప�న తమ ప" చూచు��నుచుం(f#S. 33333333 ఈ పK�ారమ	 తమ
క;మ�రFల�� కలZి క" 12టBC చున`9ా#?వరన%ా, కహ¬య	ల క;మ�రFలలk
%ాయక;డగ	 Á̈మ�ను; ఇతడ� సమ�P�ల; క;మ�రFడగ	 ã9Eల;నక;
ప�ట-Cన9ాడ� 34343434 సమ�P�ల; ఎల��Txక; ప�టMCను, ఎల��Tx PQ#�}మ	నక;
ప�టMCను, PQ#�}మ	 ఎÚP�ల;నక; ప�టMCను, ఎÚP�ల; ��య హÑనక;
ప�టMCను, 35353535 ��యహÑ సూప�నక; ప�టMCను, సూప� ఎల��Txక; ప�టMCను,
ఎల��Tx మహతpనక; ప�టMCను, మహతp అమ�Wør�I ప�టMCను, 36363636 అమ�Wør
ఎల��Txక; ప�టMCను, ఎల��Tx ã9Eల;నక; ప�టMCను, ã9Eల; అజ#ా�క;
ప�టMCను, అజ#ా� జ?ఫTx�క; ప�టMCను, 37373737 జ?ఫTx� �xహతpనక; ప�టMCను, �xహతp



అZీqరFనక; ప�టMCను, అZీqరF ఎబµ�¯ాప�నక; ప�టMCను, ఎబµ�¯ాప� �ÅరహÑనక;
ప�టMCను, 38383838 �ÅరహÑ ఇ¯ాú రFనక; ప�టMCను, ఇ¯ాú రF క}తpనక; ప�టMCను, క}తp
ల�V�I ప�టMCను, ల�V ఇW\ా P�ల;నక; ప�టMCను. 39393939 Á̈మ�ను స�దరF(ైన
ఆ¯ాప� ఇత" క;(fపKక�ను "ల;చు9ాడ�. ఈ ఆ¯ాప� బ¿ర�ా� క;మ�రFడ�,
బ¿ర�ా� Ìిమ�� క;మ�రFడ�, 40404040 Ìిమ�� !ఖ�P�ల; క;మ�రFడ�, !ఖ�P�ల;
బయW య� క;మ�రFడ�,బయW య� మÚ�య� క;మ�రFడ�, 41414141 మÚ�య�
PQ¬` క;మ�రFడ�, PQ¬` జ?రహÑ క;మ�రFడ�, జ?రహÑ అ�xయ� క;మ�రFడ�,
42424242 అ�xయ� ఏ�xను క;మ�రFడ�, ఏ�xను �మ�4 క;మ�రFడ�, �మ�4 Ìి]
క;మ�రFడ�, 43434343 Ìి] యహతp క;మ�రFడ�, యహతp %?#�ª ను క;మ�రFడ�,
%?#�ª ను ల�V క;మ�రFడ�. 44444444 ��#ా#§య	ల; ఎడమపKక�ను "ల;చు9ారF; 9ా#Sలk
ఏ�xను �×Ìీ క;మ�రFడ�, �×Ìీ అáw  క;మ�రFడ�, అáw  మలc6 క; క;మ�రFడ�,
మలc6 క; హషబµ� క;మ�రFడ�, 45454545 హషబµ� అమజj� క;మ�రFడ�, అమజj�

©̈Ú�య� క;మ�రFడ�, 46464646 ©̈Ú�య� అ�్à క;మ�రFడ�, అ�్à బµ
క;మ�రFడ�, బµ ష��రF క;మ�రFడ�, 47474747 ష��రF మహ> క;మ�రFడ�, మహ>
మ�Ìి క;మ�రFడ�, మ�Ìి ��#ా#S క;మ�రFడ�, ��#ా#S ల�V క;మ�రFడ�. 48484848
�#S స�దరFలsౖన ల��య	ల; �ేవ�" మం��రసÍలమ	�� సంబం¥�ంAన
సకల���న పనులక; "రÞPంపబ(f#S. 49494949 అP�ే అహ#�నును అత"
సంతJ9ారFను దహన బ>1ీఠమ	]దను ధూప1ీఠమ	]దను
ధూపమ	9Eయ	చు, అJప#S�దzసÍలప� ప"నంతట-" జరFప� చుండవలsన"య	,
�ేవ�" ZLవక;(ైన ¹ÌL ఆజj® 1ింAన అంతట-��ప�న ఇW\ా P�Úయ	ల "!తNమ	
�Kా యhdతNమ	 �ేయ	చుండ వలsన"య	 9ా#S�I "రÞయమ�PQను. 50505050 అహ#�ను



క;మ�రF లలk ఎ> య�జరF అను ఒకడ�ం(ెను; �" క;మ�రFడ� ÓీT:}సు,
ÓీT:}సు క;మ�రFడ� అáష�వ, 51515151 అáష�వ క;మ�రFడ� బ	�×�, బ	�×�
క;మ�రFడ� ఉyè , ఉyè  క;మ�రFడ� జ?రహ�, 52525252 జ?రహ� క;మ�రFడ� ��#ాãతp,
��#ాãతp క;మ�రFడ� అమ#ా�, అమ#ా� క;మ�రFడ� అ ß̈ట�బ	, 53535353
అ ß̈ట�బ	 క;మ�రFడ� ¯ా�ోక;, ¯ా�ోక; క;మ�రFడ� అ ©̈మయసుq. 54545454
అహ#�ను సంతJ9ారగ	 క}¬య	ల; వంతp9ారF; 9ా#S క;టBంబమ	ల
��>�¤రలలk 9ారF V(fZిన �xవ�లనుబట-C  9ా#S�I ఏరu(fన "9ాససÍలమ	ల;
ఇV. 55555555 య��x �ేశమ	లk" ¼̈బ¢K నును �x" చుటBC నున` య	ప
%ా\ మమ	ల;ను 9ా#Sకపu%Sంపబ(ెను. 56565656 అP�ే ఆ పటCణప� ��లమ	ల;ను
�x" %\ా మమ	ల;ను PQఫ�T:` క;మ�రF(ైన �ాల�బ	నక; ఇయ�బ(ెను. 57575757
అహ#�ను సంతJ9ా#S�I వAdన పటCణమ	ల�వన%ా ఆశ\య పటCణ���న ¼̈బ¢K ను
>బµ` �x" %ా\ మమ	ల;, య¬N రF ఎÌ2C¹ �x" %ా\ మమ	ల;, 58585858 ß̈ల�ను �x"
%ా\ మమ	ల;, �ెáరF �x" %ా\ మమ	ల;, 59595959 ఆ�ాను �x" %\ా మ మ	ల;,
బé�ెª��షp �x" %\ా మమ	ల;. 60606060 మ#Sయ	 బ¿Tx�]ను %�తK¯ాÍ నమ	లk" %?బ
�x" %\ా మమ	ల;, అలs6 ��తp �x" %ా\ మమ	ల;, అTx��తp �x" %ా\ మమ	ల;,
�#S వంశమ	లక; క>%Sన పటCణమ	ల"`య	 పదుమ�డ�. 61616161 క}తp
%�¬Kయ	లలk W ÌింAన9ా#S�I ఎâKా Pమ	 %�తK¯ాÍ నమ	లkనుం(fయ	, �xను
అరz%�తK ¯ాÍ నమ	లkనుం(fయ	, మనÌLª  అరz%�తK ¯ాÍ నమ	లk నుం(fయ	 *ట-�ేత
ప�� పటCణమ	ల; ఇయ�బ(ెను. 62626262 %?#�ª ను సంతJ9ా#S�I 9ా#S వంశమ	ల��ప�న
ఇWాî ఖ�రF %�తK¯ాÍ నమ	లkనుం(fయ	, ఆÌLరF %�తK¯ాÍ న మ	లkనుం(fయ	, నâాN >
%�తK¯ాÍ నమ	లk నుం(fయ	 బµ�ానునందుండ� మనÌLª  %�తK¯ాÍ నమ	లkనుం(fయ	



పదుమ�డ� పటCణమ	ల; ఇయ�బ(ెను. 63636363 ��#ా#§య	లక; 9ా#S
వంశమ	ల��ప�న ర�బéను %�తK¯ాÍ నమ	లkనుం(fయ	, %ాదు
%�తK¯ాÍ నమ	లkనుం(fయ	, జ?బ�లcను %�తK¯ాÍ నమ	లkనుం(fయ	 *ట-�ేత
పం(ెKండ� పటCణమ	ల; ఇయ�బ(ెను. 64646464 ఈ పK�ారమ	%ా ఇW\ా  P�Úయ	ల;
ల��య	లక; ఈ పటCణమ	లను 9ాట- %\ా మ మ	లను ఇAd#S. 65656565 9ారF *ట-9EZి
య��x9ా#S %�తK¯ాÍ నమ	లkనుం(fయ	, Ìి¹�య	ల %�తK¯ాÍ నమ	లk
నుం(fయ	, బ¿Tx�]య	ల %�తK¯ాÍ నమ	లkనుం(fయ	 1LరF 1LరF%ా �ెపuబ(fన
ఆ పటCణమ	లను ఇAd#S. 66666666 క}¬య	లలk ��ంద#S�I ఎâKా Pమ	 %�తKమ	లk
��>�¤ర పటCణమ	ల; క>%Sయ	ం(ెను. 67676767 ఆశ\య పటCణ మ	ల;ను ఎâKా Pమ	
పర�తమ	లk" Ì2�?మ	ను �xV %\ా మమ	ల;ను, %?జ?రFను �x" %ా\ మమ	ల;ను,
68686868 ±�?4 య�మ	ను �x" %ా\ మమ	ల;ను బéì �#�నును �x"
%ా\ మమ	ల;ను, 69696969 అయ��లkనును �x" %\ా మమ	ల;ను గJK¹4నును �x"
%ా\ మమ	ల;ను 9ా#S �Iయ�బ(ెను. 70707070 మ#Sయ	 మనÌLª  అరz%�తK¯ాÍ నమ	లkనుం(f
ఆTEరFను �x" %\ా మమ	లను ë>య�మ	ను �x" %ా\ మమ	లను
క}¬య	లక; ఇAd#S. 71717171 మ#Sయ	 %?#�ª ]య	లక; మనÌLª
అరz%�తKవంశ¯ాÍ నమ	లkనుం(f బµ�ానునంద> %�ల�ను�x" %\ా మమ	ల;,
అ�ాN #�తp �x" %ా\ మమ	ల;, 72727272 ఇWాî ఖ�రF%�తK¯ాÍ నమ	లkనుం(f �?�ెషp �x"
%ా\ మమ	ల;, �xబ¿రతp �x" %ా\ మమ	ల;, 73737373 #ా¹తp �x" %ా\ మమ	ల;,
ఆTEమ	 �x" %\ా మమ	ల;, 74747474 ఆÌLరF %�తK¯ాÍ న మ	లkనుం(f మ��ాల; �x"
%ా\ మమ	ల;, అబ¢w ను �x" %ా\ మమ	ల;, 75757575 హÑ�Å�క; �x" %ా\ మమ	ల;
#?�బ	 �x" %ా\ మమ	ల;; 76767676 నâాN > %�తK¯ాÍ నమ	లkనుం(f గ> లయలkనున`



�?�ెషp �x" %\ా మమ	ల;, హ¹4ను �x" %ా\ మమ	ల;, �Iర��xPమ	 �x"
%ా\ మమ	ల; ఇయ� బ(ెను. 77777777 మ#Sయ	 ��#ా#§య	లలk W ÌింAన9ా#S�I జ?బ�
లcను %�తK¯ాÍ నమ	లkనుం(f #S¹4ను �x" %\ా మమ	ల;, �xబ¢రF�x"
%ా\ మమ	ల;, 78787878 PQ#S�Åక; ఆవల ±#ాw నునక; త�రFu%ా ఉండ� ర�బéను
%�తK¯ాÍ నమ	లkనుం(f అర ణ�మ	లk" బéZ2రF �x" %\ా మమ	ల;, యహజjయ	
�x" %\ా మమ	ల;, 79797979 �?�ే¹తp �x" %ా\ మమ	ల;, �¤âాతp �x" %ా\ మమ	ల;,
80808080 %ాదు %�తK ¯ాÍ నమ	లkనుం(f %Sల�దుయంద> #ా¹తp �x" %ా\ మమ	ల;,
మహనPÀమ	 �x" %ా\ మమ	ల;, 81818181 ¼̈��Ëను �x" %ా\ మమ	ల;, య�జ?రF
�x" %\ా మమ	ల;, ఇయ�బ(ెను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 7��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 7��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 7��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 7

1111 ఇWాîఖ�రF క;మ�రFల; నల;గ	రF. 9ారF ��ల� ప�9ా� య�ష�బ	 Ìి¹Ö ను
అను9ారF 2222 ��ల� క;మ�రFల; ఉyè  #?âాయ� PQ#§P�ల; యహ4P
Pబµîమ	 Ì2మ�P�ల;; ��ల�క; ప�ట-Cన �రF తమ 1ితరFల Pండ6 క; 12దwల;;
�రF తమ తరమ	లలk ప#ాక\మ Wాల;లsౖ య	ం(f#S; �x�దు ��నమ	లలk �#S
సంఖ�PరFవ�� #?ండ�9Eల ఆరFవందల;. 3333 ఉyè  క;మ�రFలలk ఒకడ� ఇజKహయ�.
ఇజKహయ� క;మ�రFల; !ఖ�P�ల; ఓబ�x� ã9Eల; ఇÌీªయ�; �రF
అPదుగ	రF 12దwలsౖ య	ం(f#S. 4444 9ా#S�I బహÑమం�� ´µర�ల;ను 1ిల6 ల;ను క>%S
య	ండ�ట�ేత 9ా#S 1ితరFల Pండ6  లsక�ను 9ా#S వంశమ	లలk ZLనక;
�ే#Sన9ారF మ	పu�� ఆరF9Eలమం�� య	ం(f#S. 5555 మ#Sయ	 ఇWాîఖ�రF
వంశమ	ల"`ట-లk 9ా#S స�దరFలsౖన ప#ాక\మWాల;లందరF తమ



వంWావళØల ��ప�న ఎనుబ�� P�డ�9Eలమం�� య	ం(f#S. 6666 బ¿Tx�]ను
క;మ�రFల; మ	గ	¶ రF; బ¿ల బéకరF PQ�ºయ 9Eల;. 7777 బ¿ల క;మ�రFల;
అPదుగ	రF; ఎ¯�Ëను ఉyè  ఉyèP�ల; PQ#§¹తp ఈ#§. �రF తమ 1ితరFల
Pండ6 క; 12దwల;, ప#ాక\మWాల;ల;; �#S వంశమ	లk �ే#Sన9ారF ఇరFవ��
#?ండ�9Eల మ	పu�� నల;గ	రF. 8888 బéకరF క;మ�రFల; జ?]#ా ã9ాషp
ఎÚPQజ?రF ఎలk�P�T:ౖ ఒ] PQ#§¹తp అáయ� అTx��తp ఆలs��తp;
�రందరFను బéకరF క;మ�రFల;. 9999 �రF తమ 1ితరFల Pండ6 క; 12దwల;,
ప#ాక\మWాల;ల;, �రందరFను ఇరFవ��9Eల #?ండ�వందల;. 10101010 PQ�ºయ9Eల;
క;మ�రFలలk ఒకడ� ëల�ú ను. ëల�ú ను క;మ�రFల; య�షp బ¿Tx�]ను
ఏహÉదు �?నయTx జ³�xను త#§ªషp అ ß̈షహరF. 11111111 PQ�ºయ 9Eల; క;మ�రFలsౖన
�రందరFను తమ 1ితరFల Pండ6 క; 12దwల;; �#Sలk య	దz  మ	నక; ��త%Sన
ప#ాక\మ Wాల;ల; పదుT:ౖదు9Eల #?ండ� వందలమం�� య	ం(f#S. 12121212 షp1ీuమ	
హÑ1ీuమ	 ఈరF క;మ�రFల;, అ Á̈రF క;మ�రFలలk హÑÌీమ	 అను ఒక
డ�ం(ెను. 13131313 నâాN Úయ	ల; ëల�ú క;ప�ట-Cన యహసP�ల; గ� P�Z2రF
Ìిల�6 మ	. 14141414 మనÌLª  క;మ�రFలలk అ�\P�లను ఒకడ�ం(ెను. Zి#Sయ�
�ేశసుÍ #ాలsౖన ఉపపJ` అత" కT:ను, అ�� %Sల�దు నక; 12దwPQ�న మ��×రFను
కcడ కT:ను. 15151515 మ��×రF, హÑ1ీuమ	, షp1ీuమ	ల ¯�ద#S" 12ం(f6  య�(ెను. �x"
స�ద#S 1LరF మయ�ా, #?ండవ9ా"�I Z2లk12}ద" 1LరF, ఈ Z2లk12}దుక;
క;మ�#?Nల; మ�తKమ	 ప�ట-C #S. 16161616 మ��×రF ´µర�PQ�న మయ�ా ఒక క;మ�రF"
క" అత"�I 12#?షp అను 1LరF12టMCను, ఇత" స�దరF" 1LరF 12#?షp, అత"
క;మ�రFల; ఊల�మ	 #ా�?మ	. 17171717 ఊల�మ	 క;మ�రFలలk బ¿�xను అను



ఒకడ�ం(ెను; �రF మనÌLª  క;మ�రF(ైన మ��×రFనక; ప�ట-Cన %Sల�దు
క;మ�రFల;. 18181818 మ��×రFనక; స�ద#SPQ�న హ¹4లs�?తp ఇ��దును
అáPQజ?రFను మహల�ను కT:ను. 19191919 Ì2]�x క;మ�రFల; అ ¼̈య�ను Ì2�?మ	
>�× అయ�మ	. 20202020 ఎâKా Pమ	 క;మ�రFలలk ష�తలహÑ అను ఒక డ�ం(ెను;
అత"�I బ¿#?దు క;మ�రFడ�, బ¿#?దునక; �xహతp క;మ�రFడ�, �xహతpనక;
ఎల��x క;మ�రFడ�, ఎల��xక; �xహతp క;మ�రFడ�, 21212121 �xహతpనక; జjబµదు
క;మ�రFడ�. �"�I ష�తలహÑ ఏజ?రF ఎల��దు అను9ారF ప�ట-C #S; 9ారF తమ
�ేశమ	లk ప�ట-Cన %ా¬య	ల ప�వ�లను పటBC  ��"��వ�టక; ��%S #ా%ా ఆ
%ా¬య	ల; 9ా#S" చం1ి#S. 22222222 9ా#S తం(fKPQ�న ఎâKా Pమ	 అTEక��నమ	ల;
దుఃüంచు చుండ%ా అత" స�దరFల; వAd అత" ప#ామ#SîంA#S. 23232323 
తరF9ాత అతడ� తన ´µర�ను కcడ%ా అ�� గర»మ	 ధ#SంA ±క క;మ�రF"
కT:ను;తన Pంట-�I �×డ� క>%S నందున ఎâKా Pమ	 అత"�I బ¿#§య� అను 1LరF
12టMCను. 24242424 అత" క;మ�#?NPQ�న Ì2PQ#ా ఉతN రప� బéì  �#�నును ద�fణప�
బéì  �#�నును ఉజ?èí  Ì2PQ#ాను కట-C ం�ెను. 25252525 9ా" క;మ�రFల; #?పహÑ
#?Ì2ప�; #?పహÑ క;మ� రFడ� �ెలహÑ, �ెలహÑ క;మ�రFడ� తహను, 26262626 తహను
క;మ�రFడ� ల�xw ను, ల�xw ను క;మ�రFడ� అ]హÉదు, అ]హÉదు
క;మ�రFడ� ఎÚ�ామ�, 27272727 ఎÚ�ామ� క;మ�రFడ� నూను, నూను క;మ�రFడ�
PQ�షpవ. 28282828 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మ	లsౖన "9ాససÍలమ	ల; బé�ేల; �x"
%ా\ మమ	ల; త�రFuననున` నహ#ాను పడమటనున` %?జ?రF �x"
%ా\ మమ	ల;, Ì2�?మ	 �x" %ా\ మమ	ల;, %ాజj �x" %ా\ మమ	ల;ను
ఉన`ంతవరక; 9ా�1ిం�ెను. 29292929 మ#Sయ	 మనÌీªయ	ల పKక�నున` బé�ెªయ�ను



�x" %\ా మ మ	ల;, �xTxక; �x" %ా\ మమ	ల;, ��%S�ోw  �x" %ా\ మమ	ల;, �ోరF
�x" %\ా మమ	ల; 9ా#Sక;ం(ెను, ఈ సÍలమ	లలk ఇW\ా P�ల; క;మ�రF(ైన
ãZLప� సంతJ 9ారF �ాప�రమ	ం(f#S. 30303030 ఆÌL#§య	ల; ఇమ�` ఇ�ా� ఇÌీ�
బ¿#§య�. WøరహÑ �#S�I స�ద#S. 31313131 బ¿#§య� క;మ�రFల; ¼̈బ¿రF మÚ�P�ల;,
మÚ�P�ల; ë#ాè PÀతpనక; తం(fK. 32323232 ¼̈బ¿రF య1L6 టBను ���¤రFను
��xమ	ను �#S స�ద#SPQ�న ష�య�ను కT:ను. 33333333 య1L6 టB క;మ�రF
లsవరన%ా �ాసక; ëం}ల; అ�ా�తp, �రF య1L6 టBనక; క;మ�రFల;. 34343434
���¤రF క;మ�రFల; అ ß̈ #�%ా PQహÑబµË అ#ామ	. 35353535 9ా" స�దరF(ైన

Á̈లsమ	 క;మ�రFల; జoపహÑ ఇమ�` Ì2లsషp ఆమ�ల;. 36363636 జoపహÑ
క;మ�రFల; సూయ హ#?`12రF ష�య�ల; బé#§ ఇమ�Ö  37373737 బéZ2రF �దు షమ�4
Ìిల�ª  ఇ�xK ను బ¿P�ర. 38383838 ఎ�ెరF క;మ�రFల; PQఫ�T:` 1ి¯ాu అ#ా. 39393939 ఉల�6
క;మ�రFల; ఆరహÑ హ"`P�ల; #Sజ?య�. 40404040 ఆÌLరF సంతJ9ా#?rన �రందరFను
తమ 1ితరFల Pండ6 క; 12దwల;ను పKఖ��J TUం��న ప#ాక\మWాల;ల;ను
అ¥�పతpలలk మ	ఖు�ల;T:ౖ య	ం(f#S. ఆ వంశప�9ా#Sలk య	దzమ	నక;
��త%Sన9ా#S లsక� PరFవ�� య�రF9Eల;.

��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 8��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 8��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 8��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 8

1111 బTx�]ను క"న క;మ�రFలలk బ¿ల అను9ాడ� జ³�షp¡ డ�, #?ండవ9ాడ�
అÌLËల;, 2222 మ�డవ9ాడ� అహరహÑ, Txల¶ వ9ాడ� T°}, అPదవ9ాడ� #ా�ా. 3333
బ¿లక; ప�ట-Cన క;మ�రFల; అ�xw రF %?#ా అáహÉదు 4444 అáష�వ నయమ�ను
అ�యహÑ 5555 %?#ా Ì2ప��ాను హÉ#ామ	 6666 ఏహÉదు క"న క;మ�రFల;



ఉజjè  అ ß̈ హÉదు, 9ారF %?బ �ాప�రసుÍ లక; ఇంట- 12దwల;%ా నుం(f#S; 7777 
నయమ�ను అ ß̈య� %?#ా అను9ారF 9ా#S" మనహతpనక; �ెర¬Zి��"
��P#S, %?#ా 9ా#S" అచdట-�I �ెర¬Zి��" ��PQను. 8888 9ా#S" పం1ి9EZిన
తరF9ాత షహరPÀమ	 ¹య�బ	 �ేశమందు హÑÌీమ	 బయ#ా అను తన
´µర�లయందు క"న 1ిల6 ల;%ాక 9999 తన ´µర�PQ�న ��ెషpనందు
ãబµబ	ను �బµ�ను �¤�ాను మల��మ	ను 10101010 PQప�àను �ా�ా�ను
!#ా4ను కT:ను, �రF అత" క;మ�రFల;; 9ారF తమ 1ితరFల Pండ6 క;
12దwల;%ా ఉం(f#S. 11111111 హÑÌీమ	 అను �x"యందు అతడ� అ ß̈ట�బ	ను
ఎలuయల;ను కT:ను. 12121212 ఎలuయల; క;మ�రFల; ఏబ¿రF !�ామ	 Ì2��దు,
Ì2��దు ఓT°ను లkదును �x" %\ా మమ	లను కట-C ం�ెను. 13131313 బ¿#§య�య	ను
Ì2మయ	ను అయ��లkను �ాప�రసుÍ ల±క� 1ితరFలలk 12దwల;; �రF
%ా¬య	లను �ార�ో>#S. 14141414 అ���ాషక; PQ#³¹తp 15151515 జ?బ�x� అ#ాదు
ఏ�ెరF 16161616 !ఖ�P�ల; ఇ�ాu ã} అను9ారF బ¿#§య� క;మ�రFల;. 17171717 జ?బ�x�
��షpల�6 మ	 ©̈��I ¼̈బ¿రF 18181818 ఇÌ24#?r ఇy6 య� ãబµబ	 అను9ారF
ఎలuయల;నక; క;మ�రFల;. 19191919 య��×మ	 ��	 �ëw  20202020 ఎÚP�T:ౖ �లs6 �ై
ఎÚP�ల;. 21212121 అ�xయ� బ¿#ాయ� Ìిమ�Ö తp అను9ారF Ìి]�I క;మ� రFల;. 22222222
ఇ�ాuను ఏబ¿రF ఎÚP�ల; 23232323 అబ¢w ను ��	 }Txను 24242424 హనTx� ఏల�మ	
అం��¬య� 25252525 ఇ12దయ� 12నూP�ల; అను9ారF �ాషక; క;మ�రFల;. 26262626 
షంÌ2#?r Ì2హ#ా� అతల�� 27272727 యహ#?�ా� ఏÚయ�� ��	 అను 9ారF PQ#�}మ	
క;మ�రFల;. 28282828 �రF తమ తమ తరమ	 ల"`ట-లk 1ితరFల Pండ6 క;
12దwల;ను, పKమ	ఖుల;T:ౖ య	ం(f PQర�షల�మ	నందు �ాప�రమ	ం(f#S. 29292929 



%Sëãనునక; తం(fKPQ�న9ాడ� %Sëãనులk �ాప�ర మ	ం(ెను. ఇత"
´µర�1LరF మయ�ా; 30303030 ఇత" 12దw  క;మ�రFడ� అబ¢w ను, !%S>న9ారF సూరF
�×షp బయల; Tx�xబ	 31313131 %?�ోరF అ�� జ?�?రF అను9ారF. 32323232 !�Å6 తp
Ìిమ��ను కT:ను. �రFను తమ స�దరFల�� కcడ 9ా#S�I ఎదురF%ానున`
Pండ6 లkTE PQర�షల�మ	 నందు �ాప�రమ	ం(f#S. 33333333 TEరF �×షpను కT:ను,
�×షp ¯êల;ను కT:ను, ¯êల; ãTx�xనును మÚ�ష�వను అáTx�xబ	ను
ఎషËయల;ను కT:ను. 34343434 ãTx�xను క;మ�రFడ� ��#§బËయల;,
��#§బËయల; ]�ాను కT:ను. 35353535 ]�ా క;మ�రFల; 1ీ��ను ��లsక; త#³య
ఆ}à. 36363636 ఆ}à PQ�య��xను కT:ను, PQ�య�ద ఆలs��తpను
అజj49:తpను �]" కT:ను, �] ¹జjను కT:ను. 37373737 ¹జj ëTx�ను కT:ను,
ëTx�క; #ా�ా క;మ�రFడ�, #ా�ాక; ఎల�Wా క;మ�రFడ�, ఎల�Wాక; ఆజ³ల;
క;మ�రFడ�. 38383838 ఆజ³ల; క;మ�రFల; ఆరFగ	రF; 9ా#S 1LళØ6  అyK�ామ	 బ¢�?రF
ఇ�ా4P�ల; Ì2య#ా� ఓబ�x� }Txను �రందరFను ఆజ³ల; క;మ�రFల;. 39393939
అత" స�దరF (ైన ఏÌ2క; క;మ�రFల; మ	గ	¶ రF; ఊల�మ	 జ³�షp¡ డ�,
PQహÉషp #?ండవ9ాడ�, ఎÚ1LలsటB మ�డవ 9ాడ�. 40404040 ఊల�మ	 క;మ�రFల;
Vల;Vద�యందు పK�ణ	లsౖన ప#ాక\మWాల;ల;; �#S�I నూట P�బ��మం��
క;మ�రF ల;ను క;మ�రFల క;మ�రFల;ను క>%S#S; �రందరFను బ¿Tx�
]య	ల;.

��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 9��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 9��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 9��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 9

1111 ఈ పK�ారమ	 ఇW\ా P�Úయ	లందరFను తమ వంశమ	ల��ప�న



స#Sచూడబ(fన]దట 9ా#S1LళØ6  ఇW\ా  P�ల;#ాàల గ\ంథమందు 9Kా యబ(ెను.
య��x 9ారF �ేZిన �ోKహమ	న�?r 9ారF బµబ¿ల;నక; �ెర%t" ��బ(f#S. 2222 తమ
¯ా�సÍ ~మ	లsౖన పటCణమ	లలk మ	నుప� �ాప�రమ	న` 9ా#?వరన%ా
ఇW\ా P�Úయ	ల;ను య�జక; ల;ను ల��య	ల;ను T:¬య	ల;ను. 3333
య��x9ా#Sలkను బ¿Tx�]య	లలkను ఎâKా Pమ	 మనÌLª  సంబంధులలkను
PQర�షల�మ	నందు �ాప�రమ	న` 9ా#?వరన%ా 4444 య��x క;మ�రF(ైన 12#?సు
సంతJ9ాడగ	 బµ క;మ�రF (ైన ఇ]�I ప�ట-Cన ఒ] క;మ�రFడగ	
అ]హÉదునక; జనన���న ఊ�ైయ	. 5555 Ìిలkయ	ల 12దw9ా(ైన ఆWాయ�య	
9ా" 1ిల6 ల;ను. 6666 జ?రహÑ సంతJ9ా#Sలk PQవ�P�ల; 9ా" స�దరFలsౖన
ఆరFవందల �¾ంబ�� మం��, 7777 బ¿Tx�]య	లలk Z2నూయ� క;మ�రF(ైన
�ద9ా�క; ప�ట-Cన ��షpల�6 మ	 క;మ�రFడగ	 సల;6 , 8888 PQ#�}మ	
క;మ�రF(ైన ఇబ¿`య�, !�I\�I ప�ట-Cన ఉyè  క;మ�రF(ైన ఏల�, ఇá`య�
క;మ�రF(ైన రగ�9Eల;నక; ప�ట-Cన Ì2ఫటµ� క;మ�రFడగ	 ��షpల�6 మ	. 9999
�రFను �#Sస�దరFల;ను తమ తమ వంశమ	ల పట«Cల ��ప�న
�¾!్మ��వందల ఏబ�� ఆరFగ	రF; ఈ మనుషp�లందరFను తమ 1ితరFల
వంశమ	లనుబట-C  తమ 1ితరFల Pండ6 క; 12దwల;. 10101010 య�జక;లలk PQ�xయ�
PQ�య�#§బ	 య��×ను, 11111111 �ేవ�" మం��రమ	లk అ¥�పJPQ�న అ ß̈ ట�బ	
క;మ�రF(ైన ��#ాãతpనక; ప�ట-Cన ¯ా�ోక; క;మ�రFడగ	 ��షpల�6 మ	నక;
క>%Sన ©̈Ú�య� క;మ�రF(ైన అజ#ా�; 12121212 మÚ�య� క;మ�రFడగ	
పసూరFనక; ప�ట-Cన PQ#�}మ	 క;మ�రF(ైన అ�xయ� ఇ��4రF క;మ�రF(ౖెన
��Ìిల�6 ]తp నక; ప�ట-Cన ��షpల�6 మ	నక; క;మ�రF(ైన యహజ³#ాక;



జనన���న అ�ºP�ల; క;మ�రFడగ	 మWør. 13131313 మ#Sయ	 తమ 1ితరFల Pండ6 క;
12దwలsౖన 9:P�"` P�డ�వందల అరFవ�� మం�� క;టBంëక;ల;. �రF �ేవ�"
మం��రZL9ా సంబంధ���న �ార�మ	లయందు మంA గట-C9ారF. 14141414 మ#Sయ	
ల��య	లలk ��#ా#S సంతJ9ా(ైన హషబµ� క;మ�రFడగ	 అyK�ామ	నక;
ప�ట-Cన హష�ª బ	 క;మ�రF(ైన Ì2మయ�, 15151515 బకËక�రF, ¼̈#?షp, %ాల�ల;,
ఆ¯ాప� క;మ�రFడగ	 ��	�I ప�ట-Cన ]�ా క;మ�రF(ైన మతNTx�, 16161616
యదూ��ను క;మ�రF (ైన %ాల�ల;నక; ప�ట-Cన Ì2మయ� క;మ�రF(ైన ఓబ�x�,
T:టù�ా¬య	ల %\ా మమ	లలk �ాప�రమ	న` ఎల��Tx క;మ�రF(ైన ఆ¯ాక;
ప�ట-Cన బ¿#?�ా�. 17171717 �x�ర�ాలక;ల; ఎవరన%ా షలc6 మ	 అకc�బ	 టలk4ను
అ ß̈మ�ను అను9ారFను 9ా#S స� దరFల;ను. �#Sలk షలc6 మ	 12దw . 18181818
ల��య	ల సమ�హ మ	లలk �రF త�రFuననుండ� #ాà గ	మ4మ	TUదw  ఇంత
వరక; �ాప�రమ	 �ేయ	చుTx`రF. 19191919 మ#Sయ	 �ÅరహÑ క;మ�రFడగ	
ఎబµ�¯ాప�నక; ప�ట-Cన �Å#³ క;మ�రF(ైన షలc6 మ	ను 9ా" 1ితరF"
Pంట-9ారFను 9ా" స� దరFలగ	 �Åర ß̈య	ల;ను ZL9ాసంబంధ���న
ప"]దనుం(f గ	(xరమ	నక; �x�ర�ాలక;లsౖ య	ం(f#S; 9ా#S 1ితరFల;
PQ�9ా �ాæçమ	నక; �ావ>9ా#?r య	ం(f పK9Eశ సÍలమ	ను �ాయ	చుం(f#S.
20202020 ఎ>య�జరF క;మ�రF(ైన ÓీT:}సు మ	నుప� 9ా#S]ద అ¥��ా#SPQ�
య	ం(ెను, PQ�9ా అత"��కcడ నుం(ెను. 21212121 మ#Sయ	 ��Ì2లsమ��
క;మ�రF(ైన జ?క#ా� సమ�జప� గ	(xరమ	±క� �x�రమ	నక; �ావ>. 22222222
గ	మ4మ	ల±దw �x�ర�ాలక;ల;%ా ఏరu(fన �రందరF #?ండ�వందల
ప"`దwరF; �రF తమ %ా\ మమ	ల వరFసను తమ వంWావÈ ��ప�న



స#Sచూడబ(f#S; �రF నమ4ద%Sన9ార" �x�దును �ºర �ద#Sîయగ	
సమ�P�ల;ను �#S" "య!ంA#S. 23232323 9ా#S�I" 9ా#S క;మ�రF లక;ను
PQ�9ా మం��రప� గ	మ4మ	లక;, అన%ా గ	(x రప� మం��రమ	±క�
గ	మ4మ	లక; వంతpల ��ప�న �ావ>�ాయ	 ప" గ>%Sయ	ం(ెను. 24242424
గ	మ4మ	ల �ావ> 9ారF Txల;గ	 ��శలను, అన%ా త�రFuనను పడమరను
ఉతN రమ	నను ద�fణమ	నను ఉం(f#S. 25252525 9ా#S స�దరFల; తమ
%ా\ మమ	లలkనుం(f P�(ేZి ��నమ	ల ��క¯ా#S9ా#S±దwక; వచుdటకదుw . 26262626
ల��య	లsౖన నల;గ	రF పK¥xన �x�ర�ాలక;ల; ఉతN ర9ాదులsౖ య	ం(f#S; �ేవ�"
మం��రప� గదుల]దను బÐక�సమ	ల]దను ఆ ల��య	ల;
ఉంచబ(fయ	ం(f#S. 27272727 9ారF �ేవ�" మం��రమ	నక; �ావ>9ారF గనుక 9ా#S
�ాప�రమ	ల; �x"చుటBC  ఉం(ెను. పKJ ఉదయమ	న మం��రప� 9ా�Iండ6 ను
�ెరచుప" 9ా#S�ే. 28282828 9ా#Sలk ��ందరF ZL9Ùపకరణమ	లను క"12టBC  9ారF, 9ారF
లsక���ప�న 9ాట-" లkప>�I ��"��వలsను, లsక� ��ప�న 9:ల;ప>�I ¬Zి��"
#ావలsను. 29292929 మ#Sయ	 9ా#Sలk ��ందరF !%S>న ¯ామ%S\]దను ప#S ��z���న
�ాతKల"`ట-]దను ఉంచబ(fయ	ం(f#S; సన`ప� 1ిం(fయ	 �xK �Ôరసమ	ను
నూT:య	 ధూప వర¶మ	ను 9ా#S అ¥ºనమ	 �ేయబ(ెను. 30303030 య�జక;ల
క;మ�రF లలk ��ందరF సుగంధవర¶మ	లను ప#Sమళ�ైలమ	ను �ేయ	 దురF. 31313131
ల��య	లలk �ÅరహÑ సంతJ9ా(ైన షలc6 మ	నక; 12దw  క;మ�రF(ైన మJN�x�
1ిం(fవంటల]దనుంచబ(ెను. 32323232 9ా#S స�దరFలగ	 క}¬య	లలk ��ంద#S�I
VW\ా ంJ ��నమ	న సమ	ఖప� #tటMCల; Zిదzమ	 �ేయ	 ప" క>%Sయ	ం(ెను. 33333333 
ల��య	ల 1ితరFలలk 12దwలsౖన %ాయక;ల; #ాJKంబగళØ6  ప" V�xరణ



క>%Sయ	న` Á̈తpవ��ేత 9ారF కడమ పనుల V�xరణల�క;ండ తమ
గదులలkనుం(f#S. 34343434 �రF తమ వంశపట«Cల ��ప�న ల��య	ల 1ితరFలలk
12దwలsౖన9ారF. �రF PQర�షల�మ	నందు �ాప�రమ	ం(f#S. 35353535 %Sëãను తం(fK
PQ�న PQ ß̈P�ల; %Sëãనులk �ాప�రమ	ం(ెను, అత" ´µర�1LరF మయ�ా.
36363636 ఇత" 12దw  క;మ�రFడ� అబ¢w ను; సూరF �×షp బయల; TEరF Tx�xబ	 37373737
%?�ోరF అ�� జ?క#ా� !�Å6 తp తరF9ాత ప�ట-Cన9ారF. 38383838 !�Å6 తp Ìిమ��నును
కT:ను. �రF PQర�షల�మ	 9ాసులగ	 తమ స�దరFల�� కcడ తమ
స�దరFలక; ఎదురF%ా నున` Pండ6 లkTE �ాప�రమ	ం(f#S. 39393939 TEరF �×షpను
కT:ను, �×షp ¯êల;ను కT:ను, ¯êల; ãTx�xనును మÚ�ష�వను
అáTx�xబ	ను ఎషËయల;ను కT:ను. 40404040 ãTx�xను క;మ�రFడ�
��#§బËయల;, ��#§బËయల; ]�ాను కT:ను. 41414141 ]�ా క;మ�రFల; 1ీ��ను
��లsక; త#³య (ఆ}à.) 42424242 ఆ}à య#ాను కT:ను; య#ా ఆలs��తpను
అజj49:తpను �]" కT:ను, �] ¹జjను కT:ను. 43434343 ¹జj ëTx�ను కT:ను,
#?âాయ� ëTx�క; క;మ�రFడ�, ఎల�Wా #?âాయ�క; క;మ�రFడ�, ఆజ³ల;
ఎల�Wాక; క;మ�రFడ�. 44444444 ఆజ³ల;నక; ఆరFగ	రF క;మ�రF ల;ం(f#S; 9ారF
అyK�ామ	 బ¢�?రF ఇ�ా4P�ల; Ì2య#ా� ఓబ�x� }Txను అను 1LళØ6 గల9ారF;
�రF ఆజ³ల; క;మ�రFల;.

��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 10��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 10��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 10��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 10

1111 Óి>ÌీNయ	ల; ఇW\ా P�Úయ	ల�� య	దzమ	...�ేయ%ా ఇW\ా P�Úయ	ల;
Óి>ÌీNయ	లPQదుట "ల;వల�క �ా#S��P హతpలsౖ %SలkËవ పర�తమందు ప(f#S.



2222 Óి>ÌీN  య	ల; ¯êల;ను అత" క;మ�రFలను త#S! ¯êల; క;మ�రFలsౖన
ãTx�xనును, అáTx �xబ	ను మÚ�ష�వను హతమ	�ేZి#S. 3333 య	దzమ	లk
¯êల; ఓ(f��వ�చుం(ెను. అతడ� అంబ	ల; 9Eయ	9ా#S కంటబ(f 9ా#S�ేత బహÑ
%ాయమ	ల TUం�ెను. 4444 అప�డ� ¯êల;ఈ సున`J ల�" జనుల; వAd Txక;
మ�నభంగమ	 �ేయక;ండ వ�  కJNదూZి నను` ��(fA9Eయ	మ" తన
ఆయ	ధమ	లను ¹య	9ా"��నన%ా, 9ాడ� బహÑ%ా భయప(f ఆల�గ	
�ేయ	టక; ఒపuల�దు గనుక ¯êల; తన కJN]దప(ెను. 5555 ¯êల; చ"��PQన"
ఆయ	ధమ	లను ¹య	9ాడ� �ె>Zి ��" �xనును కJN" పటBC ��"
�x"]దప(f చ�ెdను. 6666 ఆ పK�ార�¤ ¯êల;ను అత" మ	గ	¶ రF క;మ�రFల;ను
చAd#S. మ#Sయ	 అత" Pంట-9ారందరFను చAd#S. 7777 జనుల;
�ా#S��Pర"య	, ¯êల;ను అత" క;మ�రFల;ను చ"��Pర"య	,
లkయలk" ఇW\ా P�Úయ	లందరF �ె>Zి��" తమ పటCణమ	ల; V(fA �ా#S��%ా
Óి>ÌీNయ	ల; వAd 9ాట-లk �ాప�రమ	ం(f#S. 8888 హతpలsౖన9ా#S" �ోచు��నుట�?r
Óి>ÌీNయ	ల; మరFTxడ� వAdనప�డ� 9ారF ¯êల;ను అత" క;మ�రFల;ను
%SలkËవ పర�తమందు చAd ప(fయ	ండ�ట చూA 9999 అత" కవచమ	ను
�ోచు��", అత" తలను అత" ఆయ	ధ మ	లను ¬Zి��" ��P Óి>ÌీNయ	ల
�ేశమంతట 9ాట-" JK1ిu, జ#S%Sన�x"" Vగ\హమ	లక;ను జనులక;ను
�xట-ంA#S. 10101010 9ారF అత" ఆయ	ధమ	లను తమ �ేవ�" గ	(fలk 12ట-C  అత"
తలను �x%�ను గ	(fలk త%S>ంA#S. 11111111 Óి>ÌీNయ	ల; ¯êల;నక; �ేZినదంతయ	
య�బéÌి¶ ల�దు9ారF V" నప�డ� ప#ాక\మWాల;లsౖన9ారందరFను ల�A��P, 12121212
¯êల; శవమ	ను అత" క;మ�రFల శవమ	లను ¬Zి��" య�బéషpనక;వAd



9ా#S PQమ	కలను య�బéషpనంద> Zిందూరవృmమ	 �I\ంద �ాJ12ట-C
P�డ���నమ	ల; ఉప 9ాసమ	ం(f#S. 13131313 ఈ పK�ారమ	 PQ�9ా ఆజ®%?r��నక
ఆయన దృÌిC  PQదుట �ోKహమ	 �ేZినందుక;ను, PQ�9ా±దw
V�xరణ�ేయక కరÞ1ిWాచమ	ల ±దw  V�xరణ�ేయ	�x"" 9:ద�Iనందుక;ను
¯êల; హత మ�PQను. 14141414 అందు"!తNమ	 PQ�9ా అత"�I మరణhm
V¥�ంA #ాజ�మ	ను PQషªP క;మ�రF(ైన �x�దు వశమ	 �ేZ2ను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 11��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 11��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 11��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 11

1111 అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	లందరFను ¼̈బ¢K నులk నుండ� �x�దుTUదwక; కc(f
వAdAతN %Sం చుమ	, �¤మ	 క; ఎమ	కనంట-న9ారమ	 రకNసంబంధులమ	. 2222
ఇంతక; మ	ందు ¯êల; #ాజ?ౖయ	న`ప�డ� వ� ఇW\ా P�Úయ	లను
న(f1ించు9ాడ9:ౖ య	ంట-VTx జనులగ	 ఇW\ా P�Ú య	లను వ� ఏ> 9ా#S]ద
అ¥�పJ%ా ఉందువ"  �ేవ�(ైన PQ�9ా క; Z2లV�ెdను అ"
మనV�ేZి#S. 3333 ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwలందరFను ¼̈బ¢K నులkనున` #ాà TUదwక;
#ా%ా �x�దు ¼̈బ¢K నులk PQ�9ా స"`¥�" 9ా#S�� "బంధన�ేZ2ను; అప�డ�
9ారF సమ� P�ల;�x�#ా PQ�9ా Z2లVAdన పK�ారమ	 �x�దును
ఇW\ా P�Úయ	ల]ద #ాà%ా అ�ÌLకమ	 �ేZి#S. 4444 తరF9ాత �x�దును
ఇW\ా P�Úయ	లందరFను PQర�షల� మనబ(fన PQబ�సునక; ��P#S; ఆ
�ేశ9ాసులsౖన PQబ�Zీయ	ల; అచdట ఉం(f#S. 5555 అప�డ�వ� �"యందు
పK9Ehంపకcడద" PQబ�సు �ాప�రసుÍ ల; �x�దు�� అన%ా �x�దు �x�దు
పటCణమనబ(fన Zీãను �Åటను పటBC ��T:ను. 6666 ఎవడ� nదట PQబ�



Zీయ	లను హతమ	 �ేయ	T° 9ాడ� మ	ఖు�డ�ను Z2ౖTx�¥�పJయ	నగ	న"
�x�దు Z2లVయ�%ా Z2ర�య� క;మ�రF(ైన ã9ాబ	 అంద#SకంటM మ	ందు%ా
ఎ�I� ఆ య�¥�పత�మ	ను ��ం�ెను. 7777 తరF9ాత �x�దు ఆ �Åటయందు
"9ాసమ	 �ేZినందున �x"�I �x�దుప�రమను 1LరF క>%?ను. 8888 �x�దు !లk6
nదల;��" చుటBC ను పటCణమ	ను కట-C ం�ెను; ã9ాబ	 పటCణమ	లk !%S>న
´µగమ	లను బµగ	�ేZ2ను. 9999 Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	 PQ�9ా అత"�I
��(ైయ	ండ%ా �x�దు ఈ పK�ారమ	 అంతకంతక; అ¥�క;డగ	చుం(ెను. 10101010 
ఇW\ా P�Úయ	లక; PQ�9ా Z2లVAdన పK�ా రమ	 �x�దును పటµC �ÌLకమ	
�ేయ	ట�?r అత" #ాజ�మ	 నందు అత"��ను ఇW\ా P�Úయ	లంద#S��ను కc(f
స}యమ	�ేZిన �x�దుTUదwనున` ప#ాక\మWాల;లsౖన 9ా#Sలk పK¥xనుల; �రF.
11111111 �x�దు TUదwనుం(fన ఆ ప#ాక\మWాల;ల పట«Cలk"9ారF మ	పu��మం��;
9ా#Sలk హ�Å4 క;మ�రF(ైన య��ాబµమ	 మ	ఖు�డ�;ఇతడ� ఒక య	దzమందు
మ�డ� వందలమం��" చం1ి 9ా#S]ద ఈటM ఆ(fంAన9ాడ�. 12121212 ఇత"
తరF9ాJ9ాడ� అ� ß̈య	డగ	 �ో�ోక;మ�రF(ైన ఎ>య�జరF; ఇతడ�
ప#ాక\మ Wాల;ల" 1LరF��ం��న మ	గ	¶ #Sలk ఒకడ�. 13131313 Óి>ÌీNయ	ల; �x""ండ
యవల;గల �ేను ఉన` పసw]్మమ	లk య	దzమ	 �ేయ	ట�?r కc(f#ా%ా
జనుల; Óి>ÌీNయ	లను చూA �ా#S��Pనప�డ� ఇతడ� �x�దు��కcడ అచdట
ఉం(ెను. 14141414 �రF ఆ �ే"లk ">A �x" �ా�ా(f Óి>ÌీNయ	లను హతమ	�ేయ%ా
PQ�9ా జనులక; %tపu రmణ కల;గజ³Z2ను. 15151515 మ	పu��మం�� ప#ాక\మ
Wాల;లలk మ	ఖు�లగ	 ఈ మ	గ	¶ రF అదుల�6 మ	 అను చటBC  #ాJ��ండ గ	హలk
నుండ� �x�దు TUదwక; వAd#S, Óి>ÌీNయ	ల సమ�హమ	 #?âాPÀయ	ల



లkయలk ��%S య	ం(ెను. 16161616 �x�దు మరFగ	 సÍలమందుండ%ా Óి>ÌీNయ	ల
దండ� బé�ె6 Á̈మ	నందుం(ెను. 17171717 �x�దు ఆశప(fబé�ె6 Á̈మ	నంద> ఊ#S
గV"±��w  బµVళØ6  ��ం�ెమ	 Txక; �xహమ	నక; ఎవడ� �ెAdPచుdన"
అన%ా 18181818 ఆ మ	గ	¶ రFను Óి>ÌీNయ	ల దండ�లk"�I ��రబ(f ��P బé�ె6 Á̈మ	
ఊ#S గV"±��w  బµVళØ6  �ేదు��" �x�దుTUదwక; ¬Zి��" వAd#S. అP�ే
�x�దు ఆ ళØ6  �xK గ	టక; మనసుqల�క PQ�9ాక; అ#Suతమ	%ా 9ాట-"
�ారబ¢Zి 19191919 TEను ఈల�గ	 �ేయక;ండ Tx �ేవ�డ� నను` �ాచును%ాక;
�Kా ణమ	నక; �ె%SంA PÀ ళØ6  �ెAdన PÀ మనుషp�ల రకNమ	ను TEను
�xK గ	దుTx అ" �ె1ిu �xK గక��PQను; ఈ మ	గ	¶ రF ప#ా క\మWాల;ల; ఇట-C
పనుల; �ేZి#S. 20202020 ã9ాబ	 స�దరF (ైన అáÌ2ౖ మ	గ	¶ #Sలk పK¥xనుడ�;
ఇతడ� ఒక య	దzమందు మ�డ�వందలమం��" హతమ	�ేZి తన PÀటM
9ా#S]ద ఆ(fంAన9ా(ై PÀ మ	గ	¶ #Sలkను 1LరF��ం��న 9ా(xPQను. 21212121 ఈ
మ	గ	¶ #Sలkను కడమ Pదw#SకంటM అతడ� ఘనతTUం��న9ా(ై 9ా#S�I
అ¥�పJయ�PQను %ా" ఆ nదట- మ	గ	¶ #Sలk ఎవ#S�I" అతడ� ¯ాట-9ాడ�
�ాల�దు. 22222222 మ#Sయ	 కబ¿qP�ల; సంబంధుడ�ను ప#ా క\మవంతpడ�T:ౖన
±క"�I ప�ట-Cన PQ�య��x క;మ�రF(ైన బ¿Txయ�య	ను
Vక\మ�I\యలవలన %tపu 9ా(xPQను. ఇతడ� ¹య�áయ	డగ	 అ#§P�ల;
క;మ� రFల "దw#S" చం12ను;మ#Sయ	 ఇతడ� బయల;�ే#S ©̈మమ	 ప(fన
�ాలమ	న ఒక Zింహమ	ను ఒక గ	హయందు చం1ి 9EZ2ను. 23232323 అPదు
మ�రల ��డవ�గల మంAPQతN #SPQ�న ఐగ	1ీNయ	" ఒక" అతడ� �xవ%tటMCను;
ఆ ఐగ	1ీNయ	" �ేJలk TEత%ా" �ోT:వంట- PÀటM ±కట- య	ండ%ా ఇతడ� ఒక



దుడ�i కఱÃ  �ేత పటBC ��" 9ా"]���I��P ఆ PÀటMను ఐగ	1ీNయ	"
�ేJలkనుం(f ఊడ ల�%S �x"�� 9ా"" చం12ను. 24242424 PQ�య��x
క;మ�రF(ైన బ¿Txయ� Pట-C  పనుల; �ేZినందున ఆ మ	గ	¶ రF
ప#ాక\మWాల;లలk ఘనతTUం��న 9ా(xPQను. 25252525 మ	పu��మం��లkను ఇతడ�
9ాZి�?�?�ను %ా" ఆ మ	గ	¶ #Sలk ఎవ#S�I" ¯ాట-9ాడ� �ాల�దు; �x�దు ఇత""
తన �ేహసంరmక;ల క¥�పJ%ా ఉం�ెను. 26262626 మ#Sయ	 Z2ౖన�మ	లక; �ే#Sన 9EరF
ప#ాక\మWాల; లsవరన%ా ã9ాబ	 తమ	4(ైన అWా Á̈ల;; బé�ె6 Á̈మ	
ఊ#S9ా(ైన �ో�ో క;మ�రFడగ	 ఎల�ú Txను, 27272727 హ#� #§య	(ైన ష¹4తp,
12లkయ	(ైన Á̈లsసుq, 28282828 �ె�Å �య	(ైన ఇ�³�షp క;మ�రFడగ	 ఈ#ా,
అTE`��¬య	(ైన అáPQజ?రF, 29292929 హÑ�ా¬య	(ైన Zిబ¿Ë�?r, అ� ß̈య	(ైన
ఈలsౖ, 30303030 T:టù�ా¬య	(ైన మహ#?r, T:టù�ా¬య	(ైన బయTx క;మ�రFడగ	

Á̈లsదు, 31313131 బ¿Tx�]య	ల ¯ాÍ నమ	లk" %Sëయ� ఊ#S9ాడ�ను #§బ¿ౖ�I
క;మ�రFడ�నగ	 ఈతP, 1ి#ా��య	(ైన బ¿Txయ�, 32323232 %ాయషp��య9ా(ైన
హÉ#?r, అ#ాË¬య	(ైన అáP�ల;, 33333333 బహర�]య	(ైన అజj49:తp,
షPలkËయ	(ైన ఎల��}Ë, 34343434 %Sజoయ	(ైన }ÌLమ	 క;మ�రFల;,
హ#ా#§య	(ైన �ా%³ క;మ�రFడగ	 ãTx �xను, 35353535 హ#ా#§య	(ైన Wా�ారF
క;మ�రFడగ	 అ ß̈ య�మ	, ఊరF క;మ�రF(ైన ఎÚ�ాల;, 36363636 ���³#ా¬య	(ైన

¼̈12రF, 12లkయ	(ైన అ ß̈య�, 37373737 క#?4Úయ	(ైన ¼̈జoK , ఎజËP
క;మ�రF(ైన నయ#?r, 38383838 Tx�xను స�దరF(ైన ã9Eల;, హ%§\య	(ైన
!బµú రF, 39393939 అ¹4య	(ైన జ?లsక;,Z2ర�య� క;మ�రF(ై ã9ాబ	 ±క�
ఆయ	ధమ	ల; ¹య	9ాడ�ను బ¿#�¬య	డ�నగ	 నహ#?r, 40404040 ఇ¬Kయ	(ైన



ఈ#ా, ఇ¬Kయ	(ైన %ా#³బ	, 41414141 ©̈¬Nయ	(ైన ఊ#Sయ�, అహ6 P క;మ�రF(ైన
జjబµదు, 42424242 ర�బéయ	(ైన Ìీజj క;మ�రFడ�ను ర�బé య	లక; 12దwయ	T:ౖన
అ�ºTx, అత"��ట-9ారగ	 మ	పu��మం��, 43434343 మయ�ా క;మ�రF(ైన }Txను,
!¬` య	(ైన PQ��ా�ాతp, 44444444 ఆÌ2N #ా¬య	(ైన ఉyèయ�,
అ#tP�#§య	(ైన ��xను క;మ�రFలగ	 �ామ� PQ ß̈ P�ల;, 45454545 Ìి]
క;మ�రF(ైన PQ�ºయ9Eల;, Jyయ	(ైన 9ా" స�దరFడగ	 ã}, 46464646
మహ�య	(ైన ఎÚP�ల;, ఎల`యమ	 క;మ�రFలsౖన PQ#§బ¿ౖ ãష9ా�,
¹య�áయ	(ైన ఇ�x4, 47474747 ఎÚP�ల; ఓబéదు, ��జoబµయ� ఊ#S9ా(ైన
యహ�P�ల;.

��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 12��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 12��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 12��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 12

1111 �x�దు �×షp క;మ�రF(ైన ¯êల;నక; భయప(fPంకను �x%Sయ	ండ%ా ¯êల;
బంధువ�లగ	 బ¿Tx�] య	లలk ప#ాక\మWాల;ల; ��ందరF �x�దునక;
య	దz  స}యమ	 �ేయ	ట�?r అత"±దwక; Zిక6గ	నక; వAd#S. 2222 �రF
Vల;�ాండKP క;(f PQడమ �ేతpల�� వ(fZ2ల�ేత #ాళØ6  రFవ��టక;ను
Vంట-�ేత అంబ	ల; Vడ�చుటక;ను సమరFÍ లsౖన 9ారF. 3333 9ా#?వరన%ా
%Sëయ�9ా(ైన Ì2మ�య� క;మ�రFలsౖన అ ß̈PQజ?రF, ఇతడ� అ¥�పJ; ఇత"
తరF9ాJ9ాడగ	 ã9ాషp, అజj49:తp క;మ�రFలsౖన PQyP�ల;, 12లsటB,
బ¿#ా�ా, అT:��¬య	(ైన PQహÉ, 4444 మ	పu��మం��లk ప#ాక\మWా>య	
మ	పu�� మం���I 12దwయ	T:ౖన ఇష4య� అను %Sëãయ	డ�, P#§4య�,
యహyP�ల;, ã}Txను,%?�ే#ా¬ య	(ైన ãజjబµదు, 5555 ఎలcజ?ౖ,



PQ#§¹తp, బ¿యల��, Ì2మ#ా�, హ#§1ీయ	(ైన Ì2ఫటయ�, 6666 �Åర ß̈య	లగ	
ఎల��Tx, PQÌీªయ�, అజ#³ల;, ã ¼̈జ?రF, య��ాబµమ	, 7777 %?�ోరF ఊ#S9ా(ైన
PQ#�}మ	 క;మ�రFలగ	 ã Á̈ల�, జ?బ�x� అను9ారFను. 8888 మ#Sయ	
%ా�ºయ	లలk ప#ాక\మWాల;ల; ��ందరF అరణ�మందు �x%Sయ	న` �x�దుTUదw
�ే#S#S; �రF (xల;ను ఈటMను 9ాడ�క�ేయగల య	దzపK�ణ	ల;,
Zింహమ	ఖమ	వంట- మ	ఖమ	ల; గల9ారF, ��ండలలkనుండ� �ంకలంత �ాద
9Eగమ	 గల9ారF. 9999 9ా#?వరన%ా nదట-9ాడ� ఏజ?రF, #?ండవ9ాడ� ఓబ�x�,
మ�డవ9ాడ� ఏÚయ�బ	, 10101010 Txల¶ వ9ాడ� దుష4Tx`, అPదవ9ాడ�
P#§4య�, 11111111 ఆరవ9ాడ� అతNP, P�డవ9ాడ� ఎÚP�ల;, 12121212 ఎ"!దవ 9ాడ�
ã}Txను, �¾!్మదవ9ాడ� ఎల�è బµదు, 13131313 ప��యవ9ాడ�
P#§4య�,పద��ండవ9ాడ� మకËన`P. 14141414 %ా�ºయ	లగ	 �రF Z2ౖన�మ	నక;
అ¥�పతpలsౖ య	ం(f#S; 9ా#Sలk అత�ల;u(ైన9ాడ� నూరFమం���I అ¥�పJ, అత�
¥�క;(ైన9ాడ� 9:P�మం���I అ¥�పJ, 15151515 ±#ాw ను గటBC ల]దు%ా ��#S6
�ారFచుండ� nదట- T:లయందు �x"" �xట-��P త�రFuలkయలలkను
పడమట-లkయలలkను ఉన` 9ా#Sనంద#S" త#S!9EZిన9ారF �#³. 16161616 మ#Sయ	
బ¿Tx�]య	లలk ��ందరFను య��x9ా#Sలk ��ందరFను �x�దు �x%Sయ	న`
సÍలమ	నక; వAd#S. 17171717 �x�దు బయల;�ే#S 9ా#S�I ఎదురF%ా ��P 9ా#S��
ఇట6 T:ను]రF సమ�¥xనమ	 క>%S Txక; స}యమ	�ేయ	ట�?r Tx±దwక;
వAdయ	న`PQడల Tx హృదయమ	 ]�� అJ�Iయ	ండ�ను; అటB6 %ాక Tx
వలన ]క; అప�ార�¤��య	 కల;గల�ద" PQ#S%S య	ం(fయ	, నను` Tx
శతpK వ�ల�ేJ�I అపu%Sంపవలsన" ]రF వAdయ	న`PQడల మన



1ితరFల±క� �ేవ�డ� �º"" చూA !మ	4ను గ��w ంచును %ాక. 18181818 అప�డ�
మ	పu��మం���I అ¥�పJPQ�న అమ�Wør ఆత4వ�(ై�x�దూ, �¤మ	 9ారమ	;
PQషªP క;మ�రF(x, �¤మ	  పmమ	న ఉTx`మ	; క; సమ�¥xనమ	
కల;గ	ను%ాక, సమ� ¥xనమ	 కల;గ	ను%ాక,  సహ�ారFలక;ను సమ�¥xనమ	
కల;గ	ను%ాక, �ేవ�(ే క; స}యమ	 �ేయ	న" పల; క%ా �x�దు 9ా#S"
�ేరFd��" 9ా#S" తన దండ�నక; అ¥� పతpల;%ా �ేZ2ను. 19191919 ¯êల;]ద
య	దzమ	�ేయబ¢Pన Óి>ÌీNయ	ల�� కcడ �x�దు వAdనప�డ� మనÌLª
సంబం ధులలk ��ందరFను అత" పmమ	�ే#S#S; �x�దు Óి>ÌీN  య	లక;
స}యమ	 �ేయక��PQను, ఏలయన%ా అతడ� తన యజమ�ను(ైన ¯êల;
పmమ	నక; మర> తమక; �Kా ణ }" �ేయ	న" PQంA Óి>ÌీNయ	ల
అ¥��ారFల; అత" పం1ి9EZి#S. 20202020 అంతట అతడ� Zిక6గ	నక; J#S%S
��వ�చుండ%ా మనÌLª  సంబంధులsౖన అ�x` ãజjబµదు, PQ�ºయ9Eల;,
!ఖ�P�ల;, ãజjబµదు, ఎÚహÑ, �లs6 �ై అను మనÌLª  %�తKప�9ా#S�I
అ¥�పతpల; అత" పmమ	�ే#S#S. 21212121 9ారందరFను ప#ాక\మ Wాల;ల;ను
Z2ౖTx�¥�పతpల;T:ౖ య	ం(f#S; ఆ దండ�ను హతమ	�ేయ	టక; 9ారF �x�దునక;
స}యమ	�ేZి#S. 22222222 �x�దు దండ� �ేవ�" Z2ౖన�మ	వలs మ}Z2ౖన�మగ	నటB6
పKJ��నమ	న అత"�I స}యమ	 �ేయ	9ారF అత"±దwక; వచుd చుం(f#S.
23232323 PQ�9ా T°ట-మ�ట పK�ారమ	 ¯êల;±క� #ాజ�మ	ను �x�దుతటBC
JKపuవలsనన` పKయత`మ	�� య	దzమ	న�?r ఆయ	ధమ	లను ధ#SంA
అత"±దwక; ¼̈బ¢K నునక; వAdన అ¥�పతpల లsక� PQంతయన%ా 24242424
య��x9ా#Sలk (xల;ను ఈటMను పటBC ��" య	దzసన`దుz లsౖ య	న`9ారF



ఆరF9Eల ఎ"!��వందలమం��. 25252525 Ìి¹�య	లలk య	దz  మ	నక;
త%Sన&రFల; ఏడ�9Eల నూరFమం��. 26262626 ల��య	లలk అట-C9ారF Txల;గ	9Eల
ఆరFవందలమం��. 27272727 అహ#�ను సంతJ9ా#S�I PQ�య��x అ¥�పJ,
అత"��కcడ ఉన`9ారF మ�డ�9Eల ఏడ� వందలమం��. 28282828 ప#ాక\మWా>PQ�న

¯ా�ోక; అను ¸°వను"�� కcడ అత" తం(fK Pంట-9ా#?rన అ¥�పతpల;
ఇరFవ��PదwరF. 29292929 ¯êల; సంబంధులగ	 బ¿Tx� ]య	ల; మ�డ�9Eలమం��;
అపuట-వరక; 9ా#Sలk బహÑమం�� ¯êల; ఇల;6  %ా�ాడ�చుం(f#S. 30303030 తమ1ితరFల
Pంట-9ా#Sలk 1LరF��ం��న ప#ాక\మWాల;ల; ఎâKా P]య	లలk ఇరFవ��9Eల
ఎ"!�� వందలమం��. 31313131 మనÌLª  ±క� అరz%�తKప� 9ా#Sలk �x�దును #ాà%ా
�ేయ	ట�?r #ావలsన" 1LరF 1LరF%ా "య!ంపబ(fన9ారF
పదుT:"!��9Eలమం��. 32323232 ఇWాîఖ�#§య	లలk సమãAత జj® నమ	క>%S
ఇW\ా P�Úయ	ల; �ేయత%Sన�ే�ో �x" T:#S%Sయ	న` అ¥�పతpల; #?ండ�వందల;;
�#S %�తKప� 9ారందరFను �#S య�జ®క; బదుz లsౖయ	ం(f#S. 33333333 జ?బ�లc
య	లలk సకలVధ���న య	�xz య	ధమ	లను ధ#SంA య	దzమ	నక;
��ద%Sన9ారFను య	దzప� TEరFuగల9ారFను మనసుqనందు ��రప�ల�క;ండ
య	దzమ	 �ేయగల9ారFను ఏబ��9Eలమం��. 34343434 నâాN Úయ	లలk 9:P�మం��
అ¥�పతpల;, 9ా#S��కcడ (xల;ను ఈటMను పటBC ��"న 9ారF మ	పu��
P�డ�9Eలమం��. 35353535 �xయ	లలk య	దz  సన`దుz లsౖన 9ారF ఇరFవ��
PQ"!��9Eల ఆరF వందల మం��. 36363636 ఆÌL#§య	లలk య	దzప� TEరFuగల
య	దz  సన`దుz ల; నల;వ�� 9Eలమం��. 37373737 మ#Sయ	 ±#ాw ను న��
అవతలనుండ� ర�బéయ	లలkను %ా�ºయ	లలkను మనÌLª  అరz%�తKప�



9ా#Sలkను సకలVధ���న య	�xz య	ధమ	లను ధ#Sంచు య	దz&రFలsౖన PÀ
ãధులందరF �x�దును ఇW\ా P�ల;]ద #ాà%ా "య!ంచవలsనన` �Å#Sక
హృదయమందు క>%Sన9ా#?r ఆయ	ధమ	లను ధ#SంA ¼̈బ¢K నునక; వAd#S. 38383838
ఇW\ా P�ల;లk కడమ 9ారందరFను ఏకమనసు�లsౖ �x�దును #ాà%ా "య
!ంపవలsన" �Å#Sయ	ం(f#S. 39393939 9ా#S స�దరFల; 9ా#S��రక;
´¢జనప�xరÍమ	లను Zిదzమ	 �ేZియ	ండ%ా 9ారF �x�దు��కcడ అచdట
మ�డ� ��నమ	ల;ం(f అన` �ానమ	ల; ప�చుd��"#S. 40404040 ఇW\ా P�Úయ	లక;
సం��షమ	 క>%Sయ	ం(ెను గనుక ఇWాîఖ�రF జ?బ�లcను నâాN > అను9ా#S
��>�¤రలవరక; 9ా#S�I స]ప���న9ారF %ా(fదల]దను ఒంటMల]దను
కంచర%ా(fదల ]దను ఎదుw ల ]దను ఆ}రవసుN వ�లsౖన 1ిం(fవంటకమ	లను
అం¸రప� అడలను ఎం(fన �xK mపండ6  %?లలను �xK �Ôరసమ	ను నూT:ను
%tఱÃలను ప�వ�లను V¯ాN ర మ	%ా ¬Zి��"వAd#S.

��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 13��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 13��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 13��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 13

1111 �x�దు సహ¯Kా ¥�పతpల��ను శ�x¥�పతpల��ను... అ¥�పతpలంద#S��ను
ఆలkచన�ేZి, సమ�జమ	%ా కc(fన ఇW\ా P�Úయ	లంద#S�� ఈల�గ	 Z2లV�ెdను
2222 ఈ ãచన ] దృÌిC �I అనుకcల��� మన �ేవ�(ైన PQ�9ా వలన క>%Sన
PQడల ఇW\ా P�Úయ	ల "9ాసపK�ేశమ	ల యందంతట W ÌింAయ	న` మన
స�దరFల;ను తమ పటCణమ	లలkను పలs6 లలkను �ాప�రమ	న`
య�జక;ల;ను ల��య	ల;ను మన�� కcడ���నునటB6  9ా#S±దwక; పం1ి 3333
మన �ేవ�" మందసమ	ను మరల మన±దwక; ��"వతNమ	 రం(f; ¯êల;



��నమ	లలk �x"±దw మనమ	 V�xరణ �ేయకP� య	ంట-!. 4444 ఈ
�ార�మ	 సమ� జక;లంద#S దృÌిC �I అనుకcలమ�PQను గనుక జనులందరFను
ఆ పK�ారమ	 �ేయ	దుమ"#S. 5555 �ా%ా �ేవ�" మందసమ	ను �Iర��x�#§మ	నుం(f
¬Zి��" వచుdటక; �x�దు ఐగ	ప�N ±క� Ìీ�రFన�� nదల;��"
హమ�తpనక; ��వ�మ�ర¶మ	వరక;నుండ� ఇW\ా P�Úయ	లనంద#S"
సమకc#?dను. 6666 �?ర�బ	లమధ� "9ాసమ	�ేయ	 �ేవ�(ైన PQ�9ా
Txమమ	 12టCబ(fన ఆయన మందసమ	ను య��xలkనుండ� �Iర��x�#§మ	
అనబ(fన బµల�నుం(f ¬Zి��"వచుdట�?r అతడ�ను ఇW\ా P�Úయ	లందరFను
అచdట-�I ��P#S. 7777 9ారF �ేవ�" మందసమ	ను ఒక ��\ తN  బం(f]ద ఎ�I�ంA,
అáTx�xబ	 ఇంటనుం(f ¬Zి��"వAd#S; ఉజjè య	ను అ��య	ను బం(f"
��>#S. 8888 �x�దును ఇW\ా P�Úయ	లందరFను తమ ప�రÞ శ�IN�� �ేవ�" స"`¥�"
�ాటల; �ాడ�చు, Zి�x#ాలను స�రమండలమ	లను తంబ	రలను �xళమ	లను
9ాPంచుచు బ�రల; ఊదుచుం(f#S. 9999 9ారF �×�ోను కళåమ	TUదwక;
వAdనప�డ� ఎడ6 క; �ాల; జj#Sనందున మందసమ	ను పటBC ��నవలsన" ఉజjè
�ేP�xప%ా 10101010 PQ�9ా �Åపమ	 అత"]ద రగ	ల;��T:ను, అతడ� తన
�ేP మందసమ	 TUదwక; �xప%ా ఆయన అత" n�ెN ను గనుక అతడ�
అక�డTE �ేవ�" స"`¥�" చ"��PQను. 11111111 PQ�9ా ఉజjè ను VTxశమ	
�ేయ	ట చూA �x�దు 9ా�క;ల ప(ెను; అందు�ేత ఆ సÍలమ	నక; TEట-వరక;
12#?$ 1 ఉజjè  అ" 1LరF. 12121212 ఆ ��నమ	న �x�దు �ేవ�" Vషయ���
భయnం���ేవ�" మందసమ	ను Tx±దwక; TEను ఏల�గ	 ¬Zి��"
��వ�దునను��", మందసమ	ను 13131313 తన ±దwక; �x�దు ప�రమ	నక;



¬Zి��"��క, �x"" %S¬Nయ	 (ైన ఓబé�ె�ోమ	 ఇంట-లk"�I ��"��PQను. 14141414
�ేవ�" మందసమ	 ఓబé�ె�ోమ	 ఇంట-లk అత" క;టBంబమ	TUదw  మ�డ�
T:లల;ండ%ా PQ�9ా ఓబé�ె�ోమ	 ఇంట- 9ా#S" అత" ¯�తN ంతట-"
ఆ�ర���ం�ెను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 14��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 14��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 14��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 14

1111 త�రF #ాజ?ౖన ß̈#ామ	 �x�దుTUదwక; దూతలను, అత"�I ఒక Pల;6  కటBC ట�?r
�ేవ�xరF మ�Ö నులను, �ాZ2ప"9ా#S" వడ6 9ా#S" పం12ను. 2222 తన జనులగ	 ఇW\ా
P�Úయ	ల "!తNమ	 PQ�9ా అత" #ాజ�మ	ను ఉన`త ZిÍJలk"�I
�ెAdనందున ఆయన తను` ఇW\ా P�Ú య	ల]ద #ాà%ాZిÍ రపర�ెన" �x�దు
గ\ ©̈ం�ెను. 3333 పమ4ట PQర�షల�మ	నందు �x�దు ఇంక ��ందరF ZీN �లను
V9ాహమ	 �ేZి��" Pంక క;మ�రFలను క;మ�#?N లను కT:ను. 4444 
PQర�షల�మ	నందు అత"�I ప�ట-Cన క;మ�రFల 1LరF ల�వన%ా, షమ�4య
��బµబ	 Tx�xను ¯�లa¹ను 5555 ఇ´µరF ఏÚష�వ ఎల�uలsటB 6666 T°గహÑ T:12గ	
య�Óీయ 7777 ఎÚ�ామ� బ¿PQలs��x ఎÚ1LలsటB. 8888 �x�దు
ఇW\ా P�Úయ	లంద#S]ద #ాà%ా అ�ÌLకమ	 �ేయబ (ెన" V",
Óి>ÌీNయ	లందరF �x�దును 9:ద�I పటBC ��నుట�?r బయల;�ేర%ా �x�దు ఆ
సంగJ V" 9ా#S" ఎదు#t�నబ¢PQను. 9999 Óి>ÌీNయ	ల; వAd #?âాPÀమ	ల
లkయలk��%S#S. 10101010 Óి>ÌీNయ	ల]���I TEను ��PనPQడల వ� 9ా#S" Tx �ేJ�I
అపu%Sంచుదు9ా? అ" �x�దు �ేవ�"±దw V�xరణ�ేయ%ా
PQ�9ా��మ	4, TEను 9ా#S"  �ేJ�I అపu%Sం�ెదన" Z2ల V�ెdను. 11111111 9ారF



బయలsu#ాyమ	నక; వAdనప�డ� �x�దు అచdట 9ా#S"
హతమ	�ేZిజలపK9ాహమ	ల; ��టBC ��" ��వ�నటB6  PQ�9ా Tx శతpK వ�లను
Tx PQదుట "ల;వక;ండ Txశనమ	 �ేZ2నను��" ఆ సÍలమ	నక;
బయలsu#ాyమ	2 అను 1LరF12టMCను. 12121212 9ారF అచdట తమ �ేవతలను
V(fA12ట-C��%ా 9ాట-" అ%S`�ేత �ా>d 9Eయవలsన" �x�దు Z2లV�ెdను. 13131313
Óి>ÌీNయ	ల; మరల ఆ లkయలk"�I ��%S#ా%ా 14141414 �x�దు J#S%S �ేవ�"±దw
V�xరణ�ేZ2ను. అందుక; �ేవ�డ�వ� 9ా#S" తరFమ	 ��"��క 9ా#S"
త1ిuంచు��" చుటBC  J#S%S కంబÈ�ెట6 క; ఎదురF%ా ">A 15151515 కంబÈ�ెట6
��నలయందు �ాళ6చప�డ� క; Vనబడ�నప�డ� 9ా#S�� య	దzమ	 కల;ప�ట�?r
బయల;�ే#S 9ా#S]ద పడ�మ	; ఆ చప�డ� Vనబడ�నప�డ� Óి>ÌీNయ	ల
దండ�ను హతమ	 �ేయ	ట�?r �ేవ�డ� క; మ	ందు%ా బయల;9:È6  య	Tx`డ"
�ె>Zి��నుమ" Z2ల V�ెdను. 16161616 �ేవ�డ� తనక; Z2లVAdన పK�ారమ	 �x�దు
�ేయ%ా ఇW\ా P�Úయ	ల; Óి>ÌీNయ	ల Z2ౖన�మ	ను %Së ãను nదల;��"
%ాజ?రFవరక; త#S! హతమ	�ేZి#S. 17171717 �ాబట-C  �x�దు �×#SN ఇW\ా P�Úయ	ల
పK�ేశమ	లందంతట పKZి��zయ�PQను; PQ�9ా అత" భయమ	 అన�జనుల
కంద#S�I కల;గజ³Z2ను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 15��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 15��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 15��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 15

1111 �x�దు తన��రక; �x�దుప�రమందు ఇండ�6 ... కట-C ం�ెను; �ేవ�" మందస
మ	నక; ఒక సÍలమ	ను ZిదzపరA, �x"]ద గ	(xరnకట- 9EPం�ెను. 2222
మందసమ	ను ఎతpN టక;ను "త�మ	 తనక; ZLవ �ేయ	టక;ను PQ�9ా



ల��య	లను ఏరuరచు��T:న" �ె1ిu9ారF తపu మ#S ఎవరFను �ేవ�"
మందసమ	ను ఎతN కcడద" �x�దు ఆజ® ఇ�ెdను. 3333 అంతట �x�దు �xను
PQ�9ా మందసమ	నక; ZిదzపరAన సÍలమ	నక; �x" ¬Zి��"వచుdట�?r
ఇW\ా P�Úయ	లనంద#S" PQర�షల�మ	నక; సమ�జమ	%ా కc#?dను. 4444
అహ#�ను సంతJ9ా#S" 5555 ల��య	లsౖన క}తp సంతJ9ా#S అ¥�పJయగ	
ఊ#§P�ల;ను 9ా" బంధువ�లలk నూట ఇరFవ��మం��", 6666 ��#ా#§య	లలk
అ¥�పJPQ�న అWాయ�ను 9ా" బంధువ�లలk #?ండ�వందల ఇరFవ�� మం��", 7777 
%?#�ª ను సంతJ9ా#Sక¥�పJయగ	 ã9E ల;ను 9ా" బంధువ�లలk నూట
మ	పu��మం��", 8888 ఎÚ�ా�ాను సంతJ9ా#Sక¥�పJయగ	 Ì2మయ�ను 9ా"
బంధు వ�లలk #?ండ�వందలమం��", 9999 ¼̈బ¢K ను సంతJ9ా#S క¥�పJయగ	
ఎÚP�ల;ను 9ా" బంధువ�లలk ఎనుబ�� మం��" 10101010 ఉyèP�ల;
సంతJ9ా#Sక¥�పJయగ	 అ!్మTx �xబ	ను 9ా" బంధువ�లలk నూట
పం(ెKండ�గ	#S" �x�దు సమకc#?dను. 11111111 అంతట �x�దు య�జక;లsౖన
¯ా�ోక;ను అబµ��xరFను ల��య	లsౖన ఊ#SP�ల; అWాయ� ã9Eల; Ì2మయ�
ఎÚP�ల; అ]్మTx�xబ	 అను9ా#S" 1ి>1ింA 9ా#S�� ఇట6 T:ను. 12121212 ల��య	ల
1ితరFల సంతతpలక;]రF 12దwలsౖ య	Tx`రF. 13131313 ఇంతక;మ	ందు ]రF ఇW\ా
P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా మందసమ	ను ¹యక య	ండ�ట�ేతను,
మనమ	 మన �ేవ�(ైన PQ�9ా ±దw  V¥�"బట-C
V�xరణ�ేయక;ండ�ట�ేతను, ఆయన మనలk Txశనమ	 కల;గజ³Z2ను; �ావ�న
ఇప�డ� ]రFను ]9ారFను !మ	4ను ]రF పKJÌి¡ ంచు��", TEను ఆ
మందసమ	నక; ZిదzపరAన సÍలమ	నక; �x" �ేవలsను. 14141414 అప�డ�



య�జక;ల;ను ల��య	ల;ను ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా
మందసమ	ను �ెచుdట�?r తమ	4ను �xమ	 పKJÌి¡ ంచు��"#S. 15151515 తరF9ాత
ల��య	ల; PQ�9ా Z2లVAdన మ�టనుబట-C  ¹ÌL ఆజj® 1ింAనటB6  �ేవ�"
మందసమ	ను �x" దం(ెల�� తమ భ	జమ	ల ]���I ఎJN ��"#S. 16161616 అంతట
�x�దు]రF ] బంధువ�లగ	 �ాటక;లను 1ి>A, స�రమండలమ	ల;
Zి�x#ాల; �xళమ	ల; లkనగ	 9ాద�VW షమ	ల�� గం�ర ధ�" �ేయ	చు,
సం��షమ	�� స�రమ	లsJN  �ాడ�నటB6  ఏ#ాuటB�ేయ	డ" ల��య	ల
అ¥�పతpలక; ఆజ® ఇ�ెdను. 17171717 �ావ�న ల��య	ల; ã9Eల; క;మ�రF(ైన

Á̈మ�నును, 9ా" బంధువ�లలk బ¿#?�ా� క;మ�రF(ైన ఆ¯ాప�ను, తమ
బంధువ�లగ	 ��#ా#§య	లలk కc�ాయ�హÑ క;మ�రF(ైన ఏ�xనును, 18181818
�#S��కcడ #?ండవ వరFస%ానున` తమ బంధువ�లsౖన జ?క#ా� బéను
యహyP�ల; Ì2]#ా ¹తp PQ ß̈P�ల; ఉ` ఏÚయ�బ	 బ¿Txయ� మయ
W య� మJN�x� ఎÚ1L6 హÑ !�³`య�హÑలను9ా#S" �x�ర�ాలక;లగ	
ఓబé�ె�ోమ	ను PQ ß̈P�ల;ను �ాటక; లను%ా "య!ంA#S. 19191919 �ాటక;లsౖన

Á̈మ�నును ఆ¯ాప�ను ఏ�xనును పంచలkహమ	ల �xళమ	ల; 9ాPంచుటక;
"రÞPంపబ(f#S. 20202020 జ?క#ా� అyP�ల; Ì2]#ా¹తp PQ ß̈P�ల; ఉ`
ఏÚయ�బ	 మయW య� బ¿Txయ� అను9ారF ¼̈చుd స�రమ	గల
స�రమండలమ	లను 9ాPంచుటక; "రÞPంపబ(f#S. 21212121 మ#Sయ	 మJN�x�
ఎÚ1L6 హÑ !�³`య�హÑ ఓబé�ె�ోమ	 PQ ß̈P�ల; అజజj�హÑ అను9ారF
#ాగ��తpN టక;ను Zి�x#ాల; 9ాPంచుటక;ను "రÞPంపబ(f#S. 22222222 ల��య	ల
క¥�పJPQ�న �?నTx� మందసమ	ను ¹య	టయందు గట-C9ా(ై నందున అతడ�



¹తక\మమ	 TEరFuట�?r "య!ంపబ(ెను. 23232323 బ¿#?�ా�య	ను ఎల��Txయ	ను
మందస మ	నక; మ	ందునడ�చు �ావ>9ారF%ాను 24242424 Ì2బTx� PQ��ా�ాతp
T:తTEల; అమ�Wør జ?క#ా� బ¿Txయ� ఎÚPQజ?రF అను య�జక;ల; �ేవ�"
మందసమ	నక; మ	ందు బ�రల; ఊదు9ారF%ాను, ఓబé�ె�ోమ	ను
PQ ß̈య�య	ను 9:నుకతటBC  క"12టBC 9ారF%ాను "య !ంపబ(f#S. 25252525
�x�దును ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwల;ను సహ¯Kా ¥�పతpల;ను PQ�9ా "బంధన
మందసమ	ను ఓబé�ె�ోమ	 ఇంట-లkనుం(f �ెచుdట�?r ఉ�xqహమ	�� ��P#S.
26262626 PQ�9ా "బంధన మందసమ	ను ¹య	 ల��య	లక; �ేవ�డ�
స}యమ	�ేయ%ా 9ారF ఏడ� �Å(ె లను ఏడ� %tఱÃ��టäCళ6ను బల;ల;%ా
అ#SuంA#S. 27272727 �x�దును మందసమ	ను ¹య	 ల��య	లందరFను
�ాటక;ల;ను �ాటక;ల ప"�I V�xరణకరNయగ	 �?నTx�య	ను సన`ప�Txర��
TEయబ(fన వసN �మ	ల; ధ#Sంచు��" య	ం(f#S, �x�దును సన`ప� Txర��
TEయబ(fన ఏâ�దును ధ#SంAయ	ం(ెను. 28282828 ఇW\ా P�Úయ	లందరFను ఆ#ాË

éటమ	 �ేయ	చు, ��మ	4ల; బ�రల; ఊదుచు, �xళమ	ల; ��టBC చు,
స�రమండలమ	ల; Zి�x#ాల; 9ాPంచుచు PQ�9ా "బంధన
మందసమ	ను ¬Zి��"వAd#S. 29292929 PQ�9ా "బంధన మందసమ	
�x�దుప�రమ	లk"�I #ా%ా ¯êల; క;మ�#?NPQ�న ]�ాల; �Iట-�×లkనుం(f చూA
#ాజ?ౖన �x�దు Txట�మ�డ�టయ	 9ాPంచుటయ	 కను%t" తన మనసుqలk
అత" ß̈నపర�ెను.
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1111 ఈ పK�ారమ	 9ారF �ేవ�" మందసమ	ను ¬Zి��"... వAd, �x�దు �x"��రక;
9EPంAయ	న` గ	(xరమ	 నడ�మను �x" ఉంA, �ేవ�" స"`¥�"
దహనబల;లను సమ�¥xనబల;లను అ#SuంA#S. 2222 దహనబల;లను సమ�¥xన
బల;లను �x�దు అ#SuంA �x>ంAన తరF9ాత అతడ� PQ�9ా Txమమ	న
జనులను �ºVంA 3333 ప�రFషpల�³! ZీN �ల�³! ఇW\ా P�Úయ	లంద#Sలk ఒ���క�#S�I
ఒక #tటMCను ఒక భm�మ	ను ఒక �xK mపండ6  అడను పంA 12టMCను. 4444 మ#Sయ	
అతడ� PQ�9ా మందసమ	 ఎదుట ZLవ �ేయ	చు, ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన
PQ�9ాను పKZి��z  �ేయ	టక;ను, వం��ంచుటక;ను ఆయ నక; ¯�N తKమ	ల;
�ె>6 ంచుటక;ను ల��య	లలk ��ంద#S" "య !ం�ెను. 5555 9ా#Sలk ఆ¯ాప�
అ¥�పJ, జ?క#ా� అత" తరF9ాJ9ాడ�, PQ]P�ల; Ì2]#ా¹తp PQ ß̈P�ల;
మJN�x� ఏÚయ�బ	 బ¿Txయ� ఓబé�ె�ోమ	 PQ ß̈P�ల; అను9ారF
స�రమండలమ	లను Zి�x#ాలను 9ాPంచుట�?r "య!ంపబ(f#S, ఆ¯ాప�
�xళమ	లను 9ాPంచు9ాడ�. 6666 బ¿Txయ� యహyP�ల; అను య�జ క;ల;
ఎప�డ�ను �ేవ�" "బంధన మందసమ	 ఎదుట బ�రల; ఊదు9ారF. 7777 ఆ
��నమందు PQ�9ాను సుN J�ేయ	 V�xరణను ఏరuరA, �x�దు
ఆ¯ాప��ేJ�I" 9ా" బంధువ�ల�ేJ�I" �x"" అపu%Sం�ెను. ఆ సుN J
Vధ�¤మన%ా 8888 PQ�9ాక; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచు(f.ఆయన
Txమమ	ను పKకటన�ేయ	(fఆయన �ార�మ	లను జనమ	లలk �ె>యజ³య	(f.
9999 ఆయననుగ�#Sd �ాడ�(f ఆయనను �×#SNంచు(fఆయన అదు»త
�I\యల"`ట-"గ�#Sd సం´µషణ �ేయ	(f. 10101010 ఆయన ప#S�దz  Txమమ	ను బట-C
అJశPంచు(f PQ�9ాను 9:దక;9ారF హృదయమ	నందు సం��



ÌించుదురF %ాక. 11111111 PQ�9ాను ఆశ\Pంచు(f ఆయన బలమ	
Txశ\Pంచు(fఆయన స"`¥� "త�మ	 9:దక;(f. 12121212 ఆయన �xసులగ	
ఇW\ా P�ల; వంశసుÍ ల�#ాఆయన ఏరuరచు��"న య��Åబ	 సంతJ 9ారల�#ా 13131313
ఆయన �ేZిన ఆశdర��ార�మ	లను జj® పకమ	 �ేZి ��ను(fఆయన సూచక
�I\యలను ఆయన T°ట- ¬రFuలను జj® పకమ	 �ేZి��ను(f. 14141414 ఆయన మన
�ేవ�(ైన PQ�9ా ఆయన ¬రFuల; భ�!యందంతట జరFగ	చున`V. 15151515 ]
సంఖ� ����w %ాను ]రF స�లuసంఖ�గల జనుల;%ానుకTxను �ేశమ	లk
అను�ల;%ాను ఉండ%ా ��లవబ(fన ¯ా�సÍ ~మ	%ా �x" �I�ెdదన" 16161616 ఆయన
అబµK }మ	�� �ేZిన "బంధనను 17171717 ఇ¯ాqక;�� �ేZిన పKమ�ణమ	ను
ఏ#ాuటBను "త�మ	 జj® పకమ	ంచు��ను(f. 18181818 9EPతరమ	లవరక; ఆ మ�ట
"ల;చున" ఆయన Z2ల V�ెdను. 19191919 య��Åబ	నక; కటCడ%ాను ఇW\ా P�ల;నక;
"త�"బంధన%ాను ఆయన ఆ మ�టను ZిÍ రపరAయ	Tx`డ�. 20202020 9ారF
జనమ	నుం(f జనమ	నక;ను #ాజ�మ	నుం(f#ాజ�మ	నక;ను
JరFగ	ల�డ�చుండ%ా 21212121 TEను అ�ÌL�IంAన9ా#S" మ	టCవలద"య	 Tx
పKవకNలక; �×డ��ేయవదw"య	 Z2లVAd 22222222 ఆయన ఎవ#ST:ౖనను 9ా#S�I

©̈ంస�ేయ"య�ల�దు 9ా#S "!తNమ	 #ాàలను గ��w ం�ెను. 23232323
సర�భ�జనుల�#ా, PQ�9ాను సను`Jంచు(f అను��నమ	 ఆయన రmణను
పKకట-ంచు(f. 24242424 అన�జనులలk ఆయన మ ©̈మను పKచు#Sంచు(f సమసN
జనమ	లలk ఆయన ఆశdర��ార�మ	లనుపKచు#Sంచు(f. 25252525 PQ�9ా మ}
ఘనత వ ©̈ంAన9ాడ� ఆయన బహÑ%ా సుN JTUంద త%Sన9ాడ� సమసN
�ేవతలకంటM ఆయన ప�à�డ�. 26262626 జనమ	ల �ేవతల"`య	 వట-C  Vగ\హమ	ల�



PQ�9ా ఆ�ాశ9:ౖWాల�మ	ను సృ�ంAన9ాడ�. 27272727 ఘన�xపK´µవమ	ల;
ఆయన స"`¥�" ఉన`V బలమ	ను సం��షమ	ను ఆయన±దw ఉన`V. 28282828
జనమ	ల క;టBంబమ	ల�#ా, PQ�9ాక; �ె>6 ంచు(f. మ ©̈మ�బలమ	ను
PQ�9ాక; �ె>6 ంచు(f. 29292929 PQ�9ా Txమమ	నక; త%Sన మ ©̈మను
ఆయనక; �ె>6 ంచు(f T:ౖ9Eద�మ	ల; �ేత ప�చుd��" ఆయన స"`¥�" �ేరF(f
ప#S��xz లం�ారమ	లగ	 ఆభరణమ	లను ధ#Sంచు��"ఆయనPQదుట
¯ా%Sలపడ�(f. 30303030 భ�జనుల�#ా, ఆయన స"`¥�" వణక;(f అప�డ�
భ�లkకమ	 కదలక;ండ�ను అప�డ�� ZిÍ రపరచబడ�ను. 31313131 PQ�9ా
ఏల;చుTx`డ" జనమ	లలk �xట-ంచు(f. ఆ�ాశమ	ల; ఆనం��ంచును%ాక
భ�! సం��Ìించును%ాక 32323232 సమ	దKమ	ను �x" సంప�రÞతయ	
�Ìించును%ాక ��లమ	ల;ను 9ాట-యందుండ� సర�మ	ను
సం��Ìించును%ాక. PQ�9ా 9Eం�ేయ	చుTx`డ�. 33333333 భ�జనులక; ¬రFu
¬రFdట�?r PQ�9ా 9Eం�ేయ	చుTx`డ� వనవృmమ	ల; ఆయన స"`¥�"
ఉతqPంచును. 34343434 PQ�9ా దయ�ళØడ�, ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను.
ఆయనను సుN Jంచు(f. 35353535 �ే9ా మ� రm�ా, మమ	4ను ర�fంచుమ	 మమ	4ను
�ేరFd��నుమ	. 36363636 �¤మ	  ప#S�దzTxమమ	నక; కృతజ®�xసుN తpల;
�ె>6 ంచునటB6  "ను` సుN Jంచుచు అJశPంచునటB6  అన�జనుల
వశమ	లkనుం(f మమ	4ను V(f1ింప�మ	. అ" ఆయనను బJమ�ల;��ను(f.
ఇW\ా P�Úయ	లక; �ేవ�(ైన PQ�9ా య	గమ	ల"`టను ¯�N తKమ	
TUందును%ాక. ఈల�గ	న 9ారF �ాడ%ా జనులందరF ఆ�¤í  అ" �ె1ిu
PQ�9ాను సుN JంA#S. 37373737 అప�డ� మందసమ	 మ	ందర "త�మ	ను



�ావలZిన అను��న ZLవ జరFప�ట�?r �x�దు అచdట PQ�9ా "బంధన
మందసమ	]ద ఆ¯ాప�ను అత" స�దరFలను "య!ం�ెను. ఓబé�ె
�ోమ	ను 9ా#S స�దరFలsౖన అరFవ�� ఎ"!�� మం��" 38383838 PQదూత�ను
క;మ�రF(ైన ఓబé�ె�ోమ	ను �¯ాను �x�ర�ాలక;ల;%ా "య!ం�ెను 39393939
%Sëãనులk" ఉన`తసÍలమ	ననున` PQ�9ా గ	(xరమ	]దను అచdట-
బ>1ీఠమ	]దను PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	లక; ఆజj® 1ింAన ధర4WాసN �మందు
9Kా యబ(fయ	న` పK�ారమ	 40404040 ఉదయ�సNమయమ	లయందు అను��నమ	న
"త����న దహనబ>" ఆయనక; అ#Suంచుట�?r అచdట అతడ� య�జక;(ైన
¯ా�ోక;ను అత" స�దరFలsౖన య�జక;లను "య!ం�ెను. 41414141 PQ�9ా
కృప "త�మ	ండ�న" ఆయనను సుN J�ేయ	ట�?r �#S��కcడ Á̈మ�నును
PQదూత�నును 1Lళ6వరFసను ఉ�xహ#Sంపబ(fన మ#S ��ంద#S" "య!ం�ెను.
42424242 బ�రల; ఊదుటక;ను �xళమ	లను 9ాPంచుటక;ను �ేవ�"గ�#Sd
�ాడత%Sన %§తమ	 లను 9ాద�మ	ల�� V"1ించుటక;ను �#Sలkనుండ�

Á̈మ�నును PQదూత�నును అతడ� "య!ం�ెను.మ#Sయ	 PQదూత�ను
క;మ�రFలను అతడ� �x�ర �ాలక;ల;%ా "య!ం�ెను. 43434343 తరF9ాత
జనులందరFను తమతమ Pండ6 క; 9:È6��P#S; �x�దును తన Pంట- 9ా#S"
�ºVంచుట�?r 9ా#S±దwక; ��PQను.
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1111 �x�దు తన Pంట నుం(f పKవకNPQ�న Tx�xనును 1ి>1ింATEను �ేవ�xరF
మ�Ö నుల�� కటCబ(fన నగరFలk "9ాసమ	 �ేయ	చుTx`ను; PQ�9ా



"బంధన మందసమ	 �ెరల�xటBన నున`ద" �ెపu%ా 2222 Tx�xను�ేవ�డ� క;
��(ైయ	Tx`డ�,  హృదయమందున` దంతయ	 �ేయ	మ" �x�దు�� అT:ను.
3333 ఆ #ాJKయందు �ేవ�"9ాక;� Tx�xనునక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను.
4444 వ� ��P Tx ZLవక;(ైన �x�దు�� ఇట6 నుమ	 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా Tx "9ాస మ	న�?r ±క ఆలయమ	 కట-C ంచుట
�ేత�ాదు. 5555 ఇW\ా  P�Úయ	లను ర1ిuంAన Txటనుం(f TEట-వరక; TEను ఒక
Pంట-లk "9ాసమ	 �ేయక, ఒ�ాTUక గ	(xరమ	లkను ఒ�ాTUక (ే#ాలkను
"9ాసమ	 �ేZిJ". 6666 TEను ఇW\ా  P�Úయ	లంద#S మధ�ను సంచ#SంAన
�ాలమంతయ	]రF Tx��రక; �ేవ�xరFమ�Ö నుల�� ఆలయమ	 కటC
క;ంట-#³!య", Tx జనమ	ను �¤పవలZినద" TEను ఆజj®  1ింAన
ఇW\ా P�Úయ	ల Tx�య�¥�పతpలలk ఎవ#S�� T:ౖనను TETUక మ�టPQ�న
ప>�Iయ	ంట-Tx? 7777 �ావ�న వ� Tx ZLవక;(ైన �x�దు��
�ెపuవలZిన�ేమన%ాZ2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈ పK�ారమ	
Z2లVచుdచుTx`డ�వ� Tx జనులsౖన ఇW\ా P�Úయ	ల ]ద అ¥�పJ9:ౖ
య	ండ�నటB6 , %tఱÃల9:ంబ(f JరFగ	చున` "ను` %tఱÃల �ొ(fiనుం(f ¬Zి��" 8888
వ�9:È6న �bట6 T:ల6  క; ��డ�%ా ఉం(f, "ను` �ే�ÌింAన9ా#S"  మ	ందర
"ల;వ"య�క "ర�4లమ	 �ేZిJ"; లkకమ	లk" ఘనులక; క>%Sయ	న`
1LరFవంట- 1LరF క; కల;గ జ³య	దును 9999 మ#Sయ	 TEను Tx జనులsౖన
ఇW\ా P�Úయ	ల ��రక; ఒక సÍలమ	 ఏరuరA 9ా#S" TxటBదును, 9ారF మ#S
JరFగ	ల�డక తమ ¯ాÍ నమందు �ాప�రమ	ందురF, ప�ర�మందు జ#S%SనటB6 ను,
Tx జనులsౖన ఇW\ా P�Úయ	ల]ద TEను Tx�య�¥�పతpలను "రÞPంAన



�ాలమ	 nదల;��" జరFగ	చు వAdనటB6 ను, దుషpC ల; 9ా#S" ఇక శ\మ
12టCక;ందురF; 10101010  పగ9ా#Sనంద#S" TEను అణA 9EZ2దను. అ��య	
%ాకPQ�9ా క; సంతJ కల;గజ³య	న" TEను క; �ె>యజ³ZిJ". 11111111 
yVత ��నమ	ల; ¬#S  1ితరFల±దwక; వ� �ేరFనప�డ� 
క;మ�రFలవలన కల;గ	  సంతJ" TEను ¯ాÍ పన�ేZి అత" #ాజ�మ	ను
ZిÍ రపర�ెదను. 12121212 అతడ� Txక; ఒక మం��రమ	ను కట-C ంచును, అత"
Zిం}సనమ	ను TEను "త�¯ాÍ పన �ేZ2దను. 13131313 TEను అత"�I
తం(fKT:ౖయ	ందును, అతడ� Txక; క;మ�రF(ై య	ండ�ను; కంటM మ	ందు%ా
ఉన`9ా"�I Tx కృపను TEను చూపక మ�"నటB6  అత"�I TEను Tx కృపను
చూపక మ�నను. 14141414 Tx మం��రమందును Tx#ాజ�మందును TEను "త�మ	
అత" ZిÍ రపర�ెదను, అత" Zిం}సనమ	 ఎన`ట-�I" ZిÍ రమ	%ా నుండ�న"
అత"�I �ె>యజ³య	మ	. 15151515 Tx�xను తనక; పKత�m���న�x"బట-C  PÀ మ�ట
ల"`ట-" �x�దునక; �ె>యజ³య%ా 16161616 #ాజ?ౖన �x�దు వAd PQ�9ా
స"`¥�" కcరFdం(f ఈల�గ	 మనV �ేZ2ను�ే9ా PQ�9ా, వ� నను` ఇంత

¼̈చుd లk"�I �ెచుdటక; TEను ఎంతట-9ాడను? Tx Pల;6  ఏమ�తKప���? 17171717 
�ే9ా, P��  దృÌిC �I స�లuVషయ�¤; �ే9ా PQ�9ా, వ� #ాబ¢వ�
బహÑ�ాలమ	వరక;  ZLవక;" సంతJ"గ�#Sd Z2లVAd, మనుషp�"�� మను
షp�డ� మ�టల�డ�నటB6  దయ �ా>ంA Tx�� మ�టల�(f, Tx సంతJ
ఘనతజ?ందున" మ�ట PAd య	Tx`వ�. 18181818  �xసుడనగ	 Txక; కల;గబ¢వ�
ఘనతను గ�#Sd �x�దను  �xసుడ T:ౖన TEను �� మ#S ఏమ"
మనV�ేZ2దను? వ�  �xసు" ఎరFగ	దువ�. 19191919 PQ�9ా  �xసు" "!



తN�¤  AతNపK�ారమ	 ఈ మ} ఘనత కల;గ	న" వ� �ె>యజ³Zియ	Tx`వ�,
అత" "!తN�¤ వ� ఈ %tపu �ార�మ	ను �ేZియ	Tx`వ�. 20202020 PQ�9ా,
�¤మ	 మ� �ెవ�ల�� V"నదంతయ	 "జమ	, వంట- 9ా(ెవడ�ను ల�డ�,
వ�తపu మ#S ఏ �ేవ�డ�ను ల�డ�. 21212121  జనులsౖన ఇW\ా P�Úయ	లవంట-
జనమ	 భ�లkకమందు ఏ��? ఐగ	ప�N లkనుం(f వ� V¹AంAన 
జనులPQదుట "ల;వయక వ� అTEక జనమ	లను ��>9EZినందువలన
వ� మ} భయంకర���న 1LరF �ెచుd��ంట-V. 9ారF  స�ంత జనులగ	నటB6
9ా#S" V¹Aంచుట�?r �ేవ�డ9:ౖన వ� బయల;�ే#SJV 22222222  జనులsౖన
ఇW\ా P�Úయ	ల; "త�మ	 క; జనులగ	నటB6   9ాల�గ	న �ేZిJV; PQ�
9ా9:ౖన వ� 9ా#S�I �ేవ�డ9:ౖ య	Tx`వ� 23232323 PQ�9ా, ఇప�డ� 
�xసు"గ�#Sdయ	 అత" సంతJ" గ�#Sdయ	 వ� Z2లVAdన మ�ట "త�మ	
ZిÍ రమగ	ను %ాక. 24242424 ఇW\ా  P�Úయ	ల �ేవ�(ైన Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	
PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	లక; �ేవ�(ైయ	Tx`డ"  1LరF ఎన`ట-�I"
ఘనపరచబడ�నటB6  వ� Z2లVAdన మ�ట "శdయమ	%ా ZిÍ రపరచబడ�ను
%ాక; మ#Sయ	  �xసు(ైన �x�దు సంతJ  PQదుట ZిÍ రపరచబడ�ను%ాక.
25252525 �ే9ాక; సంతJ కల;గజ³Z2దన"  �xసు"�I వ� �ె>య జ³Zియ	Tx`వ�
గనుక  స"`¥�" Vన`పమ	 �ేయ	టక;  �xసు"�I మT°¥ైర�మ	 క>%?ను.
26262626 PQ�9ా, వ� �ేవ�డ9:ౖయ	ం(f  �xసు"�I ఈ �¤ల; దయ�ేZ2దన"
Z2లVAdయ	Tx`వ�. 27272727 ఇప�డ�  �xసు" సంతJ "త�మ	  స"`¥�"
ఉండ�నటB6 %ా �x"" ఆ�ర���ంప ననుగ\ ©̈ంAయ	Tx`వ�. PQ�9ా, వ�
ఆ�ర� ��ంAనPQడల అ�� ఎన`ట-�I" ఆ�ర���ంపబ(f య	ండ�ను.ఇ��PQ�న



తరF9ాత �x�దు Óి>ÌీNయ	లను జPంA,
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1111 9ా#S" లkపరA, %ాతp పటCణమ	ను �x" %ా\ మమ	ల;ను Óి>ÌీNయ	ల
వశమ	న నుండక;ండ 9ాట-" పటBC ��T:ను. 2222 అతడ� ¹య�áయ	లను
జPంచ%ా 9ారF �x�దునక; కపuమ	కటBC  �xసులsౖ#S. 3333 ¯�బµ #ాజ?ౖన
హద#?జ?రF య�ఫKట«సున��వరక; తన #ాజ�మ	ను 9ా�1ించుట�?r బయల;�ేర%ా
హమ�తpTUదw  �x�దు అత"" ఓ(fంA 4444 అత" ±దwనుం(f 9:P�
రథమ	లను ఏడ�9Eల గ	ఱÃప� #ðతpలను ఇరFవ��9Eల �ాలËలమ	ను
పటBC ��T:ను. �x�దు ఆ రథమ	లలk నూ#Sంట-�I �ావలZిన గ	ఱÃమ	లను
ఉంచు��" కడమ9ాట-క"`ట-�I *లమండ నరమ	ల; �ెగ9EPం �ెను. 5555
¯�బµ#ాజ?ౖన హద#?జ?రFనక; స}యమ	 �ేయవలsన" దమసు�లk"
Zి#Sయనుల; #ా%ా �x�దు ఆ Zి#S యనులలk ఇరFవ��#?ండ� 9Eలమం��"
హతమ	�ేZ2ను. 6666 తరF9ాత �x�దు Zి#Sయ� సంబంధ���న దమసు�లk �ావ>
Z2ౖన�మ	ను ఉం�ెను; Zి#Sయనుల; �x�దునక; కపuమ	కటBC  ZLవక;లsౖ#S. ఈ
పK�ారమ	 �x�దు ��Pన �bట6 T:ల6  PQ�9ా అత"�I స}యమ	�ేయ	చు
వ�ెdను. 7777 మ#Sయ	 హద#?జ?రF ZLవక;ల; పటBC ��"య	న` బం%ారF (xళ6ను
�x�దు ¬Zి��" PQర�షల�మ	నక; �ే#?dను. 8888 హద#?జ?రF±క� పటCణమ	లsౖన
ట-బúతpలk నుం(fయ	, కcనులkనుం(fయ	 �x�దు బహÑ V¯ాN ర���న PతN(f"
¬Zి��" వ�ెdను. �x"�� ¯�లa¹ను ఇతN(f సమ	దKమ	ను సN ంభమ	ల;ను
ఇతN(f వసుN వ� లను �ేPం�ెను. 9999 �x�దు ¯�బµ#ాజ?ౖన హద#?జ?రF±క� Z2ౖన�



మంతట-" ఓ(fంAన వరNమ�నమ	 హమ�తp#ాజ?ౖన��హÉక; Vనబ(ెను. 10101010 
హద#?జ?రFనక;ను ��హÉక;ను V#�ధమ	 క>%Sయ	ం(ెను గనుక #ాజ?ౖన �x�దు
హద#?జ?రF�� య	దzమ	�ేZి అత" T°(fంAనందు�?r �x�దు±క� �³మమ	
�ె>Zి��నుటక;ను, అత"�� �భవచనమ	ల;పల;క;టక;ను, బం%ారమ	��ను
9:ం(f��ను ఇతN(f��ను �ేయబ(fన సకల Vధమ	లsౖన �ాతKల"Ad, ��హÉ తన
క;మ�రF(ైన హ�ోరమ	ను అత"±దwక; పం12ను. 11111111 ఈ వసుN వ�లను కcడ
#ాజ?ౖన �x�దు �xను ఎ�ో ]య	ల±దwనుం(fయ	, ¹య�áయ	ల±దw
నుం(fయ	, అ¹4య	ల±దw నుం(fయ	, Óి>ÌీNయ	ల ±దwనుం(fయ	,
అమ�ల��×య	ల±దw నుం(fయ	 ¬Zి��"న 9:ం(f బం%ారమ	ల�� �ాటB%ా
PQ�9ాక; పKJÌి¡ ం�ెను. 12121212 మ#Sయ	 Z2ర�య� క;మ�రF(ైన అáÌ2ౖ
ఉప�లkయలk ఎ�ో]య	లలk పదుT:"!�� 9Eల మం��" హతమ	 �ేZ2ను. 13131313
�x�దు ఎ�ోమ	లk �ావ> Z2ౖన�మ	ను ఉం�ెను, ఎ�ో]య	లందరFను అత"�I
ZLవక; లsౖ#S, �x�దు ��Pన �bట6 T:ల6  PQ�9ా అత" ర�fం�ెను. 14141414 ఈ
పK�ారమ	 �x�దు ఇW\ా P�Úయ	లంద#S]దను #ాజ?ౖయ	ం(f తన జనులంద#S�I"
JTx�యమ	లను జ#S%Sం �ెను. 15151515 Z2ర�య� క;మ�రF(ైన ã9ాబ	
Z2ౖTx�¥�పJPQ� య	ం(ెను; అ ß̈లcదు క;మ�రF(ైన PQ��ా �ాతp
#ాజ�ప�ద¯ాN 9Eàల]ద నుం(ెను; 16161616 అ ß̈ట�బ	 క;మ�రF(ైన ¯ా�ోక;ను
అబµ��xరF క;మ�రF(ైన అá��లsక;ను య�జక;ల;, ష9ాª  WాZిN �; 17171717
PQ�య��x క;మ�రF(ైన బ¿Txయ� �?#³¬య	లక;ను 12ల�¬య	లక;ను
అ¥�పJPQ� య	ం(ెను; మ#Sయ	 �x�దు±క� క;మ�రFల; #ాàనక;
స}య	లsౖ య	ం(f#S.
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1111 ఇ��PQ�న తరF9ాత అ¹4య	ల #ాజ?ౖన Tx}షp... చ"��%ా అత"
క;మ�రFడ� అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను. 2222 అప�డ� �x�దు}నూను
తం(fKPQ�న Tx}షp Tx PQడల దయ చూ1ిం�ెను గనుక TEను అత"క;మ�రF"
PQడల దయ చూ12దన" యను��", అత" తం(fK "!తNమ	 అత"
ప#ామ#Sîంచుటక; దూతలను పం12ను. �x�దు ZLవక;ల; }నూనును
ప#ామ#Sîంచుట�?r అ¹4య	ల �ేశమ	నక; వAdనప�డ� 3333 అ¹4య	ల
య¥� పతpల; }నూను��"ను` ప#ామ#Sîంచుట�?r  ±దwక; �x�దు
దూతలను పంప�ట  తం(fK" ఘనపరచుట�³ అ" వను��నుచుTx`9ా?
�ేశమ	ను తరA చూA �x" Txశనమ	 �ేయ	ట�³గ�x అత" ZLవక;ల;
±దwక; వAdయ	Tx`రF అ" మనV �ేయ%ా 4444 }నూను �x�దు
ZLవక;లను పటBC ��", 9ా#S" %t#S%SంA, 9ా#S వసN �మ	ల; 1ిరFదుల;
��గక;ండ�నటB6  న(f!�I కJN #SంA 9ా#S" పం1ి9EZ2ను. 5555 ఆ మనుషp�ల; ఇంట-�I
వచుdచుండ%ా ��ందరFవAd 9ా#S" గ�#Sdన 9ారN �x�దునక; �ె>యజ³Zి#S;
9ారF బహÑ లజjè �\ా ంతpలsౖ య	ం(f#S గనుక 9ా#S�I ఎదురF%ా మనుషp�లను
పం1ి] గడiమ	ల; 12రFగ	దనుక ]రF PQ#S�Åలk ఉం(f తరF9ాత రండ" #ాà
9ా#S�I వరNమ�న మం12ను. 6666 అ¹4య	ల; �x�దునక; తమయందు
అసహ�మ	 ప�ట-C ంAJమ" �ె>Zి��"నప�డ� }నూనును అ¹4య	ల;ను
అ#ామ`హరPÀమ	 నుం(fయ	, Zి#Sయ� మయ�ానుం(fయ	 ¯�బµనుం(fయ	
రథమ	లను గ	ఱÃప�#ðతpలను #?ండ�9Eల మణ	గ	ల 9:ం(fఇAd బµ(f%?క;



క;దురFd��"#S. 7777 మ	పu�� #?ండ�9Eల రథమ	ల�� వచుdనటB6  yత!Ad
మయ�ా#ాàను అత" జనులను క;దురFd��"#S; �రF వAd �¤�ెబµ
మ	ంద#SతటBC న ��%S#S, అ¹4య	ల; తమతమ పటCణమ	లలkనుం(f
కcడ���" య	దwమ	�ేయ	టక; వAd#S. 8888 �x�దు ఈ సంగJ V" ã9ాబ	ను
Z2ౖన�మ	లk" ప#ాక\మWాల;ల నంద#S" పం12ను. 9999 అ¹4య	ల; బయల;�ే#S
పటCణప� గV" ±దw  య	దzపంక;N ల; ¬#Sd#S, వAdన #ాàల; పK�ే�కమ	%ా
బయట భ�!లk య	దzమ	నక; Zిదzమ	%ా ">A#S. 10101010 �xను #?ండ� Z2ౖన�మ	ల
మధ�ను Aక;�బ(f య	ండ�ట చూA, ã9ాబ	 ఇW\ా P�Úయ	లలk" W \షp¡ లలk
ప#ాక\మWాల;లను ఏరuరచు��", Zి#Sయనులక; ఎదురF%ా 9ా#S" పంక;N ల;
¬#Sd, 11111111 కడమ జనులను అ¹4య	లక; ఎదురF%ా వ��హపరA, తన
స�దరF(ైన అáÌ2ౖ�I అపu%SంA Pట6 T:ను 12121212 Zి#Sయనుల బలమ	నక; TEను
"ల;వ ల�క��PనPQడల వ� Txక; స}యమ	 �ేయవలsను, అ¹4య	ల
బలమ	నక; వ� "ల;వల�క��PనPQడల TEను క; స}యమ	
�ేయ	దును. 13131313 ¥ైర�మ	 క>%Sయ	ండ�మ	, మనమ	 మన జనుల "!తNమ	ను
మన �ేవ�" పటCణమ	ల "!తNమ	ను ¥ºరత�మ	 చూప�దమ	; PQ�9ా
తన దృÌిC �I ఏ�� మంA�ో �x" �ేయ	ను%ాక. 14141414 ఆ పK�ారమ	 ã9ాబ	ను
అత"�� కcడ నున` జనమ	ను Zి#Sయనుల�� య	దzమ	 కల;ప�ట�?r �ేర��%ా
9ారF "ల;వ ల�క అత" PQదుటనుం(f J#S%S �ా#S��P#S. 15151515 Zి#Sయనుల; J#S%S
�ా#S��వ�ట అ¹4య	ల; చూAనప�డ� 9ారFను అత" స�దరF(ైన
అáÌ2ౖమ	ందర "ల;వల�క J#S%S �ా#S��P పటCణమ	లk ��Ad#S, ã9ాబ	
మర> PQర�షల�మ	నక; వ�ెdను. 16161616 �xమ	 ఇW\ా P�Úయ	ల �ేJలk



ఓ(f��Jమ" Zి#Sయనుల; �ె>Zి��"నప�డ� 9ారF దూతలను పం1ి,P�ట- ఆవ>
Zి#Sయనులను 1ి>1ించు��"#S, హద#?జ?రF±క� Z2ౖTx�¥�పJPQ�న ��పక;
9ా#S�I Txయక;(xPQను. 17171717 �x�దు ఆ సంగJ �ె>Zి��" ఇW\ా
P�Úయ	లనంద#S" సమకc#Sd ±#ాw ను �xట- 9ా#S�I ఎదురFప(f 9ా#SPQదుట
Z2ౖన�మ	లను వ��హపర�ెను, �x�దు Zి#Sయనులక; ఎదురF%ా Z2ౖన�మ	లను
పంక;N ల; ¬#Sdనప�డ� 9ారF అత"�� య	దzమ	 �ేZి#S. 18181818 అP�ే Zి#Sయనుల;
ఇW\ా P�Úయ	ల PQదుట "ల;వక J#S%S �ా#S ��P#S;�x�దు Zి#Sయనులలk
ఏడ�9Eల ర� �క;లను నల;బ�� 9Eల �ాలËలమ	ను హతమ	�ేZి Z2ౖTx�¥�పJPQ�న
��పక;ను చం1ి 9EZ2ను. 19191919 �xమ	 ఇW\ా P�Úయ	ల �ేJలk ఓ(f��Jమ"
హద#?జ?రF±క� ZLవక;ల; �ె>Zి��"నప�డ� 9ారF �x�దు�� సమ�¥xనప(f
అత"�I ZLవక;లsౖ#S. అంతట-నుం(f Zి#Sయనుల; అ¹4య	లక; స}యమ	
�ేయ	టక; మనసుqల�క య	ం(f#S.

��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 20��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 20��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 20��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 20

1111 మరFసట- P�ట #ాàల; య	దzమ	నక; బయల;�ేరF �ాలమ	న ã9ాబ	
Z2ౖన�మ	లk &రFలsౖన 9ా#S" సమ కc#Sd, అ¹4య	ల �ేశమ	ను
�ాడ��ేZివAd రబµËక; మ	టC(f9EZ2ను; �x�దు PQర�షల�మ	లkTEయ	ండ%ా
ã9ాబ	 రబµËను ఓ(fంA జనులను హతమ	�ేZ2ను. 2222 �x�దు వAd 9ా#S
#ాà తల]దనున` �I#§టమ	ను ¬Zి ��T:ను; �x" PQతpN  #?ండ� మణ	గ	ల
బం%ారమ	, అందులk రత`మ	ల; �ె�I�య	ం(ెను, �x"" �x�దు ధ#Sం�ెను.
మ#Sయ	 అతడ� బహÑ V¯ాN ర���న ��ల6 ¯�మ	4 ఆ పటCణమ	లkనుం(f



¬Zి��"��PQను. 3333 �x"యందున` జనులను అతడ� 9:ల;ప>�I ��"��P,
9ా#Sలk ��ంద#S" రంపమ	ల�� �ÅPం�ెను, ��ంద#S" ఇనుపదం�ెల�� *#Sం�ెను;
��ంద#S" %tడiళå�� న#S�Iం�ెను. ఈ పK�ారమ	 అతడ� అ¹4య	ల
పటCణమ	ల"`ట-�I" �ేZ2ను, అంతట �x�దును జనులందరFను PQర�షల�మ	
నక; J#S%SవAd#S. 4444 అటBతరF9ాత %?జ?రFలkనున` Óి>ÌీNయ	ల�� య	దzమ	
కల;గ%ా హÑ�ా¬య	(ైన Zిబ¿Ë�?r #?âాPÀయ	ల సంతJ9ాడగ	 ZిపuP అను
TUక" హతమ	 �ేZ2ను, అందువలన Óి>ÌీNయ	ల; లaంగ	బµటBనక; �ేబ(f#S. 5555
మరల Óి>ÌీNయ	ల�� య	దzమ	 జరFగ%ాయ�PÀరF క;మ�రF(ైన ఎల�ú Txను
%S¬Nయ	(ైన %tల��తp స�దరFడగ	 ల ß̈4" చం12ను. 9ా" PÀటM TEత %ా"
�ోT:యంత 12దw��. 6666 మరల %ాతpలk య	దzమ	 జ#S%?ను; మంA PQతN #Sయగ	
ఒకడ� అచdట ఉం(ెను, 9ా"�I �ేJ�ేJ�I �ా>�ా>�I ఆ#³Zి ��ప�న ఇరFవ��
Txల;గ	 9EKళØ6 ం(ెను, 9ాడ� #?âాPÀయ	ల సంతJ9ాడ�. 7777 9ాడ�
ఇW\ా P�Úయ	లను దూÌింప%ా �x�దు స�దరF(ైన Ìిమ��క; ప�ట-Cన
ãTx�xను 9ా" చం12ను. 8888 %ాతpలkనున` #?âాPÀయ	ల సంతJ9ారగ	 �రF
�x�దు�ేతను అత" ZLవక;ల�ేతను హతpలsౖ#S.

��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 21��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 21��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 21��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 21

1111 తరF9ాత ¯ా�xను ఇW\ా P�ల;నక; V#�ధమ	%ా... ల�A, ఇW\ా P�Úయ	లను
లs�I�ంచుటక; �x�దును 1LK#³1ింప%ా 2222 �x�దు ã9ాబ	నక;ను జనుల±క�
అ¥� పతpలక;ను]రF 9:È6  బ¿P�#?ªబµ nదల;��" �xను వరక; ఉండ�
ఇW\ా P�Úయ	లను ఎంA, 9ా#S సంఖ� Txక; �ె>య	ట�?r Tx±దwక; �x"



¬Zి��" రండ" ఆజ® ఇ�ెdను. 3333 అందుక; ã9ాబ	#ాజj Tx P�>న 9ా(x,
PQ�9ా తన జనులను ఇప�డ�న`9ా#SకంటM నూరంతల; ఎక;�వమం��"
�ేయ	ను%ాక;9ారందరF Tx P�>న9ా" �xసుల;�ా#ా? Tx P�>న9ా"�I ఈ
V�xరణ P�ల? ఇ�� జరFగవలZిన Á̈తp9E!? జ#S%SనPQడల
ఇW\ా P�Úయ	లక; hm కల;గ	ను అ" మనV�ేZ2ను. 4444 అPనను ã9ాబ	
మ�ట �ెల6 క #ాà మ�టP� �ెలs6 ను గనుక ã9ాబ	 ఇW\ా P�ల; �ేశమందంతట
సంచ#SంA J#S%S PQర�షల�మ	నక; వAd జనుల సంఖ� 9:రZి �x�దునక;
అపu%Sం�ెను. 5555 ఇW\ా P�Úయ	లంద#Sలk కJN  దూయ	9ారF పద��ండ� లmల
మం��య	 య��x 9ా#Sలk కJN  దూయ	9ారF Txల;గ	 లmల (ెబË��9Eల
మం��య	 సంఖ�క; వAd#S. 6666 #ాà మ�ట ã9ాబ	నక; అసహ�మ	%ా
ఉం(ెను గనుక అతడ� ల�V బ¿Tx�]ను %�తK సంబంధులను ఆ సంఖ�లk
�ేరdల�దు. 7777 ఈ �ార�మ	 �ేవ�" దృÌిC �I పKJకcలమగ	ట�ేత ఆయన
ఇW\ా P�Úయ	లను బµధ12టMCను. 8888 �x�దుTEను ఈ �ార�మ	�ేZి అ¥�క �ాపమ	
�ెచుd��ంట-", TEను !�I�> అV9Eకమ	%ా పKవ#SNంAJ", ఇప�డ�  �xసు"
�ోషమ	 ప#Sహ#Sంచుమ" �ేవ�"�� nఱÃ12టC%ా 9999 PQ�9ా �x�దునక;
దరîక;డగ	 %ాదు�� ఈల�గ	 Z2లV�ెdనువ� 9:È6  �x� దు�� ఇట6 నుమ	. 10101010
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ామ�డ� Vషయమ	ల; TEను PQదుట
నుంచుచుTx`ను, 9ాట-లk ఒక�x"" వ� �ÅరF��"నPQడల �x" క;
�ేయ	దును. 11111111 �ావ�న %ాదు �x�దు TUదwక; వAd Pట6 T:ను 12121212 మ�(ేండ6
�ాటB కరవ� కల;గ	ట, మ�డ� T:లల�ాటB  శతpK వ�ల; కJNదూZి "ను`
తరFమ%ా వ� 9ా#SPQదుట "ల;వ ల�క నhంA��వ�ట, మ�డ� ��నమ	ల�ాటB



�ేశమందు PQ�9ా కJN , అన%ా �ెగ	ల; "ల;చుట�ేత PQ�9ా దూత
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేశమందంతట Txశనమ	 కల;గజ³య	ట, అను �ట-లk
ఒక�x"" వ� �ÅరF��నుమ" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�; �ావ�న నను`
పం1ిన 9ా"�I TEను ఏ! పKతp�తN ర!య�వలsT° �x" ãAం చుమ	. 13131313
అందుక; �x�దుTEను !�I�> PరFక;లk A�I�య	Tx`ను; PQ�9ా మ}
కృపగల9ాడ�, TEను మనుషp�ల�ేJలk పడక ఆయన �ేJలkTE పడ� దును %ాక
అ" %ాదు�� అT:ను. 14141414 �ావ�న PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	ల]���I �ెగ	ల;
పంప%ా ఇW\ా P�Úయ	లలk (ెబË��9Eలమం�� చAd#S. 15151515 PQర�షల� మ	ను
Txశనమ	 �ేయ	ట�?r �ేవ�డ� ఒక దూతను పం12ను; అతడ� Txశనమ	
�ేయబ¢వ�చుండ%ా PQ�9ా చూA ఆ �ేటB Vషయ��� సం�xపnం��
Txశనమ	�ేయ	 దూత���xల;ను, ఇప�డ�  �ెP� ఆప�మ" Z2ల Vయ�%ా ఆ
దూత PQబ�Zీయ	(ైన ఒ#ా`ను కళ6మ	TUదw  ">�ెను. 16161616 �x�దు కను`లsJN
చూడ%ా, భ�మ�� �ాశమ	ల మధ�ను "ల;చుచు, వర�ºZిన కJN�ేత పటBC ��"
�x"" PQర�షల�మ	]ద �x1ిన PQ�9ా దూత కనబ(ెను. అప�డ�
�x�దును 12దwల;ను %�T: పటCల; కప���"న9ా#?r ¯ా�ాC ంగపడ%ా 17171717
�x�దుజనులను ఎంచుమ" ఆజ® ఇAdన9ాడను TETEగ�x? �ాపమ	 �ేZి
�ెడ�తనమ	 జ#S%SంAన9ాడను TETEగ�x? %tఱÃలవంట-9ారగ	 �#³! �ేZి#S? Tx
�ేవ�డ9:ౖన PQ�9ా, బµధ12టBC   �ెP�  జనుల]ద నుండ క;ండ
Tx]దను Tx తం(fK Pంట-9ా#S]దను ఉండ "మ4" �ేవ�"�� మనV�ేZ2ను.
18181818 PQబ�Zీయ	(ైన ఒ#ా`ను కళ6మ	నందు PQ�9ాక; ఒక బ>1ీఠమ	ను
కట-C ంచుట�?r �x�దు అచdట-�I 9:ళ6వలsన" �x�దునక; ఆజ® "మ4" PQ�9ా



దూత %ాదునక; Z2లVయ�%ా 19191919 PQ�9ా Txమమ	న %ాదు ప>�Iన మ�ట
పK�ారమ	 �x�దు 9:æç6 ను. 20202020 ఒ#ా`ను అప�డ� %�ధుమలను నూరFd చుం(ెను;
అతడ� 9:నుకక; J#S%S దూతను చూAనప�డ�, అతడ�ను అత"�� కcడనున`
అత" నల;గ	రF క;మ�రF ల;ను �xగ	��"#S. 21212121 �x�దు ఒ#ా`నుTUదwక;
వAdనప�డ� ఒ#ా`ను �x�దును చూA, కళ6మ	లkనుం(f 9:ల;ప>�I వAd, తల
TEల మటBC నక; వంA �x�దుక; నమ¯ా�రమ	 �ేZ2ను. 22222222 ఈ �ెగ	ల; జనులను
V(fA��వ�నటB6 %ా ఈ కళ6ప� పK�ేశమందు TEను PQ�9ాక; ఒక
బ>1ీఠమ	ను కట-C ంచుట�?r �x" Txక; త%Sన క\యమ	న�Iమ4" �x�దు
ఒ#ా`ను�� అన%ా 23232323 ఒ#ా`ను#ాజ?ౖన Tx P�>న9ాడ� �x" ¬Zి��" తన దృÌిC �I
అనుకcల���నటBC  �ేయ	ను %ాక; ఇ��%� దహనబల;లక; ఎదుw ల; కటMCల�?r
ను#S1ి(f ¯ామ%S\ T:ౖ9Eద�మ	నక; %�ధుమ 1ిం(f; ఇ��యంతయ	 TE"�ెdదన"
�x�దు�� అT:ను. 24242424 #ాజ?ౖన �x�దు అటB6  �ాదు, TEను  ¯�తpN ను ఊరక
¬Zి��" PQ�9ాక; దహనబల;లను అ#Suంచను, Tx�య���న క\యధన!Ad
�x" ¬Zి��ందున" ఒ#ా`ను�� �ె1ిu 25252525 ఆ భ�!�I ఆరFవందల తpలమ	ల
బం%ారమ	ను అత" �I�ెdను. 26262626 1ిమ4ట�x�దు PQ�9ాక; అచdట ఒక
బ>1ీఠమ	ను కట-C ంA. దహనబల;లను సమ�¥xన బల;లను అ#SuంA
PQ�9ాక; nఱÃ12టC%ా ఆయన ఆ�ాశమ	లkనుం(f దహనబ>1ీఠమ	 ]���I
అ%S`వలన అత"�I పKతp�తN ర!�ెdను. 27272727 PQ�9ా దూతక; ఆజj® 1ింప%ా
అతడ� తన కJN" మరల వరలk 9EZ2ను. 28282828 PQబ�Zీయ	(ైన ఒ#ా`ను
కళ6మందు PQ�9ా తనక; పKతp�తN ర!�ెdన" �x�దు �ె>Zి��" అచdటTE
బ> అ#Suం�ెను 29292929 ¹ÌL అరణ�మందు �ేPంAన PQ�9ా "9ాసప�



గ	(xరమ	ను దహనబ>1ీఠమ	ను ఆ �ాలమందు %Sëãనులk" ఉన`త
సÍలమందుం(ెను. 30303030 �x�దు PQ�9ాదూత పటBC ��"న కJN �I
భయప(fన9ా(ై �ేవ�"±దw V�x#Sంచుటక; ఆ సÍలమ	నక; 9:ళ6  ల�క;ం(ెను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 22��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 22��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 22��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 22

1111 మ#Sయ	�ేవ�(ైన PQ�9ా "9ాససÍలమ	 ఇ�ే... య"
ఇW\ా P�Úయ	ల#Suంచు దహనబల;లక; 1ీఠమ	 ఇ�ేయ" �x�దు Z2లV�ెdను.
2222 తరF9ాత �x�దు ఇW\ా  P�Úయ	ల �ేశమందుండ� అన�జjJ 9ా#S"
సమకcరFdడ" ఆజ® ఇAd, �ేవ�" మం��రమ	ను కట-C ంచుట�?r #ాళØ6  �ెక;�9ా#S"
"య!ం�ెను. 3333 9ా�Iళ6  తల;ప�లక; �ావలZిన �¤క;ల�³! *లల�³!
V¯ాN ర���న Pనుమ	ను త�చ శక�మ	 �ానంత V¯ాN ర���న ఇతN(f" 4444
ఎంచనలV�ాన"` �ేవ�xరF మ�Ö నులను �x�దు సం�ా��ం�ెను; Zీ�ోయ	
ల;ను త�#§య	ల;ను �x�దునక; V¯ాN ర���న �ేవ�xరF మ�Ö నులను ¬Zి��"
వచుdచుం(f#S. 5555 Tx క;మ�రF(ైన ¯�లa¹ను 1ిన`వయసుqగల ల�త9ాడ�;
PQ�9ాక; కటCబ¢వ� మం��రమ	 �x" �×#SN"బట-Cయ	 అందమ	నుబట-Cయ	
సకల �ేశమ	లలk పKZి��z�ెందునటB6 %ా అ�� �xల� ఘన���న�ై య	ండవలsను;
�ా%ా �x"�I �ావలZిన ¯ాధన #ాh" Zిదzపర�ెదన" �ె1ిu, �x�దు తన
మరణమ	నక; మ	ందు V¯ాN రమ	%ా వసుN వ�లను సమకc#Sd య	ం�ెను. 6666
తరF9ాత అతడ� తన క;మ�రF(ైన ¯�లa¹నును 1ి>1ింAఇW\ా P�Úయ	ల
�ేవ�(ైన PQ�9ాక; ఒక మం��రమ	ను కటCవలZినద" అత"�I ఆజ®
ఇ�ెdను. 7777 మ#Sయ	 �x�దు ¯�లa¹ను�� ఇట6 T:నుTx క;మ�రF(x, TEను Tx



�ేవ�(ైన PQ�9ా Txమ ఘనత��రక; ఒక మం��రమ	ను కట-C ంచవలsన" Tx
హృదయమందు "శdయమ	 �ేZి��"య	ండ%ా 8888 PQ�9ా 9ాక;� Txక;
పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను వ� V¯ాN రమ	%ా రకNమ	 ఒ>�IంA %tపu
య	దzమ	ల; జ#S%SంAన 9ాడవ�, వ� Tx Txమమ	నక; మం��రమ	ను
కట-C ంచకcడదు, Tx స"`¥�" వ� V¯ాN రమ	%ా రకNమ	 TEల ]���I ఓ(fdJV. 9999 
క; ప�టCబ¢వ� ఒక క;మ�రFడ� సమ�¥xనకరN%ా నుండ�ను; చుటBC  ఉండ� అత"
శతpK  వ�లనంద#S" TEను ��>9EZి అత"�I సమ�¥xనమ	 కల;గ జ³తpను;
అందువలన అత"�I ¯�లa¹ను అను 1LరF 12టC  బడ�ను; అత" ��నమ	లలk
ఇW\ా P�Úయ	లక; సమ�¥xనమ	ను VW\ా ంJయ	 దయ�ేయ	దును. 10101010 అతడ�
Tx Txమమ	నక; ఒక మం��రమ	ను కట-C ంచును, అతడ� Txక; క;మ�రF(ై
య	ండ�ను, TEనత"�I తం(fKT:ౖ య	ందును, ఇW\ా P�Úయ	ల]ద అత" #ాజ�
Zిం}సనమ	ను "త�మ	 ZిÍ రపరచుదును. 11111111 Tx క;మ�రF(x, PQ�9ా క;
��డ�%ా ఉండ�ను%ాక; వ� వ#Sz>6   �ేవ�(ైన PQ�9ా "ను`గ�#Sd
Z2లVAdన పK�ారమ	%ా ఆయనక; మం��రమ	ను కట-C ంచుదువ�%ాక. 12121212 
�ేవ�(ైన PQ�9ా ధర4WాసN �మ	ను వ� అనుస#SంచునటB6 %ా PQ�9ా క;
V9Eకమ	ను �ె>V" అనుగ\ ©̈ంA ఇW\ా P�Úయ	ల]ద క; అ¥��ారమ	
దయ�ేయ	ను %ాక. 13131313 PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	లనుగ�#Sd ¹ÌLక; ఇAdన
కటCడల పK�ారమ	%ాను ఆయన ¬#Sdన ¬రFuల పK�ారమ	%ాను జరFప���నుటక;
వ� జjగ\తN ప(fన PQడల వ� వృ��z��ందుదువ�; ¥ైర�మ	 �ెచుd��" బలమ	%ా
ఉండ�మ	; భయపడక;మ	 ��గ	ల;పడక;మ	. 14141414 ఇ��%� TEను Tx కషCZిÍJలkTE
పKయ�సప(f PQ�9ా మం��రమ	 ��రక; #?ండ�లmల మణ	గ	ల



బం%ారమ	ను ప���Åట6  మణ	గ	ల 9:ం(f" త�చ శక�మ	�ానంత V¯ాN ర ���న
PతN(f" Pనుమ	ను సమకc#Sdయ	Tx`ను; మ�Ö ను లను #ాళ6ను
కc#Sdయ	ంAJ"; వ� ఇంకను సం�ా ��ంచుదువ�%ాక. 15151515 మ#Sయ	
ప"�ేయత%Sన V¯ాN ర���న hలu�ారFల;ను �ాZ2 ప"9ారFను వడK9ారFను ఏVధ
���న ప"T:ౖనను T:ర9Eరdగల మంA ప"9ారFను ±దw  ఉTx`రF. 16161616 
లs�I�ంపల�నంత బం%ారమ	ను 9:ం(fయ	 ఇతN(fయ	 ఇనుమ	ను క; ఉన`V;
�ాబట-C  వ� ప" ప�ను��నుమ	, PQ�9ా క; ��డ�%ా ఉండ�ను %ాక. 17171717
మ#Sయ	 తన క;మ�రF(ైన ¯�లa¹నునక; స}యమ	 �ేయవలsన" �x�దు
ఇW\ా P�Úయ	ల య¥�పతpల కంద#S�I" ఆజj® 1ిం�ెను. 18181818 ఎట6 న%ా] �ేవ�(ైన
PQ�9ా ]��కcడ ఉTx`డ� గ�x? చుటBC నున` 9ా#Sవలన �¾ందరల�క;ండ
ఆయన ]క; T:మ4�� PAd య	Tx`డ�గ�x? �ేశ"9ాసులను ఆయన Txక;
వశపరA య	Tx`డ�, PQ�9ా భయమ	వలనను ఆయన జనుల
భయమ	వలనను �ేశమ	 లkపరచబ(fయ	న`��. 19191919 �ావ�న
హృదయప�ర�కమ	%ా ] �ేవ�(ైన PQ�9ాను 9:దక;టక; ] మనసుqల;
దృఢపరచు��", ఆయన "బంధన మందస మ	ను �ేవ�"�I పKJÌి¡ త���న
ఉపకరణమ	లను ఆయన Txమమ	��రక; కటCబడ� ఆ మం��రమ	లk"�I
�ేరFdట�?r ]రF ప�ను��" �ేవ�(ైన PQ�9ా ప#S�దz  సÍలమ	ను కటBC (f.

��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 23��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 23��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 23��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 23

1111 �x�దు ఏండ�6  "ం(fన వృదుz (xPQను గనుక అతడ� తన క;మ�రF(ైన
¯�లa¹నును ఇW\ా P�Úయ	ల ]ద #ాà%ా "య!ం�ెను. 2222 మ#Sయ	 అతడ�



ఇW\ా  P�Úయ	ల య¥�పతpలంద#S" య�జక;లను ల��య	లను సమకc#?dను.
3333 అప�డ� ల��య	ల; మ	పu�� సంవతqర మ	ల; nదల;��" అంతక;
12ౖవయసుqగల9ారF కVలsలk �ేరdబ(f#S; 9ా#S సంఖ� మ	పu�� PQ"!�� 9Eల
ప�రFషpల;. 4444 �#Sలk ఇరFవ�� Txల;గ	9Eలమం�� PQ�9ా మం��రప� ప"
V�x#Sంచు9ారF%ాను,ఆరF 9Eలమం�� అ¥� పతpల;%ాను, Tx�య�¥�పతpల;%ాను
ఉం(f#S. 5555 Txల;గ	 9Eలమం�� �x�ర�ాలక;ల;%ా "య!ంపబ(f#S. మ#STxల;గ	
9Eలమం�� సుN J�ేయ	 "!తN��� �x�దు �ేPంAన 9ాద�VW షమ	ల��
PQ�9ాను సుN Jంచు9ారF%ా "య!ంపబ(f#S. 6666 %?#�ª ను క}తp
��#ా#§య	ల; అను ల��య	లలk �x�దు 9ా#S" వరFసల;%ా V´µ%Sం�ెను.
%?#�ª య	లలk ల�xw ను Ìి] అను9ారFం(f#S. 7777 ల�xw ను క;మ�రFల; మ	గ	¶ రF;
8888 12దw9ాడగ	 PQ ß̈P�ల;, జ³�xమ	 ã9Eల; 9999 Ìి] క;మ�రFల; మ	గ	¶ రF,
Ì2లk]తp హyP�ల; }#ాను, �రF ల�xw ను వంశమ	±క� 1ితరFల 12దwల;.
10101010 యహతp yTx య�షp బ¿#§య� అను నల;గ	రFను Ìి] క;మ�రFల;. 11111111
యహతp 12దw9ాడ� yTx #?ండవ9ాడ�. య�షpనక;ను బ¿#§య�క;ను క;మ�
రFల; అTEక;ల; ల�క��P#S గనుక తమ 1ితరFల Pంట- 9ా#Sలk 9ారF
ఒక�వంశమ	%ా ఎంచబ(f#S. 12121212 క}తp క;మ�రFల; నల;గ	రF, అమ�Ö మ	 ఇ¯ాú రF

¼̈బ¢K ను ఉyè  P�ల;. 13131313 అమ�Ö మ	 క;మ�రFల; అహ#�ను ¹ÌL; అహ#�నును
అత" క;మ�రFల;ను "త�మ	 అJ ప#S�దz  ���న వసుN వ�లను
పKJÌి¡ ంచుటక;ను, PQ�9ా స"`¥�" ధూపమ	 9Eయ	టక;ను, ఆయన ZLవ
జ#S%Sంచుటక;ను, ఆయన Txమమ	ను బట-C  జనులను �ºVంచుటక;ను పK�ే�
�Iంపబ(f#S. 14141414 �ైవజనుడగ	 ¹ÌL సంతJ9ారF ల�V %�తKప�9ా#Sలk ఎంచబ(f#S.



15151515 ¹ÌL క;మ�రFల; %?#�ª మ	 ఎÚPQజ?రF. 16161616 %?#�ª మ	 క;మ�రFలలk Ì2బ�P�ల;
12దw9ాడ�. 17171717 ఎÚPQజ?రF క;మ�రFలలk #?హబµ� అను 12దw9ాడ� తపu ఇక
క;మ�రFల; అత"�I ల�క��P#S, అP�ే #?హబµ�క; అTEకమం��
క;మ�రFల;ం(f#S. 18181818 ఇ¯ాú రF క;మ�రFలలk Ì2లk]తp 12దw9ాడ�. 19191919 ¼̈బ¢K ను
క;మ�రFలలk PQ#§య� 12దw9ాడ�, అమ#ా� #?ండవ9ాడ�,యహyP�ల;
మ�డవ9ాడ�, PQ�?4య�మ	 Txల;గవ9ాడ�. 20202020 ఉyèP�ల; క;మ�రFలలk
]�ా 12దw  9ాడ� PQÌీయ� #?ండవ9ాడ�. 21212121 ��#ా#S క;మ�రFల; మహ> మ�Ìి;
మహ> క;మ�రFల; ఎ>య�జరF �×షp. 22222222 ఎ>య�జరF చ"��Pనప�డ�
9ా"�I క;మ�#?Nల;ం(f#S �ా" క;మ�రFల; ల�క��P#S. �×షp క;మ�రFలsౖన 9ా#S
స�దరFల; 9ా#S" V9ాహమ	 �ేZి��"#S. 23232323 మ�Ìి క;మ�రFల; మ	గ	¶ రF,
మహ> ఏ�ెరF PQ#§¹తp. 24242424 �రF తమ 1ితరFల Pంట-9ా#S"బట-C
ల��య	ల;%ా ఎంచబ(f#S; 1ితరFల Pండ6 క; 12దw  లsౖన �రF ఇరFవ��
సంవతqరమ	ల; nదల;��" అంతక; 12ౖవయసుqగల9ా#?r తమ తమ 1LరFల
లsక�పK�ారమ	 ఒ���క�రF%ా T:ంచబ(f PQ�9ా మం��రప� ZLవ�ేయ	
ప"9ా#?rయ	ం(f#S. 25252525 ఇW\ా P�Ú య	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా తన జనులక;
T:మ4�� దయ�ేZియ	Tx`డ� గనుక 9ారF "త�మ	 PQర�షల�మ	లk
"9ాసమ	 �ేయ	దుర"య	 26262626 ల��య	ల;కcడ ఇక]దట గ	(xరమ	T:ౖనను
�x" ZLవ��ర�?rన ఉపకరణ మ	లT:ౖనను ¹య ప"ల�ద"య	 �x�దు
Z2లV�ెdను. 27272727 �x�దు ఇAdన కడవ#S య�జ®నుబట-C  ల��య	లలk ఇరFవ��
సంవతqరమ	ల; nదల;��" అంతక; 12ౖవయసుqగల9ారF ఎంచబ(f#S. 28282828 �రF
అహ#�ను సంతJ9ా#S �ేJ�I\ంద ప" చూచుటక;ను, 9ా#S వశమ	ననున`



PQ�9ా మం��ర ZLవ��ర�?r ¯ాలలలkను గదులలkను ఉంచబ(fన సకల���న
పKJÌి¡ తవసుN వ�లను ���z�ేయ	టక;ను, �ేవ�" మం��ర ZLవ��ర�?rన ప""
V�x#Sంచుటక;ను, 29292929 స"`¥� #tటMCను T:ౖ9Eద�మ	నక; త%Sన సన`ప� 1ిం(f"
ప�ల;సుల�" ´¢జ�మ	లను 12నమ	లk �ాల;d �x"" 1Lల;d�x""
TxTxVధ���న ప#Sమ�ణమ	ల; గల9ాట-" ��లతగల9ాట-" V�x#Sంచుటక;ను,
30303030 అను��నమ	 ఉదయ ¯ాయం�ాల మ	లయందు PQ�9ానుగ�#Sdన సుN J
�ాటల; �ాడ� టక;ను, VW\ా ంJ��నమ	లలkను, అమ�9ాస�లలkను
పండ�గలలkను PQ�9ాక; దహనబల;లను అ#SuంపవలZిన
సమయమ	ల"`ట-లkను, లsక�క; స#SPQ�న9ారF వంతp పK�ారమ	 "త�మ	
PQ�9ా స"`¥�" ZLవ జ#S%Sంచుటక;ను "య!ంపబ(f#S. 31313131 సమ�జప�
గ	(xరమ	ను �ా�ాడ�టయ	, ప#S�దzసÍలమ	ను �ా�ాడ�టయ	, 32323232 PQ�9ా
మం��రప� ZLవ�� సంబం¥�ంAన పనులలk 9ా#S స�దరFలగ	 అహ#�ను
సంతJ9ా#S�I స}యమ	 �ేయ	టయ	 9ా#S�I "య!ంపబ(fన
ప"PQ�య	ం(ెను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 24��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 24��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 24��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 24

1111 అహ#�ను సంతJ9ా#S�I క>%Sన వంతpల�వన%ా, అహ#�ను క;మ�రFల; Tx�xబ	
అáహÑ ఎ>య�జరF ఈ�xమ�రF. 2222 Tx�xబ	ను అáహÑయ	ను సంతJల�క;ండ
తమ తం(fKకంటM మ	ందు%ా చ"��P#S గనుక ఎ>య� జరFను ఈ�xమ�రFను
య�జకత�మ	 జరFప�చువAd#S. 3333 �x�దు ఎ>య�జరF సంతJ9ా#Sలk
¯ా�ోక;ను ఈ�xమ�రF సంతJ9ా#Sలk అ ß̈��లsక;ను ఏరuరA, 9ా#S 9ా#S



జనమ	±క� లsక�నుబట-C  ప" "య!ం�ెను. 4444 9ా#S" ఏరuరచుటలk
ఈ�xమ�రF సంతJ9ా#Sలk" 12దwలకంటM ఎ>య�జరF సంతJ9ా#Sలk" 12దwల;
అ¥�క;ల;%ా కనబ(f#S గనుక ఎ>య�జరF సంతJ9ా#Sలk పదుTxరFగ	రF తమ
1ితరFల Pంట-9ా#S�I 12దwల;%ాను, ఈ�xమ�రF సంతJ 9ా#Sలk ఎ"!��మం��
తమ తమ 1ితరFల Pంట-9ా#S�I 12దwల;%ాను "య!ంపబ(f#S. 5555 ఎ>య�జరF
సంతJలk" 9ారFను, ఈ�xమ�రF సంతJ9ా#Sలk ��ందరFను �ేవ�"�I
పKJÌి¡ తpలగ	 అ¥��ారFలsౖ య	ం(f#S గనుక �xమ	 ప#S�దz  సÍలమ	నక;
అ¥��ారFల;%ా ఉండ�ట�?r *టB6 9EZి వంతpల; పంచు��"#S. 6666 ల��య	లలk
WాZిN �%ానున` T:తTEల; క;మ�రFడగ	 Ì2మయ� #ాà ఎదుటను, అ¥�పతpల
PQదు టను, య�జక;(ైన ¯ా�ోక; ఎదుటను, అబµ��xరF క;మ�రF(ైన
అ ß̈��లsక; ఎదుటను, య�జక;లPQదుటను, ల��య	ల PQదుటను, 1ితరFల
Pండ6 12దwలsౖన 9ా#S PQదుటను 9ా#S 1LళØ6  �xఖల; �ేZ2ను; ఒ���క�
�ాతKలkనుం(f ±క 1ితరF" Pంట- *ట- ఎ>య�జరF 1Lరటను ఇం��కట- ఈ�x
మ�రF 1Lరటను ¬యబ(ెను. 7777 nదట- *ట- PQ�య�#§బ	నక;, #?ండవ��
PQ�x య�క;, 8888 మ�డవ�� }#§మ	నక;, Txల;గవ�� Wø±#§మ	 నక;, 9999
అPదవ�� మÚ�య�క;, ఆరవ�� ]య�!నుక;, 10101010 ఏడవ�� హ�Å�àనక;,
ఎ"!దవ�� అáయ�క;, 11111111 �¾!్మదవ�� P�ష�వక; ప��యవ�� Ì2కTx�క;
పద��ండవ�� ఎల��Ìీబ	నక;, 12121212 పం(ెKండవ�� య��×మ	నక;, 13131313 పదుమ�డవ��
హÑ�ాuక;, పదుTxల;గవ�� PQÌ2బµబ	నక;, 14141414 పదునPదవ�� ëల�¶ క;,
పదుTxరవ�� ఇ�¤4రFనక;, 15151515 పదుTEడవ�� ¼̈yరFనక;, పదుT:"!దవ��
హ1ిu ZLqసునక;, 16161616 పం�ొ!్మదవ�� 12తహయ�క; ఇరFవ��యవ��



PQ ¼̈జ³�ల;నక;, 17171717 ఇరFవ��±కటవ�� య��×నునక;, ఇరFవ�� #?ండవ��
%ామ�ల;నక;, 18181818 ఇరFవ�� మ�డవ�� �ెల�య��క;, ఇరFవ��Txల;గవ��
మయజj�క; ప(ెను. 19191919 ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా 9ా#S 1ితరFడగ	
అహ#�నునక; ఆజj® 1ింAన కటCడ పK�ారమ	%ా 9ారF తమ పదzJ��ప�న
PQ�9ా మం��రమ	లk పK9EhంA �ేయవలZిన ZL9ాధర4మ	 ఈల�గ	న
ఏ#ాuటB ఆPQను. 20202020 W ÌింAన ల�� సంతJ9ా#?వరన%ా అమ�Ö మ	 సంతJలk
ష�బµP�ల;ను, ష�బµP�ల; సంతJలk PQ ¼̈�x�హÑను, 21212121 #?హబµ� Pంట-లk
అన%ా #?హబµ� సంతJలk 12దw9ా(ైన ఇÌీªయ�య	ను, 22222222 ఇ¯ాú #§ య	లలk
Ì2లk¹తpను, Ì2లk¹తp సంతJలk యహతpను, 23232323 ¼̈బ¢K ను సంతJలk
12దw9ా(ైన PQ#§య�, #?ండవ9ా(ైన అమ#ా�, మ�డవ9ా(ైన యహyP�ల;,
Txల;గవ9ా(ైన PQ�?4య�మ	ల;ను, 24242424 ఉyèP�ల; సంతJలk ]�ాయ	ను
]�ా సంతJలk �ా]రFను, 25252525 ఇÌీªయ� సంతJలk జ?క#ా�య	ను, 26262626 ��#ా#§
సంతJలk మహ>, మ�Ìి అను9ారFను యహy య�హÑ సంతJలk
బ¿T°య	ను. 27272727 యహyయ�హÑవలన ��#ా#S�I క>%Sన క;మ�రFలsవరన%ా బ¿T°
��హమ	 జకc�రF ఇáK. 28282828 మహ>�I ఎ>య�జరF క>%?ను, �"�I క;మ�రFల;
ల�క��P#S. 29292929 �×షp ఇంట-9ాడ� అన%ా �×షp క;మ�రFడ� PQర ¼̈4P�ల;. 30303030
మ�Ìి క;మ�రFల; మహ> ఏ�ెరF PQ#§¹తp,�రF తమ 1ితరFల
Pండ6 నుబట-C  ల�� య	ల;. 31313131 �రFను తమ స�దరFలsౖన అహ#�ను
సంతJ9ారF �ేZినటB6  #ాజ?ౖన �x�దు ఎదుటను ¯ా�ోక; అ ß̈��లsక; అను
య�జక;లలkను ల��య	లలkను 1ితరFల Pండ6  12దwలPQదుటను
తమలkనుండ� 1ితరFల Pంట- 12దwలక;ను తమ Aన` స�దరFలక;ను *టB6



9EZి��"#S.
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1111 మ#Sయ	 �x�దును Z2ౖTx�¥�పతpల;ను ఆ¯ాప�... Á̈మ�ను PQదూత�ను
అను9ా#S క;మ�రFలలk ��ంద#S" ZLవ"!తN��� పK�ే�కపరA, Zి�x#ాలను
స�రమండలమ	లను �xళమ	లను 9ాPంచుచు పKకట-ంచునటB6 %ా
"య!ంA#S ఈ ZL9ావృJN"బట-C  P�#ాuటMౖన 9ా#S సంఖ� PQంతయన%ా 2222
ఆ¯ాప� క;మ�రFలలk #ాజjజ® పK�ారమ	%ా పKకట-ంచుచు, ఆ¯ాప�
�ేJ�I\ందనుండ� ఆ¯ాప� క;మ�రFలsౖన జకc�రF ãZLప� T:తTx� అష #³�ల�
అను9ారF. 3333 PQదూత�ను సంబంధులలk సుN J �ాటల; �ాడ�చు PQ�9ాను
సుN Jంచుట�?r Zి�x#ాను 9ాPంచుచు పKకట-ంచు తమ తం(fKPQ�న PQదూత�ను
�ేJ �I\ందనుండ� PQదూత�ను క;మ�రFలsౖన %?దల�� జ?#§ PQషయ� హషబµ�
మJN�x� అను ఆరFగ	రF. 4444 Á̈మ�ను సంబంధులలk Á̈మ�ను క;మ�రFలsౖన
బ�×� య�హÑ మతNTx� ఉyèP�ల; Ì2బ�P�ల; PQ#§¹తp హనTx� హTx
ఎÚయ���x %SదwÚN  #�మ]్తPQజ?రF ±Ì2Ë�ా�ా మలk6 J �¬రF
మహyãతp అను9ారF. 5555 �రందరFను �ేవ�" 9ాక;�Vషయమ	లk #ాàనక;
�ºర �ద#Sîయగ	 Á̈మ�ను±క� క;మ�రFల;. Á̈మ�ను సంతJ" %tపu�ేయ	ట�?r
�ేవ�డ� Á̈మ�నునక; పదునల;గ	రF క;మ�రFలను మ	గ	¶ రF క;మ�#?Nలను
అను గ\ ©̈ంA య	ం(ెను. 6666 �రందరF ఆ¯ాప�నక;ను PQదూ త�నునక;ను

Á̈మ�నునక;ను #ాà �ేZియ	న` కటCడ పK�ారమ	 PQ�9ా Pంట-లk
�xళమ	ల; స�ర మండలమ	ల; Zి�x#ాల; 9ాPంచుచు %ానమ	 �ేయ	చు,



తమ తం(fK �ేJ�I\ంద �ేవ�" మం��రప� ZLవ జ#S%Sంచు చుం(f#S. 7777 PQ�9ాక;
%ానమ	 �ేయ	టలk TEరFu ��ం��న తమ స�దరFల�� కcడనున`
పK�ణ	లsౖన �ాటక;ల లsక� #?ండ�వందల ఎనుబ�� PQ"!��. 8888 �xమ	 �ేయ	
ZLవ Vషయమ	లk 1ిన`య" 12దwయ" గ	రFవ" hషp�డ" ´éదమ	 ల�క;ండ
వంతpల��ర�?r *టB6 9EZి#S. 9999 nదట- *ట- ఆ¯ాప�వంశమందున` ãZLప� 1Lరట
ప(ెను, #?ండవ�� %?దల�� 1Lరట ప(ెను, �డ�ను �" స�దరFల;ను
క;మ�రFల;ను పం(ెKండ�గ	రF. 10101010 మ�డవ�� జకc�రF 1Lరట ప(ెను, �డ�ను
�" క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను పం(ెKండ�గ	రF. 11111111 Txల;గవ�� PyK 1Lరట
ప(ెను, �డ�ను �" క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను పం(ెKండ�గ	రF. 12121212
అPదవ�� T:తTx� 1Lరట ప(ెను, �" క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను
పం(ెKండ�గ	రF. 13131313 ఆరవ�� బ�×�య�హÑ 1Lరటప(ెను, �" క;మ�రFల;ను
స�దరFల;ను పం(ెKండ�గ	రF. 14141414 ఏడవ�� PQష#³�ల� 1Lరట ప(ెను, �"
క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను పం(ెKం డ�గ	రF. 15151515 ఎ"!దవ�� PQషయ�
1Lరట ప(ెను, �" క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను పం(ెKండ�గ	రF. 16161616 
�¾!్మదవ�� మతNTx� 1Lరట ప(ెను, �" క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను
పం(ెKండ�గ	రF. 17171717 ప��యవ�� Ìి] 1Lరట ప(ెను, �" క;మ�రFల;ను
స�దరFల;ను పం(ెKండ�గ	రF. 18181818 పద��ండవ�� అజ#³ల; 1Lరట ప(ెను, �"
క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను పం(ెKండ�గ	రF. 19191919 పం(ెKండవ�� హషబµ� 1Lరట
ప(ెను, �" క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను పం(ెKండ�గ	రF. 20202020 పదుమ�డవ��
ష�బµP�ల; 1Lరట ప(ెను, �" క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను పం(ెKండ�గ	రF.
21212121 పదుTxల;గవ�� మJN�x� 1Lరట ప(ెను, �" క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను



పం(ెKండ�గ	రF. 22222222 పదునPదవ�� PQ#³¹తp 1Lరట ప(ెను, �"
క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను పం(ెKండ�గ	రF. 23232323 పదుTxరవ�� హనTx� 1Lరట
ప(ెను, �" క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను పం(ెKండ�గ	రF. 24242424 పదుTEడవ��
±Ì2Ë�ా�ా 1Lరట ప(ెను, �" క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను పం(ెKండ�గ	రF.
25252525 పదుT:"!దవ�� హTx1Lరట ప(ెను, �" క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను
పం(ెKండ�గ	రF. 26262626 పం�ొ!్మదవ�� మలk6 J 1Lరట ప(ెను, �" క;మ�రFల;ను
స�దరFల;ను పం(ెKం డ�గ	రF. 27272727 ఇరFవ��యవ�� ఎÚయ���x 1Lరట ప(ెను,
�" క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను పం(ెKండ�గ	రF. 28282828 ఇరFవ�� ±కటవ��
�¬రF 1Lరట ప(ెను, �" క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను పం(ెKండ�గ	రF. 29292929
ఇరFవ�� #?ండవ�� %SదwÚN  1Lరట ప(ెను, �" క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను
పం(ెKండ� గ	రF. 30303030 ఇరFవ�� మ�డవ�� మహyãతp 1Lరట ప(ెను, �"
క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను పం(ెKండ�గ	రF. 31313131 ఇరFవ�� Txల;గవ��
#�మ]్తPQజ?రF 1Lరట ప(ెను, �" క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను
పం(ెKండ�గ	రF.
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1111 �x�ర�ాలక;ల V´µగమ	ను గ�#Sdన��. ఆ¯ాప�...క;మ�రFలలk �Å#³
క;మ�రF(ైన ��Ì2లsమ�� �ÅరహÑ సంతJ9ాడ�. 2222 ��Ì2లsమ�� క;మ�రFల;
ఎవరన%ా జ?క#ా� జ³�షp¡ డ�, PQ�ºయ9Eల; #?ండవ9ాడ�, జ?బ�x� మ�డవ9ాడ�,
య¬`P�ల; Txల¶ వ9ాడ�, 3333 ఏల�మ	 అPదవ9ాడ�, PQ�హTxను
ఆరవ9ాడ�, ఎలk�P�T:ౖ P�డవ9ాడ�. 4444 �ేవ�డ� ఓబé�ె�ోమ	ను ఆ�ర���ంA



అత"�I క;మ�రFలను దయ�ేZ2ను; 9ా#?వరన%ా Ì2మయ� జ³�షp¡ డ�, PQ�జj
బµదు #?ండవ9ాడ�, ã9ాహÑ మ�డవ9ాడ�, Wా�ారF Txల¶ వ9ాడ�, T:తTEల;
అPదవ9ాడ�, 5555 అ]్మP�ల; ఆరవ9ాడ�, ఇWాîఖ�రF ఏడవ9ాడ�, 12య	లs6 �ై
PQ"!దవ9ాడ�. 6666 9ా" క;మ�రF(ైన Ì2మయ�క; క;మ�రFల; ప�ట-C #S; 9ారF
ప#ా క\మ Wాల;లsౖయ	ం(f తమ తం(fK Pంట-9ా#S�I 12దwలsౖ#S. 7777 Ì2మయ�
క;మ�రFల; ఒJ` #?âాP�ల; ఓబéదు ఎల�è బµదు బల�ఢ��లsౖన అత"
స�దరFల; ఎÚహÑ Z2మ�ా�. 8888 ఓబé�ె�ోమ	 క;మ�రFలsౖన �రFను �#S క;మ�
రFల;ను �#S స�దరFల;ను అరFవ�� PదwరF, 9ారF తమ ప"�ేయ	టలk
మంA గట-C9ారF. 9999 ��Ì2లsమ��క; క>%Sన క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను
ప#ాక\మWాల;ల;, �రF పదుT:"!�� మం��. 10101010 ��#ా#§య	లలk �¯ా
అను9ా"�I క>%Sన క;మ�రFల; ఎవరన%ా జ³�షp¡ డగ	 Ìి]; �డ� జ³�షp¡ డ�
�ాక��Pనను 9ా" తం(fK 9ా" జ³�ష¡  ´µగసుÍ "%ా �ేZ2ను, 11111111 #?ండవ9ాడగ	

©̈Ú�య�, మ�డవ9ాడగ	 టMబల��హÑ, Txల¶ వ9ాడగ	 జ?క#ా�, �¯ా
క;మ�రFల;ను స�దరFల;ను అందరF క>Zి పదుమ	గ	¶ రF. 12121212 ఈల�గ	న
ఏ#ాuటMౖన తరగతpలనుబట-C  PQ�9ా మం��రమ	లk వంతpల పK�ారమ	%ా
తమస�దరFల; �ేయ	నటB6  ZLవ�ేయ	టక; ఈ �x�ర�ాల క;ల;, అన%ా
9ా#Sలk" 12దwల; జ9ాబ	�xరFల;%ా "య !ంపబ(f#S. 13131313 Aన`ల�³!
12దwల�³! 1ితరFల Pంట- వరFసనుబట-C  ±���క� �x�రమ	 TUదw
�ావ>య	ండ�ట�?r 9ారF *టB6 9EZి#S. 14141414 త�రFuతటBC  �ావ> Ì2లsమ��క; ప(ెను,
V9Eకమ	గల ఆలkచన కరNPQ�న అత" క;మ�రFడగ	 జ?క#ా�క; *ట-9Eయ%ా,
ఉతN రప�తటBC  �ావ> 9ా"�I ప(ెను, 15151515 ఓబé�ె�ోమ	నక; ద�fణప�9:ౖప� �ావ>య	



అత" క;మ�రFలక; అసు1ీuమను ఇంట-�ావ>య	 ప(ెను. 16161616 షp1ీuమ	నక;ను
�¯ాక;ను పడమట- తటBC న నున` షలs6 �?తp గ	మ4మ	నక; ఎక;�
#ాజమ�ర¶మ	ను �ాచు టక; *ట- ప(ెను. 17171717 త�రFuన ల��య	లsౖన ఆరFగ	రFను,
ఉతN రమ	న ��నమ	నక; నల;గ	రFను,ద�fణమ	న ��నమ	నక; నల;గ	రFను,
అసు1ీuమ	 TUదw  ఇదw#SదwరFను, 18181818 బయట �x�రమ	TUదwను పడమర%ా
ఎ�I���వ� #ాజమ�ర¶మ	 TUదwను నల;గ	రFను, 9:ల;పట- ��K వయందు ఇదwరFను
ఏ#ాuటMౖ#S. 19191919 �Å#³ సంతJ9ా#Sలkను ��#ా#§య	లలkను �x�రమ	 క"12టBC 9ా#S�I
ఈల�గ	 వంతpల�PQను. 20202020 కడక; ల��య	లలk అ ß̈య� అను9ాడ� �ేవ�"
మం��రప� బÐక�సమ	ను పKJÌి¡ తమ	లగ	 వసుN వ�ల బÐక�సమ	లను
�ాచు9ాడ�%ా "య!ంపబ(ెను. 21212121 ల�xw ను క;మ�రFలను
గ�#Sdన��%?#�ª య	(ైన ల�xw ను క;మ�రFల;, అన%ా %?#�ª య	లsౖ తమ 1ితరFల
Pండ6 క; 12దwలsౖయ	న`9ా#S" గ�#Sdన��. 22222222 PQ ß̈P�Ú క;మ�రFలsౖన
జ³�xమ	ను 9ా" స�దరF(ైన ã9Eల;ను PQ�9ా మం��రప�
బÐక�సమ	లక; �ావ>�ాయ	9ారF. 23232323 అమ�Ö ]య	ల; ఇ¯ాú #§య	ల;

¼̈బ¢K య	ల; ఉyèP�Úయ	ల; అను9ా#S" గ�#Sdన��. 24242424 ¹ÌL క;మ�రF(ైన
%?#�ª మ	నక; ప�ట-Cన Ì2బ�P�ల; బÐక�సమ	]ద పK¥x"%ా "య!ంపబ(ెను.
25252525 ఎÚPQజ?రF సంతJ9ారగ	 Ì2బ�P�ల; స�దరFల; ఎవరన%ా 9ా"
క;మ�రF(ైన #?హబµ�, #?హబµ� క;మ�రF(ైన PQషయ�, PQషయ� క;మ�రF(ైన
PQ�#ామ	, PQ�#ామ	 క;మ�రF(ైన ��	 , ��	 క;మ�రF(ైన Ì2లk]తp.
26262626 PQ�9ా మం��రమ	 ఘనమ	%ా కట-C ంచుట�?r #ాజ?ౖన �x�దును 1ితరFల
Pంట- 12దwల;ను సహ¯Kా ¥�పతpల;ను శ�x¥�పతpల;ను Z2ౖTx�¥�పతpల;ను 27272727 



య	దzమ	లలk పటBC ��" పKJÌి¡ ంAన ��ల6 ¯�మ	4 ఉన` బÐక�సమ	లక;
Ì2లk]తpను 9ా" స�దరFల;ను �ావ> �ాయ	9ా#?r#S. 28282828 �ºర �ద#Sî
సమ�P�ల;ను �×షp క;మ�రF(ైన ¯êల;ను TEరF క;మ�రF(ైన అబé`రFను
Z2ర�య� క;మ�రF(ైన ã9ాబ	ను పKJÌి¡ ంAన ¯�మ4ంతయ	 Ì2లk]తp
�ేJ�I\ందను 9ా" స�దరFల �ేJ�I\ందను ఉంచబ(ెను. 29292929
ఇ¯ాú #§య	లనుగ�#Sdన��9ా#Sలk �?న Tx�య	ను 9ా" క;మ�రFల;ను
బయట-ప" జ#S%Sంచుట�?r ఇW\ా P�Úయ	లక; ల�üక;ల;%ాను
Tx�య�¥�పతpల;%ాను "య!ంపబ(f#S. 30303030 ¼̈బ¢K య	లను గ�#Sdన��.
హషబµ�య	ను 9ా" స�దరFల;ను ప#ాక\మ Wాల;ల;ను 9EP"` P�డ�
వందల సంఖ�గల9ారF, �రF ±#ాw ను ఈవల పడమట- 9:ౖప�ననుండ�
ఇW\ా P�Úయ	ల ]ద PQ�9ా ZLవను గ�#Sdన 9ాట"`ట- Vషయమ	లkను
#ాà "య!ంAన ప"Vషయమ	లkను 12ౖV�x రణకరNల;%ా "య!ంపబ(f#S.
31313131 ¼̈బ¢K య	లను గ�#Sd న��. ¼̈బ¢K య	ల 1ితరFల Pంట- 12దwలంద#S�I
PQ#§య� 12దwయ�PQను. �x�దు ఏల;బ(fలk నల;వ��యవ సంవతqరమ	న
9ా#S సంగJ V�x#Sంప%ా 9ా#Sలk %Sల�దు �ేశమ	లk" య�జ³రFనందున` 9ారF
ప#ాక\మ Wాల;ల;%ా కనబ(f#S. 32323232 ప#ాక\మWాల;లగ	 9ా" స�దరFల;
#?ండ�9Eల ఏడ�వందలమం�� Pంట- 12దwల;%ా కనబ(f#S, �x�దు #ాà �ేవ�"
సంబంధ���న �ార�మ	ల Vషయమ	లkను #ాజ�ార�మ	ల Vషయమ	లkను
ర�బé య	ల ]దను %ా�ºయ	ల]దను మనÌLª  అరz%�తKప� 9ా#S ]దను
9ా#S" "య!ం�ెను.
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1111 జనసంఖ�నుబట-C  ఇW\ా P�Úయ	ల 1ితరFల Pంట- .12దwల; సహ¯Kా ¥�పతpల;
శ�x¥�పతpల; అను9ా#S లsక�నుగ�#Sdన��, అన%ా ఏ#ాuటMౖన వంతpల
Vషయమ	లk ఏటäట T:లవంతpన #ాàనక; ZLవ�ేZిన9ా#S" గ�#Sdన��. �#S
సంఖ� PరFవ�� Txల;గ	 9Eల;. 2222 nదట- T:లను nదట- ´µగమ	]ద
జáwP�ల; క;మ�రF(ైన య��ాబµమ	 అ¥�పJ%ా ఉం(ెను; 9ా" ´µగమ	లk
ఇరFవ�� Txల;గ	 9Eల మం�� య	ం(f#S. 3333 12#?à సంతJ 9ా#Sలk ఒకడ� nదట-
T:ల Z2ౖTx�¥�పతpలకంద#S�I అ¥�పJ%ా ఉం(ెను. 4444 #?ండవ T:ల వంతp
అ� ß̈య	(ైన �ో�ై��య	 అత" ´µగప�9ా#S��య	 ఆPQను; అత"
´µగమందు !�Å6 తp అ¥�పJ%ా ఉం(ెను; అత" ´µగమ	లk �ే#Sన9ారF ఇరFవ��
Txల;గ	 9Eలమం��. 5555 మ�డవ T:లను PQ�య��x క;మ�రFడ�ను
స´µమ	ఖు�డ�నగ	 బ¿Txయ� అ¥�పJ%ా ఉం(ెను; అత" ´µగమ	లk �ే#Sన9ారF
ఇరFవ�� Txల;గ	 9Eలమం��. 6666 ఈ బ¿Txయ� ఆ మ	పu��మం��
ప#ాక\మWాల;లలk ఒక(ై ఆ మ	పu�� మం���I అ¥�పJPQ� య	ం(ెను; అత"
´µగమందు అత" క;మ�రF(ైన అ]్మజjబµదు ఉం(ెను. 7777 Txల;గవT:లను
ã9ాబ	 స�దరF(ైన అWా Á̈ల; Txల;గవ అ¥�పJ%ా ఉం(ెను; అత"
క;మ�రF(ైన జ?బ�x� అత" తరF9ాత అ¥�పJయ�PQను, అత" ´µగమ	లk
�ే#Sన9ారF ఇరFవ�� Txల;గ	 9Eలమం��. 8888 అPదవ T:లను ఇW\ా Á̈ ¬య	(ైన
షవ�ú ◌ూతp అ¥�పJ%ా ఉం(ెను; అత" ´µగమ	లk �ే#Sన9ారF ఇరFవ�� Txల;గ	
9Eలమం��. 9999 ఆరవ T:లను �ె�Å�య	(ైన ఇ�?�షpనక; ప�ట-Cన ఈ#ా అ¥�పJ%ా



ఉం(ెను; అత" ´µగమ	లk �ే#Sన9ారF ఇరFవ�� Txల;గ	 9Eలమం��. 10101010 ఏడవ
T:లను ఎâKా Pమ	 సంతJ9ాడ�ను 12లkయ	డ�T:ౖన Á̈లsసుq అ¥�పJ%ా
ఉం(ెను; అత" ´µగమ	లk �ే#Sన9ారF ఇరFవ�� Txల;గ	 9Eలమం��. 11111111 
ఎ"!దవ T:లను జ?ర ß̈య	ల సంబంధుడ�నుహÑ�ా¬య	డ�T:ౖన Zిబ¿Ë�?r
అ¥�పJ%ా ఉం(ెను; అత" ´µగమ	లk �ే#Sన9ారF ఇరFవ�� Txల;గ	 9Eలమం��.
12121212 �¾!్మదవ T:లను బ¿Tx�]య	ల సంబంధుడ�ను అTx��¬య	డ�T:ౖన
అáPQజ?రF అ¥�పJ%ా ఉం(ెను, అత" ´µగమ	లk �ే#Sన9ారF ఇరFవ�� Txల;గ	
9Eలమం��. 13131313 ప��యవ T:లను జ?ర ß̈య	ల సంబంధుడ�ను T:టù�ా
¬య	డ�T:ౖన మహ#?r అ¥�పJ%ా ఉం(ెను; అత" ´µగమ	లk �ే#Sన9ారF ఇరFవ��
Txల;గ	 9Eలమం��. 14141414 పద��ండవ T:లను ఎâKా Pమ	 సంతJ9ాడ�ను 1ి#ా��
య	డ�T:ౖన బ¿Txయ� అ¥�పJ%ా ఉం(ెను, అత" ´µగ మ	లk �ే#Sన9ారF
ఇరFవ�� Txల;గ	 9Eలమం��. 15151515 పం(ెKండవ T:లను ఒ¬`P�ల; సంబంధుడ�ను
T:టù�ా¬య	డ�T:ౖన ¼̈లwP అ¥�పJ%ా ఉం(ెను; అత" ´µగమ	లk �ే#Sన9ారF
ఇరFవ�� Txల;గ	 9Eలమం��. 16161616 మ#Sయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల
%�తKమ	ల]దనున`9ా#S Vవర�¤దన%ా, ��	 క;మ�రF(ైన ఎÚPQజ?రF ర�బé
య	లక; అ¥�పJ%ా ఉం(ెను, మయ�ా క;మ�రF(ైన Ì2పట� Ìి¹�య	లక;
అ¥�పJ%ా ఉం(ెను, 17171717 �?మ� P�ల; క;మ�రF(ైన హషబµ� ల��య	లక;
అ¥�పJ%ా ఉం(ెను, ¯ా�ోక; ఆహ#�య	లక; అ¥�పJ%ా ఉం(ెను. 18181818 �x�దు
స�దరFలలk ఎÚహÑ అను ఒకడ� య��x9ా#S�I అ¥�పJ%ా ఉం(ెను,
!ఖ�P�ల; క;మ�రF (ైన ఒ] ఇWాîఖ�#§య	లక; అ¥�పJ%ా ఉం(ెను, 19191919 
ఓబ�x� క;మ�రF(ైన ఇష4య� జ?బ�లcయ	లక; అ¥� పJ%ా ఉం(ెను,



అyKP�ల; క;మ�రF(ైన PQ#§¹తp నâాN Úయ	లక; అ¥�పJ%ా ఉం(ెను, 20202020 
అజజj�హÑ క;మ�రF(ైన �ÌLయ ఎâKా P]య	లక; అ¥�పJ%ా ఉం(ెను,
మనÌLª  అరz%�తKప�9ా#S�I 12�xయ� క;మ�రF (ైన ã9Eల; అ¥�పJ%ా ఉం(ెను,
21212121 %Sల�దులkనున` మనÌLª  అరz%�తKప�9ా#S�I జ?క#ా� క;మ�రF(ైన ఇ�ోw  అ¥�పJ%ా
ఉం(ెను, బ¿Tx�]య	లక; అబé`రF క;మ�రF(ైన యహ�P�ల; అ¥�పJ%ా
ఉం(ెను, 22222222 �xయ	 లక; PQ#�}మ	 క;మ�రF(ైన అజ#³ల; అ¥�పJ%ా
ఉం(ెను. �రF ఇW\ా P�ల; %�తKమ	లక; అ¥�పతpల;. 23232323 ఇW\ా P�Úయ	లను
ఆ�ాశ నmతKమ	లంతమం��%ా �ేయ	దున" PQ�9ా Z2లVAdయ	ం(ెను
గనుక ఇరFవ��P�ండ�6  nదల;��" అంతక; తక;�వ వయసుq గల9ా#S"
�x�దు జనసంఖ�యందు �ేరdల�దు. 24242424 జన సంఖ��ేయ	 Vషయమ	న
ఇW\ా P�Úయ	ల]���I �Åపమ	 వAdనందున Z2ర�య� క;మ�రF(ైన ã9ాబ	
�x" �ేయTxరం�ం�ెTE %ా" �x" మ	%Sంపక��PQను; �ాబట-C  జనసంఖ�
nతNమ	 �x�దు #ాà వృ�xN ంత గ\ంథమ	లలk �ేరdబడల�దు. 25252525 #ాà
బÐక�సమ	ల]ద అ�ºP�ల; క;మ�రF(ైన అజj49:తp "య!ంపబ(ెను;
అP�ే ��లమ	లలkను పటCణమ	లలkను %\ా మమ	లలkను దుర¶మ	లలkను
ఉండ� ఆZిN]ద ఉ�èయ� క;మ�రF(ైన PQ�Tx�xను "య!ంపబ(ెను. 26262626
��లమ	లk ప"�ేయ	9ా#S]దను, భ�!దును` 9ా#S]దను �?లcబ	
క;మ�రF(ైన ఎyK "య!ంప బ(ెను. 27272727 �xK m��టల]ద #ామ�¬య	(ైన
Ìి]య	, �xK m��టల ఆ�xయ���న �xK �Ôరసమ	 "ల;వ�ేయ	 ��ట6 ]ద
ÌిÌీ4య	(ైన జëwయ	 "య!ంపబ(f#S. 28282828 Ì2ÓLల� పK�ేశమ	ననుండ� ఒÚవ
�ెట6 ]దను �¤(f�ెట6 ]దను %?�ే#§య	(ైన బయý  హTxను "య!ంపబ(ెను;



నూT: ��ట6 ]ద ã9ాషp "య!ంపబ(ెను. 29292929 �ా#�నులk �¤య	
ప�వ�ల]ద �ా#�య	(ైన ÌిటKPయ	, లkయలలk" ప�వ�ల]ద అద6 P
క;మ�రF(ైన �ా�ాతpను "య!ంపబ(f#S. 30303030 ఒంటMల]ద ఇ�ా4P�Úయ	(ైన
ఓáల;ను, %ా(fదల]ద �¤#�T°¬ య	(ైన PQ ¼̈�x�హÑను "య!ంపబ(f#S.
31313131 %tఱÃల ]ద హ%§\య	(ైన య�yà "య!ంపబ(ెను. �రందరF �x�దు
#ాàక;న` ఆZిN]ద "య!ంపబ(fన య¥�పతpల;. 32323232 �x�దు 1ినతం(fKPQ�న
ãTx�xను V9Eకమ	గల ఆలkచనకరNPQ� య	ం(ెను గనుక అతడ� WాZిN �%ా
"య!ంపబ(ెను, హ�Å4 క;మ�రF(ైన PQ ß̈P�ల; #ాà క;మ�రFల±దw
ఉండ�టక; "య!ంపబ(ెను. 33333333 అ ß̈��12ల; #ాàనక; మంJK, అ#§�య	(ైన
హÉÌ2ౖ #ాàనక; ��డ�. 34343434 అ ß̈��12ల; చ"��Pన]దట బ¿Txయ�
క;మ�రF(ైన PQ�య��xయ	ను అబµ� �xరFను మంతpK లsౖ#S; ã9ాబ	
#ాà±క� ZLనక; అ¥�పJ%ా "య!ంపబ(ెను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 28��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 28��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 28��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 28

1111 %�తKమ	ల 12దwలను, వంతpల��ప�న #ాàనక;... ZLవ�ేయ	 అ¥�పతpలను
సహ¯Kా ¥�పతpలను, శ�x¥�పతpలను, #ాàనక;ను #ాàక;మ�రFలక;ను
క>%Sయ	న` య�వతpN  చ#ాZిN]దను ZిÍ #ాZిN]దను ఉన` అ¥�పతpలను, అన%ా
ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwలనంద#S" #ాàTUదw  నున` ప#S9ారమ	ను
ప#ాక\మWాల;లను ZL9ా సంబంధులsౖన ప#ాక\మ Wాల;లనంద#S" #ాజగ	 �x�దు
PQర�ష ల�మ	నందు సమకc#?dను. 2222 అప�డ� #ాజ?ౖన �x�దు ల�A "ల;వబ(f
ఈల�గ	 Z2లV�ెdనుTx స�దరFల�#ా, Tx జనుల�#ా, Tx మ�ట ఆల�Iంచు(f;



PQ�9ా "బంధన మందసమ	నక;ను మన �ేవ�" �ాద1ీఠమ	నక;ను
Vశ\మ¯ాÍ నమ	%ా ఉండ�టక; ఒక మం��రమ	 కట-C ంచ వలsన" TEను Tx
హృదయమందు "శdయమ	 �ేZి��" సమసNమ	 ZిదzపరAJ". 3333 అP�ే వ�
య	దzమ	ల; జ#S%SంA రకNమ	 ఒ>�IంAన9ాడవ� గనుక వ� Tx Txమ మ	నక;
మం��రమ	ను కట-C ంచకcడద" �ేవ�డ� Txక; ఆజ® ఇ�ెdను. 4444
ఇW\ా P�Úయ	ల]ద "త�మ	 #ాàT:ౖ య	ండ�టక; ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన
PQ�9ా Tx తం(fK Pంట-9ారంద#Sలkను నను` �ÅరF��T:ను, ఆయన
య��x%�తKమ	ను, య��x%�తKప�9ా#Sలk పK¥xన���న��%ా Tx తం(fK Pంట-" Tx
తం(fK Pంట-లk నను`ను ఏరuరచు��" Txయందు ఆయన దయచూ1ి
ఇW\ా P�Úయ	ల]ద #ాà%ా "య!ంAయ	Tx`డ�. 5555 PQ�9ా Txక;
అTEకమం�� క;మ�రFలను దయ�ేZి య	Tx`డ�, అP�ే ఇW\ా P�Úయ	ల12ౖ"
PQ�9ా #ాజ�Zిం}సనమ	]ద కcరFdండ�టక; ఆయన Tx
క;మ�రFలంద#Sలk ¯�లa¹నును �ÅరF��" ఆయన Tx�� ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 6666
TEను  క;మ�రF(ైన ¯�లa¹నును Txక; క;మ�రF"%ా ఏరuరచు��"
య	Tx`ను, TEను అత"�I తం(fKT:ౖయ	ందును అతడ� Tx మం��రమ	ను Tx
ఆవరణమ	లను కట-C ంచును. 7777 మ#Sయ	 TEట-��నమ	న �ేయ	చున`టB6  అతడ�
¥ైర�మ	వ ©̈ంA Tx ఆజ®లను Tx Tx�యVధులను అనుస#SంAనPQడల,
TEనత" #ాజ�మ	ను "త�మ	 ZిÍ రపరచుదును. 8888 �ాబట-C  ]రF ఈ
మంA�ేశమ	ను ¯ా�సÍ ~మ	%ా అనుభVంA, ] తరF9ాత ] సంతJ9ా#S�I
Wాశ�త ¯ా�సÍ ~మ	%ా �x"" అపu %SంచునటB6  ] �ేవ�(ైన PQ�9ా
]�IAdన య�జ®ల"`య	 ఎట-C9Ù �ె>Zి��" 9ాట-" %?r��ను(f అ" PQ�9ా



సమ�జమ	నక; �ే#Sన ఇW\ా P�Úయ	లందరF చూచుచుండగను మన �ేవ�డ�
ఆల�Iంచుచుండగను TEను !మ	4ను ¼̈చd#Sక �ేయ	చుTx`ను. 9999 ¯�లa¹Tx,
Tx క;మ�రF(x,  తం(fK±క� �ేవ�(ైన PQ�9ా అంద#S హృదయమ	లను
ప#SWó¥�ంచు9ాడ�ను, ఆలkచనల"`ట-" సంకలuమ	ల"`ట-" ఎ#S%Sన9ాడ�T:ౖ
య	Tx`డ�. వ� ఆయనను �ె>Zి��" హృదయప�ర�కమ	%ాను మనః
ప�ర�కమ	%ాను ఆయనను ZLVంచుమ	,ఆయనను 9:ద�IనPQడల ఆయన
క; పKత�mమగ	ను, వ� ఆయనను Vస#SèంAనPQడల ఆయన "ను`
"త�మ	%ా ��K Zి 9Eయ	ను. 10101010 ప#S�దz  సÍలమ	%ా ఉండ�టక; ఒక మం��రమ	ను
కట-C ంచుట�?r PQ�9ా "ను` �ÅరF��"న సంగJ మనసుqనక; �ెచుd��"
¥ైర�మ	 వ ©̈ంA ప" జ#S%Sంప�మ	. 11111111 అప�డ� �x�దు మంటపమ	నక;ను
మం��రప� కటCడ మ	నక;ను బÐక�సప� Wాలలక;ను �¤డ గదులక;ను లkప>
గదులక;ను కరFణx1ీఠప� గ���I" PQ�9ా మం��రప� ఆవరణమ	లక;ను 12121212 
9ాట- చుటBC నున` గదులక;ను �ేవ�" మం��రప� బÐక�సమ	లక;ను పKJÌి¡ త
వసుN వ�ల బÐక�స మ	లక;ను �xను ఏ#ాuటB�ేZి ZిదzపరAన మచుdలను తన
క;మ�రF(ైన ¯�లa¹నునక; అపu%Sం�ెను. 13131313 మ#Sయ	 య�జక;ల;ను
ల��య	ల;ను ZLవ�ేయవలZిన వంతpల పట«C  య	ను, PQ�9ా మం��రప�
ZLవనుగ�#Sdన పట«Cయ	ను, PQ�9ా మం��రప� ZL9Ùపకరణమ	ల పట«Cయ	ను
�x�దు అత"కపu%Sం�ెను. 14141414 మ#Sయ	 ఆయ� ZL9ాక\మ మ	లక; �ావలZిన
బం%ారF ఉపకరణమ	ల"`ట-" �ేయ	ట�?r PQతpN పK�ారమ	 బం%ారమ	ను, ఆ
య� ZL9ాక\మమ	లక; �ావలZిన 9:ం(f ఉపకరణమ	ల"`ట-" �ేయ	ట�?r PQతpN
పK�ారమ	 9:ం(f" �x�దు అత" కపu%Sం�ెను. 15151515 బం%ారF �ºపసN ంభమ	లక;ను



9ాట- బం%ారF పK!�ెలక;ను ఒ���క� �ºపసN ంభమ	నక;ను �x" పK! �ెలక;ను
�ావలZినంత బం%ారమ	ను ఎతpN  పK�ారమ	 %ాను, 9:ం(f �ºపసN ంభమ	లలk
ఒ���క �ºపసN ంభమ	నక;ను, �x" �x" పK!�ెలక;ను �ావలZినంత 9:ం(f"
PQతpN  పK�ారమ	%ాను, 16161616 స"`¥�#tటMCల; ఉంచు ఒ���క బల6 క; �ావలZినంత
బం%ారమ	ను ఎతpN  పK�ా రమ	%ాను, 9:ం(fబల6 లక; �ావలZినంత 9:ం(f", 17171717
మ	ండ6  ��ంక;లక;ను %ST:`లక;ను �ాతKలక;ను �ావలZినంత అచd
బం%ారమ	ను, బం%ారF %ST:`లలk ఒ���క %ST:`క; �ావలZినంత బం%ారమ	ను
ఎతpN  పK�ారమ	%ాను 9:ం(f %ST:`లలk ఒ���క %ST:`క; �ావలZినంత 9:ం(f"
PQతpN  పK�ారమ	%ాను, 18181818 ధూప1ీఠమ	నక; �ావలZినంత ప�టమ	 9Eయబ(fన
బం%ారమ	ను ఎతpN  పK�ారమ	%ాను, #?క�ల; Vప���" PQ�9ా "బంధన
మందసమ	ను కప� �?ర�బ	ల 9ాహనమ	±క� మచుdనక; �ావలZినంత
బం%ార మ	ను అత" కపu%Sం�ెను. 19191919 ఇVయ"`య	 అపu%SంAPQ�9ా
హసNమ	 Tx]���I వAd PÀ మచుdల ప" యంతయ	 9Kా తమ�లమ	%ా
Txక; TE#?uను అ" ¯�లa ¹ను�� �ె12uను. 20202020 మ#Sయ	 �x�దు తన
క;మ�రF(ైన ¯�లa¹ను�� �ె1ిuన �ేమన%ావ� బలమ	��ం�� ¥ైర�మ	
�ెచుd��" PÀ ప" ప�ను��నుమ	, భయపడ క;ండ�మ	, 9:రవక;ండ�మ	, Tx
�ేవ�(ైన PQ�9ా ��కcడ నుండ�ను; PQ�9ా మం��రప� ZLవను
గ�#Sdన ప"యంతయ	 వ� మ	%Sంచువరక; ఆయన "ను` ఎంతమ�తKమ	ను
Vడ�వక య	ండ�ను. 21212121 �ేవ�" మం��ర ZLవయంతట-�I" య�జక;ల;ను
ల��య	ల;ను వంతpలపK�ా రమ	 ఏ#ాuటMౖ#S;  య�జ®క; బదుz లsౖయ	ం(f PÀ
ప" యంతట-" T:ర9EరFdట�?r ఆ య� పనులయందు పK�ణ	లsౖన 9ారFను



మనఃప�ర�కమ	%ా ప"�ేయ	9ారFను అ¥� పతpల;ను జనులందరFను క;
స}య	లగ	దురF.

��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 29��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 29��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 29��నవృ�xN ంతమ	ల; nదట- గ\ంథమ	 29

1111 రF9ాత #ాజ?ౖన �x�దు సర�సమ�జమ	��... ఈల�గ	 Z2లV�ెdను�ేవ�డ�
�ÅరF��"న Tx క;మ�రF(ైన ¯�లa¹ను ఇంకను ల�త�Kా యమ	గల బµల;(ై
య	Tx`డ�, కటCబ¢వ� ఆలయమ	 మనుషp�"�I �ాదు �ేవ�(ైన PQ�9ా�³
గనుక ఈ ప" బహÑ %tపu��. 2222 TEను బహÑ%ా పKయ�సప(f Tx �ేవ�"
మం��రమ	నక; �ావలZిన బం%ారప� ప"�I బం%ారమ	ను, 9:ం(fప"�I 9:ం(f",
PతN(fప"�I ఇతN(f", Pనుపప"�I ఇనుమ	ను, కఱÃప"�I కఱÃలను,
%��¤¥�కప�#ాళ6ను, �ెక;�డ�#ాళ6ను, Vం�ైన వరÞమ	ల;గల పల;Vధమ	ల#ాళ6ను,
!�I�> 9:లగల TxTxVధ రత`మ	లను �ెల6 చల;వ#ాP VW షమ	%ా
సం�ా��ంAJ". 3333 మ#Sయ	 Tx �ేవ�" మం��మ	]ద Txక; క>%Sయ	న`
మక;�వ�ేత TEను ఆ పKJÌి¡ త���న మం��రమ	 "!తNమ	 సం�ా��ంAయ	ంAన
వసుN వ�ల; %ాక, Tx స�ంత���న బం%ారమ	ను 9:ం(f" Tx �ేవ�" మం��రమ	
"!తNమ	 TE"�ెdదను. 4444 గదుల %�డల #³క;మ�తక;ను బం%ారప� ప"�I"
బం%ారమ	ను, 9:ం(fప"�I 9:ం(f" ప"9ారF �ేయ	 పKJVధ���న ప"�I ఆరF9Eల
మణ	గ	ల ఓÓీరF బం%ారమ	ను పదుTxల;గ	9Eల మణ	గ	ల ప�టమ	
9Eయబ(fన 9:ం(f" ఇచుdచుTx`ను 5555 ఈ ��నమ	నPQ�9ాక; పKJÌి¡ తమ	%ా
మనఃప�ర�కమ	%ా ఇచుd 9ా#?వ#?rన ]లk ఉTx`#ా? 6666 అప�డ� 1ితరFల
Pండ6 క; అ¥�పతpల;ను ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKప� అ¥� పతpల;ను



సహ¯Kా ¥�పతpల;ను శ�x¥�పతpల;ను #ాà ప"]ద "య!ంపబ(fన
అ¥�పతpల;ను కలZి 7777 మనఃప�ర�కమ	%ా �ేవ�" మం��రప�ప"�I ప��9Eల
మణ	గ	ల బం%ారమ	ను ఇరFవ��9Eల మణ	గ	ల బం%ారప� �xK మ	లను
ఇరFవ��9Eల మణ	గ	ల 9:ం(f" మ	పu��య�రF9Eల మణ	గ	ల PతN(f"
#?ండ�లmల మణ	గ	ల Pనుమ	ను ఇAd#S. 8888 తమ±దw రత`మ	ల;న`9ారF
9ాట-" �ెAd PQ�9ామం��రప� బÐక�సమ	]దనున` %?#�ª య	(ైన
PQ ß̈P�ల;నక; ఇAd#S. 9999 9ారF ప�రÞమనసుq�� PQ�9ాక; ఇAdయ	ం(f#S
గనుక 9ారF ఆల�గ	 మనః ప�ర�కమ	%ా ఇAdనందుక; జనుల; సం��షప(f#S.
10101010 #ాజ?ౖన �x�దుకcడను బహÑ%ా సం��షప(f, సమ�జమ	 ప�రÞమ	%ా ఉండ%ా
PQ�9ాక; ఇటB6  ¯�N తKమ	ల; �ె>6 ం�ెనుమ�క; తం(fK%ానున` ఇW\ా P�Úయ	ల
�ే9ా PQ�9ా, "రంతరమ	 వ� ¯�N �xK రFú డవ�. 11111111 PQ�9ా,
భ�మ���ాశమ	లయందుండ� సమసNమ	ను  వశమ	; మ}త4~మ	ను
ప#ాక\మమ	ను పK´µవమ	ను �ేజసుqను ఘనతయ	 �³ �ెందుచున`V;
PQ�9ా, #ాజ�మ	 ��, వ� అంద#S]దను "ను` అ¥�పJ%ా ¼̈Adంచు��"
య	Tx`వ�. 12121212 ఐశ�ర�మ	ను %tపuతనమ	ను వలన కల;గ	ను, వ�
సమసNమ	ను ఏల;9ాడవ�, బలమ	ను ప#ాక\మమ	ను  �xనమ	ల;,

¼̈Adంచు 9ాడవ�ను అంద#S�I బలమ	 ఇచుd9ాడవ�ను 9E. 13131313 మ� �ే9ా,
�¤మ	 క; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుచుTx`మ	, పK´µవమ	గల 
Txమమ	ను ��"య�డ�చుTx`మ	. 14141414 ఈ పK�ారమ	 మనఃప�ర�కమ	%ా ఇచుd
¯ామరÍ~మ	 మ�క;ండ�టక; TET:ంత మ�తKప�9ాడను? Tx జనులsంత
మ�తKప�9ారF? సమసNమ	ను వలనTE క>%?ను గ�x?  స�సం�ాద�మ	లk



��ంత �¤మ	 �IAd య	Tx`మ	. 15151515 మ� 1ితరFలంద#SవలsTE �¤మ	ను 
స"`¥�" అJథులమ	ను పర�ే�లమ	T:ౖ య	Tx`మ	, మ� భ�"9ాస�ాలమ	
డ యంత అZిÍ రమ	, ZిÍ రమ	%ా ఉన`9ా(ొకడ�ను ల�డ� 16161616 మ� �ే9ా
PQ�9ా,  ప#S�దz  Txమమ	±క� ఘనత��రక; మం��రమ	ను
కట-C ంచుట�?r �¤మ	 సమకc#Sdన PÀ వసుN సమ	�xయమ	ను వలన క>%Sన�ే,
అంతయ	 ��PQ� య	న`��. 17171717 Tx �ే9ా, వ� హృదయ ప#SWóధన�ేయ	చు
య�xరÍవంతpలయందు ఇషCపడ�చుTx`వ" TET:రFగ	దును; TET:ౖ�ే
య�xరÍహృదయమ	 గల9ాడT:ౖ PV య"`య	 మనఃప�ర�కమ	%ా ఇAd
య	Tx`ను; ఇప�డ� ఇక�డనుండ�  జనుల;ను క; మనఃప�ర�కమ	%ా
ఇచుdట చూA సం��ÌించుచుTx`ను. 18181818 అబµK }మ	 ఇ¯ాqక; ఇW\ా P�ల; అను
మ� 1ితరFల �ే9ా PQ�9ా,  జనుల; హృదయ ప�ర�కమ	%ా సంక>uంAన
PÀ ఉ�ేw శమ	ను "త�మ	 �ా�ాడ�మ	; 9ా#S హృదయమ	ను క;
అనుకcలపరచుమ	. 19191919 Tx క;మ�రF(ైన ¯�లa¹ను  య�జ®లను 
Wాసనమ	లను  కటCడలను %?r��నుచు 9ాట-న"`ట-" అనుస#SంచునటB6 ను TEను
కటCదలAన PÀ ఆలయమ	ను కట-C ంచునటB6 ను అత"�I "#�w ష���న
హృదయమ	 దయ �ేయ	మ	. 20202020 ఈల�గ	 ప>�Iన తరF9ాత �x�దుఇప�డ� ]
�ేవ�(ైన PQ�9ాను సుN Jంచుడ" సమ�జక;లంద#S�� �ెపu%ా, 9ారందరFను
తమ 1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ాను సుN JంA PQ�9ా స"`¥�" #ాà
మ	ందరను తలవంA నమ¯ా�రమ	 �ేZి#S. 21212121 తరF9ాత 9ారF PQ�9ాక;
బల;ల; అ#SuంA#S. మరFTxడ� దహన బ>%ా 9:P� PQదుw లను 9:P� %tఱÃ
��టäC ళ6ను 9:P� %tఱÃ1ిల6 లను 9ాట- �ాTxరuణల�� కcడ ఇW\ా P�Úయ	లంద#S



సంఖ�క; తగ	నటBC %ా అ#SuంA#S. 22222222 ఆ ��నమ	న 9ారF PQ�9ా స"`¥�"
బహÑ సం��షమ	�� అన`�ానమ	ల; ప�చుd��"#S. �x�దు క;మ�రF(ైన
¯�లa¹నునక; #?ండవ¯ా#S పటµC �ÌLకమ	�ేZి, PQ�9ా స"`¥�" అత"
అ¥�పJ%ాను ¯ా�ోక;ను య�జక;"%ాను అ�ÌL�IంA#S. 23232323 అప�డ� ¯�లa¹ను
తన తం(fKPQ�న �x�దునక; మ�రF%ా PQ�9ా Zిం} సనమందు #ాà%ా
కcరFdం(f వ#Szల;6 చుం(ెను. ఇW\ా P�Úయ	లందరFను అత" య�జ®క; బదుz లsౖ
య	ం(f#S. 24242424 అ¥�పతpలందరFను ãధులందరFను #ాజ?ౖన �x�దు
క;మ�రFలందరFను #ాజ?ౖన ¯�లa¹నునక; లkబ(f#S. 25252525 PQ�9ా
¯�లa¹నును ఇW\ా P�Úయ	లంద#S PQదు టను బహÑ%ా ఘనపరA, అత"�I
మ	ందు%ా ఇW\ా P�Ú య	లను ఏ>న P� #ాàన�?rనను కల;గ"
#ాజ�పK´µవమ	ను అత" కనుగ\ ©̈ం�ెను. 26262626 PQషªP క;మ�రF(ైన �x�దు
ఇW\ా P�Úయ	లంద#S ]ద #ాజ?ౖయ	ం(ెను. 27272727 అతడ� ఇW\ా  P�Úయ	లను ఏ>న
�ాలమ	 నల;వ�� సంవతqరమ	ల;; ¼̈బ¢K నులk ఏడ� సంవతqరమ	ల;ను,
PQర�షల�మ	లk మ	పu�� మ�డ� సంవతqరమ	ల;ను అతడ� ఏలsను. 28282828 
అతడ� వృ�xz ప�మ	 వAdన9ా(ై ఐశ�ర� పK´µవమ	ల; క>%S, మంA మ	��!లk
మరణnం�ెను. అత" తరF9ాత అత" క;మ�రF(ైన ¯�లa¹ను అత"�I
మ�రF%ా #ాజjPQను. 29292929 #ాజ?ౖన �x�దునక; జ#S%Sన9ాట"`ట-"గ�#Sdయ	,
అత" #ాజ#Sక మంతట-"గ�#Sdయ	, ప#ాక\మమ	నుగ�#Sdయ	, అత"�I"
ఇW\ా P�Úయ	లక;ను �ేశమ	ల #ాజ�మ	ల"`ట-�I" వAdన
�ాలమ	లనుగ�#Sdయ	, 30303030 �ºర �ద#Sî సమ�P�ల; మ�టలనుబట-Cయ	,
పKవకNయగ	 Tx�xను మ�టలను బట-Cయ	, �ºర �ద#Sî %ాదు మ�టలనుబట-Cయ	



9Kా యబ(f య	న`��.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 1��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 1��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 1��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 1

1111 �x�దు క;మ�రF(ైన ¯�లa¹ను తన #ాజ�మందు ZిÍ రపరచబడ%ా అత"
�ేవ�(ైన PQ�9ా అత"�� కcడ ఉం(f అత"" బహÑ ఘను(ైన #ాàను%ా
�ేZ2ను. 2222 PQ�9ా ZLవక;(ైన ¹ÌL అరణ�మందు �ేPంAన �ేవ�"
సమ�జప� గ	(xరమ	 %Sëãనునందుం(ెను గనుక 3333 ¯�లa¹ను
సహ¯Kా ¥�పతpలక;ను శ�x¥�పతpలక;ను Tx�య�¥�పతpలక;ను ఇW\ా P�Úయ	ల
1ితరFల Pండ6 క; 12దwలsౖన9ా#S కంద#S�I", అన%ా ఇW\ా P�Úయ	లకంద#S�I" ఆజ®
ఇయ�%ా సమ�జక;లందరFను 4444 ¯�లa¹ను�� కcడ కలZి
%Sëãనునందుండ� బ>1ీఠమ	 TUదwక; ��P#S; �x�దు �ేవ�" మందసమ	ను
�Iర��x�#§మ	నుం(f �ె1ిuంA PQర�షల�మ	నందు �x"��రక; గ	(xరమ	9EZి
�xను ZిదzపరAన సÍలమ	న నుం�ెను. 5555 హÉరF క;మ�రF(ైన ఊ#S�I ప�ట-Cన
బ¿సల�ల; �ేZిన PతN(f బ>1ీఠమ	 అక�డ PQ�9ా "9ాససÍలమ	 ఎదుట
ఉండ%ా ¯�లa¹నును సమ�జప�9ారFను �x"±దw V�xరణ �ేZి#S. 6666
సమ�జప� గ	(xరమ	 మ	ందర PQ�9ా స"`¥�నుం(f ఇతN(f బ>1ీఠమ	
TUదwక; ¯�లa¹ను ��P �x"]ద 9:P� దహనబల;లను అ#Suం�ెను. 7777 ఆ
#ాJKయందు �ేవ�డ� ¯�లa¹నునక; పKత�m���TEను క; ఏ! ఇయ�%�రFదు9Ù
�x" అడ�గ	మ" Z2లVయ�%ా 8888 ¯�లa¹ను �ేవ�"�� ఈల�గ	
మనV�ేZ2నువ� Tx తం(fKPQ�న �x�దుPQడల బహÑ%ా కృప చూ1ి అత"
¯ాÍ నమందు నను` #ాà%ా "య!ంA య	Tx`వ� గనుక 9999 �ే9ా PQ�9ా,



వ� Tx తం(fKPQ�న �x�దునక; �ేZిన 9ా%ాw నమ	ను ZిÍ రపరచుమ	; TEల
ధూÈయంత V¯ాN ర���న జనుల]ద వ� నను` #ాà%ా
"య!ంAయ	Tx`వ� 10101010 ఈ  %tపu జనమ	నక; Tx�యమ	 ¬రd
శ�INగల9ా(ెవడ�? TEను ఈ జనులమధ�ను ఉం(f �ార�మ	లను చక�12టBC నటB6
త%Sన జj® నమ	ను �ె>V" Txక; దయ�ేయ	మ	. 11111111 అందుక; �ేవ�డ�
¯�లa¹ను�� ఈల�గ	 Z2లV�ెdనువ� ఈ పK�ారమ	 ãAంచు ��",
ఐశ�ర�మ	T:ౖనను ¯�మ	4T:ౖనను ఘనతT:ౖనను  శతpK వ�ల �Kా ణమ	T:ౖనను
�º# �ా య	వ�T:ౖనను అడ�గక, TEను "ను` 9ా#S]ద #ాà%ా "య!ంAన Tx
జనులక; Tx�యమ	 ¬రFdటక; త%Sన జj® నమ	ను �ె>V" అ(f%S య	Tx`వ�.
12121212 �ాబట-C  జj® నమ	ను �ె>Vయ	  �Iయ� బడ�ను, కన` మ	ందు%ానున`
#ాàల�?rనను  తరF9ాత వచుd #ాàల�?rనను కల;గ" ఐశ�ర�మ	ను
¯�మ	4ను ఘనతను �I�ెdదను అ" �ె12uను. 13131313 1ిమ4ట ¯�లa¹ను
%Sëãనులkనుండ� సమ�జప� గ	(xరమ	 ఎదుటనున` బ>1ీఠమ	ను VడA
PQర�షల�మ	నక; వAd ఇW\ా P�Ú య	లను ఏల;చుం(ెను. 14141414 ¯�లa¹ను
రథమ	లను గ	ఱÃప� #ðతpలను సమ కc#?dను, 9:P�"` Txల;గ	వందల;
రథమ	ల;ను పం(ెKండ� 9Eల గ	ఱÃప� #ðతpల;ను అత"�I ఉం(ెను; �#Sలk
��ంద#S" అతడ� రథమ	ల;ండ� పటCణమ	లలk ఉం�ెను, ��ంద#S" తన
#ాజస"`¥�" ఉండ�టక; PQర�షల�మ	లk ఉం�ెను. 15151515 #ాà
PQర�షల�మ	నందు 9:ం(f బం%ారమ	లను #ాళ6ంత V¯ాN రమ	%ాను, సరళ
మ�Ö నులను Ì2ÓLల పK�ేశమ	ననున` �¤(f�ెట6 ంత V¯ాN రమ	%ాను సమకc#?dను.
16161616 ¯�లa¹నునక;ండ� గ	ఱÃమ	ల; ఐగ	ప�N లkనుం(f �ేబ(ెను, #ాà వరNక;ల;



ఒ���క� గ	ంప�నక; "య�మక���న ధర "Ad గ	ంప�ల; గ	ంప�ల;%ా ��"
�ె1ిuంA#S. 17171717 9ారF ఐగ	ప�N నుం(f ��" �ెAdన రథnకట-ంట-�I ఆరFవందల
తpలమ	ల 9:ం(fయ	 గ	ఱÃnకట-ంట-�I నూటఏబ�� తpలమ	ల 9:ం(fయ	
"Ad#S; ©̈¬Nయ	ల #ాàలంద#S��రక;ను Zి#Sయ� #ాàల��రక;ను 9ారF ఆ ధర�³
9ాట-" ¬Zి��"#S.
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1111 ¯�లa¹ను PQ�9ా Txమఘనత��రక; ఒక మం��రమ	ను తన
#ాజ�ఘనత��రక; ఒక నగరFను కటCవలsన" ¬#ా4నమ	 �ేZి��" 2222 బరFవ�ల;
¹య	టక; (ెబË�� 9Eలమం��", ��ండల]ద మ�Ö నుల; ��టBC టక; ఎనుబ��
9Eలమం��" ఏరuరచు��" �#S]ద మ�డ� 9Eల ఆరFవందల మం��"
అ¥�పతpల;%ా ఉం�ెను. 3333 ¯�లa¹ను త�రF #ాజ?ౖన ß̈#ామ	 TUదwక;
దూతల�ేత ఈ వరNమ�నమ	 పం12ను Tx తం(fKPQ�న �x�దు "9ాసమ	న�?r
±క నగరFను కటCతలAయ	ండ%ా వ� అత"�I సరళ మ�Ö నులను Zిదzమ	�ేZి
పం1ింAనటB6  Txక;ను దయ�ేZి పం1ించుమ	. 4444 Tx �ేవ�(ైన PQ�9ా
స"`¥�" సుగంధ వర¶మ	లను ధూపమ	 9Eయ	టక;ను స"`¥� #tటMCలను
"త�మ	 ఉంచుటక;ను, ఉదయ ¯ాయం�ాలమ	ల యందును, VW\ా ంJ
��నమ	లయందును, అమ�9ాస�ల యందును, మ� �ేవ�(ైన PQ�9ాక;
ఏ#ాuటMౖన ఉతqవమ	లయందును, ఇW\ా P�Úయ	ల; "త�మ	ను అ#SuంపవలZిన
దహనబల;లను అ#Suంచుటక;ను, ఆయన Txమఘనత��రక; మం��రnకట-
ఆయనక; పKJÌి¡ తమ	 �ేయబడ�నటB6 %ా TEను కట-C ంచబ¢వ�చుTx`ను. 5555 



TEనుకట-C ంచు మం��రమ	 %tపu��%ానుండ�ను; మ� �ేవ�డ� సకల���న
�ేవతలకంటM మహయ	డ� గనుక 6666 ఆ�ాశ మ	ల;ను మ}�ాశమ	ల;ను
ఆయనను పటCజjలవ�, ఆయ నక; మం��రమ	ను కట-C ంచుటక; �x>న9ా(ెవడ�?
ఆయన స"`¥�" ఆయనక; మం��రమ	ను కట-C ంచుట�?rనను TETE
మ�తKప�9ాడను? ధూపమ	 9Eయ	ట�³ TEను ఆయనక; మం��రమ	ను కటC
దలAయ	Tx`ను. 7777 Tx తం(fKPQ�న �x�దు "య!ంA య��x�ేశమ	లkను
PQర�షల�మ	లkను Tx±దw  ఉంAన పKజ®గల9ా#S�I స}యక;(ైయ	ం(f,
బం%ారమ	��ను 9:ం(f��ను ఇతN(f��ను ఇనుమ	��ను ఊ�x నూల;��ను ఎఱÃ
నూల;��ను > నూల; ��ను �ేయ	 ప"య	ను అ"` Vధమ	ల �ెక�డప�
ప"య	ను TE#Sdన పKజ®గల మనుషp�TUక" Tx±దwక; పంప�మ	. 8888 మ#Sయ	
లsబµT°నునందు మ�Ö నుల; ��టBC టక; ] ప"9ారF TEరFuగల9ార" Txక;
�ె>ZLయ	న`��. 9999 �ా%ా లsబµT°నునుం(f సరళమ�Ö నులను �ేవ�xరFమ�Ö నులను
చందనప�మ�Ö నులను Txక; పంప�మ	; TEను కట-C ంచ బ¢వ� మం��రమ	
%tపu��%ాను ఆశdర�కర���న��%ాను ఉండ�ను గనుక Txక; మ�Ö నుల;
V¯ాN రమ	%ా Zిదzపరచుట�?r Tx ప"9ారF ] ప"9ా#S�� కcడ ��వ�దురF. 10101010 
మ�Ö నుల;��టBC  ] ప"9ా#S�I Txల;గ	వందల గ#SZ2ల దంAన %�ధుమలను
ఎ"!��వందల ప�ట6  యవలను నూట నల;వ��ప�ట6  �xK �Ôరసమ	ను నూట
నల;వ��ప�ట6  నూT:ను ఇ�ెdదను. 11111111 అప�డ� త�రF #ాజ?ౖన ß̈#ామ	
¯�లa¹నునక; 9Kా Zిపం1ిన ఉతN ర�¤మన%ాPQ�9ా తన జనమ	ను
ZL` ©̈ంA "ను` 9ా#S]ద #ాà%ా "య!ంA య	Tx`డ�. 12121212 
PQ�9ాఘనత��రక; ఒక మం��రమ	ను  #ాజ�ఘనత��రక; ఒక నగరFను



కట-C ంచుటక; త%Sన జj® నమ	ను �ె>Vయ	గల బ	��z  మంతp(ైన క;మ�రF"
#ాజ?ౖన �x�దునక; దయ�ేZిన, భ�మ���ాశమ	లక; సృÌిC కరNయగ	
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా సుN J TUందును%ాక. 13131313 �ె>Vయ	
V9Eచనయ	గల హÉ#ామ	 అనుTUక చురF�?rన ప"9ా"" TEను ±దwక;
పంప� చుTx`ను. 14141414 అతడ� �xను వంశప�#ాలగ	 ఒక ZీN ��I ప�ట-Cన9ాడ�, 9ా"
తం(fK త�రF సంబంధ���న9ాడ�, అతడ� బం%ారమ	��ను 9:ం(f��ను ఇతN(f��ను
ఇనుమ	��ను #ాళ6��ను మ�Ö నుల��ను ఊ�x నూల;��ను >నూల;��ను
సన`ప� నూల;��ను ఎఱÃ  నూల;��ను ప" �ేయగల TEరu#SPQ�న9ాడ�.
సకలVధమ	ల �ెక�డప� ప"యందును మచుdల; క>uంచుటయందును
య	�INక>%S,  ప"9ా#S�I" తం(fKPQ�న �x�దు అను Tx P�>న 9ాడ�
"య!ంAన ఉ�ాయWాల;లక;ను సహ�ా#SPQ� 9ాట"`ట-" "ర�1ించుటక;
త%Sన ¯ామరÍ~మ	 గల9ాడ�. 15151515 ఇప�డ� Tx P�>న9ాడ� �ె1ిuయ	న`
%�ధుమలను యవలను నూT:ను �xK �Ôరసమ	ను  ZLవక;ల �ేJ �IAd 9ా#S"
¯ాగనం1ినPQడల 16161616 �¤మ	 క; �ావలZినమ�Ö నుల"`య	 లsబµT°నునందు
��ట-C ంA 9ాట-" ��రక; సమ	దKమ	]ద �ెపuల;%ా ±1Luక; ��"వ�ెdదమ	,
తరF9ాత వ� 9ాట-" PQర�షల�మ	నక; �ె1ిuంచు��న వచుdను అ" 9Kా Z2ను.
17171717 ¯�లa¹ను తన తం(fK PQ�న �x�దు ఇW\ా P�ల; �ేశమందుం(fన
అన�జjJ9ా#Sనంద#S", ఎ"`క 9EPంAన PQ"`క పK�ారమ	 9ా#S" లs�I�ంప%ా
9ారF లm PQనుబ��మ�డ�9Eల ఆరFవందలమం��PQ�#S. 18181818 �#Sలk బరFవ�ల;
¹య	టక; (ెబË�� 9Eల మం��" పర�తమ	లందు మ�Ö నుల; ��టBC టక;
ఎనుబ�� 9Eల మం��", జనుల]ద అ¥�పతpల;%ానుం(f ప"�ేPంచుటక;



మ�డ�9Eల ఆరF వందల మం��" అతడ� ఏరuర�ెను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 3��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 3��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 3��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 3

1111 తరF9ాత ¯�లa¹ను PQర�షల�మ	లk తన తం(fK PQ�న �x�దునక;
PQ�9ా పKత�m���నప�డ� ¹#§య� పర�తమందు �x�దు ZిదzపరAన
సÍలమ	న PQబ�Zీయ	(ైన ఒ#ా`ను కళ6మందు �x�దు ఏరuరAన సÍలమ	న
PQ�9ాక; ఒక మం��రమ	ను కటCTxరం �ం�ెను. 2222 తన P�ల;బ(fలk
Txల;గవ సంవతqరమ	 #?ండవ T:ల #?ండవ ��నమందు �x" కటCTxరం�ం�ెను.
3333 �ేవ�" మం��రమ	నక; ¯�లa¹ను ప�Txదుల; ఏరuర�ెను, ప�ర�ప� ��లల
పK�ారమ	 ��డవ� అరFవ�� మ�రల;, 9:డల;u ఇరFవ�� మ�రల;. 4444 మం��రప�
మ	ఖమంటపమ	 మం��రప� ��డ�గ	నుబట-C  PరFవ�� మ�రల; 9:డల;u,
నూట ఇరFవ�� మ�రల; ఎతpN , �x" లkప>´µగమ	ను పKసశN���న బం%ారమ	��
అతడ� ����%Sం�ెను. 5555 మం��రప� 12దw  గ��" �ేవ�xరFపలకల�� క1ిu 9ాట-12ౖన
�¤>! బం%ారమ	ను ����%SంA 12ౖ´µగమ	న ఖర�è రప��ెట6 వంట- ప"య	
%tల;సులవంట- ప"య	 �ె�I�ంA 6666 పKశసN���న రత`మ	ల�� �x""
అలంక#Sం�ెను. ఆ బం%ారమ	 పర�PÀమ	నుం(f వAdన��. 7777 మం��రప�
దూలమ	లను సN ంభమ	లను �x" %�డలను �x" తల;ప�లను బం%ారమ	��
����%SంA %�డల]ద �?ర�బ	లను �ె�I�ం�ెను. 8888 మ#Sయ	 అతడ� ప#S�దz
సÍలnకట- కట-C ం�ెను; �x" ��డవ� మం��రప� 9:డల;uను బట-C  PరFవ��
మ�రల;, �x" 9:డల;u ఇరFవ�� మ�రల;, 9:P�"` #?ండ� వందల మణ	గ	ల
�¤>! బం%ారF�� అతడ� �x" ����%Sం�ెను. 9999 �¤క;ల PQతpN  ఏబ��



తpలమ	ల బం%ారF; ]��గదులను బం%ారమ	�� ����%Sం�ెను. 10101010 అJప#S�దz
సÍలమ	నందు �ెక�డప� ప"గల #?ండ� �?ర�బ	లను �ేPంA 9ాట-" బం%ారF��
����%Sం�ెను. 11111111 ఆ �?ర�బ	ల #?క�ల ��డవ� ఇరFవ�� మ�రల;, 12121212 ఒ���క� #?క�
అPదు మ�రల ��డ�గ	, అ�� మం��రప� %�డక; తగ	ల;చుం(ెను, #?ండవ��
జత%ానున` �?ర�బ	 #?క�క; తగ	ల;చుం(ెను. 13131313 ఈ పK�ారమ	 �xచు��"న ఈ
�?ర�బ	ల #?క�ల; ఇరFవ�� మ�రల; 9ా�1ిం�ెను, �?ర�బ	ల; �ాదమ	ల]ద
"ల;వబ(ెను, 9ాట- మ	ఖమ	ల; మం��రప� లkతటBC  J#S%S య	ం(ెను. 14141414
అతడ� > నూల;��ను ఊ�x నూల;��ను ఎఱÃ  నూల;��ను సన`ప�
Txరనూల;��ను ఒక �ెరను �ేPంA �x"]ద �?ర�బ	లను క;ట-C ం�ెను. 15151515
ఇ��య	 %ాక మం��రమ	 మ	ందర ఉండ�ట�?r మ	పu��యPదు మ�రల
PQతpN గల #?ండ� సN ంభమ	లను 9ాట-]���I అPదు మ�రల PQతpN గల
1ీటలను �ేPం�ెను. 16161616 గ#ా»లయమ	 నందు �ేZినటBC  %tల;సు ప" �ేPంA,
సN ంభమ	ల 12ౖ´µగమ	న �x" ఉంA, నూరF �x"మ4పండ6 ను �ేPంA ఆ
%tల;సు ప"]ద త%S>ం�ెను. 17171717 ఆ #?ండ� సÍ ంభమ	లను �ే9ాలయమ	 ఎదుట
క;(fతటBC న ఒకట-య	 ఎడమతటBC న ఒకట-య	 "ల;వబ¿ట-C ంA, క;(fతటBC  �x"�I
య��×ను అ"య	, ఎడమతటBC  �x"�I బ¢యà అ"య	 1LళØ6  12టMCను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 4��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 4��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 4��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 4

1111 అతడ� ఇరFవ�� మ�రల; ��డవ�ను ఇరFవ�� మ�రల; 9:డల;uను ప��
మ�రల; ఎతpN నుగల ±క PతN(f బ>1ీఠ మ	ను �ేPం�ెను. 2222 ��త��Zిన
సమ	దKప� �¾ట-C±కట- �ేPం�ెను, అ�� PÀ యంచుక; ఆ యంచుక; ప��



మ�రల PQడమ	 గల��; �x"PQతpN  అPదు మ�రల;, �x" �?r9ారమ	
మ	పu��మ�రల;, 3333 �x" �I\ం��తటBC న ఎదుw ల; ర�1ింపబ(fయ	ం(ెను, అV
ఒ���క� మ�రక; ప�ేZియ	ం(ెను, అV ఆ సమ	దKప� �¾ట-C" ఆవ#Sం�ెను;
ఎదుw ల; #?ండ� వరFసల; ¬#S య	ం(ెను, అV �¾ట-C��కcడTE ��త��యబ(ెను. 4444
అ�� పం(ెKండ� ఎదుw ల]ద "ల;వబ(ెను, మ�డ� ఎదుw ల; ఉతN రప�తటBC  మ�డ�
పడమట-తటBC  మ�డ� ద�fణప�తటBC  మ�డ� త�రFuతటBC  చూచుచుం(ెను.
సమ	దKప� �¾ట-C  9ాట-12ౖ నుంచ బ(ెను, 9ాట- 9:నుకట- �ారî�మ	ల"`య	
లkప>�I J#S%S య	ం(ెను. 5555 అ�� బ¿�ెN డ� దళమ	గల��, �x" అంచు
%ST:`యంచువంట-�ై �xమర ప�షuమ	ల; �ేలdబ(fయ	ం(ెను; అ�� మ	పu��
ప�ట6  ళØ6  పటBC ను. 6666 మ#Sయ	 దహనబల;ల;%ా అ#Suంచు9ాట-" కడ�గ	ట�?r
క;(f తటBC క; అPదును ఎడమ తటBC క; అPదును ప�� ¯ా`నప�
గం%ాళమ	లను �ేPం�ెను; సమ	దKమ	వంట- �¾ట-Cయందు య�జక;ల;
మ�తKమ	 ¯ా`నమ	 �ేయ	దురF. 7777 మ#Sయ	 9ాట-" గ�#Sdన V¥� ననుస#SంA
ప�� బం%ారప� �ºపసN ంభమ	లను �ేPంA, �ే9ాలయమందు క;(f తటBC న
అPదును ఎడమ తటBC న అPదును ఉం�ెను. 8888 ప�� బల6 లను �ేPంA
�ే9ాలయమందు క;(f తటBC న అPదును ఎడమ తటBC న అPదును ఉం�ెను;
నూరF బం%ారప� �¾ట6 ను �ేPం�ెను. 9999 అతడ� య�జక;ల ఆవరణమ	ను 12దw
ఆవరణమ	ను �º"�I 9ా�Iండ6 ను �ేPంA �º" తల;ప�లను ఇతN(f��
����%Sం�ెను. 10101010 సమ	దKప� �¾ట-C" త�రFuతటBC న క;(f�ారî�మందు ద�fణ
మ	ఖమ	%ా ఉం�ెను. 11111111 హÉ#ామ	 �ాతKలను బ�(f�ె T:తpN  Aపu�Åలలను
�¾ట6 ను �ేZ2ను; #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను ఆజ®పK�ారమ	 �ేవ�" మం��రమ	నక; �ేయ



వలZిన ప"యంతయ	 హÉ#ామ	 సమ�1ిN �ేZ2ను. 12121212 �x" Vవర�¤మన%ా,
#?ండ� సN ంభమ	ల;, 9ాట- పæç6మ	ల;, 9ాట- 12ౖ´µగమ	నక; �ేZిన 1ీటల;, �ట-
పæç6మ	ల;, ఆ సN ంభమ	ల �రªమ	ల #?ండ� పæç6మ	లను కప�ట �?rన #?ండ�
అ>6కల;, 13131313 ఆ సN ంభమ	ల �రªమ	ల #?ండ� పæç6మ	లను కప�నట-C  అ>6క, అ>6కక;
#?ం(ేZి వరFసల;%ా �ేయబ(fన Txల;గ	 వందల �x"మ4పండ�6 . 14141414 మటB6 ,
మట6 ]దనుండ� �¾టB6 , 15151515 సమ	దKప��¾ట-C  �x" �I\ందనుండ� పం(ెKండ� ఎదుw ల;,
16161616 �ాతKల;, బ�(f�ె T:తpN  Aపu�Åలల;, మ	ండ6  ��ంక;ల; nదలsౖన ఉపకరణ
మ	ల;. �ట-" హÉ#ామ	 #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను ఆజ®పK�ారమ	 PQ�9ా
మం��రమ	��రక; మంA వT:`గల PతN(f�� �ేZ2ను. 17171717 ±#ాw ను
����xనమందు సు�Å� తpనక;ను జ?#³�x�xక;ను మధ�ను �గటమంట-
భ�!యందు #ాà 9ాట-" ��త ��Pం�ెను. 18181818 ఎతpN  చూడ ల�నంత PతN(f
తన ±దw  నుండ%ా ¯�లa¹ను ఈ ఉపకరణమ	ల"`ట-" బహÑ V¯ాN రమ	%ా
�ేPం�ెను. 19191919 �ేవ�" మం��రమ	నక; �ావలZిన ఉపకరణమ	ల"`ట-"
బం%ారప� 1ీఠమ	ను స"`¥� #tటMCల; ఉంచు బల6 లను, 20202020 9ాట-"గ�#Sdన
V¥�పK�ారమ	 గ#ా»లయమ	 ఎదుట 9:ల;గ	చుండ�ట�?r పKశసN���న బం%ారప�
�ºపసN ంభమ	లను, 21212121 ప�షuమ	లను పK!�ెలను క�ెN రలను �ారFలను �¾ట6 ను
%ST:`లను ధూపకలశమ	లను ¯�లa¹ను �¤>! బం%ారమ	�� �ేPం�ెను.
22222222 మ#Sయ	 మం��ర�x�రమ	 లkప> తల;ప�ల;ను అJ ప#S�దz
సÍలమ	±క� లkప> తల;ప�ల;ను �ే9ాలయప� తల;ప�ల;ను అ"`య	
బం%ార మ	�� �ేయబ(ెను.
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1111 ¯�లa¹ను PQ�9ా మం��రమ	నక; �xను �ేZిన ప"యంతయ	
సమ�పNమ	�ేZి, తన తం(fK PQ�న �x�దు పKJÌి¡ ంAన 9:ం(f" బం%ారమ	ను
ఉపకరణమ	ల"`ట-" �ేవ�" మం��రప� బÐక�సమ	లలk �ే#?dను. 2222 తరF9ాత
PQ�9ా "బంధన మందసమ	ను Zీãను అను �x�దు ప�రమ	నుం(f
¬Zి��" వచుdట�?r ¯�లa¹ను ఇW\ా P� Úయ	ల 12దwలను ఇW\ా P�Úయ	ల
వంశమ	లక; అ¥��ారF లగ	 %�తKమ	ల 12దwలనంద#S" PQర�షల�మ	నందు
సమ కc#?dను. 3333 ఏడవ T:లను పండ�గ జరFగ	�ాలమ	న
ఇW\ా P�Úయ	లందరFను #ాàTUదwక; వAd#S. 4444 ఇW\ా  P�Úయ	ల 12దwలందరFను
వAdన తరF9ాత ల��య	ల; మందసమ	ను ఎతpN ��"#S 5555 #ాజ?ౖన
¯�లa¹నును ఇW\ా  P�Úయ	ల సమ�జక;లందరFను సమకc(f, లs�I�ంప
శక�మ	�ా" %tఱÃలను ప�వ�లను బ>%ా అ#SuంA#S. 6666 ల��య	ల;ను
య�జక;ల;ను మందసమ	ను సమ�జప� గ	(x రమ	ను గ	(xరమందుండ�
పKJÌి¡ తమ	లగ	 ఉపకరణమ	 ల"`ట-" ¬Zి��" వAd#S. 7777 మ#Sయ	 య�జక;ల;
PQ�9ా "బంధన మందసమ	ను ¬Zి��" గ#ా»లయమగ	 అJ
ప#S�దzసÍలమందు �?ర�బ	ల #?క�ల�I\ంద �x"" ఉంA#S. 8888 మందసమ	ండ�
సÍలమ	నక; ]దు%ా �?ర�బ	ల; తమ #?ండ� #?క�లను �xచు��" మందస
మ	ను �x" దం(ెలను క��4ను. 9999 9ాట- ��నల; గ#ా»లయమ	 ఎదుట
కనబడ�నంత ��డవ�%ా ఆ దం(ెల;ంచ బ(ెను %ా" అV బయట-�I కనబడల�దు.
TEట- వరక; అV అచdటTE య	న`V. 10101010 ఇW\ా P�Úయ	ల; ఐగ	ప�N లkనుం(f



బయల;9:È6న తరF9ాత PQ�9ా �#³బ	నందు 9ా#S�� "బంధన
�ేZినప�డ� ¹ÌL ఆ మంద సమ	నందు ఉంAన #?ండ� #ాJపలకల; తపu
�x"యందు మ#³!య	ల�దు. 11111111 య�జక;ల; ప#S�దzసÍలమ	నుం(f
బయల;�ే#S వAdనప�డ� అచdట కc(fయ	న` య�జక; లందరFను తమ
వంతpల; చూడక;ండ తమ	4ను �xమ	 పKJÌి¡ ంచు��"#S. 12121212 ఆ¯ాప� Á̈మ�ను
PQదూత�నుల సంబంధ ���న9ారFను, 9ా#S క;మ�రFలక;ను
స�దరFలక;ను సంబం¥�క;లగ	 �ాటక;లsౖన ల��య	లందరFను, సన`ప�
TxరవసN �మ	లను ధ#Sంచు��" �xళమ	లను తంబ	రలను Zి�x#ాలను �ేత
పటBC ��" బ>1ీఠమ	నక; త�రFuతటBC న ">A#S, 13131313 9ా#S�� కcడ బ�రల; ఊదు
య�జక;ల; నూట ఇరFవ��మం�� ">A#S; బ�రల; ఊదు9ారFను �ాట క;ల;ను
ఏకస�రమ	�� PQ�9ాక; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుచు %ానమ	�ేయ%ా
య�జక;ల; ప#S�దzసÍలమ	లk నుం(f బయల;9:È6 , ఆ బ�రల��ను
�xళమ	ల��ను 9ాద�మ	ల��ను క>Zి స�ర��JNPQ�9ా దయ� ళØడ�,
ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�న" ¯�N తKమ	�ేZి#S. 14141414 అప�(ొక �¤ఘమ	
PQ�9ా మం��రమ	 "ండ "ం(ెను; PQ�9ా �ేజసుq�� �ేవ�"
మం��రమ	 "ండ���న%ా ZLవ�ేయ	టక; య�జక;ల; ఆ �¤ఘమ	న`�bట
"ల;వ ల�క��P#S.
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1111 అప�డ� ¯�లa¹ను ఈల�గ	 పKకటన �ేZ2ను %ా�xంధ�ారమందు TEను
"9ాసమ	 �ేయ	దున" PQ�9ా Z2లVAdయ	Tx`డ�. 2222 వ� "త�మ	



�ాప�ర మ	ండ�ట�?r "త�"9ాససÍలమ	%ా TETUక ఘన���న మం�� రమ	ను క;
కట-C ంAయ	Tx`ను అ" �ె1ిu 3333 #ాà తన మ	ఖమ	 పKజలతటBC  JKప���"
ఇW\ా P�Úయ	ల సమ�జక;లందరFను "ల;చుచుండ%ా 9ా#S" �ºVం�ెను. 4444
మ#Sయ	 #ాà ఇటB6  పKకటన �ేZ2నుTx తం(fKPQ�న �x�దునక; మ�ట PAd,
�xTE స�యమ	%ా T:ర9E#Sdన ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ాక; ¯�N తKమ	
కల;గ	ను%ాక. 5555 ఆయన Z2లVAdన�ేమన%ాTEను Tx జనులను
ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f ర1ిuంAన ��నమ	 nదల; ��" Tx Txమమ	ండ�ట�?r
±క మం��రమ	ను కట-C ంపవలsన" TEను ఇW\ా P�Úయ	ల %�తK¯ాÍ నమ	లలk ఏ
పటCణమ	T:ౖనను �ÅరF��నల�దు, Tx జనులsౖన ఇW\ా P�Ú య	ల]ద అ¥�పJ%ా
నుండ�ట�?r P�మనుషp�"PQ�నను TEను "య!ంపల�దు. 6666 ఇప�డ� Tx
Txమమ	ండ�ట�?r PQర�షల�మ	ను �ÅరF��ంట-", Tx జనులsౖన ఇW\ా P�Ú
య	ల]ద అ¥�పJ%ా నుండ�ట�?r �x�దును �ÅరF��ంట-". 7777 ఇW\ా P�Úయ	ల
�ేవ�(ైన PQ�9ా Txమఘనత ��రక; ఒక మం��రమ	ను కట-C ంపవలsన" Tx
తం(fK PQ�న �x�దు మT°�ల�ష గల9ా(xPQను. 8888 అP�ే PQ�9ా Tx
తం(fKPQ�న �x�దు�� Z2లVAdన �ేమన%ాTx Txమఘనత��రక; మం��రమ	ను
కట-C ంపవలsన" వ� ఉ�ేw hంAన య	�ేwశమ	 మంA�ే %ా" 9999 వ� ఆ
మం��రమ	ను కటC#ాదు, క; ప�టCబ¢వ�  క;మ�రF(ే Tx Txమమ	నక; ఆ
మం��రమ	ను కటBC ను. 10101010 అప�డ� �xను అటB6  �ె1ిuయ	న` మ�టను
PQ�9ా ఇప�డ� T:ర9E#Sdయ	Tx`డ�, PQ�9ా Z2లవ�పK�ారమ	 TEను Tx
తం(fKPQ�న �x�దునక; పKJ%ా #ాàT:ౖ ఇW\ా P�Úయ	ల #ాజjసనమందు
కcరFdం(f ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ� (ైన PQ�9ాక; మం��రమ	ను కట-C ంA 11111111



PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	ల�� �ేZిన "బంధనక; గ	రF�ైన మందస మ	ను
�x"యందు ఉంAJన" �ె1ిu 12121212 ఇW\ా P�Úయ	 లందరF సమ�జమ	%ా కc(f
చూచుచుండ%ా PQ�9ా బ>1ీఠమ	 ఎదుట ">A తన �ేతpల; �x1ి �Kా రÍన
�ేZ2ను. 13131313 �xను �ేPంAన అPదు మ�రల ��డవ�ను అPదు మ�రల
9:డల;uను మ�డ� మ�రల PQతpN నుగల PతN(f చపuరమ	ను మ	ం%Sట-
ఆవరణమ	నందుంA, �x"]ద ">Aయ	ం(f, సమ�జమ	%ా కc(fయ	న`
ఇW\ా P�Úయ	 లంద#S PQదుటను ¹�ాళ�6 ", �ేతpల; ఆ�ాశమ	9:ౖప� �x1ి
¯�లa¹ను ఇట6 " �Kా రÍన�ేZ2ను. 14141414 PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	ల �ే9ా,
హృదయప�ర�కమ	%ా "ను` అనుస#Sంచు  భక;N లక; "బంధనను
T:ర9EరFdచు కృపను చూప�చు నుండ� వంట- �ేవ�డ� ఆ�ాశమం�ైనను భ�!
యం�ైనను ల�డ�. 15151515  ZLవక;(ైన �x�దు అను Tx తం(fK�� వ�
Z2లVAdనమ�ట T:ర9E#Sdయ	Tx`వ�; వ� 9ా%ాw నమ	�ేZి PÀ ��నమ	న
కనబడ�చున`టBC %ా �x"" T:ర9E#Sdయ	Tx`వ�. 16161616 వ� Txమ	ందర నడA
నటB6 %ా  క;మ�రFల;ను తమ పKవరNన �ా�ాడ���", Tx ధర4WాసN �మ	��ప�న
నడAనPQడల ఇW\ా P�Ú య	ల Zిం}సనమ	]ద కcరFdండ�9ాడ� Tx
PQదుట క;ండక��డ" వ�  ZLవక;(ైన �x�దు అను Tx తం(fK��
Z2లVAdనమ�ట, ఇW\ా P�Úయ	ల �ే9ా PQ�9ా, దయ�ేZి T:ర9EరFdమ	. 17171717
ఇW\ా P�Úయ	ల �ే9ా PQ�9ా, వ�  ZLవక;(ైన �x�దు�� Z2లVAdన
మ�ట ఇప�డ� ZిÍ రమవ�ను %ాక. 18181818 మనుషp�ల�� క>Zి �ేవ�డ� భ�!యందు
"9ాసమ	 �ేయ	Tx? ఆ�ాశ మ	ను మ}�ాశమ	ను "ను` పటC�xల9E; TEను
కట-Cన PÀ మం��రమ	 "ను` పటBC Tx? 19191919 �ే9ా PQ�9ా,  ZLవక;డ� 



స"`¥�" �ేయ	 �Kా రÍనయందును Vన` పమ	నందును లm�మ	ంA, 
ZLవక;డT:ౖన TEను �ేయ	 �Kా రÍనను 12టBC  nఱÃను ఆల�Iంచుమ	. 20202020 
ZLవక;ల; ఈ సÍలమ	 తటBC  J#S%S �ేయ	 Vన`పమ	లను Vనుట�?rTx
Txమమ	ను అచdట ఉం�ెదన" వ� Z2లVAdన సÍలమ	ననున` PÀ
మం��రమ	]ద  కనుదృÌిC  #ాJKం బగళØ6  "ల;చును%ాక. 21212121  ZLవక;డ�ను 
జనులsౖన ఇW\ా  P�Úయ	ల;ను ఈ సÍలమ	తటBC  J#S%S �ేయబ¢వ� �Kా రÍనలను
వ� ఆల�Iంచుమ	, ఆ�ాశమ	ననున`  "9ాససÍలమందు ఆల�Iంచుమ	,
ఆల�Iంచునప�డ� m!ంచుమ	. 22222222 ఎవ(ైనను తన ��రFగ	9ా"PQడల
తప��ేZినప�డ� అత" �ేత పKమ�ణమ	 �ేPంచుట�?r అత"]ద ఒటBC  12టCబ(f
ఆ ఒటBC  ఈ మం��రమందుండ�  బ>1ీఠమ	 ఎదుట-�I వAdనప�డ� 23232323 వ�
ఆ�ాశమందు V",  �xసులక; Tx�యమ	¬#Sd, }" �ేZిన9ా" తల]���I hm
ర1ిuంA, JపరF" J��ప�న 9ా"�IAd 9ా" J" "#ాz రణ �ేయ	మ	. 24242424
జనులsౖన ఇW\ా P�Úయ	ల;  దృÌిCPQదుట �ాపమ	 �ేZిన9ా#?r తమ
శతpK వ�ల బలమ	నక; "ల;వల�క ప(f��Pనప�డ�,9ారF ±దwక; J#S%S
వAd  Txమమ	ను ఒప� ��", PÀ మం��రమ	నందు  స"`¥�" �Kా #SÍంA
Vన`పమ	 �ేZినPQడల 25252525 ఆ�ాశమందు వ� V",  జనులsౖన
ఇW\ా P�Úయ	ల; �ేZిన �ాపమ	ను m!ంA, 9ా#S�I" 9ా#S 1ితరFలక;ను
VAdన �ేశమ	నక; 9ా#S" మరల ర1ిuంచుదువ�%ాక. 26262626 9ారF 
దృÌిCPQదుట �ాపమ	 �ేZినందున ఆ�ాశమ	 మ�యబ(f 9ాన క;#Sయ
క;న`ప�డ�, 9ారF ఈ సÍలమ	తటBC  J#S%S �Kా రÍన�ేZి  Txమమ	ను ఒప���",
వ� 9ా#S" శ\మ12ట-Cనప�డ� 9ారF తమ �ాపమ	లను V(fA 12ట-C



J#S%SనPQడల 27272727 ఆ�ాశ మందున` వ� ఆల�IంA,  ZLవక;ల;ను 
జనుల;నగ	 ఇW\ా P�Úయ	ల; �ేZిన �ాపమ	ను m!ంA, 9ారF నడ�వవలZిన
మంAమ�ర¶మ	 9ా#S�I బ¢¥�ంA,వ�  జనులక; ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇAdన 
�ేశమ	నక; 9ాన దయ �ేయ	దువ�%ాక. 28282828 �ేశమ	నందు కరవ�%ా"
�ెగ	ల;%ా" కనబ(fనప�(ైనను, %ాడ�u �ెబË%ా" AతNపటBC ట%ా"
త%S>నప�(ైనను, !డతల;%ా" *డప�రFగ	ల;%ా" దండ� ��%Sనప�(ైనను, 9ా#S
శతpK వ�ల; 9ా#S �ేశప� పటCణమ	లలk 9ా#S" మ	టC(f 9EZినప�(ైనను, ఏ
బµధ%ా" P� #�గమ	%ా" వAdనప�(ైనను 29292929 ఎవ(ైనను ఇW\ా  P�Úయ	లగ	
 జనులందరF క>ZిPQ�నను, TU1ిu%ా" కషCమ	%ా" అనుభVంచుచు, ఈ
మం��రమ	తటBC  �ేతpల; �x1ి �ేయ	 Vన`పమ	ల"`య	 �Kా రÍనల"`య	 
"9ాససÍల���న ఆ�ాశమ	నుం(f వ� ఆల�IంA m!ంA 30303030 వ� మ�
1ితరFల�IAdన �ేశమందు 9ారF తమ yVత�ాల మంతయ	 యందు
భయభక;N ల; క>%S 31313131  మ�ర¶మ	లలk నడ�చునటB6 %ా 9ా#S 9ా#S
హృదయమ	లను ఎ#S%Sయ	న` వ� 9ా#S సకల పKవరNనక; త%SనటB6
పKJఫలమ	ను దయ �ేయ	దువ� %ాక. వ� ఒక�డ9E మ�నవ�ల హృదయమ	
T:#S%Sన 9ాడవ� గ�x. 32323232 మ#Sయ	  జనులsౖన ఇW\ా  P�Úయ	ల సంబంధుల;
�ా" అను�ల;  ఘన���న Txమమ	ను గ�#Sdయ	,  బµహÑబలమ	ను
గ�#Sdయ	, �xAన �ేతpలను గ�#Sdయ	 V"న9ా#?r, దూర�ేశమ	నుం(f వAd
ఈ మం��రమ	తటBC  J#S%S Vన`పమ	�ేZినప�డ� 33333333  "9ాససÍలమగ	
ఆ�ాశమ	నుం(f వ� 9ా#S �Kా రÍన నం%§క#SంA,  జనులగ	 ఇW\ా P�Úయ	ల;
�ె>Zి��"నటB6  భ�జనులందరFను  Txమమ	ను �ె>Zి��",



యందుభయభక;N ల; క>%S, TEను కట-Cన PÀ మం��రమ	నక;  1LరF
12టCబ(ెన" గ\ ©̈ంచునటB6 %ా ఆ యను�ల; క; nఱÃ12ట-Cన �x"" వ�
దయ�ేయ	దువ� %ాక. 34343434  జనుల; వ� పం1ిన మ�ర¶మందు తమ
శతpK వ�ల�� య	దzమ	 �ేయ	ట�?r బయల;�ేర ను�ేw hంA, వ� �ÅరF��"న PÀ
పటCణమ	 తటBC ను  Txమమ	నక; TEను కట-C ంAన PÀ మం��రమ	తటBC  J#S%S
Vన`పమ	 �ేZిన PQడల 35353535 ఆ�ాశమ	నుం(f వ� 9ా#S Vన`పమ	ను
�Kా రÍనను ఆల�IంA 9ా#S �ార�మ	ను "ర� ©̈ంచుదువ�%ాక. 36363636 �ాపమ	
�ేయ"9ా(ెవడ�ను ల�డ� గనుక 9ారF  దృÌిC  PQదుట �ాపమ	 �ేZినప�డ�
వ� 9ా#S]ద ఆగ\ ©̈ంA, శతpK వ�ల �ేJ�I 9ా#S" అపu%Sంప%ా, �ెరపటBC  9ారF
9ా#S" దూర���నట-C  %ా" స]ప���నట-C  %ా" తమ �ేశమ	లక; పటBC ��"��%ా 37373737
9ారF �ెరక;��Pన �ేశమందు బ	��z  �ెచుd��" మనసుq JKప� ��"�¤మ	
�ాపమ	�ేZిJVు, �ోషpల���JVు, భ�IN ß̈నమ	%ా నడAJVు అ" ఒప���" 38383838
�xమ	 �ెరలkనున` �ేశమందు ప�రÞహృదయమ	��ను ప�#ాÞ త4��ను
±దwక; మళØ6 ��",తమ 1ితరFలక; VAdన తమ �ేశమ	]���I", వ�
�ÅరF��"న PÀ పటCణమ	]���I",  Txమఘనత��రక; TEను కట-C ంAన PÀ
మం��రమ	]���I" మనసుq JK1ిu Vన`పమ	 �ేZినPQడల 39393939 
"9ాససÍల���న ఆ�ాశమ	 నుం(f వ� 9ా#S Vన`పమ	ను �Kా రÍనను ఆల�IంA
9ా#S �ార�మ	ను "ర� ©̈ంA,  దృÌిCPQదుట �ాపమ	�ేZిన  జనులను
m!ంచుదువ�%ాక. 40404040 Tx �ే9ా, PÀ సÍలమందు �ేయబడ� Vన`పమ	 ]ద
 కనుదృÌిC  య	ంచు దువ�%ాక,  �ెవ�ల; �x"" ఆల�Iంచును%ాక. 41414141 Tx
�ే9ా, PQ�9ా, బలమ	న �ా¥xరమగ	  మందసమ	ను దృÌిC ంA లsమ	4; 



VW\ా ంJ సÍలమందు పK9Ehంచుమ	; �ే9ా PQ�9ా,  య�జక;ల; రmణ
ధ#Sంచు ��ందురF%ాక;  భక;N ల;  �¤ల;నుబట-C  సం��ÌింతpరF %ాక. 42424242 �ే9ా
PQ�9ా, వ� �ేత అ�ÌLకమ	 TUం��న 9ా"�I ప#ాà4ఖుడ9:ౖ
య	ండక;మ	,వ�  భక;N  (ైన �x�దునక; 9ా%ాw నమ	�ేZిన కృపలను
జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 7��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 7��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 7��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 7

1111 ¯�లa¹ను �xను �ేయ	 �Kా రÍనను మ	%SంA నప�డ� అ%S` ఆ�ాశమ	నుం(f
��%S దహనబల;లను ఇతర ���న బల;లను ద ©̈ం�ెను; PQ�9ా �ేజసుq
మం�� రమ	"ండ "ం(ెను, 2222 PQ�9ా �ేజసుq�� మం��రమ	 "ం(fనందున
య�జక;ల; అందులk పK9Ehంపల�కయ	ం(f#S. 3333 అ%S`య	 PQ�9ా �ేజసుqను
మం��రమ	]���I ��గ%ా చూA ఇW\ా P�Úయ	లందరFను ¯ా�ాC ంగనమ¯ా�రమ	
�ేZిPQ�9ా దయ�ళØడ�, ఆయన కృప "రంతర మ	ండ�న" �ె1ిu ఆయనను
ఆ#ా¥�ంA సుN JంA#S. 4444 #ాàను జనులందరFను PQ�9ా ఎదుట బల;ల;
అ#SuంA#S. 5555 #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను ఇరFవ�� #?ండ�9Eల ప�వ�లను లm PరFవ��
9Eల %tఱÃలను బల;ల;%ా అ#Suం�ెను; య�జక;ల; తమ తమ ZL9ాధర4మ	లలk
"ల;చుచుండగను, ల��య	ల; PQ�9ా కృప "రంతరమ	 "ల;చుచున`ద"
9ా#S�ేత ఆయనను సుN Jంచుట�?r #ాజ?ౖన �x�దు క>uంAన PQ�9ా
%§తమ	లను �ాడ�చు 9ాద�మ	లను 9ాPంచుచు "ల;చుచుండగను,
య�జక;ల; 9ా#S�I ఎదు రF%ా ">A బ�రల; ఊదుచుండగను, ఇW\ా P�Úయ	
లందరFను ">Aయ	ండగను 6666 #ాàను జనులందరFను కc(f �ేవ�"



మం��రమ	ను పKJష¡ �ేZి#S. 7777 మ#Sయ	 �xను �ేPంAన PతN(f బ>1ీఠమ	
దహన బల;లక;ను T:ౖ9Eద�మ	లక;ను ��\ వ��క;ను �xలనందున PQ�9ా
మం��రమ	 మ	ం%Sటనున` న(f! ఆవరణమ	ను ¯�లa¹ను పKJÌి¡ ంA, అక�డ
దహనబల;లను సమ�¥xన బ>ప�వ�ల ��\ వ��ను అ#Suం�ెను. 8888 ఆ సమయ
మందు ¯�లa¹నును, అత"�� కcడ హమ�తpనక; ��వ� మ�ర¶మ	
nదల;��" ఐగ	ప�N  న��వరక;న` �ేశమ	లk నుం(f బహÑ %tపu
సమ�హమ	%ా కc(fవAdన ఇW\ా P�Úయ	లందరFను ఏడ� ��నమ	ల; పండ�గ
ఆచ#SంA 9999 PQ"!దవTxడ� పండ�గ మ	%SంA#S; ఏడ� ��నమ	ల;
బ>1ీఠమ	ను పKJష¡ �ేయ	చు ఏడ� ��నమ	ల; పండ�గ ఆచ#SంA#S. 10101010 ఏడవ
T:ల PరFవ�� మ�డవ ��నమందు �x�దునక;ను ¯�లa¹నునక;ను తన
జనులsౖన ఇW\ా P�Úయ	లక;ను PQ�9ా �ేZిన �¤ల;ల Vషయ���
సం��Ìించుచును మT°�xqహమ	 TUందుచును, ఎవ#S గ	(xరమ	లక; 9ారF
9:ళØ6 నటB6  అతడ� జనులక; Z2లVAd 9ా#S" పం1ి9EZ2ను. 11111111 ఆ పK�ారమ	 ¯�లa
¹ను PQ�9ా మం��రమ	ను #ాజనగరFను కట-C ంA, PQ�9ా
మం��రమందును తన నగరFనందును �ేయ	టక; �xను ఆలkAంAనదంతయ	
ఏ లkపమ	 ల�క;ండ T:ర9E#Sd ప" మ	%Sం�ెను. 12121212 అప�డ� PQ�9ా
#ాJKయందు ¯�లa¹నునక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdనుTEను 
Vన`పమ	 నం%§క#SంA PÀ సÍలమ	ను Txక; బల;ల; అ#Suంచు మం��ర మ	%ా
�ÅరF��ంట-". 13131313 9ాన క;#Sయక;ండ TEను ఆ�ాశ మ	ను మ�Zి9EZినప�(ే %ా",
�ేశమ	ను Txశనమ	 �ేయ	 టక; !డతలక; Z2లVAdనప�(ే %ా", Tx
జనుల]���I �ెగ	ల; ర1ిuంAనప�(ే %ా", 14141414 Tx 1LరF 12టCబ(fన Tx జనుల;



తమ	4�xమ	 త%S¶ంచు��" �Kా రÍన�ేZి నను` 9:ద�I తమ �ెడ�మ�ర¶మ	లను
V(fAనPQడల, ఆ�ాశమ	నుం(f TEను 9ా#S �Kా రÍనను V", 9ా#S �ాపమ	ను
m!ంA, 9ా#S �ేశమ	ను స�సÍపరచుదును. 15151515 ఈ సÍలమందు �ేయబడ�
�Kా రÍన]ద Tx కనుదృÌిC  "ల;చును, Tx �ెవ�ల; �x"" ఆల�Iంచును, 16161616 Tx
1LరF ఈ మం��రమ	నక; "త�మ	 ఉండ�నటB6 %ా TEను �x" �ÅరF��"
ప#S�దzపరAJ", Tx దృÌిCయ	 Tx మనసుqను "త�మ	 �x"]ద నుండ�ను.
17171717  తం(fKPQ�న �x�దు నడAనటB6 %ా వ�ను Tx కనుకcల వరNనుడ9:ౖ నడA,
TEను �ాజj® 1ింAన �x"యంతట- పK�ారమ	�ేZి, Tx కటCడలను Tx Tx�య
Vధులను అనుస#SంAనPQడల 18181818 ఇW\ా P�Úయ	లను ఏల; టక;
స�సంతJ9ాడ� ఒకడ� క;ండక��డ" TEను  తం(fKPQ�న �x�దు��
�ేZియ	న` "బంధననుబట-C  TEను  #ాజ�Zిం}సనమ	ను ZిÍ రపరచుదును. 19191919
అP�ే ]రF ��K వ త1ిu, TEను ]క; "య!ంAన కటCడలను ఆజ®లను VడA,
Pతర �ేవతలను అనుస#SంA 9ాట-�I ప�జjనమ ¯ా�రమ	ల; �ేZిన PQడల
20202020 TEను ]�IAdన Tx �ేశ మ	లkనుం(f !మ	4ను 12ల6 %SంA, Tx Txమమ	నక;
TEను ప#S�దzపరAన PÀ మం��రమ	ను Tx స"`¥�నుం(f ¬Zి9EZి, సమసN
జనమ	లలk �x"" ¯ా��త �ాసuదమ	%ాను "ంద�ాసuదమ	%ాను
�ేయ	దును. 21212121 అప�డ� పKఖ��J TUం��న PÀ మం��రమ�ర¶మ	న ��వ�
పKయ�ణసుÍ లందరFను Vస4యnం��PQ�9ా ఈ �ేశమ	నక;ను ఈ
మం��రమ	నక;ను ఎందుక; ఈ పK�ారమ	%ా �ేZ2న" యడ�గ%ా 22222222 జనుల;ఈ
�ేశసుÍ ల; తమ 1ితరFలను ఐగ	ప�N  �ేశమ	నుం(f ర1ిuంAన తమ �ేవ�(ైన
PQ�9ాను Vస#SèంA Pతర �ేవతలను అనుస#SంA 9ాట-�I ప�జjనమ



¯ా�రమ	ల; �ేZినందున PQ�9ా ఈ �×డంతయ	 9ా#S ]���I ర1ిuం�ెన"
పKతp�తN ర!�ెdదరF.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 8��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 8��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 8��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 8

1111 ¯�లa¹ను PQ�9ా మం��రమ	ను తన నగరFను కట-C ంAన PరFవ��
సంవతqరమ	ల �ాలమ	 ¬#Sన తరF9ాత 2222 ß̈#ామ	 తన�IAdన పటCణమ	లను
¯�లa¹ను కట-C ంA 9ాట-లk ఇW\ా P�Úయ	లను �ాప�రమ	ం�ెను. 3333 తరF9ాత
¯�లa¹ను హమ�తp¯�బµ అను సÍలమ	నక; ��P �x"" పటBC ��T:ను. 4444
మ#Sయ	 అరణ� మందుండ� త�ో4రFక;ను హమ�తp �ేశమందు ఖజjTx ఉంచు
పటCణమ	ల"`ట-�I" �Kా �ారమ	లను కట-C ం�ెను. 5555 ఇ��య	 %ాక అతడ� ఎగ	వ
బéì �#�ను ��గ	వ బéì �#�ను గవ�నుల; అడiగడల;గల
�Kా �ారపటCణమ	ల;%ా కట-C ం�ెను. 6666 బయలతpను, ఖజjTx ఉంచు
పటCణమ	ల"`ట-", రథమ	ల;ంచు పటCణమ	ల"`ట-", గ	ఱÃప� #ðతpల;ండ�
పటCణమ	ల"`ట-" కట-C ం�ెను. మ#Sయ	 PQర�ష ల�మ	నందును
లsబµT°నునందును �xను ఏల; �ేశమ	ల"`ట-యందును �Kా �ారప�రమ	ల;%ా
కట-C ంచవలsన" �xను�ేw hంAన పటCణమ	ల"`ట-" ¯�లa¹ను కట-C ం�ెను. 7777
ఇW\ా P�Úయ	ల సంబంధుల; �ా" ©̈¬Nయ	లలk నుం(fయ	
అ¹#§య	లలkనుం(fయ	, 12#Syèయ	లలk నుం(fయ	,

©̈��య	లలkనుం(fయ	, PQబ�Zీయ	లలk నుం(fయ	, W ÌింAయ	న` సకల
జనులను 8888 ఇW\ా P�Ú య	ల; Txశనమ	�ేయక వద>9EZిన ఆ య� జనుల
సంతJ 9ా#S" ¯�లa¹ను TEట-వరక;ను తనక; 9:ట-Cపనుల; �ేయ	9ా#S"%ా



�ేZి��"య	ం(ెను. 9999 అP�ే ఇW\ా  P�Úయ	లలk ఒక"T:ౖనను ¯�లa¹ను తన
ప"�ేయ	టక; �xసు"%ా "య!ంపల�దు; 9ా#S" ãధుల;%ాను తన
అ¥�పతpలలk పK¥xనుల;%ాను రథమ	లక;ను గ	ఱÃప� #ðతpలక;ను
అ¥�పతpల;%ాను "య!ం�ెను. 10101010 �#Sలk W \షp¡ లsౖన #?ండ�వందల ఏబ��మం��
#ాజ?ౖన ¯�లa¹ను �I\ంద అ¥�పతpలsౖ పKజల]ద అ¥��ారFలsౖ య	ం(f#S. 11111111
ఇW\ా P�Úయ	ల #ాజ?ౖన �x�దు నగరFనందు Tx ´µర� "9ాసమ	�ేయవలదు,
PQ�9ా మందసమ	న` సÍలమ	ల; పKJÌి¡ తమ	ల; అ" �ె1ిu, ¯�లa¹ను
ఫ#�క;మ�#?Nను �x�దు పటCణమ	నుం(f �xను ఆ����రక; కట-C ంAన నగరFనక;
ర1ిuం�ెను. 12121212 అ�� nదల;��" ¯�లa¹ను �xను మంటపమ	 ఎదుట
కట-C ంAన PQ�9ా బ>1ీఠమ	]ద దహనబల;ల; అ#Suంచుచు వ�ెdను.
అతడ� అను��న "రÞ యమ	��ప�న 13131313 ¹ÌL PAdన ఆజ®నుబట-C  VW\ా ంJ
��నమ	లయందును, అమ�9ాస�లయందును, "య�మక �ాలమ	లయందును,
సంవతqరమ	నక; మ	మ�4రFజరFగ	 పండ�గలయందును, అన%ా ప�>య"
#tటMCల పండ�గయందును 9ారమ	ల పండ�గయందును పరÞWాలల
పండ�గయందును PQ�9ాక; దహనబల;ల; అ#Suంచుచు వ�ెdను. 14141414 అతడ�
తన తం(fKPQ�న �x�దు �ేZిన "రÞయమ	నుబట-C  9ా#S 9ా#S ZL9ాధర4మ	లను
జరFప���నుట�?r 9ా#S 9ా#S వంతpల ��ప�న య�జక;లను 9ా#S ZLవక;ను,
కటCడనుబట-C  అను ��నమ	న య�జక;ల సమ	ఖమ	న సుN J�ేయ	టక;ను, ఉప
�xరక;ల;%ా ఉండ�టక;ను, వంతpల��ప�న ల��య	లను, �x�రమ	ల"`ట-
దగ¶ర �ావ> య	ండ�ట�?r 9ా#S 9ా#S వంతpల��ప�న �x�ర�ాలక;లను
"య!ం�ెను; �ైవ జను(ైన �x�దు ఆల�గ	నTE య�జ® ఇAdయ	ం(ెను. 15151515 ఏ



Vషయమ	ను గ�#SdP�%ా" బÐక�సమ	లను గ�#SdP� %ా" #ాà
య�జక;లక;ను ల��య	లక;ను �ేZియ	న` "రÞ యమ	ను బట-C  9ారF
సమసNమ	ను జరFప�చువAd#S 16161616 PQ�9ా మం��రమ	నక; ప�Tx��9EZిన
��నమ	 nదల;��" అ�� సంప�రÞమగ	వరక; ¯�లa¹ను ప" యంతయ	
�ేPం�ెను; అప�డ� PQ�9ా మం��రమ	 సమ�పN  మ�PQను. 17171717 ¯�లa¹ను
ఎ�ోమ	 �ేశమ	±క� సమ	దKప� ద#Sనున` ఎ¯�T:¶ బ¿రFనక;ను ఏలతpనక;ను
��%ా 18181818 ß̈#ామ	 తన ప"9ా#S�x�#ా ఓడలను ఓడ నడ�ప�టయందు య	�IN
గల ప"9ా#S" పం12ను. �రF ¯�లa¹ను ప"9ా#S�� కcడ ఓÓీరFనక; ��P
అక�డనుం(f �¾!్మ��వందల మణ	గ	ల బం%ారమ	ను ఎ�I�ంచు��" #ాజ?ౖన
¯�లa¹ను TUదwక; ¬Zి��" వAd#S.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 9��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 9��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 9��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 9

1111 ÌLబ�ేశప� #ాణÝ ¯�లa¹నును గ�#Sdన పKZి��z" V"నప�డ� గ�ఢ���న
పKశ`ల�ేత ¯�లa¹నును Wó¥�ంపవలsన" �Å#S, !�I�> %tపu ప#S9ారమ	ను
9:ంట బ¿టBC ��", గంధవర¶మ	లను V¯ాN రమ	 బం%ారమ	ను రత` మ	లను
ఒంటMల]ద ఎ�I�ంచు��" PQర�షల�మ	నక; వ�ెdను. ఆ�� ¯�లa¹నుTUదwక;
వAd తన మనసుqలk" Vషయమ	ల"`ట-" గ	#SంA అత"�� మ�టల�(ెను. 2222
¯�లa¹ను ఆ�� పKశ`ల"`య	 ఆ��క; Vడ�ºZి �ె12uను; ¯�లa¹ను ఆ��క;
పKతp�తN రమ	 �ెపuల�" మరF%?rన మ�ట P���య	 ల�క��PQను. 3333
ÌLబ�ేశప�#ాణÝ ¯�లa¹నునక; క>%Sన జj® నమ	ను, అతడ� కట-C ంAన నగరFను,
4444 అత" బల6 ]�� ´¢జనప�xరÍమ	లను, అత" ZLవక;ల; కcరFdండ�టను,



అత" య	ప�xరFల; క"12టBC టను 9ా#S వసN �మ	లను, అత"�I %ST:`ల
నం��ంచు9ా#S" 9ా#S వసN �మ	లను, PQ�9ా మం��రమందు అతడ� అ#Suంచు
దహనబల;లను చూAనప�డ�, ఆ�� Vస4య nం�� #ాà�� ఇట6 T:ను 5555 
�ార�మ	లనుగ�#Sdయ	 జj® నమ	నుగ�#Sdయ	 TEను Tx �ేశమందు V"న
వరNమ�నమ	 "జవరNమ�న�¤ %ా", TEను వAd �x" కను`ల�ర చూచువరక;
9ా#S మ�టలను నమ4కయ	ంట-". 6666  య¥�క జj® నమ	ను గ�#Sd సగ���నను
9ారF Txక; �ెల;పల�దు. "ను`గ�#Sd TEను V"న�x"కంటM  �×#SN PQం��

¼̈చుd%ానున`��. 7777  ZLవక;ల ´µగ�మ	 మంA��, ఎల6 ప�డ�ను 
సమ	ఖమ	న ">A  జj® నసం´µషణ Vనుచుండ�  ZLవక;లsౖన �#S ´µగ�మ	
మంA��. 8888  �ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�" వ� #ాà9:ౖ ఆయన
Zిం}సనమ	]ద ఆZీనుడ9:ౖ య	ండ�నటB6  యందు అనుగ\హమ	
చూ1ినందుక;  �ేవ�(ైన PQ�9ాక; ¯�N తKమ	ల; కల;గ	ను%ాక. ఇW\ా
P�Úయ	లను "త�మ	 ZిÍ రపరచవలsనన` దయ�లkచన  �ేవ�"�I
క>%Sయ	న`ందున J Tx�యమ	లను జ#S%Sంచుట�?r ఆయన "ను` 9ా#S]ద
#ాà%ా "య!ం�ెను అ" �ె12uను. 9999 ఆ�� #ాàనక; #?ండ�వందల నల;బ��
మణ	గ	ల బం%ారమ	ను V¯ాN ర���న గంధవర¶మ	లను రత` మ	లను ఇ�ెdను;
ÌLబ�ేశప� #ాణÝ #ాజ?ౖన ¯�లa¹నున �IAdన గంధవర¶మ	ల�� ¯ాట-PQ�న
�ే��య	ల�దు. 10101010 ఇ��య	%ాక ఓÓీరFనుం(f బం%ారమ	 �ెAdన ß̈#ామ	
ప"9ారFను ¯�లa¹ను ప"9ారFను చందనప� మ�Ö నులను పKశసN���న
రత`మ	లనుకcడ ��"వAd#S. 11111111 ఆ చంద నప� మ�Ö నుల�ేత #ాà PQ�9ా
మం��రమ	నక;ను #ాజనగరFనక;ను ¯ê�ానమ	లను, %ాయక;లక;



తంబ	రలను Zి�x#ాలను �ేPం�ెను, అటBవంట- ప" అంతక;మ	ందు
య��x�ేశమందు ఎవ�రFను చూAయ	ండల�దు. 12121212 ÌLబ �ేశప� #ాణÝ #ాàనక;
¬Zి��"వAdన 9ాట-�I అత(fAdన పKJ బహÑమ�నమ	ల;%ాక ఆ�� మక;�వ
ప(f అ(f%Sన దంతయ	 #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను ఆ�� �I�ెdను; తరF9ాత ఆ�� తన
ZLవక;లను 9:ంట బ¿టBC ��" మర> తన �ేశమ	నక; 9:È6��PQను. 13131313
గంధవర¶మ	ల; అమ	4 వరNక;ల;ను ఇతర వరNక;ల;ను ��" వచుd
బం%ారమ	%ాక ¯�లa¹నునక; ఏటäట వచుd బం%ారమ	 9:P�"`
మ�డ�వందల మ	పu�� #?ండ� మణ	గ	లPQతpN . 14141414 అరá�ేశప�
#ాàలందరFను �ేWా¥�పతp ల;ను ¯�లa¹నుTUదwక; బం%ారమ	ను 9:ం(fయ	
¬Zి��" వAd#S. 15151515 #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను ¯ాగ%tట-Cన బం%ారమ	�� అల;గ	ల;గల
#?ండ�వందల (xళ6ను �ేPం�ెను; ఒ���క (xల;నక; ఆరFవందల తpలమ	ల
బం%ారమ	 పటMCను. 16161616 మ#Sయ	 ¯ాగ%tట-Cన బం%ారమ	�� మ�డ�వందల
�³(ెమ	లను �ేPం�ెను; ఒ���క �³(ెమ	నక;మ�డ�వందల తpలమ	ల
బం%ారమ	 పటMCను; 9ాట-" #ాà లsబµT°ను అరణ�ప� నగరFనందుం�ెను. 17171717
మ#Sయ	 #ాà దంత మ	�� ఒక %tపu Zిం}సనమ	 �ేPంA పKశసN  ���న
బం%ారమ	�� �x" ����%Sం�ెను. 18181818 ఆ Zిం}సనమ	నక; �x"�� క>Zియ	న`
ఆరF బం%ారప� ¯��ానమ	 ల;ను Zిం}సనమ	నక; కట-C  య	న` బం%ారప�
�ాద1ీఠమ	ను ఉం(ెను, కcరFdండ��bట-�I ఇరFపKక�ల ఊతల;ం(ెను,
ఊతలదగ¶ర #?ండ� Zింహమ	 ల;ం(ెను; 19191919 ఆ య�రF ¯��ానమ	ల]ద
ఇరFపKక�ల పం(ెKండ� Zింహమ	ల; ">Aయ	ం(ెను, ఏ #ాజ�మం�ైనను
అటBవంట- ప" �ేయబడల�దు. 20202020 మ#Sయ	 #ాజ?ౖన ¯�లa¹నునక;న`



�ాన�ాతKల"`య	ను బం%ారప�9:ౖ య	ం(ెను; లsబµT°ను అరణ�ప�
నగరFననున` ఉపకరణమ	ల"`య	 బం%ారమ	�� �ేZినV; ß̈#ామ	±క�
ప"9ా#S�� కcడ #ాà ఓడల; త#§ªషpక; ��P మ�డ� సంవతqరమ	లక;
ఒకమ�రF బం%ారమ	, 9:ం(f, P�నుగ	దంతమ	, �Åతpల;, T:మళØ6  అను
సరక;ల�� వచుdచుం(ెను గనుక 21212121 ¯�లa¹ను ��నమ	లలk 9:ం(fPQ"`కక;
#ా"�xPQను 22222222 #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను భ�#ాàలంద#SకంటMను ఐశ�ర� మందును
జj® నమందును అ¥�క;(xPQను. 23232323 �ేవ�డ� ¯�లa ¹ను±క� హృదయ
మందుంAన జj® T°క;N లను Vనుట�?r భ�#ాàలందరFను అత" మ	ఖదరîనమ	
�ేయ%�#S#S. 24242424 మ#Sయ	 పKJ9ాడ�ను ఏటäట 9:ం(fవసుN వ�లను బం%ారF
వసుN వ�లను వసN �మ	లను ఆయ	ధమ	లను గంధవర¶మ	లను గ	ఱÃమ	లను
కంచర%ా(fదలను �ానుకల;%ా ¬Zి��"వ�ెdను. 25252525 రథమ	ల; "ల;వయ	ంచు
పటCణమ	లలkను #ాàTUదw  PQర�షల�మ	లkను ¯�లa¹నునక; Txల;గ	9Eల
గ	ఱÃప� ¯ాలల;ను రథమ	ల;ను పం(ెKండ�9Eల గ	ఱÃప� #ðతpల;ను క>%S
య	ం(ెను. 26262626 య�ఫKట«సున�� nదల;��" Óి>ÌీN  య	ల �ేశమ	వరక;ను
ఐగ	ప�N  స#Sహదుw వరక;ను ఉండ� #ాà లంద#S 12ౖ" అతడ� ఏల;బ(f �ేZ2ను. 27272727
#ాà PQర�షల�మ	 నందు 9:ం(f #ాళ6 ంత V¯ాN రమ	%ా నుండ�నటB6 ను, �ేవ�xరF
మ�Ö నుల; Ì2ÓLల� పK�ేశ మ	ననున` �¤(fవృmమ	లంత V¯ాN రమ	%ా
నుండ�నటB6 ను �ేZ2ను. 28282828 ఐగ	ప�N నుం(fయ	 సకల �ేశమ	లనుం(fయ	
¯�లa¹నునక; గ	ఱÃమ	ల; �ేబ(ెను. 29292929 ¯�లa¹ను �ేZిన
�ార�మ	ల"`ట-"గ�#Sd పKవకNPQ�న Tx�xను రAంAన గ\ంథమందును,
Ìిలkయ	(ైన అ ß̈య� రAంAన పKవచన గ\ంథమందును, T:బµతp



క;మ�రF(ైన య#tబµమ	నుగ�#Sd �ºర �ద#Sî PQ�న ఇ�ోw క; గ\ంథమందును
9Kా యబ(f య	న`��. 30303030 ¯�లa¹ను PQర�షల�మ	నందు
ఇW\ా P�Úయ	లంద#S]ద నల;బ�� సంవతqరమ	ల; ఏల;బ(f �ేZ2ను. 31313131
తరF9ాత ¯�లa ¹ను తన 1ితరFల�� కcడ "��KంA తన తం(fKPQ�న �x�దు
పటCణమందు �ాJ12టCబ(ెను; అత"�I బదుల;%ా అత" క;మ�రF(ైన #?హబµమ	
#ాజjPQను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 10��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 10��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 10��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 10

1111 #?హబµమ	నక; పటµC �ÌLకమ	 �ేయ	ట�?r ఇW\ా P�Úయ	లందరFను Ì2�?మ	నక;
9:ళ6%ా #?హబµమ	Ì2�?మ	నక; ��PQను. 2222 #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను సమmమ	 నుం(f
�ా#S��P ఐగ	ప�N లk 9ాసమ	 �ేయ	చున` T:బµతp క;మ�రF(ైన య#tబµమ	
అ�� V" ఐగ	ప�N నుం(f J#S%S#ా%ా జనుల; అత" 1ి>1ింA#S. 3333 య#tబµమ	ను
ఇW\ా P�ల;9ారందరFను కc(f వAd  తం(fK మ� �ా(f" బరFవ��ేZ2ను; 4444 
తం(fK "య!ంAన క� Sన �xస�మ	ను అతడ� మ�]ద ఉంAన బరF9:ౖన �ా(f"
వ� ఇప�డ� చుల;కన �ేZినPQడల �¤మ	 "ను` ZLVంతp మ"
#?హబµమ	�� మనV�ేయ%ా 5555 అతడ�]రF మ�డ� ��నమ	ల; �xÈ మరల
Tx±దwక; రండ" �ె12uను గనుక జనుల; 9:È6��P#S. 6666 అప�డ� #ాజ?ౖన #?హ
బµమ	 తన తం(fKPQ�న ¯�లa¹ను సyVPQ� య	ండ%ా అత" సమmమ	న

">Aన 12దwలను 1ి>1ింA--PÀ జనులక; TETE! పKతp�తN ర !య�వలsను?
]రF �ెప� ఆలkచన ఏ�� అ" అడ�గ%ా 7777 9ారFవ� ఈ జనులPQడల దయ�
�x�fణ�మ	ల; చూ1ి 9ా#S�� మంA మ�టల�(fనPQడల 9ారF ఎపuట-�I" క;



�xసులగ	దుర" అత"�� �ె1ిu#S. 8888 అP�ే అతడ� 12దwల; తనక; �ె1ిuన

ఆలkచన ��K Zి 9EZి, తన��కcడ 12#S%S తన PQదుటనున` ¸°వనసుÍ ల��
ఆలkచన�ేZి 9999  తం(fK మ�]ద ఉంAన �ా(f" చుల;కన �ేయ	మ"
నన`(f%Sన PÀ జనులక; పKతp�తN ర�¤! ఇయ�వలsన" ]రF ãAంతp#�

�ెప�డ" 9ా#Sనడ�గ%ా 10101010 అత"�� కcడ 12#S%Sన PÀ ¸°వనసుÍ ల; అత"��
ఇట6 "#S తం(fK మ� �ా(f" బరFవ��ేZ2ను, వ� �x"" చుల;కన �ేయ	మ"
�� ప>�Iన PÀ జనుల�� వ� �ెపuవలZిన�ేమన%ాTx Aట-�?న 9EKల; Tx
తం(fK±క� నడ�మ	కంటM బరFవ�%ా ఉండ�ను; 11111111 Tx తం(fK బరF9:ౖన �ా(f
]]ద ¹12ను %ా" TEను ] �ా(f" మ#Sంత బరFవ� �ేయ	దును; Tx తం(fK
!మ	4ను చబ	క;ల�� దం(fం�ెను %ా" TEను ��ర(xల�� !మ	4ను
దం(fం�ెదన" �ెప�మ	. 12121212 మ�డవ ��నమందు Tx±దwక; J#S%S రండ" #ాà
�ె1ిuన పK�ారమ	 య#tబµమ	ను జనులందరFను మ�డవ ��నమందు
#?హబµమ	TUదwక; #ా%ా 13131313 #ాజ?ౖన #?హబµమ	 12దwల ఆలkచనను ��K Zి9EZి,

¸°వనసుÍ ల; �ె1ిuన పK�ారమ	 9ా#S�� మ�టల�(f 14141414 9ా#S�I క� Sన���న
పKతp�తN ర!�ెdను; ఎట6 న%ాTx తం(fK ] �ా(f" బరFవ��ేZ2ను, TEను �x""
మ#Sంత బరFవ� �ేయ	దును; Tx తం(fK !మ	4ను చబ	క;ల�� దం(fం�ెను,
TEను !మ	4ను ��ర(x ల�� దం(fం�ెదన" �ె12uను. 15151515 PQ�9ా
Ìిలkయ	(ైన అ ß̈య��x�#ా T:బµతp క;మ�రF(ైన య#tబµమ	�� Z2లVAdన
తన మ�టను ZిÍ రపరచునటB6  �ేవ�" "రÞయ పK�ారమ	 జనుల; �ేZిన మనV
#ాà ఆల�Iంచక ��PQను. 16161616 #ాà �xమ	 �ేZిన మనV అం%§క#Sంపక ��వ�ట
చూA జనుల;�x�దులk మ�క; ´µగమ	 ఏ��? PQషªP క;మ�రF"యందు



మ�క; ¯ా�సÍ ~మ	 ల�దు;ఇW\ా  P�ల;9ారల�#ా, ] గ	(xరమ	నక; ��వ�(f;
�x�దూ, సంతJ9ా#S" 9E చూచు��నుమ" #ాàనక; పKతp� తN ర!Ad
ఇW\ా P�ల;9ారందరFను ఎవ#S గ	(xరమ	నక; 9ారF 9:È6��P#S. 17171717 అP�ే
య��xపటCణమ	లలk �ాప�రమ	ండ� ఇW\ా P�ల;9ా#S]ద #?హబµమ	 ఏల;బ(f
�ేZ2ను. 18181818 #ాజ?ౖన #?హబµమ	 9:ట-Cప"9ా#S]ద అ¥��ా#S PQ�న హ�ోరమ	ను
పంప%ా ఇW\ా P�ల; 9ారF #ాళ6�� అత" �xవ %tట-C #S గనుక #ాజ?ౖన #?హబµమ	
PQర�ష ల�మ	నక; �ా#S��వలsన" త�రప(f తన రథమ	 ఎ�?�ను. 19191919
ఇW\ా P�ల;9ారF ఇపuట-�I" �x�దు సంతJ9ా#S]ద JరFగ	బµటB �ేZి
TEట-వరక;ను 9ా#S�I లkబడకయ	Tx`రF.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 11��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 11��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 11��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 11

1111 #?హబµమ	 PQర�షల�మ	నక; వAdనప�డ� ఇW\ా  P�ల;9ా#S�� య	దzమ	
�ేయ	టక;ను, #ాజ�మ	ను తనక; మరల ర1ిuంచు��నుటక;ను అతడ�
య��x9ా#Sలk నుం(fయ	 బ¿Tx�]య	లలkనుం(fయ	 ఏరuరచబ(fన య	దz
Wాల;లను లm PQనుబ�� 9Eలమం��" సమకcరd%ా 2222 �ైవజను(ైన Ì2మయ�క;
PQ�9ా 9ాక;� పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 3333 వ� య��x#ాàను
¯�లa¹ను క;మ�రFడ�నగ	 #?హబµమ	��ను, య��x యందును
బ¿Tx�]య	ల పK�ేశమందును ఉండ� ఇW\ా P�ల; 9ారంద#S��ను ఈ మ�ట
పKకట-ంచుమ	 4444 ఈ �ార�మ	 Txవలన జరFగ	చున`ద" PQ�9ా
Z2లVచుdచుTx`డ� గనుక, బయల;�ేరక;ండను ] స� దరFల�� య	దzమ	
�ేయక;ండను ]రందరFను ] ] Pండ6 క; J#S%S ��వ�(f అ" �ె12uను.



�ావ�న 9ారF PQ�9ా మ�టల; V" య#tబµమ	�� య	దzమ	 �ేయ	ట
మ�" 9:È6��P#S. 5555 #?హబµమ	 PQర�షల�మ	నందు �ాప�రమ	ం(f య��x
పK�ేశమందు �Kా �ారప�రమ	లను కట-C ం�ెను. 6666 అతడ� బé�ె6 Á̈మ	, ఏ�xమ	,
�ె�Åవ, బéత�qరF, 7777 Wó�Å, అదుల�6 మ	, %ాతp, 8888 మ�#³�ా, yప�, అ�ోర PÀమ	, 9999
ల��×షp, అజ³�ా, 10101010 జ�#ా�, అయ��లkను, ¼̈బ¢K ను అను య��x బ¿Tx�]ను
పK�ేశమ	 లందుండ� �Kా �ారప�రమ	లను కట-C ంA 11111111 దుర¶మ	లను బల పరA,
9ాట-లk అ¥�పతpలను ఉంA, ఆ}రమ	ను నూT:ను �xK �Ôరసమ	ను
సమకc#?dను. 12121212 మ#Sయ	 9ాట-లk (xళ6ను బలs6 మ	లను ఉంA ఆ
పటCణమ	లను బహÑ బలవంత ���న 9ాట-%ా �ేZ2ను. య��x9ారFను
బ¿Tx�]య	ల;ను అత" పmమ	ననుం(f#S. 13131313 ఇW\ా P�ల;9ా#S మధ�నుండ�
య�జక;ల;ను ల�� య	ల;ను �xమ	న` పK�ేశమ	ల స#Sహదుw లను �xట- అత"
±దwక; వAd �ే#S#S. 14141414 య#tబµమ	ను అత" క;మ�రFల;ను PQ�9ాక;
య�జకZLవ జరFగక;ండ ల��య	లను ��K Zి 9Eయ%ా, 9ారF తమ %ా\ మమ	లను
¯ా�సÍ ~మ	లను VడA, య��x �ేశమ	నక;ను PQర�షల�మ	నక;ను వAd#S.
15151515 య#tబµమ	 బ>1ీఠమ	లక;ను దయ�మ	లక;ను �xను �ేPంAన
దూడలక;ను య�జక;లను ఏరuరచు��T:ను. 16161616 9ా#S చర�లటB6 ండ%ా
ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	లయం దంతటను ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన
PQ�9ాను 9:దక;టక; మనసుq "ల;ప���"న9ారF తమ 1ితరFల �ేవ�(ైన
PQ�9ాక; బల;ల న#Suంచుట�?r PQర�షల�మ	నక; వAd#S. 17171717 �x�దును
¯�లa¹నును నడAన మ�ర¶మందు మ�డ� సంవతqరమ	ల; 9ారF నడA,
య��x #ాజ�మ	ను బలపరA మ�డ� సంవతqరమ	ల; ¯�లa¹ను



క;మ�రF(ైన #?హబµమ	నక; స}యక;లsౖ#S. 18181818 #?హబµమ	, �x�దు
క;మ�రF(ైన PQ#§¹తp క;మ�#?N యగ	 మహలతpను PQషªP క;మ�రF(ైన
ఏÚయ�బ	 క;మ�#?Nయగ	 అá}Pల;ను V9ాహమ	 �ేZి��T:మ. 19191919 అత"�I
య�షp Ì2మ#ా� జహమ	 అను క;మ�రFల; క>%S#S. 20202020 1ిమ4ట అతడ�
అబµª లkమ	 క;మ�#?NPQ�న మయ �ాను V9ాహమ	 �ేZి��న%ా ఆ�� అత"�I
అáయ�ను అతNP" yజjను Ì2లk]తpను కT:ను. 21212121 #?హబµమ	
పదుT:"!��మం�� ´µర�లను 12ం(f6 �ేZి��" అరFవ��మం�� ఉపపతp`లను
�ెచుd��" PరFవ�� PQ"!��మం�� క;మ� రFలను అరFవ��మం��
క;మ�#?Nలను కT:ను; అP�ే తన ´µర�లంద#SకంటMను ఉపపతp` లంద#SకంటMను
అబµª  లkమ	 క;మ�#?NPQ�న మయ�ాను అతడ� ఎక;�వ%ా 1LK!ం�ెను. 22222222 
#?హబµమ	 మయ�ాక; ప�ట-Cన క;మ�రF(ైన అáయ�ను #ాàను �ేయతలA,
అత" స�దరFల]ద పK¥xను"%ాను అ¥�పJ"%ాను అత" "య!ం�ెను.
23232323 అతడ� మంA ��లక;వగల9ా(ై తన క;మ�రFలలk W ÌింAన 9ా#S" య��x
బ¿Tx�]ను సంబంధమ	లsౖన ఆయ� పK�ేశమ	లలk" ఆయ�
�Kా �ారప�రమ	లయందు అ¥� పతpల;%ా "య!ంA 9ా#S�I V¯ాN ర���న ¯�తpN
ఇAd 9ా#S�I 12ం(f6 ండ�6  �ేZ2ను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 12��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 12��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 12��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 12

1111 #?హబµమ	 #ాజ�మ	 ZిÍ రప(f �xను బలపరచబ(fన... తరF9ాత అతడ�ను
ఇW\ా P�Úయ	లందరFను PQ�9ా ధర4WాసN �మ	ను Vస#SèంA#S. 2222 9ారF
PQ�9ా PQడల �ోKహమ	 �ేZినందున #ాజ?ౖన #?హబµమ	 ±క� అPదవ



సంవతqరమందు ఐగ	ప�N  #ాజ?ౖన Ìీషక; 9:P�"` #?ండ�వందల రథమ	ల��ను
అరFవ��9Eల గ	ఱÃప� #ðతpల��ను PQర�షల�మ	]���I వ�ెdను. 3333 అత"��
కcడ ఐగ	ప�N నుం(f వAdన లcáయ	ల; సు�×�య	ల; కcÌీ య	ల; అను9ారF
లsక�క; !ంAయ	ం(f#S. 4444 అతడ� య��xక; స]ప���న �Kా �ారప�రమ	లను
పటBC ��" PQర�షల�మ	వరక; #ా%ా 5555 పKవకNPQ�న Ì2మయ�
#?హబµమ	TUదwక;ను, Ìీషక;నక;ను భయప(f PQర�ష ల�మ	నక; వAd
కc(fయ	న` య��x9ా#S అ¥�పతpల ±దwక;ను వAd]రF నను`
Vస#SèంAJ#S గనుక TEను !మ	4ను Ìీషక; �ేJలk పడ"Adయ	Tx`న"
PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ" �ె12uను. 6666 అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల
అ¥�పతpల;ను #ాàను తమ	4ను �xమ	 త%S¶ంచు��" PQ�9ా Tx�యసుÍ డ"
ఒప���"#S. 7777 9ారF తమ	4ను �xమ	 త%S¶ంచు��నుట PQ�9ా చూ�ెను గనుక
PQ�9ా 9ాక;� Ì2మయ�క; పKత�m���PÀల�గ	 Z2లV�ెdను9ారF తమ	4ను
�xమ	 త%S¶ంచు��"#S గనుక TEను 9ా#S" Txశనమ	�ేయక, Ìీషక; �x�#ా Tx
ఉగ\తను PQర�షల�మ	]ద క;మ4#Sంపక త�రలkTE 9ా#S�I రmణ దయ�ేZ2దను.
8888 అP�ే నను` ZLVంచుటక;ను, భ�#ాàలక; �xసులsౖ య	ండ�టక;ను ఎంత
´éదమ	న`�ో 9ారF �ె>Zి��నునటB6  9ారF అత"�I �xసులగ	దురF. 9999
ఐగ	ప�N #ాజ?ౖన Ìీషక; PQర�షల�మ	]���I వAd PQ�9ా మం��రప�
బÐక�సమ	ల"`ట-" #ాజనగరFలk" బÐక�సమ	ల"`ట-" �ోచు��", ¯�లa¹ను
�ేPంAన బం%ారప� (xళ6ను ¬Zి��"��PQను. 10101010 9ాట-�I బదుల;%ా #ాజ?ౖన
#?హబµమ	 ఇతN(f (xళ6ను �ేPంA 9ాట-" #ాజనగరF±క� �x�రమ	ను
�ాయ	 ZLవక;ల ±క� అ¥�పతpలక; అపu%Sం�ెను. 11111111 #ాà PQ�9ా



మం��రమ	లk"�I పK9EhంAనప�(ెల6  నగరF ZLవక;ల; వAd 9ాట-" ఎJN
తరF9ాత 9ాట-" మరల గ��లk ఉంచుచు వAd#S. 12121212 అతడ� తను` �xను
త%S¶ంచు��"నందున PQ�9ా అత" బÐJN %ా "ర�4లమ	�ేయక, య��x9ారF
��ంత మటBC క; మంAతనమ	 ననుస#Sంచుట చూA తన �Åపమ	
అత"]దనుం(f JKప���T:ను. 13131313 #ాజ?ౖన #?హబµమ	 PQర�షల�మ	నందు
ZిÍ రప(f P�ల;బ(f �ేZ2ను; #?హబµమ	 ఏలTxరం�ంAనప�డ� నల;బ��±క
సంవతqరమ	ల PÀడ�గల 9ా(ై య	ం(ెను; తన Txమమ	ను అచdట ఉంచుట�?r
ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	ల"`ట-లkనుం(f PQ�9ా �ÅరF��"న పటCణమగ	
PQర�షల�మ	నందు అతడ� పదుTEడ� సంవతqరమ	ల; ఏలsను, అత" త>6  1LరF
నయమ�, ఆ�� అ¹4 య	#ాల;. 14141414 అతడ� తన మనసుq PQ�9ాను
9:దక;ట యందు "ల;ప���నక �ెడ��I\యల; �ేZ2ను. 15151515 #?హబµమ	 �ేZిన
�ార�మ	ల"`ట-" గ�#Sdయ	 Ì2మయ� రAంAన గ\ంథమందును �ºర �ద#SîPQ�న
ఇ�ోw  రAంAన వంWావÈయందును 9Kా యబ(fయ	న`��. 16161616 #?హ బµమ	నక;ను
య#tబµమ	నక;ను య	దzమ	 PQడ�ెగక జ#S%?ను. #?హబµమ	 తన 1ితరFల��
కcడ "��KంA �x�దుపటCణమందు �ాJ12టCబ(ెను, అత" క;మ�రF(ైన అáయ�
అత"�I బదుల;%ా #ాజjPQను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 13��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 13��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 13��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 13

1111 #ాజ?ౖన య#tబµమ	 ఏల;బ(fలk పదుT:"!దవ సంవతqరమందు అáయ�
య��x9ా#S]ద ఏలTxరం �ం�ెను. 2222 అతడ� మ�డ� సంవతqరమ	ల;
PQర�ష ల�మ	నందు ఏలsను; అత" త>61LరF ]�ాయ�, ఆ�� %Sëయ�



ఊ#S9ా(ైన ఊ#SP�ల; క;మ�#?N . 3333 అáయ�క;ను య#tబµమ	నక;ను య	దzమ	
కల;గ%ా అáయ� Txల;గ	 లmలమం�� ప#ాక\మ Wాల;ల Z2ౖన�మ	 ఏరuరచు��"
య	దzమ	నక; Zిదzమ	�ేZ2ను; య#tబµమ	ను ఎ"!�� లmలమం��
ప#ాక\మWాల;లను ఏరuరచు��" అత"�I ఎదురF%ా 9ా#S" య	దzమ	నక;
వ��హపర�ెను. 4444 అప�డ� అáయ� ఎâKా Pమ	 మన�మందుండ�
Z2మ#ాPమ	 ��ండ]ద ">A పKకట-ంAన�ేమన%ాయ#tబµమ�,
ఇW\ా P�ల;9ారల�#ా, ]రందరFను Txక; �ెV±గ	¶ (f. 5555 ఇW\ా P�ల;
#ాజ�మ	ను ఎల6 ప�డ�ను ఏల;నటB6 %ా ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా
�x�దు��ను అత" సంతJ9ా#S��ను భంగమ	 �ాజjల"1 "బంధన �ేZి �x""
9ా#S�I�ెdన" ]రF �ె>Zి��ందురF గ�x. 6666 అPనను �x�దు క;మ�రF(ైన
¯�లa¹నుక; �xసుడ�ను T:బµతp క;మ�రFడ�నగ	 య#tబµమ	 ప"�I మ�>న
దుషpC ల�� క>Zి ల�A తన యజమ�ను"]ద JరFగ	బµటB �ేZ2ను. 7777
¯�లa¹ను క;మ�రF(ైన #?హబµమ	 ఇంకను బµల�దశలkనుం(f ¥ైర�మ	
ల�"9ా(ై 9ా#S" ఎ��#Sంచుటక; త%Sన శ�INల�క;న`ప�డ� 9ారF అత"�� య	దzమ	
�ేయ	టక; Zిదz���#S. 8888 ఇప�డ� �x�దు సంతJ 9ా#S వశమ	ననున`
PQ�9ా #ాజ�మ	�� ]రF య	దzమ	�ేయ �ె%Sం�ెదమ" తలంచుచుTx`రF.
]రF %tపu Z2ౖన�మ	%ా ఉTx`రF; య#tబµమ	 ]క; �ేవతల;%ా �ేPంAన
బం%ారF దూడల;ను ]±దw ఉన`V. 9999 ]రF అహ#�ను సంతJ9ా#?rన
PQ�9ా య�జక;లను, ల��య	లను ��K Zి9EZి, అన��ేశమ	ల జనుల;
�ేయ	నటB6  ]��రక; య�జక;లను "య!ంచు ��ంట-#Sగ�x? ఒక �Å(ె��ను
ఏడ� %tఱÃ  ��టäC ళ6��ను తను` పKJÌి¡ ంచుట�?rవచుd పKJ9ాడ�, �ైవమ	ల; �ా"



9ాట-�I య�జక;డగ	చుTx`డ�. 10101010 అP�ే PQ�9ా మ�క; �ేవ�(ైయ	Tx`డ�;
�¤మ	 ఆయనను Vస#SèంAన 9ారమ	 �ామ	; అహ#�ను సంతJ9ారF
PQ�9ాక; ZLవ�ేయ	 య�జక;లsౖ య	Tx`రF; ల��య	ల; �ేయవలZిన
పనులను ల��య	ల� �ేయ	చుTx`రF. 11111111 9ారF ఉదయ�సNమయమ	లయందు
PQ�9ాక; దహనబల;ల; అ#Suంచుచు, సుగంధదKవ�మ	ల�� ధూపమ	
9Eయ	చు, పVతK���న బల6 ]ద స"`¥�#tటMCల; ఉంచుచు, బం%ారF
�ºపసN ంభమ	ను పK!�ెలను పKJ ¯ాయంతKమ	 మ	ట-C ంచుచు వచుdచుTx`రF;
�¤మ	 మ� �ేవ�(ైన PQ�9ా P�రuర Aన V¥�"బట-C  సమసNమ	
జ#S%SంచుచుTx`మ	 %ా" ]రF ఆయనను Vస#SèంAన 9ా#?rJ#S. 12121212 ఆలkAంచు(f,
�ేవ�(ే మ�క; ��(ై మ�క; అ¥�పJ%ానుTx`డ�, ] ]ద ఆ#ా»టమ	 �ేయ	ట�?r
బ�రల; పటBC ��" ఊదునట-C  ఆయన య�జక;ల; మ� పmమ	న ఉTx`రF; ఇW\ా
P�ల;9ారల�#ా, ] 1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ా�� య	దzమ	�ేయక;(f,
�ేZినను ]రF జయnందరF. 13131313 య#tబµమ	 9ా#S 9:నుకట- ´µగమందు
మ�టB %ాండKను ��ంద#S" ఉంA, Z2ౖన�మ	 య��x9ా#S�I మ	ందును
మ�టB%ాండK 9ా#S�I 9:నుకను ఉండ�నటB6  �ేZ2ను. 14141414 య��x9ారF J#S%S చూA
ãధుల; తమక; మ	ందును 9:నుకను ఉన`టBC  �ె>Zి��" PQ�9ాక;
�Kా రÍన �ేZి#S, య�జక;ల;ను బ�రల; ఊ��#S. 15151515 అప�డ� య��x9ారF
ఆర»ట-ంA#S; య��x9ారF ఆర»ట-ంA నప�డ� య#tబµమ	ను
ఇW\ా P�ల;9ారందరFను అáయ� PQదుటను య��x9ా#S PQదుటను
"ల;వల�క;ండ�నటB6  �ేవ�డ� 9ా#S" nJNనందున 16161616 ఇW\ా P�ల;9ారF య��x
9ా#S PQదుటనుం(f �ా#S��P#S. �ేవ�డ� 9ా#S" య��x 9ా#S�ేJ�I



అపu%SంAనందున 17171717 అáయ�య	ను అత" జనుల;ను 9ా#S" �రమ	%ా
సంహ#SంA#S. ఇW\ా  P�ల; 9ా#Sలk అPదు లmలమం�� ప#ాక\మWాల;ల;
హతpలsౖ#S. 18181818 ఈ పK�ారమ	 ఇW\ా P�ల;9ారF ఆ �ాలమందు త%S¶ంపబ(f#S %ా"
య��x9ారF తమ 1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ాను ఆశ\PంAన Á̈తpవ��ేత
జయ nం��#S. 19191919 అáయ� య#tబµమ	ను త#S!, బé�ేల;ను �x"
%ా\ మమ	లను PQ�ాTxను �x" %\ా మమ	లను ఎâ�K నును �x" %\ా మమ	లను
పటBC ��T:ను. 20202020 అáయ� బK���Iన �ాలమ	న య#tబµమ	 మరల బలమ	
��ందల�దు,PQ�9ా అత" nJNనందు�ేత అతడ� మరణ nం�ెను. 21212121
అáయ� వృ��zTUం�ెను, అతడ� పదుTxల;గ	 మం�� ´µర�లను V9ా హమ	
�ేZి��" PరFవ�� PదwరF క;మ�రFలను పదుTxరFగ	రF క;మ�#?Nలను కT:ను.
22222222 అáయ� �ేZిన Pతర �ార�మ	లను గ�#Sdయ	, అత" చర�ను గ�#Sdయ	,
అత" �ాలమ	న జ#S%Sన సంగతpలను గ�#Sdయ	 పKవకNPQ�న ఇ�ోw  రAంAన
సట«క గ\ంథమ	నందు 9Kా య బ(fయ	న`��.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 14��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 14��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 14��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 14

1111 అáయ� తన 1ితరFల�� కcడ "��Kంప%ా జనుల; అత"" �x�దు
పటCణమందు �ాJ12ట-C #S; అత"�I బదుల;%ా అత" క;మ�రF(ైన ఆ¯ా
#ాజjPQను. ఇత" ��నమ	లలk �ేశమ	 ప�� సంవతqరమ	ల; T:మ4�� ��ం�ెను.
2222 ఆ¯ాతన �ేవ�(ైన PQ�9ా దృÌిC �I అనుకcలమ	%ాను య�xరÍమ	%ాను
నడAన9ా(ై 3333 అన��ేవతల బ>1ీఠమ	లను పడ%tట-C  ఉన`తసÍలమ	లను
�ాడ��ేZి పKJమలను పగ	ల%tట-C  �ేవ�x సN ంభమ	లను ��ట-C9EPంA 4444 9ా#S



1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ాను ఆశ\Pంచుటక;ను, ధర4WాసN �మ	నుబట-Cయ	
V¥�"బట-Cయ	 �I\యల; జ#S%Sంచుటక;ను, య��x9ా#S�I ఆజj® 1ింA 5555 ఉన`త
సÍలమ	లను సూర� �ేవ�xసN ంభమ	లను య��x9ా#S పటCణమ	ల"`ట-లkనుం(f
¬Zి9EZ2ను. అత"P�ల; బ(fయందు #ాజ�మ	 T:మ4��%ా ఉం(ెను. 6666 ఆ
సంవతqరమ	లలk అత"�I య	దzమ	ల; ల�క ��వ�ట�ేత �ేశమ	లk
T:మ4��క>%Sయ	ం(ెను; PQ�9ా అత"�I VW\ా ంJ దయ�ేZియ	ండ%ా అతడ�
య��x �ేశమ	న �Kా �ారమ	ల;గల పటCణమ	లను కట-C ం�ెను. 7777 అతడ�
య��x9ా#S�I ఈల�గ	 పKకటన�ేZ2నుమన �ేవ�(ైన PQ�9ాను మనమ	
ఆశ\PంAJVు, ఆశ\ PంAనందున ఆయన మన చుటBC ను T:మ4�� కల;గజ³Zి
య	Tx`డ�; �ేశమందు మనమ	 "రభ�ంతరమ	%ా JరFగ వచుdను, మనమ	
ఈ పటCణమ	లను కట-C ంA, 9ాట-�I �Kా �ారమ	లను %�ప�రమ	లను
గ	మ4మ	లను �x�రబంధ మ	లను అమరFdదమ	. �ా%ా9ారF పటCణమ	లను
కట-C  వృ��zTUం��#S. 8888 ఆ �ాలమ	న (xళ6ను ఈటMలను పటBC ��ను మ�డ�
లmలమం�� య��x9ారFను, �³(ెమ	ల; ధ#SంAVల;6 9Eయ	 #?ండ� లmల
ఎనుబ�� 9Eలమం�� బ¿Tx�] య	ల;ను కc(fన Z2ౖన�మ	 ఆ¯ాక; ఉం(ెను;
�రందరFను ప#ాక\మWాల;లsౖ య	ం(f#S. 9999 కcÌీయ	(ైన జ?రహÑ 9ా#S]ద
దం(ెJN  9EP 9Eల Z2ౖన�మ	ను మ�డ�వందల రథమ	లను కcరFd��"
బయల;�ే#S మ�#³�ావరక; #ా%ా ఆ¯ా అత"�I ఎదురFబ¢PQను. 10101010 9ారF
మ�#³�ాTUదw  జ?�ా�x అను పల6 ప�సÍలమందు పంక;N ల; ¬#Sd య	దzమ	 కల;ప%ా
11111111 ఆ¯ా తన �ేవ�(ైన PQ�9ాక; nఱÃ12ట-C  PQ�9ా, V¯ాN ర���న
Z2ౖన�మ	�ేJలk ఓ(f��క;ండ బలమ	ల�"9ా#S�I స}యమ	 �ేయ	టక; కన`



ఎవరFను ల�రF; మ� �ే9ా PQ�9ా, మ�క; స}యమ	�ేయ	మ	, "TE`
నమ	4��" య	Tx`మ	,  Txమమ	నుబట-CP� PÀ Z2ౖన�మ	ను ఎ��#Sంచుటక;
బయల;�ే#Sయ	Tx`మ	. PQ�9ా 9E మ� �ేవ�డవ�, నరమ�తpK లను  12ౖ"
జయnంద"య�క;మ	 అ" �Kా #SÍంప%ా 12121212 PQ�9ా ఆ కcÌీయ	లను
ఆ¯ాPQదుటను య��x9ా#S PQదుటను "ల;వ"య�క 9ా#S" nJNనందున
9ారF �ా#S��P#S. 13131313 ఆ¯ాయ	ను అత"�� కcడనున` 9ారFను %?#ారFవరక;
9ా#S" తరFమ%ా కcÌీయ	ల; మరల పంక;N ల; ¬రd ల�క PQ�9ా
భయమ	�ేతను ఆయన Z2ౖన�ప� భయమ	�ేతను �ా#S��P#S. య��x9ారF
VW ష���న ��ల6 ¯�మ	4 పటBC ��"#S. 14141414 %?#ారF చుటBC నున` పటCణమ	లలk"
9ారంద#S ]���I PQ�9ా భయమ	 వ�ెdను గనుక ఆ పటCణమ	ల"`ట-"
��ల6 12ట-C , 9ాట-లkనున` !క;�ట���న ��ల6 ¯�మ4ంతయ	 �ోచు��"#S. 15151515 మ#Sయ	
9ారF పసుల ¯ాలలను పడ%tట-C  V¯ాN ర���న %tఱÃలను ఒంటMలను సమ
కcరFd��" PQర�షల�మ	నక; J#S%S వAd#S.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 15��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 15��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 15��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 15

1111 ఆ �ాలమ	న �ేవ�" ఆత4 ఓ�ేదు క;మ�రF(ైన... అజ#ా�]���I #ా%ా అతడ�
ఆ¯ాను ఎదు#t�నబ¢P PÀల�గ	 పKకట-ం�ెను 2222 ఆ¯ా, య��x9ారల�#ా,
బ¿Tx�]య	ల�#ా, ]రందరF Tx మ�ట Vను(f. ]రF PQ�9ా
పmప�9ా#?rనPQడల ఆయన ] పmమ	న నుండ�ను; ]రF ఆయన±దw
V�xరణ�ేZినPQడల ఆయన ]క; పKత�mమగ	ను; ]రF ఆయనను Vస#Sèం
AనPQడల ఆయన !మ	4ను Vస#Sèంచును, 3333 "జ���న �ేవ�(ైనను



ఉప�ేశమ	�ేయ	 య�జక;లsౖనను, ధర4WాసN � ���నను �xల� ��నమ	ల;
ఇW\ా P�Úయ	లక; ల�క;ండ ��వ�ను. 4444 తమ శ\మయందు 9ారF ఇW\ా P�Úయ	ల
�ేవ�(ైన PQ�9ా ±దwక; మళØ6 ��" ఆయనను 9:ద�I నప�డ� ఆయన
9ా#S�I పKత�mమ�PQను. 5555 ఆ �ాలమ	లలk �ేశమ	ల �ాప�రసుÍ లంద#Sలkను
%tపu కలk6 లమ	ల; క>%?ను గనుక తమ ప"�ాటలను చక� 12టBC ��నుట�?r
JరFగ	9ా#S�I సమ�¥xనమ	 ల�క;ం(ెను. 6666 �ేవ�డ� జనమ	 లను
సకలVధమ	లsౖన బµధల�� శ\మపర�ెను గనుక జనమ	 జనమ	ను, పటCణమ	
పటCణమ	ను, �ాడ� �ేZ2ను. 7777 �ా%ా ]రF బల ß̈నుల; �ాక ¥ైర�మ	 వ ©̈ంచు(f,
] �ార�మ	 సఫలమగ	ను. 8888 పKవకNPQ�న ఓ�ేదు పKవAంAన PÀ మ�టల;
ఆ¯ా V"నప�డ� అతడ� ¥ైర�మ	 �ెచుd��" య��x బ¿Tx� ]య	ల
�ేశమంతట-నుం(fయ	, ఎâKా Pమ	 మన�మ	లk �xను పటBC ��"న
పటCణమ	లలkనుం(fయ	 Á̈యమ	లsౖన Vగ\హమ	ల"`ట-" ¬Zి 9EZి,
PQ�9ా మంటపమ	 ఎదుటనుండ� PQ�9ా బ>1ీఠమ	ను మరల కట-C ంA
9999 య��x 9ా#Sనంద#S" బ¿Tx�]య	ల నంద#S", ఎâKా Pమ	 మనÌLª
Ìి¹�ను %�తK¯ాÍ నమ	 లలkనుం(f వAd 9ా#Sమధ� "వZించు పర�ే�లను
సమకc#?dను. అత" �ేవ� (ైన PQ�9ా అత"�I స} య	(ై య	ండ�ట
చూA ఇW\ా P�ల;9ా#Sలkనుం(f V¯ాN ర���న జనుల; అత" పmమ	 �ే#S#S. 10101010 ఆ¯ా
P�ల; బ(fయందు పదుT:ౖదవ సంవతqరమ	న మ�డవ T:లను 9ారF
PQర�షల�మ	లk కc(f 11111111 �xమ	 ¬Zి��"వAdన ��ల6 ¯�మ	4 లkనుం(f ఆ
��నమ	న ఏడ�వందల PQదుw లను ఏడ� 9Eల %tఱÃలను PQ�9ాక; బల;ల;%ా
అ#SuంA 12121212 ప�రÞహృదయమ	��ను ప�#ాÞ త4��ను తమ 1ితరFల �ేవ�(ైన



PQ�9ా±దw �xమ	 V�xరణ�ేయ	దు మ"య	 13131313 1ిన`ల�%ా" 12దwల�%ా"
ప�రFషpల�%ా" ZీN �ల� %ా" ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా±దw V�xరణ
�ేయ"9ా#Sకంద#S�I" మరణమ	 V¥�ంచుదుమ"య	 "ష�రª�ేZి��"#S. 14141414 9ారF
ఎల;%?JN  బÐబË>డ�చు, �¤ళమ	ల��ను బ�రల Txదమ	��ను ´é#§ధ�నుల��ను
PQ�9ా స"`¥�" పKమ�ణమ	 �ేZి#S. 15151515 ఈల�గ	 పKమ�ణమ	 �ేయబడ%ా
య��x9ారందరFను సం�� ÌింA#S; 9ారF ప�రÞహృదయమ	�� పKమ�ణమ	�ేZి
ప�రÞమనసుq�� ఆయనను 9:ద�Iయ	ం(f#S గనుక PQ�9ా 9ా#S�I పKత�m���
చుటBC నున` �ేశసుÍ ల�� య	దzమ	ల; ల�క;ండ 9ా#S�I T:మ4�� కల;గజ³Z2ను. 16161616
మ#Sయ	 తన త>6PQ�న మయ�ా అసహ����న ±క �ేవ�x సN ంభమ	ను
">1ినందున ఆ�� Pక పటCప��ేVPQ� య	ండక;ండ #ాజ?ౖన ఆ¯ా ఆ��ను
��K Zి9EZి, ఆ�� ">1ిన Vగ\హమ	ను పడ%tట-C  (Tx`�న`మ	 �ేZి �I�ోKను
9ాగ	దగ¶ర �x" �ా>d9EZ2ను. 17171717 ఆ¯ా ఉన`త సÍలమ	లను
ఇW\ా P�Úయ	లలkనుం(f ¬Zి9Eయల�దు %ా" Pతడ� బK���Iన �ాలమంతయ	
ఇత" హృదయమ	 య�xరÍమ	%ా ఉం(ెను. 18181818 తన తం(fK పKJÌి¡ ంA నట-Cయ	,
�xను పKJÌి¡ ంAనట-Cయ	 9:ం(f" బం%ారమ	ను ఉపకరణమ	లను అతడ�
¬Zి��" �ేవ�" మం��రమ	నం దుం�ెను. 19191919 ఆ¯ా P�ల;బ(fయందు మ	పu��
యPదవ సంవతqరమ	వరక; య	దzమ	ల; జరFగల�దు.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 16��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 16��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 16��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 16

1111 ఆ¯ా P�ల;బ(fయందు మ	పu�� ఆరవ సంవతqర మ	న ఇW\ా P�ల; #ాజ?ౖన
బPQ�ా య��x9ా#S]ద దం(ెJN  బయల;�ే#S య��x #ాజ?ౖన ఆ¯ా±దwక;



#ాక ��కల; జరFగక;ండ�నటB6  #ామ�ను కట-C ంప%ా 2222 ఆ¯ా PQ�9ా
మం��రమందును #ాజనగరFనందును ఉన` బÐక�సమ	లలk" 9:ం(f
బం%ారమ	లను ¬Zి, దమసు�లk "9ాసమ	�ేయ	 Zి#Sయ� #ాజగ	 బ¿నúదదు
TUదwక; దూతల�ేత పం1ింA 3333 Tx తం(fK�I"  తం(fK�I" క>%Sయ	న`టB6
Txక;ను క;ను సం¥� క>%Sయ	న`��, 9:ం(f" బం%ారమ	ను క; పం1ి
య	Tx`ను, ఇW\ా P�ల; #ాజ?ౖన బPQ�ా నను` V(fA ఆవ>�I ��వ�నటB6 %ా వ�
అత"�� �ేZియ	న` సం¥�" భంగమ	 �ేయ	మ" వరNమ�నమ	 �ేZ2ను. 4444 
బ¿నúదదు #ాజ?ౖన ఆ¯ా మ�ట అం%§ క#SంA, తన Z2ౖన�మ	ల అ¥�పతpలను
ఇW\ా P�ల;9ా#S పటCణమ	ల]���I పంప%ా �రF ఈãనును �xనును
ఆబéల�4PÀమ	ను నâాN > పK�ేశమ	నక; �ే#Sన పటCణమ	ల లk" ��ట6 ను
��ల6 12ట-C #S. 5555 బPQ�ా అ�� V" #ామ�ను �Kా �ారమ	ల�� కట-C ంచుట మ�"9EZి
�xను �ేయ	 చున` ప" �x>ం�ెను. 6666 అప�డ� #ాజ?ౖన ఆ¯ా య��x
9ా#Sనంద#S" సమకc#?dను; �రF ��P బPQ�ా కట-C ంచు చుం(fన
#ామ�పటCణప� #ాళ6ను దూలమ	లను ¬Zి��" వAd#S, 9ాట-�� ఆ¯ా %?బను
!¯ాuను �Kా �ార ప�రమ	ల;%ా కట-C ం�ెను. 7777 ఆ �ాలమందు �ºర �ద#SîPQ�న
హTx య��x #ాజ?ౖన ఆ¯ా±దwక; వAd అత"�� ఈల�గ	 పKకట-ం�ెనువ�
 �ేవ�(ైన PQ�9ాను నమ	4�� నక Zి#Sయ� #ాàను నమ	4��ంట-9E?
Zి#Sయ� #ాà±క� Z2ౖన�మ	  వశమ	 నుం(f త1ిuంచు��"��PQను. 8888 బహÑ
V¯ాN ర���న రథమ	 ల;ను గ	ఱÃప� #ðతpల;నుగల కcÌీయ	ల;ను
లcáయ	ల;ను %tపu దం(ై వAd#Sగ�x? అPనను వ� PQ�9ాను
నమ	4��"నందున ఆయన 9ా#S" �ేJ కపu%Sం�ెను. 9999 తనPQడల



య�xరÍహృదయమ	గల9ా#S" బలపరచుట�?r PQ�9ా కనుదృÌిC
లkకమందంతట సం�xరమ	 �ేయ	చున`��; PÀ Vషయమందు వ� మJ
త1ిu పKవ#SNంAJV గనుక ఇ�� nదల;��" క; య	దzమ	ల� కల;గ	ను. 10101010 ఆ
�ºర �ద#Sî అటB6  పKకట-ంAనందుక; ఆ¯ా అత"]ద �Åప%SంA #ðదKమ	 చూ1ి
అత"" బం�ºగృహ మ	లk 9EZ2ను, ఇ��య	 %ాక ఆ సమయమం�ే ఆ¯ా
జనులలk ��ంద#S" బµధపర�ెను. 11111111 ఆ¯ా �ేZిన �ార�మ	 ల"`ట-"గ�#Sd
య��x ఇW\ా P�ల; #ాàల గ\ంథమందు 9Kా యబ(fయ	న`��. 12121212 ఆ¯ా తన
P�ల;బ(fయందు మ	పu�� �¾!్మదవ సంవతqరమ	న �ాదమ	లలk
జబ	Ëప�ట-C  �xను బహÑ బµధప(fనను �x" Vషయమ	లk అతడ�
PQ�9ా±దw V�xరణ�ేయక 9:ౖదు�లను పటBC ��T:ను. 13131313 ఆ¯ా తన
1ితరFల�� కcడ "��KంA తన P�ల;బ(fయందు నల;వ�� ±కటవ
సంవతqరమ	న మృJ TUంద%ా 14141414 అతN రF ప"9ా#S�ేత Zిదzమ	 �ేయబ(fన
సుగంధ వర¶మ	ల��ను ప#SమళదKవ�మ	ల��ను "ం(fన పడక]ద జనుల;
అత" ఉంA, అత" "!తNమ	 బహÑ V¯ాN ర���న గంధవర¶మ	లను
ద ©̈ంA,�x�దు పటCణమందు అతడ� తన ��ర�?r �¾>1ించు ��"న
సమ�¥�యందు అత" �ాJ12ట-C #S.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 17��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 17��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 17��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 17

1111 తరF9ాత అత"�I బదుల;%ా అత" క;మ�రF(ైన... PQ��ా�ాతp #ాజ?ౖ
ఇW\ా P�ల; తన ]���I #ాక;ండతన #ాజ�మ	ను బలపరచు��T:ను. 2222 అతడ�
య��x �ేశమ	లk" �Kా �ార ప�రమ	ల"`ట-యందును Z2ౖన�మ	లను ఉంA,



య��x �ేశమందును తన తం(fKPQ�న ఆ¯ా పటBC ��"న ఎâKా Pమ	
పటCణమ	లయందును �ావ> బలమ	లను ఉం�ెను. 3333 PQ�9ా అత"�I
స}య	(ై య	ండ%ా PQ��ా�ాతp తన తం(fKPQ�న �x�దు
�Kా రంభ��నమ	లలk నడAన మ�ర¶మందు నడచుచు 4444 బయల; �ేవతను
ఆశ\Pంపక తన తం(fK �ేవ�" ఆశ\ Pంచుచు, ఇW\ా P�ల;9ా#S చర�లను
9:ంబ(fంపక ఆయన ఆజ®లననుస#SంA న(f�ెను. 5555 �ాబట-C  PQ�9ా అత"�ేత
#ాజ�మ	ను ZిÍ రపర�ెను, య��x9ారందరFను PQ��ా�ాతpనక; పను`
ఇచుdచుం(f#S, అత"�I ఐశ� ర�మ	ను ఘనతయ	 ��ండ�%ా క>%?ను. 6666
PQ�9ా మ�ర¶మ	లయందు నడ�చు��నుటక; అతడ� తన మనసుqను
దృఢపరచు��"న9ా(ై ఉన`త సÍలమ	లను �ేవ�xసN ంభమ	లను
య��xలkనుం(f ¬Zి9EZ2ను. 7777 తన P�ల;బ(fయందు మ�డవ సంవతqరమ	న
య��x పటCణమ	లలk జనులక; ధర4WాసN �మ	ను బ¢¥�ంచుట�?r అతడ� 12దwలsౖన
బ¿నúPÀల;ను ఓబ�x�ను జ?క#ా�ను T:తTEల;ను ]�ాయ�ను 8888 Ì2మయ�
T:తTx� జ?బ�x� అWా Á̈ల; Ì2!#ా¹తp PQ�Tx�xను అ�ోయ� టùáయ�
టùబ�ోయ� అను ల��య	లను, య�జక;లsౖన ఎÚ�ామ�ను PQ�#ామ	ను
బం12ను. 9999 9ారF PQ�9ా ధర4WాసN �గ\ంథమ	ను �ేత ప�చుd��"
య��x9ా#Sమధ� పKకటన�ేయ	చు, య��x పటCణమ	ల"`టను సంచ#Sంచుచు
జనులక; బ¢¥�ంA#S. 10101010 య��x �ేశమ	 చుటBC  ఉండ� �ేశమ	ల #ాజ�మ	ల"`ట-
]���IPQ�9ా భయమ	 వAdనందున 9ారF PQ��ా �ాతp�� య	దzమ	
�ేయక;ం(f#S. 11111111 Óి>ÌీNయ	లలk ��ందరF PQ��ా�ాతpనక; పను`ను
�ానుకలను ఇచుdచు వAd#S; అరáయ	ల;ను అత"�I ఏడ� 9Eల ఏడ� వందల



%tఱÃ  ��టäC ళ6ను ఏడ� 9Eల ఏడ� వందల �¤క ��తpలను �ెచుdచు వAd#S. 12121212
PQ��ా�ాతp అంతకంతక; %tపu9ా(ై య��x �ేశమ	నందు �Åటలను
¯ామ%S\" "ల;వ�ేయ	 పటCణమ	లను కట-C ం�ెను. 13131313 య��x�ేశప�
పటCణమ	లలk అత"�I బహÑ ధనమ	 సమకcరdబ(ెను. అత" �I\ం�� ప#ా
క\మWాల;ల; PQర�షల�మ	లk కc(fయ	ం(f#S. 14141414 �#S 1ితరFల
వంశమ	ల��ప�న �#S సంఖ� PQంతన%ా, య��xలk సహ¯Kా ¥�పతpలsౖన 9ా#S�I
పK¥xనుడగ	 అ�x`±దw మ�డ� లmలమం�� ప#ాక\మWాల;ల;ం(f#S. 15151515
#?ండవ9ాడగ	 PQ�}Txను అను అ¥�పJ±దw #?ండ� లmల
ఎనుబ��9Eలమం�� య	ం(f#S. 16161616 మ�డవ9ాడ� ��	 క;మ�రF(ై PQ�9ాక;
తను`�xను మనఃప�ర�కమ	%ా సమ#Suంచు��"న అమ¯ా�; అత"±దw #?ండ�
లmలమం�� ప#ాక\మWాల;ల;ం(f#S. 17171717 బ¿Tx�]య	లలk ఎల���x అను
ప#ాక\మWా> ±కడ�ం(ెను; �"±దw Vంట-" �³(ెమ	ను పటBC ��ను9ారF
#?ండ� లmలమం�� య	ం(f#S. 18181818 #?ండవ9ాడ� PQ�జjబµదు; �"±దw
లmPQనుబ��9Eలమం�� య	దzసన`దుz ల;ం(f#S. 19191919 #ాà
య��xయందంతటనుండ� �Kా �ారప�రమ	లలk ఉంAన9ారF %ాక �రF
#ాà±క� ప#S9ారమ	లk �ే#Sన9ా#?r య	ం(f#S.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 18��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 18��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 18��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 18

1111 తనక; ఐశ�ర�మ	ను ఘనతయ	 అ¥�కమ	%ా క>%Sన... తరF9ాత
PQ��ా�ాతp అ}బ	�� Vయ�మం�� 2222 ��"` సంవతqరమ	ల;
గJంAన]దట ��¹Ö నులk నుండ� అ}బ	TUదwక; ��PQను; అ}బ	 అత"



��రక;ను అత" 9:ంటవAdన జనుల��రక;ను అTEక ���న %tఱÃలను ప�వ�లను
�ÅPంA, తన��కcడ #ా¹J¶ ల�దు ]���I��వ�టక; అత" 1LK#³1ిం�ెను. 3333
ఇW\ా P�ల; #ాజ?ౖన అ}బ	 య��x#ాజ?ౖన PQ��ా�ాతpను చూAవ�
Tx��కcడ #ా¹J¶ ల�దునక; వ�ెdద9ా అ" అడ�గ%ా PQ��ా�ాతpTEను
9ాడను, Tx జనుల;  జనుల;, �¤మ	 �� కcడ య	�wమ	నక; వ�ెdద
మ" �ె12uను. 4444 మ#Sయ	 PQ��ా�ాతp ఇW\ా P�ల; #ాà��TEడ�
PQ�9ా±దw సంగJ V�xరణ �ేయ	దమ	 రండన%ా 5555 ఇW\ా P�ల;#ాà
Txల;గ	వందల మం�� పKవకNలను సమకc#SdTEను #ా¹J¶ ల�దు]���I
య	దzమ	నక; ��వ�దుTx మ�నుదుTx అ" 9ా#S న(f%?ను.
అందుక;9ారF��మ	4, �ేవ�డ� #ాà �ేJ�I �x"నపu%Sంచు న" �ె1ిu#S. 6666
అP�ే PQ��ా�ాతpమనమ	 అ(f%S V�xరణ �ేయ	ట�?r �రF తపu
PQ�9ా పKవకNలలk ఒక(ైనను ఇచdట ల�(x? అ" యడ�గ%ా 7777 ఇW\ా P�ల;
#ాàPQ�9ా ±దw  V�xరణ�ేయ	టక; ఇవ�6  క;మ� రF(ైన ]�ాయ� అను
ఒకడ� ఇచdట ఉTx`డ�; అP�ే అతడ� నను`గ�#Sd �¤ల; పKవAంపక
"త�మ	 �×డ�TE పKవAంచుచుTx`డ� గనుక TEను 9ా"యందు పగ
గ>%Sయ	Tx`నన%ా PQ��ా�ాతp#ాà ఆల� గనవదwT:ను. 8888 అప�డ�
ఇW\ా P�ల;#ాà తన ప#S9ార మ	లkనున` ±క" 1ి>1ింAఇవ�6  క;మ�రF(ైన
]�ా య�ను �ఘÖమ	%ా ర1ిuంచుమ" ఆజ® ఇ�ెdను. 9999 ఇW\ా  P�ల; #ాàను
య��x#ాజగ	 PQ��ా�ాతpను ��¹Ö ను ఊరF గV" మ	ంద#S
బయల;నందు తమ తమ వసN �మ	లను ధ#Sంచు��" తమ తమ
Zిం}సనమ	ల]ద కcరFd"య	ండ%ా పKవకNలందరFను 9ా#S మ	ందర పKవ



Aంచుచుం(f#S. 10101010 అప�డ� �?నయTx క;మ�రF(ైన Zి���య� Pనుప��మ	4ల;
�ేPంచు��"వAdZి#Sయనుల; "ర�4ల మగ	 వరక; �ట-�� 9ా#S" వ�
��(f�ెదవ" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ" పKకట-ం�ెను. 11111111 పKవకNలందరFను ఆ
పK�ారమ	%ాTE పKవAంచుచుPQ�9ా #ా¹J¶ ల�దును #ాà �ేJ�I
అపu%Sంచును, �x"]���I��P జయnందుమ	 అ"#S. 12121212 ]�ాయ�ను
1ిల;చుటక; ��Pన దూత అత" కను%t"పKవకNల; #ాà Vషయ��� P�క
మ	ఖమ	%ా �¤ల;TE పల;క;చుTx`రF,దయ�ేZి మ�టను 9ా#S మ�టలక;
అనుకcలపరA �¤ల;TE పKవ Aంప�మన%ా 13131313 ]�ాయ�PQ�9ా
yవమ	��డ� Tx �ేవ�డ� Z2లVచుdన�ే�ో �x"TE పKవAంతpన" �ె12uను. 14141414
అతడ� #ాàTUదwక; #ా%ా #ాà అత" చూA]�ాయ�, య	దzమ	నక;
#ా¹J¶ ల�దునక; �¤మ	 ��వ�దుమ�, మ�నుదుమ� అ" యడ�గ%ా
అతడ���P జPంచు(f, 9ారF ] �ేJ�I అపu%Sంపబడ�దురT:ను. 15151515 అప�డ�
#ాàPQ�9ా Txమమ	నుబట-C  అబదzమ	�ాక సత��¤ పల;క;మ" TEను ఎ"`
మ�రFల; �ేత ఒటBC  12ట-C ంచు��ందున" అత"�� అన%ా 16161616 అతడ��ాప#Sల�"
%tఱÃలవలsTE ఇW\ా P�ల; 9ారందరFను పర�తమ	ల]ద �ెద#S��వ�ట చూAJ";
�#S�I యజమ�నుడ� ల�డ"య	, �#Sలk పKJ9ాడ� తన తన Pంట-�I
సమ�¥xనమ	%ా ��వలsన"య	 PQ�9ా Z2లVAdయ	Tx`డT:ను. 17171717
ఇW\ా P�ల;#ాà ఇ�� V" PQ��ా�ాతp�� ఇట6 T:నుఇతడ� �×డ�TE%ా" Tx
Vషయ��� �¤ల;ను పKవAంపడ" TEను �� �ెపuల��x అ" యన%ా 18181818
]�ాయ�PQ�9ా మ�ట Vను(f, PQ�9ా తన Zిం}సనమ	]ద
ఆZీను(ైయ	ండ�టయ	, పరమండల Z2ౖన�మంతయ	 ఆయన క;(fపKక�ను



ఎడమపKక�ను "ల;వబడ�టయ	 TEను చూAJ". 19191919 ఇW\ా P�ల; #ాజ?ౖన అ}బ	
#ా¹J¶ ల�దు]���I ��P ప(f��వ�నటB6  ఎవడ� అత" 1LK#³ 1ించున"
PQ�9ా అడ�గ%ా, ఒకడ� ఈ Vధమ	%ాను ఇం��కడ� ఆ Vధమ	%ాను
పKతp�తN ర!Ad#S. 20202020 అప�డ� ఒక ఆత4వAd PQ�9ాPQదుట
"ల;వబ(fTEను అత" 1LK#³1ిం�ెదన" �ెపu%ా PQ�9ా�ే"�ేతన" అత"
న(f%?ను. 21212121 అందుక; ఆ య�త4TEను బయల;�ే#S అత" పKవకNలంద#S T°టను
అబదzమ	ల�డ� ఆత4%ా ఉందున" �ెపu%ా PQ�9ా వ� అత"" 1LK#³1ింA
జPంతpవ�, ��P ఆ పK�ారమ	%ా �ేయ	మ" Z2లV�ెdను. 22222222 PQ�9ా 
పKవకNలగ	 �#ST°ట అబదzమ	ల�డ� ఆత4ను ఉంAయ	Tx`డ�, PQ�9ా ]ద
�×డ� ప>�IంA య	Tx`డ" �ె12uను. 23232323 అప�డ� �?నయTx క;మ�రF(ైన
Zి���య� దగ¶రక; వAd ]�ాయ�ను �ెంప]ద ��ట-C�� మ�టల�డ�టక;
PQ�9ా ఆత4 Tx±దwనుం(f ఏ మ�ర¶మ	న ��PQ నT:ను. 24242424 అందుక;
]�ాయ��xగ	ట�?r వ� లkప> గ��లk"�I 9:ళØ6  ��నమ	న �x" �ె>Zి��ందువ"
�ె12uను. 25252525 అప�డ� ఇW\ా P�ల;#ాàపటCణప� అ¥�పJPQ�న ఆ¹నుTUదwక;ను
#ాà క;మ�రF(ైన ã9ాషpTUదwక;ను]రF ]�ాయ�ను ¬Zి��" ��P 9ా#S��
#ాà ]�IAdన Z2లవ� ఇ��P� యను(f, 26262626 TEను సుర�fతమ	%ా J#S%S
వచుdవరక; �"" �ెరలk12ట-C  �³6�ాన`�ానమ	ల; ఇయ	�(f. 27272727 అప�డ�
]�ాయ� Pట6 T:నువ� సుర�fతమ	%ా J#S%S వAdన PQడల PQ�9ా Tx
�x�#ా పల;కTE ల�ద"�ె1ిu, సమసNజనుల�#ా ఆల �IంచుడT:ను. 28282828 అంతట
ఇW\ా P�ల;#ాàను య��x#ాజ?ౖన PQ��ా�ాతpను #ా¹J¶ ల�దు]���I
��P#S. 29292929 ఇW\ా P�ల;#ాàTEను మ�రF9Eషమ	9EZి��" య	దzమ	 నక;



��వ�దును, వ�  వసN �మ	లTE ధ#Sంచు��నుమ" PQ��ా�ాతp�� �ె1ిu
�xను మ�రF9Eషమ	 9EZి��T:ను, తరF9ాత 9ారF య	దzమ	నక; ��P#S. 30303030 
Zి#Sయ� #ాà]రF ఇW\ా P�ల;#ాà��TE య	దzమ	 �ేయ	(f, అధమ	ల��T:ౖనను
అ¥�క;ల�� T:ౖనను �ేయవదw" తన�� కcడనున` తన ర�x¥�పతpలక; ఆజ®
ఇAdయ	ం(ెను. 31313131 �ా%ా PQ��ా�ాతp కనబడ�ట��TE ర�x¥�పతpల; అతడ�
ఇW\ా P�ల;#ాజను��" య	దzమ	 �ేయ	టక; అత" చుటBC ��"#S, %ా"
PQ��ా�ాతp nఱÃ12ట-Cనందున PQ�9ా అత"�I స}యమ	 �ేZ2ను,
�ేవ�డ� అత" ±దwనుం(f 9ారF �¾ల%S��వ�నటB6  �ేZ2ను. 32323232 ఎట6 న%ా
ర�x¥�పతpల; అతడ� ఇW\ా P�ల; #ాà�ాడ" �ె>Zి��" అత" తరFమ	ట మ�"
J#S%S��P#S. 33333333 అప�డ� ఒకడ� గ	#SచూడకP� తన Vంట-" ఎక;�బ¿ట-C ,
ఇW\ా P�ల;#ాàను అత" కవచప� బందులసందున ��టC%ా అతడ�Txక;
%ాయమ	 త%S>న��,  �ెP� JK1ిu దండ�లkనుం(f నను` ��"��మ4" తన
¯ార¥��� అT:ను. 34343434 ఆ ��నమ	న య	దzమ	 పKబలమ�PQను; అPనను ఇW\ా
P�ల;#ాà అసNమయమ	వరక; Zి#Sయనుల�?దురF%ా తన రథమ	నందు
">�ెను, ��K దుw గ	\ ంక;9Eళ అతడ� చ"��PQను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 19��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 19��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 19��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 19

1111 య��x#ాజ?ౖన PQ��ా�ాతp ఏ య�ాయ... మ	ను �ెందక;ండ
PQర�షల�మ	నందుండ� తన నగరFనక; J#S%S#ా%ా 2222 �ºర �ద#Sî హTx
క;మ�రFడ�నగ	 PQహÉ అత"" ఎదు#t�నబ¢P, #ాజ?ౖన PQ��ా�ాతpక;
ఈల�గ	 పKకటన�ేZ2నువ� భ�IN ß̈నులక; స}యమ	�ేZి PQ�9ా



శతpK వ�లక; ZL` ©̈తpడ9:ౖJV గ�x? అందువలన PQ�9ా స"`¥�నుం(f
�Åపమ	 ]���I వచుdను. 3333 అP�ే �ేశమ	లkనుం(f వ�
�ేవ�xసN ంభమ	లను ¬Zి9EZి �ేవ�"±దw V�xరణ�ేయ	టక; వ� మనసుq
"ల;ప���"య	Tx`వ�, యందు మంA �I\యల; కనబడ�చున`V. 4444
PQ��ా�ాతp PQర�షల�మ	లk "9ాసమ	 �ేయ	చు బéP�#?ªబµనుం(f
ఎâKా Pమ	 మన�మ	వరక; జనులమధ�ను సంచ#Sంచుచు, 9ా#S 1ితరFల
�ేవ�(ైన PQ�9ా9:ౖప�నక; 9ా#S" మÈ6ం�ెను. 5555 మ#Sయ	 అతడ� ఆయ�
పటCణమ	లలk, అన%ా �ేశమందు య��x 9ారFన` బ	రFàల;గల
పటCణమ	ల"`ట-లk Tx�య�¥�పతpలను "రÞPంA 9ా#S �×ల�గ	న ఆజj® 1ిం�ెను
6666 ]రF PQ�9ా "యమమ	నుబట-CP� %ా" మనుషp�ల "య
మమ	నుబట-C  ¬రFu ¬రdవలZిన9ారF �ారF; ఆయన ]�� కcడ నుండ�ను
గనుక ]రF ¬రFd ¬రFu బహÑ జjగ\తN %ా �ేయ	(f. 7777 PQ�9ా భయమ	
]]ద ఉండ�ను%ాక; ¼̈చd#Sక%ానుం(f ¬రFu ¬రFd(f; మన �ేవ�(ైన
PQ�9ాయందు �ౌషC ~మ	ల�దు,ఆయన పm�ాJ�ాడ�, లంచమ	
ప�చుd��ను9ాడ� �ాడ�. 8888 మ#Sయ	 �xను PQర�షల�మ	నక; వAdనప�డ�
PQ�9ా "రÞ PంAన Tx�యమ	ను జ#S%Sంచుటక;ను, సం�ే}ంశమ	లను
ప#Sష�#Sంచుటక;ను, PQ��ా�ాతp ల��య	లలkను య�జక;లలkను
ఇW\ా P�Úయ	ల 1ితరFల Pండ6  12దwలలkను ��ంద#S" "య!ంA 9999 
9ా#S�×ల�గ	న ఆజj®  1ిం�ెనుPQ�9ాయందు భయభక;N ల; క>%Sన9ా#?r,
నమ4కమ	��ను య�xరÍమనసుq��ను ]రF పKవ#SNంప వలsను. 10101010 నరహత�ను
గ�#Sdయ	, ధర4WాసN �మ	ను గ�#Sdయ	, ధర4మ	ను గ�#Sdయ	, కటCడలను



గ�#Sdయ	, Tx�యVధులను గ�#Sdయ	,ఆయ�పటCణమ	లలk "వZించు ]
స�దరFల; �ెచుd ఏ సంగJTE%ా" ]రF Vమ#Sîంచునప�డ�, ]]���I" ]
స�దరFల]���I" �Åపమ	 #ాక;ండ�నటB6  9ారF PQ�9ాదృÌిC �I ఏ అప
#ాధమ	ను �ేయక;ండ 9ా#S" ¼̈చd#Sక �ేయవలsను; ]#ాల�గ	 �ేZినPQడల
అప#ాధుల; �ాకయ	ందురF. 11111111 మ#Sయ	 పK¥xనయ�జక;(ైన అమ#ా�
PQ�9ాక; �ెందు సకల Vషయమ	లను క"12టBC టక; ]]ద ఉTx`డ�,
య��x సంతJ9ా#S�I అ¥�పJయ	 ఇ�ా4P�ల; క;మ�రFడ�నగ	 జ?బ�x� #ాà
సంగతpల Vషయమ	లk 12ౖ9ాడ�%ా ఉTx`డ�, ల��య	ల; ]క; ప#S�xరక;ల;%ా
ఉTx`రF. ¥ైర�మ	 వ ©̈ంచు(f, �¤ల;�ేయ	ట�?r PQ�9ా ]�� కcడ
ఉండ�ను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 20��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 20��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 20��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 20

1111 ఇ�� యPన తరF9ాత ¹య�áయ	ల;ను అ¹4 య	ల;ను
��ãయ	లలk ��ందరFను దం(ెJN  PQ��ా�ాతp]���I వAd#S. 2222 అంతలk
��ందరF వAdసమ	దKమ	 ఆవలనుండ� Zి#Sయ నులతటBC నుం(f %tపu
Z2ౖన�nకట- ]���I వచుdచున`��; AతN %Sంచుమ	, 9ారF హస¯�í �xమ�రF
అను ఏT:¶ �ºలk ఉTx`ర" PQ��ా �ాతpనక; �ె>యజ³Zి#S. 3333 అందుక;
PQ��ా�ాతp భయప(f PQ�9ా±దw V�x#Sంచుటక; మనసుq "ల;ప�
��", య��xయంతట ఉప9ాస��నమ	 ఆచ#Sంపవలsన" �xట-ంప%ా 4444
య��x9ారF PQ�9ావల" స}య మ	ను 9Eడ���నుట�?r కcడ���"#S,
PQ�9ా±దw V�x#Sంచుటక; య��x పటCణమ	ల"`ట-లkనుం(f జనుల;



వAd#S. 5555 PQ��ా�ాతp PQ�9ా మం��రమ	లk ��\ తN  WాలPQదుట
సమ�జమ	%ా కc(fన య��x PQర�షల�మ	ల జనులమధ�ను "ల;వబ(f 6666
మ� 1ితరFల �ే9ా PQ�9ా, వ� ఆ�ాశమందు �ేవ�డ9:ౖ య	Tx`వ�,
అన�జనుల #ాజ�మ	లను ఏల;9ాడవ� 9E; వ� బµహÑబలమ	 గల9ాడవ�,
ప#ాక\మమ	 గల9ాడవ�, "T:`��#Sంచుట �?వ#S�I" బలమ	 �xలదు. 7777 
జనులsౖన ఇW\ా P�Úయ	ల PQదుటనుం(f ఈ �ేశప� �ాప�రసుÍ లను ��>9EZి, 
ZL` ©̈తp(ైన అబµK }మ	±క� సంతJ�I �º"" Wాశ�తమ	%ా "Adన మ�
�ేవ�డవ� 9E. 8888 9ారF అందులk "9ాసమ	�ేZి, �×(ైనను య	దz���నను
¬#?ruనను �ెగ	లsౖనను కర9:ౖనను,మ�]���I వAdనప�డ� �¤మ	 ఈమం��రమ	
ఎదుటను  PQదుటను "ల;వబ(f మ� శ\మలk క; nఱÃ12ట-CనPQడల 9999
వ� ఆల�IంA మమ	4ను ర�fం చుదువ" అను��", Pచdట 
Txమఘనత��రక; ఈ ప#S�దz  సÍలమ	ను కట-C ంA#S.  1LరF ఈ మం��రమ	నక;
12టCబ(ెను గ�x. 10101010 ఇW\ా P�Úయ	ల; ఐగ	ప�N లkనుం(f వAdనప�డ� వ� 9ా#S"
అ¹4య	ల��ను ¹య� áయ	ల��ను W PÀరF మన�9ాసుల��ను
య	దzమ	 �ేయ"య�ల�దు గనుక ఇW\ా P�Úయ	ల; 9ా#S" "ర�4లమ	 �ేయక
9ా#S±దwనుం(f �¾ల%S ��P#S. 11111111 �¤మ	 స�తంJKంచు��నవలsన" వ� మ�
�IAdన  ¯ా�సÍ ~ మ	లkనుం(f మమ	4ను ��>9Eయ	ట�?r 9ారF బయల;�ే#S
వAd మ��?ట-C  పKతp�ప�ారమ	 �ేయ	చుTx`#� దృÌిC ం చుమ	. 12121212 మ� �ే9ా, వ�
9ా#S�I ¬రFu¬రd9ా? మ� ]���I వచుd ఈ %tపu Z2ౖన�మ	�� య	దzమ	
�ేయ	టక;ను మ�క; శ�IN �xలదు; ఏ! �ేయ	టక;ను మ�క; ��చదు; 9E
మ�క; ��క;� అ" �Kా రÍన �ేZ2ను. 13131313 య��x9ారందరFను తమ h�వ�ల��ను



´µర�ల��ను 1ిల6 ల��ను PQ�9ా స"`¥�" "ల;వబ(f#S. 14141414 అప�డ�
మతNTx�క; ప�ట-Cన PQ ß̈P�ల; క;మ�రF(ైన బ¿Txయ�క; జనన���న జ?క#ా�
క;మ�రFడ�ను ఆ¯ాప� సంతJ9ాడ�ను ల��య	డ�నగ	 యహyP�ల;
సమ�జమ	లk ఉం(ెను. PQ�9ా ఆత4 అత"]���I #ా%ా అత(öల�గ	 పKకట-ం
�ెను 15151515 య��x9ారల�#ా, PQర�షల�మ	 �ాప� రసుÍ ల�#ా, PQ��ా�ాతp
#ాజj, ]రందరFను ఆల�Iంచు(f; PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా ఈ %tపu
Z2ౖన�మ	నక; ]రF భయపడక;(f, జ(fయక;(f, PÀ య	దzమ	 ]రF �ాదు
�ేవ�(ే జ#S%Sంచును. 16161616 #³ప� 9ా#S]���I ��వ�(f; 9ారF yà అను
ఎక;�డ�మ�ర¶మ	న వ�ెdదరF, ]రF PQర�9Eల; అరణ�మ	 మ	ందరనున`
9ాగ	��నదగ¶ర 9ా#S" కను%tందురF. 17171717 ఈ య	దzమ	లk ]రF ��టµ6 డవలZిన
"!తNమ	 ల�దు; య��x9ారల�#ా, PQర�షల�మ	9ారల�#ా, ]రF
య	దzపంక;N ల; ¬#Sd"ల;వబడ�(f; ]�� కcడనున` PQ�9ా దయ�ేయ	
రmణను ]రF చూ�ెదరF; భయపడక;(f జ(fయక;(f, #³ప� 9ా#S]���I ��వ�(f,
PQ�9ా ]�� కcడ ఉండ�ను. 18181818 అప�డ� PQ��ా�ాతp ¯ా�ాC ంగ నమ
¯ా�రమ	 �ేZ2ను; య��x9ారFను PQర�షల�మ	 �ాప� రసుÍ ల;ను PQ�9ా
స"`¥�" ¯ా%Sలప(f నమస�#SంA#S. 19191919 క}¬య	ల సంతJ9ారFను
�Åర ß̈య	ల సంతJ 9ారFనగ	 ల��య	ల; "ల;వబ(f %tపu శబwమ	�� ఇW\ా
P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ాను సుN JంA#S. 20202020 అంతట 9ారF ఉదయమ	నTE
ల�A �ె�Åవ అరణ�మ	నక; ��P#S; 9ారF ��వ�చుండ%ా PQ��ా�ాతp
"ల;వబ(fయ��x9ారల�#ా, PQర�షల�మ	 �ాప�రసుÍ ల�#ా, Tx మ�ట Vను(f;
] �ేవ�(ైన PQ� 9ాను నమ	4��ను(f, అప�డ� ]రF ZిÍ రపరచబడ�దురF;



ఆయన పKవకNలను నమ	4��ను(f, అప�డ� ]రF కృ�xరFÍ లగ	దుర"�ె12uను. 21212121
మ#Sయ	 అతడ� జనులను ¼̈చd#Sక �ేZిన తరF9ాత PQ�9ాను
సుN Jంచుటక; %ాయక;లను ఏరuరA, 9ారF ప#S��xz లం�ారమ	ల; ధ#SంA
Z2ౖన�మ	 మ	ందర నడచుచుPQ�9ా కృప "రంతరమ	ండ�ను, ఆయనను
సుN Jంచు(f అ" ¯�N తKమ	 �ేయ	టక; 9ా#S" "య!ం�ెను. 22222222 9ారF
�ాడ�టక;ను సుN Jంచుటక;ను nదల; 12టC%ా PQ�9ా య��x9ా#S]���I
వAdన అ¹4య	ల]దను ¹య�áయ	ల ]దను W PÀరF
మన�9ాసుల]దను మ�టB%ాండKను 12టMCను గనుక 9ారF హతpలsౖ#S. 23232323
అ¹4య	ల;ను ¹య�áయ	ల;ను W PÀరF మన�"9ాసులను బÐJN %ా
చం1ి "ర�4లమ	 �ేయవలsన" ��ంAయ	ం(f 9ా#S]ద ప(f#S; 9ారF W PÀరF
�ాప�రసుÍ లను కడమ	ట-C ంAన తరF9ాత తమలk ఒక#S TUకరF చంప���నుటక;
nదల;12ట-C #S. 24242424 య��x 9ారF అరణ�మందున` �ాపరFల దుర¶మ	 దగ¶రక;
వAd Z2ౖన�మ	తటBC  చూడ%ా 9ారF శవమ	లsౖ TEలప(fయ	ం(f#S, ఒకడ�ను
త1ిuంచు��నల�దు. 25252525 PQ��ా�ాతpను అత" జనుల;ను 9ా#S వసుN వ�లను
�ోచు��నుటక; దగ¶రక; #ా%ా ఆ శవమ	ల±దw V¯ాN ర���న ధనమ	ను
పKశసN���న నగల;ను కనబ(ెను; 9ారF తమ�IషC���నంతమటBC క; ¬Zి��" �xమ	
��" �� గ>%SనంతకంటM ఎక;�వ%ా ఒల;చు ��"#S; ��ల6 ¯�మ	4 అJ
V¯ాN ర���నందున �x"" కcరFdటక; మ�డ� ��నమ	ల; పటMCను. 26262626 Txల¶ వ
��నమ	న 9ారF బ¿#ా�ా1 లkయలk కc(f#S; అక�డ 9ారF PQ�9ాక;
కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంAనందున TEట-వరక;ను ఆ �bట-�I బ¿#ా�ా1 లkయ య"
1LరF. 27272727 ఈల�గ	న PQ�9ా 9ా#S శతpK వ�ల]ద 9ా#S�I జయమ	 అను



గ\ ©̈ంA 9ా#S" సం��షపర�ెను గనుక PQర�షల�మ	నక; ఉతqవమ	��
మరలవలsన" య��x9ారFను PQర�షల�మ	9ారFను 9ారంద#S�I మ	ందు
PQ��ా �ాతpను ¯ా%S 9:È6#S; 28282828 9ారF PQర�షల�మ	లkనున` PQ�9ా
మం��రమ	నక; స�రమండలమ	లను Zి�x#ాలను 9ాPంచుచు బ�రల;
ఊదుచువAd#S. 29292929 ఇW\ా P�Úయ	ల శతpK వ�ల�� PQ�9ా య	దzమ	 �ేZ2న"
�ేశమ	ల #ాజ�మ	ల 9ారందరF Vన%ా �ేవ�" భయమ	 9ారంద#S]���I
వ�ెdను. 30303030 ఈ పK�ారమ	 అత" �ేవ�డ� చుటBC నున`9ా#S" జPంA అత"�I
T:మ4�� ననుగ\ ©̈ంప%ా PQ��ా�ాతp #ాజ�మ	 "మ4ళమ	%ా నుం(ెను. 31313131
PQ��ా�ాతp య��x#ాజ�మ	ను ఏలsను. అతడ� ఏలTxరం�ంAనప�డ�
మ	పu��యPదు సంవతqర మ	ల9ా(ై PQర�షల�మ	లk ఇరFవ��యPదు
సంవతqర మ	ల; ఏలsను; అత" త>6  ÌిÚú క;మ�#?N , ఆ�� 1LరF అ¸బµ, 32323232
అతడ� PQ�9ా దృÌిC �I య�xరÍమ	%ా పKవ#SNంA తన తం(fKPQ�న
ఆ¯ామ�ర¶మందు నడచుచు �x"లkనుం(f �¾ల%S��క;ం(ెను. 33333333 అP�ే
అపuట-�Iంకను జనుల; తమ 1ితరFల �ేవ�" 9:దక;టక; తమ
హృదయమ	లను ZిÍ రపరచు��నల�దు, అతడ� ఉన`తసÍలమ	లను
¬Zి9Eయల�దు. 34343434 PQ��ా�ాతp �ేZిన �ార�మ	ల"`ట-"గ�#Sd హTx
క;మ�రF(ైన PQహÉ రAంAన గ\ంథమందు 9Kా యబ(fయ	న`��. ఈ PQహÉ
1LరF, ఇW\ా P�ల; #ాàల గ\ంథమందు కన బడ�చున`��. 35353535 ఇ�� యPన
తరF9ాత య��x #ాజ?ౖన PQ��ా�ాతp !�I�> దు#ా4ర¶మ	%ా పKవ#SNంAన
ఇW\ా P�ల; #ాజ?ౖన అహజj��� ZL`హమ	 �ేZ2ను. 36363636 త#§ªషpనక; ��ద%Sన
ఓడలను �ేPంపవలsన" PQ��ా�ాతp అత"�� ZL`హమ	 �ేయ%ా 9ారF



ఎ¯�T:¶ బ¿రFలk ఆ ఓడలను �ేPంA#S. 37373737 అప�డ� మ�#³�ా 9ాడ�ను �ో�x9ాహÑ
క;మ�రFడ�నగ	 ఎÚPQజ?రFవ� అహజj��� ZL`హమ	 �ేZి��ంట-V గనుక
PQ�9ా  పనులను భంగమ	 �ేయ	న" PQ��ా�ాతp]ద
పKవచనnకట- �ె12uను. ఆ ఓడల; త#§ªషpనక; 9:ళ6జjల క;ండ బదwలsౖ��PQను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 21��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 21��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 21��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 21

1111 PQ��ా�ాతp తన 1ితరFల��కcడ "��KంA...తన 1ితరFల�ెంతను �x�దు
ప�రమందు �ాJ12టC  బ(ెను, అత" క;మ�రF(ైన PQ�#ామ	 అత"�I
బదుల;%ా #ాజjPQను. 2222 PQ��ా�ాతp క;మ�రFలsౖన అజ#ా� PQ ß̈P�ల;
జ?క#ా� అజ#ా� !ఖ�P�ల; Ì2ఫట� అను 9ారF ఇత"�I స�దరFల;;
�రందరFను ఇW\ా P�ల; #ాజ?ౖన PQ��ా�ాతp క;మ�రFల;. 3333 9ా#S తం(fK 9:ం(f
బం%ారమ	లను బహÑమ�నమ	ల;%ా పKశసNవసుN వ�లTEక మ	లను య��x
�ేశమ	లk �Kా �ారమ	గల పటCణమ	లను 9ా#S�I�ెdను; అP�ే PQ�#ామ	
జ³�షp¡ డ� గనుక అత"�I #ాజ�మ	ను ఇ�ెdను. 4444 PQ�#ామ	 తన తం(fK
#ాజ�మ	ను ఏలTxరం�ంAనప�డ� తను` ZిÍ రపరచు��", తన
స�దరFలనంద#S" ఇW\ా P�Úయ	ల అ¥�పతpలలk ��ంద#S" హతమ	�ేZ2ను.
5555 PQ�#ామ	 ఏలTxరం�ంA నప�డ� మ	పu�� #?ం(ేండ6 9ాడ�. అతడ�
PQర�ష ల�మ	లk ఎ"!�� సంవతqరమ	ల; ఏలsను. 6666 అతడ� అ}బ	
క;మ�#?Nను 12ం(f6 �ేZి��" అ}బ	 సంతJ 9ారF నడAన పK�ారమ	%ా ఇW\ా P�ల;
#ాàల మ�ర¶మందు నడ�ెను; అతడ� PQ�9ా దృÌిC �I పKJకcలమ	%ా
పKవ#SNం�ెను. 7777 అPనను PQ�9ా �xను �x�దు�� �ేZిన "బంధన



"!తNమ	ను, అత"�I" అత" క;మ�రFలక;ను "త�మ	 �ºప !�ెdదన"
�ేZిన 9ా%ాw నమ	 "!తNమ	ను �x�దు సంతJ" నhంపజ³య	టక;
మనసుqల�క య	ం(ెను. 8888 అత" ��నమ	లలk ఎ�ో]య	ల; JరFగబ(f
య��x9ా#S అ¥� �ారమ	 ��K Zి9EZి తమక; ఒక#ాàను �ేZి��న%ా 9999
PQ�#ామ	 తన �ేJ�I\ందనున` అ¥� �ారFలను 9:ంట బ¿టBC ��", తన
రథమ	ల"`ట-�� బయల;�ే#S #ాJK9Eళ ల�A తను` చుటBC ��"న ఎ�ో]య	లను
ర�x¥�పతpలను హతమ	�ేZ2ను. 10101010 �ా%ా TEట-వరక;ను జరFగ	చున`టBC
ఎ�ో]య	ల; య��x9ా#S �ేJ�I\ంద నుండక JరFగ బ(f#S. PQ�#ామ	 తన
1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ాను Vస#SèంAనందున ఆ �ాలమందు >బµ`య	ను
అత" �ేJ�I\ందనుం(f JరFగబ(ెను. 11111111 మ#Sయ	 అతడ� య��x
పర�తమ	లయందు బ>1ీఠమ	లను కట-C ంA PQర�షల�మ	 �ాప�రసుÍ ల;
�ేవ�" Vస#SèంచునటB6  �ేZ2ను. య��x9ా#S" Vగ\హప�జక; లkపర�ెను. 12121212
అంతట పKవకNPQ�న ఏÚయ� ±క పJKక 9Kా Zి అత"±దwక; పం12ను
1ితరFడగ	 �x�దునక; �ేవ�(ైన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ావ� 
తం(fKPQ�న PQ��ా�ాతp మ�ర¶మ	లం�ైనను య��x#ాజ?ౖన ఆ¯ా
మ�ర¶మ	లం�ైనను నడ�వక 13131313 ఇW\ా P�ల; #ాàల మ�ర¶మందు నడA అ}బ	
సంతJ9ారF �ేZిన వ���xరమ	ల ��ప�న య��xను PQర�షల�మ	
�ాప�రసుÍ లను వ��చ#Sంపజ³Zి, కంటM ãగ	�లsౖన  తం(fK సంతJ 9ారగ	 
స�దరFలను వ� చం1ియ	Tx`వ�. 14141414 �ాబట-C  %tపu �ెగ	ల;�ేత PQ�9ా
 జనులను  1ిల6 లను  ´µర�లను  వసుN 9ాహనమ	ల"`ట-" nతpN ను.
15151515 వ� ఉదరమ	న 9ా�¥� క>%S !�I�> #�%S9:ౖ య	ందువ�; ��న క\�¤ణ ఆ



9ా�¥��ేత  1Lగ	ల; ప(f��వ�ను. 16161616 మ#Sయ	 PQ�9ా PQ�#ామ	]���I
Óి>ÌీNయ	లను కcÌీయ	ల �ేరFవనున` అరáయ	లను #³ప%ా 17171717 9ారF
య��x �ేశమ	]���I వAd �x"లk ��రబ(f #ాజ నగరFనందు �ొర�Iన సమసN
ప�xరÍమ	లను అత" క;మ�రFలను ´µర�లను పటBC ��"��P#S; అత"
క;మ�రFలలk క"షp¡ (ైన PQ�య�}à తపu అత"�I ఒక� క;మ�రF (ైనను
Vడ�వబడల�దు. 18181818 ఇ��యంతయ	 అPనతరF9ాత PQ�9ా క;దర�xల"
9ా�¥��ేత అత"" ఉదరమ	న nJNనందున 19191919 #?ండ� సంవతqరమ	ల; 9ా�¥�
బలమగ	చు వAd ఆ 9ా�¥��ేత అత" 1Lగ	ల; ప(f��P బహÑ 9Eదన TUందుచు
అతడ� మరణమ�PQను. అత" జనుల; అత" 1ితరFలక; �ేZిన ఉతN ర�I\యల;
అత"�I �ేయల�దు. 20202020 అతడ� ఏలTxరం�ంAనప�డ� మ	పu�� #?ం(ేండ6 9ాడ�;
PQర�షల�మ	లk ఎ"!�� సంవతqరమ	ల; ఏ> PQవ#S�I" ఇషCమ	 ల�"9ా(ై
అతడ� చ"��PQను; #ాàల సమ�ధులలk %ాక �x�దు ప�రమందు 9EరF�bట
జనుల; అత" �ాJ12ట-C #S.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 22��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 22��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 22��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 22

1111 అరáయ	ల�� కcడ దండ� V(fయ	�bట-�IవAdన 9ారF 12దw9ా#Sనంద#S"
చం1ి#S గనుక PQర�షల�మ	 �ాప�రసుÍ ల; అత" కడ%tటBC  క;మ�రF(ైన
అహజj�ను అత"�I బదుల;%ా #ాàను�ేZి#S. ఈ పK�ారమ	 య��x#ాజగ	
PQ�#ామ	 క;మ�రF(ైన అహజj� #ాజ�మ	 బÐం�ెను. 2222 అహజj�
P�లTxరం�ంAనప�డ� నల;వ�� #?ం(ేండ6 9ా(ై PQర�షల�మ	లk ఒక
సంవతqరమ	 ఏలsను; అత" త>6  ఒ] క;మ�#?N , ఆ�� 1LరF అతల�� 3333



దు#ా4ర¶మ	%ా పKవ#SNంచుటక; అత" త>6  అత"�I TEరFuచు వ�ెdను గనుక
అతడ�ను అ}బ	 సంతJ9ా#S మ�ర¶మ	లందు నడ�ెను. 4444 అ}బ	
సంతJ9ా#SవలsTE అతడ� PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�నడత నడ�ెను; అత" తం(fK
మరణ���న తరF9ాత 9ారF అత"�I ఆలkచనకరNలsౖ అత" Txశమ	నక;
�ారFక;లsౖ#S. 5555 9ా#S ఆలkచన ��ప�న అతడ� పKవ#SNంA, #ా¹J¶ ల�దులk
Zి#Sయ�#ాజ?ౖన హజjP�ల;�� య	దzమ	 �ేయ	ట�?r అ}బ	 క;మ�రF(ైన
ఇW\ా P�ల; #ాజగ	 PQ�#ామ	��కcడ ��PQను; Zి#Sయనుల�ేత
PQ�#ామ	నక; %ాయమ	ల; త%Sలsను. 6666 Zి#Sయ�#ాజ?ౖన హజjP�ల;�� �xను
#ామ�లk �ేZిన య	దzమ	నందు తనక; త%S>న %ాయమ	లను బµగ	�ేZి
��నుట�?r అతడ� PQజ?KP�ల;నక; మరల వ�ెdను. అ}బ	 క;మ�రF(ైన
PQ�#ామ	 #�%SPQ�య	Tx`డ" V" య��x #ాజ?ౖన PQ�#ామ	
క;మ�రFడగ	 అహజj� అత" ద#Sîంచుట�?r PQజ?KP�ల;నక; ��PQను. 7777
PQ�#ామ	 TUదwక; అతడ� వచుdట�ేత �ేవ�"వలన అత"�I Txశమ	
క>%?ను; ఎట6 న%ా అతడ� వAdనప�డ� అ}బ	 సంతJ9ా#S" "ర�4లమ	
�ేయ	ట�?r PQ�9ా అ�ÌL�IంAన "ంÌీక;మ�రF(ైన PQహÉ]���I అతడ�
PQ�#ామ	��కcడ ��%ా 8888 PQహÉ అ}బ	 సంతJ 9ా#S]ద ¬రFu
¬రFdట�?r వAdనప�డ� అతడ� య��x9ా#S అ¥�పతpలను, అహజj�క;
ప#S�xరక;ల;%ా నున` అహజj� స�దరFల క;మ�రFలను చూA 9ా#S"
హతమ	�ేZ2ను. 9999 అతడ� అహజj�ను 9:ద�?ను. అతడ� ��¹Ö నులk
�x%Sయ	ండ%ా 9ారF అత" పటBC ��" PQహÉTUదwక; ¬Zి��"వAd#S; 9ారF
అత" చం1ిన తరF9ాత ఇతడ� PQ�9ాను హృదయప�ర�కమ	%ా 9:ద�Iన



PQ��ా�ాతp క;మ�రFడ� గ�x అను��" అత" �ాJ12ట-C #S; �ా%ా
#ాజ��¤ల;టక; అహజj� Pంట- 9ారF ఇక T:వరFను ల�క��P#S. 10101010 అహజj�
త>6PQ�న అతల�� తన క;మ�రFడ� చ"��PQ న" V"నప�డ� ఆ�� ల�A
య��x9ా#S సంబంధులగ	 #ాజవంశàలనంద#S" హతమ	 �ేZ2ను. 11111111 అP�ే
#ాàనక; క;మ�#?NPQ�న PQ�షబతp అహజj� క;మ�రF(ైన ã9ాషpను
హతpలsౖన #ాజక;మ�రFలలkనుం(f �ొం%S>ంA, అత"" అత" �x��" ఒక
పడకట-ంట-లk ఉం�ెను. PQ�#ామ	 #ాà క;మ�#?Nయ	ను PQ�య��x
అను య�జక;" ´µర�య	T:ౖన PQ�షబతp అతల��క; కనబడక;ండ అత"
�xA12టMCను గనుక ఆ�� అత" చంపల�క��PQను; ఈ PQ�షబతp అహజj�క;
స�ద#S. 12121212 ఆరF సంవతqరమ	ల; అతడ� 9ా#S��కcడ �ేవ�" మం��ర మ	లk
�xచబ(fయ	ం(ెను; ఆ �ాలమ	న అతల�� �ేశమ	ను �ా>ం�ెను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 23��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 23��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 23��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 23

1111 అంతట ఏడవ సంవతqరమందు PQ�య��x... ¥ైర�మ	 �ెచుd��",
శ�x¥�పతpల��ను PQ#�}మ	 క;మ�రF(ైన అజ#ా���ను PQ�}Txను
క;మ�రF(ైన ఇ�ా4P�ల;��ను ఓబéదు క;మ�రF(ైన అజ#ా���ను
అ�xయ�క;మ�రF(ైన మయW య���ను ��	 క;మ�రF(ైన ఎÚ�ా�ాతp��ను
"బంధన�ేయ%ా 2222 9ారF య��x �ేశమందంతటను సంచ#SంA, య��x9ా#S
పటCణమ	 ల"`ట-లkనుం(f ల��య	లను ఇW\ా P�Úయ	ల 1ితరFల Pండ6
12దwలను సమకc#Sd PQర�షల�మ	నక; ��డ���" వAd#S. 3333 జనులందరF
సమ�జమ	%ా కc(f �ేవ�" మం��రమ	లk #ాà�� "బంధన �ేZి��"నప�డ�



అతడ� 9ా#S�� ఇట6 T:ను--PQ�9ా �x�దు క;మ�రFలను గ�#Sd PAdన
Z2లవ���ప�న #ాజక;మ�రFడ� #ాజ� �¤లవలsను. 4444 �ాబట-C  ]రF �ేయవలZిన
�ేమన%ా, ]లk య�జక;లsౖన9ా#³! ల��య	లsౖన9ా#³! VW\ా ంJ ��నమ	న
లkపల పK9Ehంచు9ారF మ�డ� ´µగమ	లsౖ, ±క ´µగమ	 �x�ర�ాలక;ల;%ా
ఉండవలsను. 5555 ఒక ´µగమ	 #ాజనగరFTUదw  ఉండవలsను. ఒక ´µగమ	 ప�Tx��
గ	మ4మ	 TUదw  ఉండవలsను, జనులందరF PQ�9ా మం��రప�
ఆవరణమ	లలk ఉండవలsను. 6666 య�జక;ల;ను ల��య	లలk ప#S�xరమ	
�ేయ	9ారFను తపu PQ�9ా మం��రమ	 లkప>�I మ#S ఎవరFను #ాకcడదు,
9ారF పKJÌి¡ ంపబ(fన 9ారF గనుక 9ారF లkప>�I #ావచుdను%ా" జనులందరF
PQ�9ా ఇAdన ఆజ®��ప�న బయట ఉండవలsను. 7777 ల��య	లందరF తమ
తమ ఆయ	ధమ	లను �ేతపటBC ��" #ాàచుటBC ను ఉండవలsను, మం��రమ	
లkప>�I మ#S ఎవ#?rనను వAdనPQడల ఆ వAdన9ా#S�I మరణhm V¥�ంచు(f;
#ాà లkప>�I వAdనప�(ే! బయట-�I 9:ళØ6  నప�(ే! ]రF అత"��కcడ
ఉండవలsను. 8888 �ాబట-C  ల��య	ల;ను య��x9ారందరFను య�జక;(ైన
PQ� య��x ఆజ® యంతట- పK�ారమ	 �ేZి#S; య�జక;(ైన PQ�య��x
వంతpల9ా#S�I Z2లVయ�ల�దు గనుక పKJ 9ాడ� VW\ా ంJ��నమ	న బయట-�I 9:ళ6
వలZిన తన9ా#S" ఆ ��నమ	న లkప>�I #ావలZిన తన9ా#S" ¬Zి��"వ�ెdను.
9999 మ#Sయ	 య�జక;(ైన PQ�య��x �ేవ�" మం��ర మందు #ాజ?ౖన �x�దు
ఉంAన బలs6 మ	లను �³(ెమ	లను (xళ6ను శ�x¥�పతpలక; అపu%Sం�ెను. 10101010
అతడ� ఆయ	ధమ	 �ేత పటBC ��"న జనులంద#S" మం��రప� క;(f9:ౖప�నుం(f
PQడమ9:ౖప�వరక; బ>1ీఠమ	 పKక�ను మం��రమ	పKక�ను #ాàచుటBC ను



ఉం�ెను. 11111111 అప�డ� 9ారF #ాజక;మ�రF" బయట-�I ��డ���" వAd, అత"]ద
�I#§టమ	ంA, ధర4 WాసN � గ\ంథమ	ను అత" �ేJ�IAd అత"�I పటµC �ÌLకమ	
�ేZి#S; PQ�య��xయ	ను అత" క;మ�రFల;ను అత"" అ�ÌL�IంA#ాà
AరంyVయగ	ను%ాక య"#S. 12121212 పరFగ	లsతpN చు #ాàను ��"య�డ�చు ఉన`
జనుల; �ేయ	 ధ�" అతల�� V" PQ�9ా మం��రమందున`
జనుల±దwక; వAd 13131313 పK9EశసÍలమ	దగ¶ర నున` అత"�I ఏ#ాuటMౖన
సN ంభమ	TUదw  #ాà "ల;వబ(fయ	ండ�టయ	, అ¥�పతpల;ను బ�రల;
ఊదు9ారFను #ాàTUదwనుండ�టయ	, �ేశప� జనులందరFను సం��Ìించుచు
బ�రల�� Txదమ	ల; �ేయ	చుండ�టయ	, %ాయక;ల;ను 9ాద�మ	ల��
సుN J�ాటల; �ాడ�చుండ�టయ	 చూA వసN �మ	ల; Aంప���"�ోKహమ	 �Kోహమ"
అర�ెను. 14141414 అప�డ� య�జక;(ైన PQ�య��xPQ�9ా మం��రమ	లk
ఆ��ను చంపవలదు, ఆ��ను పంక;N ల అవతలక; 9:ళ69EZి ఆ�� పmమ	
ప�ను9ా#S" కJN�ేత చంప�డ" Z2ౖన�మ	]దనున` శ�x¥�పతpలక; ఆజ®
ఇ�ెdను. 15151515 �ాబట-C  9ారF ఆ��క; �x#SPAd, #ాజనగరFTUదwనున` గ	ఱÃప�
గ	మ4మ	±క� పK9EశసÍలమ	నక; ఆ�� వAd నప�డ� 9ారF ఆ��ను అక�డ
చం1ి9EZి#S. 16161616 అప�డ� PQ�య��x జనులందరF PQ�9ా9ా#?r
య	ండవలsన" జనులంద#S��ను #ాà��ను "బంధన�ేZ2ను. 17171717 అంతట
జనులందరFను బయల; �ేవత±క� గ	(f�I ��P �x" పడ%tట-C ,
బ>1ీఠమ	లను Vగ\హమ	లను తpతpN "యల;%ా VరFగ%tట-C , బయల;
య�జక;(ైన మ�xN నును బ>1ీఠమ	ల మ	ందర చం1ి#S. 18181818 మ#Sయ	 ¹ÌL
PAdన ధర4WాసN � మందు 9Kా యబ(fన�x""బట-C  ఉ�xqహమ	��ను



%ానమ	��ను PQ�9ాక; అ#SuంపవలZిన దహనబల;లను �x�దు
"య!ంAన పK�ారమ	%ా అ#SuంచునటB6 , ల��య	లsౖన య�జక;ల �ేJ�I\ంద
నుండ�నట-Cయ	, PQ�9ా మం��ర మందు �x�దు పనుల;
పంA9EZినట-Cయ	T:ౖన PQ�9ా మం��రప� �ావ>9ా#S�I PQ�య��x
"రÞPం�ెను. 19191919 PQ�9ా మం��రమ	లk"�I �ే"�ేతT:ౖనను అంటBత%S>న
9ారF పK9Ehంపక;ండ�నటB6  అతడ� �x�రమ	ల±దw �x�ర �ాలక;లను ఉం�ెను.
20202020 మ#Sయ	 అతడ� శ�x¥�పతpలను పK¥xనులను జనుల అ¥��ారFలను �ేశప�
జనులనంద#S" 9:ంటబ¿టBC ��" PQ�9ా మం��రమ	లkనుం(f #ాàను
��డ���" వ�ెdను; 9ారF ఎతNPన �x�రమ	గ	ండ #ాజనగరF��Ad
#ాజ�Zిం}సనమ	]ద #ాàను ఆZీను" �ేయ%ా 21212121 �ేశజనులందరF
సం��ÌింA#S. 9ారF అతల��ను చం1ిన తరF9ాత పటCణమ	 T:మ4��%ా ఉం(ెను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 24��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 24��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 24��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 24

1111 ã9ాషp ఏలTxరం�ంAనప�డ� ఏడ� సంవతq... రమ	ల PÀడ�గల9ా(ై
PQర�షల�మ	లk నల;వ�� ఏండ�6  ఏలsను; అత" త>6  బ¿P�#?ªబµ �ాప�రసుÍ #ాలsౖన
�బµ�. 2222 య�జక;(ైన PQ�య��x బK���Iన ��నమ	ల"`య	 ã9ాషp
PQ�9ా దృÌిC �I య�xరÍమ	%ా పKవ#SNం�ెను. 3333 PQ�య��x అత"�I
PదwరF ´µర�లను 12ం(f6  �ేZ2ను; అతడ� క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను కT:ను. 4444
అంతట PQ�9ా మం��రమ	ను బµగ	�ేయవలsన" ã9ాషpనక;
�xతuర�మ	 ప�టMCను గనుక 5555 అతడ� య�జక;లను ల��య	లను
సమకc#Sd]రF య��x పటCణమ	లక; ��P ] �ేవ�" మం��రమ	 బµగ	



�ేయ	ట�?r ఇW\ా  P�Úయ	లంద#S±దwనుం(f ధనమ	ను ఏటäట సమకcరFdచు,
ఈ �ార�మ	ను ]రF త�ర12టCవలsన" 9ా#S�ాజ®  ఇ�ెdను. 9ారF �x"" త�ర%ా
�ేయక��Pనందున 6666 #ాà పK¥xనయ�జక;డగ	 PQ�య��xను 1ి>Aఆ
దు#ా4రF¶ #ాలsౖన అతల��క;మ�రFల; �ేవ�" మం��ర మ	ను �ాడ��ేZి,
PQ�9ా మం��ర సంబంధ���న పKJ��¡ పకరణమ	ల న"`ట-"
బయల;�ేవతప�జక; ఉప ã%SంA#S. 7777 ¯ాm�ప� గ	(xరమ	ను
బµగ	�ేయ	ట�?rయ��xలk నుం(fయ	 PQర�షల�మ	లkనుం(fయ	
ఇW\ా P�Úయ	ల సమ�జక;ల�ేత PQ�9ా ZLవక;(ైన ¹ÌL "రÞPంAన
�ానుకను ల��య	ల��  9:ందుక; �ె1ిu �ె1ిuంచల�ద" య(f%?ను. 8888 �ాబట-C
#ాà ఆజ® ��ప�న 9ారF ఒక 12టMCను �ేPంA PQ�9ా మం��ర�x�రమ	
బయట ఉంA#S. 9999 మ#Sయ	 �ేవ�" ZLవక;(ైన ¹ÌL అరణ�మందు
ఇW\ా P�Úయ	లక; "రÞ PంAన �ానుకను PQ�9ా±దwక; జనుల;
�ేవలsన" య��xలkను PQర�షల�మ	లkను 9ారF �xట-ంA#S. 10101010 �ా%ా
అ¥�పతpలందరFను జనులందరFను సం��షమ	%ా �ానుకలను ¬Zి��" వAd
�x>నంతమటBC క; 12టMCలk 9EZి#S. 11111111 ల��య	ల; ఆ 12టMCను #ాà Vమ#Sîంచు
సÍలమ	 నక; �ెచుdచు వAd#S; అందులk దKవ�మ	 V¯ాN రమ	%ా నున`టBC
కనబ(fనప�(ెల6 , #ాà±క� పK¥xన మంJKయ	 పK¥xన య�జక;డ�
"య!ంAన 12ౖ V�x రణకరNయ	 వAd, 12టMCలkనున` దKవ�మ	ను ¬Zి య�x
¯ాÍ నమందు �x"" ఉంచుచు వAd#S; 9ా#§��ప�న పల; మ�రF �ేయ	ట�ేత
V¯ాN ర���న దKవ�మ	 సమకcరdబ(ెను. 12121212 అప�డ� #ాàను
PQ�య��xయ	ను PQ�9ా మం��రప� ప"�ేయ	9ా#S�I �x""Ad,



PQ�9ా మం��రమ	ను బµగ	�ేయ	ట�?r �ాZ29ా#S" వడ6 9ా#S", PQ�9ా
మం��రమ	ను బలపరచుటక; ఇనుపప" PతN(fప" �ేయ	9ా#S" కc>�I
క;��#Sd#S. 13131313 ఈల�గ	న ప"9ారF ప" జ#S%SంA సంప�#SN �ేZి#S. 9ారF �ేవ�"
మం��రమ	ను �x" య�xZిÍJ�I �ెAd �x" బలపరA#S. 14141414 అ�� Zిదz���న
తరF9ాత !%S>న దKవ�మ	ను #ాàTUదwక;ను PQ�య��x ±దwక;ను
¬Zి��"#ా%ా 9ారF �x" �ేత PQ�9ా మం��రప� ZLవయందు ఉపãగపడ�
నటB6 ను, దహనబల;ల న#Suంచుటయందు ఉపãగపడ� నటB6 ను,
ఉపకరణమ	లను గ#SటMలను 9:ం(f బం%ారమ	ల ఉపకరణమ	లను �ేPంA#S.
PQ�య��xయ	న` య"`��నమ	ల; PQ�9ా మం��రమ	లk
దహనబల;ల; "త�మ	ను అ#Suంపబ(ెను. 15151515 PQ�య��x ��నమ	ల;
గడAన వృదుz (ై చ" ��PQను; అతడ� చ"��Pనప�డ� నూట మ	పu�� ఏండ6
9ాడ�. 16161616 అతడ� ఇW\ా P�Úయ	లలk �ేవ�" దృÌిC �I" తన Pంట-9ా#S దృÌిC �I"
మంA9ా(ై పKవ#SNం�ెను గనుక జనుల; �x�దు పటCణమందు #ాàలదగ¶ర అత"
�ాJ 12ట-C #S. 17171717 PQ�య��xచ" ��Pన తరF9ాత య��x అ¥�పతpల; వAd
#ాàనక; నమస�#Sంప%ా #ాà 9ా#S మ�టక; సమ4Jం�ెను. 18181818 జనుల; తమ
1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ా మం��రమ	ను VడA, �ేవ�xసN ంభమ	లక;ను
Vగ\హమ	లక;ను ప�జ�ేZి#S; 9ారF, �ేZిన PÀ యప #ాధమ	 "!తNమ	
య��x9ా#S]���I" PQర�షల�మ	 �ాప�రసుÍ ల]���I" �Åపమ	 వ�ెdను. 19191919
తన 9:ౖప�నక; 9ా#S" మÈ6ంచుట�?r PQ�9ా 9ా#S±దwక; పKవకN లను పంప%ా
ఆ పKవకNల; 9ా#S]ద ¯ాm�మ	 ప>�I#S%ా" 9ారF �ెV±గ¶క య	ం(f#S. 20202020
అప�డ� �ేవ�" ఆత4 య�జక;డగ	 PQ�య��x క;మ�రF(ైన జ?క#ా�]���I



#ా%ా అతడ� జనులPQదుట "ల;వబ(f]#?ందుక; PQ�9ా ఆజ®లను
]రFచుTx`రF? ]రF వ#Szల6 రF; ]రF PQ�9ాను Vస#SèంAJ#S గనుక ఆయన
!మ	4ను Vస#SèంAయ	Tx`డ" �ేవ�డ� Z2లVచుdచుTx`డ� అT:ను. 21212121
అందుక; 9ారత"]ద క;టK�ేZి, #ాà మ�టనుబట-C  PQ�9ా మం��రప�
ఆవరణమ	లkపల #ాళØ6  రFV్వ అత" �xవ%tట-C #S. 22222222 ఈ పK�ారమ	 #ాజ?ౖన
ã9ాషp జ?క#ా� తం(fKPQ�న PQ�య��x తనక; �ేZిన ఉప �ారమ	ను
మరAన9ా(ై అత" క;మ�రF" చం1ిం�ెను; అతడ� చ"��వ�నప�డ�PQ�9ా
�º" దృÌిC ంA �º"" V�xరణలk"�I �ెచుdను%ాక యT:ను. 23232323 ఆ
సంవతq#ాంతమందు Zి#Sయ� Z2ౖన�మ	 ã9ాషp ]���I వ�ెdను; 9ారF
య��x�ేశమ	]���I" PQర�ష ల�మ	]���I" వAd, W షమ	ల�క;ండ జనుల
అ¥�పతpలనంద#S" హతమ	�ేZి, �xమ	 పటBC ��"న ��ల6 ¯�మ4ంతయ	
దమసు� #ాàTUదwక; పం1ి#S. 24242424 Zి#Sయనుల; Aన`దండ��� వAdనను
య��x9ారF తమ 1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ాను Vస#SèంAనందు�?r
PQ�9ా 9ా#S �ేJ�I అJV¯ాN ర ���న ఆ Z2ౖన�మ	ను అపu%Sంప%ా ã9ాషpక;
hm క>%?ను. 25252525 9ారF ã9ాషpను VడA��Pనప�డ� అతడ� !�I�> #�%SPQ�
య	ం(ెను. అప�డ� య�జక;(ైన PQ�య��x క;మ�రFల �Kా ణహత��ోషమ	
"!తNమ	 అత" ZLవక;ల; అత"]ద క;టK�ేZి, అతడ� పడక]ద ఉండ%ా
అత" చం1ి#S.అతడ� చ"��Pన తరF 9ాత జనుల; �x�దు పటCణమందు
అత" �ాJ 12ట-C #S %ా" #ాàల సమ�ధులలk అత" �ాJ12టCల�దు. 26262626 అత"]ద
క;టK�ేZిన9ారF అ¹4య	#ాలsౖన Ìిమ�తp క;మ�రFడగ	 జjబµదు,
¹య�బ	#ాలsౖన Ìి]తp క;మ�రFడగ	 PQ�జjబµదు అను9ారF. 27272727 అత"



క;మ�రFలను గ�#Sdయ	, అత"]ద �ెపuబ(fన అTEక���న �ే9Ùక;N లను
గ�#Sdయ	, అతడ� �ేవ�" మం��రమ	ను బµగ	�ేయ	 టను గ�#Sdయ	 #ాàల
సట«క గ\ంథమ	లk 9Kా యబ(f య	న`��. అత"�I బదుల;%ా అత" క;మ�రF(ైన
అమజj� #ాజjPQను.
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1111 అమజj� P�లTxరం�ంAనప�డ� ఇరFవ�� యP... �ేండ6 9ా(ై PరFవ��
�¾!్మ�� సంవతqరమ	ల; PQర�ష ల�మ	లk ఏలsను; అత" త>6
PQర�షల�మ	 �ాప�రసుÍ #ాల;, ఆ�� 1LరF PQ� య�xw ను. 2222 అతడ�
PQ�9ా దృÌిC �I య�xరÍమ	%ా పKవ#SNం�ెను%ా" ప�రÞహృదయమ	��
ఆయనను అనుస#Sంపల�దు. 3333 #ాజ�మ	 తనక; ZిÍ ర ���నప�డ� అతడ� #ాజ?ౖన
తన తం(fK" చం1ిన #ాజZLవక; లను చం1ిం�ెను. 4444 అP�ేతండ�K ల;
1ిల6 ల��రక;ను 1ిల6 ల; తండ�K ల��రక;ను �xవకcడదు, పKJ మ"Ìి తన
�ాపమ	��రక; �xTE �xవవలsన" ¹ÌL గ\ంథ మంద> ధర4WాసN �మ	నందు
9Kా యబ(fయ	న` PQ�9ా ఆజ®నుబట-C  అతడ� 9ా#S 1ిల6 లను చంపక
మ�T:ను. 5555 అమజj� య��x9ా#Sనంద#S" సమకc#Sd య��x �ేశమంతటను
బ¿Tx�]య	ల �ేశమంతటను 9ా#S9ా#S 1ితరFల Pండ6 నుబట-C
సహ¯Kా ¥�పతpలను శ�x¥�పతpలను "య!ం�ెను. అతడ� ఇరFవ��
సంవతqరమ	ల; nదల;��" అంతక; 12ౖ �Kా యమ	గల 9ా#S" లs�I�ంప%ా,
ఈటMను (xళ6ను పటBC ��" య	దzమ	నక; ��ద%Sనట-C  ãధుల;
మ�డ�లmలమం�� కనబ(f#S. 6666 మ#Sయ	 అతడ� ఇW\ా P�ల;9ా#Sలkనుం(f



లmమం�� ప#ాక\మWాల;లను #?ండ�వందల మణ	గ	ల 9:ం(f�I క;��#?dను. 7777 
�ైవజను(ైన ±కడ� అత"±దwక; వAd#ాజj, ఇW\ా P�ల;9ా#S Z2ౖన�మ	ను
��కcడ ¬Zి��"��వదుw , PQ�9ా ఇW\ా P�ల;9ారగ	 ఎâKా P]య	లలk
ఎవ#S�I" ��డ�%ా ఉండడ�. 8888 ఆల�గ	 ��వలsన" క;న`PQడల ��మ	4,
య	దzమ	 బలమ	%ా �ేZినను �ేవ�డ�  శతpK వ� ఎదుట "ను` కcల;dను;
"ల;వబ¿టBC టయ	 పడ9Eయ	టయ	 �ేవ�"వశ�¤గ�x అ" పKకట-ంప%ా 9999 
అమజj� �ైవజను" చూAఇW\ా P�ల;9ా#S Z2ౖన�మ	నక; TE"Adన #?ండ�వందల
మణ	గ	ల 9:ం(f�I ఏ! �ేZ2దమ" అ(f%S నందుక;�º"కంటM మ#S య¥�కమ	%ా
PQ�9ా క; ఇయ�గలడ" ఆ �ైవజనుడ� పKతp�తN ర!�ెdను. 10101010 అప�డ�
అమజj� ఎâKా Pమ	లkనుం(f తన±దwక; వAdన Z2ౖన�మ	ను 9EరFపరA]
Pండ6 క; J#S%S 9:ళØ6 డ" 9ా#S�I Z2లV�ెdను; అందుక; 9ా#S �Åపమ	 య��x
9ా#S ]ద బహÑ%ా రగ	ల;��T:ను, 9ారF ఉగ	\ లsౖ తమ Pండ6 క; J#S%S ��P#S. 11111111
అంతట అమజj� ¥ైర�మ	 �ెచుd��" తన జనుల�� కcడ బయల;�ే#S
ఉప�పల6 ప� సÍలమ	నక; ��P W PÀరF9ా#Sలk ప��9Eలమం��" హతమ	
�ేZ2ను. 12121212 �Kా ణమ	��నున` మ#S ప��9Eలమం��" య��x9ారF �ెరపటBC ��",
9ా#S" ఒక 1LటB]���I ¬Zి��"��P ఆ 1LటB]దనుం(f 9ా#S" పడ9Eయ%ా
9ారF తpతpN "యలsౖ��P#S. 13131313 అP�ే తన��కcడ య	దzమ	నక; #ావదw"
అమజj� J#S%S పం1ి9EZిన Z2ౖ"క;ల; ��¹Ö ను nదల;��" బéì �#�నువరక;
ఉన` య��xపటCణమ	ల]ద ప(f9ా#Sలk మ�డ� 9Eలమం��" హతమ	�ేZి
V¯ాN ర ���న ��ల6 ¯�మ	4 పటBC ��" ��P#S. 14141414 అమజj� ఎ�ో]య	లను ఓ(fంA
J#S%S వAdన తరF9ాత అతడ� W PÀరF9ా#S �ేవతలను ¬Zి��"వAd తనక;



�ేవతల;%ా ">1ి 9ాట-�I నమస�#SంA ధూపమ	 9EZ2ను. 15151515 అందు��రక;
PQ�9ా �Åపమ	 అమజj� ]ద రగ	ల;��T:ను. ఆయన అత"±దwక;
పKవకNను ఒక" పంప%ా అతడ� �ేJలkనుం(f తమ జనులను V(f1ింప శ�INల�"
�ేవతల±దw 9:ందుక; V�xరణ �ేయ	దువ" అమజj��� నT:ను. 16161616 అతడ�
అమజj��� మ�టల�డ�చుండ%ా #ాà అత" చూAవ� #ాà±క�
ఆలkచనకరNలలk ఒకడ9:ౖJ9ా? ఊర��నుమ	;TEను "ను` చంపTEల అ" �ెపu%ా
ఆ పKవకNవ� ఈల�గ	న �ేZి Tx ఆలkచనను అం%§క#Sంపక��వ�ట చూA �ేవ�డ�
"ను` నhంపజ³యను�ేwhంA య	Tx`డ" Txక; �ె>య	న" �ె1ిu
య�ర��T:ను. 17171717 అప�డ� య��x#ాజ?ౖన అమజj� ఆలkచన�ేZి��"రమ	4
మనమ	 ఒక#S మ	ఖమ	ను ఒకరమ	 చూచు��ంద మ" PQహÉక; ప�ట-Cన
PQ�య�}à క;మ�రFడ�ను ఇW\ా P�ల; #ాàT:ౖన PQ�య�షpTUదwక;
వరNమ�నమ	 పం12ను. 18181818 �ా%ా ఇW\ా P�ల;#ాజ?ౖన PQ�య�షp య��x#ాజ?ౖన
అమజj�క; ఈల�గ	 JరFగ వరNమ�నమ	 పం12ను క;మ�#?Nను Tx
క;మ�రF"�Iమ4" లsబµT°నులk నున` మ	ండ6 �ెటBC  లsబµT°నులkనున`
�ేవ�xరFవృm మ	నక; వరNమ�నమ	 పంప%ా లsబµT°నులk సంచ#Sంచు ఒక
దుషCమృగమ	 ఆ మ	ండ6 �ెటBC ను �¾K �I�9EZ2ను. 19191919 TEను ఎ�ో]య	లను
ఓ(fంAJ" గ�x య" వను ��నుచుTx`వ�;  హృదయమ	 వ� గ#S�ంA
పKగల»మ	 ల�డ�నటB6  �ేయ	చున`��; Pంట-±దw  ">A య	ండ�మ	; వ�
Tx జo>�I వAd �×డ� �ెచుd��నుట PQందుక;? వ�ను ��కcడ
య��x9ారFను అపజయ nందుట PQందుక;? 20202020 జనుల; ఎ�ో]య	ల
�ేవతల ±దw V�xరణ �ేయ	చు వAd#S గనుక 9ా#S శతpK వ�ల �ేJ�I 9ారF



అపu%Sంపబడ�నటB6  �ేవ�" 1LKరణవలన అమజj� ఆ వరNమ�నమ	ను
అం%§క#Sంపక ��PQను. 21212121 ఇW\ా  P�ల; #ాజ?ౖన PQ�య�షp బయల;�ేర%ా
య��x �ేశమ	నక; �ే#Sన బé�ెª��షpలk అతడ�ను య��x #ాజ?ౖన
అమజj�య	ను ఒక#S మ	ఖమ	 ఒకరF చూచు ��"#S. 22222222 య��x9ారF
ఇW\ా P�ల;9ా#SPQదుట "ల;వ ల�క ఓ(f��%ా పKJ9ాడ�ను తన తన
గ	(xరమ	నక; �ా#S��PQను. 23232323 అప�డ� ఇW\ా P�ల;#ాజ?ౖన PQ� య�షp
PQ�య�}àనక; ప�ట-Cన ã9ాషp క;మ�రF డ�ను య��x#ాàT:ౖన
అమజj�ను బé�ెª��షpలk పటBC ��" PQర�షల�మ	నక; ¬Zి��" వAd,
PQర�షల�మ	 �Kా �ారమ	ను ఎâKా Pమ	 గ	మ4మ	 nదల;��"
మ�లగ	మ4మ	వరక; Txల;గ	వందల మ�రల ��డ�గ	న పడ %tటMCను. 24242424
అతడ� �ేవ�" మం��రమ	లk ఓబé�ె�ోమ	 TUదwనున` 9:ం(fయంతయ	
బం%ారమంతయ	 ఉపకర ణమ	ల"`య	 #ాà నగరFనందున` ¯�మ	4ను
క;దవ12టC  బ(fన9ా#S" ¬Zి��" ��¹Ö నునక; J#S%S 9:æç6 ను. 25252525 ఇW\ా P�ల;
#ాàను PQ�య�}à క;మ�రFడ� T:ౖన PQ�య�షp మరణ���న
తరF9ాత య��x #ాàను ã9ాషp క;మ�రFడ�T:ౖన అమజj� పదునPదు
సంవతqరమ	ల; బK���?ను. 26262626 అమజj� �ేZిన Pతర �ార�మ	ల; య��x
ఇW\ా P�ల;#ాàల గ\ంథమందు 9Kా యబ(fయ	న`V. 27272727 అమజj� PQ�9ాను
అనుస #Sంచుట మ�"9EZిన తరF9ాత జనుల; PQర�షల�మ	లk అత"]ద
క;టK�ేయ%ా అతడ� ల��×షpనక; �ా#S ��PQను. 28282828 అP�ే 9ారF అత" 9:నుక
ల��×షpనక; మను షp�లను పం1ి అత" అక�డ చం1ి, గ	ఱÃమ	ల]ద అత"
శవమ	 ఎ�I�ంA ¬Zి��"వAd య��xపటCణమందు అత" తండ�K ల±దw  అత"



�ాJ12ట-C #S.
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1111 అంతట య��x జనులందరFను పదుTx#³ండ6  9ా(ైన ఉ�èయ�ను ¬Zి��"
అత" తం(fKPQ�న అమజj�క; బదుల;%ా #ాà%ా "య!ంA#S. 2222 అతడ�
ఎలతpను కట-C ంA, #ాజగ	 తన తం(fK అత" 1ితరFల��కcడ "��KంAన తరF9ాత
అ�� య��x9ా#S�I J#S%S వచుdనటB6  �ేZ2ను. 3333 ఉ�èయ� P�లTxరం�ంAనప�డ�
పదుTx #³ండ6 9ా(ై PQర�షల�మ	లk ఏబ�� #?ండ� సంవతqర మ	ల; ఏలsను;
అత" త>6  PQర�షల�మ	 �ాప�రసుÍ #ాల;, ఆ�� 1LరF PQ��ల��. 4444 అతడ� తన
తం(fKPQ�న అమజj� చర� యంతట- పK�ారమ	 PQ�9ా దృÌిC �I య�xరÍమ	%ా
పKవ#SNం�ెను. 5555 �ేవ�" పKత�mత Vషయమందు �ె>V క>%Sన జ?క#ా� ��నమ	లలk
అతడ� �ేవ�" ఆశ\Pం�ెను, అతడ� PQ�9ాను ఆశ\PంAనంత�ాలమ	
�ేవ�డ� అత" వ#Szల6  జ³Z2ను. 6666 అతడ� బయల;�ే#S Óి>ÌీNయ	ల��
య	దzమ	�ేZి %ాతp �Kా �ారమ	ను యబ¿` �Kా �ారమ	ను అ��i దు �Kా �ారమ	ను
పడ%tట-C , అ��i దు �ేశమ	లkను Óి>ÌీNయ	ల పK�ేశమ	లలkను
�Kా �ారప�రమ	లను కట-C ం�ెను. 7777 Óి>ÌీNయ	ల��ను గ�రËయల;లk "వZింAన
అరáయ	ల��ను ��హÉయ	ల��ను అతడ� య	దzమ	 �ేయ%ా �ేవ�డ�
అత"�I స}యమ	 �ేZ2ను. 8888 అ¹4 య	ల; ఉ�èయ�క; ప"`చుd9ా#?r#S.
అతడ� అ¥�కమ	%ా బల��వృ��z  TUం�ెను గనుక అత" �×#SN ఐగ	ప�N  మ�ర¶
పK�ేశమ	ల"`టను 9ా�1ిం�ెను. 9999 మ#Sయ	 ఉ�èయ� PQర�షల�మ	లk
మ�లగ	మ4మ	 దగ¶రను, పల6 ప�సÍలమ	ల గ	మ4మ	 దగ¶రను, �Kా �ారప�



మ�ల దగ¶రను, దుర¶మ	లను కట-C ంA గ	మ4మ	ల; ��టCపర�ెను. 10101010
అ��య	%ాక Ì2ÓLల� పK�ేశమ	లkను ����xన పK�ేశమ	లkను అత"�I V¯ాN ర���న
ప�వ�ల;ండ%ా అతడ� అరణ�మ	లk దుర¶మ	ల; కట-C ంA అTEక���న బµవ�ల;
తKV�ం�ెను. వ�వ¯ాయమందు అతడ� అ1Lmగల9ాడ� గనుక పర�త మ	లలkను
క#?4ల;లkను అత"�I వ�వ¯ాయక;ల;ను �xK m ��ట ప"9ారFను క>%Sయ	ం(f#S.
11111111 య	దzమ	నక; ఉ�èయ�క; Z2ౖన�మ	 క>%Sయ	ం(ెను; అందులk" ãధుల;
#ాà అ¥�పతpలలk హనTx� అను9ా" �ేJ�I\ందనుం(f#S. ఖజjTx�xరFడగ	
మయ W య�య	 పK¥xనమంJKయగ	 PQ ß̈P�ల;ను 9ా#S లsక� ఎం�ైన�� చూA
9ా#S" పటµలమ	%ా ఏరuరచు9ా#?r య	ం(f#S. 12121212 9ా#S 1ితరFల Pండ6  12దwల
సంఖ�ను బట-C  ప#ాక\మWాల;ల; #?ండ� 9Eల ఆరFవందల మం�� PQ#S. 13131313
#ాàనక; స}యమ	 �ేయ	ట�?r శతpK వ�ల�� య	దzమ	 �ేయ	టయందు
1LరF��ం��న ప#ాక\మWాల;లsౖన మ�డ�లmల ఏడ� 9Eల ఐదువందలమం��గల
Z2ౖన�మ	 9ా#S �ేJ�I\ంద ఉం(ెను. 14141414 ఉ�èయ� PÀ Z2ౖన�మంతట-�I (xళ6ను
ఈటMలను hర¯ాN  ణమ	లను కవచమ	లను Vల;6 లను వ(fZ2లలను �ేPం�ెను. 15151515
మ#Sయ	 అతడ� అంబ	ల TE! 12దw#ాళ6TE! పKã%Sంచుట�?r ఉ�ాయ Wాల;ల;
క>uంAన యంతKమ	లను PQర�షల�మ	లk �ేPంA దుర¶మ	లలkను
బ	రFàలలkను ఉం�ెను. అతడ� ZిÍ రపడ�వరక; అత"�I ఆశdర�కర ���న
స}యమ	 క>%?ను గనుక అత" �×#SN దూరమ	%ా 9ా�1ిం�ెను. 16161616 అP�ే
అతడ� ZిÍ రప(fన తరF9ాత అతడ� మనసుqన గ#S�ంA �ె(f��PQను. అతడ�
ధూప1ీఠమ	]ద ధూపమ	9Eయ	ట�?r PQ�9ా మం��రమ	లk పK9EhంA తన
�ేవ�(ైన PQ�9ా]ద �ోKహమ	 �ేయ%ా 17171717 య�జక;(ైన ఆజ#ా�య	



అత"��కcడ ¥ైర�వంతpలsౖన PQ�9ా య�జక;ల; ఎనుబ�� మం��య	 అత"
9:ంబ(f లkప>�I ��P#S. 18181818 9ారF #ాజ?ౖన ఉ�èయ�ను ఎ��#SంAఉ�èయ�,
PQ�9ాక; ధూపమ	 9Eయ	ట ధూపమ	 9Eయ	ట�?r పKJÌి¡ ంపబ(fన అహ#�ను
సంతJ9ా#?rన య�జక;ల ప"P�%ా"  ప" �ాదు; ప#S�దzసÍలమ	లkనుం(f
బయట-�I ��మ	4, వ� �ోKహమ	 �ేZియ	Tx`వ�, �ేవ�(ైన PQ�9ా
స"`¥�" ఇ�� క; ఘనత కల;గ జ³యద" �ెపu%ా 19191919 ఉ�èయ� ధూపమ	
9Eయ	టక; ధూ�ా#SN" �ేత పటBC ��" #ðదుK (ై, య�జక;ల]ద �Åపమ	 చూ12ను.
PQ�9ా మం��రమ	లk ధూప 1ీఠమ	 పKక� నతడ� ఉండ%ా య�జక;ల;
చూచుచుTE య	న`ప�డ� అత" TUసట క;ష¡ #�గమ	 ప�టMCను. 20202020
పK¥xనయ�జక;(ైన అజ#ా�య	ను య�జక;లందరFను అత"9:ౖప� చూడ%ా
అతడ� TUసట క;ష¡ మ	 గల9ా(ై య	ం(ెను. గనుక 9ారF తడవ��ేయక
అక�డనుం(f అత"" బయట-�I 9:ళ6%tట-C #S; PQ�9ా తను` n�ెN న" PQ#S%S
బయట-�I 9:ళØ6 టక; �xనును త�రప(ెను. 21212121 #ాజ?ౖన ఉ�èయ� తన
మరణ��నమ	వరక; క;ష¡ #�%SPQ� య	ం(ెను. క;ష¡ #�%SPQ� PQ�9ా
మం��రమ	లk"�I ��క;ండ పK�ే��Iంపబ(ెను గనుక అతడ� పK�ే�కమ	%ా ఒక
Pంట-లk "వZించుచుం(ెను; అత" క;మ�రF(ైన ã�xమ	 #ాà ఇంట-9ా#S�I
అ¥�పJPQ� �ేశప� జనులక; Tx�యమ	 ¬రFdచుం(ెను. 22222222 ఉ�èయ� �ేZిన
Pతర �ార�మ	లను గ�#Sd ఆ¹à క;మ�రFడ�ను పKవకNయ	T:ౖన PQషయ�
9Kా Z2ను. 23232323 ఉ�èయ� తన 1ితరFల�� కcడ "��Kం�ెను. అతడ� క;ష¡ #�%Sయ"
#ాàల సంబంధ ���న శ4Wానభ�!లk అత" 1ితరFలదగ¶ర అత" �ాJ 12ట-C #S.
అత" క;మ�రF(ైన ã�xమ	 అత"�I బదుల;%ా #ాజjPQను.



��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 27��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 27��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 27��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 27

1111 ã�xమ	 ఏలTxరం�ంAనప�డ� ఇరFవ��... యP�ేండ6 9ా(ై
PQర�షల�మ	లk పదుTxరF సంవతqర మ	ల; ఏలsను; అత" త>6  ¯ా�ోక;
క;మ�#?N ; ఆ�� 1LరF PQర��ా. 2222 PQ�9ా మం��రమ	లk పK9Ehంచుట తపu
అతడ� తన తం(fKPQ�న ఉ�èయ�±క� చర� యంతట- పK�ారమ	�ేయ	చు
PQ�9ా దృÌిC �I య¥xరÍమ	%ాTE పKవ#SNం�ెను; అత" �ాలమ	లk జనుల;
మ#Sంత దు#ా4ర¶మ	%ా పKవ#SNంచుచుం(f#S. 3333 అతడ� PQ�9ా మం��రప� ఎతpN
�x�రమ	ను కట-C ంA ఓ12ల; దగ¶రనున` %�డ �xలమటBC క; కట-C ం�ెను. 4444
మ#Sయ	 అతడ� య��x పర�తమ	లలk �Kా �ారప�రమ	లను కట-C ంA
అరణ�మ	లలk �Åటలను దుర¶మ	లను కట-C ం�ెను. 5555 అతడ� అ¹4య	ల
#ాà�� య	దzమ	�ేZి జPం�ెను గనుక అ¹4య	ల; ఆ సంవతqరమ	
అత"�I #?ండ� వందల మణ	గ	ల 9:ం(f" ప��9Eల ��లల %�ధుమలను ప��9Eల
��లల యవలను ఇAd#S; ఈ పK�ారమ	%ా అ¹4య	ల; మరF
సంవతqరమ	ను మ�డవ సంవతqరమ	ను అత"�I �ె>6 ంA#S. 6666 ఈల�గ	న
ã�xమ	 తన �ేవ�(ైన PQ�9ా దృÌిC �I య�xరÍమ	%ా పKవ#SNంA బలపరచ
బ(ెను. 7777 ã�xమ	 �ేZిన Pతర �ార�మ	లను గ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన
య	దzమ	ల"`ట-" గ�#Sdయ	, అత" చర�ను గ�#Sdయ	 ఇW\ా P�ల;
య��x#ాàల గ\ంథమందు 9Kా యబ(fయ	న`��. 8888 అతడ� ఏలTxరం
�ంAనప�డ� ఇరFవ�� యP�ేండ6 9ా(ై PQర�షల�మ	లk పదుTxరF
సంవతqరమ	ల; ఏలsను. 9999 ã�xమ	 తన 1ితరFల�� కcడ "��Kం�ెను; అతడ�



�x�దు పటCణమందు �ాJ12టCబ(ెను; అత" క;మ�రF(ైన ఆ}à అత"�I
బదుల;%ా #ాజjPQను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 28��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 28��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 28��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 28

1111 ఆ}à ఏలTxరం�ంAనప�డ� ఇరFవ�� సంవతqర మ	ల9ా(ై
PQర�షల�మ	లk పదుTxరF సంవతqరమ	ల; ఏలsను. అతడ� తన 1ితరF(ైన
�x�దువలs PQ�9ా దృÌిC �I య�xరÍమ	%ా పKవ#SNంపల�దు. 2222 అతడ�
ఇW\ా P�ల; #ాàల మ�ర¶మ	లందు నడA, బయల; �ేవ�x ర�పమ	ల;%ా ��త
Vగ\హమ	లను �ేPం�ెను. 3333 మ#Sయ	 అతడ� బ¿í  ©̈T°`మ	 లkయయందు
ధూపమ	 9EZి ఇW\ా P�Úయ	ల PQదుటనుం(f PQ�9ా ��>9EZిన జనమ	ల

Á̈య�I\యల��ప�న తన క;మ�రFలను అ%S`లk ద ©̈ం�ెను. 4444 అతడ�
ఉన`తసÍలమ	లలkను ��ండల]దను పKJ పచd"�ెటBC  �I\ందను బల;ల;
అ#Suంచుచు ధూపమ	 9Eయ	చు వ�ెdను. 5555 అందు�ేత అత" �ేవ�(ైన
PQ�9ా అత"" Zి#Sయ� #ాà�ేJ కపu%Sం�ెను. Zి#Sయనుల; అత" ఓ(fంA
అత" జనులలk �xలమం��" �ెరపటBC ��" దమసు�నక; ¬Zి��"��P#S.
అతడ�ను ఇW\ా P�ల; #ాà�ేJ�I అపu%Sంపబ(ెను; ఆ #ాà అత" లsసq%ా
ఓ(fం�ెను. 6666 #?మల�� క;మ�రF(ైన 12కహÑ య��x9ా#Sలk ప#ాక\మWాల;లsౖన
లm ఇరFవ�� 9Eలమం��" ఒక�Txడ� హతమ	�ేZ2ను. 9ారF తమ 1ితరFల
�ేవ�(ైన PQ�9ాను Vస#SèంAనందున 9ా#S�Iట-C గJ పటMCను. 7777 ప#ాక\మ
Wా>PQ�న ఎâKా P]య	డగ	 ��	 #ాజసంతJ9ా(ైన మయW య�ను
స´µమ	ఖు�(ైన అyK�ామ	ను పK¥xన మంJKPQ�న ఎలa�Txనును హతమ	



�ేZ2ను. 8888 ఇ��య	 %ాక ఇW\ా P�ల;9ారF తమ స�దరFలsౖన �#Sలkనుం(f
ZీN �లTE! క;మ�రFల TE! క;మ�#?Nల TE! #?ండ� లmల మం��" �ెర¬Zి��"
��P#S. మ#Sయ	 9ా#S±దwనుం(f V¯ాN ర���న ��ల6 ¯�మ	4 ¬Zి��" �x""
��¹Ö నునక; �ెAd#S. 9999 PQ�9ా పKవకNయగ	 ఓ�ేదు అను ఒకడ� అచdట
ఉం(ెను. అతడ� ��¹Ö నునక; వAdన సమ�హమ	 ఎదుట-�I��P 9ా#S��
ఈల�గ	 �ె12uనుఆల �Iంచు(f, ] 1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ా య��x9ా#S
]ద �Å1ింAనందు�ేత ఆయన 9ా#S" ] �ేJ�I అపu %Sం�ెను; ]రF
ఆ�ాశమ	నంటBనంత #ðదKమ	�� 9ా#S" సంహ#SంAJ#S. 10101010 ఇప�డ� ]రF
య��x9ా#S" PQర�షల�మ	 �ాప�రసుÍ లను ]��రక; �xసుల;%ాను
�xసు#ాండ�K %ాను లkపరచు��న దలAయ	Tx`రF. ] �ేవ�(ైన PQ�9ా
దృÌిC �I ]రF మ�తKమ	 అప#ాధుల; �ాకయ	Tx`#ా? 11111111 PQ�9ా మ�గ\త
]]ద #³%Sయ	న`�� గనుక Tx మ�ట ఆల�IంA ] స�దరFలలkనుం(f ]రF
�ెరపట-Cన �#S" VడA 12టBC (f. 12121212 అప�డ� ఎâKా P]య	ల 12దwలలk
ã}Txను క;మ�రF(ైన అజ#ా� ��Ìిల�6 ¹తp క;మ�రF(ైన బ¿#?�ా� షలc6 మ	
క;మ�రF(ైన PQ ©̈��య� హ�x6 P క;మ�రF(ైన అమ�Wా అను9ారF
య	దzమ	నుం(f వAdన9ా#S�I ఎదురF%ా "ల;వబ(f 9ా#S�� ఇట6 "#S 13131313
PQ�9ా మన ]���I అప#ాధhm ర1ిuంచునటB6  ]రF �ేZియ	Tx`రF.
�ెరపట-Cన �#S" ]రF ఇక�(f�I ర1ిuంపకcడదు. మన �ాపమ	లను
అప#ాధమ	లను 12ంప� జ³య	టక; ]రF ప�ను��" య	Tx`రF; మన
అప#ాధమ	 అ¥�క��� య	న`��. ఇW\ా P�ల;9ార���న మన ]ద మ�గ\త
#³%Sయ	న`��. 14141414 �ా%ా అ¥�పతpల;ను సమ�జమ	%ా కc(fన9ారFను కను`ల�ర



చూచుచుండ%ా ఆయ	ధసుÍ ల; �ెరపట-Cన9ా#S" ��ల6 ¯�మ	4ను VడA12ట-C #S. 15151515
1LళØ6  ఉ�xహ#Sంపబ(fన9ారF అప�డ� ల�A �ెరపటCబ(fన 9ా#S" �ేపట-C
�ోప�¯�మ	4�ేత 9ా#Sలk వసN � ß̈నులsౖన 9ా#S�I బటCల; కట-C ంA 9ా#S�I వసN �మ	లను
�ాదరmలను ధ#Sంపజ³Zి అన`�ానమ	>Ad తలలక; నూT: బ¿ట-C ంA 9ా#Sలk
బల ß̈నులsౖన 9ా#S" %ా(fదల]ద ఎ�I�ంA ఖర�è రవృmమ	ల;గల పటCణమగ	
PQ#S�Åక; 9ా#S స� దరFల±దwక; 9ా#S" ��డ���"వAd#S; తరF9ాత 9ారF
��¹Ö నునక; మరల 9:È6#S. 16161616 ఆ �ాలమందు ఎ�ో]య	ల; మరల వAd
య��x �ేశమ	ను �ాడ��ేZి ��ంద#S" �ెరపటBC ��" ��%ా 17171717 #ాజ?ౖన ఆ}à
తనక; స}యమ	 �ేయ	డ" అష�ª రF #ాàల±దwక; వరNమ�నమ	 పం12ను.
18181818 Óి>ÌీNయ	ల; Ì2ÓLల� పK�ేశమ	లk" పటCణమ	ల]దను య��x �ేశమ	నక;
ద�fణప� ��క;�ననున` పటCణమ	ల]దను ప(f బé�ెª��షpను అయ��లkనును
%?�ె#�తpను Wó�Åను �x" %\ా మమ	లను, Jమ�`ను �x" %ా\ మమ	లను,
%Sవ�è ◌ ెనును �x" %\ా మమ	లను ఆక\!ంచు��" అక�డ �ాప�రమ	ం(f#S. 19191919
ఆ}à య��x�ేశమ	ను ��గంబ#S"%ా �ేZి PQ�9ాక; �ోKహమ	
�ేZియ	ం(ెను గనుక PQ�9ా ఇW\ా P�ల; #ాజ?ౖన ఆ}à �ేZిన �x"" బట-C
య��x9ా#S" ß̈నపర�ెను. 20202020 అష�ª రF#ాజ?ౖన Jగ6Juల�Z2రF అత"±దwక;
వAd అత" బµధపర�ెTE %ా" అత" బలపరచల�దు. 21212121 ఆ}à ´µగమ	
ల�రuరA, PQ�9ా మం��రమ	లkనుం(f ±క ´µగమ	ను,
#ాజనగరFలkనుం(f ±క ´µగమ	ను, అ¥�పతpల ±దw  నుం(f ±క
´µగమ	ను ¬Zి అష�ª రF #ాàన �I�ెdను %ా" అతడ� అత"�I స}యమ	
�ేయల�దు. 22222222 ఆప�x�లమందు అతడ� PQ�9ా దృÌిC �I మ#S య¥�క మ	%ా



అJక\మమ	ల; జ#S%Sం�ెను; అటB6  �ేZిన9ాడ� ఈ ఆ}à #ాజ³. 23232323
ఎట6 న%ాZి#Sయ� #ాàల �ేవతల; 9ా#S�I స}యమ	 �ేయ	చున`V గనుక 9ాట-
స}యమ	 Txక;ను కల;గ	నటB6  TEను 9ాట-�I బల;ల; అ#Suం�ెదనను ��",
తను` ఓ(fంAన దమసు�9ా#S �ేవతలక; బల;ల; అ#Suం�ెను; అP�ే అV
అత"�I" ఇW\ా P�ల;9ా#S�I" నషCమ	న�³ Á̈తpవ�ల�PQను. 24242424 ఆ}à �ేవ�"
మం��రప� ఉపకరణమ	లను సమకc#Sd 9ాట-" �ెగ%tట-C ంA PQ�9ా
మం��రప� తల;ప�లను మ�Zి9EPంA PQర�ష ల�మ	నందంతట
బ>1ీఠమ	లను కట-C ం�ెను. 25252525 య��x �ేశమ	లk" పటCణమ	ల"`ట-లkను
అతడ� అను�ల �ేవతలక; ధూపమ	 9Eయ	ట�?r బ>1ీఠమ	లను కట-C ంA, తన
1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ాక; �Åపమ	 ప�ట-C ం�ెను. 26262626 అతడ��ేZిన Pతర
�ార�మ	లను గ�#Sdయ	, అత" చర� యంతట-" గ�#Sdయ	 య��x ఇW\ా P�ల;
#ాàల గ\ంథమందు 9Kా యబ(fయ	న`��. 27272727 ఆ}à తన 1ితరFల�� కcడ
"��KంA PQర�షల�మ	 పటCణమ	నందు �ాJ 12టCబ(ెను%ా" ఇW\ా P�Úయ	ల
#ాàల సమ�ధులక; అతడ� �ేబడల�దు. అత" క;మ�రF(ైన ©̈��య� అత"�I
బదుల;%ా #ాజjPQను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 29��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 29��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 29��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 29

1111 ©̈��య� P�లTxరం�ంAనప�డ� ఇరFవ�� యP�ేండ6 9ా(ై
PరFవ���¾!్మ�� సంవతqరమ	ల; PQర�షల�మ	లk ఏలsను. అత" త>6
జ?క#ా� క;మ�#?N , ఆ�� 1LరF అáయ�. 2222 అతడ� తన 1ితరFడగ	 �x�దు
చర�యంతట- పK�ారమ	 PQ�9ా దృÌిC �I య�xరÍమ	%ా పKవ#SNం�ెను. 3333 అతడ�



తన P�ల;బ(fయందు nదట- సంవతqరమ	 nదట- T:లను PQ�9ా
మం��రప� తల;ప�లను �ెరA 9ాట-" బµగ	�ేZి, 4444 య�జక;లను ల��య	లను
1ిల;వనం1ి, త�రFu%ానున` #ాజ�¥�లk 9ా#S" సమకc#Sd 5555 9ా#S�×ల�గ	 ఆజ®
ఇ�ెdనుల��య	 ల�#ా, Tx మ�ట ఆల�Iంచు(f; ఇప�డ� !మ	4ను ]రF
పKJÌి¡ ంచు��", ] 1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ా మం��రమ	ను పKJÌి¡ ంA
ప#S�దzసÍలమ	లkనుం(f "Ìిదz  వసుN వ�ల న"`ట-" బయట-�I ��"��వ�(f. 6666
మన 1ితరFల; �ోKహÑలsౖమన �ేవ�(ైన PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�నడతల; నడA
ఆయనను Vస#SèంA, ఆయన "9ాసమ	నక; 12డమ	ఖమ	 12టBC ��" �x""
అలm�మ	�ేZి#S. 7777 మ#Sయ	 9ారF మంటపమ	±క� �x�రమ	లను మ�Zి9EZి
�ºప మ	లను ఆ#Su9EZి, ప#S�దzసÍలమందు ఇW\ా P�Úయ	ల; �ేవ�"�I ధూపమ	
9Eయకయ	 దహనబల;లను అ#Suంపకయ	 ఉం(f#S. 8888 అందు�ేత PQ�9ా
య��x9ా#S]దను PQర� షల�మ	 �ాప�రసుÍ ల]దను �Å1ింA, ]రF
కను`ల�ర చూచుచున`టB6 %ా 9ా#S" ఆయన �J�I" Vస4య మ	నక;ను
"ందక;ను ఆసuదమ	%ా�ేZ2ను. 9999 �ాబట-C  మన తండ�K ల; కJN�ేత ప(f#S; మన
క;మ�రFల;ను క;మ�#?Nల;ను ´µర�ల;ను �ెరలk"�I ��న��బ(f#S. 10101010 ఇప�డ�
మన]దనున` ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా మ�గ\త చల�6 రFనటB6
ఆయన�� మనమ	 "బంధన �ేయవలsన" Tx మనసుqలk అ�ల�ష ప�టMCను. 11111111
Tx క;మ�రFల�#ా, తనక; ప#S�xరక;లsౖయ	ం(f ధూపమ	 9Eయ	చుండ�టక;ను,
తన స"`¥�" "ల;చుటక;ను, తనక; ప#Sచర� �ేయ	టక;ను PQ�9ా
!మ	4ను ఏరuరచు��T:ను గనుక ]రF అశ\దz�ేయక;(f. 12121212 అప�డ�
క}¬య	లలk అమ�Wør క;మ�రF(ైన మహతp అజ#ా� క;మ�రF(ైన ã9Eల;,



��#ా#§య	లలk అáw  క;మ�రF(ైన �×షp PQ}లs6 ల�ల; క;మ�రF(ైన అజ#ా�,
%?#�ª య	లలk �మ�4 క;మ�రF(ైన ã9ాహÑ ã9ాహÑ క;మ�రF(ైన ఏ�ేను
13131313 ఎÚ�ా�ాను సంతJ 9ా#Sలk Ìి] PQ ß̈P�ల;, ఆ¯ాప� క;మ�రFలలk జ?క#ా�
మతNTx� 14141414 Á̈మ�ను సంతJ9ా#Sలk PQ ß̈P�ల; Ìి], PQదూత�ను
సంతJ9ా#Sలk Ì2మయ� ఉyèP�ల; అను ల��య	ల; "య!ంచబ(f#S. 15151515 �రF
తమ స�దరFలను సమకc#Sd తమ	4ను పKJÌి¡ ంచు��" PQ�9ా
మ�టలనుబట-C  #ాà ఇAdన ఆజ®��ప�న PQ�9ా మం��రమ	ను
పVతKపరచుటక; వAd#S. 16161616 పVతKపరచుట�?r య�జక;ల; PQ�9ా మం��రప�
లkప> ´µగమ	నక; ��P PQ�9ా మం��రమ	లk తమక; కనబ(fన
"ÌిదzవసుN వ�ల"`ట-" PQ�9ా మం��రప� ఆవరణమ	లk"�I ¬Zి��"#ా%ా
ల��య	ల; 9ాట-" ఎJN  �I�ోKను 9ాగ	లk �ార9EZి#S. 17171717 nదట- T:ల nదట-
��నమ	న 9ారF పKJష¡ �ేయ Txరం�ంA, ఆ T:ల PQ"!దవ ��నమ	న
PQ�9ా మంటపమ	నక; వAd#S. ఈ పK�ారమ	 9ారF ఎ"!�� ��నమ	ల;
PQ�9ా మం��రమ	ను పKJÌి¡ ంచుచు nదట- T:ల పదుTxరవ ��నమ	న
సమ�1ిN  �ేZి#S. 18181818 అప�డ� 9ారF #ాజ?ౖన ©̈��య�±దwక; ��P�¤మ	
PQ�9ా మం��రమంతట-" దహన బ>1ీఠమ	ను ఉపకరణమ	ల"`ట-"
స"`¥� #tటMCల;ంచు బల6 ను పVతKపరA య	Tx`మ	. 19191919 మ#Sయ	 #ాజ?ౖన ఆ}à
ఏ>న �ాలమ	న అతడ� �ోKహమ	�ేZి �ార9EZిన ఉపకరణమ	ల"`ట-" �¤మ	
ZిదzపరA పKJÌిC ంAయ	Tx`మ	, అV PQ�9ా బ>1ీఠమ	 ఎదుట ఉన`వ"
�ె1ిu#S. 20202020 అప�డ� #ాజ?ౖన ©̈��య� 12ందలకడల�A, పటCణప� అ¥��ారFలను
సమకcరFd��" PQ�9ా మం��రమ	నక; ��PQను. 21212121 #ాజ�మ	��రక;ను



ప#S�దzసÍలమ	��రక;ను య��x9ా#S��రక;ను �ాపప#S}#ారÍబ> �ేయ	ట�?r
P�డ� �Å(ెలను ఏడ� ��టäC ళ6ను ఏడ� %tఱÃ1ిల6 లను ఏడ� �¤క��తpలను 9ారF
�ెAdయ	ంA#S గనుక అతడ�PQ�9ా బ>1ీఠమ	]ద 9ాట-" అ#Suంచుడ"
అహ#�ను సంతJ9ారగ	 య�జక;లక; ఆజj® 1ిం�ెను. 22222222 ప#S�xర క;ల; ఆ
�Å(ెలను వ¥�ంAనప�డ� య�జక;ల; 9ాట- రకNమ	ను ¬Zి��" బ>1ీఠమ	]ద
��K �fంA#S. ఆ పK�ారమ	 9ారF ��టä6 ళ6ను వ¥�ంAనప�డ� య�జక;ల; ఆ
రకNమ	ను బ>1ీఠమ	]ద ��K �fంA#S. 9ారF %tఱÃ1ిల6 లను వ¥�ంAనప�డ� ఆ
రకNమ	ను బ>1ీఠమ	]ద ��K �fంA#S. 23232323 �ాపప#S}#ారÍబ>�?r #ాà ఎదుట-�I"
సమ�జమ	 ఎదుట-�I" �¤క��తpలను ¬Zి��"#ా%ా, 9ారF తమ �ేతpలను
9ాట-]ద ఉంAన తరF9ాత య�జక;ల; 9ాట-" వ¥�ంA 24242424
ఇW\ా P�Úయ	లంద#S��రక; దహనబ>య	 �ాపప#S}#ారÍ బ>య	
అ#Suంపవలsన" #ాà ఆజj® 1ింA య	ం(ెను గనుక, ఇW\ా P�Úయ	లంద#S
"!తNమ	 �Kా య hd తNమ	 �ేయ	ట�?r బ>1ీఠమ	]ద 9ాట- రకNమ	ను ��Zి,
�ాపప#S}#ారÍబ> అ#SuంA#S. 25252525 మ#Sయ	 �x�దును �x�దు #ాàక;
�ºర �ద#SîPQ�న %ాదును పKవకNPQ�న Tx�x నును �ేZిన "రÞయమ	��ప�న
PQ�9ా మం��రమ	లk �xళమ	లను స�రమండలమ	లను Zి�x#ాలను
9ాPంచుట�?r అతడ� ల��య	లను ఏ#ాuటB�ేZ2ను. ఆల�గ	 జరFగవలsన"
PQ�9ా తన పKవకNల�x�#ా ఆజj® 1ింA య	ం(ెను. 26262626 �x�దు �ేPంAన
9ాద�మ	లను 9ాPంచు టక; ల��య	ల;ను బ�రల; ఊదుటక;
య�జక;ల;ను "య !ంపబ(f#S. 27272727 బ>1ీఠమ	]ద దహనబల;లను
అ#Suంచుడ" ©̈��య� ఆజj® 1ిం�ెను. దహనబ> యరuణ ఆరంభ మగ	ట��TE



బ�రల; ఊదుట��ను ఇW\ా P�ల; #ాజ?ౖన �x�దు �ేPంAన 9ాద�మ	లను
9ాPంచుట��ను PQ�9ాక; సుN J %ానమ	 ఆరంభమ�PQను. 28282828 అంత
ZLప�ను సర�సమ�జమ	 ఆ#ా¥�ంచుచుం(ెను. %ాయక;ల; �ాడ�చుం(f#S,
బ�రల; ఊదు 9ారF Txదమ	�ేయ	చుం(f#S,దహనబ>యరuణ
సమ�పNమగ	వరక; ఇ��యంతయ	 జరFగ	చుం(ెను. 29292929 9ారF అ#Suంచుట
మ	%SంAన తరF9ాత #ాàను అత"��కcడనున` 9ారందరFను తమ తలల;
వంA ఆ#ా¥�ంA#S. 30303030 �x�దును �ºర �ద#Sîయగ	 ఆ¯ాప�ను రAంAన
Wó6 కమ	లను ఎJN  PQ�9ాను సుN Jంచుడ" #ాజ?ౖన ©̈��య�య	ను
అ¥�పతpల;ను ల��య	లక; ఆజj®  1ింప%ా 9ారF సం��షమ	�� ¯�N తKమ	ల; �ా(f
తలవంA ఆ#ా¥�ంA#S. 31313131 అంతట ©̈��య�]#Sప�డ� PQ�9ాక; !మ	4ను
పKJÌి¡ ంచు��ంట-#S; దగ¶రక; వAd PQ�9ా మం��రమ	లk"�I బ>దKవ�మ	లను
కృతజ®�xరuణలను ¬Zి ��"రండ" ఆజ® ఇయ�%ా సమ�జప�9ారF
బ>దKవ�మ	లను కృతజ®�xరuణలను ¬Zి��" వAd#S, దహనబల;ల
న#Suంచుటక; ఎవ#S�I ఇషCమ	ప�టMCT° 9ారF దహనబ> దKవ�మ	లను ¬Zి��"
వAd#S. 32323232 సమ�జప�9ారF ¬Zి��" వAdన దహనబ> ప�వ�లs"`యన%ా,
(ెబË�� �Å(ెల;ను నూరF ��టäCళØ6 ను #?ండ�వందల %tఱÃ1ిల6 ల;ను; ఇV
య"`య	 PQ�9ాక; దహనబల;ల;%ా �ేబ(ెను. 33333333 పKJÌి¡ ంపబ(fనV
ఆరFవందల ఎదుw ల;ను మ�డ�9Eల %tఱÃల;ను. 34343434 య�జక;ల; ����w %ా
ఉన`ందున 9ారF ఆ దహనబ> ప�వ�ల"`ట-" ఒల;వల�క��%ా, ప" సంప�రÞ
మగ	వరక; కడమయ�జక;ల; తమ	4ను పKJÌి¡ ంచు��నువరక; 9ా#S
స�దరFలగ	 ల��య	ల; 9ా#S�I స}యమ	 �ేZి#S; తమ	4ను



పKJÌి¡ ంచు��నుటయందు య�జక;లకంటM ల��య	ల; య�xరÍహృదయ	లsౖ
య	ం(f#S. 35353535 సమ�¥xన బ> ప�వ�ల ��\ వ��ను దహనబ> ప�వ�ల;ను
దహనబల;లక; ఏరu(fన �ాTxరuణల;ను సమృ��z %ా ఉం(ెను. ఈల�గ	న
PQ�9ా మం��రZLవ క\మమ	%ా జ#S%?ను. 36363636 ఈ �ార�మ	 అపuట-కప�(ే
జ#S%Sనందున �ేవ�డ� జనులక; ZిదzపరAన�x"" చూA ©̈��య�య	ను
జనులందరFను సం��ÌింA#S.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 30��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 30��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 30��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 30

1111 మ#Sయ	 ©̈��య� ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన... PQ�9ాక; ప¯ా�పండ�గ
ఆచ#Sంచుట�?r PQర�షల�మ	లkనున` PQ�9ా మం��రమ	నక;
#ావలZినద" ఇW\ా P�ల;9ా#Sకంద#S�I" య��x9ా#Sకంద#S�I" వరNమ�న
మ	లను, ఎâKా P]య	లక;ను మనÌLª9ా#S�I" పJKకలను పం12ను. 2222 ZLవక;
�x>నంతమం�� య�జక;ల; తమ	4ను �xమ	 పKJÌి¡ ంచు��నక;ండ�ట�ేతను,
జనుల; PQర�ష ల�మ	లk కcడ���నక;ండ�ట �ేతను, nదట-T:లయందు
ప¯ా�పండ�గ జరFగక��%ా 3333 #ాàను అత" అ¥�పతpల;ను
PQర�షల�మ	లkనున` సమ�జప�9ారందరFను �x"" #?ండవ T:లలk
ఆచ#Sంపవలsన" ãచన�ేZి#S. 4444 ఈ సంగJ #ాàక;ను సమ�జప�9ా#Sకంద#S�I"
అనుకcల మ�PQను. 5555 �ావ�న బహÑ�ాలమ	నుం(f 9ారF 9Kా య బ(fన
పK�ారమ	 ఇంత ఘనమ	%ా Txచ#Sంపక;ండ�ట చూA, ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన
PQ�9ాక; PQర�షల�మ	లk ప¯ా�పండ�గ ఆచ#Sంచుట�?r #ావలZినద"
బ¿P�#?ªబµ nదల;��" �xను వరక; ఇW\ా  P�Úయ	ల;ండ� �ేశమంతటను



�xట-ంపవలsన" 9ారF "రÞయమ	�ేZి#S. 6666 �ావ�న అం�ె9ాండ�K  #ాàTUదwను
అత" అ¥�పతpల±దwను �x�×దుల; ¬Zి��", య��x ఇW\ా P�ల;
�ేశమ	లందంతట సంచ#SంA #ాజjజ®ను ఈల�గ	 పKచురమ	
�ేZి#SఇW\ా P�ల;9ారల�#ా, అబµK  }మ	 ఇ¯ాqక; ఇW\ా P�ల;ల �ేవ�(ైన
PQ�9ా9:ౖప� JరFగ	(f; ]రF J#S%SనPQడల ]లk అష�ª రF#ాàల
�ేJలkనుం(f త1ిuంచు��" W ÌింAన9ా#S9:ౖప� ఆయన JరFగ	ను. 7777 తమ
1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ాPQడల �ోKహమ	%ా పKవ#SNంAన ] 1ితరFలవలsను
] స� దరFలవలsను ]రF పKవ#SNంపక;(f. 9ా#S పKవరNన ఎట-C�ొ]క;
అగపరచవలsన" ఆయన 9ా#S" VTxశమ	నక; అపu %Sం�ెను. 8888 ]
1ితరFలవలs ]రF అV¥ేయ	ల;%ాక PQ�9ాక; లkబ(f, ఆయన
Wాశ�తమ	%ా ప#S�దz  పరAన ఆయన ప#S�దzమం��రమ	లk పK9EhంA, ]
�ేవ�(ైన PQ�9ా మ�గ\త ] ]��నుం(f �¾ల%S ��వ�నటB6  ఆయనను
ZLVంచు(f. 9999 ]రF PQ�9ా9:ౖప� J#S%SనPQడల ] స�దరFలPQడలను
] 1ిల6 ల PQడలను �ెర¬Zి��" ��Pన 9ా#S�I క"కరమ	 ప�టBC ను, 9ారF ఈ
�ేశమ	నక; J#S%S వ�ెdదరF. ] �ేవ�(ైన PQ�9ా కరFణxకటµmమ	ల;
గల9ాడ� గనుక ]రF ఆయన9:ౖప� J#S%SనPQడల ఆయన ]యందు పKసను`
డగ	ను. 10101010 అం�ె9ాండ�K  జ?బ�లcను �ేశమ	వరక;ను, ఎâKా  Pమ	 మనÌLªల
�ేశమ	లలkనున` పKJ పటCణమ	నక;ను ��P#S %ా" అచdట-9ారF ఎగ�xÈ�ేZి
9ా#S" అపహ ZింA#S. 11111111 అPనను ఆÌLరF మనÌLª  జ?బ�లcను �ేశమ	ల
9ా#Sలkనుం(f ��ందరF కృం%Sన మనసుq�� PQర�షల�మ	నక; వAd#S. 12121212
PQ�9ా ఆజ®నుబట-C  #ాàను అ¥�పతpల;ను �ేZిన "రÞయమ	ను



T:ర9EరFdనటB6  య��xలk"9ా#S�I మనసుq ఏకమ	�ేయ	ట�?r �ేవ�" హసNమ	
9ా#S�I ��డu(ెను. 13131313 �ావ�న #?ండవ T:లయందు ప�>య" #tటMCలపండ�గ
ఆచ#Sంచుట�?r అJV¯ాN ర���న సమ�జమ	%ా బహÑ జనుల; PQర�షల�మ	లk
కc(f#S. 14141414 9ారF �x" �ేపట-C  PQర�షల�మ	లkనున` బ>1ీఠమ	లను
ధూప1ీఠమ	లను ¬Zి9EZి, �I�ోKను 9ాగ	లk 9ాట-" �ార9EZి#S. 15151515 #?ండవ T:ల
పదుTxల¶ వ ��నమ	న 9ారF ప¯ా�ప�వ�ను వ¥�ంA#S; య�జక;ల;ను
ల��య	ల;ను Zిగ	¶ TUం��, తమ	4ను పKJÌి¡ ంచు��" దహనబ> ప�వ�లను
PQ�9ా మం��రమ	లk"�I ¬Zి��" వAd#S. 16161616 �ైవజను(ైన ¹ÌL
"య!ంAన ధర4WాసN �మ	లk" V¥�"బట-C  9ారF తమ సÍలమందు "ల;వబడ%ా,
య�జక;ల; ల��య	ల �ేJలkనుం(f రకNమ	ను ¬Zి��" �x"" ��K �fంA#S. 17171717 
సమ�జక;లలk తమ	4ను పKJÌి¡ ంచు��న" 9ారTEక; ల;ండ�ట�ేత PQ�9ాక;
9ాట-" పKJÌి¡ ంచుట�?r పKJÌి¡ ంచు��న" పKJ9ా" "!తNమ	 ప¯ా�ప�వ�లను
వ¥�ంచుప" ల��య	ల కపu%Sంపబ(ెను. 18181818 ఎâKా Pమ	 మనÌLª  ఇWాîఖ�రF
జ?బ�లcను �ేశమ	లనుం(f వAdన జనులలk �xల�మం�� తమ	4ను �xమ	
పKJÌి¡ ంచు ��నకP� V¥�VరFదzమ	%ా ప¯ా�ను భ	�ంప%ా ©̈��య� 19191919 
ప#S�దzసÍలమ	±క� ��ºz కరణమ	��ప�న తను` పVతKపరచు��నకP� తన
1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ాను ఆశ\Pంప మనసుq "ల;ప���"న పKJ 9ా"
"!తNమ	 దయగల PQ�9ా �Kా యhdతNమ	 �ేయ	ను%ాక అ" �Kా #SÍంప%ా
20202020 PQ�9ా ©̈��య� �ేZిన �Kా రÍన అం%§క#SంA జనులను స�సÍపర�ెను. 21212121 
PQర�షల�మ	లkనున` ఇW\ా P�ల;9ారF బహÑ సం��ష భ#Sతpలsౖ ప�>య"
#tటMCల పండ�గను ఏడ� ��నమ	ల;ఆచ#SంA#S. ల��య	ల;ను య�జక;ల;ను



PQ�9ాను ఘనపరచుచు %tపu Txదమ	గల 9ాద�మ	ల�� పKJ ��నమ	
ఆయనను సుN Jంచుచు ఉం(f#S. 22222222 PQ�9ా ZLవ యందు మంA TEరuరFలsౖన
ల��య	లంద#S�� ©̈��య� 1ీKJ%ా మ�టల�(ెను; 9ారF సమ�¥xనబల;ల;
అ#Suంచుచు, తమ 1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ా �ేవ�డ" ±ప���నుచు ఏడ�
��నమ	ల; పండ�గ ఆచ#SంA#S. 23232323 య��x #ాజ?ౖన ©̈��య� సమ�జప�9ా#S�I
బ>యరuణల "!తNమ	 9:P� �Å(ెలను ఏడ�9Eల %tఱÃల "చుdటయ	,
అ¥�పతpల; 9:P� �Å(ెలను ప��9Eల %tఱÃల "చుd టయ	, బహÑమం��
య�జక;ల; తమ	4ను �xమ	 పKJÌి¡ ంచు��నుటయ	 24242424 సమ�జప� 9ారందరFను
చూA నప�డ�, మ#S ఏడ� ��నమ	ల; పండ�గ ఆచ#Sంపవలsన" ãచన�ేZి��"
మ#S ఏడ� ��నమ	ల; సం��షమ	%ా �x" ఆచ#SంA#S. 25252525 అప�డ� య�జక;ల;ను
ల��య	ల;ను య��x9ా#Sలkనుం(fయ	 ఇW\ా P�ల;9ా#Sలkనుం(fయ	 వAdన
సమ�జప�9ారందరFను, ఇW\ా P�ల; �ేశమ	లkనుం(f వAd య��xలk
�ాప�రమ	న` అను�ల;ను సం�� ÌింA#S. 26262626 PQర�షల�మ	 �ాప�రసుÍ లక;
!�I�> ఆనందమ	 క>%?ను. ఇW\ా P�ల;#ాàను �x�దు క;మ�రFడ�T:ౖన
¯�లa¹ను �ాలమ	నక; తరF9ాత ఈల�గ	న జ#S%S య	ండల�దు. 27272727 అప�డ�
ల��య	లsౖన య�జక;ల; ల�A జనులను �ºVంప%ా 9ా#Sమ�టల; Vనబ(ెను;
9ా#S �Kా రÍన ఆ�ాశమ	ననున` ప#S�దz  "9ాసమ	నక; �ే#?ను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 31��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 31��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 31��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 31

1111 ఇదంతయ	 సమ�పN���న తరF9ాత అక�డనున`... ఇW\ా P�ల;9ారందరFను
య��x పటCణమ	లక; ��P, య��x�ేశమంతటను, బ¿Tx�]ను ఎâKా Pమ	



మనÌLª  �ేశమ	ల యందంతటను ఉన` Vగ\హమ	లను "ర�4లమ	�ేZి,
�ేవ�xసN ంభమ	లను మ	క�ల;%ా న#S�I, ఉన`తసÍలమ	లను బ>1ీఠమ	లను
పడ%tట-C #S; తరF9ాత ఇW\ా P�ల;9ారందరFను తమ తమ పటCణమ	లలkనున`
తమ తమ ¯ా�సÍ ~మ	లక; J#S%S 9:È6#S 2222 అంతట ©̈��య� PQవ#S
ZL9ాధర4మ	 9ారF జరFప���నునటB6 %ా య�జక;లను వరFసల పK�ారమ	%ాను,
ల��య	లను 9ా#S 9ా#S వరFసల పK�ారమ	%ాను "య!ం�ెను;
దహనబల;లను సమ�¥xన బల;లను అ#Suంచుటక;ను, ZLవను జ#S%Sంచుటక;ను
కృతజ®�x సుN తpల; �ె>6 ంచుటక;ను, PQ�9ా �ాæçప� �x�రమ	ల
±దwసుN తpల; �ేయ	టక;ను య�జక;లను ల��య	లను "య !ం�ెను. 3333
మ#Sయ	 PQ�9ాధర4WాసN �మ	నందు 9Kా య బ(fయ	న` V¥�"బట-C  జరFగ	
ఉదయ�సNమయమ	ల దహన బల;లను VW\ా ంJ��నమ	లక;ను
అమ�9ాస�లక;ను "య� మక�ాలమ	లక;ను ఏరu(fయ	న` దహనబల;లను
అ#Suం చుట�?r తనక; క>%Sన ఆZిN లkనుం(f #ాà ఒక ´µగమ	ను ఏ#ాuటB�ేZ2ను.
4444 మ#Sయ	 PQ�9ా ధర4WాసN �మ	ను బట-C  య�జక;ల;ను ల��య	ల;ను
¥ైర�మ	 వ ©̈ంA తమ ప" జరFప���నునటB6  ఎవ#S ´µగమ	లను 9ా#S�I ఇయ�
వలZినద" PQర�షల�మ	లk �ాప�రమ	న` జనులక; అతడ� ఆజj® 1ిం�ెను. 5555 
ఆ య�జ® 9:ల6 (fయగ	ట��డTE ఇW\ా P�Úయ	ల; పKథమఫలమ	లsౖన ¥xన�
�xK �Ôరసమ	లను నూT:ను �ేT:ను సస�ఫలమ	లను V¯ాN రమ	%ా ¬Zి��"
వAd#S. సమసN���న 9ాట-లkనుం(fయ	 ప��యవ వంతpలను V¯ాN రమ	%ా
¬Zి��" వAd#S. 6666 య��x పటCణమ	లలk �ాప�రమ	న` ఇW\ా P�ల; 9ారFను
య��x 9ారFను ఎదుw లలkను %tఱÃలలkను ప��యవవంతpను, తమ �ేవ�(ైన



PQ�9ాక; పKJÌి¡ తమ	లsౖన వసుN వ�లలk ప��యవ వంతpను ¬Zి��" వAd
క;పuల;%ా కc#Sd#S. 7777 9ారF మ�డవ మ�సమందు క;పuల;9Eయ Txరం�ంA
ఏడవ మ�సమందు మ	%SంA#S. 8888 ©̈��య�య	ను అ¥� పతpల;ను వAd ఆ
క;పuలను చూA PQ�9ాను సుN JంA ఆయన జనులsౖన ఇW\ా P�Úయ	లను
�ºVంA#S. 9999 ©̈��య� ఆ క;పuలనుగ�#Sd య�జక;లను ల��య	లను
ఆలkచన య(f%Sనందుక; ¯ా�ోక; సంతJ9ాడ�ను పK¥xనయ�జ క;డ�నగ	
అజ#ా� 10101010 PQ�9ా మం��రమ	లk"�I జనుల; �ానుకలను �ెచుdట
nదల;12ట-Cనపuట-నుం(f �¤మ	 సమృ��z %ా ´¢జనమ	�ేZినను �xల�
!గ	ల;చున`��; PQ�9ా తన జనులను ఆ�ర���ంAనందున ఇంత %tపu#ాh
!%S>నద" #ాà��నన%ా 11111111 ©̈��య� PQ�9ా మం��రమ	లk ��ట6 ను
ZిదzపరచవలZినద" ఆజ® ఇ�ెdను. 12121212 9ారF 9ాట-" ZిదzపరA ఏ!య	
అపహ#Sంపక;ండ �ానుకలను ప��యవ ´µగమ	లను పKJ Ìి¡ తమ	ల;%ా �ేబ(fన
వసుN వ�లను లkపల �ే#Sd#S; ల��య	 (ైన ��నTx� 9ాట-]ద V�xరణకరN%ా
"య!ంపబ(ెను; అత" స�దరF(ైన Ìి] అత"�I సహ�ా#S%ా ఉం(ెను. 13131313
మ#Sయ	 PQ ß̈P�ల; అజజj�హÑ నహతp అWా Á̈ల; PQ#§¹తp ãజjబµదు
ఎÚP�ల; ఇస4 �ా�హÑ మహతp బ¿Txయ�లను9ారF #ాజ?ౖన ©̈��య�
వలనను, �ేవ�" మం��రమ	నక; అ¥�పJPQ�న అజ#ా�వలనను, �xమ	 ��ం��న
ఆజ®��ప�న ��నTx� �ేJ�I\ందను, అత" స�దరFడగ	 Ìి] �ేJ�I\ందను
క"12టBC 9ా#?r య	ం(f#S. 14141414 త�రFuతటBC  �x�రమ	TUదw  �ాల క;డ�ను ఇమ�`
క;మ�రFడ�నగ	 ల��య	(ైన �Å#³ PQ�9ా �ానుకలను
అJప#S�దz���న9ాట-" పంA 12టBC టక; �ేవ�"�I అ#Suంపబ(fన



ZL��xûరuణల]ద "య!ంపబ(ెను. 15151515 అత" �ేJ�I\ంద ఏ�ెను !Tx�]ను
P�ష�వ Ì2మయ� అమ#ా� Ì2కTx� అను9ారF నమ4క���న9ారF గనుక
య�జక;ల పటCణమ	లందు 1ిన` 12దwలsౖన తమ స�దరFలక; వంతpల��ప�న
´µగమ	 >చుdటక; "య!ంపబ(f#S. 16161616 ఇ��య	%ాక %�తKమ	లలk మ�డ�
సంవతqరమ	ల; nదల;��" అంతక; 12ౖవయసుq గల9ా#?r జనసంఖ�
స#Sచూడబ(fన మగ9ా#Sకంద#S�I", వంతpల��ప�న ZLవ�ేయ	ట�?r పKJ��నమ	
PQ�9ా మం��రమ	లk"�I వచుd9ారంద#S�I", 17171717 ఇరFవ�� సంవతqర మ	ల;
nదల;��" అంతక; 12ౖవయసుq గల9ా#?r వంతpల ��ప�న ZLవ�ేయ	టక; తమ
తమ 1ితరFల వంశమ	ల��ప�న య�జక;లలk స#Sచూడబ(fన ల��య	లక;, 18181818
అన%ా నమ4క���న9ా#?r తమ	4ను పKJÌి¡ ంచు��"న ల�� య	లక;ను, తమ
1ిల6 ల��ను ´µర�ల��ను క;మ�రFల��ను క;మ�#?Nల��ను 19191919 సమ�జమంతటను
స#Sచూడబ(fన 9ా#S�I", ఆయ� పటCణమ	లక; �ే#Sన %\ా మమ	లలk నున`
అహ#�ను వంశసుÍ లsౖన య�జక;లక;ను, వంతpల; ఏరuరచుటక; 9ారF
"య!ంపబ(f య	ం(f#S. 1Lళ6�ేత �ెపuబ(fన ఆ జనుల; య�జక;లలk
ప�రFషpలకంద#S�I", ల��య	లలk వంశమ	ల��ప�న స#Sచూడబ(fన 9ా#Sకంద#S
�I" వంతpల; ఏరuరచుటక; "య!ంపబ(f#S. 20202020 ©̈��య� య��x
�ేశమంతటను ఈల�గ	న జ#S%SంA, తన �ేవ�(ైన PQ�9ా దృÌిC �I
అనుకcలమ	%ాను య�xరÍమ	%ాను నమ4కమ	%ాను ప"�ేయ	చు వ�ెdను.
21212121 తన �ేవ�" ఆశ\ Pంచుట�?r �ేవ�" మం��ర ZLవVషయమం�ే! ధర4WాసN �
Vషయమం�ే! ధర4మంతట-Vషయమం�ే! �xను ఆరం�ంAన పKJ ప"
అతడ� హృదయప�ర�కమ	%ా జ#S%SంA వ#Szలs6 ను.
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1111 #ాà ఇట-C  నమ4క���న చర� చూ1ిన తరF9ాత... అష�ª రF#ాజ?ౖన సT:ú#§బ	 వAd,
య��x�ేశమ	లk ��రబ(f �Kా �ారప�రమ	లPQదుట ��%S 9ాట-" లkపరచు��న
¸�ెను. 2222 సT:ú#§బ	 దం(ెJN  వAd PQర�షల�మ	]ద య	దzమ	
�ేయను�ేwhంA య	Tx`డ" ©̈��య�చూA 3333 పటCణమ	బయటనున` ఊటల
ళ6ను అడiవలsన" తలA,తన య¥�పతpల��ను ప#ాక\మWాల;ల��ను
ãచన�ేయ%ా 9ారత"�I స}యమ	 �ేZి#S. 4444 బహÑజనుల; ��%?r అష�ª రF
#ాàల; #ాTEల? V¯ాN ర���నజలమ	 9ా#S�I �ొరFక TEల? అను��" ఊటల"`ట-"
�ేశమధ�మ	గ	ండ �ారF చున` �ాల;వను అ(fi #S. 5555 మ#Sయ	 #ాà ¥ైర�మ	
�ెచుd ��", �ా(ైన %�డ య�వతpN  కట-C ంA, %�ప�రమ	లవరక; �x"" ఎతpN
�ేPంA, బయట మ#S±క %�డను కట-C ంA, �x�దు పటCణమ	లk !లk6
దుర¶మ	ను బµగ	 �ేPం�ెను. మ#Sయ	 ఈటMలను (xళ6ను V¯ాN రమ	%ా
�ేPం�ెను. 6666 జనుల]ద Z2ౖTx�¥�పతpలను "య!ంA పటCణప�
గ	మ4మ	లక; ��వ� #ాజ�¥�లk"�I 9ా#S" తన ±దwక; ర1ిuంA 9ా#S"
ఈల�గ	 ¼̈చd#Sక�ేZ2ను 7777 ]రF ��గ	ల;పడక;(f, ¥ైర�మ	 Vడ�వక;(f; అష�ª రF
#ాà�?rనను అత"�� కcడనున` Z2ౖన�మంతట-�?rనను ]రF భయపడవదుw ,
Vస4యnందవదుw , అత"�I క>%Sయ	న` స}యమ	కంటM ఎక;�వ
స}యమ	 మనక; కలదు. 8888 మ�ంససంబంధ���న బµహÑ9E అత"�I అండ,
మనక; స}యమ	 �ేయ	టక;ను మన య	దzమ	లను జ#S%Sంచుట క;ను మన
�ేవ�(ైన PQ�9ా మనక; ��డ�%ా ఉTx`డ" �ెపu%ా జనుల; య��x#ాజ?ౖన



©̈��య� �ె1ిuన మ�టలయందు న!్మకయ	ంA#S. 9999 ఇ��PQ�న తరF9ాత
అష�ª రF#ాజ?ౖన సT:ú#§బ	 తన బలగ మంతట-�� ల��×షpను మ	టC(f9Eయ	చుం(f,
PQర�షల�మ	నక; య��x#ాజ?ౖన ©̈��య� ±దwక;ను,
PQర�షల�మ	నందున` య��x9ారంద#S±దwక;ను తన ZLవక;లను పం1ి
ఈల�గ	 పKకటన �ేPం�ెను 10101010 అష�ª రF#ాజ?ౖన సT:ú#§బ	 Z2లVచుdన�ేమన%ా
�ే" న!్మ ]రF మ	ట-C(f9Eయబ(fయ	న` PQర�షల�మ	లk "ల;చు
చుTx`రF? 11111111 కరవ��ేతను �xహమ	�ేతను !మ	4ను చంప� ట�?rమన �ేవ�(ైన
PQ�9ా అష�ª రF#ాà �ేJలk నుం(f మనలను V(f1ించున" �ె1ిu

©̈��య� !మ	4ను 1LK#³1ించుచుTx`డ� గ�x? 12121212 ఆ ©̈��య�, ]రF ఒక�
బ>1ీఠమ	 ఎదుట నమస�#SంA �x"]ద ధూపమ	 9Eయవలsన"
య��x9ా#S�I" PQర�షల�మ	9ా#S�I" ఆజ® ఇAd, PQ�9ా
ఉన`తసÍలమ	లను బ>1ీఠమ	లను ¬Zి 9EZిన9ాడ��ా(x? 13131313 TEనును Tx
1ితరFల;ను ఇతర�ేశమ	ల జనుల కంద#S�I" ఏ�¤! �ేZిJ¹ ]#?రFగ#ా? ఆ
�ేశ జనుల �ేవతల; 9ా#S �ేశమ	లను Tx �ేJలkనుం(f P�మ�తK���నను ర�fంప
�x>య	ం(ెTx? 14141414 ] �ేవ�డ� !మ	4ను Tx �ేJలkనుం(f
V(f1ింపగలడను��నుటక;, Tx 1ితరFల; బÐJN %ా "ర�4లమ	 �ేZిన ఆ య�
�ేశసుÍ ల సకల �ేవతలలkను తన జనులను Tx �ేJలkనుం(f V(f1ింప గ>%Sన
�ేవ�(ొక(ైన య	ం(ెTx? 15151515 �ాబట-C  Pప�డ� ©̈��య��ేత ]రF ¹స��క;(f,
]రF ఇట-C  1LK#³పణక; లkబడక;(f, అత" నమ	4��నక;(f,P� జనుల �ేవ� (ైనను
ఏ #ాజ�ప� �ేవ�(ైనను తన జనులను Tx �ేJలk నుం(f %ా" Tx 1ితరFల
�ేJలkనుం(f %ా" V(f1ింపల�క ��%ా, ] �ేవ�డ� Tx �ేJలkనుం(f !మ	4ను



nదల� V(f1ింపల�క ��వ�నుగ�x అT:ను. 16161616 అత" ZLవక;ల; �ేవ� (ైన
PQ�9ా]దను ఆయన ZLవక;(ైన ©̈��య� ]దను ఇంకను 1Lల�పనల;
1L>#S. 17171717 అ��య	%ాక ఇతర �ేశమ	ల జనుల �ేవతల; తమ జనులను Tx
�ేJలkనుం(f P�ల�గ	న V(f1ింపల�క��P#� ఆల�గ	న ©̈��య� ZLVంచు
�ేవ�డ�ను తన జనులను Tx �ేJలkనుం(f V(f1ింప ల�క��వ�న" ఇW\ా P�ల;
�ేవ�(ైన PQ�9ాను "ం��ంచుటక;ను, ఆయన]ద అప9ాదమ	ల;
పల;క;టక;ను అతడ� పJKకల; 9Kా Zి పం12ను. 18181818 అప�డ� 9ారF పటCణమ	ను
పటBC ��నవలsనన` ãచన��, �Kా �ారమ	 ]దనున` PQర�షల�మ	
�ాప�రసుÍ లను బ¿ద#Sంచుటక;ను TU1ిuంచుటక;ను, య��x´µషలk ëగ¶ర%ా
9ా#S�� ఆ మ�టల; ప>�I#S. 19191919 మ#Sయ	 9ారF మనుషp�ల �ేJప"PQ�న
భ�జనుల �ేవతల]ద �xమ	 ప>�Iన దూషణలను PQర�షల�మ	±క�
�ేవ�"]ద కcడను ప>�I#S. 20202020 #ాజ?ౖన ©̈��య�య	ను ఆ¹à క;మ�రF(ైన
PQషయ� అను పKవకNయ	ను ఇందును గ	#SంA �Kా #SÍంA ఆ�ాశమ	తటBC  చూA
nఱÃ12టC%ా 21212121 PQ�9ా ఒక దూతను పం12ను. అతడ� అష�ª రF #ాà
దండ�లk" ప#ాక\మWాల;లనంద#S" ZLTx Txయక;లను అ¥��ారFలను
Txశనమ	�ేయ%ా అష�ª రF#ాà Zిగ	¶ TUం��న9ా(ై తన �ేశమ	నక;
J#S%S��PQను. అంతట అతడ� తన �ేవ�"గ	(fలk ��Adనప�డ� అత" కడ�ప�న
ప�ట-Cన9ా#³ అత" అక�డ కJN�ేత చం1ి#S. 22222222 ఈ పK�ారమ	 PQ�9ా

©̈��య�ను PQర�షల�మ	 �ాప�రసుÍ లను అష�ª రF #ాజ?ౖన సT:ú#§బ	
�ేJలkనుం(fయ	 అంద#S�ేJలkనుం(fయ	 ర�fంA, అ"`9:ౖప�లను 9ా#S"
�ా�ా(fనందున 23232323 అTEక;ల; PQర�షల�మ	లk PQ�9ాక; అరuణలను



య��x #ాజ?ౖన ©̈��య�క; �ానుకలను �ెAd PAd#S. అందు వలన అతడ�
అపuట-నుం(f సకల జనమ	ల దృÌిC �I ఘనత TUం��న 9ా(xPQను. 24242424 ఆ
��నమ	లలk ©̈��య� #�%SPQ� మరణదశలk నుం(ెను. అతడ� PQ�9ాక;
nఱÃ12టC%ా ఆయన అత"�I తన AతNమ	ను �ె>యపరA అత"�I సూచన
±కట- దయ�ేZ2ను. 25252525 అP�ే ©̈��య� మనసుqన గ#S�ంA తనక;
�ేయబ(fన �¤ల;క; త%SనటB6  పKవ#SNంపనందున అత" ]���I" య��x
PQర�షల�మ	ల 9ా#S]���I" �Åపమ	 #ా%ా 26262626 ©̈��య� హృదయగర�మ	
VడA, �xనును PQర�షల�మ	 �ాప�రసుÍ ల;ను తమ	4ను �xమ	 త%S¶ంచు��"#S
గనుక ©̈��య� ��నమ	లలk PQ�9ా �Åపమ	 జనుల ]���I #ాల�దు. 27272727

©̈��య�క; అJV¯ాN ర���న ఐశ�ర�మ	ను ఘనతయ	 క>%?ను. అతడ� 9:ం(f
బం%ార మ	లను రత`మ	లను సుగంధదKవ�మ	లను (xళ6ను TxTx Vధమ	లగ	
W \ష¡ ���న ఉపకరణమ	లను సం�ా��ంA 9ాట-�I బÐక�సమ	లను కట-C ం�ెను. 28282828
¥xన�మ	ను �xK �Ô రసమ	ను �ైలమ	ను ఉంచుటక; ��ట6 ను, పల;Vధమ	ల
ప�వ�లక; Wాలలను మందలక; �ొడ6 ను కట-C ం�ెను. 29292929 మ#Sయ	 �ేవ�డ�
అత"�I అJ V¯ాN ర���న క>! దయ�ేZినందున పటCణమ	లను V¯ాN ర���న
%tఱÃలమందలను పసులమందలను అతడ� సం�ా��ం�ెను. 30303030 ఈ ©̈��య�
%S�ను �ాల;వక; ఎగ	వను కటC9EPంA �x�దు పటCణప� పడమట- 9:ౖప�నక;
�x" �ె1ిuం�ెను, ©̈��య� �xను ప�ను��"న సర�పKయత`మ	లయందును
వృ��z��ం�ెను. 31313131 అత" �ేశమ	 ఆశdర�మ	%ా వృ��zTUందుటను గ�#Sd V�x#SంA
�ె>Zి��నుట�?r బబ	లkను అ¥�పతpల; అత"±దwక; పం1ిన #ాయబµరFల
Vషయమ	లk అత" Wó¥�ంA, అత" హృద యమ	లk" ఉ�ేz శమంతయ	



�ె>Zి��నవలsన" �ేవ�డత" VడA12టMCను. 32323232 ©̈��య� �ేZిన Pతర
�ార�మ	లనుగ�#Sdయ	, అతడ� చూ1ిన భ�IN"గ�#Sdయ	, పKవకN య	ను
ఆ¹à క;మ�రFడ�నగ	 PQషయ�క; క>%Sన దరîనమ	ల గ\ంథమ	 నందును
య��x ఇW\ా P�ల;ల #ాàల గ\ంథమ	నందును 9Kా యబ(fయ	న`��. 33333333

©̈��య� తన 1ితరFల�� కcడ "��Kంచ%ా జనుల; �x�దు సంతJ9ా#S
శ4Wానభ�! యందు కటCబ(fన 12ౖ¯ాÍ నమ	నందు అత" �ాJ12ట-C #S. అతడ�
మరణ nం��నప�డ� య��x9ారందరFను PQర�షల�మ	 �ాప�రసుÍ లందరFను
అత"�I ఉతN ర �I\య లను ఘనమ	%ా జ#S%SంA#S. అత" క;మ�రF(ైన మనÌLª
అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 33��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 33��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 33��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 33

1111 మనÌLª  P�లTxరం�ంAనప�డ� పం(ెKం(ేండ6 9ా(ై PQర�షల�మ	లk ఏబ��
యPదు సంవతqరమ	ల; ఏలsను. 2222 ఇతడ� ఇW\ా P�Úయ	ల PQదుటనుం(f
PQ�9ా 9:ళ6  %tట-Cన అన�జనుల; �ేZిన Á̈య�I\యలను అనుస#SంA,
PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�నడత నడ�ెను. 3333 ఇతడ� తన తం(fKPQ�న ©̈��య�
పడ%tట-Cన ఉన`తసÍలమ	లను J#S%S కట-C ంA, బయల; �ేవతక; బ>1ీఠమ	లను
">1ి, �ేవ�xసN ంభమ	లను �ేPంA, ఆ�ాశనmతKమ	 ల"`ట-" ప��ంA
��>�ెను. 4444 మ#Sయ	Tx Txమమ	 ఎన`టMన`ట-�I ఉండ�న"
PQర�షల�మ	నందు ఏ సÍలమ	నుగ�#Sd PQ�9ా Z2లV�ెdT° అక�డనున`
PQ�9ా మం��రమందు అతడ� బ>1ీఠమ	లను కట-C ం�ెను. 5555 మ#Sయ	
PQ�9ా మం��రప� #?ండ� ఆవరణమ	లలk అతడ� ఆ�ాశనmతK



సమ�హమ	నక; బ>1ీఠమ	లను కట-C ం�ెను. 6666 బ¿í ̈ ©T°`మ	 లkయయందు
అతడ� తన క;మ�రFలను అ%S`లkగ	ండ �xట-ంA, మ	హÉరNమ	లను
V�x#Sంచుచు, మంతKమ	లను Aల6 ం%Sతనమ	ను 9ాడ�క�ేయ	 కరÞ1ిWాచ
మ	ల��ను ¯��ె%ాండK��ను ¯ాంగత�మ	 �ేయ	చు, PQ�9ా దృÌిC �I బహÑ%ా
�ెడ�నడత నడచుచు ఆయ నక; �Åపమ	 ప�ట-C ం�ెను. 7777 ఇW\ా P�Úయ	ల %�తK
¯ాÍ నమ	ల"`ట-లk TEను �ÅరF��"న PQర�షల�మ	నందు Tx Txమమ	 "త�మ	
ఉం�ెదను, 8888 TEను ¹ÌL�x�#ా "య!ంAన కటCడలను Vధులను
ధర4WాసN �మంతట-" అను స#SంA నడచు��నుట�?r 9ారF జjగ\తN ప(fనPQడల, ]
1ితరFలక; TEను ఖ�యపరAన �ేశమ	నుం(f ఇW\ా  P�Úయ	లను TEను ఇక
�¾ల%Sంపన" �x�దు��ను అత" క;మ�రF(ైన ¯�లa¹ను��ను �ేవ�డ�
Z2లVAdన మ�టను లm�12టCక, ఆ మం��రమ	నందు మనÌLª  �xను �ేPంAన
�ెక;�డ� Vగ\హమ	ను ">12ను. 9999 ఈ పK�ారమ	 మనÌLª  య��x9ా#S"
PQర�షల�మ	 �ాప�రసుÍ లను ¹సప�Adన 9ా(ై, ఇW\ా P�Úయ	లPQదుట
ఉండక;ండ PQ�9ా నhంపజ³Zిన అన�జనులకంటMను 9ారF మ#Sంత అక\మ
మ	%ా పKవ#SNంచునటB6  �ేయ	టక; �ారక;(xPQను. 10101010 PQ�9ా మనÌLªక;ను
అత" జనులక;ను వరNమ�న మ	ల; పం1ినను 9ారF �ెV±గ¶క��P#S. 11111111 
�ాబట-C  PQ�9ా అష�ª రF#ాà±క� Z2ౖTx�¥�పతpలను 9ా#S ]���I
ర1ిuం�ెను. మనÌLª  త1ిuంచు��" ��క;ండ 9ారF అత" పటBC ��", %tల;సుల��
బం¥�ంA అత"" బబ	లkనునక; ¬Zి��" ��P#S. 12121212 అతడ� శ\మలk ఉన`ప�డ�
తన �ేవ�(ైన PQ�9ాను బJమ�ల;��", తన 1ితరFల �ేవ�" స"`¥�"
తను` �xను బహÑ%ా త%S¶ంచు ��". 13131313 ఆయనక; nర>డ%ా, ఆయన అత"



Vన`పమ	లను ఆల�IంA PQర�షల�మ	నక; అత" #ాజ�మ	లk"�I అత" J#S%S
¬Zి��" వAdనప�డ� PQ�9ా �ేవ�(ై య	Tx`డ" మనÌLª  �ె>Zి��T:ను. 14141414
ఇ��PQ�న తరF9ాత అతడ� �x�దు పటCణమ	 బయట %S�నుక; పడమర%ా
లkయయందు మతq~ప� గ	మ4మ	 వరక; ఓ12ల; చుటBC ను బహÑ ఎతpN గల
%�డను కట-C ం�ెను. మ#Sయ	 య��x �ేశమ	లk" బల���న
పటCణమ	ల"`ట-లkను ZLTx¥�పతpలను ఉం�ెను. 15151515 మ#Sయ	 PQ�9ా
మం��రమ	నుం(f అను�ల �ేవతలను Vగ\హమ	ను ¬Zి9EZి,
PQర�షల�మ	నందును PQ�9ా మం��ర పర�తమ	 నందును �xను
కట-C ంAన బ>1ీఠమ	ల"`ట-" ¬Zి పటCణమ	 బయట-�I 9ాట-" ల�%S9EPం�ెను.
16161616 ఇ��య	%ాక అతడ� PQ�9ా బ>1ీఠమ	ను బµగ	�ేZి, �x"]ద
సమ�¥xన బల;లను కృతజ®�xరuణలను అ#SuంచుచుఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన
PQ�9ాను ZLVంచుడ" య��x 9ా#S�I ఆజ® ఇ�ెdను. 17171717 అPనను జనుల;
ఉన`త సÍలమ	లయందు ఇంకను బల;ల; అ#Suంచుచు వAd#S%ా" ఆ
యరuణలను తమ �ేవ�(ైన PQ�9ా Txమమ	న�³ �ేZి#S. 18181818 మనÌLª  �ేZిన
Pతర �ార�మ	లను గ�#Sdయ	, అతడ� �ేవ�"�I 12ట-Cన nరలను గ�#Sdయ	,
ఇW\ా P�Ú య	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా 1Lరట అత"�� ప>�Iన �ºర �దరFîల;
�ె1ిuన మ�టలను గ�#Sdయ	, ఇW\ా P�ల; #ాàల గ\ంథమందు
9Kా యబ(fయ	న`��. 19191919 అతడ� �ేZిన �Kా రÍనను గ�#Sdయ	, అత" మనV
Vనబడ�టను గ�#Sdయ	, అతడ� �ేZిన �ాప�ోKహమ	ల"`ట-" గ�#Sdయ	,
�xను గ	ణ పడకమ	ందు ఉన`త సÍలమ	లను కట-C ంA �ేవ�xసN ంభమ	లను
�ె�I�న Vగ\హమ	లను అచdట "ల;ప�టను గ�#Sdయ	, �ºర �దరFîల; రAంAన



గ\ంథమ	లలk 9Kా య బ(fయ	న`��. 20202020 మనÌLª  తన 1ితరFల��కcడ "��KంA తన
నగరFనందు �ాJ12టCబ(ెను; అత" క;మ�రF(ైన ఆ¹ను అత"�I మ�రF%ా
#ాజjPQను. 21212121 ఆ¹ను ఏలTxరం�ంAనప�డ� ఇరFవ�� #?ం(ేండ6  9ా(ై
PQర�షల�మ	లk #?ండ� సంవతqరమ	ల; ఏలsను. 22222222 అతడ� తన తం(fKPQ�న
మనÌLª  నడAనటB6  PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�నడత నడ�ెను;తన తం(fKPQ�న
మనÌLª  �ేPం Aన �ెక;�డ� Vగ\హమ	ల"`ట-�I బల;ల; అ#Suంచుచు
ప��ంచుచు 23232323 తన తం(fKPQ�న మనÌLª  గ	ణప(fనటB6  PQ�9ా స"`¥�"
పWాdతNప�N డ� �ాకను గ	ణపడకను, ఈ ఆ¹ను అంతకంతక; ఎక;�వ
�ోKహ�ార�మ	లను �ేయ	చు వ�ెdను. 24242424 అత" ZLవక;ల; అత"]ద క;టK�ేZి
అత" నగరFనం�ే అత" చంప%ా 25252525 �ేశ జనుల; ఆ¹ను #ాà]ద క;టK
�ేZిన9ా#Sనంద#S" హతమ	�ేZి అత" క;మ�రF(ైన ãÌీయ�ను అత"
¯ాÍ నమందు #ాà%ా "య!ంA#S.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 34��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 34��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 34��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 34

1111 ãÌీయ� P�లTxరం�ంAనప�డ� ఎ"!�ేండ6 ... 9ా(ై PQర�షల�మ	లk
మ	పu�� ±క సంవతqరమ	 ఏలsను. 2222 అతడ� PQ�9ా దృÌిC �I J
ననుస#Sంచుచు, క;(f�?rనను ఎడమ�?rనను �¾లగక;ండ తన 1ితరF(ైన �x�దు
చూ1ిన పKవరNనక; స#S%ా పKవ#SNం�ెను. 3333 తన P�ల;బ(f యందు ఎ"!దవ
సంవతqరమ	న �x"ంకను బµల;(ై య	ండ%ాTE అతడ� తన 1ితరF(ైన
�x�దు±క� �ేవ�"±దw V�x#Sంచుటక; ప�ను��"న9ా(ై, పం(ెKండవP�ట
ఉన`తసÍలమ	లను �ేవ�xసN ంభమ	లను పడ%tట-C , �ె�I�న Vగ\హమ	లను



��తVగ\హమ	లను ¬Zి9EZి, య��x�ేశమ	ను PQర�షల�మ	ను
పVతKమ	�ేయ Txరం�ం�ెను. 4444 అతడ� చూచుచుండ%ా జనుల; బయల;
�ేవతల బ>1ీఠమ	లను పడ%tట-C , 9ాట-12ౖన ఉన` సూర� �ేవతల Vగ\హమ	లను
అత" ఆజ®��ప�న న#S�I9EZి, �ేవ�x సN ంభమ	లను �ె�I�న Vగ\హమ	లను ��త
Vగ\హమ	లను తpతpN "యల;%ా ��ట-C  చూరÞమ	�ేZి, 9ాట-�I బల;ల;
అ#SuంAన9ా#S సమ�ధుల]ద చ>6  9EZి#S. 5555 బయల;�ేవత య�జక;ల
శల�మ	లను బ>1ీఠమ	ల]ద అతడ� �ా>uంA, య��x�ేశమ	ను
PQర�షల�మ	ను పVతKపర�ెను. 6666 ఆ పK�ారమ	 అతడ� మనÌLª  ఎâKా Pమ	
Ìి¹�ను �ేశమ	ల9ా#S పటCణమ	లలkను, నâాN > మన�మ	నందును,
చుటBC పట6 నున` �ాడ�సÍలమ	ల"`టను బ>1ీఠమ	లను పడ %tటMCను. 7777
బ>1ీఠమ	లను �ేవ�x సN ంభమ	లను పడ%tట-C  �ె�I�న Vగ\హమ	లను
చూరÞమ	�ేZి, ఇW\ా P�Úయ	ల �ేశమంతటనున` సూర��ేవ�x
Vగ\హమ	ల"`ట-" న#S�I 9EZి అతడ� PQర�షల�మ	నక; J#S%S వ�ెdను. 8888
అత" P�ల;బ(fయందు పదుT:"!దవ సంవతqరమ	న, �ేశమ	ను
మం��రమ	ను పVతKపరచుటPQ�న తరF9ాత, అతడ� అజల�� క;మ�రF(ైన
�ాâానును, పటµC ణx¥�పJ PQ�న మయW య�ను, #ాజ�ప� ద¯ాN 9Eàల]దనున`
ã}}à క;మ�రFడగ	 ã9ా}àను, తన �ేవ�(ైన PQ�9ా
మం��రమ	ను బµగ	�ేయ	ట�?r పం12ను. 9999 9ారF పK¥xనయ�జక;(ైన

©̈Ú�య�±దwక; వAd, �x�ర�ాలక;లsౖన ల��య	ల; మనÌLª
ఎâKా P]య	ల �ేశమ	లయందు ఇW\ా P�ల;9ా#Sలk W ÌింAయ	న`
9ారంద#S±దwనుం(fయ	,య��x బ¿Tx�]య	లంద#S ±దw  నుం(fయ	



కc#Sd,�ేవ�" మం��రమ	లk"�I ¬Zి��" వAdన దKవ�మ	ను అత"�I
అపu%SంA#S. 10101010 9ారF �x"" PQ�9ా మం��రప� ప"]దనున`
12ౖV�xరణకరNల �Iయ�%ా, �x" బµగ	�ేయ	టక;ను, య��x #ాàల; �ాడ��ేZిన
Pండ6 క; దూలమ	లను అమరFdటక;ను 11111111 �ె�I�న #ాళ6ను జo(fంప�ప"�I
మ�Ö నులను ��నుట�?r PQ�9ా మం��రమ	నందు ప"�ేయ	9ా#S�I"
hలu�ారFల క;ను �x" "Ad#S. 12121212 ఆ మనుషp�ల; ఆ ప"" నమ4కమ	%ా
�ేZి#S. 9ా#S ]�� 12ౖV�xరణకరNల; ఎవరన%ా, ��#ా #§య	లsౖన ల��య	లగ	
యహతp ఓబ�x� అను9ారFను, ప" న(f1ించుటక; ఏరu(fన క}¬య	లగ	
జ?క#ా� ��షp ల�6 మ	 అను9ారFను, ల��య	లలk 9ాద�పK�ణ	లsౖన 9ారF
9ా#S��కcడ ఉం(f#S. 13131313 మ#Sయ	 బరFవ�ల; ¹య	 9ా#S]దను, పKJVధ���న
ప" జ#S%Sంచు9ా#S]దను ఆ ల��య	ల; 12ౖV�xరణకరN ల;%ా "య!ంపబ(f#S.
మ#Sయ	 ల��య	లలk ల�ఖక;ల;ను ప#S�xరక;ల;ను �x�ర�ాలక;ల; T:ౖన9ారF
ఆయ� పనుల]ద "య!ంపబ(f#S. 14141414 PQ�9ా మం��రమ	లk"�I �ేబ(fన
దKవ�మ	ను బయట-�I ¬Zి��" వAdనప�డ�,¹ÌL�x�#ా PQ�9ా దయ�ేZిన
ధర4 WాసN �మ	గల గ\ంథమ	 య�జక;(ైన ©̈Ú�య�క; కన బ(ెను. 15151515 అప�డ�

©̈Ú�య�PQ�9ా మం��రమందు ధర4WాసN �మ	గల గ\ంథమ	 Txక; �ొ#S�?న"
WాZిN �యగ	 �ాâాను�� �ె1ిu ఆ గ\ంథమ	ను �ాâానుక; అపu %Sం�ెను. 16161616 
�ాâాను ఆ గ\ంథమ	ను #ాàTUదwక; ¬Zి��" ��P #ాà�� ఇట6 T:ను
ZLవక;లక; వ� ఆజj® 1ింAన దంతయ	 9ారF �ేయ	చుTx`రF. 17171717 PQ�9ా
మం��రమ	 నందు �ొ#S�Iన దKవ�మ	ను 9ారF ��గ	�ేZి 12ౖV�xరణ కరNల �ేJ�I"
ప"9ా#S �ేJ�I" �x" అపu%SంAయ	Tx`రF. 18181818 మ#Sయ	 య�జక;(ైన



©̈Ú�య� Txక; ఒక గ\ంథమ	 ఇ�ెdన" #ాà ఎదుట మనV�ేZి��", WాZిN �యగ	
�ాâాను #ాà సమ	ఖమ	న �x"నుం(f చ��V V"1ిం�ెను. 19191919 అతడ�
ధర4WాసN �ప� మ�టల; చ��V V"1ింప%ా #ాà V" తన వసN �మ	లను Aంప���"
20202020 ©̈Ú�య�క;ను, �ాâాను క;మ�రF(ైన అ ß̈�ామ	క;ను, ]�ా క;మ�రF(ౖెన
అబ¢w నుక;ను, WాZిN �యగ	 �ాâానుక;ను, #ాà ZLవక;(ైన ఆWాయ�క;ను
ఈల�గ	న ఆజ® ఇ�ెdను 21212121 ]రF 9:È6  �ొర�Iన PÀ గ\ంథమ	లk"
మ�టలVషయ��� Tx��రక;ను, ఇW\ా P�ల; య��x9ా#Sలk W ÌింA
య	న`9ా#S��రక;ను PQ�9ా±దw V�x#Sంచు(f. మన 1ితరFల; ఈ
గ\ంథమ	నందు 9Kా యబ(fయ	న` సమసNమ	ను అనుస#Sంపకయ	, PQ�9ా
ఆజ®లను %?r��న కయ	 నుం(f#S గనుక PQ�9ా �Åపమ	 మన]���I
అత�¥�కమ	%ా వAdయ	న`��. 22222222 అప�డ� ©̈Ú�య�య	ను #ాà
"య!ంAన9ారFను సంగJ"గ�#Sd V�xరణ�ేయ	ట�?r హరúషpక; ప�ట-Cన J�ా�
క;మ�రFడ�ను వసN �Wాలక; 12ౖV�xరణకరNయ	నగ	 షలc6 మ	±క� ´µర�PQ�న
హÑల�w  అను పKవ�IN �±దwక; ��P#S. ఆ�� అప�డ� PQర�షల�మ	నక; �ే#Sన
య	ప ´µగమ	లk �ాప�రమ	ం(ెను. 9ారF ఆ���� సంగJ �ెపu%ా 23232323 ఆ��
9ా#S�� ఇట6 T:నుఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా 24242424
ఆల �Iంచు(f, TEను ఈ సÍలమ	]���I" �x" �ాప�రసుÍ ల]���I" య��x#ాà
సమ	ఖమ	న చ��V V"1ింపబ(fన గ\ంథమ	నందు 9Kా యబ(fయ	న`
Wాపమ	ల"`ట-" ర1ిuం �ెదను. 25252525 9ారF నను` Vస#SèంA Pతర �ేవతలక;
ధూపమ	 9EZి, తమ �ేJపనులవలన Txక; �Åపమ	 ప�ట-C ంA య	Tx`రF గనుక
Tx �Åపమ	 ఈ సÍలమ	]ద !J ల�క;ండ క;మ4#Sంపబడ�ను. Tx±దwక;



!మ	4ను పం1ిన 9ా"�I ఈ 9ారN �ెల;ప�(f. 26262626 మ#Sయ	 PQ�9ా±దw
V�x#Sంచుడ" !మ	4ను పం1ిన య��x#ాàక; ]రF ఈ మ�ట
�ె>యజ?ప�(fవ� ఎవ"మ�టల; V" య	Tx`9Ù ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన ఆ
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా 27272727  మనసుq ��తN"�ై PÀ సÍలమ	]దను
�x" �ాప�రసుÍ ల]దను �ేవ�డ� ప>�Iన మ�టలను వ� V"నప�డ� Tx
స"`¥�" "ను` వ� త%S¶ంచు��"  వసN �మ	ల; Aంప���" Tx స"`¥�"
క`రF V(fAJV గనుక  మనV" TEను ఆల�IంAJ". 28282828 TEను 
1ితరFల±దw "ను` �ేరFdదును;T:మ4��గల9ాడ9:ౖ వ�  సమ�¥�లk"�I
�ేరdబడ�దువ�; ఈ సÍలమ	]���I" �x" �ాప�రసుÍ ల]���I" TEను ర1ిuంచు
అ�ాయమ	 వ� కను`ల�ర చూడవ�. 29292929 9ారF #ాàTUదwక; ఈ వరNమ�నమ	
¬Zి��"#ా%ా #ాà య��x PQర�షల�మ	లk" 12దwలనంద#S" 1ిల;వ నం1ింA
30303030 9ా#S" సమకc#?dను. #ాàను, య��x 9ారందరFను, PQర�షల�మ	
�ాప�రసుÍ ల;ను, య�జ క;ల;ను, ల��య	ల;ను, జనులలk 1ిన`12దwలందరFను
PQ�9ా మం��రమ	నక; #ా%ా PQ�9ా మం��ర మందు �ొర�Iన "బంధన
గ\ంథప� మ�టల"`య	 9ా#S�I V"1ింపబ(ెను. 31313131 1ిమ4ట #ాà తన
సÍలమందు "ల;వబ(f TEను PQ�9ాను అనుస#Sంచుచు, ఆయన ఇAdన
ఆజ®లను Wాసనమ	లను కటCడలను ప�రÞమనసుq��ను ప�రÞహృదయమ	��ను
%?r��నుచు, ఈ గ\ంథమందు 9Kా యబ(fన "బంధన మ�టల పK�ారమ	%ా
పKవ#SNంచుదున" PQ�9ా స"`¥�" "బంధన �ేZి��T:ను. 32323232 మ#Sయ	
అతడ� PQర�షల�మ	నందున` 9ా#Sనంద#S" బ¿Tx�] య	లనం��#S" అట-C
"బంధనక; ఒప���న జ³Z2ను గనుక PQర�షల�మ	 �ాప�రసుÍ ల; తమ 1ితరFల



�ేవ�(ైన �ేవ�" "బంధన పK�ారమ	 పKవ#SNంA#S. 33333333 మ#Sయ	 ãÌీయ�
ఇW\ా P�Úయ	లక; �ెం��న �ేశమ	ల"`ట-లkనుం(f Á̈య ���న
Vగ\హమ	ల"`ట-" ¬Zి9EZి, ఇW\ా P�Úయ	లందరFను తమ �ేవ�(ైన
PQ�9ాను ZLVంచునటB6  �ేZ2ను. అత" ��నమ	ల"`య	 9ారF తమ
1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ాను అనుస#Sంచుట మ�నల�దు.

��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 35��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 35��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 35��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 35

1111 మ#Sయ	 ãÌీయ� PQర�షల�మ	నందు PQ� 9ాక; ప¯ా�పండ�గ
ఆచ#Sం�ెను. nదట- T:ల పదుTxల¶ వ ��నమ	న జనుల; ప¯ా�ప�వ�ను
వ¥�ంA#S. 2222 అతడ� య�జక;లను 9ా#S 9ా#S పనులక; "రÞPంA, PQ�9ా
మం��రZLవను జ#S%Sంచుట�?r 9ా#S" ¥ైర�పరA 3333 ఇW\ా P�Úయ	లకంద#S�I బ¢ధ
�ేయ	9ారFను PQ�9ాక; పKJÌి¡ తpల;T:ౖన ల��య	లక; ఈల�గ	 ఆజ®
ఇ�ెdనుప#S�దz���న మందసమ	ను ]#Sక ] భ	జమ	ల ]ద ¹యక,
ఇW\ా P�Úయ	ల #ాజ?ౖన �x�దు క;మ�రFడగ	 ¯�లa¹ను కట-C ంAన
మం��రమ	లk �x" నుంచు(f, ] �ేవ�(ైన PQ�9ాక;ను ఆయన జనులsౖన
ఇW\ా P�Úయ	లక;ను ZLవ జ#S%Sంచు(f. 4444 ఇW\ా P�Ú య	ల #ాజ?ౖన �x�దు
9Kా ZిPAdన క\మమ	��ప�నను అత" క;మ�రF(ైన ¯�లa¹ను 9Kా Zి ఇAdన
క\మమ	 ��ప�నను ] ] 1ితరFల Pండ6 క; ఏ#ాuటMౖన వరFసలనుబట-C
!మ	4ను Zిదzపరచు��ను(f. 5555 జనుల ఆ య� ´µగమ	లక; ల��య	లక;
క;టBంబమ	లలk ఆ య� ´µగమ	ల; ఏ#ాuటగ	నటB6 %ా ]రF ప#S�దz
సÍలమందు ">A, 9ా#S 9ా#S 1ితరFల క;టBంబమ	ల వరFసలను బట-C  జనులsౖన



] స�దరFల��రక; ZLవ�ేయ	(f. 6666 ఆపK�ారమ	 ప¯ా� ప�వ�ను వ¥�ంA
!మ	4ను పKJ Ìి¡ ంచు��", ¹ÌL�x�#ా PQ�9ా PAdన ఆజ®లను
అనుస#SంA, �x"" ] స�దరFల��రక; Zిదzపరచు(f. 7777 మ#Sయ	 ãÌీయ�
తన స�ంత మందలk మ	పu�� 9Eల %tఱÃ1ిల6 లను �¤క1ిల6 లను మ�డ�9Eల
�Å(ెలను అక�డ నున` జనులకంద#S�I ప¯ా�ప�వ�ల;%ా ఇ�ెdను. 8888 అత"
అ¥�పతpల;ను జనులక;ను య�జక;లక;ను ల��య	ల క;ను మనః
ప�ర�కమ	%ా ప�వ�ల; ఇAd#S. PQ�9ా మం�� రప� అ¥��ారFలsౖన

©̈Ú�య�య	, జ?క#ా�య	, PQ ß̈P�ల;ను ప¯ా�ప�వ�ల;%ా య�జక;లక;
#?ండ�9Eల ఆరFవందల %tఱÃలను మ�డ�వందల �Å(ెలను ఇAd#S. 9999 ��నTx�య	,
అత" స�దరFలsౖన Ì2మయ�య	, T:త TEల;ను, ల��య	లలk న¥�పతpలగ	
హషబµ�య	, PQ ß̈ P�ల;ను ãజjబµదును ప¯ా�ప�వ�ల;%ా ల��య	లక;
అPదు9Eల %tఱÃలను ఐదువందల �Å(ెలను ఇAd#S. 10101010 ఈ పK�ారమ	 ZLవ
జరFగ	చుండ%ా #ాజjజ®నుబట-C  య�జక;ల; తమ సÍలమ	లkను ల��య	ల; తమ
వరFసలలkను "ల;వబ(f#S. 11111111 ల��య	ల; ప¯ా�ప�వ�లను వ¥�ంA రకNమ	ను
య�జక;ల �Iయ�%ా 9ారF �x" ��K �fంA#S. ల��య	ల; ప�వ�లను ఒల;వ%ా 12121212
¹ÌL గ\ంథమ	లk 9Kా యబ(fన పK�ారమ	 జనుల క;టBంబమ	ల V´µగమ	
��ప�న PQ�9ాక; అరuణ%ా ఇచుdటక; దహనబ> ప�మ�ంసమ	ను
య�జక;ల; ¬Zి��"#S. 13131313 9ారF ఎడ6 నుకcడ ఆ పK�ారమ	%ాTE �ేZి#S. 9ారF
V¥�పK�ారమ	 ప¯ా�ప� మ�ంసమ	ను "ప�]ద �ా>d#S%ా" Pతర���న
పKJ�ా¡ రuణలను క;ండలలkను బÐరFసులలkను 12నమ	లలkను ఉ(f�IంA
జనులకంద#S�I త�ర%ా వ(fi ంA#S. 14141414 తరF9ాత ల��య	ల; తమ��రక;ను



య�జక;ల��రక;ను Zిదzమ	�ేZి#S. అహ#�ను సంతJ9ారగ	 య�జక;ల;
దహనబ> ప�మ�ంసమ	ను ��\ వ��ను #ాJKవరక; అ#SuంపవలZివ�ెdను గనుక
ల��య	ల; తమ ��రక;ను అహ#�ను సంతJ9ారగ	 య�జక;ల��రక;ను
ZిదzపరA#S. 15151515 మ#Sయ	 ఆ¯ాప� సంతJ9ారగ	 %ాయక; ల;ను, ఆ¯ాప�

Á̈మ�నుల;ను, #ాàనక; �ºర �ద#Sîయగ	 PQదూత�నును �x�దు "య!ంAన
పK�ారమ	%ా తమ సÍలమందుం(f#S; �x�రమ	ల"`ట-±దwను �x�ర �ాలక;ల;
క"12టBC చుం(f#S. 9ారF తమ �ేJలk ప" V(fA అవత>�I 9:È6��క;ండ�నటB6  9ా#S
స�దరFలగ	 ల��య	ల; 9ా#S��రక; ZిదzపరA#S. 16161616 ఈ పK�ారమ	 #ాజ?ౖన
ãÌీయ� PAdన ఆజ®నుబట-C  9ారF ప¯ా�పండ�గ ఆచ#SంA, PQ�9ా
బ>1ీఠమ	]ద దహన బల;లను అ#Suంచుట�ేత ఆ ��నమ	న ఏ!య	
లkపమ	 ల�క;ండ PQ�9ా ZLవ జ#S%?ను. 17171717 అక�డ నున` ఇW\ా P�Úయ	ల;,
ఆ �ాలమందు ప¯ా�ను ప�>య" #tటMCల పండ�గను ఏడ� ��నమ	ల;
ఆచ#SంA#S. 18181818 పKవకN యగ	 సమ�P�ల; ��నమ	ల; nదల;��" ఇW\ా P�Ú
య	లలk ప¯ా�పండ�గ అంత ఘనమ	%ా ఆచ#Sంపబ(f య	ండల�దు.
ãÌీయ�య	, య�జక;ల;ను, ల��య	 ల;ను, అక�డ నున` య��x
ఇW\ా P�ల;9ారందరFను, PQర� షల�మ	 �ాప�రసుÍ ల;ను ఆచ#SంAన పK�ారమ	
ఇW\ా P�ల; #ాàలంద#Sలk ఒక�(ైనను ప¯ా�పండ� గను ఆచ#SంA య	ండల�దు.
19191919 ãÌీయ� P�ల;బ(f యందు పదుT:"!దవ సంవతqరమ	న ఈ
ప¯ా�పండ�గ జ#S%?ను. 20202020 ఇదంతయ	 అPన తరF9ాత ãÌీయ� మం��ర
మ	ను ZిదzపరAనప�డ� ఐగ	ప�N #ాజ?ౖన T:�Å య�ఫKట«సు న��±దwనున`
క#?�]షp]���I దం(ెJN  9:ళØ6 చుండ%ా ãÌీయ� అత"]���I బయల; �ే#?ను.



21212121 అP�ే #ాజ?ౖన T:�Å అత"±దwక; #ాయ బµరFలను పం1-ి- య��x#ాజj
�� Tx�³!? ప�ర�మ	నుం(f Txక; శతpK వ�లగ	9ా#S]���³%ా" TEడ� ]���I
TEను #ాల�దు. �ేవ�డ� త�ర�ేయ	మ" Txక; ఆజj® 1ిం�ెను గనుక �ేవ�డ�
Tx��కcడ ఉం(f "ను` నhంపజ³య క;ండ�నటB6  ఆయన జo>�I వ� #ావదw"
�ెపu Txజj®  1ిం�ెను. 22222222 అPనను ãÌీయ� అత"�� య	దzమ	 �ేయ%�#S,
అత"±దwనుం(f J#S%S ��క మ�రF9Eషమ	 ధ#Sంచు��", PQ�9ా T°ట-
మ�టల;%ా పల;కబ(fన T:�Å మ�టలను Vనక ��%S�ోw  లkయయందు య	దzమ	
�ేయ వ�ెdను. 23232323 Vల;�ాండ�K #ాజ?ౖన ãÌీయ�]ద బµణమ	ల; 9Eయ%ా #ాà

తన ZLవక;లను చూA--Txక; %tపu %ాయమ	 త%Sలsను, ఇక�డనుం(f నను`��"
��వ�డ" �ె12uను. 24242424 �ావ�న అత" ZLవక;ల; రథమ	 ]దనుం(f అత" ��ం1ి,
అత"క;న` 9EరF రథమ	]ద అత" ఉంA PQర�షల�మ	నక; అత" ¬Zి��"
వAd#S. అతడ� మృJబÐం�� తన 1ితరFల సమ�ధులలk ఒక�x" యందు
�ాJ12టCబ(ెను. య��x PQర�షల�మ	 9ారందరFను ãÌీయ� చ"��PQన"
పKల�పమ	 �ేZి#S. 25252525 P#§4య�య	 ãÌీయ�నుగ�#Sd పKల�ప 9ాక�మ	
�ేZ2ను, %ాయక;లందరFను %ాయక;#ాండKంద రFను తమ పKల�ప9ాక�మ	లలk
అత" గ�#Sd ప>�I#S; TEట-వరక; ãÌీయ�నుగ�#Sd ఇW\ా P�Úయ	లలk ఆల�గ	
�ేయ	ట 9ాడ�క ఆPQను. పKల�ప9ాక�మ	లలk అట-CV 9Kా యబ(fయ	న`V. 26262626 
ãÌీయ� �ేZిన Pతర �ార�మ	ల"`ట-" గ�#Sdయ	, PQ�9ా ధర4
WాసN �Vధుల ననుస#SంA అతడ� చూ1ిన భయభక;N లను గ�#Sdయ	,ఒ అతడ�
�ేZిన సమసN  �I\యలను గ�#Sdయ	 ఇW\ా P�ల; య��x#ాàల గ\ంథమందు
9Kా యబ(f య	న`��. 27272727



��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 36��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 36��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 36��నవృ�xN ంతమ	ల; #?ండవ గ\ంథమ	 36

1111 అప�డ� �ేశప� జనుల; ãÌీయ� క;మ�రF(ైన PQ�య�}àను
Zీ�క#SంA PQర�షల�మ	లk అత" తం(fK ¯ాÍ నమ	న అత"" #ాà%ా
"య!ంA#S. 2222 PQ�య�}à ఏలTxరం�ంAనప�డ� ఇరFవ��
మ�(ేండ6 9ా(ై PQర�షల�మ	లk మ�డ� T:లల; ఏలsను. 3333 ఐగ	ప�N #ాà
PQర�షల�మ	నక; వAd అత" �¾ల%SంA, ఆ �ేశమ	నక; #?ండ�వందల
మణ	గ	ల 9:ం(f" #?ండ� మణ	గ	ల బం%ారమ	ను àల�4Tx%ా "రÞPంA 4444
అత" స�దరF(ైన ఎల���×మ	ను య��x]దను PQర�షల�మ	]దను
#ాà%ా "య!ంA, అత"�I PQ�య��×మ	 అను మ�రF 1LరF12టMCను. T:�Å
అత" స�దరF(ైన PQ�య�}àను పటBC ��" ఐగ	ప�N నక; ¬Zి��"
��PQను. 5555 PQ�య��×మ	 ఏలTxరం�ంAనప�డ� ఇరFవ�� యP�ేండ6 9ా(ై
PQర�షల�మ	లk పద��ండ� సంవతqర మ	ల; ఏలsను. అతడ� తన �ేవ�(ైన
PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�నడత నడచుట�ేత 6666 అత" ]���I బబ	లkను#ాజ?ౖన
T:బ	క�ె`జరF వAd అత" బబ	లkనునక; ¬Zి��" ��వ�ట�?r %tల;సుల��
బం¥�ం�ెను. 7777 మ#Sయ	 T:బ	క�ె`జరF PQ�9ా మం��రప� ఉపకరణమ	లలk
��"`ట-" బబ	 లkనునక; ¬Zి��"��P బబ	లkనులkనున` తన గ	(fలk
ఉం�ెను. 8888 PQ�య��×మ	 �ేZిన Pతర �ార�మ	లను గ�#Sdయ	, అతడ�

Á̈య�ేవతలను 12టBC ��నుటను గ�#Sdయ	, అత" సకల పKవరNనను గ�#Sdయ	
ఇW\ా P�ల; య��x#ాàల గ\ంథమందు 9Kా యబ(f య	న`��. అత"
క;మ�రF(ైన PQ�య��×ను అత"�I బదుల;%ా #ాజjPQను. 9999



PQ�య��×ను ఏలTxరం�ంAనప�డ� ఎ"!�ేండ6  9ా(ై PQర�షల�మ	లk
మ�డ� T:లల ప�� ��నమ	ల; ఏలsను. అతడ� PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ�నడత
న(f�ెను 10101010 ఏ(x��Txట-�I, #ాజ?ౖన T:బ	క�ె`జరF దూతలను పం1ి
PQ�య��×నును బబ	లkనునక; ర1ిuంA, అత" స� దరF(ైన
Zి���య�ను య��x]దను PQర�షల�మ	 ]దను #ాà%ా "య!ం�ెను.
మ#Sయ	 అతడ� #ాà 9:ంట PQ�9ా మం��రమ	లk" పKశసN���న ఉపకరణ
మ	లను �ె1ిuం�ెను. 11111111 Zి���య� P�లTxరం�ంAనప�డ� ఇరFవ�� ±క
టäండ6 9ా(ై PQర�షల�మ	లk పద��ండ� సంవతqరమ	ల; ఏలsను. 12121212 అతడ� తన
�ేవ�(ైన PQ�9ా దృÌిC �I �ెడ� నడత నడచుచు, ఆయన "య!ంAన
పKవకNPQ�న P#§4య� మ�ట Vనకయ	, తను` �xను త%S¶ంచు��నకయ	
ఉం(ెను. 13131313 మ#Sయ	 �ేవ�" Txమమ	నుబట-C  తన�ేత పKమ�ణమ	�ేPంAన
T:బ	క�ె`జరF #ాà]ద అతడ� JరFగ	బµటB �ేZ2ను. అతడ� nం(fతనమ	
వ ©̈ంA ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా 9:ౖప� JరFగక తన మనసుqను
క� Sనపరచు��T:ను. 14141414 అ��య	%ాక య�జ క;లలkను జనులలkను
అ¥�పతpలగ	9ారF, అన�జనుల; ప��ంచు Á̈య���న Vగ\హమ	లను 12టBC ��"
బహÑ%ా �ోKహÑలsౖ, PQ�9ా PQర�షల�మ	లk ప#S�దzపరAన మం��రమ	ను
అపVతKపరA#S. 15151515 9ా#S 1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ా తన జనులయందును
తన "9ాససÍలమందును కటµmమ	 గల9ా(ై 9ా#S±దwక; తన దూతల�x�#ా
వరNమ�నమ	 పంప�చు వ�ెdను. ఆయన 16161616 12ందలకడ ల�A
పంప�చువAdననుఒ 9ారF �ేవ�" దూత లను ఎగ�xÈ�ేయ	చు, ఆయన
9ాక�మ	లను తృణ÷క#Sం చుచు, ఆయన పKవకNలను ©̈ంZించుచు #ా%ా, "9ా#Sంప



శక�మ	�ాక;ండ PQ�9ా �Åపమ	 ఆయన జనుల ]���I వ�ెdను. 17171717 ఆయన
9ా#S]���I కÚwయ	ల #ాàను ర1ిuంప%ా అతడ� 9ా#S�I ప#S�దzసÍలమ	%ానున`

మం�� రమ	లkTE 9ా#S ¸°వనులను ఖడ¶ మ	 �ేత సంహ#Sం�ెను. అతడ�

¸°వనులయం�ైనను,య	వతpలయం�ైనను, మ	స> 9ా#Sయం�ైనను, T:రZిన
9:ండ�K కల;గల 9ా#Sయం�ైనను క"క#Sంపల�దు.�ేవ�డ� 9ా#Sనంద#S" అత"�ేJ
కపu %Sం�ెను. 18181818 మ#Sయ	 బబ	లkను#ాà 12దw9E! Aన`9E! �ేవ�"
మం��రప� ఉపకరణమ	ల"`ట-", PQ�9ా మం�� రప� "ధులలk"�ే! #ాà
"ధులలk"�ే! అ¥�పతpల "ధులలk"�ే!, �ొర�Iన దKవ�మంతయ	
బబ	లkనునక; ¬Zి��"��PQను. 19191919 అ��య	%ాక కÚwయ	ల; �ేవ�"
మం��రమ	ను తగ	లబ¿ట-C , PQర�షల�మ	 �Kా �ారమ	ను పడ%tట-C , �x"±క�
నగరFల"`ట-" �ా>d9EZి#S. �x"లk" పKశసN���న వసుN వ�ల"`ట-" బÐJN %ా �ాడ�
�ేZి#S. 20202020 ఖడ¶ మ	�ేత హతpల; �ాక;ండ త1ిuంచు��"న 9ా#S" అతడ�
బబ	లkనునక; ¬Zి��"��PQను. #ాజ�మ	 �ారZీక;లదగ	వరక; 9ారF అక�డTE
య	ం(f అత"�I" అత" క;మ�రFలక;ను �xసులsౖ#S. 21212121 P#§4య��x�#ా పల;క
బ(fన PQ�9ా మ�ట T:ర 9EరFట�?r VW\ా ంJ��నమ	లను �ేశమ	
అనుభVంచువరక; ఇ�� సంభVం�ెను. �ేశమ	 �ాడ�%ానున` (ెబË��
సంవతqరమ	ల�ాలమ	 అ�� VW\ా ంJ ��నమ	ల ననుభVం�ెను. 22222222 �ారZీక
�ేశప� #ాజ?ౖన �Å#?షp ఏల;బ(fయందు nదట- సంవతqరమ	న P#§4య��x�#ా
పల;కబ(fన తన 9ాక� మ	ను T:ర9EరFdట�?r PQ�9ా �ారZీక�ేశప�#ాజ?ౖన
�Å#?షp మనసుqను 1LK#³1ింప%ా అతడ� తన #ాజ�మం దంతటను �xట-ంA
9Kా తమ�లమ	%ా ఇటB6  పKకటన �ేPం�ెను 23232323 �ారZీక�ేశప� #ాజ?ౖన �Å#?షp



ఆజj®  1ించున�ేమన%ాఆ�ాశమంద> �ేవ�(ైన PQ�9ా లkకమందున`
సకలజనమ	లను Tx వశమ	�ేZి, య��x �ేశమందున` PQర�షల�మ	లk
తనక; మం��రమ	ను కట-C ంచుమ" Txక; ఆజ® ఇAd య	Tx`డ�; �ావ�న ]లk
ఎవరF ఆయన జనులsౖయ	Tx`#� 9ారF బయల;�ేర వచుdను; 9ా#S �ేవ�(ైన
PQ�9ా 9ా#S�I ��డ�%ా నుండ�ను%ాక.

ఎజjK  1ఎజjK  1ఎజjK  1ఎజjK  1

1111 �ారZీక�ేశప� #ాజ?ౖన �Å#?షp ఏల;బ(fలk nదట- సంవతqరమందు
P#§4య��x�#ా పల;కబ(fన తన 9ాక� మ	ను T:ర9EరFdట�?r PQ�9ా
�ారZీక�ేశప� #ాజ?ౖన �Å#?షp మనసుqను 1LK#³1ింప%ా అతడ� తన #ాజ�మం
దంతట �xట-ంప��ేPంA 9Kా తమ�లమ	%ా ఇటB6  పKకటన �ేPం�ెను 2222
�ారZీక�ేశప� #ాజ?ౖన �Å#?షp ఆజj® 1ించున�ేమన%ాఆ�ాశమంద> �ేవ�(ైన
PQ�9ా లkకమందున` సకల జనమ	లను Tx వశమ	�ేZి,
య��x�ేశమందున` PQర�షల�మ	లk తనక; మం��రమ	ను కట-C ంచుమ"
Txక; ఆజ® ఇAdయ	Tx`డ�. 3333 �ావ�న ]లk ఎవరF ఆయన జనులsౖయ	Tx`#�
9ారF య��x�ేశమందున` PQర�షల�మ	నక; బయల;�ే#S,
PQర�షల�మ	లk" �ేవ�" మం��రమ	ను, అన%ా ఇW\ా  P�Úయ	ల �ేవ�(ైన
PQ�9ా మం��రమ	ను కటCవలsను; 9ా#S �ేవ�డ� 9ా#S�I ��(ైయ	ండ�ను%ాక.
4444 మ#Sయ	 PQర�షల�మ	లkనుండ� �ేవ�" మం��రమ	ను కట-C ంచుట�?r
ZL��xûరuణను %ాక ఆ య� సÍలమ	లలk"9ారF తమ ±దw "వZించు9ా#S�I
9:ం(f బం%ారమ	లను వసుN వ�లను ప�వ�లను ఇAd స}యమ	



�ేయవలsన" ఆజj® 1ిం�ెను. 5555 అప�డ� య��x 12దwల;ను, బ¿Tx�]య	ల
12దwల;ను, య�జక;ల;ను ల��య	ల;ను ఎవ#?వ#S మనసుqను �ేవ�డ�
1LK#³1ిం�ెT° 9ారందరF 9ా#S�� కcడ���" వAd, PQర�షల�మ	లk ఉండ�
PQ�9ా మం��రమ	ను కటBC టక; పKయ�ణ���#S. 6666 మ#Sయ	 9ా#S చుటBC
నున` 9ారందరFను ZL�చû%ా అ#SuంAనV %ాక, 9:ం(f ఉపకరణమ	లను
బం%ారFను ప�వ�లను పKశసN���న వసుN  వ�లను ఇAd 9ా#S�I స}యమ	
�ేZి#S. 7777 మ#Sయ	 T:బ	 క�ె`జరF PQర�షల�మ	లkనుం(f ¬Zి��" వAd తన
�ేవ తల±క� గ	(fయందుంAన PQ�9ా మం��రప� ఉప కరణమ	లను
#ాజ?ౖన �Å#?షp బయట-�I �ె1ిuం�ెను. 8888 �ారZీక�ేశప� #ాజ?ౖన �Å#?షp తన
ఖజjTx�xరF(ైన !JK�xతp�x�#ా 9ాట-" బయట-�I �ె1ిuంA లsక� �ేPంA,
య�దులక; అ¥�పJయగ	 ÌLషËజèరF �ేJ�I అపu%Sం�ెను. 9999 9ాట-±క� లsక�
మ	పu�� బం%ారప� పæç6మ	ల;ను 9:P� 9:ం(f పæç6మ	ల;ను ఇరFవ��
�¾!్మ�� కతpN ల;ను 10101010 మ	పu�� బం%ారF%ST:`ల;ను Txల;గ	వందలప��
9:ం(f�� �ేయబ(fన #?ండవ రక���న %ST:`ల;ను, మ#S Pతర���న
ఉపకరణమ	ల;ను 9:P�PQ� య	ం(ెను. 11111111 బం%ారF వసుN వ�ల;ను 9:ం(f
వసుN వ�ల;ను అ"`య	 అPదు9Eల Txల;గ	 వందల;. ÌLషËజèరF
బబ	లkనుచరలkనుం(f V(f1ింపబ(fన9ా#S�� కcడ క>Zి �ట"`ట-"
PQర�షల�మ	నక; ¬Zి��" వ�ెdను.

ఎజjK  2ఎజjK  2ఎజjK  2ఎజjK  2

1111 బబ	లkను #ాజ?ౖన T:బ	క�ె`జరF�ేత బబ	లkను �ేశమ	నక; �ెర%ా ¬Zి��"



��బ(fన9ా#S�I ఆ �ేశమందు ప�ట-C  �ెరలkనుం(f V(f1ింపబ(f 2222 
PQర�షల�మ	నక;ను య��x�ేశమ	నక;ను తమ తమ పటCణమ	లక;
��వ�నటB6 %ా Z2లవ���ం��, జ?రFబµËబ¿ల; P�ష�వ T: ¼̈మ�� Wø#ాయ�
#?P�ల�య� n#?w�?r ëల�ª ను !Z2u#³తp ëగ�P #?హÉమ	 బయTx
అను9ా#S��కcడ వAdన ఇW\ా P�Úయ	ల±క� లsక�P��. 3333 ప#�షp
వంశసుÍ ల; #?ండ�9Eల నూట (ెబË�� PదwరF, 4444 Ì2ఫట� వంశసుÍ ల;
మ�డ�వందల (ెబË�� PదwరF, 5555 ఆరహÑ వంశసుÍ ల; ఏడ�వందల (ెబË��
యPదుగ	రF, 6666 పహ��4 య�బ	 వంశసుÍ ల; P�ష�వ ã9ాబ	
వంశసుÍ ల��కcడ #?ండ�9Eల ఎ"!��వందల పం(ెKండ�గ	రF, 7777 ఏల�మ	
వంశసుÍ ల; 9:P�"` #?ండ�వందల ఏబ�� నల;గ	రF, 8888 జత�N  వంశసుÍ ల;
�¾!్మ��వందల నల;వ�� యPదుగ	రF, 9999 జక�P వంశసుÍ ల; ఏడ�వందల
అరFవ�� మం��, 10101010 బµ వంశసుÍ ల; ఆరFవందల నల;వ�� PదwరF, 11111111
బéబ¿ౖవంశసుÍ ల; ఆరFవందల ఇరFవ�� మ	గ	¶ రF, 12121212 అజj¶ దు వంశసుÍ ల; 9:P�"`
#?ండ�వందల ఇరFవ�� PదwరF, 13131313 అ�ొ�ామ	 వంశసుÍ ల; ఆరFవందల అరFవ��
ఆరFగ	రF, 14141414 ëగ�P వంశసుÍ ల; #?ండ� 9Eల ఏబ�� ఆరFగ	రF; 15151515 ఆ�ºను
వంశసుÍ ల; Txల;గ	వందల ఏబ�� నల;గ	రF, 16161616 అటäరF వంశసుÍ ల;

©̈��య���కcడ �¾ంబ�� ఎనమండ�గ	రF, 17171717 బ¿జP వంశసుÍ ల;
మ�డ�వందల ఇరFవ�� మ	గ	¶ రF, 18181818 ã#ా వంశసుÍ ల; నూట పం(ెKండ�గ	రF,
19191919 }షpమ	 వంశసుÍ ల; #?ండ�వందల ఇరFవ�� మ	గ	¶ రF, 20202020 %SబµËరF
వంశసుÍ ల; �¾ంబ�� యPదుగ	రF, 21212121 బé�ె6 Á̈మ	 వంశసుÍ ల; నూట ఇరFవ��
మ	గ	¶ రF, 22222222 T:టù�ా వంశసుÍ ల; ఏబ�� ఆరFగ	రF, 23232323 అTx��తp వంశసుÍ ల;



నూట ఇరFవ�� PQనమండ�గ	రF, 24242424 అజj49:తp వంశసుÍ ల; నల;వ�� PదwరF,
25252525 �I#ా��x#§మ	 �?Óీ#ా బ¿P�#�తp అను9ా#S వంశసుÍ ల; ఏడ�వందల నల;వ��
మ	గ	¶ రF, 26262626 #ామ�%?బ అను9ా#S వంశసుÍ ల; ఆరFవందల ఇరFవ�� ±క�రF,
27272727 !క4షp వంశసుÍ ల; నూట ఇరFవ�� మ	గ	¶ రF, 28282828 బé�ేల; }P
మనుషp�ల; #?ండ�వందల ఇరFవ�� PదwరF, 29292929 T:బ¢ వంశసుÍ ల; ఏబ�� ఇదwరF,
30303030 మ%§Ëషp వంశసుÍ ల; నూట ఏబ�� ఆరFగ	రF, 31313131 ఇం��క ఏల�మ	 వంశసుÍ ల;
9:P�"` #?ండ�వందల ఏబ�� నల;గ	రF, 32323232 }#§మ	 వంశసుÍ ల; మ�డ�వందల
ఇరFవ��మం��, 33333333 లkదుహ�ºదు ఓT° అను9ా#S వంశసుÍ ల; ఏడ�వందల ఇరFవ��
యPదుగ	రF, 34343434 PQ#S�Å వంశసుÍ ల; మ�డ�వందల నల;వ�� యPదుగ	రF,
35353535 Z2Txయ� వంశసుÍ ల; మ�డ� 9Eల ఆరF వందల మ	పu�� మం��, 36363636
య�జక;లలk P�ష�వ Pంట- 9ా#?rన PQ�xయ� వంశసుÍ ల; �¾!్మ��వందల
ఏబ�� మ	గ	¶ రF 37373737 ఇ�¤4రF వంశసుÍ ల; 9:P�"` ఏబ�� ఇదwరF, 38383838 పష�రF
వంశసుÍ ల; 9:P�"` #?ండ�వందల నల;వ�� P�డ�గ	రF, 39393939 }#§మ	 వంశసుÍ ల;
9:P�"` పదుTEడ�గ	రF, 40404040 ల��య	లలk P�ష�వ క�º4P�ల; �ద9ా�
అను9ా#S వంశసుÍ ల; క>Zి (ెబË�� నల;గ	రF, 41414141 %ాయక;లలk ఆ¯ాప�
వంశసుÍ ల; నూట ఇరFవ�� PQనమండ� గ	రF, 42424242 �x�ర�ాలక;లలk షలc6 మ	
అటäరF టలk4ను అకc�బ	 హట«టµ ��బP అను9ారంద#S వంశసుÍ ల; నూట
మ	పu�� �¾మ4ండ�గ	రF, 43434343 T:¬య	లలk y} వంశసుÍ ల; హ&�ా
వంశసుÍ ల; టబµËãతp వంశసుÍ ల;, 44444444 �³#�సు వంశసుÍ ల;, Zీయ} వంశసుÍ ల;,
�ా�ోను వంశ సుÍ ల;, 45454545 లsబµTx వంశసుÍ ల;, హ%ాబµ వంశసుÍ ల;, అకc�బ	
వంశసుÍ ల;, 46464646 }%ాబ	 వంశసుÍ ల;, షల4P వంశ సుÍ ల;, }Txను వంశసుÍ ల;,



47474747 %S�ేwల; వంశసుÍ ల;, గహరF వంశసుÍ ల;, #?9ాయ� వంశసుÍ ల;, 48484848 #?yను
వంశసుÍ ల;, T:�Å�x వంశసుÍ ల;, గజjè మ	 వంశసుÍ ల;, 49494949 ఉజjè  వంశసుÍ ల;,
�ాZ2య వంశసుÍ ల;, బé¯ాP వంశసుÍ ల;, 50505050 అ¯ా` వంశ సుÍ ల;, ��హÉమ	
వంశసుÍ ల;, T:ప�Zీమ	 వంశసుÍ ల;, 51515151 బకcËక; వంశసుÍ ల;, హకc�ా
వంశసుÍ ల;, హర�ú రF వంశసుÍ ల;, 52525252 బy6 తp వంశసుÍ ల;, �� ß̈�x వంశసుÍ ల;,
హ#ాª  వంశసుÍ ల;, 53535353 బ#��సు వంశసుÍ ల;, ZీZ2#ా వంశ సుÍ ల;, �ెమహÑ
వంశసుÍ ల;, 54545454 T:yయహÑ వంశసుÍ ల;, హట«�ా వంశసుÍ ల;, 55555555 ¯�లa¹ను
ZLవక;ల వంశసుÍ ల;, ¯�టP వంశసుÍ ల;, ¯�12#?తp వంశసుÍ ల;, 12ర��x
వంశసుÍ ల;, 56565656 యహల� వంశసుÍ ల;, ద#��ను వంశసుÍ ల;, %S�ేwల; వంశసుÍ ల;, 57575757 
Ì2ఫట� వంశసుÍ ల;, హట«Cల; వంశసుÍ ల;, జ?బµPÀమ	 సంబంధ���న ���?#?తp
వంశసుÍ ల;, ఆ] వంశసుÍ ల;, 58585858 T:¬య	ల;ను ¯�లa¹ను ZLవక;ల వంశసుÍ
ల;ను అందరFను క>Zి మ�డ�వందల �¾ంబ�� PదwరF. 59595959 మ#Sయ	
�ేలs4లహÑ �ేలú#ాª  �?ర�బ	 అ�xw ను ఇ�¤4రF అను సÍలమ	లలkనుం(f ��ందరF
వAd#S. అP�ే �రF తమ 1ితరFల±క� Pంట-T:ౖనను వంWావÈT:ౖనను
చూ1ింప ల�క��Pనందున 9ారF ఇW\ా P�Úయ	లk �ా#� �ె>యక��PQను. 60606060
9ారF ఎవరన%ా �ెల�య�� వంశసుÍ ల;, టùáయ� వంశసుÍ ల;, T:�Å�x వంశసుÍ ల;,
�రF ఆరFవందల ఏబ�� PదwరF. 61616161 మ#Sయ	 య�జక;లలk హబµయ��
వంశసుÍ ల;, }�Å�à వంశసుÍ ల;, %Sల��ºయ	 (ైన బ#Sèల6 P±క� క;మ�#?Nలలk
ఒక �ెను 12ం(f6 �ేZి��" 9ా#S 1Lళ6ను బట-C  బ#Sèల6 P అ" 1ిల;వబ(fన9ా"
వంశసుÍ ల;. 62626262 �రF వంWావÈ లsక�లk తమ తమ 1LరFలను 9:ద�Iనప�డ� అV
కనబడక��Pనందున య�జక ధర4మ	లkనుం(f పK�ే��Iంపబ(f అపVతpK ల;%ా



ఎంచబ(f#S. 63636363 మ#Sయ	 �ారZీక;ల అ¥��ా#Sఊ#§మ	ను తp]్మ మ	ను
ధ#Sంచు��నగల ±క య�జక;డ� ఏరuడ� వరక; ]రF పKJÌి¡ త���న
వసుN వ�లను భ	�ంపకcడద" 9ా#S �ాజj® 1ిం�ెను. 64646464 సమ�జమ	±క� లsక�
nతNమ	 నల;వ�� #?ండ�9Eల మ�డ�వందల అరFవ��మం�� య�PQను. 65656565
�రF%ాక �#S �xసుల;ను �xసు#ాండ�K ను ఏడ� 9Eల మ�డ�వందల మ	పu��
P�డ�గ	రF. మ#Sయ	 9ా#Sలk %ాయక;ల;ను %ాయక;#ాండ�K ను
#?ండ�వందలమం�� య	ం(f#S. 66666666 9ా#S గ	ఱÃమ	ల; ఏడ�వందల మ	పu�� య�రF,
9ా#S కంచర%ా(fదల; #?ండ�వందల నల;వ�� యPదు, 67676767 9ా#S ఒంటMల;
Txల;గ	వందల మ	పu�� యPదు, %ా(f దల; ఆరF9Eల ఏడ�వందల
ఇరFవ��య	 ఉం(ెను. 68686868 క;టBంబ పK¥xనుల; ��ందరF PQర�షల�మ	లkనుండ�
PQ�9ా మం��రమ	నక; వAd, �ేవ�" మం��రమ	ను �x" సÍలమ	లk
"ల;ప�టక; �ానుకలను ZL��xûరuణమ	ల;%ా అ#SuంA#S. 69696969 ప" T:ర9EరFdటక;
తమ శ�IN��ల�� ఖజjTxక; పదుTxరF 9Eల మ�డ�వందల తpలమ	ల
బం%ారమ	ను #?ండ� లmల P�బ�� 9Eల తpలమ	ల 9:ం(f" య�జక;ల��రక;
నూరF వసN �మ	లను ఇAd#S. 70707070 య�జక;ల;ను ల��య	ల;ను జనులలk
��ందరFను %ాయక;ల;ను �x�ర�ాలక;ల;ను T:¬ య	ల;ను తమ
పటCణమ	లక; వAd �ాప�రమ	�ేZి#S. మ#Sయ	 ఇW\ా P�Úయ	లందరFను తమ
తమ పటCణమ	లందు �ాప�రమ	 �ేZి#S.

ఎజjK  3ఎజjK  3ఎజjK  3ఎజjK  3

1111 ఏడవ T:లలk ఇW\ా P�Úయ	ల; తమ తమ పటCణమ	 లక; వAdన తరF9ాత



జనుల; ఏకమనసుq క>%Sన9ా#?r PQర�షల�మ	లk కc(f, 2222 ãజj�xక;
క;మ�రF(ైన P�ష�వయ	ను య�జక;లsౖన అత" సంబంధుల;ను షయÚN
P�ల; క;మ�రF(ైన జ?రFబµËబ¿ల;ను అత" సంబంధుల;ను ల�A, �ైవజను(ైన
¹ÌL "య!ంAన ధర4WాసN �మ	 నందు 9Kా యబ(fన పK�ారమ	%ా
దహనబల;ల; అ#Suం చుట�?r ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�" బ>1ీఠమ	ను కట-C #S. 3333
9ారF �ేశమందు �ాప�రసుÍ లsౖన9ా#S�I భయపడ�చు, ఆ బ>1ీఠమ	ను �x"
ప�#ాతన సÍలమ	న ">1ి, �x"]ద ఉదయమ	నను అసNమయమ	నను
PQ�9ాక; దహన బల;ల; అ#Suంచుచు వAd#S 4444 మ#Sయ	 గ\ంథమ	నుబట-C
9ారF పరÞWాలల పండ�గను న(f1ింA,ఏ ��నమ	నక; "య !ంపబ(fన
లsక���ప�న ఆ ��నప� దహనబ>" V¥� ��ప�న అ#Suంప¯ా%S#S. 5555 తరF9ాత
"త����న దహనబ>", అమ�9ాస�లక;ను PQ�9ా±క� "య�మక���న
పండ�గలక;ను పKJÌి¡ త���న దహనబల;లను, ఒ���క�డ� �ెAdన
ZL��xûరuణలను అ#Suంచుచు వAd#S. 6666 ఏడవ T:ల nదట- ��నమ	నుం(f
PQ�9ాక; దహనబల;ల; అ#Suంప nదల;12ట-C #S. అP�ే PQ�9ా
మం��రమ	 ±క� ప�Tx�� అపuట-�I ఇంకను 9Eయబడల�దు. 7777 మ#Sయ	 9ారF
�ాZ29ా#S�I" వడK9ా#S�I" దKవ�మ	 "Ad#S. అ��య	%ాక �ారZీక �ేశప� #ాజ?ౖన
�Å#?షp తమక; Z2లVAdనటB6  �ేవ�xరF మ�Ö నులను లsబµT°నునుం(f
సమ	దKమ	]ద ±1LuపటCణమ	నక; �ె1ిuంచుటక; Zీ�ోయ	లక;ను
త�రF9ా#S�I" ´¢జనప�xరÍమ	లను �ానమ	ను నూT:ను ఇAd#S. 8888
PQర�షల�మ	లkనుండ� �ేవ�"±క� మం��రమ	నక; 9ారF వAdన #?ండవ
సంవతqరమ	 #?ండవ T:లలk షయÚN P�ల; క;మ�రF(ైన జ?రFబµËబ¿ల;ను,



ãజj�xక; క;మ�రF (ైన P�ష�వయ	ను, �ెరలkనుం(f V(f1ింపబ(f PQర�ష
ల�మ	నక; వAdన9ారందరFను ప" ఆరం�ంA, PరFవ�� సంవతqరమ	ల;
nదల;��" 12ౖ PÀడ�గల ల��య	లను PQ�9ా మం��రమ	±క� ప"�I
"రÞPంA#S. 9999 P�ష�వయ	 అత" క;మ�రFల;ను అత" స�దరFల;ను,
క�º4P�ల;ను అత" క;మ�రFల;ను, �ద9ా� క;మ�రFల;ను, Á̈Tx�xదు
క;మ�రFల;ను, 9ా#S క;మ�రFల;ను, ల��య	 లsౖన9ా#S బంధువ�ల;ను, �ేవ�"
మం��రమ	లk ప"9ా#S�ేత ప"�ేPంచుటక; "య!ంపబ(f#S. 10101010 hలu�ారFల;
PQ�9ా మం��రమ	±క� ప�Tx��" 9Eయ	చుండ%ా ఇW\ా P�ల; #ాజ?ౖన
�x�దు "రÞPంAన V¥���ప�న తమ వసN �మ	ల; ధ#Sంచు��"న9ా#?r య�జక;ల;
బµ�ాల��ను, ఆ¯ాప� వంశసుÍ లగ	 ల��య	ల; �ేP �xళమ	ల��ను "ల;వబ(f
PQ�9ాను ¯�N తKమ	 �ేZి#S 11111111 �రF వంతp ��ప�న కc(fPQ�9ా
దయ�ళØడ�, ఇW\ా P�Ú య	ల Vషయ��� ఆయన కృప "రంతరమ	 "ల;చున"
�ాడ�చు PQ�9ాను సుN JంA#S. మ#Sయ	 PQ�9ా మం��రమ	±క�
ప�Tx�� 9Eయబడ�ట చూA, జనులంద రFను %tపu శబwమ	�� PQ�9ాక;
¯�N తKమ	 �ేZి#S. 12121212 మ	నుపట- మం��రమ	ను చూAన య�జక;లలkను
ల��య	ల లkను క;టBంబ పK¥xనులలkను వృదుz లsౖన అTEక;ల;, ఇప�డ�
9Eయబ(fన PÀ మం��రమ	±క� ప�Tx��" చూA %tపu శబwమ	�� ఏ(fd#S.
అP�ే మ#S అTEక;ల; సం��షమ	�ేత బహÑ%ా అరA#S. 13131313 ఏ�� సం��ష శబw¹
P��� దుఃఖశబw¹ జనుల; �ె>Zి��నల�క��P#S. జనుల; %tపu ధ�"
�ేZినందున ఆ శబwమ	 బహÑదూరమ	 Vనబ(ెను.



ఎజjK  4ఎజjK  4ఎజjK  4ఎజjK  4

1111 అంతట య��xవంశసుÍ లక;ను బ¿Tx�]య	లక;ను V#�ధులsౖన9ారF,
�ెర"9ారణ యPన9ారF ఇW\ా P�Ú య	ల �ేవ�(ైన PQ�9ాక;
ఆలయమ	ను కటBC చున` సంగJ V" 2222 జరFబµËబ¿ల; TUదwక;ను 12దwలలk పK¥x
నుల±దwక;ను వAd]రF ఆశ\PంచునటB6  �¤మ	ను ] �ేవ�"
ఆశ\Pంచు9ారమ	. ఇచdట-�I మమ	4ను ర1ిuంAన అష�ª రF #ాజ?ౖన
ఏసరú�ోw ను±క� �ాలమ	 nదల;��" �¤మ	 PQ�9ాక; బల;ల; అ#Suంచు
9ారమ	, �¤మ	ను ]�� క>Zి కటMCదమ" �ె1ిu#S. 3333 అందుక; జ?రFబµËబ¿ల;ను
P�ష�వయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwలలk త�I�న పK¥xనుల;ను]రF మ��� క>Zి
మ� �ేవ�"�I మం��రమ	ను కటBC టక; "!తNమ	 ల�దు;�¤�¤ కcడ���"
�ారZీక�ేశప� #ాజ?ౖన �Å#?షp మ��IAdన ఆజ®పK�ారమ	 ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన
PQ�9ాక;మం��రమ	ను కటBC దుమ" 9ా#S�� �ె1ిu#S. 4444 �ేశప� జనుల;
య��xవంశసుÍ లక; ఇబËం�� కల;గజ³Zి కటBC చున` 9ా#S" బµధపరA#S. 5555
మ#Sయ	 �ారZీక�ేశప� #ాజ?ౖన �Å#?షp ±క� ��నమ	ల"`ట-లkను
�ారZీక�ేశప� #ాజ?ౖన ద#ా� 9Eషp±క� ప#S�ాలన�ాలమ	వరక; 9ా#S
ఉ�ేw శమ	ను భంగపరచుట�?r 9ారF మంతpK లక; లంచమ	>Ad#S. 6666 మ#Sయ	
అహÌL�#�షp ఏలTxరం�ంAనప�డ� 9ారF య��x�ేశసుÍ లను గ�#Sdయ	
PQర�షల�మ	 పటCణప� 9ా#S" గ�#Sdయ	 ఉతN రమ	 9Kా Zి 9ా#S]ద తప�
¹1ి#S. 7777 అరNహషసN±క� ��నమ	లలk ë�ా6 మ	ను !JK �xతpను
టµబ¿P�ల;ను 9ా#S పmమ	%ానున` త�I�న 9ారFను �ారZీక�ేశప� #ాజ?ౖన



అరNహషసN క; ఉతN రమ	 9Kా Zిపం1ి#S. ఆ య	తN రమ	 Zి#Sయ�´µషలk 9Kా యబ(f
Zి#Sయ�´µషలkTE �xతuర�మ	 �ేయబ(fన��. 8888 మ#Sయ	 మంJKయగ	
#?హÉమ	ను ల�ఖక;డగ	 Ìివ�ª Pయ	 ఈ పK�ారమ	%ా PQర�షల�మ	
సంగJ"గ�#Sd ఉతN రమ	 9Kా Zి #ాజ?ౖన అరNహషసN±దwక; పం1ి#S. 9999 అంతట
మంJK యగ	 #?హÉమ	ను ల�ఖక;డగ	 Ìివ�ª Pయ	 9ా#S పm మ	%ానున`
త�I�న9ా#?rన �ºTxPÀయ	ల;ను అపరq �x�య	�ల;ను ట#?uల�P�ల;ను
అ�ా#ాqయ	ల;ను అ#?�9ాయ	ల;ను బబ	లkను9ారFను ష�షTx�య	ల;ను
�ె}9Eయ	ల;ను ఏల�]య	ల;ను 10101010 ఘనుడ�ను, W \షp¡ డ�T:ౖన ఆస`పuరF న��
Pవతలక; ర1ిuంA ��¹Ö ను పటCణమ	లందును న�� యవతలనున`
పK�ేశమందును ఉంAన త�I�న జనమ	ల;ను, న�� Pవతలనున` త�I�న
9ారFను ఉతN రమ	 ఒకట- 9Kా Zి#S. 11111111 �రF #ాజ?ౖన అరNహషసN క; 9Kా Zి పం1ింAన
ఉతN రమ	 నకల;. న�� Pవతలనున` తమ �xసుల���న �¤మ	 #ాజ?ౖన తమక;
�ె>య జ³య	న�ేమన%ా 12121212 తమ స"`¥�నుం(f మ�±దwక; వAdన
య�దుల; PQర�షల�మ	నక; వAd, JరFగ	బµటB�ేZిన ఆ �ెడ�పటCణమ	ను
కటBC చుTx`రF. 9ారF �x" �Kా �ార మ	లను ">1ి �x" ప�Txదులను
మరమ4తp �ేయ	 చుTx`రF. 13131313 �ావ�న #ాజ9:ౖన తమక;
�ె>యవలZిన�ేమన%ా, ఈ పటCణమ	ను కట-C  �x" �Kా �ారమ	లను "ల;వ
బ¿ట-CనPQడల 9ారF hసుN %ా" సుంకమ	%ా" పను`%ా" Pయ�కయ	ందురF,
అప�డ� #ాàనక; #ావలZిన 12ౖకమ	 నషCమగ	ను. 14141414 �¤మ	 #ాà±క�
ఉప�Jన`9ారమ	1 గనుక #ాàనక; నషCమ	#ాక;ండ �¤మ	 చూడవలsన" ఈ
య	తN రమ	ను పం1ి #ాజ9:ౖన తమక; ఈ సంగJ �ె>య జ³ZిJVు. 15151515 మ#Sయ	



తమ ప�#S�క;ల; 9Kా PంAన #ాజ�ప� ద¯ాN 9Eàలను చూAనPQడల, ఈ
పటCణప�9ారF JరFగ	బµటB �ేయ	9ారF%ాను, #ాàలక;ను �ేశమ	లక;ను }"
�ేయ	9ారF%ాను, కలహ�ారFల;%ాను కనబడ�దు ర"య	, అందువలనTE PÀ
పటCణమ	 Txశనమ	 ��ం�ె న"య	 #ాజ�ప� ద¯ాN 9EàలవలనTE తమక; �ె>య
వచుdను. 16161616 �ావ�న #ాజ9:ౖన తమక; �¤మ	 ర�� fపరచున �ేమన%ా, ఈ
పటCణమ	 కటCబ(f �x" �Kా �ారమ	ల; "ల;వబ¿టCబ(fనPQడల న�� Pవతల
తమక; హక;� ఎంత మ�తKమ	 ఉండదు. 17171717 అప�డ� #ాàమంJKయగ	
#?హÉమ	నక;ను ల�ఖక;డగ	 Ìివ�ª P�I" ��¹Ö నులk "వZించు9ా#S
పmమ	%ానున` !%S>న 9ా#S�I" న�� యవ తలనుండ� త�I�న9ా#S�I"]క;
�³మసం�Kా 1ిNయగ	ను %ాక అ" PÀ nదలగ	 మ�టల; 9Kా PంA Z2లVAdన
�ేమన%ా 18181818 ]రF మ�క; పం1ిన ఉతN రమ	ను Wాంతమ	%ా చ��Vంచు��Tx`మ	.
19191919 అందుVషయ��� మ� య�జ®ను బట-C  9:దక%ా, ఆ��నుం(f ఆ పటCణప�9ారF
#ాàల]ద కలహమ	ను JరFగ	బµటBను �ేయ	9ార" మ�క; అగ	ప(f న��. 20202020
మ#Sయ	 PQర�షల�మ	పటCణమందు బల���న#ాàల; పKభ	త�మ	 �ేZి#S. 9ారF
న�� యవత> �ేశమ	ల"`ట-" ఏ>నందున 9ా#S�I hసుN ను సుంకమ	ను
పను`ను �ెల;6  చుం(ెను. 21212121 �ాబట-C  Pప�డ� ఆ మనుషp�ల; ఆ ప" �x>ంA,
�¤మ	 Z2లVచుdవరక; ఆ పటCణమ	ను కటCక మ�నవలsన" ఆజj® 1ించు(f. 22222222 
ఇ�� తపuక;ండ �ేయ	టక; ]రF జjగ\తN పడ�(f. #ాàలక; నషCమ	 కల;గ	నటB6
�ోKహమ	 12రFగక;ండ చూడ�(f అ" Z2లV�ెdను. 23232323 #ాజ?ౖన అరN హషసN
పం1ింAన య	తN రమ	±క� పKJ #?హÉమ	నక;ను Ìివ�ª P�I" �#Sపmమ	%ా
నున` 9ా#S�I" V"1ింపబ(fనప�డ� 9ారF త�ర%ా PQర�షల� మ	లkనున`



య�దుల±దwక; వAd, బలవంతమ	 �ేతను అ¥��ారమ	 �ేతను 9ారF ప"
ఆప�నటB6  �ేయ%ా 24242424 PQర�షల�మ	లk నుండ� �ేవ�" మం��రప� ప"
">A��PQను. ఈల�గ	న �ారZీక�ేశప� #ాజ?ౖన ద#ా�9Eషp ఏల;బ(fయందు
#?ండవ సంవతqరమ	వరక; ఆ ప" ">A��PQను.

ఎజjK  5ఎజjK  5ఎజjK  5ఎజjK  5

1111 పKవకNలsౖన హగ¶Pయ	 ఇ�ోw  క;మ�రF(ైన జ?క#ా�య	 య��x�ేశమందును
PQర�షల�మ	నందును ఉన` య�దులక; ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన
PQ�9ా Txమ మ	న పKకట-ంప%ా 2222 షయÚNP�ల; క;మ�రF(ైన జ?రFబµË
బ¿ల;ను ãజj�xక; క;మ�రF(ైన P�ష�వయ	నుల�A PQర�షల�మ	
లkనుండ� �ేవ�" మం��రమ	ను కటCTxరం �ంA#S. మ#Sయ	 �ేవ�"±క�
పKవకNల; 9ా#S��కcడ నుం(f స}యమ	 �ేయ	చువAd#S. 3333 అంతట న��
Pవతల అ¥��ా#SPQ�న త�ెN T:ౖయ	ను Ì2త#�Ëజ`Pయ	ను 9ా#S
పmమ	ననున` 9ారFను య�దుల±దwక; వAdఈ మం��ర మ	ను
కటBC టక;ను ఈ �Kా �ారమ	ను "ల;ప�టక;ను ఎవరF ]క; Z2లVAdర"
అడ�గ%ా 4444 ఈ కటCడమ	ను �ేPం Aన9ా#S 1LరFల; nదలౖ◌ ౖ◌ ెన సంగతpలను
�¤మ	 9ా#S�� �ె1ిuJVు. 5555 య�దుల �ేవ�డ� 9ా#S 12దwల]ద తన
దృÌిCయ	ంAనందున ఆ సంJ"గ�#Sd ద#ా�9Eషp ఎదుట-�I వచుd9ారF
ఆజ®TUందు వరక; అ¥��ారFల; 9ా#S" ప" మ�"uంపల�దు. 6666 న�� Pవతల
అ¥��ా#SPQ�న త�ెN T:ౖయ	ను Ì2త#�Ë జ`Pయ	ను, న�� Pవతల నుండ�9ా#S
పmమ	%ానున` అప#?q�ాయ	ల;ను, #ాజ?ౖన ద#ా�9Eషpనక; పం1ిన ఉతN  రమ	



నకల; 7777 #ాజ?ౖన ద#ా�9Eషpనక; సకల �³మ �Kా 1ిNయగ	ను%ాక. 8888 #ాజ9:ౖన తమక;
�ె>యవలZిన �ేమన%ా, �¤మ	 య��x పK�ేశమ	లk"�I 9:È6JVు, అక�డ
మ}�ేవ�"±క� మం��రమ	 ఉన`��; అ�� %tపu #ాళ6�ేత కటCబ(fన��,
%�డలలk మ�Ö నుల; 9Eయబ(fనV మ#Sయ	 ఈ ప" త�ర%ా జరFగ	చు 9ా#S�ేJలk
వృ��zయగ	చున`��. 9999 ఈ మం��రమ	ను కటBC టక;ను ఈ �Kా �ారమ	లను
"ల;ప�టక;ను ఎవరF ]క; Z2లVAdర" �¤మ	 అక�డనున` 12దwలను
అ(f%SJVు. 10101010 9ా#Sలk అ¥��ారFలsౖన 9ా#S1LళØ6  9Kా Zి తమక; �ె>యజ³య	ట�?r
9ా#S 1Lళ6ను అడ�గ%ా 11111111 9ారF ఈల�గ	న పKతp�తN ర !Ad#S�¤మ	
భ�మ���ాశమ	ల �ేవ�"±క� ZLవ క;ల��� అTEక సంవతqరమ	ల �I\ందట
ఇW\ా P�Úయ	లలk TUక %tపu#ాà కట-C ంA ">1ిన మం��రమ	ను మరల
కటBC చుTx`మ	. 12121212 మ� 1ితరFల; ఆ�ాశమంద> �ేవ�"�I �Åపమ	
ప�ట-C ంAనందున ఆయన 9ా#S" కÚwయ	 (ైన T:బ	క�ె`జరను బబ	లkను
#ాà�ేJ�I అపu%Sం�ెను. అతడ� ఈ మం��రమ	ను Txశనమ	�ేZి జనులను
బబ	లkను �ేశమ	లk"�I �ెరపటBC ��" ��PQను. 13131313 అP�ే బబ	లkను#ాజ?ౖన
�Å#?షp ఏల;బ(fలk nదట- సంవతqర మందు #ాజ?ౖన �Å#?షp �ేవ�"
మం��రమ	ను J#S%S కటBC టక; ఆజ® ఇ�ెdను. 14141414 మ#Sయ	 T:బ	క�ె`జరF
PQర�షల�మందున` �ే9ాలయమ	లkనుం(f ¬Zి బబ	లkను పటCణమందున`
గ	(fలk"�I ��"��Pన �ేవ�" మం��రప� 9:ం(f బం%ారF ఉపకరణమ	లను
#ాజ?ౖన �Å#?షp బబ	లkను పటCణప� మం��రమ	లkనుం(f �ె1ిuంA 15151515 �xను
అ¥��ా#S%ా �ేZిన ÌLషËజèరF అను నత"�I అపu%SంAవ� ఈ ఉపకరణమ	లను
¬Zి��" PQర�షల�మ	 పటCణ మందుండ� �ే9ాలయమ	నక; ��P �ేవ�"



మం��రమ	ను �x" సÍలమందు కట-C ంచుమ" అత"�I ఆజ® ఇ�ెdను. 16161616 �ాబట-C  ఆ
ÌLషËజèరF వAd PQర�షల�మ	లkనుండ� �ేవ�" మం��రప� ప�Tx��"
9EPం�ెను. అపuట-నుం(f TEట-వరక; అ�� కటCబడ�చున`ను ఇంకను
సమ�1ిN �ాక;ండ ఉన`��. 17171717 �ాబట-C  #ాజ9:ౖన తమక; అనుకcల����ే బబ	లkను
పటCణమందున` #ాà±క� ఖజjTxలk 9:ద�IంA, PQర�షల�మ	లkనుండ�
�ేవ�" మం��రమ	ను కటBC టక; #ాజ?ౖన �Å#?షp "రÞయమ	�ేZ2T° ల��ో అ��
�ె>Zి��", #ాజ9:ౖన తమరF ఆజ® ఇAd PÀ సంగJ" గ�#Sd తమ AతNమ	
�ె>యజ³య %�రFచుTx`మ	.

ఎజjK  6ఎజjK  6ఎజjK  6ఎజjK  6

1111 అప�డ� #ాజ?ౖన ద#ా�9Eషp ఆజ® ఇAdనందున బబ	లkనులk ఖజjTxలk"
ద¯ాN 9Eà��టBC లk 9:దక%ా 2222 మ��ºయ	ల పK�ేశమందు ఎగË�xTx యను
ప�రమ	లk ఒక గ\ంథమ	 �ొ#S�?ను. �x"లk 9Kా యబ(fయ	న` PÀ సంగJ
కనబ(ెను. 3333 #ాజ?ౖన �Å#?షp ఏల;బ(fలk nదట- సంవతqరమందు అతడ�
PQర�షల�మ	లk ఉండ� �ేవ�" మం��రమ	ను గ�#Sd "రÞPంAన��బల;ల;
అ#Suంపత%Sన సÍలమ	%ామం��రమ	 కట-C ంపబడవలsను; �x" ప�Txదుల; గట-C %ా
9Eయబడవలsను; �x" "(fV అరFవ�� మ�రల;ను �x" 9:డల;u అరFవ��
మ�రల;ను ఉండవలsను; 4444 మ�డ� వరFసల; %tపu #ాళ6�ేతను ఒక వరFస ��\ తN
మ�Ö నుల �ేతను కట-C ంపబడవలsను; �x" వ�యమ	ను #ాà±క�
ఖజjTxలkనుం(f Pయ�వలsను. 5555 మ#Sయ	 PQర�షల�మ	లkనున`
ఆలయమ	లkనుం(f T:బ	క�ె`జరF బబ	 లkనునక; ¬Zి��" వAdన �ేవ�"



మం��రమ	±క�9:ం(f బం%ారF ఉపకరణమ	ల; J#S%S అపu%Sంపబ(f, PQర�ష
ల�మ	లkనున` మం��రమ	నక; �ేబ(f, �ేవ�" మం��రమ	లk 9ాట- సÍలమందు
12టCబడవలsను. 6666 �ావ�న #ాజ?ౖన ద#ా�9Eషp ఈల�గ	 Z2లV�ెdనున�� యవతల
అ¥��ా#SPQ�న త�ెN T:ౖ అను వ�ను, Ì2త#�Ëజ`P అను వ�ను న�� యవతల
]��కcడ నున` అప#?q�ాయ	ల;ను య�దులజo>�I ��క 7777 �ేవ�" మం��రప�
ప" జరFగ"Ad, 9ా#S అ¥��ా#S" 12దwలను �ేవ�" మం��రమ	ను �x"
సÍలమందు కట-C ంప "య	�(f. 8888 మ#Sయ	 �ేవ�" మం��రమ	ను కట-C ంచునటB6 %ా
య�దుల±క� 12దwలక; ]రF �ేయవలZిన స}య మ	నుగ�#Sd �¤మ	
"రÞPంAన�ేమన%ా#ాà±క� ¯�మ	4లkనుం(f, అన%ా న�� యవతలనుం(f
వAdన పను`లkనుం(f 9ారF �ేయ	 ప""!తNమ	 తడవ� ఏమ�తK మ	ను
�ేయక 9ా#S వ�యమ	నక; �ావలZిన�x" ఇయ�వలsను. 9999 మ#Sయ	
ఆ�ాశమంద> �ేవ�"�I దహనబల;ల; అ#Suంచుట�?r �Å(ెల�%ా" %tఱÃ��టäC æï6 %ా"
%tఱÃ  1ిల6 ల�%ా" %�ధుమల� %ా" ఉ1Lu %ా" �xK �Ôరస�¤ %ా" నూT:P�%ా",
PQర�షల�మ	లk నున` య�జక;ల; ఆ�ాశమంద> �ేవ�"�I సు9ాసనPQ�న
అరuణలను అ#SuంA, #ాàను అత" క;మ�రFల;ను yVంచునటB6  �Kా రÍన�ేయ	
"!తN��� 9ారF �ె1ిuన�x""బట-C  పKJ��నమ	ను తపuక;ండ 10101010 9ా#S�I
�ావలZినదంతయ	 ఇయ�వలsను. 11111111 ఇంకను �¤మ	 "రÞPంAన�ేమన%ా,
ఎవ(ైనను ఈ ఆజ®ను భంగపరAనPQడల 9ా" Pంట-9:ను`%ా(f ఊడ �ºయబ(f
"ల;వT:తNబ(f �x"]ద 9ాడ� ఉ#S¬Pంప బడ�ను, ఆ తప�నుబట-C  9ా"
Pల;6  12ంట#ాh �ేయ బడ�ను. 12121212 ఏ #ాàల�%ా" P� జనుల�%ా" PÀ ఆజ®ను
భంగపరA PQర�షల�మ	లkనున` �ేవ�" మం��రమ	ను నhంపజ³య	ట�?r



�ెP��x1ినPQడల, తన Txమమ	ను అక�డ ఉంAన �ేవ�డ� 9ా#S"
నhంపజ³య	ను. ద#ా�9Eషp అను TETE PÀ ఆజ® ఇAdJ". మ#Sయ	 అ��
అJ9Eగమ	%ా జరFగవలsన" 9Kా PంA అతడ� �x�×దు%ా పం1ిం�ెను. 13131313
అప�డ� న�� Pవతల అ¥��ా#SPQ�న త�ెN T:ౖయ	ను Ì2త#�Ëజ`Pయ	ను 9ా#S
పmమ	న నున`9ారFను #ాజ?ౖన ద#ా�9Eషp ఇAdన ఆజ®��ప�న 9Eగమ	%ా ప"
జ#S1ింA#S. 14141414 య�దుల 12దwల; కట-C ంచుచు, పKవకNPQ�న హగ¶Pయ	 ఇ�ోw
క;మ�రF(ైన జ?క#ా�య	 ¼̈చd #Sంచుచున`ందున ప" బµగ	%ా జ#S1ి#S. ఈ
పK�ారమ	 ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�" ఆజ® ననుస#SంA 9ారF కట-C ంచుచు, �Å#?షp
ద#ా�9Eషp అరNహషసN  అను �ారZీక �ేశప�#ాàల ఆజ®��ప�న ఆ ప" సమ�1ిN
�ేZి#S. 15151515 #ాజ?ౖన ద#ా�9Eషp ఏల;బ(f యందు ఆరవ సంవతqరమ	 అ�xరF T:ల
మ�డవTxట-�I మం��రమ	 సమ�1ిN  �ేయ బ(ెను. 16161616 అప�డ�
ఇW\ా P�Úయ	ల;ను య�జక;ల;ను ల��య	ల;ను �ెరలkనుం(f Vడ�దలTUం��న
త�I�న9ారFను �ేవ�" మం��రమ	ను ఆనందమ	�� పKJÌి¡ ంA#S. 17171717 �ేవ�"
మం��రమ	ను పKJÌి¡ ంAనప�డ� నూరF ఎడ6 ను #?ండ� వందల ��టäC ళ6ను
Txల;గ	వందల %tఱÃ1ిల6 లను ఇW\ా  P�Úయ	లకంద#S�I" �ాపప#S}#ారÍ బ>%ా
ఇW\ా P�Ú య	ల %�తKమ	ల లsక���ప�న పం(ెKండ� �¤క ��తpలను అ#SuంA#S.
18181818 మ#Sయ	 9ారF PQర�ష ల�మ	లkనున` �ేవ�" ZLవ జ#S1ించుట�?r ¹ÌL
±క� గ\ంథమందు 9Kా Zిన �x""బట-C  తరగతpల��ప�న య�జక;లను
వరFసల��ప�న ల��య	లను "రÞPంA#S. 19191919 �ెరలkనుం(f
Vడ�దలTUం��న9ారF nదట- T:ల పదుTxల;గవ ��నమ	న ప¯ా�పండ�గ
ఆచ#SంA#S. 20202020 య�జక;ల;ను ల��య	ల;ను తమ	4ను �xమ	 పVతKపరచు



��" పVతpK లsౖన తరF9ాత, �ెరలkనుం(f Vడ�దలTUం��న 9ారంద#S��రక;ను తమ
బంధువ�లsౖన య�జక;ల��రక;ను తమ��రక;ను ప¯ా�ప�వ�ను వ¥�ంA#S. 21212121
�ావ�న �ెరలk నుం(f Vడ�దలTUం�� J#S%SవAdన ఇW\ా P�Úయ	ల;ను,
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ాను ఆశ\Pంచుట�?r �ేశమందుండ�
అన�జనులలk అపVతKతనుం(f తమ	4ను �xమ	 పK�ే��Iంచు��"న 9ారందరFను
వAd, J" ప�>య" #tటMCల పండ�గను ఏడ� ��నమ	ల; ఆనంద మ	��
ఆచ#SంA#S. 22222222 ఏలయన%ా ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�" మం��రప� ప"Vషయ���
9ా#S �ేతpలను బలపరచుటక; PQ�9ా అష�ª రF#ాà హృదయమ	ను9ా#S
9:ౖప� JK1ిu 9ా#S" సం��Ìింపజ³Z2ను.

ఎజjK  7ఎజjK  7ఎజjK  7ఎజjK  7

1111 ఈ సంగతpల; జ#S%Sన1ిమ4ట �ారZీక�ేశప� #ాజ?ౖన అరNహషసN±క�
P�ల;బ(fలk ఎజjK  బబ	లkను �ేశమ	నుం(f PQర�షల�మ	పటCణమ	నక;
వ�ెdను. ఇతడ� Wø#ాయ� క;మ�రF(ైయ	ం(ెను, Wø#ాయ� అజ#ా� క;మ�రFడ�
అజ#ా� ©̈Ú�య� క;మ�రFడ� 2222 ©̈Ú�య� షలc6 మ	 క;మ�రFడ� షలc6 మ	
¯ా�ోక; క;మ�రFడ� ¯ా�ోక; అ ß̈ట�బ	 క;మ�రFడ� 3333 అ ß̈ట�బ	 అమ#ా�
క;మ�రFడ� అమ#ా� అజ#ా� క;మ�రFడ� అజ#ా� ��#ా ãతp క;మ�రFడ� 4444
మ#ాãతp జ?ర}� క;మ�రFడ� జ?ర}� ఉyè  క;మ�రFడ� ఉyè  బ	�×�
క;మ�రFడ� 5555 బ	�×� అáష�వ క;మ�రFడ� అáష�వ ÓీT:}సు క;మ� రFడ�
ÓీT:}సు ఎ>య�జరF క;మ�రFడ� ఎ>య�జరF పK¥xనయ�జక;(ైన అహ#�ను
క;మ�రFడ�. 6666 ఈ ఎజjK  ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా అనుగ\ ©̈ంAన



¹ÌL±క� ధర4WాసN �మందు పK�ణతగల WాZిN �మ#Sయ	 అత" �ేవ�(ైన
PQ�9ా హసNమ	 అత"�I ��డ�%ా ఉన`ందున అతడ� ఏ మనV �ేZినను
#ాà అనుగ\ ©̈ంచును. 7777 మ#Sయ	 #ాజ?ౖన అరNహషసN  ఏల;బ(f యందు ఏడవ
సంవతqరమ	న ఇW\ా P�Úయ	ల; ��ందరFను య�జక;ల; ��ందరFను
ల��య	ల;ను %ాయక;ల;ను �x�ర �ాలక;ల;ను T:¬య	ల;ను బయల;�ే#S
PQర�షల�మ	 పటCణమ	నక; వAd#S. 8888 #ాà ఏల;బ(fయందు ఏడవ
సంవతqరమ	 అPదవ మ�సమ	న ఎజjK  PQర�షల�మ	నక; వ�ెdను. 9999 
nదట- T:ల nదట- ��నమందు అతడ� బబ	లkను �ేశమ	నుం(f బయల;�ే#S,
తన �ేవ�" కరFణxహసNమ	 తనక; ��డ�%ానున`ందున అPదవ T:ల nదట-
��నమ	న PQర�షల�మ	నక; �ే#?ను. 10101010 ఎజjK  PQ�9ా ధర4WాసN �మ	ను
ప#SWó¥�ంA �x" ��ప�న నడచు��నుటక;ను, ఇW\ా P�Úయ	లక; �x" కటCడలను
Vధులను TEరFuటక;ను దృఢ "శdయమ	 �ేZి��T:ను. 11111111 PQ�9ా ఆజ®ల
9ాక�మ	లయందును, ఆయన ఇW\ా P�Úయ	లక; V¥�ంAన కటCడలయందును
WాZిN �య	 య�జక;డ�T:ౖన ఎజjK క; #ాజ?ౖన అరNహషసN  PAdన �x�×దు నకల; 12121212
#ాజ?ౖన అరNహషసN , ఆ�ాశమంద> �ేవ�" ధర4WాసN �మందు WాZిN �య	
య�జక;డ�T:ౖన ఎజjK క; �³మమ	, nదలగ	 మ�టల; 9Kా Zి PÀల�గ	
Z2లV�ెdను 13131313 �ేతనున`  �ేవ�" ధర4 WాసN �మ	ను బట-C
య��xనుగ�#Sdయ	 PQర�షల�మ	నుగ�#Sdయ	 Vమరî�ేయ	టక; వ�
#ాà�ేతను అత" P�డ�గ	రF మంతpK ల�ేతను పంపబ(fJV గనుక �¤మ	
�ేZిన "రÞయ �¤మన%ా, 14141414 మ� #ాజ�మందుండ� ఇW\ా P�Úయ	లలkను 9ా#S
య�జక;లలkను ల��య	లలkను PQర�షల�మ	 పటCణమ	నక; 9:ళØ6 టక;



మనఃప�ర�కమ	%ా ఇషCపడ� 9ా#?వ#� 9ారందరF ��కcడ 9:ళ6వచుdను. 15151515
మ#Sయ	 PQర�షల�మ	లk "9ాసమ	గల ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�"�I #ాàను
అత"±క� మంతpK ల;ను ZL�చû%ా అ#SuంAన 9:ం(f బం%ారమ	లను వ�
¬Zి��" ��వలsను. 16161616 మ#Sయ	 బబ	లkను పK�ేశమందంతట క; �ొరక; 9:ం(f
బం%ా రమ	లంతయ	ను, జనుల;ను య�జక;ల;ను PQర�ష ల�మ	లkనున`
తమ �ేవ�" మం��రమ	నక; ZL�చû%ా అ#Suంచు వసుN వ�లను వ� ¬Zి��"
��వలsను. 17171717 తడవ� �ేయక వ� ఆ దKవ�మ	�ేత ఎడ6 ను ��టä6 ళ6ను %tఱÃ
1ిల6 లను, 9ాట-��కcడ ఉండవలZిన ´¢జTxరuణలను �ాTxరuణలను��",
PQర�షల�మందుండ� ] �ేవ�" మం��రప� బ>1ీఠమ	 ]ద 9ాట-"
అ#Suంచుమ	. 18181818 !%S>న 9:ం(f బం%ారమ	ల�� ] �ేవ�" A�xN ను¯ారమ	%ా
క;ను  9ా#S�I" య	కNమ" ��Aన�x"" �ేయవచుdను. 19191919 మ#Sయ	 
�ేవ�" మం��రప� ZLవ��రక; �Iయ� బ(fన ఉపకరణమ	లను వ�
PQర�షల�మ	లk" �ేవ�" PQదుట అపu%Sంపవలsను. 20202020  �ేవ�" మం��ర
Vషయమ	లk �xన!చుdట�?r మ#S ఏ�ైనను క; �ావలZిన PQడల అ��
#ాà±క� ఖజjTxలkనుం(f �Iయ�బడ�ను. 21212121 మ#Sయ	#ాàT:ౖన అరNహషసN
అను TETE న�� యవతలనున` ఖజjTx�xరFలsౖన ]క; ఇచుd ఆజ® P�దన%ా,
ఆ�ాశమంద> �ేవ�" ధర4WాసN �మ	లk WాZిN �య	 య�జక;డ�T:ౖన ఎజjK  !మ	4ను
ఏ�ైన అ(f%Sన PQడల ఆలస�మ	�ాక;ండ ]రF �x" �ేయవలsను. 22222222 9:P�
త�మ	ల %�ధుమల; #?ండ�వందల మణ	గ	ల 9:ం(f మ�డ�వందల త�మ	ల
�xK �Ôరసమ	 మ�డ�వందల త�మ	ల నూT: లsక�ల�క;ండ ఉప�ను
ఇయ�వలsను. 23232323 ఆ�ాశమంద> �ేవ�"�ేత ఏ�� "రÞయమ�PQT° �x"



ఆ�ాశమంద> �ేవ�" మం��రమ	నక; జjగ\తN %ా �ేPంప వలZిన��. #ాà±క�
#ాజ�మ	]���I" అత" క;మ�రFల ]���I" �Åప��ందుక; #ావలsను? 24242424
మ#Sయ	 య�జ క;ల;ను ల��య	ల;ను %ాయక;ల;ను �x�ర�ాలక;ల;ను
T:¬య	ల;ను, �ేవ�" మం��రప� ZLవక;ల;T:ౖన 9ారంద#S" గ�#Sd �¤మ	
]క; "రÞPంAన�ేమన%ా, 9ా#S�I hసుN  %ా" సుంకమ	 %ా" పను` %ా"
9Eయ	ట కటCడప� Tx�యమ	 �ాద" �ె>Zి��ను(f. 25252525 మ#Sయ	 ఎజjK , న��
యవతలనున` జనులక; ¬రFu ¬రFdట�?r  �ేవ�డ� క; దయ�ేZిన
జj® నమ	��ప�న వ�  �ేవ�"±క� ధర4WాసN �Vధులను �ె>Zి��"న9ా#Sలk
��ంద#S" అ¥� �ారFల%ాను Tx�య�¥�పతpల%ాను ఉంచవలsను, ఆ
ధర4WాసN �Vషయమ	లk �ె>య" 9ా#?వ#� 9ా#S�I TEరuవలsను. 26262626  �ేవ�"
ధర4WాసN �మ	%ా", #ాà±క� చటCమ	 %ా", %?r��న"9ా(ెవ(ో త�ర%ా
V�xరణ�ేZి, మరణ hmPQ�నను స��ేశ�x�గ���నను ఆZిN  జ1ిNPQ�నను
ఖ?�దుT:ౖనను 9ా"�I V¥�ంపవలsను. 27272727 PQర�షల�మ	లkనుండ� PQ�9ా
మం��రమ	ను అలంక#Sంచుటక; #ాàనక; బ	��z  ప�ట-C ంAనందునను,#ాàను
అత" మంతpK ల;ను #ాà±క� మ}¥�పతpల;ను Txక; దయ
అనుగ\ ©̈ంపజ³Zినందునను, మన 1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ాక; ¯�N తKమ	
కల;గ	ను %ాక. 28282828 Tx �ేవ�(ైన PQ�9ా హసNమ	 Txక; ��డ�%ా ఉన`ందున
TEను బలపరచబ(f, Tx��కcడ వచుdటక; ఇW\ా P�Úయ	ల పK¥xనులను
సమకc#SdJ".

ఎజjK  8ఎజjK  8ఎజjK  8ఎజjK  8



1111 #ాజ?ౖన అరNహషసN  ఏల;బ(f �ాలమందు బబ	లkను �ేశమ	నుం(f Tx��కcడ
వAdన Pంట- 12దwల వంWావÈ. 2222 ÓీT:}సు వంశమ	లk %?#�ª మ	ను, ఈ�xమ�రF
వంశమ	లk �x"P�ల;ను, �x�దు వంశమ	లk హట�C షpను, 3333 Ì2కTx� ప#�షpల
వంశమ	లలk జ?క#ా�య	 వంWావÈ�I నూట ఏబ��మం�� ప�రFషpల;ను
లs�I�ంపబ(f#S. 4444 పహ��4య�బ	 వంశమ	లk జ?రహ� క;మ�రF(ైన ఎలk�
P�T:ౖయ	 #?ండ� వందలమం�� ప�రFషpల;ను 5555 Ì2కTx� వంశమ	లk
యహyP�ల; క;మ�రFడ�ను మ�డ�వందల మం�� ప�రFషpల;ను 6666 ఆ�ºను
వంశమ	లk ãTx�xను క;మ�రF(ైన ఎబ¿దును ఏబ��మం�� ప�రFషpల;ను 7777 
ఏల�మ	 వంశమ	లk అతల�� క;మ�రF(ైన PQషయ�య	 (ెబË�� మం��
ప�రFషpల;ను 8888 Ì2ఫట� వంశమ	లk !ఖ�P�ల; క;మ�రF(ైన జ?బ�x�య	
ఎనుబ��మం�� ప�రFషpల;ను 9999 ã9ాబ	 వంశమ	లk PQ ß̈P�ల;
క;మ�రF(ైన ఓబ �x�య	 #?ండ�వందల పదుT:"!��మం�� ప�రFషpల;ను 10101010
Ì2లk]తp వంశమ	లk ãZి�ా� క;మ�రFడ�ను నూట అరFవ��మం��
ప�రFషpల;ను 11111111 బéబ¿ౖ వంశమ	లk బéబ¿ౖ క;మ�రF(ైన జ?క#ా�య	 ఇరFవ��
ఎ"!��మం�� ప�రFషp ల;ను 12121212 అజj¶ దు వంశమ	లk హ�ా�టµను క;మ�రF(ైన
ã}Txనును నూట ప��మం�� ప�రFషpల;ను 13131313 అ�ో �ామ	±క� Aన`
క;మ�రFలలk ఎÚ1LలsటBను PQ ß̈ P�ల;ను Ì2మయ�య	 అరFవ��మం��
ప�రFషpల;ను 14141414 ëగ�P వంశమ	లk ఊ�ైయ	ను జబ�Ëదును (ెబË�� మం��
ప�రFషpల;ను. 15151515 �#S" TEను అహ9ా 9:ౖప�నక; �ారF న��±దwక;
సమకc#SdJ". అచdట �¤మ	 మ�డ� ��న మ	ల; గ	(xర మ	లలk ఉంట-!.
అంతలk TEను జనులను య�జక;లను త"�× చూడ%ా ల��య	(ొకడ�ను Txక;



కనబడల�దు. 16161616 అప�డ� TEను 12దwలsౖన ఎÚPQజ?రF అ#§P�ల; Ì2మయ�
ఎల�`�xను య�#§బ	 ఎల�`�xను Tx�xను జ?క#ా� ��షpల�6 మ	 అను 9ా#S",
ఉప�ేశక;లగ	 ãయ�#§బ	 ఎల�`�xనులను 1ిల;వనం1ింA 17171717 �ాZి�ా� అను
సÍల మందుండ� అ¥��ా#SPQ�న ఇ�ోw ±దwక; 9ా#S" పం1ి, మ� �ేవ�"
మం��రమ	నక; ప#S�xరక;లను మ�±దwక; ¬Zి��" వచుdనటB6 %ా �ాZి�ా�
అను సÍలమందుండ� ఇ�ోw ��ను అత" బంధువ�లsౖన T:¬య	ల��ను
�ెపuవలZిన మ�టలను 9ా#S�I �ె>యజ?1ిuJ". 18181818 మ� �ేవ�" కరFణx హసNమ	
మ�క; ��డ�%ా ఉన`ందున 9ారF పKజj® వంతp(ైన ఒక"" ÌL#³బµ�ను అత"
క;మ�రFలను స�దరFలను, పదు T:"!��మం��" ��డ���" వAd#S. ఆ
పKజj® వంతpడ� మహ> క;మ�రFలలk ఒకడ�; ఈ మహ> ఇW\ా P�ల;నక; ప�ట-Cన
ల�V వంశసుÍ డ�. 19191919 హషబµ�ను అత"��కcడ ��#ా#§య	డగ	 PQషయ�ను
అత" బంధువ�ల;ను 9ా#S క;మ�రFల;T:ౖన PరFవ��మం��" 9ారF ��డ���"
వAd#S. 20202020 మ#Sయ	 ల��య	ల; �ేయవలZిన ZLవలk ��డuడ�ట�?r �x�దును
అ¥�పతpల;ను "రÞPంAన T:¬య	లలk #?ండ�వందల ఇరFవ��మం�� వAd#S.
�రందరFను 1LరF6  ఉ�xహ#Sంపబ(f "య!ంపబ(fన9ారF. 21212121 అప�డ� �ేవ�"
స"`¥�" మమ	4ను �¤మ	 దుఃఖపరచు��", మ�క;ను మ� Aన` 9ా#S�I" మ�
ఆZిN �I" �భ పKయ�ణమ	 కల;గ	నటB6 %ా ఆయనను 9Eడ���నుటక; అహ9ా
న��దగ¶ర ఉప 9ాసమ	ండ�డ" పKకట-ంAJ". 22222222 �¤ల; కల;గజ³య	ట�?r
ఆయనను ఆశ\Pంచు 9ా#Sకంద#S�I" మ� �ేవ�" హసNమ	 ��డ�%ా
ఉండ�ను%ా", ఆయన హసNమ	ను ఆయన ఉగ\తయ	 ఆయనను Vస#Sèంచు
9ారంద#S]���I వచుdన" �¤మ	 #ాà�� �ె1ిuయ	ంట-! గనుక మ�ర¶



మందున` శతpK వ�ల Vషయ��� మ�క; స}యమ	 �ేయ	నటB6  �ాలËలమ	ను
#ðతpల;ను #ాàTUదw  �ావలsన" మనV �ేయ	టక; Zిగ	¶  Txక; ���ెను. 23232323
�¤మ	ఉప9ాసమ	ం(f ఆ సంగJ"బట-C  మ� �ేవ�" 9Eడ���న%ా ఆయన మ�
మనV" అం%§క#Sం�ెను 24242424 గనుక TEను య�జ క;లలkనుం(f పK¥xనులsౖన
పం(ెKండ� మం��", అన%ా ÌL#³బµ�ను హషబµ�ను �#S బంధువ�లలk ప��మం��"
ఏరuరA 25252525 మ� �ేవ�" మం��రమ	ను పKJÌి¡ ంచుట Vషయ మ	లk #ాàను
అత" మంతpK ల;ను అ¥�పతpల;ను అక�డ నున` ఇW\ా P�Úయ	లందరFను
పKJÌి¡ ంAన 9:ం(fబం%ార మ	లను ఉపకరణమ	లను త�A 9ా#S�I అపu%SంAJ".
26262626 9:P�"` మ�డ�వందల మణ	గ	ల 9:ం(f" #?ండ�వందల మణ	గ	ల 9:ం(f
ఉపకరణమ	లను, #?ండ�వందల మణ	గ	ల బం%ారమ	ను, 27272727 ఏడ�9Eల
తpలమ	ల;గల PరFవ�� బం%ా రప� %ST:`లను, బం%ారమంత 9:లగల
ప#S�దz���న #?ండ� #ా%S �ాతKలను త�A 28282828 9ా#S�ేJ�I అపu%SంA]రF
PQ�9ాక; పKJÌి¡ ంపబ(fన9ారF, �ాతKల;ను పKJ Ìి¡ తమ	లsౖనV. ఈ 9:ం(f
బం%ారమ	ల;ను ] 1ితరFల �ేవ�(ైన PQ�9ాక; ZL��xûరuణలsౖ య	న`V.
29292929 �ాబట-C  ]రF PQర�షల�మ	లk PQ�9ా మం��రప� ఖజjTx గదులలk,
య�జక;ల±క�య	 ల��య	ల ±క�య	 ఇW\ా P�ల; 12దwల±క�య	
పK¥xనులsౖన 9ా#S PQదుట, 9ాట-" త�A అపu%Sంచు వరక; 9ాట-" భదKమ	%ా
ఉంచుడ" 9ా#S�� �ె1ిuJ". 30303030 �ాబట-C  య�జక;ల;ను ల��య	ల;ను 9ాట-
PQతpN  ఎం�� �ె>Zి��", PQర�షల�మ	లkనున` మన �ేవ�" మం��రమ	నక;
��"��వ�ట�?r ఆ 9:ం(f బం%ారమ	లను �ాతKలను ¬Zి��"#S. 31313131 �¤మ	 nదట-
T:ల పం(ెKండవ ��నమందు PQర�ష ల�మ	నక; వచుdట�?r అహ9ా న��నుం(f



బయల;�ేర%ా, మ� �ేవ�" హసNమ	 మ�క; ��డ�%ా నుం(f, శతpK వ�ల
�ేJలkనుం(fయ	 మ�ర¶మందు ��ంAయ	న`9ా#S �ేJలk నుం(fయ	 మమ	4ను
త1ిuంAనందున 32323232 �¤మ	 PQర�ష ల�మ	నక; వAd మ�డ���నమ	ల;
అక�డ బస�ేZిJVు. 33333333 Txల;గవ ��నమ	న 9:ం(f బం%ారమ	ల;ను �ాతKల;ను
మ� �ేవ�" మం��రమందు య�జక;(ైన ఊ#Sయ� క;మ�రF(ైన ��#³¹తp�ేత
త�"క 9Eయబ(ెను. అత"�� కcడ ÓీT:}సు క;మ�రF(ైన ఎ>య�జరF
ఉం(ెను; �#S�� ల��య	లsౖన P�ష�వ క;మ�రF(ైన ãజjబµదును ëనూ`P
క;మ�రF(ైన T°వ�x�య	ను కcడనుం(f#S. 34343434 సంఖ���ప�నను ఎతpN ��ప�నను
అ"`ట-" స#SచూAన తరF9ాత 9ాట- PQతpN  ఎం�ైన�� లsక�లలk 9Kా Zి#S. 35353535
మ#Sయ	 �ెరలk"�I ��"��బ(fన 9ా#S�I ప�ట-C  �ెరనుం(f Vడ�దలTUం�� J#S%S
వAdన9ారF ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�"�I దహన బల;ల; అ#SuంA#S.
ఇW\ా P�Úయ	లంద#S��రక; పం(ెKండ� ఎడ6 ను �¾ంబ�� య�రF ��టäC ళ6ను (ెబË��
P�డ� %tఱÃ1ిల6 లను, �ాపప#S}#ారÍబ>%ా పం(ెKండ� �¤క��తpలను �ెAd
అ"`ట-" దహనబ>%ా PQ�9ాక; అ#SuంA#S. 36363636 9ారF #ాà±క�
"రÞయమ	లను #ాà±క� ZLTx¥�పతpలక;ను న�� Pవతలనున`
అ¥��ారFలక;ను అపu%SంAన తరF9ాత �రF జనులక;ను �ేవ�" మం��రప�
ప"�I" స}యమ	 �ేZి#S.

ఎజjK  9ఎజjK  9ఎజjK  9ఎజjK  9

1111 ఈ సంగతpల; సమ�పN���న తరF9ాత 12దwల; Tx ±దwక;
వAdఇW\ా P�Úయ	ల;ను య�జక;ల;ను ల��య	 ల;ను, కTxయ	ల;



©̈¬Nయ	ల; 12#Syèయ	ల; PQబ� Zీయ	ల; అ¹4య	ల; ¹య�áయ	ల;
ఐగ	1ీNయ	ల; అ¹#§య	ల; అను �ేశప� జనమ	లలkనుం(f తమ	4ను �xమ	
9EరF పరచు��నక, 9ారF �ేయ	 అసహ����న �ార�మ	లను �x�¤ �ేయ	చు, 2222
9ా#S క;మ�#?Nలను 12ం(f6  �ేZి��నుచు, తమ క;మ�రFలక;ను ¬Zి��నుచు,
ప#S�దz  సంతJ%ా ఉండవలZిన �xమ	 ఆ �ేశప� జనుల�� క>Zి ��"న9ా#?r#S.
ఈ అప#ాధమ	 �ేZిన9ా#Sలk 12దwల;ను అ¥��ారFల;ను "జమ	%ా మ	ఖు�లsౖ
య	ం(fర" �ె1ిu#S. 3333 TEను ఈ సంగJ V" Tx వసN �మ	ను 12ౖ దుపuట-"
Aంప���", Tx తల 9:ండ�K కలను Tx గడiప� 9:ండ�K కలను 12#S�I 9EZి��"
V´µK ంJప(f కcరFdంట-". 4444 �ెరపటC  బ(fన9ా#S అప#ాధమ	ను చూA,
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�" మ�టక; భయప(fన 9ారందరFను Tx±దwక; కc(f
వAd#S. TEను V´µK ంJప(f ¯ాయంతKప� అరuణ 9Eళవరక; కcరFdంట-". 5555
¯ాయంతKప� అరuణ 9Eళను శ\మ ¬ర%ా TEను ల�A, Tx వసN �మ	ను 12ౖ దుపuట-"
Aంప���" ¹�ాళ6]ద ప(f, Tx �ేవ�(ైన PQ�9ాతటBC  �ేతpలsJ ◌ ్త 6666 Tx
�ే9ా Tx �ే9ా, Tx మ	ఖమ	  9:ౖప� ఎJN  ��నుటక; Zిగ	¶ ప(f üను`డT:ౖ
య	Tx`ను. మ� �ోషమ	ల; మ� తలలక; 12ౖ%ా ¼̈Adయ	న`V, మ�
అప#ాధమ	 ఆ�ాశమంత PQతpN %ా 12#S%Sయ	న`��. 7777 మ� 1ితరFల ��నమ	ల;
nదల;��" TEట-వరక; �¤మ	 !�I�> అప#ాధులమ	; మ� �ోషమ	లనుబట-C
�¤మ	ను మ� #ాà ల;ను మ� య�జక;ల;ను అన��ేశమ	ల #ాàల వశమ	న
క;ను ఖడ¶ మ	నక;ను �ెరక;ను �ోప�నక;ను TEట-��నమ	న నున`టB6
అపu%Sంపబడ�ట�ేత !గ	ల Zిగ	¶ TUం��న9ార ���JVు. 8888 అP�ే ఇప�డ� మ�
�ేవ�డ� మ� TEతKమ	లక; 9:ల;%SAd, మ� �xస�మ	లk మమ	4ను ��ం�ెమ	



�ెపu#Sల6  జ³య	నటB6 %ాను, మ�లk ఒక W షమ	 ఉండ "AdనటB6 %ాను, తన
ప#S�దzసÍలమందు మమ	4ను ZిÍ రపరచునటB6 %ాను, మ� �ేవ�(ైన PQ�9ా
��ంతమటBC క; మ�PQడల దయ చూ1ియ	Tx`డ�. 9999 "జమ	%ా �¤మ	
�xసుల���JVు; అP�ే మ� �ేవ�డ9:ౖన వ� మ� �xస�మ	లk మమ	4ను
Vడ�వక, �ారZీక�ేశప� #ాàలPQదుట మ�క; దయ కనుపరA, �¤మ	
�ెపu#Sల;6 నటB6 %ా మ� �ేవ�" మం��రమ	ను ">1ి, �x" �ా(ైన సÍలమ	లను
J#S%S బµగ	�ేయ	ట క;ను, య��x�ేశమందును PQర�షల�మ	 పటCణమందును
మ�క; ఒక ఆశ\యమ	1 "చుdటక;ను కృప చూ1ింAJV. 10101010 మ� �ే9ా, Pంత
కృపTUం��న తరF9ాత �¤�¤! �ెపu గలమ	? "జమ	%ా పKవకNలsౖన 
�xసుల�x�#ా VAdన ఆజ®లను �¤మ	 అనుస#Sంపక��JVు గ�x. 11111111 
9ారF]రF స�తంJKంచు��నబ¢వ� �ేశమ	 �x" "9ాసుల అపVతKత�ేతను 9ారF
�ేయ	 అసహ����న 9ాట-�ేతను అపVతKమ�PQను, 9ారF జ#S%SంAన
అసహ����న 9ాట- �ేత ఆ �ేశమ	 నల;��క;�ల "ం(fన�xPQను. 12121212 �ాబట-C  ]రF
] క;మ�#?Nలను 9ా#S క;మ�రFల �Iయ�క;(f. 9ా#S క;మ�#?Nలను ]
క;మ�రFల��రక; ప�చుd��నక;(f. మ#Sయ	 9ా#S�I �³మ´µగ�మ	ల;
కల;గవలsన" ]రF ఎన`ట-�I" �Åరక;ం(fనPQడల,]రF బలమ	%ానుం(f, ఆ
�ేశమ	±క� సుఖమ	ను అనుభVంA, ] 1ిల6 లక; "త� ¯ా�సÍ ~మ	%ా �x"
నపu%Sం�ెదర" �ె1ిu#S. 13131313 అP�ే మ� దుÌ!ి"యలను బట-Cయ	 మ� %tపu
అప#ాధమ	లను బట-Cయ	 ఈ శ\మల"`య	 మ�]���I వAdన తరF9ాత, మ�
�ేవ�డ9:ౖన వ� మ� �ోషమ	లక; #ావలZిన hmలk ��ం�ె�¤ మ�]ద ఉంA,
మ�క; ఈ Vధమ	%ా Vడ�దల కల;గజ³య%ా �¤మ	  ఆజ®లను ]#S 14141414 ఈ



అసహ� �ార�మ	లను జ#S%SంAన జనుల�� సంబంధమ	ల; �ేZి��"న PQడల,
�¤మ	 Txశనమగ	వరక; W ష���నను ల�క;ండ�నటB6 ను, త1ిuంచు��నుటక;
¯ాధన���నను ల�క;ండ� నటB6 ను, వ� �Åపపడ�దువ� గ�x. 15151515 PQ�9ా ఇW\ా
P�Úయ	ల �ే9ా, వ� Jమంతpడ9:ౖ య	Tx`వ�, అందువలనTE TEట-
��నమ	న ఉన`టB6 %ా �¤మ	 W ÌింA "ల;చుచుTx`మ	. AతN %Sంచుమ	; �¤మ	
 స"`¥�" అప#ాధులమ	 గనుక  స"`¥�" "ల;చుటక; అరFú లమ	 �ామ"
�Kా రÍన�ేZిJ".

ఎజjK  10ఎజjK  10ఎజjK  10ఎజjK  10

1111 ఎజjK  P�డ�dచు �ేవ�" మం��రమ	 ఎదుట... ¯ా�ాC ంగపడ�చు, �ాపమ	ను
ఒప���" �Kా రÍన�ేZ2ను. ఇW\ా P�Úయ	లలk ప�రFషpల; ZీN �ల; Aన`9ారF !�I�>
%tపu సమ�హమ	%ా అత" ±దwక; కc(fవAd బహÑ%ా ఏడ�%ా 2222 ఏల�మ	
క;మ�రFలలk TUకడగ	 PQ ß̈P�ల; క;మ�రF(ైన Ì2కTx� ఎజjK ��
ఇట6 T:ను�¤మ	 �ేశమందుండ� అన�జనమ	లలk" ZీN �లను 12ం(f6 �ేZి��" మ�
�ేవ�" దృÌిC �I �ాపమ	 �ేZిJVు; అP�ే ఈ Vషయమ	లk ఇW\ా P�Úయ	ల;
తమ నడవ(f ��దుw ��ందురను "#§mణ కదుw . 3333 �ాబట-C  PÀ ప" ధర4
Wా¯ాN  ను¯ారమ	%ా జరFగ	నటB6  ఏ>న9ాడ9:ౖన  ãచననుబట-Cయ	, �ై9ాజ®క;
భయపడ�9ా#S ãచననుబట-Cయ	, ఈ ´µర�లను 9ా#S�I ప�ట-Cన9ా#S"
9:>9EPం�ెదమ" మన �ేవ�"�� "బంధన �ేZి��T:దమ	. 4444 లsమ	4 ఈ ప" 
య¥ºనమ	లk నున`��, �¤మ	ను ��కcడ నుందుమ	, వ� ¥ైర�మ	
�ెచుd��" �º" జ#S%Sంచుమన%ా 5555 ఎజjK  ల�A, పK¥xన య�జక;ల;ను



ల��య	ల;ను ఇW\ా P�Úయ	 లందరFను ఆ మ�ట పK�ారమ	 �ేయ	నటB6 %ా
9ా#S�ేత పKమ�ణమ	 �ేPం�ెను. 9ారF పKమ�ణమ	 �ేZి��న%ా 6666 ఎజjK  �ేవ�"
మం��రమ	 ఎదుటనుం(f ల�A, ఎల��Ìీబ	 క;మ�రF(ైన ã}Txను±క�
గ��లk పK9Ehం�ెను. అతడ� అచdట-�I వAd, �ెరపటCబ(fన9ా#S అప#ాధమ	ను
బట-C  దుఃüంచుచు, ´¢జన���నను �ాన���నను �ేయ క;ం(ెను. 7777 �ెరనుం(f
Vడ�దల TUం��న9ారందరF PQర�షల�మ	నక; కc(f #ావలsన" య��x
�ేశమంతట-యందును PQర�షల�మ	 పటCణమందును పKకటన�ేయబ(ెను. 8888
మ#Sయ	 మ�డ� ��నమ	లలk%ా పK¥xనుల;ను 12దwల;ను �ేZిన ãచన��ప�న
ఎవ(ైనను #ాక��PనPQడల 9ా" ఆZిN  �ేవ�"�I పKJÌి¡ తమగ	న"య	, 9ాడ�
Vడ�దల TUం��న9ా#S సమ�జమ	లkనుం(f 9:>9Eయబడ�న"య	 "రÞPంA#S. 9999
య��x వంశసుÍ లందరFను బ¿Tx�]య	 లందరFను ఆ మ�డ�
��నమ	లలk%ా PQర�షల�మ	నక; కc(f వAd#S. అ�� �¾!్మదవ T:ల; ఆ T:ల
PరFవ��యవ ��నమ	న జనులందరFను �ేవ�" మం��రప� �¥�లk కcరFd"
%tపu వ#ాª ల�ేత త(fయ	చు, ఆ సంగJ" తలం చుటవలన వణక;చుం(f#S. 10101010
అప�డ� య�జక;(ైన ఎజjK  ల�A 9ా#S�� ఇట6 T:ను]రF ఆజ®ను ]#S అన�ZీN �లను
12ం(f6 �ేZి��", ఇW\ా P�Úయ	ల అప#ాధమ	ను ఎక;�వ �ేZిJ#S. 11111111 �ాబట-C
Pప�డ� ] 1ితరFల±క� �ేవ�(ైన PQ�9ా PQదుట ] �ాపమ	ను
ఒప���", ఆయన A�xN ను¯ార మ	%ా నడ�చు��నుటక; Zిదzప(f, �ేశప�
జనులను అన� ZీN �లను Vస#SèంA !మ	4ను ]రF పK�ే�కపరచు��" య	ండ�(f.
12121212 అందుక; సమ�జక;లందరF ఎల;%?JN  అత"�� ఇట6 "#Sవ� �ె1ిuనటB6 %ాTE
�¤మ	 �ేయవలZియ	న`��. 13131313 అP�ే జనుల; అTEక;లsౖ య	Tx`రF, మ#Sయ	



ఇప�డ� వరªమ	 బలమ	%ా వచుdచున`ందున �¤మ	 బయట "ల;వ ల�మ	, ఈ
ప" ±కట- #?ండ� ��నమ	లలk జరFగ	న�� �ాదు; ఈ Vషయమ	లk
అTEక;లమ	 అప#ాధులమ	; �ాబట-C  సమ�జప� 12దwలనంద#S" PÀ ప"]ద
ఉంచవలsను, 14141414 మన పటCణమ	లయందు ఎవ#?వరF అన�ZీN �లను 12ం(f6 �ేZి��"#�
9ారందరFను "రÞయ�ాలమందు #ావలsను; మ#Sయ	 పKJ పటCణమ	±క�
12దwల;ను Tx�య�¥�పతpల;ను ఈ సంగJ"బట-C  మ�]���I వAdన �ేవ�"
క� Sన���న �Åపమ	 మ�]���I #ాక;ండ �¾ల%S ��వ�నటB6 %ా 9ా#S��కcడ
#ావలsను అ"�ె12uను. 15151515 అప�డ� అWా Á̈ల; క;మ�రF(ైన ãTx�xనును
J�ా� క;మ�రF(ైన యహజj�య	ను మ�తK�¤ ఆ ప"�I "రÞ Pంప బ(f#S.
��షpల�6 మ	ను ల��య	(ైన షబ¿Ë�ైయ	ను 9ా#S�I స}య	లsౖ య	ం(f#S. 16161616
�ెరనుం(f Vడ�దలTUం��న 9ారF అటB6  �ేయ%ా య�జక;(ైన ఎజjK య	ను
12దwలలk ��ందరF పK¥xనుల;ను 9ా#S 1ితరFల Pంట- 1LరF లనుబట-C  తమ తమ
1LరFల పK�ారమ	 అంద#S" 9EరF%ా ఉంA, ప��యవ T:ల nదట- ��నమ	న ఈ
సంగJ" Vమ#Sîంచుటక; కcరFdం(f#S. 17171717 nదట- T:ల nదట- ��న మ	న
అన�ZీN �లను 12ం(f6  �ేZి��"న 9ారంద#S సంగJ 9ారF సమ�పNమ	 �ేZి#S. 18181818
య�జక;ల వంశమ	లk అన�ZీN �లను 12ం(f6 �ేZి��" య	న`టB6  కనబ(fన9ారF
ఎవరన%ాãజj�xక; క;మ�రF(ైన P�ష�వ వంశమ	లkను, అత"
స�దరFల లkను మయW య�య	, ఎÚPQజ?రFను, య�#§బ	ను
%?దల��య	ను. 19191919 �రF తమ ´µర�లను ప#Sత��ం�ెదమ" మ�ట PAd#S.
మ#Sయ	 9ారF అప#ాధులsౖ య	న`ందున అప#ాధ Vషయమ	లk మందలk ఒక
��టäCల;ను �ె>6 ంA#S. 20202020 ఇ�¤4రF వంశమ	లk హTx జ?బ�x� 21212121 }#§మ	



వంశమ	లk మయW య� ఏÚయ� Ì2మయ� PQ ß̈P�ల; ఉ�èయ�, 22222222 పష�రF
వంశమ	లk ఎలk� P�T:ౖ మయW య� ఇ�ా4P�ల; T:తTEల; ãజjబµదు
ఎల��Wా, 23232323 ల��య	లలk ãజjబµదు Ìి] �?>�x అను �?ల�య� 12తహయ�
య��x ఎÚPQజ?రF, 24242424 %ాయక;లలk ఎల��Ìీబ	, �x�ర�ాలక;లలk షలc6 మ	
�ెలsమ	 ఊ#S అను9ారF. 25252525 ఇW\ా P�Úయ	లలk ఎవ#?వరన%ా ప#�షp
వంశమ	లk రమ�� Pyèయ� మÚ�య� ]య�!ను ఎ>P�జరF మÚ�య�,
బ¿Txయ�, 26262626 ఏల�మ	 వంశమ	లk మతNTx� జ?క#ా� PQ ß̈P�ల; అáw
PQ#³¹తp ఏÚయ��. 27272727 జత�N  వంశమ	లk ఎలk�P�T:ౖ ఎల��Ìీబ	 మతNTx�
PQ#³¹తp జjబµదు అyజj. 28282828 బéబ¿ౖ వంశమ	లk PQ�}Txను హనTx�
జబËP అ�x6 P, 29292929 బµ వంశమ	లk ��షpల�6 మ	 మలc6 క; అ�xయ�
య�ష�బ	 Ì2య�ల; 30303030 #ా¹తp, పహ��4 య�బ	 వంశమ	లk అ�x` �?ల�ల;
బ¿Txయ� మయW య� మతNTx� బ¿సల�ల; ëనూ`P మనÌLª , 31313131 }#Sమ	
వంశమ	లk ఎÚPQజ?రF ఇÌీªయ� మÚ�య� Ì2మయ� 32323232 Ìి¹�ను బ¿Tx�]ను
మలc6 క; Ì2మ#ా�, 33333333 }షpమ	 వంశమ	లk మ�ెN T:ౖ మతN�xN  జjబµదు
ఎÚ1LలsటB PQ#³��� మనÌLª  Ìి], 34343434 బµ వంశమ	లk మయ�ై అమ�Ö మ	
ఊP�ల; 35353535 బ¿Txయ� బé�x� �?లcహÑ 36363636 వTx� ��#³¹తp ఎల��Ìీబ	 37373737
మతNTx� మ�ెN T:ౖ యహWావ� 38383838 బµ ëనూ`P Ìి] 39393939 Ìిలsమ�� Tx�xను
అ�xయ� 40404040 మక`దËP �ా��� �ా#ాP 41414141 అజ#³ల; Ì2లsమ�� Ì2మ#ా� 42424242
షలc6 మ	 అమ#ా� ãZLప� 43434343 T:బ¢ వంశమ	లk PQ ß̈P�ల; మJN�x�
జjబµదు జ?áTx యదwP ã9Eల; బ¿Txయ� అను9ారF 44444444 �రందరFను
అన�ZీN �లను 12ం(f6 �ేZి��" య	ం(f#S. ఈ ZీN �లలk ��ందరF 1ిల6 ల; గల9ారF.
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1111 హకల�� క;మ�రF(ైన T: ¼̈మ��±క� చర�ల;. ఇరFవ��యవ సంవతqరమ	లk
�IZL6 వ� మ�సమ	న TEను ష�షను �Åటలk ఉండ%ా 2222 Tx స�దరFలలk
హTxయను ఒకడ�ను య�దులలk ��ందరFను వAd#S. �ెరపటCబ(fన
W షమ	లk త1ిuంచు��"న య�దులను గ�#Sdయ	, PQర�షల�మ	ను
గ�#Sdయ	 TEను 9ా#S నడ�గ%ా 3333 9ారF�ెరపటCబ(fన9ా#Sలk W ÌింAన9ారF ఆ
�ేశమ	లk బహÑ%ా శ\మను "ందను ��ందుచుTx`రF; మ#Sయ	 PQర�
షల�మ	±క� �Kా �ారమ	 పడ�ోKయబ(fన��; �x" గ	మ4మ	ల;ను అ%S`�ేత
�ాలd బ(fనవ" Tx�� �ె1ిu#S. 4444 ఈ మ�టల; V"నప�డ� TEను కcరFdం(f
P�(fd, ��"` ��నమ	ల; దుఃఖమ	�� ఉప9ాసమ	ం(f, ఆ�ాశమంద> �ేవ�"
PQదుట Vజj® పన �ేZిJ". 5555 ఎట6 న%ాఆ�ాశమందున` �ే9ా PQ�9ా,
భయంకరFడ9:ౖన %tపu �ే9ా, "ను` 1LK!ంA  ఆజ®లను అనుస#SంA
నడ�చు9ా#S" కటµ�fంA 9ా#S�� "బంధనను ZిÍ రపరచు9ా(x, 6666  �ెV±%S¶  
TEతKమ	ల; �ెరA  స"`¥�" ��9ా#ాతKమ	  �xసులsౖన ఇW\ా P�Úయ	ల
పmమ	%ా TEను �ేయ	 �Kా రÍన అం%§ క#Sంచుమ	. క; V#�ధమ	గ �ాపమ	�ేZిన
ఇW\ా P�ల; క;మ�రFల �ోషమ	ను TEను ఒప���నుచుTx`ను. TEనును Tx తం(fK
Pంట-9ారFను �ాపమ	 �ేZియ	Tx`మ	. 7777  PQదుట బహÑ అసహ�మ	%ా
పKవ#SNంAJVు,  ZLవక; (ైన ¹ÌL�ేత వ� "రÞPంAన ఆజ®లT:ౖనను కటCడల
T:ౖనను VధులT:ౖనను �¤మ	 %?r��నక ��JVు. 8888  ZLవక;(ైన ¹ÌL�� వ�
Z2లVAdనమ�టను జj® పకమ	 �ెచుd ��నుమ	; అ�ేదన%ా]రF అప#ాధమ	



�ేZినPQడల జనులలk"�I !మ	4ను �ెదర %tటBC దును. 9999 అP�ే ]రF
Tx9:ౖప� J#S%S Tx ఆజ®లను అనుస#SంA న(fAనPQడల, భ���గంతమ	లవరక;
]రF ��>9Eయబ(fనను అక�డనుం(f స} !మ	4నుకc#Sd, Tx Txమమ	
ఉంచుటక; TEను ఏరuరచు��"న సÍలమ	నక; !మ	4ను ర1ిuం �ెదన" వ�
Z2లVAdJV గ�x. 10101010 AతN %Sంచుమ	, వ�  మ} పK´µవమ	ను చూ1ి, 
బµహÑబలమ	 �ేత V(f1ింAన  �xసులగ	  జనుల; �#³. 11111111 PQ�9ా
�ెV±%S¶   �xసుడT:ౖన Tx nఱÃను,  Txమమ	ను భయభక;N ల��
ఘనపరచుటయందు ఆనం��ంచు  �xసుల nఱÃను ఆల �IంA, ఈ ��నమందు
 �xసు" ఆలkచన సఫలపరA, ఈ మనుషp�డ� Txయందు దయచూప�నటB6
అను గ\ ©̈ంచుమ" "ను` బJమ�ల;��నుచుTx`ను, అ" �Kా #SÍంAJ". TEను
#ాàనక; %ST:` అం��ంచు9ాడT:ౖ య	ంట-".
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1111 అటBతరF9ాత అరNహషసN  #ాà ఏల;బ(f�ాలమ	న ఇరFవ��యవ
సంవతqరమ	లk ¯ాను మ�సమందు #ాà �xK �Ôరసమ	 �xK గవలsన"
చూచుచుండ%ా TEను �xK �Ôరసమ	 ¬Zి��" #ాàనక; అం��ంAJ". అంతక;
ప�ర�మ	 TET:న`డ�ను అత"PQదుట V�xరమ	%ా ఉండల�దు. 2222 �ా%ా
#ాàక; 9ా�¥�ల�దు గ�x,  మ	ఖమ	 V�xరమ	%ా ఉన`�ే!? 
హృదయదుఃఖమ	 �ేతTE అ�� క>%Sనద" Tx�� అన%ా 3333 TEను !గ	ల
భయప(f#ాà AరంyV యగ	ను%ాక, Tx 1ితరFల సమ�ధుల;ండ� పటCణమ	
�ా(ై��P, �x" గ	మ4మ	ల;ను అ%S`�ేత �ాలdబ(f య	ండ%ా Txక;



దుఃఖమ	ఖమ	 ల�క��వ�Tx అ" #ాà�� అంట-". 4444 అప�డ� #ాàఏ! �ావలZి
వ� మనV �ేయ	చుTx`వ" నన`డ�గ%ా, TEను ఆ�ాశమంద> �ేవ�"�I �Kా రÍన
�ేZి 5555 #ాà�� సమ	ఖమందు TEను దయ��ం��నPQడల, Tx 1ితరFల
సమ�ధుల;ండ� పటCణమ	ను J#S%S కటBC నటB6 %ా నను` య��x�ేశమ	నక;
పంప�డ" 9Eడ���నుచుTx`న" TEను మనV �ేZిJ". 6666 అందుక; #ాà #ాణÝ తన
±దw కcరFd"య	ండ%ా పKయ�ణమ	 ఎ"`��నమ	ల; పటBC ను? వ�
ఎప�డ� J#S%S వ�ెdదవ" అ(f%?ను. TEను ఇంత �ాలమ" �ె1ిuనప�డ� #ాà
నను` పంప�టక; AతNమ	 గల9ా(xPQను. 7777 ఇ��య	 %ాక #ాà�� TE "ట6 ంట-"
#ాàన కనుకcల����ే య��x�ేశమ	న TEను �ేరFవరక; నను`
�xట-ంచునటB6 %ా న�� యవతల నున` అ¥��ారFలక; �x�×దులను, 8888 
పటCణ�Kా �ారమ	నక;ను, మం��రమ	�� సంబం¥�ంAన �Åటగ	మ4మ	లక;ను,
TEను పK9Ehంపబ¢వ� ఇంట-�I", దూలమ	ల; మ�Ö నుల; ఇచుdనటB6 %ా #ాà%ా#S
అడవ�లను �ాయ	 ఆ¯ాప�నక; ఒక �x�×దును ఇయ	�డ" అ(f%SJ"; ఆల�గ	
Txక; ��డ�%ా ఉం(f Txక; కృప చూప�చున` Tx �ేవ�" కరFణx హసNమ	��ల��
#ాà Tx మనV ఆల�Iం�ెను. 9999 తరF9ాత TEను న�� యవతలనున`
అ¥��ారFల±దwక; వAd 9ా#S�I #ాà±క� �x�×దులను అపu%SంAJ". #ాà
Tx��కcడ ZLTx¥�పతpలను గ	ఱÃప�#ðతpలను పం1ిం�ెను. 10101010 �#�య	(ైన
సనËల6 టBను, అ¹4య	(ైన టùáయ� అను �xసుడ�ను ఇW\ా P�Úయ	లక;
�³మమ	 కల;గజ³య	 ఒకడ� వ�ెdన" V" బహÑ%ా దుఃఖప(f#S. 11111111 అంతట TEను
PQర�షల�మ	నక; వAd మ�డ� ��నమ	ల; అక�డTE య	ం(f 12121212 #ాJKయందు
TEనును Tx��కcడ నున` ��ందరFను ల�AJVు. PQర�షల�మ	నుగ�#Sd



�ేవ�డ� Tx హృదయమందు ప�ట-C ంAన ఆలkచననుTET:వ#S��T:ౖనను �ెపuల�దు.
మ#Sయ	 TEను ఎ�I�య	న` ప�వ�తపu మ#S P� ప�వ�ను Tx±దw  ఉండ
ల�దు. 13131313 TEను #ాJK�ాలమందు లkయ�x�రమ	గ	ండ భ	జంగప�
బµVPQదుట-�I" 12ంట �x�రమ	 దగ¶రక;ను ��P, పడ�ోKయబ(fన
PQర�షల�మ	±క� �Kా �ా రమ	లను చూడ%ా �x" గ	మ4మ	ల; అ%S`�ేత
�ాలdబ(f య	ం(ెను. 14141414 తరF9ాత TEను బ	గ¶గ	మ4మ	నక; వAd #ాà
�ÅTEట-�I" 9:È6J" %ా", TEను ఎ�I�య	న` ప�వ� ��వ�టక; ఎడమ	
ల�క��PQను. 15151515 TEను #ాJK యందు మడ�గ	 దగ¶రనుం(f ��P �Kా �ారమ	ను
చూAన]దట 9:నుకక; మర> లkయ గ	మ4మ	లk బ(f J#S%S వAdJ". 16161616
అP�ే TEను ఎచdట-�I 9:È6న�� P�! �ేZిన�� అ¥��ారFలక; �ె>యల�దు.
య�దుల�³ %ా" య�జక;ల�³ %ా" యజమ�నుల�³ %ా" అ¥��ారFల�³ %ా"
ప"�ేయ	 ఇతర���న9ా#S�³ %ా" TEను ఆ సంగJ �ె1ిu య	ండల�దు. 17171717 అP�ే
9ా#S�� TE"ట6 ంట-"మనక; క>%Sన శ\మ ]క; �ె>Zియ	న`��, PQర�షల�మ	
ఎటB6  �ా(ై��PQT° �x" గ	మ4మ	ల; అ%S`�ేత ఎటB6  �ాలdబ(ెT° ]రF
చూAయ	Tx`రF, మనక; ఇక]దట "ంద #ాక;ండ PQర�షల�మ	±క�
�Kా �ారమ	ను మరల కటBC దమ	 రం(f. 18181818 ఇ��య	%ాక Txక; స}యమ	 �ేయ	
�ేవ�" కరFణxహసNమ	ను గ�#Sdయ	, #ాà Txక; Z2లVAdన మ�టల"`య	
TEను 9ా#S�� �ె1ిuJ". అందుక; 9ారFమనమ	 కటBC టక; ప�ను��ందమ	 రండ"
�ె1ిu PÀ మంA�ార�మ	 �ేయ	ట�?r బలమ	 �ెచుd��"#S. 19191919 అP�ే
�#�య	(ైన సనËల6 టBను, అ¹4 య	(ైన �xసుడగ	 టùáయ�
అను9ాడ�ను, అరáయ	 (ైన %?Ì2మ	ను ఆ మ�ట V"నప�డ� మమ	4ను



Á̈ళన �ేZి మ� ప" తృణ÷క#SంA]రF �ేయ	 ప"P�!ట-? #ాà]ద
JరFగ	బµటB �ేయ	దు#ా అ" �ె1ిu#S. 20202020 అందుక; TEనుఆ�ాశమందు
"9ాZిPQ�న �ేవ�డ� �xTE మ� యత`మ	ను సఫలమ	 �ేయ	ను గనుక
ఆయన �xసుల���న �¤మ	 కటBC టక; ప�ను��నుచుTx`మ	,
PQర�షల�మ	నందు ]క; ´µగ���నను స�తంతK���నను జj® పక సూచనPQ�నను
ల�ద" పKతp�తN ర!AdJ".
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1111 పK¥xనయ�జక;(ైన ఎల��Ìీబ	ను అత" స�దరFలsౖన య�జక;ల;ను ల�A
%tఱÃల గ	మ4మ	ను కట-C  పKJÌి¡ ంA తల;ప�ల; ">1ి#S. హ�¤4య� %�ప�రమ	
వరక;ను హన TE�ల; %�ప�రమ	వరక;ను �Kా �ారమ	నుకట-C  పKJÌి¡ ంA#S. 2222 అత"
ఆను��" PQ#S�Å పటCణప�9ారF కట-C #S; 9ా#S" ఆను��" ఇ] క;మ�రF(ైన
జకc�రF కటMCను; 3333 మతq~ప� గ	మ4మ	ను హZ2qTxయ� వంశసుÍ ల;కట-C #S;
మ#Sయ	 9ారF �x"�I దూలమ	లను ఎJN  తల;ప�ల; ">1ి �xళమ	లను
గ(fయలను ఆమ#Sd#S. 4444 9ా#S" ఆను��" హ�Å�àనక; ప�ట-Cన ఊ#Sయ�
క;మ�రF(ైన ��#³¹తpను, 9ా#S" ఆను��" ��ÌLజబ¿P�ల;నక; ప�ట-Cన బ¿#?�ా�
క;మ�రF(ైన ��షpల�6 మ	ను, 9ా#S" ఆను��" బయTxక;మ�రF(ైన ¯ా�ోక;ను,
5555 9ా#S" ఆను��" �ె�Å�య	ల;ను బµగ	�ేZి#S. అP�ే జనుల అ¥��ారFల;
తమ పKభ	వ� ప"�ేయ TUప���నక ��P#S. 6666 �ాత గ	మ4మ	ను
బµగ	�ేయ	9ారF ఎవరన%ా �ాT:య క;మ�రF(ైన PQ�య��xయ	ను
బ¿¯��x� క;మ�రF(ైన ��షpల�6  మ	ను �x"�I దూలమ	లను ఎJN  తల;ప�ల;



">1ి �xళమ	లను గ(fయలను అమ#Sd#S. 7777 9ా#S" ఆను��" %Sëã
య	ల;ను !¯ాu9ారFను %Sëãయ	(ైన ��లటµ� య	ను
�¤#�T°¬య	(ైన య��ోనును ఏట- Pవతలనున` అ¥��ా#S
Tx�య1ీఠమ	ంచబడ� సÍలమ	వరక; బµగ	 �ేZి#S. 8888 9ా#S" ఆను��" బం%ారప�
ప"9ా#S సంబం¥�PQ�న హరúయ� క;మ�రF(ైన ఉyèP�ల; బµగ	�ేయ	9ా(ై
య	ం(ెను. అత" ఆను��" ఔషధజj® "యగ	 హనTx� ప" జరFప�చుం(ెను.
PQర�షల�మ	±క� 9:డల;u %�డవరక; �x" నుండ"Ad#S. 9999 9ా#S" ఆను��"
PQర�షల�మ	లk సగమ	´µగమ	నక; అ¥�పJPQ�న హÉరF క;మ�రF(ైన
#?âాయ� బµగ	�ేZ2ను. 10101010 9ా#S" ఆను��" తన Pంట-�I ఎదురF%ా హర�మప�
కమ�రF(ైన PQ�xయ� బµగ	�ేZ2ను, అత" ఆను��" హషబ¿`య� క;మ�రF(ైన
హట�C షp ప" జరFప�9ా(ై య	ం(ెను. 11111111 #?ండవ ´µగమ	ను అ%S`గ	ండమ	ల
%�ప�రమ	ను }#Sమ	 క;మ�రF(ైన మÚ�య�య	ను పహ��4య�బ	
క;మ�రF(ైన హష�ª  బ	ను బµగ	�ేZి#S. 12121212 9ా#S" ఆను��" PQర�షల�మ	లk
సగమ	నక; అ¥�పJPQ�న హలk6 ¼̈షp క;మ�రF(ైన షలc6  మ	ను ఆత"
క;మ�#?Nల;ను బµగ	�ేZి#S. 13131313 లkయ�x�రమ	ను }నూనును జjT°హ
�ాప�రసుÍ ల;ను బµగ	�ేZి కట-CనతరF9ాత �x"�I తల;ప�లను �xళమ	లను
గ(fయలను అమ#Sd#S. ఇ��య	%ాక 12ంట�x�రమ	వరక;ండ� %�డ
9:P�మ�రల దనుక 9ారFకట-C #S. 14141414 బéì హ�?�#?మ	 పK�ేశమ	నక; అ¥�పJPQ�న
#³�ాబ	 క;మ�రF(ైన మÚ�య� 12ంటగ	మ4 మ	ను బµగ	 �ేZ2ను, ఆతడ� �x"
కట-Cన తరF9ాత �x"�I తల;ప�ల; ">1ి �xళమ	లను గ(fయలను అమ#?dను
15151515 అటB 9:నుక !¯ాu పK�ేశమ	నక; అ¥�పJPQ�న ��లkú జ? క;మ�రF (ైన



షలc6 మ	 ¥xర±క� గ	మ4మ	ను బµగ	�ేZి కట-Cన తరF9ాత �x"�I తల;ప�ల;
">1ి �xళమ	లను గ(fయలను అమ#?dను. ఇ��య	%ాక �x�దు
పటCణమ	నుం(f �I\ందక; ��వ� ��ట6 వరక; #ాà ��ట±దwనున` Zిలkయమ	
మడ�గ	±క� %�డను అతడ� కటMCను. 16161616 అత" ఆను��" బéత�qరFలk సగమ	
´µగమ	నక; అ¥�పJయ	 అ¸Ëక; క;మ�రFడ�T:ౖన T: ¼̈మ�� బµగ	�ేZ2ను.
అతడ� �x�దు సమ�ధులక; ఎదురF%ానున` సÍలమ	లవరక;ను కటCబ(fన
�ÅTEట-వరక;ను ప#ాక\మWాల;ల Pండ6  సÍలమ	వరక;ను కటMCను. 17171717 అత"
ఆను��" ల��య	లలk బµ క;మ�రF(ైన #?హÉమ	 బµగ	�ేZ2ను; అత"
ఆను��" తన ´µగమ	లk �?Pల�±క� సగమ	´µగమ	నక; అ¥�పJPQ�న
హషబµ� బµగ	�ేయ	9ా(xPQను. 18181818 అత" ఆను��" 9ా#S స�దరFలsౖన

Á̈Tx�xదు క;మ�రF(ైన బ9:ౖ� బµగ	�ేZ2ను. అతడ� �?PÀల�లk సగమ	
´µగమ	నక; అ¥�పJ%ా ఉం(ెను. 19191919 అత" ఆను��" !¯ాuక; అ¥� పJయ	
P�ష�వక; క;మ�రFడ�T:ౖన ఏజ?రF ఆయ	ధమ	ల ��టBC  మ�ర¶మ	నక;
ఎదురF%ానున` %�డ మల;ప� పKక�ను మ#S±క ´µగమ	ను బµగ	 �ేZ2ను. 20202020
అత" ఆను��" ఆ %�డ మల;ప�నుం(f పK¥xనయ�జక;(ైన ఎల��Ìీబ	
ఇంట-�x�రమ	వరక; ఉన` మ#S±క ´µగమ	ను జబËP క;మ�రF(ైన
బµర�క; ఆస�IN�� బµగ	 �ేZ2ను. 21212121 అత" ఆను��" ఎల��Ìీబ	 ఇంట-
�x�రమ	నుం(f ఆ Pంట- ��నవరక; హ�Å�àనక; ప�ట-Cన ఊ#Sయ� క;మ�రF(ైన
��#³¹తp బµగ	�ేZ2ను. 22222222 అత"" ఆను��" ±#ాw ను ����xనమ	లk
"9ాసులsౖన య�జక;ల; బµగ	 �ేయ	9ా#?r#S. 23232323 9ా#S" ఆను��" తమ Pంట-
�?దురF%ా బ¿Tx�]ను హష�ª బ	 అను 9ారF బµగ	�ేZి#S; 9ా#S" ఆను��" తన



Pంట-±దw  అనTx�క; ప�ట-Cన మయW య� క;మ�రF(ైన అజ#ా� బµగ	�ేZ2ను.
24242424 అత" ఆను��" అజ#ా� Pల;6  nదల;��" %�డ మల;ప� మ�లవరక;ను

Á̈Tx�xదు క;మ�రF(ైన ëనూ`P మ#S±క ´µగమ	ను బµగ	�ేZ2ను. 25252525
అత" ఆను��" %�డ మÈ6న ��క;�న �ెర¯ాల దగ¶ర #ాà నగరFలk "ల;చు
మ}%�ప�రమ	వరక; ఊజ?ౖ క;మ�రF(ైన �ాల�ల; బµగ	 �ేయ	 9ా(xPQను;
అత" ఆను��" ప#�షp క;మ�రF(ైన 12�xయ� బµగ	�ేZ2ను. 26262626 ఓ12ల;లkనున`
T:¬య	ల; త�రFu9:ౖప� ట- గ	మ4మ	 పKక�ను �x"�I సంబం¥�ంAన
%�ప�రమ	 దగ¶రను బµగ	�ేZి#S. 27272727 9ా#S" ఆను��" ఓ12ల; %�డవరక; %tపu
%�ప�రమ	నక; ఎదురF%ానున` మ#S±క ´µగమ	ను �ె�Å�య	ల; బµగ	�ేZి#S.
28282828 గ	ఱÃప� గ	మ4మ	నక; 12ౖ%ా య�జక;లందరF తమ Pండ6  �?దురF%ా
బµగ	�ేZి#S. 29292929 9ా#S" ఆను��" తన Pంట-�I ఎదురF%ా ఇ�¤4రF క;మ�రF(ైన
¯ా�ోక; బµగ	�ేZ2ను; అత" ఆను ��" త�రFu �x�రమ	ను �ాయ	 Ì2కTx�
క;మ�రF(ైన Ì2మయ� బµగ	�ేZ2ను. 30303030 అత" ఆను��" Ì2లsమ�� క;మ�రF(ైన
హనTx�య	ను జjల�ప� ఆరవ క;మ�రF(ైన }నూనును మ#S±క
´µగమ	ను బµగ	�ేయ	 9ా#?r#S; 9ా#S" ఆను��" తన గ���I ఎదురF%ా బ¿#?�ా�
క;మ�రF(ైన ��షpల�6 మ	 బµగ	�ేZ2ను. 31313131 అత" ఆను��" T:¬య	ల
సÍలమ	నక;ను !�ా�దు �x�రమ	నక; ఎదురF%ా నున` వరNక;ల
సÍలమ	±క� మ�లవరక;ను బం%ారప� ప"9ా" క;మ�రF(ైన మÚ�య�
బµగ	�ేZ2ను. 32323232 మ#Sయ	 మ�లక;ను %tఱÃల గ	మ4మ	నక;ను మధ�ను
బం%ారప� ప"9ారFను వరNక;ల;ను బµగ	�ేZి#S.
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1111 �¤మ	 %�డ కటBC చున` సమ��xరమ	 V" సనËల6 టB !గ	ల �Åప%SంA #ðదుK (ై
య�దులను ఎగ�xÈ�ేZి 2222 ��¹Ö ను దండ�9ా#S PQదుటను తన ZL` ©̈తpల
PQదు టను ఇట6 T:నుదురËల;లsౖన PÀ య�దుల; ఏ! �ేయ	 దురF?
తమంతట �x�¤ PÀ ప" మ	%Sంతp#ా? బల;ల; అ#SuంA
బలపరచు��ందు#ా?ఒక ��నమం�ే మ	%Sంతp#ా?�ాలdబ(fన �ెతN ను
క;పuల;%ాప(fన #ాళ6ను మరల బల ���నV%ా �ేయ	దు#ా? 3333 మ#Sయ	
అ¹4య	(ైన టùáయ� అత"±దwను ఉం(f9ారF కట-Cన�x"12ౖ�I ఒక నక�
PQ%S#SనటCPన 9ా#S #ాJ%�డ ప(f��వ�నT:ను. 4444 మ� �ే9ా ఆల�Iంచుమ	,
�¤మ	 Jర¯ా�రమ	 TUం��న 9ారమ	; 9ా#S "ంద 9ా#S తలల]���I
వచుdనటB6 �ేZి, 9ారF �ెరపటCబ(fన9ా#?r 9ారF "వZించు �ేశమ	లkTE 9ా#S"
�ోప�నక; అపu%Sంచుమ	. 5555 9ారF కటBC 9ా#S"బట-C  క; �Åపమ	 ప�ట-C ంA
య	ం(f#S గనుక 9ా#S �ోషమ	ను ప#Sహ#Sంపక;మ	, PQదుట 9ా#S �ాపమ	ను
తp(fA 9Eయక;మ	. 6666 అPనను ప" �ేయ	టక; జనులక; మనసుq
క>%Sయ	ం(ెను గనుక �¤మ	 %�డను కటBC చుంట-!, అ�� సగమ	 ఎతpN  కటCబ(f
య	ం(ెను. 7777 సనËల6 టBను టùáయ�య	ను అరáయ	ల;ను అ¹4
య	ల;ను అ��i �ºయ	ల;ను, PQర�షల�మ	±క� %�డల; కటCబ(ెన"య	,
áటల"`య	 కపuబ(ెన"య	 V"నప�డ� 8888 !గ	ల �Åపప(f PQర�షల�మ	
]���I య	దzమ	నక; వAd, ప" ఆటంకపరచవలsన" 9ారందరF కటBC కట-C
మమ	4ను కలతపరచ%ా, 9999 �¤మ	 మ� �ేవ�"�I �Kా రÍన�ేZి, 9ా#S భయమ	�ేత



#ాJKంబగళØ6  �ావ> య	ంAJVు. 10101010 అప�డ� య��x9ారFబరFవ�ల;
¹య	9ా#S బలమ	 త%S¶��PQను, ఉన` �ెతN  V¯ాN రమ	, %�డ కటCల�మ"
�ెపu%ా, 11111111 మ� V#�ధుల;ను9ారF �ె>Zి��నక;ండను చూడక;ండను మనమ	
9ా#Sమధ�క; ��రబ(f 9ా#S" చం1ి ప" ఆటంకపరచుదమ"#S. 12121212 మ�
శతpK వ�ల±దw "9ాసులsౖయ	న` య�దుల; వAdనల; ��క;�లనుం(f ]రF
మ� స}యమ	నక; #ావలsన" మ�ట- మ�ట-�I మ��� �ెపu%ా 13131313 అందు
"!తNమ	 %�డ9:నుక నున` ��గ	వ సÍలమ	లలkను 12ౖనున` సÍలమ	లలkను
జనులను 9ా#S 9ా#S క;టBంబమ	ల పK�ారమ	%ా 9ా#S కతpN ల��ను 9ా#S
PÀటMల��ను 9ా#S Vండ6 ��ను ">1ిJ". 14141414 అంతట TEను ల�A చూA
పK¥xనుల��ను అ¥��ారFల��ను జనుల��ను9ా#S�I ]రF భయపడక;(f, మ}
ఘనుడ�ను భయంకరFడ�నగ	 PQ�9ాను జj® పకమ	 �ేZి��", ]
స�దరFల పmమ	%ాను ] క;మ�రFల పmమ	%ాను ] క;మ�#?Nల
పmమ	%ాను ] ´µర�ల పmమ	%ాను ] "9ాసమ	 ]క;ండ�నటB6  య	దzమ	
�ేయ	(f అంట-". 15151515 9ా#S ãచన మ�క; �ె>యబ(ెన"య	, �ేవ�డ� �x""
వ�రÍమ	 �ేZ2న"య	 మ� శతpK వ�ల; సమ��xరమ	 Vన%ా, మ�లk పKJ9ాడ�ను
తన ప"�I %�డదగ¶రక; వ�ెdను. 16161616 అP�ే అపuట-నుం(f Tx ప" 9ా#Sలk
సగమ	 మం�� ప"�ేయ	చు వAd#S, సగమ	మం�� PÀటMల;ను బలs6 మ	ల;ను
Vండ�6 ను కవచమ	ల;ను ధ#SంAన9ా#?r వAd#S; అ¥��ారFల; య�దులలk ఆ
య� Pంట-9ా#S 9:నుక ">A#S. 17171717 %�డ కటBC 9ారFను బరFవ�ల;
¹య	9ారFను బరFవ�ల; ఎతpN 9ారFను, ఒ���క�రF ఒక �ేJ�� ప"�ేZి ఒక
�ేJ�� ఆయ	ధమ	 పటBC ��" య	ం(f#S. 18181818 మ#Sయ	 కటBC 9ా#Sలk ఒ���కడ� తన



కJN" నడ�మ	నక; ë%Sంచు��" %�డ కటBC చు వ�ెdను, బµ�ా ఊదు9ాడ�
Tx±దw  ">�ెను. 19191919 అప�డ� TEను పK¥xనుల��ను అ¥��ారFల��ను
!%S>న9ా#S��ను ఇట6 ంట-"ప" !�I�> %tపu��, మనమ	 %�డ]ద ఒక#tక#S�I
�xల PQడమ	%ా ఉTx`మ	 20202020 గనుక ఏ సÍలమ	లk ]క; బµ�ాTxదమ	
Vనబడ�T° అక�(f�I మ� దగ¶రక; రం(f, మన �ేవ�డ� మన పmమ	%ా
య	దzమ	�ేయ	ను. 21212121 ఆ పK�ారమ	 �¤మ	 ప"యందు పKయ�సప(fJVు;
సగమ	మం�� ఉద యమ	 nదల;��" నmతKమ	ల; అగ	పడ�వరక; ఈటMల;
పటBC ��"#S. 22222222 మ#Sయ	 ఆ �ాలమందు TEను జనుల��పKJ9ాడ� తన ప"
9ా"��కcడ PQర�షల�మ	లk బస �ేయవలsను, అప�డ� 9ారF #ాJK మ�క;
�ాప�%ా నుందురF, పగల; ప"�ేయ	దుర" �ె1ిuJ". 23232323 ఈల�గ	న TEను %ా"
Tx బంధువ�ల; %ా" Tx ప"9ారF %ా" Tx 9:ంబ(fయ	న` �ా#ా9ారF %ా"
ఉదుక;��నుటక; తపu మ#S �ే"�I" మ� వసN �మ	లను ¬Zి9Eయల�దు.
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1111 తమ స�దరFలsౖన య�దుల ]ద జనుల;ను 9ా#S ´µర�ల;ను క� Sన���న
Óి#ా�దు�ేZి#S. 2222 ఏదన%ా ��ందరF �¤మ	ను మ� క;మ�రFల;ను మ�
క;మ�#?Nల;ను అTEక; లమ	. అందు�ేత �¤మ	 J" బKదుక;టక; ¥xన�మ	
]±దw ¬Zి ��ందుమ"#S. 3333 మ#S��ందరF�Ôమ మ	న`ందున మ� భ�మ	లను
�xK m��టలను మ�Pండ6 ను క;దువ 12ట-CJVు గనుక ]±దw ¥xన�మ	
¬Zి��ందు మ"#S. 4444 మ#S��ందరF#ాà%ా#S�I పను` �ె>6 ంచుట�?r మ�
భ�మ	ల]దను మ� �xK m��టల]దను �¤మ	 అప� �ేZిJVు. 5555 మ� �Kా ణమ	



మ� స�దరFల �Kా ణమ	వంట-�� �ా�x? మ� 1ిల6 ల; 9ా#S 1ిల6 లను ��>న 9ారF
�ా#ా? మ� క;మ�రFలను మ� క;మ�#?Nలను �xసు లగ	ట�?r అపu%SంపవలZి
వ�ెdను; ఇపuట-�I" మ� క;మ�#?N లలk ��ందరF �xసత�మ	లk నుTx`రF, మ�
భ�మ	ల;ను మ� �xK m��టల;ను అను�లవశమ	న నుండ%ా 9ా#S"
V(f1ించుటక; మ�క; శ�IN �xలక;న`ద" �ెపu%ా 6666 9ా#S Óి#ా�దును ఈ
మ�టలను TEను V"నప�డ� !గ	ల �Åపప(fJ". 7777 అంతట Txలk TETE
ãచన�ేZి పK¥xనులను అ¥��ారFలను గ��w ంA]రF ] స�దరFల±దw
వ(fi  ప�చుd��నుచుTx`ర" �ె1ిu 9ా#S" ఆటంకపరచుట�?r మ} సమ�జమ	ను
సమకc#Sd 8888 అను�లక; అమ4బ(fన మ� స�దరFలsౖన య�దులను మ�
శ�IN��ల�� �¤మ	 V(f1ింAJVు, ]రF ] స�దరFలను అమ	4దు#ా? 9ారF
మనక; అమ4బడవచుdTx? అ" 9ా#S�� �ెపu%ా, 9ారF ఏ!య	 �ెపuల�క
ఊరక;ం(f#S. 9999 మ#Sయ	 TEను]రF �ేయ	న�� మంA�� �ాదు, మన శతpK వ�లsౖన
అను�ల "ందనుబట-C  మన �ేవ�"�I భయప(f ]రF పKవ#SNంప కcడ�x? 10101010
TEనును Tx బంధువ�ల;ను Tx �xసుల;నుకcడ ఆల�గ	నTE 9ా#S�I ¯�మ	4ను
¥xన�మ	ను అప�%ా ఇAdJVు; ఆ అప� ప�చుd��నక;ందమ	. 11111111 ఈ
��నమ	లkTE 9ా#S±దw  ]రF అపహ#SంAన భ�మ	లను �xK m��టలను
ఒÚవ��టలను 9ా#S Pండ6 ను 9ా#S�I అప�%ా ఇAdన ¯�మ	4లkను
¥xన�మ	లkను �xK �Ôరసమ	లkను నూT:లkను నూరవ´µగమ	ను 9ా#S�I మరల
అపu%Sంచుడ" TEను !మ	4ను బJమ�ల;చుTx`ను అంట-". 12121212 అందుక;
9ారFవ� �ె1ిuనపK�ార�¤ Pవ"`య	 ఇAd9EZి 9ా#S±దw  ఏ!య	
�Åరమ"#S. అంతట TEను య�జక;లను 1ి>A ఈ 9ా%ాw న పK�ారమ	



జ#S%Sంచుటక; 9ా#S�ేత పKమ�ణమ	 �ేPంAJ". 13131313 మ#Sయ	 TEను Tx ఒ(f"
దు>1ిఈ పK�ార�¤ �ేవ�డ� ఈ 9ా%ాw నమ	 T:ర9Eరd" పKJ9ా"" తన Pంట-లk
ఉండకయ	 తన ప" మ	%Sంప కయ	 నుండ�నటB6  దు>1ి9Eయ	ను; ఇటBవలs
9ాడ� దు>1ి 9Eయబ(f P�!య	 ల�"9ాడ�%ా �ేయబడ�ను%ాక" �ెపu%ా,
సమ�జక;లందరF ఆల�గ	 కల;గ	ను%ాక అ" �ె1ిu PQ�9ాను సుN JంA#S.
జనులందరFను ఈ మ�ట ��ప�నTE జ#S%SంA#S. 14141414 మ#Sయ	 TEను
య��x�ేశమ	లk 9ా#S�I అ¥��ా#S%ా "రÞPంపబ(fన�ాలమ	 nదల;��",
అన%ా అరNహషసN  #ాà ఏల;బ(fయందు ఇరFవ��యవ సంవతqరమ	
nదల;��" మ	పu��#?ండవ సంవతqరమ	 వరక; పం(ెKండ� సంవతqరమ	ల;
అ¥��ా#S�I #ావలZిన ¯�మ	4ను TEను%ా" Tx బంధువ�ల;%ా" ¬Zి��నల�దు. 15151515
అP�ే Txక; మ	ందు%ానుం(fన అ¥��ారFల; జనుల±దw నుం(f ఆ}రమ	ను
�xK �Ôరసమ	ను నల;వ�� తpలమ	ల 9:ం(f" ¬Zి��నుచు వAd#S; 9ా#S ప"9ారF
స} జనుల ]ద ´µరమ	 ¹ప�చు వAd#S, అP�ే �ేవ�" భయమ	 �ేత
TETxల�గ	న �ేయల�దు. 16161616 ఇ��య	%ాక TEను ఈ %�డప" �ేయ%ా Tx
ప"9ారFను ఆ ప"�ేయ	చు వAd#S. 17171717 భ�! సం�ా��ంచు��"న9ారమ	
�ామ	; Tx ´¢జనప� బల6 ±దw  మ� చుటBC నున` అన�జనులలkనుం(f వAdన
9ారF %ాక య�దుల;ను అ¥��ారFల;ను నూట ఏబ��మం�� కcరFd"య	ం(f#S.
18181818 Tx "!తNమ	 పKJ ��నమ	 ఒక PQదుw ను W \ష¡ ���న ఆరF %tఱÃల;ను Zిదzమ	
�ేయబ(ెను. ఇVయ	%ాక �Åళ6ను, ప��#�àలక; ఒకమ�రF TxTxVధ���న
�xK �Ôరసమ	లను Zిదzమ	 �ేZిJ". ఈ పK�ారమ	%ా �ేZినను ఈ జనుల
�xసత�మ	 బహÑ క� Sనమ	%ా ఉం(fనందున అ¥��ా#S�I #ావలZిన ¯�మ	4ను



TEను అ1L�fంపల�దు. 19191919 Tx �ే9ా, ఈ జనులక; TEను �ేZిన సకల���న
ఉప�ారమ	లనుబట-C  Txక; �¤ల; కల;గ	 నటB6 %ా నను` దృÌిC ంచుమ	.
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1111 TEను ఇంకను గ	మ4మ	లక; తల;ప�ల; "ల;పకమ	ందు%ా �x"లk
áటల;ల�క;ండ సంప�రÞమ	%ా %�డను కట-C  య	ండ%ా, సనËల6 టBను
టùáయ�య	ను అరáయ	(ైన %?Ì2మ	ను మ� శతpK వ�లలk !%S>న9ారFను
V" 2222 సనËల6 టBను %?Ì2మ	ను Txక; ఏ�ో }" �ేయ	టక; ఆలkAంAఓT°
����xనమందున` %\ా మమ	లలk ఒక �x" దగ¶ర మనమ	 క>Zి��ందమ	 రండ"
Tx±దwక; వరNమ�నమ	 పం1ి#S. 3333 అందుక; TEనుTEను �ేయ	ప" %tపu��,
�x"V(fA ]± దwక; వచుdట�?r TEను �x" T:ందుక; ఆపవలsను? TEను
#ాల�న" �ెప�టక; దూతలను పం1ిJ". 4444 9ారF ఆల�గ	న Txల;గ	 మ�రFల;
Tx±దwక; వరNమ�నమ	 పంప%ా ఆ పK�ార�¤ TEను మరల పKతp� తN ర!AdJ".
5555 అంతట అPదవమ�రF సనËల6 టB తన ప"9ా" �x�#ా V1ిuయ	న` ±క
పJKకను Tx±దwక; పం12ను. 6666 అందులk9ా#S12ౖన #ాà%ా ఉండవలsన" వ�
�Kా �ారమ	ను కటBC చుTx`వ"య	, ఈ Á̈తpవ� �ేతTE వ�ను య�దుల;ను
#ాà]ద JరFగ	బµటB �ేయ	నటB6 %ా వ� ఆలkAంచుచుTx`వ"య	, 7777
య�దు లక; #ాà%ా ఉTx`డ" "ను`గ�#Sd పKకటన�ేయ	టక;
PQర�షల�మ	లk పKవకNలను వ� "య!ంA Jవ"య	 nదలగ	
మ�టల;ను#ాàనక; ఈ సంగతpల; �ె>యనగ	న"య	 nదలగ	 మ�టల;ను,
అందు"!తNమ	 ఇప�డ� మనమ	 ãచన �ేZ2దమ	 రండ"య	,ఈ సంగJ



అన�జనుల వదంJయ"య	, �x"" %?Ì2మ	 �ెప�చుTx` డ"య	
9Kా యబ(ెను. 8888 ఈ ప" �ేయల�క;ండ �¤ మశక;N లమగ	దుమను��" 9ారందరF
మమ	4ను బ¿ద#Sంప ¸A#S %ా" 9999 TEనుఇటBవంట- �ార�మ	లను �¤��ంత
మ�తKమ	ను �ేయ	9ారమ	�ామ	, �ట-"  మనసుqలkనుం(f వ�
క>uంచు��ంట-వ" అత"±దwక; TEను వరN మ�నమ	 పం1ిJ". �ే9ా, ఇప�డ�
Tx �ేతpలను బలపరచుమ	. 10101010 అటBతరF9ాత �� Á̈తబéల;నక; ప�ట-Cన
�ెల�య�� క;మ�రF(ైన Ì2మయ�±క� Pంట-�I వAdJ". అతడ� బయట-�I
#ాక;ండ "ర»ం��ంపబ(ెను. అతడ�#ాJK �ాలమందు "ను` చంప�టక; 9ారF
వ�ెdదరF గనుక, �ేవ�" మం��ర గ#ా»లయమ	లkప>�I మనమ	 ��P
తల;ప�ల; 9EZి��T:దమ	 రండ" �ెపu%ా 11111111 TEనుTxవంట- 9ాడ� �ా#S��వచుdTx?
ఇంత9ాడT:ౖన TEను Tx �Kా ణమ	ను ర�fంచు��నుట�?rనను గ#ా»లయమ	న
పK9Ehంప వచుdTx? TEను అందులk పK9Ehంపనంట-". 12121212 అప�డ� �ేవ�డ� అత"
పంపల�ద"య	, టùáయ�య	ను సనËల6 టBను అత"�I లంచ!Adనందున Tx
Vషయ��� PÀ పKకటన �ేZ2న"య	 �ేటగ కను%tంట-" 13131313 ఇందువలన Txక;
భయమ	 ప�టC%ా, TEను అతడ� �ె1ిuనటB6  �ేZి �ాపమ	లk పడ�దున"
అను��", Tx]ద "ంద ¹ప� నటB6 %ా నను`గ�#Sd �ెడ�9ారN ప�ట-C ంచుటక;
9ారత"�I లంచ!Ad య	ం(f#S. 14141414 Tx �ే9ా, 9ా#S �I\యలనుబట-C  టùáయ�ను
సనËల6 టBను నను` భయ12టCవలsన" క"12ట-C  య	న` పKవకNలను, T°వ�x� అను
పKవ�IN �" జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	. 15151515 ఈ పK�ారమ	%ా ఏలcల; మ�సమ	 ఇరFవ��
యPదవ ��నమందు, అన%ా ఏబ��#?ండ� ��నమ	లక; �Kా �ార మ	ను కటBC ట
సమ�పNమ�PQను. 16161616 అP�ే మ� శతpK వ�ల; ఈ సంగJ V"నప�డ�ను, మ�



చుటBC నుండ� అన�జను లందరF జ#S%Sనప" చూAనప�డ�ను,9ారF బహÑ%ా
అ¥ైర� ప(f#S; ఏలయన%ా ఈ ప" మ� �ేవ�"వలన జ#S%Sనద" 9ారF
�ె>Zి��"#S. 17171717 ఆ ��నమ	లలk య�దుల పK¥xనుల; టùáయ� ±దwక; మ�ట-
మ�ట-�I పJKకల; పంప�చు వAd#S; అతడ�ను 9ా#S�I పJKకల; పంప�చుం(ెను. 18181818
అతడ� ఆరహÑ క;మ�రF(ైన Ì2కTx�క; అల;6 డ�. ఇ��య	 %ాక ã}Txను
అను తన క;మ�రFడ� బ¿#?�ా� క;మ�రF (ైన ��షpల�6 మ	 క;మ�#?Nను
V9ాహమ	 �ేZి��"య	ం(ెను గనుక య�దులలk అTEక;ల; అత" పmమ	న
నుం(ెదమ" పKమ�ణమ	 �ేZి#S. 19191919 9ారF Tx PQదుట అత"
గ	ణxJశయమ	లనుగ�#Sd మ�టల�డ�చువAd#S, TEను �ె1ిuన మ�టల; ఆత"�I
�ె>యజ³Zి#S. నను` భయ12టBC ట�³ టùáయ� పJKకల; పం12ను.

T:¨¼మ�� 7T:¨¼మ�� 7T:¨¼మ�� 7T:¨¼మ�� 7

1111 TEను �Kా �ారమ	ను కట-C  తల;ప�ల; ">1ి, �x�ర �ాలక;లను %ాయక;లను
ల��య	లను "య!ంAన 1ిమ4ట 2222 Tx స�దరF(ైన హTx�I", �Åటక;
అ¥�పJPQ�న హనTx�క;ను PQర�షల�మ	12ౖన అ¥� �ారమ	 ఇAdJ". హనTx�
నమ4క���న మనుషp�డ�, అంద#SకంటM ఎక;�వ%ా �ేవ�"PQదుట భయభక;N ల;
గల9ాడ�. 3333 అప�డ� TEనుబµగ	%ా ��K �ెw క;� వరక; PQర�షల�మ	±క�
గ	మ4మ	ల తల;ప�ల; Jయ�కcడదు;మ#Sయ	 జనుల; దగ¶ర
"ల;వబ(fయ	ండ%ా తల;ప�ల; 9EZి అడiగ(fయల; 9ాట-�I 9Eయవలsన"య	,
ఇ��య	%ాక PQర�షల�మ	 �ాప�రసుÍ  లందరF తమ తమ �ావ>
వంతpలనుబట-C  తమ Pండ6 క; ఎదురF%ా �ాచు��నుటక; �ావ>



"య!ంపవలsన"య	 �ె1ిuJ". 4444 అపuట-లk ఆ పటCణమ	 !గ	ల
VWాలమ	%ాను 12దw��%ాను ఉం(ెను%ా" �x"లk జనుల; ����w %ా ఉం(f#S, Pండ�6
ఇంక కటCబడల�దు. 5555 జనసంఖ��ేయ	నటB6  Tx �ేవ�డ� Tx హృదయమ	లk
తలంప� ప�ట-C ంప%ా, పK¥xనులను అ¥��ారFలను జనులను TEను సమకc#SdJ".
అంతలk మ	ందు వAdన9ా#S"గ�#Sdన వంWావÈ గ\ంథమ	 Txక; కనబ(ెను,
అందులk 9Kా యబ(fన వంWావళØల; ఇV. 6666 జ?రFబµËబ¿ల; P�ష�వ T: ¼̈మ��
అజ#ా� రయమ�� నహమ� n#?w�?r ëల�ª ను !Z2u#³తp ëగ�P T:హÉమ	
బయTx అను9ా#S��కcడ బµబ¿ల; #ాజ?ౖన T:బ	క�ె`జరF�ేత �ెరలk"�I
��"��బ(f 7777 J#S%S PQర�షల�మ	నక;ను య��x�ేశమ	నక;ను తమ తమ
పటCణమ	లక; వAdన9ారF �#³. ఇW\ా P�Úయ	ల±క� జనసంఖ� P�ే. 8888 అ��
ఏల�గన%ా ప#�షpవంశసుÍ ల; #?ండ�9Eల నూట (ెబË��PదwరFను 9999 Ì2ఫట�
వంశసుÍ ల; మ�డ�వందల (ెబË�� PదwరFను 10101010 ఆరహÑ వంశసుÍ ల;
ఆరFవందల ఏబ�� PదwరFను 11111111 P�ష�వ ã9ాబ	 సంబంధు లsౖన
పహ��4య�బ	 వంశసుÍ ల; #?ండ�9Eల ఎ"!��వందల పదుT:"!��మం��య	
12121212 ఏల�మ	 వంశసుÍ ల; 9:P�"` #?ండ�వందల ఏబ�� నల;గ	రFను. 13131313
జత�N వంశసుÍ ల; ఎ"!�� వందల నల;వ�� యPదుగ	రFను 14141414 జక�P
వంశసుÍ ల; ఏడ�వందల అరFవ�� మం��య	 15151515 ëనూ`P
వంశసుÍ ల;ఆరFవందల నల;వ�� PQనమండ�గ	రFను 16161616 బéబ¿ౖ వంశసుÍ ల;
ఆరFవందల ఇరFవ�� PQనమండ�గ	రFను 17171717 అజj¶ దు వంశసుÍ ల; #?ండ�9Eల
మ�డ�వందల ఇరFవ�� PదwరFను 18181818 అ�ో�ామ	 వంశసుÍ ల; ఆరFవందల
అరFవ�� P�డ�గ	రFను 19191919 ëగ�P వంశసుÍ ల; #?ండ� 9Eల అరFవ��



P�డ�గ	రFను 20202020 అ�ºను వంశసుÍ ల; ఆరFవందల ఏబ�� యPదుగ	రFను 21212121
©̈��య� బంధువ�(ైన ఆటäరF వంశసుÍ ల; �¾ంబ�� PQనమండ� గ	రFను 22222222

}షpమ	 వంశసుÍ ల; మ�డ�వందల ఇరFవ�� PQనమండ�గ	రFను 23232323 జ³జP
వంశసుÍ ల; మ�డ�వందల ఇరFవ��నల;గ	రFను 24242424 }#§ప� వంశసుÍ ల;
నూటపం(ెKండ� గ	రFను 25252525 %Sëãను వంశసుÍ ల; �¾ంబ�� యPదు గ	రFను
26262626 బé�ె6 Á̈మ	 T:టù�ా9ారF నూట ఎనుబ�� PQనమండ� గ	రFను 27272727
అTx��తp9ారF నూట ఇరFవ�� PQనమండ� గ	రF 28282828 బéతజj49:తp9ారF
నల;వ�� PదwరFను 29292929 �Iర��x�#§మ	 �?Óీ#ా బ¿P�#�తpల9ారF ఏడ�వందల
నల;వ�� మ	గ	¶ రFను 30303030 #ామ� %?బల9ారF ఆరFవందల ఇరFవ�� ±కరFను 31313131
!క4షp9ారF నూట ఇరFవ�� PదwరFను 32323232 బé�ేల; }Pల9ారF నూట
ఇరFవ�� మ	గ	¶ రFను 33333333 #?ండవ T:బ¢9ారF ఏబ�� PదwరFను 34343434 #?ండవ
ఏల�మ	 9ారF 9:P�"` #?ండ�వందల ఏబ�� నల;గ	రFను 35353535 }#Sమ	
వంశసుÍ ల; మ�డ�వందల ఇరFవ�� మం��య	 36363636 PQ#S�Å వంశసుÍ ల;
మ�డ�వందల నల;వ�� యPదుగ	రFను 37373737 లkదు హ�ºదు ఓT° అను9ా#S
వంశసుÍ ల; ఏడ�వందల ఇరFవ�� ±కరFను 38383838 Z2Txయ� వంశసుÍ ల;
మ�డ�9Eల �¾!్మ�� వందల మ	పu�� మం��య	 39393939 య�జక;లలk P�ష�వ
Pంట-9ా#?rన PQ�xయ� వంశసుÍ ల; �¾!్మ��వందల (ెబË�� మ	గ	¶ రFను 40404040 
ఇ�¤4రF వంశసుÍ ల; 9:P�"` ఏబ�� PదwరFను 41414141 పష�రF వంశసుÍ ల;
9:P�"` #?ండ�వందల నల;వ�� P�డ�గ	రFను 42424242 }#Sమ	 వంశసుÍ ల;
9:P�"` పదు TEడ�గ	రFను 43434343 ల��య	లsౖన P�ష�వ �ద9ా� క�º4P�ల;
అను9ా#S వంశసుÍ ల; (ెబË�� నల;గ	రFను 44444444 %ాయక; లsౖన ఆ¯ాప� వంశసుÍ ల;



నూట నల;వ�� PQనమండ�గ	రFను 45454545 �x�ర�ాలక;లsౖన షలc6 మ	 వంశసుÍ ల;
అటäరF వంశసుÍ ల; టలk4ను వంశ సుÍ ల; అకc�బ	 వంశసుÍ ల; హట«టµ
వంశసుÍ ల; ��బP వంశసుÍ ల; నూట మ	పu�� PQనమండ� గ	రFను◌ొ 46464646
T:¬య	లsౖన y} వంశసుÍ ల; హ&�ా వంశసుÍ ల; టబµËãతp వంశసుÍ ల;
47474747 �³#�సు వంశసుÍ ల; Zీయ} వంశసుÍ ల; �ా�ోను వంశసుÍ ల; 48484848 లsబµTx
వంశసుÍ ల; హ%ాబµ వంశసుÍ ల; షల4P వంశసుÍ ల; 49494949 }Txను వంశసుÍ ల;
%S�ేwల; వంశసుÍ ల; గహరF వంశసుÍ ల; 50505050 #?9ాయ వంశసుÍ ల; #?yను వంశసుÍ ల;
T:�Å�x వంశసుÍ ల; 51515151 గజjè మ	 వంశసుÍ ల; ఉజjè  వంశసుÍ ల; �ాZ2య వంశసుÍ ల;
52525252 బé¯ాP వంశసుÍ ల; ��హÉమ	 వంశసుÍ ల; T:ప�ÌLZీమ	 వంశసుÍ ల;. 53535353
బకcËక; వంశసుÍ ల; హకc�ా వంశసుÍ ల; హర�ú రF వంశసుÍ ల; 54545454 బy6 తp
వంశసుÍ ల; �� ß̈�x వంశసుÍ ల; హ#ాª  వంశసుÍ ల; 55555555 బ#��సు వంశసుÍ ల; ZీZ2#ా
వంశసుÍ ల; �ెమహÑ వంశసుÍ ల;T:yయహÑ వంశసుÍ ల; హట«�ా వంశసుÍ ల; 56565656
¯�లaమ�◌ ె◌ ెను �xసుల వంశసుÍ ల; ¯�టP వంశసుÍ ల; 57575757 ¯�12#?తp వంశసుÍ ల;
12ర��x వంశసుÍ ల; 58585858 యహల� వంశసుÍ ల; ద#��ను వంశసుÍ ల; %S�ేwల;
వంశసుÍ ల; 59595959 Ì2ఫట� వంశసుÍ ల; హట«Cల; వంశసుÍ ల; జ?బµPÀయ	ల
సంబంధ���న ���?#?తp వంశసుÍ ల; ఆ¹ను వంశసుÍ ల;. 60606060 ఈ
T:¬య	లందరFను ¯�లa¹ను �xసుల వంశసుÍ ల;ను మ�డ�వందల �¾ంబ��
PదwరF. 61616161 �ేలs4లహÑ �ేలú#ాª  �?ర�బ	 అ�ోను ఇ�¤4రF nద లsౖన
సÍలమ	లనుం(f వAdన9ారF �xమ	 ఇW\ా P�Úయ	ల సంబంధులk �ా#�
�ెల;ప�టక; తమ Pంట- 1LరFలsౖనను తమ వంWావÈ పJKకPQ�నను
కనుపరచల�క��P#S. 62626262 9ా#?వరన%ా �ెల�య�� వంశసుÍ ల; టùáయ�



వంశసుÍ ల; T:#��x వంశసుÍ ల; �రF ఆరFవందల నల;వ�� PదwరF 63636363 హబµయ��
వంశసుÍ ల; హ�Å�à వంశసుÍ ల; బ#Sèల6 P వంశసుÍ ల;, అన%ా %Sల��ºయ	లsౖన
బ#Sèల6 P క;మ�#?Nలలk ఒక�ెను 12ం(f6  �ేZి��" 9ా#S 1LరF�ేత 1ిల;వబ(fన
బ#Sèల6 P వంశసుÍ ల;ను య�జక సం�xనుల;. 64646464 �#S వంWా వళØలనుబట-C
PQంచబ(fన9ా#Sలk 9ా#S పదుw  ప�సN కమ	ను 9:దక%ా అ�� కనబడక��PQను;
�ా%ా 9ారF అపVతpK  ల;%ా ఎంచబ(f య�జక;లలk ఉండక;ండ 9EరFపరచబ(f#S.
65656565 �ా%ా అ¥��ా#Sఊ#§మ	 తp]్మమ	 అను9ాట-" ధ#Sంచు ��" ఒక య�జక;డ�
ఏరuడ�వరక; అJ ప#S�దzవసుN వ�లను ]రF Jనకcడద" 9ా#S�� �ె12uను. 66666666
సమ�జక;లందరFను నల;వ�� #?ండ�9Eల మ�డ�వందల అరFవ��మం��. 67676767 �రF
%ాక �#S ప" 9ారFను ప"క�ెN ల;ను ఏడ� 9Eల మ�డ� వందల మ	పu��
P�డ�గ	రFను, %ాయక;లలk ZీN � ప�రF షpల; #?ండ�వందల నల;వ��
యPదుగ	రFT:ౖ ఉం(f#S. 68686868 9ా#S గ	ఱÃమ	ల; ఏడ�వందల మ	పu�� ఆరFను,
9ా#S కంచర %ా(fదల; #?ండ�వందల నల;వ�� యPదును 69696969 9ా#S ఒంటMల;
Txల;గ	వందల మ	పu�� యPదును 9ా#S %ా(fదల; ఆరF 9Eల ఏడ�వందల
ఇరFవ��య	T:ౖ య	ం(ెను. 70707070 12దwలలk పK¥xనులsౖన ��ందరF ప"�I ��ంత స}
యమ	 �ేZి#S. అ¥��ా#S ఖజjTxలk నూట ఇరFవ�� తpలమ	ల బం%ారమ	ను
ఏబ�� పæç6మ	లను ఏడ�వందల మ	పu�� య�జక వసN �మ	లను 9EZి P�ెdను.
71717171 మ#Sయ	 12దwలలk పK¥xనులsౖన9ారF ��ందరF ఖజjTxలk నూట నల;వ��
తpలమ	ల బం%ారమ	ను పదుTxల;గ	 లmల తpల మ	ల 9:ం(f" 9EZి#S. 72727272 
!%S>న9ారFను #?ండ�వందల నల;వ�� తpలమ	ల బం%ారమ	ను #?ండ�వందల
నల;వ�� లmల తpల మ	ల 9:ం(f" అరFవ��P�డ� య�జక వసN �మ	లను



ఇAd#S. 73737373 అప�డ� య�జక;ల; ల��య	ల; �x�ర�ాలక;ల; %ాయ క;ల;
జనులలk ��ందరFను, T:¬య	ల; ఇW\ా P�Úయ	 లందరFను, తమ
పటCణమ	లయందు "9ాసమ	 �ేZి#S.
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1111 ఏడవ T:ల #ా%ా ఇW\ా P�Úయ	ల; తమ పటCణమ	లలk "9ాసులsౖ య	ం(f#S.
అప�డ� జనులందరFను ఏక మన సు�లsౖ, ట- గ	మ4మ	 ఎదుటనున`
����xనమ	నక; వAdPQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	లక; ఆజj® 1ింAన ¹ÌL
ధర4WాసN �గ\ంథమ	ను �ెమ4" ఎజjK  అను WాZిN ��� �ెపu%ా 2222 య�జక;(ైన ఎజjK
P�డవ మ�సమ	 nదట- ��నమ	న చదువబడ��x" గ\ ©̈ంప శ�INగల ZీN �
ప�రFషpల; క>Zిన సమ�జమంతట- PQదు టను ఆ ధర4WాసN �గ\ంథమ	
¬Zి��"వAd 3333 ట- గ	మ4మ	 ఎదుటనున` ����xనమ	లk ఉదయమ	
nదల;��" మ¥x�హ`మ	వరక; "ల;చున` ఆ ZీN � ప�రFషpలక;ను, �ె>V��
Vనగల9ా#Sకంద#S�I" చ��V V"1ించుచు వ�ెdను, ఆ జనులందరFను ధర4WాసN �
గ\ంథమ	ను శ\దz�� V"#S 4444 అంతట WాZిN �యగ	 ఎజjK  ఆ ప"��రక; కఱÃ��
�ేయబ(fన ±క 1ీఠమ	]ద "ల;వబ(ెను; మ#Sయ	 అత" దగ¶ర క;(f�ారî�
మందు మJN�x� Ì2మ అTxయ� ఊ#Sయ� ©̈Ú�య� మయW య� అను9ారFను,
అత" PQడమ �ారî�మందు 12�xయ� !�ాP�ల; మÚ�య� }షpమ	
హషË�xw Tx జ?క#ా� ��షpల�6 మ	 అను9ారFను ">Aయ	ం(f#S. 5555 అప�డ� ఎజjK
అంద#SకంటM ఎతpN %ా "ల;వబ(f జను లందరFను చూచుచుండ%ా గ\ంథమ	ను
V12uను, Vపu%ాTE జనులందరF "ల;వబ(f#S. 6666 ఎజjK  మ} �ేవ�(ైన



PQ�9ాను సుN Jంప%ా జనులందరF తమ �ేతpలsJNఆ�¤í  ఆ�¤í  అ"
పల;క;చు, TEలక; మ	ఖమ	ల; పంచు��" PQ�9ాక; నమస�#SంA#S. 7777
జనుల; ఈల�గ	 "ల;వబడ�చుండ%ా P�ష�వ బµ ÌL#³బµ� య�]ను
అకc�బ	 షబ¿Ë�ై ��ºయ� మయW య� �?Úటµ అజ#ా� ãజjబµదు }Txను
12ల�య�ల;ను ల��య	ల;ను ధర4WాసN �మ	±క� �xతuర�మ	ను �ె>య
జ?1ిu#S. 8888 ఇటBవలsTE 9ారF �ేవ�" గ\ంథమ	ను సuషCమ	%ా చ��V V"1ింA
జనుల; బµగ	%ా గ\ ©̈ంచునటB6  �x"�I అరÍమ	 �ె1ిu#S. 9999 జనులందరF
ధర4WాసN �గ\ంథప� మ�టల; V" P�డ� nదల;12టC%ా, అ¥��ా#SPQ�న
T: ¼̈మ��య	 య�జక;డ�ను WాZిN �య	నగ	 ఎజjK య	ను జనులక; బ¢¥�ంచు
ల��య	ల;ను]రF దుఃఖపడవదుw , ఏడ�వదుw , ఈ ��నమ	 ] �ేవ�(ైన
PQ�9ాక; పKJÌి¡ త ��నమ" జనుల�� �ె1ిu#S. 10101010 మ#Sయ	 అతడ� 9ా#S��
"ట6 T:నుపదం(f, ��\ V�న మ�ంసమ	 భ�fంచు(f, మధుర���న�x" �ానమ	
�ేయ	(f, ఇ��వరక; తమ��రక; ఏ!య	 Zిదzమ	 �ేZి��న" 9ా#S�I వంతpల;
పం1ించు(f. ఏలయన%ా ఈ ��నమ	 మన పKభ	వ�నక; పKJÌి¡ తమ�PQను, ]రF
దుఃఖ పడక;(f,PQ�9ాయందు ఆనం��ంచుటవలన ]రF బల nందుదురF.
11111111 ఆల�గ	న ల��య	ల; జనులంద#S" ఓ�x#Sd ]రF దుఃఖమ	 మ�ను(f,ఇ��
ప#S�దz��నమ	,]రF దుఃఖ పడకcడద" 9ా#S�� అ"#S. 12121212 ఆ తరF9ాత జనుల;
తమక; �ె>యజ³యబ(fన మ�టల"`ట-" గ\ ©̈ంA, Jనుటక;ను �xK గ	టక;ను
ల�"9ా#S�I ఫల�}రమ	ల; పం1ించుటక;ను సంభKమమ	%ా ఉండ�టక;ను ఎవ#S
Pండ6 క; 9ారF 9:È6#S. 13131313 #?ండవ ��నమందు జనులంద#S 12దwలలk పK¥xనులsౖన
9ారFను య�జక;ల;ను ల��య	ల;ను ధర4WాసN �గ\ంథప�మ�టల; Vనవలsన"



WాZిN �PQ�న ఎజjK  ±దwక; కc(f వAd#S. 14141414 PQ�9ా ¹ÌLక; దయ�ేZిన
గ\ంథమ	లk చూడ%ా, ఏడవ మ�సప� ఉతqవ�ాలమందు ఇW\ా P�Ú య	ల;
పరÞWాలలk "9ాసమ	 �ేయవలsన" 9Kా యబ(f య	ండ�టకను %tT:ను 15151515 
మ#Sయ	 9ారF తమ పటCణమ	 ల"`ట-లkను PQర�షల�మ	లkను పKకటన�ేZి
�ె>యజ³యవలZిన�ేమన%ా]రF పర�తమ	నక; ��P ఒÚవ �ెట6  ��మ4లను
అడV ఒÚవ�ెట6  ��మ4లను %tం��ెట6  ��మ4లను ఈత�ెట6  ��మ4లను
గ	బ	రFగల 9EరF9EరF �ెట6  ��మ4లను �ెAd, 9Kా యబ(fనటB6 %ా పరÞWాలల;
కటCవలsను. 16161616 ఆ పK�ార�¤ జనుల;��P ��మ4లను �ెAd జనులందరF తమ
తమ Pండ6  ]దను తమ లk%Sళ6లkను �ేవమం��రప� ఆవరణమ	లkను ట-
గ	మ4ప� �¥�లkను ఎâKా Pమ	 గ	మ4ప� �¥�లkను పరÞWాలల; కటBC ��"#S. 17171717
మ#Sయ	 �ెరలkనుం(f J#S%S వAdన9ా#S సమ�హమ	ను పరÞWాలల; కటBC ��"
9ాట-లk కcరFdం(f#S. నూను క;మ�రF(ైన PQ�షpవ ��నమ	ల; nదల;��"
అ�� వరక; ఇW\ా P�Úయ	ల; ఆల�గ	న �ేZియ	ండల�దు; అప�డ� 9ా#S�I బహÑ
సం��షమ	 ప�టMCను. 18181818 ఇ��య	%ాక nదట- ��నమ	 nదల;��"
కడ��నమ	వరక; అను ��నమ	 ఎజjK  �ేవ�" ధర4WాసN � గ\ంథమ	ను చ��V V"
1ించుచు వ�ెdను. 9ారF ఈ ఉతqవమ	ను ఏడ� ��న మ	లవరక; ఆచ#SంAన
తరF9ాత V¥���ప�న ఎ"!దవ ��నమ	న 9ారF ప#S�దz  సంఘమ	%ా
కcడ���"#S.
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1111 ఈ T:ల PరFవ�� Txల;గవ ��నమందు ఇW\ా P�Ú య	ల; ఉప9ాసమ	ం(f



%�T:పటCల; కటBC ��" తల]ద ధూÈ ��Zి��" కc(f వAd#S. 2222 ఇW\ా P�Úయ	ల;
అన� జనులంద#Sలkనుం(f పK�ే��Iంపబ(fన 9ా#?r "ల;వబ(f,తమ �ాపమ	లను
తమ 1ితరFల �ాపమ	లను ఒప���"#S. 3333 మ#Sయ	 9ారF ఒక జjమ	ZLప�
�xమ	న` �bటTE "ల;వ బ(f, తమ �ేవ�(ైన PQ�9ా ధర4WాసN �గ\ంథమ	ను
చదువ�చు వAd#S,ఒక జjమ	ZLప� తమ �ాపమ	లను ఒప� ��నుచు �ేవ�(ైన
PQ�9ాక; నమ¯ా�రమ	 �ేయ	చు వAd#S. 4444 ల��య	లలk P�ష�వ బµ
క�º4P�ల; Ì2బTx� బ	` ÌL#³బµ� బµ �?Tx అను9ారF ��ట6 ]ద "ల;వబ(f,
PQల;%?JN , తమ �ేవ�(ైన PQ�9ాక; nఱÃ  12ట-C #S. 5555 అప�డ� ల��య	లsౖన
P�ష�వ క�º4P�ల; బµ హషబ¿`య� ÌL#³బµ� ��ºయ� Ì2బTx� 12తహయ�
అను9ారF"ల;వబ(f, "రంతరమ	 ]క; �ేవ�(ైయ	న` PQ�9ాను
సుN Jంచుడ" �ె1ిu ఈల�గ	 ¯�N తKమ	 �ేZి#Sసకల��ర�చన ¯�N తKమ	లక; !ంAన
 ఘన���న Txమమ	 సుN Jంపబడ�ను%ాక. 6666 9E, అ���¬య	డ9:ౖన
PQ�9ా, 9E ఆ�ాశమ	ను మ}�ాశమ	లను 9ాట- Z2ౖన�మ	ను, భ�!"
�x"లk ఉండ�న�� అంతట-", సమ	దKమ	లను 9ాట-లk ఉండ�న�� అంతట-"
సృ�ంA 9ాట-న"`ట-" �ా�ాడ�9ాడవ�. ఆ�ాశ Z2ౖన�మంతయ	 �³
నమ¯ా�రమ	 �ేయ	చున`��. 7777 �ే9ా PQ�9ా, అబµK మ	ను ఏరuరచు��",
కÚwయ	ల ఊరF అను సÍలమ	 నుం(f ఇవతలక; అత" ర1ిuంA అత"�I
అబµK }మను 1LరF 12ట-Cన9ాడవ� 9E. 8888 అతడ� నమ4క���న మనసుqగల
9ాడ" PQ#S%S, కTxయ	ల; ©̈¬Nయ	ల; అ¹#§య	ల; 12#Syè  య	ల;
PQబ�Zీయ	ల; %S#ా¶ Ìీయ	ల; అను9ా#S �ేశమ	ను అత"
సంతJ9ా#S�IచుdనటB6  ఆత"�� "బంధన �ేZిన9ాడవ� 9E. 9999 వ�



Jమంతpడ9:ౖ య	ం(f  మ�ట��ప�న జ#S%SంAJV. ఐగ	ప�N లk మ� 1ితరFల;
��ం��న శ\మను వ� చూAJV, ఎఱÃసమ	దKమ	TUదw  9ా#S nఱÃను వ�
Vంట-V. 10101010 ఫ#�య	 అత" �xసులందరFను అత" �ేశప� జనులందరFను
9ా#SPQడల బహÑ గర� మ	%ా పKవ#SNంAర" క; �ె>య%ా వ� 9ా#SPQదుట
సూచక�I\యలను మహ�x�ర�మ	లను చూ1ింAJV. ఆల�గ	న �ేయ	టవలన
వ� ఈ ��నమందున`టBC %ా పKZి��zTUం��JV. 11111111 మ#Sయ	  జనులPQదుట
వ� సమ	దKమ	ను V´µ%SంAనందున 9ారF సమ	దKమ	మధ� ��(fTEలను
నడA#S, ఒకడ� లkతpట #ాP 9EZినటB6  9ా#S" త#S!న9ా#S"
అ%ాధజలమ	లలk వ� పడ9EZిJV. 12121212 ఇ��య	%ాక పగట-�ాలమందు
�¤ఘసN ంభమ	లk ఉం(fన 9ాడవ�ను #ాJK�ాలమందు 9ారF 9:ళ6వలZిన
మ�ర¶మ	న 9:ల;%Sచుdట�?r అ%S`సN ంభమ	లk ఉం(fన9ాడవ�ను అP య	ం(f
9ా#S" ��డ���"��JV. 13131313 ZీTxP పర�తమ	 ]���I ��%S వAd ఆ�ాశమ	నుం(f
9ా#S�� మ�టల�(f, 9ా#S�I Jయ	కN���న Vధులను సత����న ఆజ®లను �¤ల;
కరమ	లsౖన కటCడలను ధర4మ	లను వ� దయ�ేZిJV. 14141414 9ా#S�I 
ప#S�దz���న VW\ా ంJ ��నమ	ను ఆచ#Sంప Txజ® ఇAd  �xసు(ైన ¹ÌL�x�#ా
ఆజ®లను కటCడలను ధర4WాసN �మ	ను 9ా#S�I "య!ంAJV. 15151515 9ా#S ఆక>
¬రFdటక; ఆ�ాశమ	నుం(f ఆ}రమ	ను 9ా#S �xహమ	 ¬రFdటక;
బండలkనుం(f ఉదకమ	ను �ె1ిuంAJV. 9ా#S�I పKమ�ణమ	�ేZిన �ేశమ	ను
¯ా�¥ºనపరచు��నవలsన" 9ా#S �ాజj® 1ింAJV. 16161616 అP�ే 9ారFను మ�
1ితరFల;ను గ#S�ంA, లkబడTUల6 క  ఆజ®లక; �ెV±గ¶క ��P#S. 17171717 9ారF
V¥ేయ	లగ	టక; మనసుq ల�"9ా#?r తమ మధ� వ� �ేZిన అదు»తమ	లను



జj® పకమ	 �ేZి��నక తమ మనసుqను క� Sనపరచు ��", �xమ	ం(f వAdన
�xస�ప��ేశమ	నక; J#S%S 9:ళØ6 టక; ఒక అ¥��ా#S" �ÅరF��"  ]ద JరFగ	
బµటB �ేZి#S. అP�ే వ� m!ంచుటక; Zిదz���న �ేవ�డవ�ను,
దయ�9ాతqల�తల; గల9ాడవ�ను, �ºర �Wాంత మ	ను బహÑ కృపయ	
గల9ాడవ�T:ౖ య	ం(f 9ా#S" Vస#Sèంపల�దు. 18181818 9ారF ఒక ��తదూడను
�ేZి��"ఐగ	ప�N లkనుం(f మమ	4ను ర1ిuంAన �ేవ�డ� ఇ�ే అ" �ె1ిu, క;
బహÑ Vసుక; ప�ట-C ంAనను 19191919 9ారF ఎ(x#Sలk ఉండ%ా వ� బహÑ V¯ాN ర���న
కృప క>%Sన9ాడ9:ౖ 9ా#S" Vస#Sèంపల�దు; మ�ర¶మ	గ	ండ 9ా#S" ��డ���"
��వ�టక; పగల; �¤ఘసN ంభమ	ను, �x#Sలk 9ా#S�I 9:ల; %Sచుdటక; #ాJK
అ%S`సN ంభమ	ను 9ా#S12ౖనుం(f 9:È6��క ">�ెను. 20202020 9ా#S�I ´¢¥�ంచుటక; 
య	ప�ా#ాత4ను దయ �ేZిJV,  VAdన మTx`ను ఇయ�క మ�నల�దు; 9ా#S
�xహమ	నక; ఉదక!AdJV. 21212121 "జమ	%ా అరణ�మ	లk ఏ!య	 తక;�వ
�ాక;ండ నల;వ�� సంవతqరమ	ల; 9ా#S" ��ÌింAJV. 9ా#S వసN �మ	ల;
�ాత%S>��ల�దు, 9ా#S �ాళ6క;9ాప� #ాల�దు. 22222222 ఇ��య	%ాక #ాజ�మ	లను జన
మ	లను 9ా#Sకపu%SంA, 9ా#S�I స#Sహదుw ల; ఏరuరAJV గనుక, 9ారF Zీ�ను
అను ¼̈��Ëను #ాà±క� �ేశమ	ను బµ�ానునక; #ాజ?ౖన ఓగ	±క�
�ేశమ	ను స�తంJKంచు��"#S. 23232323 9ా#S సంతJ" ఆ�ాశప� నmతKమ	లంత
V¯ాN రమ	%ా �ేZి, పK9EhంA స�తంJKంచు ��నునటB6  9ా#S 1ితరFలక; వ�
9ా%ాw నమ	�ేZిన �ేశమ	లk"�I 9ా#S" ర1ిuంప%ా 24242424 ఆ సంతJ9ారF పK9EhంA
ఆ �ేశమ	ను స�తంJKంచు��"#S. వ� కTxయ	లను ఆ �ేశ9ాసులను
జPంA, తమక; మనసుqవAdనటB6  �ేయ	టక; 9ా#S #ాàలను ఆ



�ేశజనులను 9ా#S �ేJ�I అపu%SంAJV. 25252525 అప�డ� 9ారF �Kా �ారమ	ల;గల
పటCణ మ	లను ఫలవంత���న భ�!" ¯ా�¥ºనపరచు��", సకల���న
ప�xరÍమ	ల�� "ం(fయ	న` Pండ6 ను తKV�న బµవ�లను �xK m��టలను ఒÚవ
��టలను బహÑ V¯ాN రమ	%ా ఫ>ంచు �ెట6 ను వశపరచు��"#S. ఆల�గ	న 9ారF
J" తృ1ిN ��ం�� మ��ంA  మ�ప�ారమ	నుబట-C  బహÑ%ా సం��ÌింA#S. 26262626
అPనను 9ారF అV¥ేయ	లsౖ  ]ద JరFగ	బµటB�ేZి,  ధర4WాసN �మ	ను లm�
12టCక ��K Zి9EZి, తటBC  JరFగవలsన" తమక; పKకటన �ేZిన  పKవకNలను చం1ి
క; బహÑ%ా Vసుక; ప�ట-C ంA#S. 27272727 అందు�ేత వ� 9ా#S" 9ా#S శతpK వ�ల�ేJ�I
అపu%SంAJV. ఆ శతpK వ�ల; 9ా#S" బµ¥�ంప%ా శ\మ�ాలమందు 9ారF క;
nఱÃ12ట-Cనప�డ� ఆ�ాశమందుండ� వ� ఆల�IంA, 9ా#S శతpK వ�ల �ేJలkనుం(f
9ా#S" త1ిuంచుట�?r  కృ�ాసంపJN" బట-C  9ా#S�I రmక;లను దయ�ేZిJV. 28282828
9ారF T:మ4����ం��న తరF9ాత  PQదుట మరల �ోKహÑల;�ా%ా వ� 9ా#S"
9ా#S శతpK వ�ల�ేJ�I అపu%SంAJV; �రF 9ా#S]ద అ¥��ారమ	 �ేZి#S. 9ారF
J#S%S వAd క; nఱÃ12ట-Cనప�డ� ఆ�ాశమందుండ� వ� ఆలం�IంA 
కృప��ప�న అTEకమ�రFల; 9ా#S" V(f1ింAJV. 29292929  ఆజ®లను Vధులను
ఒకడ� ఆచ#SంAన PQడల 9ాట-వలన 9ాడ� బKదుక;నుగ�x. 9ారF మరల 
ధర4WాసN �మ	 ననుస#SంA నడ�చునటB6  వ� 9ా#S]ద ¯ాm�మ	 ప>�Iనను,
9ారF గ#S�ంA  ఆజ®లక; లkబడక  Vధుల Vషయమ	లk �ాప�లsౖ "ను`
Jరస�#SంA తమ మనసుqను క� Sనపరచు��"  మ�ట Vనక��P#S. 30303030 వ�
అTEక సంవతqరమ	ల; 9ా#S" ఓ#Sd,  పKవకNల�x�#ా  ఆత4�ేత 9ా#S]ద
¯ాm�మ	 ప>�IJV %ా" 9ారF Vనక ��P#S; �ా%ా వ� ఆయ�



�ేశమ	లలkనున` జనుల �ేJ�I 9ా#S" అపu%SంAJV. 31313131 అP�ే వ�
మ�ప �ా#S9:ౖ య	ం(f, 9ా#S" బÐJN %ా Txశనమ	�ేయకయ	 V(fA12టCకయ	
ఉంట-V. "జమ	%ా వ� కృ�ాక"కర మ	ల;గల �ేవ�డ9:ౖ య	Tx`వ�. 32323232 �ేZిన
"బంధనను "ల; ప�చు కృప చూప�నట-C  మ} ప#ాక\మWా>Vయ	 భయం
కరFడవ�నగ	 మ� �ే9ా, అష�ª రF #ాàల ��నమ	ల; nదల;��" PÀ
��నమ	లవరక; మ� ]���I" మ� #ాàల ]���I" పK¥xనుల]���I" మ�
1ితరFల]���I"  జను లంద#S]���I" వAdన శ\మయంతయ	  దృÌిC �I
అలu మ	%ా ఉండక;ండ�ను %ాక. 33333333 మ� ]���I వAdన శ\మ ల"`ట-" చూడ%ా
వ� Tx�యసుÍ డ9E; వ� సత�మ	 %ాTE పKవ#SNంAJV �ా" �¤మ	
దు#ా4రF¶ ల���JVు. 34343434 మ� #ాàల; %ా" మ� పK¥xనుల; %ా" మ� య�జక;ల;
%ా" మ� 1ితరFల; %ా"  ధర4WాసN �మ	 ననుస#SంA నడ�వల�దు. వ�
9ా#S]ద ప>�Iన ¯ాm�మ	లT:ౖనను  ఆజ®లT:ౖనను 9ారF Vనక��P#S. 35353535
9ారF తమ #ాజ� ప#S�ాలన�ాలమందు వ� తమ PQడల చూ1ింAన %tపu
ఉప�ారమ	లను తలంచక, వ� 9ా#S�IAdన V¯ాN రమగ	 ఫలవంత���న భ�!"
అనుభVంAయ	ం(fయ	 "ను` ZLVంపక��P#S, తమ �ెడ� నడతల;V(fA
మ�రFమనసుq ��ంద#?r#S. 36363636 AతN %Sంచుమ	, TEడ� �¤మ	 �xస�మ	లk
ఉTx`మ	, �x" ఫలమ	ను �x" సమృ� �z " అనుభVంచునటB6  వ� మ�
1ితరFలక; దయ�ేZిన భ�!యందు �¤మ	 �xసుల��� య	Tx`మ	. 37373737 మ�
�ాపమ	లనుబట-C  వ� మ�]ద "య!ంAన #ాàలక; అ�� అJV¯ాN రమ	%ా
ఫల !చుdచున`��. 38383838 9ారF తమ�IషCమ	 వAdనటB6  మ� శ#§ర మ	ల]దను
మ� ప�వ�ల]దను అ¥��ారమ	 చూప� చుTx`రF గనుక మ�క; �xల శ\మల;



కల;గ	చున`V.
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1111 �¤మ	 ఒప���" �ె1ిuన�x""బట-C  ఒక ZిÍ ర���న "బంధన �ేZి��"
9Kా Pంచు��న%ా, మ� పK¥xనుల;ను ల��య	ల;ను య�జక;ల;ను �x"�I
మ	దKల; 9EZి#S. �x"�I మ	దKల; 9EZిన9ా#?వరన%ా, అ¥��ా#Sయగ	 హకల��
క;మ�రF(ైన T: ¼̈మ�� Zి�º�య� 2222 Wø#ాయ� అజ#ా� P#§4య� 3333 పష�రF
అమ#ా� మÚ�య� 4444 హట�C షp Ì2బTx� మలc6 క;. 5555 }#Sమ	 ��#³¹తp
ఓబ�x� 6666 �x"P�ల; %ST:`��ను బµర�క; 7777 ��షpల�6 మ	 అáయ� ]య�!ను
8888 మయజj� ëల¶ P Ì2మయ� �రందరFను య�జక;ల;%ా ఉండ�9ారF 9999
ల��య	ల; ఎవరన%ా, అజTx� క;మ�రF(ైన P�ష�వ Á̈Tx �xదు క;మ�రFలsౖన
ëనూ`P క�º4P�ల; 10101010 9ా#S స�దరFలsౖన Ì2బTx� ��ºయ� �?Úటµ
12ల�య� }Txను 11111111 ]�ా #?�బ	 హషబµ� 12121212 జకc�రF ÌL#³బµ� Ì2బTx� 13131313
��ºయ� బµ బ¿ను అను9ారF. 14141414 జనులలk పK¥xను లsవరన%ా ప#�షp
పహ��4య�బ	 ఏల�మ	 జత�N  బµ 15151515 బ	` అజj¶ దు బéబ¿ౖ 16161616 అ�ోయ�
ëగ�P ఆ�ºను 17171717 అటäరF ©̈��య� అ ®̧ రF 18181818 ��ºయ� }షpమ	 బéజP
19191919 }#§ప� అTx��తp TEబ¿ౖమ%§u 20202020 య�షp ��షpల�6 మ	 ¼̈yరF 21212121 ��ÌLజ
బ¿P�ల; ¯ా�ోక; యదూw వ 22222222 12లటµ� }Txను అTxయ� 23232323 �ÌLయ
హనTx�హష�ª బ	 హలk6 Á̈షp 1ిల�ú  ��బéక; 24242424 #?హÉమ	 హషబµ` మయW య�
25252525 అ ß̈య� }Txను ఆTxను 26262626 మలc6 క; }#Sమ	 బయTx అను9ారF. 27272727
అP�ే జనులలk !%S>న9ారF, 28282828 అన%ా �ేవ�" ధర4WాసN �మ	నక; V¥ేయ	



లగ	నటB6  �ేశప� జనులలk ఉండక;ండ తమ	4ను �xమ	 9EరFపరచు��"న
య�జక;ల; ల��య	ల; �x�ర�ాలక;ల; %ాయక;ల; T:¬య	ల; అందరFను,
�ేవ�" �xసు(ైన ¹ÌL�x�#ా "య!ంచబ(fన �ేవ�" ధర4WాసN �మ	
ననుస#SంA నడ�చు��నుచు, మన పKభ	9:ౖన PQ�9ా "బంధనలను
కటCడలను ఆచ#Sంచుదుమ" శపథమ	 ప�" పKమ�ణమ	 �ేయ	టక; కc(f#S. 29292929
9ా#S ´µర�ల; 9ా#S క;మ�రFల; 9ా#S క;మ�#?Nల; �ె>Vయ	 బ	��zయ	గల9ా
#?వ#� 9ారFను ఈ Vషయమ	లk పK¥xనులsౖన తమ బంధువ�ల�� క>Zి#S. 30303030
మ#Sయ	�¤మ	 �ేశప� జనులక; మ� క;మ�#?Nలను ఇయ�కయ	9ా#S
క;మ�#?Nలను మ� క;మ� రFలక; ప�చుd��నకయ	 నుందుమ"య	 31313131 �ేశప�
జనుల; VW\ా ంJ��నమందు అమ4కప� వసుN వ�లTE %ా" ´¢జన
ప�xరÍమ	లTE%ా" అమ	4టక; �ెAdనPQడల VW\ా ంJ ��నమ	న%ా" ప#S�దz
��నమ	లలk%ా" 9ాట-" ��నక;ందు మ"య	, ఏడవ సంవతqరమ	న V(fA12ట-C
ఆ సంవతqర మ	లk బµ�×�xరFల బµ�×ల; వద>9Eయ	దుమ"య	
"రÞPంచు��ంట-!. 32323232 మ#Sయ	 మన �ేవ�" మం��రప� ZLవ"!తNమ	 పKJ
సంవతqరమ	 తpలమ	 9:ం(fలk మ�డవ వంతp ఇ�ెdదమ" "బంధన
�ేZి��ంట-!. 33333333 సవ#Sంపబ(fన #tటMCVషయమ	లkను, "త� T:ౖ9Eద�మ	
Vషయమ	లkను, "త�మ	 అ#Suంచు దహన బ> Vషయమ	లkను, VW\ా ంJ
��నమ	ల Vషయమ	లkను, అమ�9ాస�ల Vషయమ	లkను, "రÞPంపబ(fన
పండ�గల Vషయమ	లkను, పKJÌి¡ తమ	 లsౖన వసుN వ�ల Vషయమ	లkను,
ఇW\ా P�Úయ	లక; �Kా య hdతNమ	 కల;గ	ట�?rన �ాపప#S}#ారÍబల;ల
Vషయమ	లkను, మన �ేవ�" మం��రప� ప"యంతట- Vషయమ	లkను,



ఆల�గ	నTE "రÞPంచు��ంట-!. 34343434 మ#Sయ	 మ� 1ితరFల Pంట-
మ#ా�దపK�ారమ	 పKJ సంవతqరమ	ను "రÞ Pంచు��"న �ాలమ	లలk
ధర4WాసN � గ\ంథమందు 9Kా Zియ	న`టBC  మ� �ేవ�(ైన PQ�9ా బ>1ీఠమ	]ద
ద ©̈ంప జ³య	టక; య�జక;లలkను ల��య	లలkను జనుల లkను కటMCల
అరuణమ	ను మ� �ేవ�" మం��రమ	లk"�I ఎవరF �ేవలsT° 9ారFను
*టB6 9EZి��" "రÞPంచు��ంట-!. 35353535 మ#Sయ	 మ� భ�!±క� పKథమ
ఫలమ	లను సకల వృmమ	ల పKథమ ఫలమ	 లను, పKJ సవంతqరమ	 పKభ	వ�
మం��రమ	నక; �¤మ	 ¬Zి��" వచుdనటB6 %ా "రÞPంచు��ంట-! 36363636 మ�
క;మ�రFలలk జ³�ష¡ ప�తpK ల;, మ� ప�వ�లలk �¾>చూల;లను,
ధర4WాసN �గ\ంథమందు 9Kా యబ(fనటBC  మ� మందలలk �¾>చూల;లను, మన
�ేవ�" మం��రమ	లk ZLవ�ేయ	 య�జక;ల±దwక; �¤మ	 ¬Zి��"
వచుdనటB6 %ా "రÞPంచు��ంట-!. 37373737 ఇ��య	 %ాక మ� 1ిం(fలk పKథమ ఫలమ	
పKJ�ా¡ రuణల; సకలVధ���నవృmమ	ల ఫలమ	ల; �xK �Ôరసమ	 నూT: nద
లsౖన 9ాట-" మ� �ేవ�" మం��రప� గదుల లk"�I య�జక;ల ±దwక;
�ెచుdనటB6 %ాను, మ� భ�! పంటలk ప��యవ వంతpను ల��య	ల± దwక;
¬Zి��" వచుdనటB6 %ా పKJ పటCణమ	లkనున` మ� పంటలk ప��యవ వంతpను
ఆ ల��య	ల �IచుdనటB6 %ాను "రÞPంచు��ంట-!. 38383838 ల��య	ల; ఆ ప��యవ
వంతpను ¬Zి��"#ా%ా అహ#�ను సంతJ9ా(ైన య�జక;డ� ఒకడ�ను
9ా#S��కcడ ఉండవలsన"య	, ప��యవ వంతpలలk ఒకవంతp ల��య	ల; మ�
�ేవ�" మం��రమ	లk ఉన` ఖజjTx గదులలk"�I ¬Zి��" #ావలsన"య	
"రÞPంచు��ంట-!, 39393939 ఇW\ా  P�Úయ	ల;ను ల��య	ల;ను ¥xన�మ	ను ��\ తN



�xK �Ô రసమ	ను నూT:ను �ే%ా, ZLవ�ేయ	 య�జక;ల;ను �x�ర �ాలక;ల;ను
%ాయక;ల;ను 9ాట-" ¬Zి ��" పKJÌి¡ తమ	లగ	 ఉపకరణమ	ల;ండ� మం��రప�
గదులలk ఉంచవలsను. మ� �ేవ�" మం��రమ	ను �¤మ	 V(fA12టCమ	.
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1111 జనుల అ¥��ారFల; PQర�షల�మ	లk "9ాసమ	 �ేZి#S. !%S>న జనుల;
ప#S�దzపటCణమగ	 PQర�ష ల�మ	నందు ప��మం��లk ఒకడ�
"వZించునటB6 ను, !%S>న �¾మ4ండ�గ	రF 9EరF పటCణమ	లలk
"వZించునటB6 ను *టB6  9EZి#S. 2222 PQర�షల�మ	లk "వZించుటక; సం��షమ	%ా
ఒప� ��"న9ా#S" జనుల; �ºVంA#S. 3333 PQర�ష ల�మ	లk "9ాసమ	 �ేZిన
#ాజ�ప� పK¥xనుల; �#³, య��xపటCణమ	లలk ఎవ#S ¯ా�సÍ ~మ	లk 9ారF "వ
Zించుచుం(f#S. 9ా#?వరన%ా ఇW\ా P�Úయ	ల;ను య�జ క;ల;ను ల��య	ల;ను
T:¬య	ల;ను ¯�లa¹ను±క� �xసుల వంశసుÍ ల;ను "9ాసమ	 �ేZి#S. 4444
మ#Sయ	 PQర�ష ల�మ	లk య�దులలk ��ందరFను బ¿Tx�]య	లలk
��ందరFను "వZింA#S. య�దులలk ఎవరన%ా, జ?క#ా�క; ప�ట-Cన ఉ�èయ�
క;మ�రF(ైన అ�xయ�, Pతడ� Ì2ఫట�క; ప�ట-Cన అమ#ా� క;మ�రFడ�, �డ�
Ì2ఫట�క; ప�ట-Cన 12#?సు వంశసుÍ డగ	 మహలల�ల; క;మ�రFడ�. 5555 మ#Sయ	
Ìిలk"�I ప�ట-Cన జ?క#ా� క;మ�రF"�I ప�తpK (ైన ãయ�#§బ	 క"న అ�xయ�
క;మ�రF(ైన హజjయ�క; క>%Sన ��లkú జ?క; ప�ట-Cన బµర�క; క;మ�రF(ైన
మయW య� "వZిం�ెను. 6666 PQర�షల�మ	లk "9ాసమ	 �ేZిన 12#?సు
వంశసుÍ లందరFను బలవంతpలsౖన Txల;గ	వందల అరFవ�� ఎనమండ�గ	రF. 7777



బ¿Tx�]య	లలk ఎవరన%ా ã9Eదు 12�xయ� �Åల�య� మయW య�
ఈ¬P�ల; PQషయ� అను 1ితరFల వరFసలk ��షpల�6 మ	 క;మ�రF(ైన సల;6 .
8888 అత" తరF9ాత గబËP సల6 P; �రందరFను �¾!్మ��వందల ఇరFవ��
PQనమండ�గ	రF; 9999 ��	 క;మ�రF(ైన ã9Eల; 9ా#S�I 12దw%ా ఉం(ెను.
Z2నూయ� క;మ�రF(ైన య��x పటCణమ	]ద #?ండవ అ¥��ా#SPQ� య	ం(ెను.
10101010 య�జక;లలk ఎవరన%ా ãయ�#§బ	 క;మ�రF(ైన PQ�x య�య	
య��×నును 11111111 Wø#ాయ� �ేవ�" మం��రమ	నక; అ¥�పJPQ� య	ం(ెను. ఇతడ�
మషpల�6 మ	 ¯ా�ోక; ��#ాãతp అ ß̈ట�బ	లను 1ితరFల వరFసలk ©̈Ú�
య�క; ప�టMCను. 12121212 ఇంట-ప" �ేZిన9ా#S స�దరFల; ఎ"!��వందల ఇరFవ��
PదwరF. మ#Sయ	 1ితరFలsౖన మÚ�య� పష�రF జ?క#ా� అ�్à 12లల��ల
వరFసలk PQ#�}మ	నక; ప�ట-Cన అ�xయ�. 13131313 12దwలలk పK¥xనులsౖన ఆ
అ�xయ� బంధువ�ల; #?ండ�వందల నల;వ�� PదwరF. మ#Sయ	 ఇ�¤4రF
��Ìిల�6 ¹�ె అహజ?ౖయను 1ితరFల వరFసలk అజ#³ల;నక; ప�ట-Cన అమషªP.
14141414 బల వంతpలsౖన9ా#S బంధువ�ల; నూట ఇరFవ�� PQనమండ�గ	రF. 9ా#S�I
జáwP�ల; 12దw%ా ఉం(ెను; ఇతడ� ఘనులsౖన 9ా#Sలk ఒక" క;మ�రFడ�. 15151515 
ల��య	లలk ఎవరన%ా, Ì2మయ�. ఇతడ� బ	`�I ప�ట-Cన హషబµ�క"న
అyK�ామ	 క;మ�రF(ైన హష�ª బ	నక; ప�ట-Cన9ాడ�. 16161616 ల��య	 లలk
పK¥xనులsౖన 9ా#Sలk షబ¿Ë�ైయ	ను ãజj బµదును �ేవ�" మం��ర బµహ�
Vషయమ	లk 12ౖ V�xరణ�ేయ	 అ¥��ారమ	 ��ం��#S. 17171717 ఆ¯ాప� క;మ�రF(ైన
జëw �I ప�ట-Cన ]�ా క;మ�రF(ైన మతNTx� �Kా రÍన ¯�N తKమ	ల Vషయమ	లk
పK¥xనుడ�; తన స�దరFలలk బక;Ë�ా�య	ను PQదూత�ను క;మ�రF(ైన



%ాల�ల;నక; ప�ట-Cన షమ�4య క;మ�రF(ైన అబµw య	ను ఈ Vషయమ	లk
అత" �ేJ�I\ం�� 9ారF 18181818 ప#S�దz  పటCణమ	లk ఉన` ల��య	లందరF
#?ండ�వందల ఎనుబ�� నల;గ	రF. 19191919 �x�ర�ాలక;లsౖన అకc�బ	 టలk4ను
గ	మ4మ	ల; �ాయ	9ారFను నూట (ెబË�� PదwరF. 20202020 ఇW\ా  P�Úయ	లలk
W ÌింAన య�జక;ల; ల��య	ల; nదలsౖన 9ారF య��x పటCణమ	ల"`ట-లk
ఎవ#S ¯ా�సÍ ~మ	లk 9ారF ఉం(f#S. 21212121 T:¬య	ల; ఓ12ల;లk "వZింA#S.
y}య	 %S�ాuయ	ను T:¬య	లక; పK¥xనుల;. 22222222 PQర�షల�మ	లk ఉన`
ల��య	లక; ]�ాక; ప�ట-Cన మతNTx� క;మ�రF(ైన హషబµ� క"న బµ
క;మ�రF(ైన ఉyè  పK¥xనుడ�; ఆ¯ాప� క;మ�రFలలk %ాయక;ల; �ేవ�"
మం��రమ	±క� ప"]ద అ¥��ారFల; 23232323 9ా#S" గ�#Sdన V¥� P�దన%ా,
%ాయక;ల; వంతpలపK�ారమ	 ఒపuందమ	]ద తమ ప"�ేయవలsను,
ల��య	ల; #ాà ±క� ఆజ®నుబట-C  ��నక\�¤ణ జరFగ	 పనుల; చూడవలsను.
24242424 మ#Sయ	 య��x�ేశసుÍ డగ	 జ?రహÑ వంశసుÍ (ైన ��ÌLజ బ¿P�ల;
క;మ�రFడగ	 12తహయ� జనులను గ�#Sdన సంగతpలను V�x#Sంచుటక;
#ాàTUదw  ఉం(ెను. 25252525 9ాట- ��లమ	లలkనున` పలs6 ల; చూడ%ా య��x
వంశసుÍ లలk ��ందరF �Iర�త#ాËలkను �x"�I సంబం¥�ంAన పలs6 లలkను
�ºబ¢నులkను �x"�I సంబం¥�ంAన పలs6 లలkను PQకబ¿qP�ల;లkను �x"�I
సంబం¥�ంAన పలs6 లలkను 26262626 P�ష�వలkను ��ల��xలkను బé�ెuలsతpలkను. 27272727
హజరFª వల;లkను బ¿P�#?ªబµలkను �x"�I సంబం¥�ంAన పలs6 లలkను 28282828 
Zిక6గ	లkను ���ÅTxలkను �x"�I సంబం¥�ంAన పలs6 లలkను 29292929
ఏ"K¹4నులkనుజ�#ా�లkను యర�4తpలkను 30303030 జjT°హలkను అదు



ల�6 మ	లkను 9ాట-�I సంబం¥�ంAన పలs6 లలkను ల��×షpలkను �x"�I
సంబం¥�ంAన ��లమ	లలkను అజ³�ాలkను �x"�I సంబం¥�ంAన పలs6 లలkను
"వ ZింAన9ారF. మ#Sయ	 బ¿P�#?ªబµ nదల;��" ©̈T°`మ	 లkయవరక;
9ారF "వZింA#S. 31313131 %?బ "9ాసులగ	 బ¿Tx�]య	ల; !క4షpలkను
}Pలkను బé�ేల;లkను 9ాట-�I సంబం¥�ంAన పలs6 లలkను 32323232 అTx��తpలkను
T°బ	లkను అనTx�లkను 33333333 }¯�రFలkను #ామ�లkను %SతNPÀమ	లkను 34343434
}�ºదులkను జ?బ¢Pమ	లkను T:బల�6 టBలkను 35353535 లkదులkను ప"9ా#S లkయ
అను ఓT°లkను "వZింA#S. 36363636 మ#Sయ	 ల��య	ల సంబంధ ���న9ా#Sలk
య��x వంశసుÍ లలk"9ారF బ¿Tx�] య	లమధ� ´µగమ	ల; ��ం��#S.
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1111 షయÚNP�ల; క;మ�రF(ైన జ?రFబµËబ¿ల;�� కcడ వAdన య�జక;ల;ను
ల��య	ల;ను �#³. P�ష�వ Wø#ాయ� P#§4య� ఎజjK  2222 అమ#ా� మళ�6 క;
హట�C షp 3333 Ì2కTx� #?హÉమ	 ��#³¹తp 4444 ఇ�ోw  %ST:`��ను అáయ�. 5555
]య�!ను మయ�x� ëల�¶  6666 Ì2మయ� ãయ�#§బ	 PQ�xయ� 7777 సలc6
ఆ¹క; ©̈Ú�య� PQ�xయ� అను9ారF.9ారందరFను P�ష�వ ��నమ	లలk
య�జక;లలkను 9ా#S బంధువ�లలkను పK¥xనుల;%ా ఉం(f#S. 8888 మ#Sయ	
ల��య	లలk P�ష�వ ëనూ`P క�º4P�ల; ÌL#³బµ� య��x ¯�N �xK ��
ZLవVషయమ	లk పK¥x"PQ�న మతNTx�య	 అత" బంధువ�ల;ను. 9999 మ#Sయ	
బక;Ë�ా�య	 ఉ`య	ను 9ా#S బంధువ�ల;ను 9ా#S�I ఎదురF వరFసలkనుం(f
�ాడ�9ారF. 10101010 P�ష�వ ãయ��×మ	ను కT:ను, ãయ��×మ	 ఎల��Ìీబ	ను



కT:ను, ఎల��Ìీబ	 ãయ� �xను కT:ను. 11111111 ãయ��x ãTx�xనును కT:ను.
ãTx�xను యదూw వను కT:ను. 12121212 ãయ��×మ	 ��న మ	లలk 1ితరFలలk
పK¥xనులsౖన9ారF య�జక;లsౖ య	ం(f#S. 9ా#?వరన%ా, Wø#ాయ� Pంట-9ా#S�I
��#ాయ�, P#§4య� Pంట-9ా#S�I హనTx� 13131313 ఎజjK  Pంట-9ా#S�I ��షpల�6 మ	,
అమ#ా� Pంట-9ా#S�I PQ� }Txను 14141414 ��Úకc Pంట-9ా#S�I ãTx�xను,
Ì2బTx� Pంట-9ా#S�I ãZLప� 15151515 }#Sమ	 ఇంట-9ా#S�I అ�x`, ��#ాãతp
ఇంట-9ా#S�I ¼̈ల�P 16161616 ఇ�ోw  Pంట-9ా#S�I జ?క#ా�, %ST:`��ను ఇంట-9ా#S�I
��షpల�6 మ	 17171717 అáయ� Pంట-9ా#S�I ��	 , !Tx�]ను ఇంట-9ా#S�I ¹వ�x�
Pంట-9ా#S�I 1ిలCP. 18181818 ëల�¶  Pంట-9ా#S�I షమ�4య, Ì2మయ� Pంట-9ా#S�I
PQ� Tx�xను 19191919 ãయ�#§బ	 ఇంట-9ా#S�I మ�ెN T:ౖ PQ�xయ� Pంట-9ా#S�I
ఉyè  20202020 సల6 P Pంట-9ా#S�I కల6 P ఆ¹క; ఇంట-9ా#S�I ఏబ¿రF 21212121 ©̈Ú�య�
Pంట-9ా#S�I హషబµ�, PQ�xయ� Pంట-9ా#S�I T:తTEల;. 22222222 ఎల��Ìీబ	
��నమ	లలk ల��య	ల Vషయమ	లk ãయ��x ã}Txను యదూw వ
క;టBంబ పK¥xనుల;%ా �xఖలsౖ#S. మ#Sయ	 �ారZీక;డగ	 ద#ా�9Eషp
ఏల;బ(f�ాలమ	లk 9ా#³ య�జకక;టBంబ పK¥xనుల;%ా �xఖలsౖ#S. 23232323 ఎల��Ìీబ	
క;మ�రF(ైన ã}Txను ��నమ	లవరక; అను��నమ	 జరFగ	 Vషయమ	ల
గ\ంథమందు 9ారF ల��య	ల క;టBంబ పK¥xనుల;%ా �xఖలsౖ#S. 24242424 ల��య	ల
క;టBంబ పK¥xనులsౖన హషబµ�య	 ÌL#³బµ�య	ను క�º4P�ల; క;మ�రF(ైన
P�ష�వయ	ను 9ా#S�I ఎదురF వరFసలk �ాడ� తమ బంధువ�ల��కcడ
�ైవజను(ైవ �x�దు ±క� ఆజ®నుబట-C  సుN J�ాటల; �ాడ�టక; వంతpల
��ప�న "రÞPంపబ(f#S. 25252525 మతNTx� బక;Ë�ా� ఓబ�x� ��షpల�6 మ	 టలk4ను



అకc�బ	 అను9ారF గ	మ4మ	ల దగ¶రనున` ప�xరÍప� ��టBC ల±దw
�ాప��ాచు �x�ర �ాలక;ల;%ా ఉం(f#S. 26262626 �రF ãజj�xక;నక; ప�ట-Cన
P�ష�వ క;మ�రF(ైన ãయ��×మ	 ��నమ	లలkను అ¥� �ా#SPQ�న
T: ¼̈మ����నమ	లలkను య�జక;డ�ను WాZిN � య	నగ	 ఎజjK  ��నమ	లలkను ఆ
ప" జరFవ�చువAd#S. 27272727 PQర�షల�మ	 �Kా �ారమ	ను పKJÌి¡ ంచు �ాల మ	లk
9ారF ఆ పKJ�ా¡ �xరమ	ను ¯�N తK%§తమ	ల��ను �ాటల��ను స�రమండల Zి�x#ా
�ేP �xళమ	ల��ను సం��షమ	%ా జ#S%SంచునటB6  ల��య	లను తమ సకల
సÍలమ	లలkనుం(f PQర�షల�మ	నక; ర1ిuంచుటక; ప�ను ��"#S 28282828 అప�డ�
%ాయక;ల వంశసుÍ ల; PQర�షల�మ	 చుటBC నున` ����xన భ�!లkనుం(fయ	
T:టù�ాJ ±క� %ా\ మమ	లలk నుం(fయ	 కcడ���" వAd#S. 29292929 మ#Sయ	
%Sల�¶ ల;±క� Pంట-లkనుం(fయ	, %?బ ±క�య	 అజj49:తp±క�య	
��లమ	లలkనుం(fయ	 జనుల; వAd#S. ఏలయన%ా PQర�షల�మ	 చుటBC ను
%ాయక;ల; తమక; ఊళ6ను కటBC ��" య	ం(f#S. 30303030 య�జక; ల;ను
ల��య	ల;ను తమ	4ను �xమ	 పVతKపరచు��"న తరF9ాత జనులను
గ	మ4మ	లను �Kా �ారమ	ను పVతK పరA#S. 31313131 అటBతరF9ాత TEను య�దుల
పK¥xనులను �Kా �ారమ	]���I ��డ���" వAd ¯�N తK%§తమ	ల; �ాడ�9ా#S" #?ండ�
%tపu సమ�హమ	ల;%ా ఏరuరAJ". అందులk ఒక సమ�హమ	 క;(fపKక�ను
12ంట గ	మ4మ	 9:ౖప�న �Kా �ారమ	]దను న(f�ెను. 32323232 9ా#S9:ంబ(f
�షయ�య	ను య�దుల పK¥xనులలk సగమ	మం�� య	ను 9:È6#S. 33333333
మ#Sయ	 అజ#ా�య	 ఎజjK య	 ��షpల�6 మ	ను 34343434 య��xయ	 బ¿Tx�]నును
Ì2మ య�య	ను P#§4య�య	 అను9ారF ��P#S. 35353535 య�జక;ల



క;మ�రFలలk ��ందరF బµ�ాల; ఊదుచు ��P#S; 9ా#?వరన%ా, ఆ¯ాప�
క;మ�రF(ైన జకc�రFనక; ప�ట-Cన ]�ాయ� క"న మతNTx�క; ప�ట-Cన Ì2మయ�
క;మ�రF(ైన ãTx�xనునక; ప�ట-Cన జ?క#ా�య	 36363636 అత" బంధు వ�లగ	
Ì2మయ� అజ#³ల; !లలsౖ %Sలలsౖ మ�P T:తTEల; య��x హTx అను9ారF.
�రF �ైవజనుడగ	 �x�దు ±క� 9ాద�మ	లను 9ాPంచుచు ��P#S;
9ా#Sమ	ందర WాZిN �యగ	 ఎజjK య	ను న(f�ెను. 37373737 9ా#S�I ఎదురF%ా ఉన` ఊట
గ	మ4మ	దగ¶ర �x�దుప�రమ	 ±క� ��ట6 ]ద �x�దు నగరFను �xట-
�Kా �ారమ	 9:ంబ(f త�రFu9:ౖప� ట- గ	మ4మ	వరక; ��P#S. 38383838
¯�N తK%§తమ	ల; �ాడ�9ా#S #?ండవ సమ�హమ	 9ా#S�I ఎదురF%ా న(f�ెను,
9ా#S9:ంబ(f TEనును 9:È6J". �Kా �ారమ	]దనున` సగమ	మం�� ��ల;మ	ల
%�ప�రమ	 అవతలనుం(f 9:డల;u �Kా �ారమ	వరక; 9:È6#S. 39393939 మ#Sయ	 9ారF
ఎâKా Pమ	 గ	మ4మ	 అవతలనుం(fయ	, �ాత గ	మ4మ	 అవతలనుం(fయ	,
మతq~ప� గ	మ4మ	 అవతల నుం(fయ	, హనTE�ల; %�ప�రమ	నుం(fయ	,
�¤య� %�ప�రమ	నుం(fయ	, %tఱÃల గ	మ4మ	వరక; 9:È6  బం�º గృహప�
గ	మ4మ	లk ">A#S.ఒ 40404040 ఆ పK�ార�¤ �ేవ�" మం��రమ	లk ¯�N తK%§తమ	ల;
�ాడ�9ా#S #?ండ� సమ�హ మ	ల;ను TEనును, Tx��కcడ ఉన` అ¥��ారFలలk
సగమ	మం��య	 ">Aయ	ంట-!. 41414141 య�జక;లగ	 ఎల�� �×మ	 మయW య�
!Tx�]ను ]�ాయ� ఎలk�P�T:ౖ జ?క#ా� హనTx� బµ�ాల; పటBC ��"#S. 42424242
ఇజKహయ� అను9ాడ� న(f1ింప%ా మయW య� Ì2మయ� ఎ>య�జరF ఉyè
PQ�}Txను మÚ�య� ఏల�మ	 ఏజ?రFలను %ాయక;ల; ëగ¶ర%ా �ా(f#S. 43434343
మ#Sయ	 �ేవ�డ� తమక; మ}నందమ	 కల;గజ³Z2న" ఆ ��నమ	న 9ారF



%tపu బల;లను అ#SuంA సం��ÌింA#S. 9ా#S ´µర�ల; 1ిల6 ల;కcడ సం��ÌింA#S.
అందువలన PQర�షల�మ	లk ప�ట-Cన ఆనందధ�" బహÑ దూరమ	నక;
Vనబ(ెను. 44444444 ఆ �ాలమందు ప�xరÍమ	లక;ను పKJ�ా¡ రuణలక;ను పKథమ
ఫలమ	లక;ను ప��యవవంతpల సంబంధ���న 9ాట-�I" ఏరu(fన గదుల]ద
��ందరF "య!ంపబ(f#S, 9ారF య�జక;ల ��రక;ను ల��య	ల��రక;ను
ధర4Wా¯ాN  ను ¯ారమ	%ా "రÞPంపబ(fన ´µగమ	లను పటCణమ	ల
��లమ	లనుం(f సమకcరFdటక; "య!ంపబ(f#S; ZLవ �ేయ	టక;
"య!ంపబ(fన య�జక;లనుబట-Cయ	, ల��య	 లనుబట-Cయ	 య�దుల;
సం��ÌింA#S. 45454545 మ#Sయ	 %ాయ క;ల;ను �x�ర�ాలక;ల;ను �x�దును అత"
క;మ�రF(ైన ¯�లa¹నును ఆజj® 1ింAనటB6  �ేవ�"గ�#Sdన పనులను తమ
���z"గ�#Sdన పనులను T:ర9EరFdచు వAd#S. 46464646 ప�ర� మందు �x�దు
��నమ	లలk %ాయక;ల Vషయమ	లkను ¯�N తK%§తమ	ల Vషయమ	లkను �ాటల
Vషయమ	లkను ఆ¯ాప�1 పK¥xనుడ�. 47474747 జ?రFబµËబ¿ల; ��నమ	లలk TE!
T: ¼̈మ�� ��నమ	లలk TE! ఇW\ా P�Úయ	లందరFను 9ా#S వంతpల��ప�న
%ాయక;ల క;ను �x�ర�ాలక;లక;ను ´¢జనప�xరÍమ	లను అను��నమ	
ఇచుdచు వAd#S. మ#Sయ	 9ారF ల��య	ల "!తNమ	 అరuణలను పKJ
Ìి¡ ంచుచు వAd#S. ల��య	ల; అహ#�ను వంశసుÍ లక; 9ాట-" పKJÌి¡ ంA#S.
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1111 ఆ ��నమందు 9ారF ¹ÌLగ\ంథమ	 జనులక;చ��V V"1ించ%ా అందులk
అ¹4య	ల; %ా" ¹య�áయ	ల; %ా" �ేవ�"±క� సమ�జమ	ను



ఎన`ట-�I �ేరకcడదు. 2222 9ారF అన`�ానమ	ల; ¬Zి��" ఇW\ా P�Úయ	లక;
ఎదురFపడక 9ా#S" శ1ించుమ" ëల�మ	ను ��K �xK హపరA#S. అPనను మన
�ేవ�డ� ఆ Wాపమ	ను ఆ�#ా�దమ	%ా మ�#?dన" 9Kా యబ(fనటBC  కనబ(ెను. 3333 
�ా%ా జనుల; ధర4WాసN �మ	ను V"నప�డ� !శ\ జనసమ�హమ	ను
ఇW\ా P�Úయ	లలkనుం(f 9:>9EZి#S. 4444 ఇంతక;మ	ందు మన �ేవ�" మం��రప�
గ��]ద "రÞ Pంపబ(fన య�జక;డగ	 ఎల��Ìీబ	 టùáయ��� బంధు త�మ	
కల;గజ³Zి��" 5555 T:ౖ9Eద�మ	ను ¯ాంబµK ణÝ" �ాతKలను %Sంజలలk ప��యవ
´µగమ	ను ��\ తN  �xK �Ô రసమ	ను ల��య	లక;ను %ాయక;లక;ను
�x�ర�ాలక;ల క;ను ఏరu(fన నూT:ను య�జక;లక; �ేవలZిన పKJÌి¡ త
వసుN వ�లను ప�ర�మ	 ఉంచు సÍలమ	TUదw , అత"�I ఒక%tపu గ��" Zిదzమ	�ేZి
య	ం(ెను. 6666 ఆ సమయమ	లk TEను PQర�షల�మ	లk ఉండల�దు. ఎందుకన%ా
బబ	లkను �ేశప� #ాజ?ౖన అరN హషసN  P�ల;బ(fయందు మ	పu�� #?ండవ
సంవతqరమ	న TEను #ాàను ద#SîంA ��"`��నమ	 లsౖన తరF9ాత #ాàTUదw
Z2లవ�ప�చుd��" 7777 PQర�షల�మ	నక; వAd ఎల��Ìీబ	 �ేవ�" మం��రమ	లk
టùá య�క; ఒక గ�� P�రuరA �ేZిన �×డంతయ	 �ె>Zి��" 8888 బహÑ%ా
దుఃఖప(f ఆ గ��లkనుం(f టùáయ�±క� ¯ామ%S\యంతయ	 అవతల �ార9EZి,
గదుల"`య	 �భKమ	�ేయ	డ" ఆజj® 1ింప%ా 9ా#ాల�గ	 �ేZి#S. 9999 1ిమ4ట
మం��రప� �ాతKలను T:ౖ9Eద� ప�xరÍమ	లను ¯ాంబµK ణÝ" TEనక�(f�I మరల
�ె1ిuంAJ". 10101010 మ#Sయ	 ల��య	లక; #ావలZిన �ాళØ6  9ా#S�I అందక
��వ�ట�ేత ZLవ�ేయ	 ల��య	ల;ను %ాయక;ల;ను తమ ��లమ	లక;
�ా#S��Pర" �ె>Zి��" 11111111 TEను అ¥�పతpల�� ��#ా(f�ేవ�" మం��రమ	ను



ఎందుక; లm�12టCల�ద" అ(f%S, 9ా#S" సమకc#Sd తమ సÍలమ	లలk ఉంAJ".
12121212 అటBతరF9ాత య�దులందరFను ¥xన� �xK �Ôరస�ైలమ	లలk ప��యవ
´µగమ	ను ఖజjTxలk"�I �ెAd#S. 13131313 నమ4కమ	గల మనుషp�ల" 1LరF ��ం��న
Ì2లsమ�� అను య�జక;" ¯ా�ోక; అను WాZిN �" ల��య	లలk 12�xయ�ను
ఖజjTx]ద TEను �ాపరFల%ా "య!ంAJ"; 9ా#S �ేJ�I\ంద మతNTx�
క;మ�రF(ైన జకc�రFనక; ప�ట-Cన }Txను "య!ంపబ(ెను; మ#Sయ	 తమ
స� దరFలక; ఆ}రమ	 పంA12టBC  ప" 9ా#S�I "య!ంప బ(ెను. 14141414 Tx
�ే9ా, ఈ Vషయమ	లk నను` జj® పకమ	ంచు��", Tx �ేవ�" మం��రమ	నక;
�x" ఆ�xరమ	ల జరFగ	బµటBనక;ను TEను �ేZిన ఉప�ారమ	లను
మరFవక;ండ�మ	. 15151515 ఆ ��నమ	లలk య�దులలk ��ందరF VW\ా ంJ ��నమ	న
�xK m�¾ట6 ను �¾K క;�టయ	, %Sంజల;�¾ట6 లk ��య	టయ	, %ా(fదల]ద బరFవ�ల;
¹ప�టయ	, �xK �Ôరసమ	ను �xK mపండ6 ను అం¸రప� పండ6 ను TxTx
Vధమ	లsౖన బరFవ�లను VW\ా ంJ��నమ	న PQర�షల�మ	లk"�I ¬Zి��"
వచుdటయ	 చూA, PÀ ఆ}రవసుN వ�లను ఆ ��నమ	న అ!్మన9ా#S"
గ��w ంAJ". 16161616 త�రF�ేశసుÍ ల;ను �ాప�రమ	ం(f, PQర�షల�మ	లkను
VW\ా ంJ��నమ	లk య�దులక;ను �ేపల; nదలsౖన TxTx Vధ వసుN వ�లను
�ెAd అమ	4చుం(f#S. 17171717 అంతట య�దుల పK¥xనులను TET:దు#ా(f
VW\ా ంJ��నమ	ను "ర6m�12ట-C  ] #?ందుక; ఈ దు�ా�ర�మ	ను �ేయ	దురF? 18181818
] 1ితరFల;ను ఇటB6  �ేZి �ేవ�"±దwనుం(f మన]���I" PÀ పటCణ
సుÍ ల]���I" �×డ� ర1ిuంపల��x? అP�ే ]రF VW\ా ంJ��నమ	ను "ర6m�12ట-C
ఇW\ా P�Úయ	ల]���I �Åపమ	 మ#S అ¥�కమ	%ా ర1ిuంచుచుTx`ర" �ె1ిuJ".



19191919 మ#Sయ	 VW\ా ంJ��నమ	నక; మ	ందు *కట- ప(fనప�డ� PQర�షల�మ	
గ	మ4మ	లను మ�Zి9Eయవలsన"య	, VW\ా ంJ��నమ	 గడచువరక; 9ాట-"
Jయ�కcడద"య	 TETxజj® 1ింAJ" మ#Sయ	 VW\ా ంJ��నమ	న ఏ బరF9:ౖనను
లkప>�I #ాక;ండ గ	మ4మ	ల±దw Tx ప"9ా#Sలk ��ంద#S" �ావ>
య	ంAJ". 20202020 వరNక;ల;ను TxTxVధమ	లsౖన వసుN వ�లను అమ	49ారFను
ఒకట- #?ండ� మ�రFల; PQర�ష ల�మ	 అవతల బస�ేZి��న%ా 21212121 TEను 9ా#S"
గ��w ంA 9ా#S�� ఇట6 ంట-"]రF %�డ�xటBన ఎందుక; బస�ేZి ��ంట-#S? ]రF
ఇం��క¯ా#S ఈల�గ	 �ేZినPQడల !మ	4ను పటBC ��ందున" �ె1ిuJ";
అపuట-నుం(f VW\ా ంJ ��నమ	న 9ారF మ#S #ాల�దు. 22222222 అప�డ� తమ	4ను
�xమ	 పVతKపరచు��నవలsన"య	, VW\ా ంJ ��నమ	ను ఆచ#Sంచుటక; వAd
గ	మ4మ	లను �ాచు��నవలsన"య	 ల��య	 లక; TEను ఆజj® 1ింAJ". Tx
�ే9ా, Pందును గ�#Sdయ	 నను` జj® పకమ	ంచు��"  కృ�ాJశయమ	
��ప�న నను` ర�fంచుమ	. 23232323 ఆ ��నమ	లలk అ��i దు అ¹4ను ¹య�బ	
సంబంధు లsౖన ZీN �లను V9ాహమ	 �ేZి��"న ��ందరF య�దుల; Txక;
కనబ(f#S. 24242424 9ా#S క;మ�రFలలk సగమ	 మం�� అ��i దు ´µష మ�టల�డ�9ారF.
9ారF ఆ య� ´µషల; మ�ట ల�డ�9ారF %ా" య�దుల ´µష 9ా#Sలk ఎవ#S�I"
#ాదు. 25252525 అంతట TEను 9ా#S�� 9ా��ంA 9ా#S" శ1ింA ��ంద#S" ��ట-C  9ా#S
తల9:ండ�K కలను 12#S�I9EZి]రF 9ా#S క;మ�రFలక; ] క;మ�#?Nలను
ఇయ�కయ	,] క;మ� రFల�?rనను ]�?rనను 9ా#S క;మ�#?Nలను
ప�చుd��నకయ	 ఉండవలsన" 9ా#S�ేత �ేవ�" 1Lరట పKమ�ణమ	 �ేPంA 26262626
ఇట-C  �ార�మ	ల; జ#S%SంA ఇW\ా P�Úయ	ల #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను �ాపమ	



�ేయల��x? అTEక జనమ	లలk అత"వంట- #ాà ల�క��Pనను, అతడ� తన
�ేవ�"�ేత 1LK!ంపబ(fన9ా(ై ఇW\ా P�Úయ	లంద#S]ద #ాà%ా
"య!ంపబ(fనను, అన�ZీN �ల; అత"�ేత స} �ాపమ	 �ేPంచల��x? 27272727 �ా%ా
ఇంత %tపu�×డ� �ేయ	నటB6 ను, మన �ేవ�"�I V#�ధమ	%ా �ాపమ	 �ేయ	
నటB6 ను అన�ZీN �లను V9ాహమ	 �ేZి��"న ]వంట-9ా#S మ�టలను �¤మ	
ఆల�IంపవచుdTx? అ" అ(f%SJ". 28282828 పK¥xన య�జక;డ�ను ఎల��Ìీబ	
క;మ�రFడ�T:ౖన ãయ��x క;మ�రFలలk ఒకడ� �#�య	(ైన
సనËల6 టBనక; అల;6 (xPQను. �x""బట-C  TEను అత" Tx±దwనుం(f త#S!J".
29292929 Tx �ే9ా, 9ారF య�జక ధర4మ	ను, య�జకధర4ప� "బంధనను, ల��య	ల
"బంధ నను అపVతKపరA#S గనుక 9ా#S" జj® పకమ	ంచ��నుమ	. 30303030 ఈల�గ	న
9ారF ఏ పర�ే�లలkను క>యక;ండ 9ా#S" పVతKపరA, పKJ య�జక;డ�ను
పKJ ల��య	డ�ను V¥� పK�ారమ	%ా ZLవ�ేయ	నటB6  "య!ంAJ". 31313131
మ#Sయ	 �ావలZి వAdనప�(ెల6  కటMCల అరuణను పKథమ ఫలమ	లను ¬Zి��"
వచుdనటB6 %ా TEను "య!ంAJ". Tx �ే9ా, �¤ల;�?r నను`
జj® పకమ	ంచు��నుమ	.

ఎZLN రF 1ఎZLN రF 1ఎZLN రF 1ఎZLN రF 1

1111 అహÌL�#�షp ��నమ	లలk జ#S%Sన చర�ల Vవరమ	; ©̈ందూ�ేశమ	
nదల;��" కcషp �ేశమ	వరక; నూట ఇరFవ�� P�డ� సం¯ాÍ నమ	లను
అహÌL�#�షp ఏలsను. 2222 ఆ �ాలమందు #ాజ?ౖన అహÌL�#�షp ష�షను �Åటలk
నుం(f #ాజ�ప#S�ాలన �ేయ	చుండ%ా 3333 తన P�ల;బ(f యందు మ�డవ



సంవతqరమ	న తన అ¥�పతpలకంద#S�I" ZLవక;లక;ను Vందు �ేPం�ెను.
�ారZీక �ేశమ	 ±క�య	 మ�ద� �ేశమ	±క�య	 ప#ాక\మWాల; ల;ను
ఘనుల;ను సం¯ాÍ Tx¥�పతpల;ను అత" స"`¥�నుండ%ా 4444 అతడ� తన
మ ©̈మగల #ాజ�మ	±క� ఐశ�ర� పK´µవమ	లను, తన మహ�x�Jశయ
ఘనతలను అTEక ��నమ	ల;, అన%ా నూట ఎనుబ�� ��నమ	ల; కనుపర�ెను. 5555
ఆ ��నమ	ల; గడAన తరF9ాత #ాà ష�షను �Åటలkనున` అల;uల�³!
ఘనుల�³! జనులకంద#S�I" #ాà �Åటలk" ��ట ఆవరణమ	లk ఏడ�
��నమ	ల; Vందు �ేPం�ెను. 6666 అక�డ ధవళ ధూమÖవరÞమ	ల;గల
అVZ2Txర�� �ేయబ(fన �xK ళ6�� చల;వ#ాJ సN ంభ మ	ల]ద ఉంచబ(fన 9:ం(f
కమ	4లక; త%S>ంAన �ెల;ప�ను ఊ�xరంగ	ను క>Zిన �ెరల;
9EKల�డ�చుం(ెను. మ#Sయ	 ఎరFప� �ెల;ప� పసుప� నల;ప� అPన
చల;వ#ాళØ6  పరAన TEల]ద 9:ం(f బం%ారFమయ���న జల�xరFగల
పరFప�ల;ం(ెను. 7777 అచdట కc(fన9ా#S�I VVధ���న బం%ారF �ాతKల��
�ాన!చుdచు, #ాà ZిÍJ�I త%SనటBC %ా #ాà �xK �Ôరసమ	ను �xసుల;
అ¥�కమ	%ా ��Zి#S. 8888 ఆ Vందు �ానమ	 ఆజj® ను¯ారమ	%ా జరFగ	టనుబట-C
PQవరFను బలవంతమ	 �ేయల�దు; ఎవడ� �Å#SనటBC %ా 9ా"�I 12టCవలsన" తన
�Åటప"9ా#S�I #ాà ఆజ® "Ad య	ం(ెను. 9999 #ాణÝPQ�న వÌిN  కcడ #ాజ?ౖన
అహÌL�#�షp �Åటలk ZీN �లక; ఒక Vందు �ేPం�ెను. 10101010 ఏడవ ��నమందు #ాà
�xK �Ôరసమ	 �xK %S సం�� షమ	%ా నున`ప�డ�, కc(fవAdన జనమ	నక;ను,
అ¥� పతpలక;ను #ాణÝPQ�న వÌిN±క� ¯êందర�మ	ను కను పరచవలsన" #ాజ
�I#§టమ	 ధ#Sంచు��"న ఆ��ను తన స"`¥��I 1ిల;చు��" వచుdనటB6  11111111 #ాజ?ౖన



అహÌL�#�షp ఎదుట ఉప�xరమ	 �ేయ	 ��హÉమ�ను ëజjN  హ#�ËTx ë%ాN
అబ%ాN  జ³తరF కర�సు అను ఏడ�గ	రF నప�ంసక;లక; ఆజj® 1ిం�ెను. ఆ��
¯êందర�వJ. 12121212 #ాణÝPQ�న వÌిN  నప�ంసక;ల�ేత ఇయ�బ(fన #ాజjజ® పK�ారమ	
వచుdటక; ఒపuక��%ా #ాà !గ	ల �Åప%Sం�ెను, అత" �Åపమ	 రగ	ల;��T:ను.
13131313 V¥�" #ాజ�ధర4మ	ను ఎ#S%Sన 9ారంద#S�ేత #ాà పKJ సంగJ
ప#Sష�#Sంచు��ను9ాడ�గనుక 14141414 అతడ� �ాలజj® నులను చూA#ాణÝPQ�న వÌిN
#ాజ?ౖన అహÌL�#�షp అను TEను నప�ంసక;ల�ేత ఇAdన ఆజ®పK�ారమ	 �ేయక
��Pనందున ఆ��క; V¥�"బట-C  �ేయవలZిన�ేమ" 9ా#S న(f%?ను. 15151515 అత"
స"`¥�" ఉం(f #ాà మ	ఖమ	ను చూచుచు, #ాజ�మందు పKథమ1ీఠమ	ల ]ద
కcరFdండ� �ారZీక;ల±క�య	 మ��ºయ	ల ±క�య	 ఏడ�గ	రF
పK¥xనుల; ఎవరన%ాక#?ªTx Ì2�xరF అ�x4�x త#§ªషp ��#?ను మ#?qTx
��మ��ాను అను9ారF. 16161616 ��మ��ాను #ాà ఎదుటను పK¥xనుల PQదుటను
ఈల�గ	 పKతp�తN ర!�ెdను#ాణÝPQ�న వÌిN  #ాà ఎడల మ�తKమ	 �ాదు, #ాజ?ౖన
అహÌL�#�షp ±క� సకల సం¯ాÍ నమ	లలkనుండ� అ¥�పతpలంద#S PQడలను
జనులంద#SPQడలను TEరసుÍ #ాల�PQను. 17171717 ఏల యన%ా #ాజ?ౖన అహÌL�#�షp
తన #ాణÝPQ�న వÌిN " తన స"`¥��I 1ిల;చు��" #ావలsన" ఆజj® 1ింప%ా ఆ��
#ాల�దను సంగJ బయల;పడ%ాTE ZీN �లందరF �x"V", మ	ఖమ	 ఎదుటTE తమ
ప�రFషpలను Jర¯ా�రమ	 �ేయ	దురF. 18181818 మ#Sయ	 �ారZీక;ల±క�య	
మ��ºయ	ల ±క�య	 Txయకపతp`ల; #ాణÝ �ేZిన�x" సమ� �xరమ	 V",
#ాణÝ ప>�IనటB6  ఈ ��నమందు #ాà±క� అ¥�పతpలంద#S�� పల;క;దురF.
�º"వలన బహÑ Jర ¯ా�రమ	ను �Åపమ	ను ప�టBC ను. 19191919 #ాàనక; సమ4J



ఆPQTx వÌిN  #ాజ?ౖన అహÌL�#�షp స"`¥��I ఇకను #ాకcడద"
తమ±దwనుం(f ±క #ాజjజ® ప�టCవలsను. అ�� తపuక;ండ�నటB6
�ారZీక;ల±క�య	 మ��ºయ	ల ±క�య	 Tx�యమ	��ప�న
"య!ంపవలsను. మ#Sయ	 వÌిN కంటM ãగ	�#ా>" #ాణÝ"%ా �xమ	
�ేయవలsను. 20202020 మ#Sయ	 #ాà �ేయ	 "రÞయమ	 V¯ాN ర���న తమ
#ాజ�మందంతట పKకట-ంAనPQడల, ఘను#ాల; %ా" అల;u#ాల;%ా" ZీN �లందరF
తమ ప�రFషpలను సTx4"ంచుదుర" �ె12uను. 21212121 ఈ సంగJ #ాàనక;ను
అ¥�పతpలక;ను అనుకcలమ	%ా ఉం(ెను గనుక అతడ� ��మ��ాను మ�ట
పK�ారమ	 �ేZ2ను. 22222222 పKJ ప�రFషpడ� తన Pంట-లk అ¥��ా#S%ా
నుండవలsన"య	, పKJ ప�రFషpడ� తన స�´µష ననుస#SంA తన Pంట-9ా#S��
మ�టల�డవలsన"య	 ఆజ® ఇAd,పKJ సం¯ాÍ నమ	నక; �x" 9Kా త
పK�ారమ	%ాను, పKJ జనమ	నక; �x" ´µష పK�ారమ	%ాను #ాà తన
సకల���న సం¯ాÍ నమ	లక; �x"" గ�#Sdన �x�×దుల; పం1ిం�ెను.

ఎZLN రF 2ఎZLN రF 2ఎZLN రF 2ఎZLN రF 2

1111 ఈ సంగతpలsౖన తరF9ాత #ాజ?ౖన అహÌL�#�షp ±క� ఆగ\హమ	
చల�6 #Sనప�డ� అతడ� వÌిN " ఆ���ేZిన�x"" ఆ��క; "రÞPంపబ(fన�x""

తలంచ%ా 2222 ¸°వనులగ	 #ాà ప#S�xరక;ల; ఇట6 "#S అంద���న కన�కలను
#ాà��రక; 9:దకనగ	ను, 3333 అందు"!తNమ	 ¯êందర�వతpలsౖన కన�కలంద#S"
సమకc#Sd ష�షను �Åట అంతఃప�రమ	నక; �ే#Sd ZీN �లక; �ాప#Sయగ	
#ాà±క� నప�ంసక;డగ	 Á̈%³ వశమ	నక; అపu%SంచునటB6  #ాà తన



#ాజ�మ	±క� సం¯ాÍ నమ	ల"`ట-లk ప#S�xరక;లను "య!ంచును%ాక.
���z��రక; సుగంధదKవ�మ	లను 9ా#S�IAdన తరF9ాత 4444 #ాà ఆ కన�కలలk
�ే"యందు ఇషCపడ�T° ఆ�� వÌిN �I బదుల;%ా #ాణÝయగ	ను. ఈ మ�ట #ాàనక;
అనుకcలమ�PQను గనుక అతడ� ఆల�గ	 జ#S%Sం�ెను. 5555 ష�షను �Åటలk
బ¿Tx�]య	డగ	 �×షpనక; ప�ట-Cన Ìి] క;మ�రFడగ	 య�PÀరF వంశసుÍ (ైన
n#?w�?r అను ఒక య�దుడ�ం(ెను. 6666 బబ	లkను #ాజ?ౖన T:బ	 క�ె`జరF య��x
#ాజ?ౖన PQ�ÅTx�ను పటBC ��" ��Pనప�డ� ఇతడ� PQ�ÅTx���కcడ
PQర�షల�మ	 నుం(f �ెరపటCబ(fన9ా#Sలk ఒకడ�. 7777 తన 1ినతం(fK క;మ�#?NPQ�న
హద¯ాq అను ఎZLN రF త>తండ�K ల; ల�"�ై య	ండ%ా అత(x��ను 12ంచు��T:ను.
ఆ�� అంద���న ర�పమ	ను సుందర మ	ఖమ	నుగల�ై య	ం(ెను. ఆ��
త>దండ�K ల; మరణమ	 ��ం��న తరF9ాత n#?w�?r ఆ��ను తన క;మ�#?N%ా
Zీ�క#Sం�ెను. 8888 #ాజjజ®య	 అత" "రÞయమ	ను పKచురమ	�ేయబ(f కన�కల;
అTEక;ల; ష�షను �Åటక; ��గ	�ేయబ(f Á̈%³ వశమ	నక; అపu %Sంప బడ%ా,
ఎZLN రFను #ాà±క� నగరFనక; �ేబ(f, ZీN �లను �ాయ	 Á̈%³వశమ	నక;
అపu%Sంపబ(ెను. 9999 ఆ Aన`�� అత" దృÌిC �I ఇం12ౖన�� గనుక ఆ�� అత"వలన
దయ��ం�ెను; �ాబట-C  ఆ�� ప#Sమళ �I\యల��ర�?rన వసుN వ�లను ఆ��క;
�ావలZిన ´¢జనప�xరÍమ	లను, #ాà ఇంట-లkనుం(f ఆ��క; ఇయ�ద%Sన
P�డ�గ	రF ఆడ�1ిల6  లను అతడ� ఆ��క; త�ర%ా ఏరuరA ఆ��ను ఆ��
�ె>క�ెN లను అంతఃప�రమ	లk అJ W \ష¡ ���న సÍలమం దుం�ెను. 10101010 n#?w�?r
జjJ"  వంశమ	ను కనుపరచ కcడద" ఎZLN రFనక; ఆజj® 1ింAయ	ం(ెను
గనుక ఆ�� �ెల;పల�దు. 11111111 ఎZLN రF ఏల�గ	ం(ెT° అ��య	, ఆ���³!



సంభVంచుT° అ��య	 �ె>Zి��నుట�?r అంతఃప�రమ	 ±క� ఆవరణమ	 ఎదుట
పKJ��నమ	 n#?w�?r JరFగ	ల�డ� చుం(ెను. 12121212 ఆరFమ�సమ	ల; %�పరస
�ైలమ	��ను, ఆరF మ�సమ	ల; సుగంధవర¶మ	ల��ను, ZీN �ల ప#Sమళ
�I\యల��ర�?rన మ#S 9EరF ప�xరÍమ	ల��ను ZీN �ల; ప#Sమళ �I\యల; మ	%SంA
#ాàTUదwక; ��వ�9ారF పం(ెKండ� మ�సమ	లsౖన తరF9ాత #ాజ?ౖన అహÌL�#�షp
TUదwక; 9:ళØ6 టక; ఒ���క� Aన`�x"�I వంతp వAdనప�డ� ఒ���క Aన`��
#ాàTUదwక; ఆ Vధమ	%ా ��వ�చుం(ెను, ఏమన%ా ఆ ¬రFన 9ారF ప#Sమళ
�I\యల; �ేయ	�ాలమ	 సంప�రÞమగ	 చుం(ెను. 13131313 మ#Sయ	
అంతఃప�రమ	లkనుం(f #ాà ఇంట-లk"�I 9:ళ6వలZిన సమయమందు ఆ��
P��¤! �ÅరFT° అ�� అట-C  ZీN ��I ఇయ�బడ�టకదుw . 14141414 ¯ాయంతKమందు ఆ��
లkప>�I 9:È6  మరF��నమ	 ఉపపతp`లను �ాయ	 #ాà±క� షండ�(ైన
షయష¶ à అను అత" వశమ	లkనున` #?ండవ అంతః ప�రమ	నక;
J#S%Sవచుdను. ఆ��యందు #ాà సం��ÌింA ఆ��ను 1LరF12ట-C  1ి>A�ేTE %ా"
ఆ�� #ాàTUదwక; మరల 9:ళ6క;ం(ెను. 15151515 n#?w�?r తన క;మ�#?N%ా
Zీ�క#Sంచు��"న తన 1ినతం(fKPQ�న అá}Pల; క;మ�#?N యగ	 ఎZLN రF
#ాàTUదwక; 9:ళØ6 టక; వంతp వAdనప�డ� ZీN �లను �ాయ	 #ాà±క�
షండ�(ైన Á̈%³ "రÞPంAన అలం�ారమ	%ాక ఆ�� మ#S ఏ!య	 �Åరల�దు.
ఎZLN రFను చూAన 9ారంద#S�I ఆ��యందు దయప�టMCను. 16161616 ఈ పK�ారమ	 ఎZLN రF
#ాజ?ౖన అహÌL�#�షp ఏల;బ(fయందు ఏడవ సంవతqరమ	న టMబéతp అను
ప��యవ T:లలk #ాజ నగరFలk"�I అత"±దwక; ��%ా 17171717 ZీN �లంద#SకంటM #ాà
ఎZLN రFను 1LK!ం�ెను, కన�లంద#SకంటM ఆ�� అత"వలన దయ��x�fణ�మ	ల;



��ం�ెను. అతడ� #ాజ��I#§టమ	ను ఆ�� తల]ద ఉంA ఆ��ను వÌిN �I
బదుల;%ా #ాణÝ%ా "య!ం�ెను. 18181818 అప�డ� #ాà తన అ¥�పతpలకంద#S�I"
ZLవక;లకంద#S�I" ఎZLN రF Vషయ��� ±క %tపuVందు �ేPంA,
సం¯ాÍ నమ	లలk Z2లవ���నమ	 పKకట-ంA #ాà ZిÍJ�I త%SనటBC %ా బహÑమతpల;
ఇ1ిuం�ెను. 19191919 #?ండవమ�రF కన�కల; కcరdబ(fనప�డ� n#?w�?r #ాà
గ	మ4మ	లk కcరFd" య	ం(ెను. 20202020 ఎZLN రF n#?w�?r±క� ��షణ మందున`
�ాలమ	న �ేZినటBC %ాTE ఇప�డ�ను అత" మ�టక; ఆ�� లkబడ�చుం(ెను
గనుక n#?w�?r తనక; ఆజj® 1ింAన పK�ారమ	 ఎZLN రF తన జjJT:ౖనను తన
వంశమ	 T:ౖనను �ె>యజ³యక య	ం(ెను. 21212121 ఆ ��నమ	లలk n#?w�?r #ాà
గ	మ4మ	లk కcరFd" య	ండ%ా #ాà±క� PదwరF షండ�లsౖన ë%ాN ను
�ె#?షp అను �x�ర�ాలక;ల; �Åపగ\సుN లsౖ #ాజ?ౖన అహÌL�#�షpను చంప�టక; ఆలk
Aంచు��" య	ం(f#S. 22222222 ఈ సంగJ n#?w�?r�I �ె>యబ(f నందున అతడ� �x""
#ాణÝPQ�న ఎZLN రF�� �ె12uను. ఎZLN రF n#?w�?r±క� 1Lరట #ాàనక; �x" �ె>య
జ³Z2ను. 23232323 ఈ సంగJ"గ�#Sd V�xరణ�ా%ా అ�� "జ మ�PQను. అందు�ేత
9ా#SదwరFను ఒక �ెటBC క; ఉ#S ¬Pంపబ(f#S. ఇ�� #ాà ఎదుటTE #ాజ�సమ��xర
గ\ంథమందు 9Kా యబ(ెను.

ఎZLN రF 3ఎZLN రF 3ఎZLN రF 3ఎZLN రF 3

1111 ఈ సంగతpలsౖన తరF9ాత #ాజ?ౖన అహÌL�#�షp హ��4�x�x క;మ�రFడ�ను
అ%ా%§య	డ�నగ	 }మ�నును ఘనపరA 9ా" ¼̈AdంA, 9ా" 1ీఠమ	ను తన
దగ¶ర నున` అ¥�పతpలంద#SకంటM ఎతpN %ా నుం�ెను. 2222 �ాబట-C  #ాà



గ	మ4మ	ననున` #ాజZLవక;లందరFను #ాజjజj® ను ¯ారమ	%ా ¹�ాళ�6 "
}మ�నునక; నమస�#SంA#S. n#?w�?rవంగకయ	 నమ¯ా�రమ	 �ేయకయ	
నుండ%ా 3333 #ాà గ	మ4మ	ననున` #ాజZLవక;ల;వ� #ాజjజ®నుఎందుక;
]రFచుTx`వ" n#?w�?r" అ(f%S#S. 4444 ఈ పK�ారమ	 9ారF పKJ��నమ	 అత"��
�ెప�చు వAdనను అతడ� 9ా#S మ�ట �ెV" బ¿టCక��PQను గనుక
9ారFn#?w�?r±క� మ�టల; ZిÍ రపడ�T° ల��ో చూతమ" �x" }మ�నునక;
�ె>1ి#S. ఏలయన%ా అతడ�TEను య�దుడను గనుక ఆ ప" �ేయజjలన"
9ా#S�� �ె1ిu య	ం(ెను. 5555 n#?w�?r వంగకయ	 నమస�#Sంపకయ	 నుండ�ట
}మ�ను చూAనప�డ� బహÑ%ా �Åప%SంA 6666 n#?w�?r �Kా ణమ	 మ�తKమ	
¬య	ట స�లu�ార�మ" PQంA, n#?w�?r±క� జనుల; ఎవ#?rన�� �ె>Zి��",
అహÌL�#�షp±క� #ాజ�మందంతటనుండ� n#?w�?r స�జనులగ	
య�దులనంద#S" సంహ#Sంచుటక; ఆలk Aం�ెను. 7777 #ాజ?ౖన అహÌL�#�షp±క�
P�ల;బ(f యందు పం(ెKండవ సంవతqరమ	న ¯ాను మ�సమ	న, అన%ా,
పKథమమ�సమ	న 9ారF }మ�ను ఎదుట ప�రF, అన%ా *ట-"
��న��నమ	నక;ను T:ల T:లక;ను అ�xరF అను పం(ెKండవ T:లవరక; 9Eయ	చు
వAd#S. 8888 అంతట }మ�ను అహÌL�#�షp�� �ె1ిuన�ేమన%ా ] #ాజ� సం¯ాÍ
నమ	ల"`ట-యందుండ� జనులలk ఒక జjJ9ారF �ెద#S య	Tx`రF; 9ా#S
Vధుల; సకలజనుల Vధులక; 9EరF%ా ఉన`V; 9ారF #ాà±క� ఆజ®లను
%?r��ను9ారF �ారF; �ాబట-C  9ా#S" ఉండ"చుdట #ాàనక; పKãజనకరమ	 �ాదు.
9999 #ాàనక; సమ4JPQ��ే 9ారF హతమ	 �ేయబడ� నటB6 ను, TEను ఆ
ప"�ేయ	9ా#S�I ఇరFవ��9Eల మణ	గ	ల 9:ం(f" #ాà±క� ఖజjTxలk



ఉంచుటక; త�A అపu%SంచునటB6 ను, చటCమ	 ప�ట-C ంచుమన%ా 10101010 #ాà తన�ేJ
ఉంగరమ	 ¬Zి �x"" హ��4�x�x క;మ�రF(ైన అ%ా%§య	డగ	 }మ�నున
�IAd 11111111 ఆ 9:ం(f  �Iయ� బ(fయ	న`��; దృÌిC �I ఏ�� అనుకcల¹ అ�� ఆ
జను లక; �ేయ	నటB6 %ా 9ారFను క; అపu%Sంపబ(f య	Tx`ర" #ాà
Z2లV�ెdను. ఈ }మ�ను య�దులక; శతpK వ�. 12121212 nదట- T:ల పదమ�డవ
��నమందు #ాà±క� 9Kా త%ాండ�K  1ిల;వబ(f#S; }మ�ను ఆజj® 1ింAన
పK�ారమ	 అంతయ	 ఆ య� సం¯ాÍ నమ	ల]ద నుంచ బ(fన #ాà±క�
అ¥�పతpలక;ను అ¥��ారFలక;ను, ఆ య� సం¯ాÍ నమ	లలk" జనమ	ల]ద
నుంచబ(fన అ¥� పతpలక;ను అ¥��ారFలక;ను,9ా#S 9ా#S >1ి"బట-Cయ	, ఆ య�
జనమ	ల´µషను బట-Cయ	, #ాజ?ౖన అహÌL�#�షp 1Lరట ఆ 9Kా త%ాండK�ేత
�x�×దుల; 9Kా Pంపబ(f #ాà ఉంగరమ	�ేత మ	��Kంపబ(ెను. 13131313 అ�xరF అను

పం(ెKండవ T:ల పదమ�డవ ��నమందు ¸°వనుల TE! వృదుz లTE! h�వ�ల
TE! ZీN �ల TE! య�దుల నంద#S" ఒక���నమం�ే బÐJN %ా "ర�4లమ	 �ేZి
9ా#S ¯�మ	4 ��ల6 ప�చుd ��మ4" �x�×దుల; అం�ె9ా#S�ేత #ాజ�
సం¯ాÍ నమ	ల"`ట-�I" పంపబ(ెను. 14141414 మ#Sయ	 ఒ�ాTUక ��నమ	నక; 9ారF
Zిదzపడవలsనను ఆ ఆజ®క; ఒక పKJ పKబ>ంపబ(fన�ై పKJ సం¯ాÍ నమ	లkనున`
సమసN  జనులక; ఇయ�బడ�టక; పంపబ(ెను. 15151515 అం�ె9ారF #ాజjజ® �ేత
త�ర12టCబ(f బయల;9:È6#S. ఆ య�జ® ష�షను �Åటలk ఇయ�బ(ెను, �x" V"
ష�షను పటCణమ	 కలతప(ెను. అంతట #ాàను }మ�నును Vందుక;
కcరFdం(f#S.



ఎZLN రF 4ఎZLN రF 4ఎZLN రF 4ఎZLN రF 4

1111 జ#S%Sనదంతయ	 �ె>య%ాTE n#?w�?r తన బటCల; Aంప���" %�T:పటCల;
9EZి��" బ�(f�ె ��Zి��" పటCణమ	 మధ�క; బయల;9:È6 మ} Wóకమ	�� #�ద
నమ	�ేZి 2222 #ాà గ	మ4మ	 ఎదుట-�I వ�ెdను; %�T: కటBC  ��"న9ాడ� #ాà
గ	మ4మ	న పK9Ehంపకcడదన` ఆజ® కలదు. 3333 #ాà±క� ఆజ®య	
Wాసనమ	ను ఏ సం¯ాÍ న మ	నక; వ�ెdT° అక�డనున` య�దుల;
ఉప9ాసమ	ం(f మ}దుఃఖమ	లkను ఏడ�uలkను #�దనమ	లkను
మ	"%Sన9ా#?r#S,ఆTEక;ల; %�T:ను బ�(f�ెను 9EZి��" ప(f య	ం(f#S. 4444 ఎZLN రF
±క� ప"క�ెN ల;ను ఆ��దగ¶రనున` షండ�ల;ను వAd జ#S%Sన�x" ఆ��క;
�ె>యజ³య%ా #ాణÝ %tపu మT°V�xరమ	 కల�ైn#?w�?r కటBC ��"య	న`
%�T:పటCను ¬Zి9Eయ	మ" ఆజ® ఇAd, కట-C ంచు��నుట�?r అత"±దwక;
వసN �మ	ల; పం12ను %ా" అతడ� 9ాట-" ¬Zి��నల�దు. 5555 అప�డ� ఎZLN రF తను`
క"12ట-C  య	ండ�టక; #ాà "య!ంAన షండ�లలk హ�xక; అను ఒక" 1ి>A
అ�� ఏ!PQ�న��, ఎందు�?rన�� �ె>Zి ��నుటక; n#?w�?r±దwక; 9:ళØ6 మ" ఆజ®
"�ెdను. 6666 హ�xక; #ాà గ	మ4మ	 ఎదుటనున` పటCణప� �¥�లk నుండ�
n#?w�?r±దwక; ��%ా 7777 n#?w�?r తనక; సంభVంAన దంతయ	, య�దులను
Txశనమ	 �ేయ	టక; %ాను }మ�ను 9ా#S"బట-C  #ాà ఖజjTxక; త�A
P�ెdదన" �ె1ిuన ¯�మ	4 nతNమ	 ఇంత య"య	ను అత"�I �ె>1ి 8888 
9ా#S" సంహ#Sంచుట�?r ష�షనులk ఇయ�బ(fన ఆజ® పKJ" ఎZLN రFనక; చూZి
�ెల;ప�మ"య	, ఆ�� తన జనుల Vషయ��� #ాàను 9Eడ���" అత"



సమ	ఖమందు Vన`పమ	 �ేయ	ట�?r అత"±దwక; ��వలs న" �ెప�మ"య	
�x" నత" �I�ెdను. హ�xక; వAd n#?w�?r±క� మ�టలను ఎZLN రF�� �ె12uను.
9999 అంతట ఎZLN రF n#?w�?r�� �ెప�మ" హ�xక;నక; Z2లVAdన �ేమన%ా 10101010
1ిల;వ బడక ప�రFషp(ే %ా" ZీN �P� %ా" #ాà 11111111 ±క� అంతర¶ృహమ	న
పK9EhంAనPQడల బKదుక;నటB6 %ా #ాà తన బం%ారప�దండమ	ను ఎవ#SతటBC
�xప�T° 9ారF తపu పKJ9ాడ� సంహ#Sంప బడ�నన` క� Sన���న ఆజ® కలద"
#ాజZLవక;లకంద#S�I" అత" సం¯ాÍ నమ	లలkనున` జనులకంద#S�I" �ె>ZL
య	న`��. TEట-�I మ	పu�� ��నమ	లనుం(f #ాàTUదwక; పK9Ehంచుటక; TEను
1ిల;వబడల�ద" �ెప�మT:ను. 12121212 9ారF ఎZLN రF ±క� మ�టల; n#?w�?r�I
�ెల;ప%ా 13131313 n#?w�?r ఎZLN రF�� ఇటB6  పKతp�తN ర !Ad#ాజ నగరFలk
ఉన`ంతమ�తKమ	�ేత య�దులంద#SకంటM వ� త1ిuంచు��ందువ" 
మనసుqలaతలంచు��నవదుw ; 14141414 వ� ఈ సమయమందు ఏ!య	 మ�టల�డక
మ�నమ	%ానున` PQడల య�దులక; స} యమ	ను Vడ�దలయ	
మ#S±క ��క;�నుం(f వచుdను %ా", వ�ను  తం(fK Pంట-9ారFను
నhంచుదురF. వ� ఈ సమయమ	ను బట-CP� #ాజ�మ	నక; వAdJ9E¹
ఆలkAంచు��నుమ" �ెప�మT:ను. 15151515 అప�డ� ఎZLN రF n#?w�?r�� మరల ఇట6 T:ను.
16161616 వ� ��P ష�షనునందు కనబ(fన య�దులనంద#S"
సమ�జమం��రమ	నక; సమకc#Sd, Tx "!తNమ	 ఉప9ాసమ	ం(f మ�డ�
��నమ	ల; అన` �ానమ	ల; �ేయక;ండ�(f; TEనును Tx ప" క�ెN ల;ను కcడ
ఉప9ాసమ	ందుమ	; పK9Ehంచుట Tx�య వ�J#SకNమ	%ా నున`ను TEను
#ాàTUదwక; పK9Ehంచుదును; TEను నhంAన నhం�ెదను. 17171717 అటBవలsTE n#?w�?r



బయల;�ే#S ఎZLN రF తనక; ఆజj® 1ింAన యంతట- పK�ార మ	%ా జ#S%Sం�ెను.

ఎZLN రF 5ఎZLN రF 5ఎZLN రF 5ఎZLN రF 5

1111 మ�డవ ��నమందు ఎZLN రF #ాజభ�షణమ	ల; ధ#Sంచు ��",
#ాàనగరF±క� ఆవరణమ	లk #ాà స"`¥��I 9:È6  ">�ెను. #ాజనగరF
�x�రమ	నక; ఎదురF%ానున` #ాజjవరణమ	లk తన #ాజjసనమ	]ద #ాà
కcరFd" య	ం(ెను. 2222 #ాణÝPQ�న ఎZLN రF ఆవరణమ	లk "ల;వబ(f య	ండ�ట
#ాà చూడ%ా ఆ��యందు అత"�I దయ ప�టMCను. #ాà తన �ేJలkనుండ�
బం%ారప� దండమ	ను ఎZLN రFతటBC  �xప%ా ఎZLN రF దగ¶రక; వAd దండమ	
±క� ��న మ	టMCను. 3333 #ాà#ాణÝPQ�న ఎZLN ర�, �³! �ావలsను?  మనV
P�!ట-? #ాజ�మ	లk సగమ	 మటBC క; కను గ\ ©̈ం�ెదన" ఆ���� �ెపu%ా 4444
ఎZLN రF #ాàనక; య	కNమ	%ా ��AనPQడల TEను #ాà��రక; Zిదzమ	
�ేPంAన Vందునక; #ాజ9:ౖన �xమ	ను }మ�నును TEడ� #ావలsన"
�ÅరFచుTx`న" పKతp�తN ర!�ెdను. 5555 ఎZLN రF మ�టపK�ారమ	%ా జరFగ	నటB6
}మ�ను �ేయ వలయ	న" త�ర12టBC మ" #ాà Z2లVయ�%ా #ాàను
}మ�నును ఎZLN రF �ేPంAన Vందునక; వAd#S. 6666 #ాà �xK �Ôరసప� Vందుక;
కcరFdం(f ఎZLN రFను చూA  �Å#Sక P�!ట-? అ�� కనుగ\ ©̈ంపబడ�ను, 
మనV P�!ట-? అ�� #ాజ�మ	లk సగమ	మటBC �?rనను �ేయబడ� న" �ెపu%ా 7777
ఎZLN రF ఈల�గ	 పKతp�తN ర!�ెdను#ాజ9:ౖన తమ దృÌిC �I Tx PQడల దయక>%S
Tx మనV ��ప�నను Tx �Å#Sక��ప�నను జ#S%Sంచుట #ాజ9:ౖన తమక;
అనుకcల����ే 8888 #ాజ9:ౖన �xమ	ను }మ�నును ] "!తNమ	 TEను



�ేPంపబ¢వ� Vందునక; #ావలsను. #ాజ9:ౖన �xమ	 �ె1ిuనటB6  #³పట- ��నమ	న
TEను �ేయ	దును; ఇ�ే Tx మనVయ	 Tx �Å#Sకయ	 నT:ను. 9999 ఆ ��నమందు
}మ�ను సం��ÌింA మT°ల�6 సమ	గల9ా(ై బయల;9:È6 ,
#ాàగ	మ4మ	ననుండ� n#?w�?r తను` చూAయ	 అతడ� ల�A "ల;వకయ	
కదలకయ	 ఉన`ం దున n#?w�?r]ద బహÑ%ా �Åప%Sం�ెను. 10101010 అP�ే }మ�ను
�Åపమ	 అణచు��" తన Pంట-�I��P తనZL` ©̈తpలను తన ´µర� PQ�న
జ?#?షpను 1ి>1ింA 11111111 తనక; క>%Sన %tపu ఐశ�ర�మ	ను గ�#Sdయ	,
�xల�మం�� 1ిల6 ల; తనక;ండ�టను గ�#Sdయ	, #ాà తను` ఘనపరA #ాà
�I\ందనుండ� అ¥�పతpల]దను ZLవక;ల]దను తను` ఏల�గ	న 12దw%ా�ేZ2T°
�x"" గ�#Sdయ	 9ా#S�� మ�టల�(ెను. 12121212 మ#Sయ	 అతడ�#ాణÝPQ�న ఎZLN రF
�xను �ేPంAన Vందునక; #ాàను నను` తపu మ#S PQవ""
1ి>1ించల�దు,#³పట- ��నమ	న కcడ #ాà�� క>Zి Vందునక; రమ4" Txక;
Z2ల9:ౖనద" �ె>యజ³Z2ను. 13131313 అP�ే య�దు(ైన n#?w�?r #ాàగ	మ4మ	న
కcరFd"య	ండ�ట TEను చూచునంత �ాలమ	 ఆ పదV అంతట-వలన Txక;
పKãజన �¤!య	 ల�ద" అతడ� �ెపu%ా 14141414 అత" ´µర�PQ�న జ?#?షpను
అత" ZL` ©̈తpలందరFనుఏబ�� మ�రల ఎతpN గల ±క ఉ#S��య�
�ేPంచుమ	; �x" ]ద n#?w�?r ఉ#S¬Pంపబడ�నటB6  #³ప� వ� #ాà��
మనV �ేయ	మ	; తరF9ాత వ� సం��షమ	%ా #ాà�� కcడ Vందునక;
��దువ� అ" అత"�� �ె1ిu#S. ఈ సంగJ }మ�నునక; య	కNమ	%ా
కనబ(fనందున అతడ� ఉ#S��య� ±కట- Zిదzమ	 �ేPం�ెను.



ఎZLN రF 6ఎZLN రF 6ఎZLN రF 6ఎZLN రF 6

1111 ఆ #ాJK "దKపటCక ��Pనందున #ాజ�ప� సమ� �xర గ\ంథమ	 �ెమ4" #ాà
ఆజ® ఇయ�%ా అ�� #ాà ఎదుట చ��V V"1ింపబ(ెను. 2222 �x�ర�ాలక;లsౖన
ë%ాN ను �ె#?షp అను #ాà±క� PదwరF నప�ంసక;ల; #ాజ?ౖన అహÌL�#�షpను
చంప యJ`ంAన సంగJ n#?w�?r �ె>1ినటBC  అందులk 9Kా యబ(f య	ం(ెను. 3333
#ాà ఆ సంగJ V"ఇందు "!తNమ	 n#?w�?r�I బహÑమJ P��ై నను ఘనత
P��ైనను �ేయబ(ెTx అ" యడ�గ%ా #ాà ZLవక;ల; అత"�³!య	
�ేయబడల�ద" పKతp�తN ర !Ad#S. 4444 అప�డ�ఆవరణమ	లk ఎవ#� య	Tx`ర"
#ాà �ె12uను. అపuట-�I }మ�ను �xను �ేPంAన ఉ#S��య�]ద n#?w�?r"
ఉ#S¬Pంప Z2లVమ4" #ాà�� మనV �ేయ	ట�?r #ాజనగరF±క�
ఆవరణమ	 లk"�I వAdయ	ం(ెను. 5555 #ాజ ZLవక;ల;ఏ>న9ా(x AతN  %Sంచుమ	,
}మ�ను ఆవరణమ	లk "ల;వబ(fయ	Tx`డ" #ాà�� �ెపu%ా #ాà అత"
#ా"య	�డ" Z2లVAd నందున }మ�ను లkప>�I వ�ెdను. 6666 #ాà ఘనపరచ
న1L�fంచు9ా"�I ఏ!�ేయవలsన" #ాà అత" నడ�గ%ా }మ�నునను` %ాక
మ#S ఎవ#S" #ాà ఘనపరచ న1L �fంచున" తనలk �xనను��" #ాà��
ఇట6 T:ను 7777 #ాà ఘనపరచ న1L�fంచు9ా"�I �ేయ త%Sన�ేమన%ా 8888 #ాà
ధ#Sంచు��ను #ాజవసN �మ	లను #ాà ఎక;� గ	ఱÃమ	ను #ాà తన తల]ద
ఉంచు��ను #ాజ�×#§టమ	ను ఒకడ� ¬Zి��" #ా%ా 9999 ఘనులsౖన #ాà±క�
అ¥�పతpలలk ఒకడ� ఆ వసN �మ	లను ఆ గ	ఱÃమ	ను పటBC ��", #ాà ఘనపరచ
న1L�fంచు 9ా"�I ఆ వసN �మ	లను ధ#Sంప జ³Zి ఆ గ	ఱÃమ	]ద అత"" ఎ�I�ంA



#ాజ�¥�లk అత" న(f1ించుచు#ాà ఘనపరచ న1L�fంచు9ా"�I ఈపK�ారమ	%ా
�ేయతగ	న" అత"మ	ందర �xట-ంపవలsను. 10101010 అందుక; #ాàవ�
�ె1ిuనపK�ార�¤ �ఘÖమ	%ా ఆ వసN �మ	లను ఆ గ	ఱÃమ	ను ¬Zి��", #ాà
గ	మ4మ	TUదw  కcరFd"య	న` య�దు(ైన n#?w�?r�I ఆల�గ	నTE �ేయ	మ	;
వ� �ె1ిuన�x"లk ఒకట-య	 Vడ�వక అంతయ	 �ేయ	మ" }మ�నునక;
ఆజ® ఇ�ెdను. 11111111 ఆ పK�ార�¤ }మ�ను ఆ వసN �మ	లను ఆ గ	ఱÃమ	ను ¬Zి��",
n#?w�?r�I ఆ వసN �మ	లను ధ#Sంపజ³Zి ఆ గ	ఱÃమ	 ]ద అత"" ఎ�I�ంA #ాజ
�¥�లk అత" న(f1ించుచు, #ాà ఘనపరచ న1L�fంచు9ా"�I ఈ పK�ారమ	 �ేయ
తగ	న" అత" మ	ందర �xట-ం�ెను. 12121212 తరF9ాత n#?w�?r #ాà గ	మ4మ	TUదwక;
వ�ెdను; అP�ే }మ�ను తల కప���" దుఃüంచుచు తన Pంట-�I త�ర%ా 9:È6
��PQను. 13131313 }మ�ను తనక; సంభVంAనదంతయ	 తన ´µర�PQ�న
జ?#?షpక;ను తన ZL` ©̈తpలకంద#S�I" �ెల; ప%ా, అత"±దwనున`
జj® నుల;ను అత" ´µర�PQ�న జ?#?షpనుఎవ"�ేత క; అ¥��ారనషCమ	
కల;గ	చున`�ో ఆ n#?w�?r య�దుల వంశప�9ా(ైనPQడల అత"]ద క;
జయమ	 కల;గదు, అత"�ేత అవశ�మ	%ా �ె(f ��దువ" ఆత"�� అ"#S. 14141414
9ారF ఇంక మ�టల�డ�చుండ%ా #ాà±క� నప�ంసక;ల; వAd ఎZLN రF �ేPం
Aన Vందునక; రమ4" }మ�నును త�ర12ట-C #S.

ఎZLN రF 7ఎZLN రF 7ఎZLN రF 7ఎZLN రF 7

1111 #ాàను }మ�నును #ాణÝPQ�న ఎZLN రFTUదwక; Vందు నక; #ా%ా 2222 #ాàఎZLN రF
#ాణ÷,  Vజj® పన �¤!ట-? అ�� కనుగ\ ©̈ంపబడ�ను,  మనV P�!ట-?



#ాజ�మ	లk సగమ	మటBC �?rనను కను గ\ ©̈ం�ెదన" #?ండవTxడ� �xK �Ôరసప�
Vందులk ఎZLN రF�� అT:ను. 3333 అప�డ� #ాణÝPQ�న ఎZLN రF ఈల�గ	
పKతp�తN ర!�ెdను#ాజj,  దృÌిC �I TEను దయ��ం��న �xనT:ౖన PQడల #ాజ9:ౖన
తమక; సమ4JPQ��ే, Tx Vజj® పననుబట-C  Tx �Kా ణమ	ను, Tx మనV"బట-C  Tx
జనుల;ను, Tx కనుగ\ ©̈ంపబడ�దురF %ాక. 4444 సంహ#Sంపబడ�టక;ను, హతమ	
�ేయబ(f నhంచుటక;ను, TEనును Tx జనుల;ను కcడ అమ4బ(fన9ారమ	.
�¤మ	 �xసులమ	%ాను �xసు #ాండKమ	%ాను అమ4బ(fన PQడల TEను
మ�నమ	%ా నుందును; ఏలయన%ా మ� V#�¥�" త1ిuంచు��నుట�?r �¤మ	
#ాజవగ	 తమ#S" శ\మపరచుట య	కNమ	 �ాదు. 5555 అందుక; #ాజ?ౖన
అహÌL�#�షpఈ �ార�మ	 �ేయ	టక; తన మనసుq ధృఢపరచు��న`9ా(ెవడ�?
9ా(ే(f? అ" #ాణÝయగ	 ఎZLN రF నడ�గ%ా 6666 ఎZLN రFమ� V#�¥� యగ	 ఆ పగ9ాడ�
దుషpC (ైన PÀ }మ�TE అT:ను. అంతట }మ�ను #ాà ఎదుటను #ాణÝ
PQదుటను భయ��\ా ంతp(xPQను. 7777 #ాà ఆగ\హnం�� �xK �Ô రసప� Vందును
V(fA నగరF వనమ	నక; ��PQను. అP�ే #ాà తనక; ఏ�ో }"�ేయ
ను�ేwhం�ెన" }మ�ను �ె>Zి��", #ాణÝPQ�న ఎZLN రF ఎదుట తన �Kా ణమ	��రక;
Vన`పమ	 �ేయ	ట�?r ">�ెను. 8888 నగరFవనమ	లkనుం(f �xK �Ôరసప�
VందుసÍలమ	నక; #ాà J#S%S #ా%ా ఎZLN రF కcరFdం(fయ	న` శయ�]ద
}మ�ను బ(fయ	ండ�ట చూA�డ� ఇంట-లk Tx సమ	ఖమ	 ఎదుటTE #ాణÝ"
బలవంతమ	 �ేయ	Tx? అ" �ె12uను; ఆ మ�ట #ాà T°ట #ా%ాTE బంటBల;
}మ�ను మ	ఖమ	నక; మ	సుక; 9EZి#S. 9999 #ాà మ	ందర నుండ� షండ�లలk
హ#�ËTx అనుTUకడ�ఏ>న9ా(x AతN %Sంచుమ	, #ాà �¤ల;��రక; మ�టల�(fన



n#?w�?r" ఉ#S¬య	టక; }మ�ను �ేPంAన P�బ�� మ�రల PQతpN  గల
ఉ#S��య� }మ�ను ఇంట-±దw Txటబ(f య	న` దన%ా #ాà�x"]ద 9ా"
ఉ#S¬య	డ" ఆజ® ఇ�ెdను. 10101010 �ా%ా }మ�ను n#?w�?r�I Zిదzమ	�ేZిన ఉ#S
��య�]ద 9ారF అత"TE ఉ#S¬Zి#S. అప�డ� #ాà ±క� ఆగ\హమ	 చల�6 #?ను.

ఎZLN రF 8ఎZLN రF 8ఎZLN రF 8ఎZLN రF 8

1111 ఆ ��నమ	న #ాజ?ౖన అహÌL�#�షp య�దులక; శతpK వ�(ైన }మ�ను ఇంట-"
#ాణÝPQ�న ఎZLN రFన �I�ెdను ఎZLN రF n#?w�?r తనక; ఏ! �ావలsT° #ాàనక;
�ె>య జ³Zిన]దట అతడ� #ాà స"`¥��I #ా%ా 2222 #ాà }మ�ను �ేJలkనుం(f
¬Zి��"న తన ఉంగరమ	ను n#?w�?r�I ఇ�ెdను. ఎZLN రF n#?w�?r" }మ�ను
ఇంట-]ద అ¥��ా#S%ా ఉం�ెను. 3333 మ#Sయ	 ఎZLN రF #ాà ఎదుట మనV �ేZి��",
అత" �ాదమ	ల]ద ప(f, అ%ా%§య	(ైన }మ�ను �ేZిన �×డ�ను అతడ�
య�దులక; V#�ధ మ	%ా తలంAన ãచనను వ�రÍపరచుడ" క`ళ6�� అత"
9Eడ���న%ా 4444 #ాà బం%ారF దండమ	ను ఎZLN రF తటBC  �x12ను. ఎZLN రF ల�A #ాà
ఎదుట ">A 5555 #ాజ9:ౖన తమక; సమ4JPQ�నPQడలను,తమ దృÌిC �I TEను
దయ��ం��న �xనT:ౖ #ాజ9:ౖన తమ PQదుట ఈ సంగJ య	కNమ	%ా ��Aన
PQడలను, తమ దృÌిC �I TEను ఇం12ౖన �xన T:ౖనPQడలను, #ాజ9:ౖన తమ సకల
సం¯ాÍ నమ	లలk నుండ� య�దులను Txశనమ	�ేయవలsన" హ��4�x�x
క;మ�రF(ైన అ%ా%§య	డగ	 }మ�ను 9Kా PంAన �x�×దుల��ప�న
జరFగక;ండ�నటB6  9ాట-" రదుw �ేయ	టక; ఆజ® ఇయ	�(f. 6666 Tx జనుల]���I
#ాబ¢వ� �×డ�ను, Tx వంశమ	±క� Txశనమ	ను చూA TEను ఏల�గ	 స ©̈ంప



గలన" మనV�ేయ%ా 7777 #ాజ?ౖన అహ ÌL�#�షp #ాణÝPQ�న ఎZLN రFనక;ను
య�దు(ైన n#?w�?r�I" ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను}మ�ను ఇంట-" ఎZLN రFన
�IAdయ	Tx`ను; అతడ� య�దులను హతమ	�ేయ	టక; పKయJ`ంA నందున
అతడ� ఉ#S��య�]ద ఉ#S¬యబ(ెను. 8888 అP�ే #ాà1Lరట 9Kా యబ(f #ాà
ఉంగరమ	�� మ	��Kంపబ(fన �x�×దును ఏ మ�నవ�డ�ను మ�రdజjలడ�; �ా%ా
]�IషC���నటB6  ]రF #ాàT:ౖన Tx 1Lరట య�దుల పmమ	న �x�×దు 9Kా PంA
#ాà ఉంగరమ	�� �x" మ	��Kంచు(f. 9999 Zీ9ాను అను మ�డవ T:లలk ఇరFవ��
మ�డవ ��న మందు #ాà±క� 9Kా త%ాండ�K  1ిల;వబ(f#S; n#?w�?r ఆజj® 1ింAన
పK�ారమంతయ	 య�దులక;ను, ©̈ందూ �ేశమ	 nదల;��"
కcషp�ేశమ	వరక; 9ా�1ింAయ	న` నూట ఇరFవ�� P�డ�
సం¯ాÍ నమ	లలkనున` అ¥�పతpలక;ను అ¥��ారFలక;ను, ఆయ�
సం¯ాÍ నమ	లక;ను �x" �x" 9Kా తనుబట-Cయ	 �x" �x" ´µషనుబట-Cయ	
�x�×దుల; 9Kా యబ(ెను. 10101010 #ాజ?ౖన అహÌL�#�షp 1Lరట �x�×దుల; n#?w�?r
9Kా PంA #ాà ఉంగరమ	�� మ	��KంA గ	ఱÃమ	ల]ద, అన%ా #ాజనగరFప"�I
12ంచ బ(fన áజjశ�మ	ల]ద అం�ె%ాండK T:�I�ంA ఆ �x�× దులను 9ా#S�ేత
పం12ను. 11111111 #ాజ?ౖన అహÌL�#�షp ±క� సం¯ాÍ నమ	ల"`ట-లk ఒక� ��నమం�ే,
అన%ా అ�xరF అను పం(ెKండవ T:ల పదమ�డవ ��నమం�ే పKJ
పటCణమ	నందుండ� య�దుల; కcడ���", తమ �Kా ణమ	ల; �ా�ాడ���నుటక;
ఆ య� పK�ేశమ	లలk నుం(f తమక; V#�ధులగ	 జనుల Z2ౖ"క;లనంద#S", h�
వ�లను ZీN �లను కcడ, సంహ#SంA హతమ	�ేZి "ర�4ల పరA 12121212 9ా#S
వసుN వ�లను ��ల6 12టBC టక; #ాà య�దులక; Z2లV�ెdన" �x"యందు



9Kా యబ(ెను. 13131313 మ#Sయ	 ఈ �x�×దుక; పKతpల; 9Kా PంA ఆ య�
సం¯ాÍ నమ	ల లk" జనులకంద#S�I పం1ించవలsన"య	,య�దుల; తమ
శతpK వ�ల]ద పగ¬రFd��నుటక; ఒ�ాTUక ��నమందు Zిదzమ	%ా
ఉండవలsన"య	 ఆజ® ఇయ�బ(ెను. 14141414 #ాజ నగరF ప"�I 12ంచబ(fన
áజjశ�మ	ల]ద T:�I�న అం�ె %ాండ�K  #ాà మ�టవలన 1LK#³1ింప బ(f
అJ9Eగమ	%ా బయల;�ే#S#S. ఆ �x�×దు ష�షను �Åటలk ఇయ�బ(ెను. 15151515
అప�డ� n#?w�?r ఊ�xవరÞమ	ను �ెల;ప�వరÞ మ	నుగల #ాజవసN �మ	ను
బం%ారప� 12దw�I#§టమ	ను అVZ2 Txర�� �ేయబ(fన ధూమÖవరÞమ	గల
వసN �మ	లను ధ#Sంచు��"న9ా(ై #ాàసమ	ఖమ	నుం(f బయల;�ే#?ను;
అందు"!తNమ	 ష�షను పటCణమ	 ఆనం��ంA సం��ష nం�ెను. 16161616 మ#Sయ	
య�దులక; �³మమ	ను ఆనందమ	ను సంతpÌిCయ	 ఘనతయ	 క>%?ను. 17171717
#ాà�ేZిన ¬#ా4నమ	ను అత" చటCమ	ను వAdన పKJ సం¯ాÍ నమందును పKJ
పటCణమందును య�దులక; ఆనందమ	ను సం��ష మ	ను క>%?ను, అ��
�భ��నమ" Vందు�ేZి��"#S. మ#Sయ	 �ేశజనులలk య�దులPQడల
భయమ	క>%?ను కనుక అTEక;ల; య�దుల మతమ	 అవలంëంA#S.

ఎZLN రF 9ఎZLN రF 9ఎZLN రF 9ఎZLN రF 9

1111 #ాà �ేZిన ¬#ా4నమ	ను చటCమ	ను T:ర9EరF �ాలమ	 వAdనప�డ� అ�xరF
అను పం(ెKండవ T:ల పదమ�డవ ��నమ	న య�దులను
జPంపగల;గ	దుమ" 9ా#S పగ9ారF "శdPంచు��"న ��నమ	 నTE
య�దుల; తమ పగ9ా#S]ద అ¥��ారమ	 TUం��నటB6  అగ	ప(ెను. 2222 య�దుల;



#ాజ?ౖన అహÌL�#�షp ±క� సం¯ాÍ నమ	ల"`ట-లk నుండ� పటCణమ	లయందు
తమక; �×డ� �ేయవలsన" చూAన9ా#S" హతమ	�ేయ	టక; కcడ���"#S.
9ా#S" గ�#Sd సకల జనులక; భయమ	 క>%Sనందున ఎవరFను 9ా#S మ	ందర
"ల;వల�క��P#S. 3333 n#?w�?r" గ�#Sdన భయమ	తమక; క>%Sనందున
సం¯ాÍ నమ	ల±క� అ¥�పతpల;ను అ¥� �ారFల;ను పKభ	వ�ల;ను #ాà ప"
న(f1ించు9ారFను య�దులక; స}యమ	�ేZి#S. 4444 n#?w�?r #ాà±క�
నగరFలk %tపu9ా(xPQను. ఈ n#?w�?r అను9ాడ� అంతకంతక;
%tపu9ాడగ	ట�ేత అత" �×#SN సం¯ాÍ నమ	 ల"`ట-యందు 9ా�1ిం�ెను. 5555
య�దుల; తమ శతpK వ�ల నంద#S" కJN9ాత హతమ	�ేZి 9ా#S" Txశనమ	�ేZి
మనసుq ¬ర తమ V#�ధులక; �ేZి#S. 6666 ష�షను �Åటయందు య�దుల;
ఐదువందలమం��" చం1ి Txశనమ	�ేZి#S. 7777 హ��4�x�x క;మ�రF(ై
య�దులక; శతpK వగ	 }మ�ను ±క� ప��మం�� క;మ�రFలsౖన పరªం�x�x 8888
దలkuను అ¯ాu�x ��#ా�x 9999 అదల�� అ#§�x�x పర4�ాN  10101010 అ#§Z2ౖ అ#§�ై 9:ౖజj�x
అను 9ా#S" చం1ి#S; అP�ే ��ల6  ¯�మ	4 9ారF పటBC ��నల�దు. 11111111 ఆ ��నమ	న
ష�షను �Åటయందు చంపబ(fన9ా#S లsక� #ాàనక; �ె>య జ?పu%ా 12121212 #ాà
#ాణÝPQ�న ఎZLN రF��య�దుల; ష�షను �Åటయందు ఐదువందలమం��"
}మ�ను±క� ప��మం�� క;మ�రFలను బÐJN %ా Txశనమ	 �ేZియ	Tx`రF;
#ాà±క� ��దువ సం¯ాÍ నమ	లలk 9ారF ఏ!�ేZి య	ందు#�; ఇప�డ� 
మనV ఏ!ట-? అ�� కనుగ\ ©̈ంపబడ�ను,వ� ఇంకను అడ�గ	న�ే!? అ��
దయ�ేయ బడ�న" Z2లVయ�%ా 13131313 ఎZLN రF#ాజ9:ౖన తమక; సమ4త���నPQడల
ఈ ��నమ	 జ#S%Sన ��ప�న ష�షనునందున` య�దుల; #³ప�ను



�ేయ	నటB6 %ాను, }మ�ను±క� ప��మం�� క;మ�రFల; ఉ#S��య�]ద
ఉ#S¬Pంపబడ� నటB6 %ాను Z2లVయ	�డT:ను. 14141414 ఆల�గ	 �ేయవచుdన" #ాà
Z2లV�ెdను. ష�షనులk ఆజ® పKకట-ంపబ(ెను; }మ�ను±క� ప��మం��
క;మ�రFల; ఉ#S ¬Pంపబ(f#S. 15151515 ష�షనునందున` య�దుల; అ�xరF
మ�సమ	న పదు Txల;గవ ��నమందు కcడ���", ష�షనునందు మ�డ�
వందలమం��" చం1ి9EZి#S; అP�ే 9ారF ��ల6 ¯�మ	4 పటBC ��నల�దు. 16161616 #ాà
సం¯ాÍ నమ	లయందుండ� త�I�న య�దుల; కcడ���", తమ �Kా ణమ	లను
ర�fంచు��నుట�?r ప�ను��" అ�xరF మ�సమ	 పదమ�డవ ��న మందు తమ
V#�ధులలk (ెబË�� యPదు9Eల మం��" చం1ి9EZి, తమ పగ9ా#Sవలన
బµధల�క;ండ T:మ4����ం��#S; అP�ే9ారFను ��ల6 ¯�మ	4పటBC ��నల�దు. 17171717 
పదుTxల;గవ ��నమందును 9ారF T:మ4����ం�� Vందు�ేZి��నుచు సం��
షమ	%ా నుం(f#S. 18181818 ష�షనునందున` య�దుల; ఆ మ�సమందు
పదమ�డవ ��నమందును పదుTxల;గవ ��న మందును కcడ���" పదుT:ౖదవ
��నమందు T:మ4����ం�� Vందు�ేZి��నుచు సం��షమ	%ా నుం(f#S. 19191919 �ాబట-C
�Kా �ారమ	ల;ల�" ఊళ6లk �ాప�రమ	న` %ా\ మ9ాసులsౖన య�దుల; అ�xరF
మ�సమ	 పదుTxల;గవ ��నమందు సం��షమ	%ానుం(f అ�� Vందు�ేయద%Sన
�భ��నమను ��" ఒక#S��కరF బహÑమ�నమ	లను పం1ించు��నుచు వAd#S.
20202020 n#?w�?r PÀ సంగతpలను గ�#Sd #ాజ?ౖన అహÌL� #�షp±క�
సం¯ాÍ నమ	ల"`ట-�I స]పమ	నTE! దూర మ	నTE! "వZింAయ	న`
య�దులకంద#S�I పJKకలను పం1ి 21212121 య�దుల; తమ పగ9ా#S�ేత బµధపడక
T:మ4�� ��ం��న ��నమ	ల"య	, 9ా#S దుఃఖమ	 ��P సం��షమ	 వAdన



T:ల అ"య	, 9ారF మ�ల;¶ ట మ�"న �భ��న మ"య	, పKJ సంవతqరమ	
అ�xరF T:ల±క� పదు Txల;గవ��నమ	ను పదుT:ౖదవ ��నమ	ను 9ారF
ఆచ#Sంచు ��నుచు 22222222 Vందు�ేZి��నుచు సం��షమ	%ానుం(f ఒక#S ��కరF
బహÑమ�నమ	లను, ద#SదుK లక; �ానుకలను, పంప త%Sన ��నమ	ల"య	
9ా#S�I ZిÍ రపర�ెను. 23232323 అప�డ� య�దుల; �xమ	 ఆరం�ంAన�x"" n#?w�?r
తమక; 9Kా Zిన పK�ారమ	%ా T:ర9EరFdదు మ" ±ప���"#S. 24242424 య�దులక;
శతpK వగ	 హ��4�x�x క;మ�రF(ైన అ%ా %§య	డగ	 }మ�ను య�దులను
సంహ#Sంప దలA 9ా#S" TxశనపరA "ర�4లమ	 �ేయవలsన",ప�రF, అన%ా
*ట- 9EPంAయ	ండ%ా 25252525 ఎZLN రF, V◌ాà ఎదుట-�I వAdన తరF9ాత #ాà
అతడ� య�దులక; V#�ధమ	%ా తల12ట-Cన �ెడ�ãచన తన తల]���³
వచుdనటB6 %ా �ేZి, 9ాడ�ను 9ా" క;మ�రFల;ను ఉ#S��య�]ద ఉ#S¬య
బడ�నటB6 %ా ఆజ® 9Kా PంA ఇ�ెdను. 26262626 �ావ�న ఆ ��నమ	ల; ప�రF అను
1LరFను బట-C  ప�#§మ	 అనబ(ెను. ఈ ఆజ®లk 9Kా యబ(fన
మ�టల"`ట-"బట-Cయ	, ఈ సంగJ"బట-Cయ	, �xమ	
చూAన�x"నంతట-"బట-Cయ	 తమ]���I వAdన�x""బట-Cయ	 27272727 య�దుల;
ఈ #?ండ� ��నమ	లనుగ�#Sd 9Kా యబ(fన పK�ారమ	%ా పKJ సంవతqరమ	 9ాట-
"య�మక �ాలమ	నుబట-C  9ాట-" ఆచ#Sం�ెదమ"య	, ఈ ��నమ	ల;
తరతరమ	%ా పKJ క;టBంబమ	లkను పKJ సం¯ాÍ నమ	లkను పKJ పటCణమ	లkను
జj® పకమ	 �ేయబడ�నటB6 %ా ఆచ#Sం�ెదమ"య	, 28282828 ప�#§మ	 అను ఈ
��నమ	లను య�దుల; ఆచ#Sంపకయ	, తమ సంతJ9ారF 9ాట-"
జj® పకమ	ంచు��నకయ	 మ�నక;ండ�నటB6  "రÞPంచు��", ఆ సంగJ" మరA



��క;ండ�నటB6 , తమ]దను, తమ సంతJ9ా#S]దను, తమ�� క>Zి��"న
9ా#S]దను ఇ�� ±క బµధ�త%ా ఉండ�న" ఒప���"#S. 29292929 అప�డ�
ప�#§మ	నుగ�#Sd 9Kా యబ(fన PÀ #?ండవ ఆజ®ను దృఢపరచుటక; అá
}Pల; క;మ�#?Nయ	ను #ాణÝయ	T:ౖన ఎZLN రFను య�దు (ైన n#?w�?rయ	ను
ఖం(fతమ	%ా 9Kా PంA#S. 30303030 మ#Sయ	 య�దు(ైన n#?w�?rయ	ను #ాణÝPQ�న
ఎZLN రFను య�దు లక; "రÞPంAన �x""బట-C  9ారF ఉప9ాస
Vల�ప�ాలమ	ల; ఏరuరచు��", అ�� తమ]దను తమ వంశప� 9ా#S]దను
ఒక బµధ�త య" PQంచు��" 9ాట-" జ#S%Sం�ెదమ" ±ప���"న
పK�ారమ	%ా 31313131 ఈ ప�#§మ	 అను పండ�గ��నమ	లను ZిÍ రపరచుటక; అతడ�
అహÌL� #�షp±క� #ాజ�మందుండ� నూట ఇరFవ��P�డ�
సం¯ాÍ నమ	లలkనున` య�దులకంద#S�I 9ా#S �³మమ	 �ÅరFనట-Cయ	,
VWా�¯ారÍ�మ	లగ	నట-Cయ	 మ�టల;గల పJKకల; పం12ను. 32323232 ఈల�గ	న
ఎZLN రF±క� ఆజ®�ేత ఈ ప�#§మ	±క� సంగతpల; ZిÍ ర��� గ\ంథమ	లk
9Kా యబ(ెను.

ఎZLN రF 10ఎZLN రF 10ఎZLN రF 10ఎZLN రF 10

1111 #ాజ?ౖన అహÌL�#�షp #ాజ�మ	ను సమ	దK�º�పమ	ల;ను పను` �ె>6 ంప
"రÞPం�ెను. 2222 n#?w�?r ±క� బలమ	ను గ�#Sdయ	, అతడ� ¯ామరÍ~మ	�ేత
�ేZిన �ార�మ	ల"`ట-" గ�#Sdయ	, #ాà అత"" ఘన పరAన సంగJ"
గ�#Sdయ	 మ��ºయ	ల±క�య	 �ారZీక;ల±క�య	 #ాజ�సమ��xర
గ\ంథమందు 9Kా యబ(fయ	న`��. 3333 య�దు(ైన n#?w�?r #ాజ?ౖన



అహÌL�#�షpనక; పK¥xనమంJK%ానుం(f, తన9ారంద#S�� సమ�¥xనమ	%ా
మ�టల�డ�చు, తన జనుల±క��³మమ	ను V�x#Sంచు9ాడ�ను య�దులలk
%tపu 9ాడ�T:ౖ తన �ేశసుÍ లలk �xల�మం���I ఇషpC డ�%ా ఉం(ెను.

ãబ	 గ\ంథమ	 1ãబ	 గ\ంథమ	 1ãబ	 గ\ంథమ	 1ãబ	 గ\ంథమ	 1

1111 ఊà �ేశమ	నందు ãబ	 అను ఒక మనుషp� డ�ం(ెను. అతడ�
య�xరÍవరNనుడ�ను, Tx�యవంతpడ�T:ౖ �ేవ�"యందు భయభక;N ల; క>%S
�ెడ�తనమ	 Vస#SèంAన 9ాడ�. 2222 అత"�I ఏడ�గ	రF క;మ�రFల;ను మ	గ	¶ రF
క;మ�#?N ల;ను క>%S#S. 3333 అత"�I ఏడ�9Eల %tఱÃల;ను మ�డ�9Eల ఒంటMల;ను
ఐదువందల జతల PQడ�6 ను ఐదువందల ఆడ� %ా(fదల;ను క>%S, బహÑమం��
ప"9ారFను అత"�I ఆZిN %ా నుం(ెను గనుక త�రFu ��క;� జనులంద#Sలk అత(ే
%tపu9ాడ�%ా నుం(ెను. 4444 అత" క;మ�రFలందరF వంతpల ��ప�న అను��నమ	
ఒక#S��కరF తమ తమ Pండ6 లk Vందు �ేయT:ౖ కcడ�నప�డ� తమ మ	గ	¶ రF
అక��ెలs6 ండ�K  తమ�� క>Zి అన`�ానమ	ల; ప�చుd��నవలsన" 9ా#S"
1ి>1ించుచు వAd#S. 5555 9ా#S 9ా#S Vందు��న మ	ల; ప�#SN�ా%ా ãబ	, తన
క;మ�రFల; �ాపమ	�ేZి తమ హృదయమ	లలk �ేవ�" దూÌింA#³¹ అ"
9ా#S" 1ిల;వనం1ింA 9ా#S" పVతKపరA, అరFణ#దయమ	న ల�A 9ా#Sలk
ఒ���క" "!తN��� దహనబ> న#Suంచుచు వ�ెdను. ãబ	 "త�మ	 ఆల�గ	న
�ేయ	చుం(ెను. 6666 �ేవదూతల; PQ�9ా స"`¥�" "ల;చుట�?r వAdన
��నnకట- తటZిÍ ం�ెను. ఆ ��నమ	న అప9ా��2 యగ	 9ాడ� 9ా#S�� క>Zి
వ�ెdను. 7777 PQ�9ావ� ఎక�డనుం(f వAdJవ" 9ా" నడ�గ%ా



అప9ా��భ�! ]ద ఇటB అటB JరFగ	ల�డ�చు అందులk సంచ#Sంచుచు
వAdJన" PQ�9ాక; పKతp�తN ర !�ెdను. 8888 అందుక; PQ�9ావ� Tx
ZLవక;(ైన ãబ	 సంగJ ఆలk AంAJ9ా? అతడ� య�xరÍవరNనుడ�ను
Tx�యవంతpడ�T:ౖ �ేవ�"యందు భయభక;N ల; క>%S �ెడ�తనమ	 Vస#SèంAన
9ాడ�, భ�!]ద అత" వంట-9ా(ెవడ�ను ల�డ�. 9999 అ" అడ�గ%ా
అప9ా��ãబ	 ఊరకP� �ేవ�"యందు భయభక;N ల; కల9ా(xPQTx? 10101010 వ�
అత"�I" అత" Pంట-9ా#S�I" అత"�I క>%Sన సమసNమ	నక;ను చుటBC  కం�ె
9EZిJV గ�x? వ� అత" �ేJప"" �ºVంచుచుండ�ట �ేత అత" ఆZిN
�ేశమ	లk బహÑ%ా VసN #SంAయ	న`��. 11111111 అPనను వ� ఇప�డ�  �ేP
�x1ి అత"�I క>%Sన సమసNమ	ను nJNన PQడల అతడ�  మ	ఖమ	
ఎదుటTE దూÌింA "ను` V(fA��వ�ను అ" PQ�9ా�� అన%ా 12121212 
PQ�9ాఇ��%� అత"�I క>%Sన సమసNమ	ను  వశమ	న ఉన`��; అత"�I
మ�తKమ	 ఏ }"య	 �ేయ కcడద" అప9ా���I Z2లVయ�%ా 9ాడ�
PQ�9ా స"`¥�నుం(f బయల; 9:æç6 ను. 13131313 ఒక��నమ	న ãబ	
క;మ�రFల;ను క;మ�#?Nల;ను తమ అన`Pంట ´¢జనమ	�ేయ	చు
�xK �Ôరసమ	 �ానమ	 �ేయ	చునుండ%ా ఒక దూత అత"±దwక; వAd 14141414
ఎదుw ల; Txగ> దును`చు %ా(fదల; 9ాట- స]పమ	న �¤య	చునుండ%ా
Ì2బµPÀయ	ల; 9ాట-]ద ప(f 9ాట-" పటBC ��" ��P 15151515 ఖడ¶ మ	�� ప"9ా#S"
హతమ	�ేZి#S. జ#S%Sన�� క; �ె>యజ³య	టక; TETUక�డTE త1ిuంచు��" వAd
య	Tx`నT:ను. 16161616 అతడ� ఇంక మ�ట ల�డ�చుండ%ా మ#S±కడ� వAd�ేవ�"
అ%S` ఆ�ా శమ	నుం(f ప(f %tఱÃలను ప"9ా#S" రగ	లబ¿ట-C  �ా>d 9EZ2ను; �x""



క; �ె>యజ³య	టక; TETUక�డTE త1ిuంచు��" వAdయ	Tx`నT:ను. 17171717
అతడ� ఇంక మ�ట ల�డ�చుండ%ా మ#S±కడ� వAdకÚwయ	ల; మ�డ�
సమ�హమ	ల;%ా వAd ఒంటMల]ద ప(f 9ాట-" ��"��P ఖడ¶ మ	�ేత
ప"9ా#S" చం1ి#S; క; �x"" �ె>య జ³య	టక; TETUక�డTE త1ిuంచు��"
వAdయ	Tx` నT:ను. 18181818 అతడ� మ�టల�డ�చుండ%ా 9E#tకడ� వAd
క;మ�రFల;ను  క;మ�#?Nల;ను తమ అన` Pంట ´¢జనమ	 �ేయ	చు
�xK �Ôరసమ	 �ానమ	 �ేయ	 చుండ%ా 19191919 %tపu సు(f%ా> అరణ�మ�ర¶మ	%ా

వAd ఆ Pంట- Txల;గ	 మ�లలను ��టC%ా అ�� ¸°వనుల ]ద ప(fనందున
9ారF చ"��P#S; �x"" క; �ె>య జ³య	టక; TETUక�డTE త1ిuంచు��"
వAdయ	Tx` నT:ను. 20202020 అప�డ� ãబ	 ల�A తన 12ౖ వసN �మ	ను Aంప���"
తల9:ండ�K కల; %t#S%Sంచు��" TEల]ద ¯ా�ాC ంగప(f నమ¯ా�రమ	�ేZి ఇట6 T:ను
21212121 TEను Tx త>6గర»మ	లkనుం(f ��గంబ#ST:ౖ వAdJ", ��గంబ#ST:ౖ అక�(f�I J#S%S
9:æç6 దను; PQ�9ా ఇ�ెdను PQ�9ా ¬Zి��" ��PQను, PQ�9ా
Txమమ	నక; సుN J కల; గ	ను%ాక. 22222222 ఈ సంగతpలలk ఏ Vషయమందును
ãబ	 ఏ �ాపమ	ను �ేయల�దు, �ేవ�డ� అTx�యమ	 �ేZ2న" �ెపuల�దు.

ãబ	 గ\ంథమ	 2ãబ	 గ\ంథమ	 2ãబ	 గ\ంథమ	 2ãబ	 గ\ంథమ	 2

1111 �ేవదూతల; PQ�9ా స"`¥�" "ల;చుట�?r వAdన మ#S±క ��నమ	
తటZిÍ ంప%ా, 9ా#S��కcడ అప9ా�� PQ�9ా స"`¥�" "ల;చుట�?r వ�ెdను. 2222
PQ�9ావ� ఎక�డనుం(f వAdJవ" 9ా" నడ�గ%ా అప9ా�� భ�!లk
ఇటB అటB JరFగ	ల�డ�చు అందులk సంచ #Sంచుచు వAdJన" PQ�9ాక;



పKతp�తN ర!�ెdను. 3333 అందుక; PQ�9ావ� Tx ZLవక;(ైన ãబ	 సంగJ
ఆలkAంAJ9ా? అతడ� య�xరÍవరNనుడ�ను Tx�యవంతp డ�T:ౖ �ేవ�"యందు
భయభక;N ల; క>%S �ెడ� తనమ	 Vస#Sèం Aన 9ాడ�, భ�!]ద అత"వంట-
9ా(ెవడ�ను ల�డ�. "�ా�రణమ	%ా అత"" �ాడ��ేయ	టక; వ� నను`
1LK#³1ింAనను అతడ� ఇంకను తన య�xరÍతను వదలక "లకడ%ా నుTx`డన%ా
4444 అప9ా��చర4మ	 �ా�ాడ� ��నుట�?r చర4మ	ను, తన �Kా ణమ	ను
�ా�ాడ���నుట�?r తనక; క>%Sన�� య�వతpN ను నరF(fచుdను గ�x. 5555 ఇం��క ¯ా#S
వ� �ేP �x1ి అత" PQమ	కను అత" �ేహమ	ను nJNనPQడల అతడ�
 మ	ఖమ	 ఎదుటTE దూÌింA "ను` V(fA ��వ�ను అT:ను. 6666 అందుక;
PQ�9ా అతడ�  వశమ	న నుTx`డ�; అత" �Kా ణమ	 మ�తKమ	 వ�
మ	టCవదw" Z2లV�ెdను. 7777 �ాబట-C  అప9ా�� PQ�9ా స"`¥�నుం(f
బయల;9:È6 , అ#S�ాల; nదల;��" న(fT:JN వరక; బµధగల క;రFప�ల��
ãబ	ను n�ెN ను. 8888 అతడ� ఒళØ6  %�క;��నుట�?r Aల6  12ంక; ¬Zి��" బ�(f�ెలk
కcరFdండ%ా 9999 అత" ´µర� వAdవ� ఇంకను య�xరÍతను
వదలకయ	ందు9ా? �ేవ�" దూÌింA మరణమ	 కమ4T:ను. 10101010
అందుకతడ�మ�రF� #ాల; మ�టల�డ�నటB6  వ� మ�టల�డ�చుTx`వ�; మనమ	
�ేవ�"వలన �¤ల; అనుభVంచుదుమ�, �×డ�ను మనమ	 అనుభVంప తగ�x
అT:ను. ఈ సంగతpలలk ఏ Vషయ మందును ãబ	T°ట- మ�ట��T:ౖనను
�ాపమ	 �ేయల�దు. 11111111 �ేమ�య	(ైన ఎÚఫà, ష� ß̈య	(ైన ëలwదు
నయమ�¬య	(ైన జoఫరF అను ãబ	 మ	గ	¶ రF ZL` ©̈ తpల; అత"�I
సంభVంAన ఆపదల"`ట-" గ�#Sd V"న 9ా#?r, అత"�� క>Zి దుఃüంచుటక;ను



అత"" ఓ�xరFd టక;ను ��వలsన" ఆలkAంచు��" తమ తమ సÍలమ	లను
V(fA వAd#S. 12121212 9ారF వAd దూరమ	%ా "ల;వబ(f కను` లsJN  చూAనప�డ�,
అత" ��లdల�క తమ వసN �మ	లను Aంప���" ఆ�ాశమ	 తటBC  తలల]ద ధూÈ
చల;6 ��" PQల;%?JN  P�(fd#S. 13131313 అత" బµధ అత�¥�కమ	%ానుం(ెన" గ\ ©̈ంA
PQవరFను అత"�� ఒక� మ�టPQ�నను పల;కక #³Pంబగల; ఏడ� ��నమ	ల;
అత"��కcడ TEలను కcరFdం(f#S.

ãబ	 గ\ంథమ	 3ãబ	 గ\ంథమ	 3ãబ	 గ\ంథమ	 3ãబ	 గ\ంథమ	 3

1111 ఆ తరF9ాత ãబ	 మ�టల�డ nదల;12ట-C  �xను ప�ట-Cన ��నమ	ను
శ1ిం�ెను. 2222 ãబ	 ఈల�గ	 అT:ను 3333 Tx త>6  గర»�x�రమ	లను అ��
మ�యనందుక;ను Tx TEతKమ	లక; అ�� బµధను మరFగ	 �ేయనందుక;ను
TEను ప�ట-Cన ��నమ	 ల�క��వ�ను %ాకమగ1ిల6  ప�టMCన" ఒకడ� �ె1ిuన #ాJK ల�క
��వ�ను %ాక. 4444 ఆ ��నమ	 అంధ�ారమగ	ను %ాక12ౖనుం(f �ేవ�డ� �x"
T:ంచక;ండ�ను %ాక9:ల;గ	 �x"]ద పK�ాhంపక;ండ�ను %ాక 5555 *కట-య	
%ా�xంధ�ారమ	ను మరల �x"" తమ ±దwక; ¬Zి��నును %ాక.�¤ఘమ	
�x" కమ	4ను %ాకపగల;ను కమ	4నట-C  అంధ�ారమ	�x" బ¿ద#Sంచును %ాక 6666
అంధ�ారమ	 ఆ #ాJK" పటBC ��నును %ాకసంవతqరప� ��నమ	లలk
TETUక�xనన" అ�� హ#Sªంపక;ండ�ను %ాకమ�సమ	ల సంఖ�లk అ��
�ేరక;ండ�ను %ాక. 7777 ఆ #ాJK PQవడ�ను జననమ	 �ాక��వ�ను %ాక�x"లk ఏ
ఉ�xqహధ�" ప�టCక;ండ�ను %ాక 8888 ��నమ	ల; అ�భ��నమ	ల" �ెప�9ారF
�x"" శ1ించుదురF %ాకభ	జంగమ	ను #³ప�టక; TEరFuగల9ారF �x"" శ1ించు



దురF %ాక. 9999 అందులk సంధ�9Eళను పK�ాhంచు నmతKమ	లక; అంధ�ారమ	
కమ	4ను %ాక9:ల;గ	��రక; అ�� PQదురFచూడ%ా 9:ల;గ	 ల�క��వ�ను %ాక 10101010
అ�� 9Eక;వ కను#?పuలను చూడక;ండ�ను %ాకప�టBC కలkTE TETEల �xవక��J"?
11111111 గర»మ	నుం(f బయల;�ేర%ాTE TETEల �Kా ణమ	 Vడ�వక ��J"? 12121212
¹�ాళ6]ద నTE`ల ఉంచు��"#S?TETEల సNనమ	లను క;(fAJ"? 13131313 ల�"PQడల
TE"ప�డ� పండ���" "మ4ÈంA య	ందునుTEను "��KంAయ	ందును, Txక;
VW\ా ంJ క>%S య	ండ�ను 14141414 తమ��రక; áడ�భ�మ	లయందు భవనమ	ల;
కట-C ంచు ��"న భ�#ాàల��ను మంతpK ల��ను TEను "��KంA
"మ4ÈంAయ	ందును. 15151515 బం%ారమ	 సం�ా��ంA తమ Pండ6 ను 9:ం(f��
"ంప���"న అ¥�పతpల�� "��KంA Vశ\!ంA య	ందును. 16161616 అ�ాలసంభవ���
కంటబడకయ	న` 1ిండమ	వంట-9ాడT:ౖ ల�క��P య	ందును.9:ల;గ	 చూడ"
ëడiలవలs ల�క��P య	ందును. 17171717 అక�డ దు#ా4రF¶ ల; ఇక శ\మపరచరF
బల ß̈నులsౖ అలZిన9ారF VW\ా ంJ TUందుదురF 18181818 బం¥�ంపబ(fన9ారF
�ార�"య�మక;ల శబwమ	 Vనక P�కమ	%ా కc(f Vశ\!ంచుదురF 19191919
అల;uల�! ఘనుల�! అందరF నచdటనుTx`రF�xసుల; తమ యజమ�నుల
వశమ	నుం(f త1ిuంచు��" స�తంతpK లsౖ య	Tx`రF. 20202020 దురwశలkనున` 9ా#S�I
9:ల;%Sయ�బడ�ట ఏల?దుఃఖ� �\ా ంతpలsౖన9ా#S�I yవ!య�బడ�ట ఏల? 21212121 9ారF
మరణమ	 న1L�fంతpరF �xచబ(fన ధనమ	��ర�?rనటBC  �x"" కను%tనుట�?r9ారF
లkతp%ా తKవ��చుTx`రF %ా" అ�� 9ా#S�I �ొరకక య	న`��. 22222222 సమ�¥��I
�ే#Sనప�డ� 9ారF హ#SªంA బహÑ%ా సం��Ìిం�ెదరF. 23232323 మరFగ	ప(fన
మ�ర¶మ	గల9ా"�I", �ేవ�డ� చుటBC కం�ె 9EZిన9ా"�I" 9:ల;గ	 ఇయ�బడTEల?



24242424 ´¢జనమ	నక; మ�రF%ా Txక; "ట�C రFu కల;గ	చున`��Tx nఱÃల;
ళ6వలs పKవ ©̈ంచుచున`V. 25252525 ఏ�� వచుdన" TEను బహÑ%ా భయప(fJT°
అ��P�Txక; సంభVంచుచున`��Txక; �J ప�ట-C ంAన�ే Tx]���I
వచుdచున`��. 26262626 Txక; T:మ4�� ల�దు సుఖమ	 ల�దు VW\ా ంJ ల�దు శ\మP�
సంభVంచుచున`��.
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1111 �x"�I �ేమ�య	(ైన ఎÚఫà ఈల�గ	 పKతp�తN ర!�ెdను 2222 ఎవ(ైన ఈ
సంగJ PQJN  �� మ�టల�(fనPQడల క; వ�సనమ	 కల;గ	Tx? అP�ే
9ా��ంపక ఎవడ� ఊర��నగలడ�? 3333 అTEక;లక; వ� బ	��z  TE#Suన9ాడవ�
బల ß̈న���న �ేతpలను బలపరAన9ాడవ�. 4444  మ�టల; �¾ట-Kల;6 9ా""
ఆదు��" య	ం(ెను.క;\ ం%S��Pన ¹�ాళØ6 గల9ా"" వ� బలపరAJV. 5555
అP�ే ఇప�డ� శ\మ క; కల;గ%ా వ� దుఃఖ��\ా ంతpడ9:ౖJV అ�� క;
తగ	ల%ా వ� కలవరపడ�చుTx`వ�. 6666  భ�IN క; ¥ైర�మ	 ప�ట-C ంప�x?
య�xరÍపKవరNన  "#§mణక; ఆ¥xరమ	 �ా�x? 7777 జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	,
"రప#ా¥�PQ�న ±కడ�ఎప�(ైన నhం�ెTx?య�xరÍవరNనుల; ఎక�డT:ౖన
"ర�4ల���#ా? 8888 TEను చూAనంతవరక; అక\మమ	ను దు"`�×డ�ను VతpN 9ారF
�x"TE �Åయ	దురF. 9999 �ేవ�డ� ఊద%ా 9ారF నhంచుదురFఆయన �Å�ా%S`
Wా�సమ	వలన 9ారF ల�క ��వ�దురF. 10101010 Zింహగరèనయ	 కc\ రZింహప�
శబwమ	ను ">A��వ�ను.��దమ Zింహమ	ల �Åరల;ను V#S%S��వ�ను. 11111111 ఎర
ల�నందున ఆడ�Zింహమ	 నhంచునుZింహప�1ిల6 ల; �ెల�6  �ెదర%tటCబడ�ను. 12121212



Tx ��కమ�ట రహస�మ	%ా �ెల;పబ(ెనుTx �ెVలk ఒకడ� గ	సగ	సల�(fనటBC %ా
అ�� Txక; Vనబ(ెను. 13131313 %ాఢ"దK మనుషp�లక; వచుdసమయమ	న #ాJK
కలలవలన ప�టBC  తలంప�లలk అ�� క>%?ను. 14141414 భయమ	ను వణక;ను Txక;
క>%?ను అందువలన Tx PQమ	కల"`య	 క��లsను. 15151515 ఒక" Wా�సమ	 Tx
మ	ఖమ	ను ��టC%ాTx శ#§ర #�మమ	ల; ప�ల�Iం�ెను. 16161616 అ�� "ల;వబడ%ా
�x" ర�పమ	ను TEను గ	రFతpపటCల�క ��J" ఒక ర�పమ	 Tx
కను`లPQదుట నుం(ెను��ల6 T:ౖన ±క కంఠస�రమ	ను TEను
Vంట-"ఏమన%ా�ేవ�" స"`¥�" మరFN ~ల; Jమంతpలగ	దు#ా? 17171717 తమ	4
సృ�ంAన9ా" స"`¥�" నరFల; పVతpK లగ	దు#ా? 18181818 ఆయన తన ZLవక;లను
నమ	4టల�దుతన దూతలయందు లkపమ	ల; కను%tనుచుTx`డ�. 19191919
�గటమంట- Pండ6 లk "వZించు9ా#Sయందుమంట-లk
ప�ట-Cన9ా#SయందుAమ4ట AJ�I��వ�నటB6  AJ�I��వ�9ా#Sయందు మ#S ఎ"`
కను%tనును? 20202020 ఉదయమ	 nదల;��" ¯ాయంతKమ	వరక; ఉం(f9ారF
బదwలsౖ��వ�దురFఎ"`కల�"9ా#?r స�x�ాలమ	 Txశన���య	ందురF. 21212121 9ా#S
(ే#ా�xK డ� �ెగ9Eయబడ�ను9ారF బ	��z కల;గకP� మృJTUందుదురF.ఆల�గ	నTE
జరFగ	చున`�� గ�x.
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1111 వ� nర>(fనPQడల క; ఉతN ర]యగల9ా(ెవ(ైన నుండ�Tx?
ప#S�దwదూతలలk ఎవ"తటBC  JరFగ	దువ�? 2222 �ౌ#ా»గ�మ	నుగ�#Sd
P�డ�dటవలన మ�ఢ�ల; నhం �ెదరF బ	��zల�"9ారF అసూయవలన



చ�ెdదరF. 3333 మ�ఢ�డ� 9EరF తను`ట TEను చూAయ	Tx`ను అPనను ��డTE
అత" "9ాససÍలమ	 Wాపగ\సNమ"కను%tంట-". 4444 అత" 1ిల6 ల; సంరmణ �ొరకక
య	ందురFగ	మ4మ	లk న>%S��వ�దురF9ా#S" V(f1ించు9ా(ెవడ�ను ల�డ�. 5555
ఆక>%t"న9ారF అత" పంటను J"9Eయ	దురFమ	ండ6  �ెట6 లkనుం(fయ	 9ారF
�x" ¬Zి��ందురFబ¢నుల; 9ా#S ఆZిN ��రక; �ాచు��నుచున`V 6666 శ\మ
ధూÈలkనుం(f ప�టCదు.బµధ భ�!లkనుం(f nలవదు. 7777 "ప� రవ�ల; 12ౖ�I
ఎగ	రFనటB6  నరFల; శ\మ�నుభవమ	 న�³ ప�టBC చుTx`రF. 8888 అP�ే TEను
�ేవ�" Txశ\Pంచుదును.�ేవ�"�³ Tx 9ా�జ?�మ	ను అపu%Sంచుదును. 9999 ఆయన
ప#SWó¥�ంపజjల" మ}�ార�మ	లను లsక�ల�న"` అదు»త �I\యలను
�ేయ	9ాడ�. 10101010 ఆయన భ�!]ద వరªమ	 క;#S1ించు9ాడ���లమ	ల]ద
ళØ6  పKవ ©̈ంపజ³య	9ాడ�. 11111111 అటB6  ఆయన �ºనులను ఉన`తసÍలమ	లలk
నుంచునుదుఃఖపడ�9ా#S" �³మమ	నక; ల�వT:తpN ను. 12121212 వంచక;ల; తమ
పTx`గమ	లను T:ర9Eరd TEరక;ండఆయన 9ా#S ఉ�ాయమ	లను భంగపరచును
13131313 జj® నులను 9ా#S కృJKమమ	లkTE ఆయన పటBC ��నునుకపటBల ఆలkచనను
తల�I\ందు�ేయ	ను 14141414 పగట-9Eళ 9ా#S�I అంధ�ారమ	 �xరZిల;6 ను#ాJK ఒకడ�
తడ�వ�ల�డ�నటB6  మ¥x�హ`�ాలమ	న9ారF తడ�వ�ల�డ�దురF 15151515 బల�ఢ��ల
T°ట- ఖడ¶ మ	నుం(f, 9ా#S �ేJలkనుం(fఆయన ద#SదుK లను ర�fంచును. 16161616 �ావ�న
áదలక; "#§mణ కల;గ	ను అక\మమ	 T°రF మ�Zి��నును. 17171717 �ేవ�డ� గ��w ంచు
మనుషp�డ� ధను�డ��ాబట-C  సర�శక;N డగ	 �ేవ�" hmను తృణ÷క#Sంపక;మ	. 18181818
ఆయన %ాయపరA %ాయమ	ను కటBC నుఆయన %ాయమ	�ేయ	ను, ఆయన
�ేతpల� స�సÍపరచును. 19191919 ఆరF బµధలలkనుం(f ఆయన "ను`



V(f1ించునుఏడ� బµధల; క>%Sనను క; ఏ �×డ�ను తగ	లదు. 20202020
�Ôమ�ాలమ	న మరణమ	నుం(fయ	 య	దzమ	న ఖడ¶ బలమ	నుం(fయ	
ఆయన "ను` త1ిuంచును. 21212121 T°ట-మ�టల�ేత కల;గ	 TU1ిu క; తగ	లక;ండ
ఆయన "ను` �xటB�ేయ	నుపKళయమ	 వAdనను వ� �x"�I భయపడవ�.
22222222 ��లమ	లk" #ాళ6�� వ� "బంధన �ేZి��" య	ందువ� అడVమృగమ	ల;
�� సమ4J%ా నుండ�ను. 23232323 పKళయమ	ను �Ôమమ	ను వచుdనప�డ� వ�
9ాట-" "ర6m�మ	 �ేయ	దువ� అడVమృగమ	లక; వ� ఏమ�తKమ	ను
భయపడవ� 24242424  (ే#ా �³మ"9ాసమ" క; �ె>Zియ	ండ�ను Pంట-
వసుN వ�లను వ� లsక� చూడ%ా ఏ��య	 ��P య	ండదు. 25252525 మ#Sయ	 
సం�xనమ	 V¯ాN రమగ	న"య	 క;టBంëక;ల; భ�!]ద పAdకవలs
VసN #Sంచుదుర"య	 క; �ె>య	ను. 26262626 9ాట- �ాలమ	న ¥xన�ప�పనల; ఇల;6
�ేరFనటB6 ప�రÞవయసుqగల9ాడ9:ౖ వ� సమ�¥��I �ే#?దవ�. 27272727 �¤మ	 ఈ
సంగJ ప#SWó¥�ంA చూAJVు, అ�� ఆల�%³ య	న`��.
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1111 ఈ మ�ట ఆల�IంA  �¤ల;��రక; �ె>Zి��నుమ	.�x"�I ãబ	 ఇట6 "
పKతp�తN ర!�ెdను 2222 Tx దుఃఖమ	 చక�%ా త�చబడ�ను %ాక�x" స#Sచూచుట�?r
Txక; వAdన ఆపద �xK సులk12టCబడ�ను %ాక. 3333 ఆల�గ	న �ేZినPQడల Tx
VపతpN  సమ	దKమ	లఇసుకకన` బరFవ�%ా కనబడ�ను. అందువలన TEను
"రరÍక���న మ�టల; ప>�IJ". 4444 సర�శక;N డగ	 �ేవ�" అంబ	ల; Txలk
���ెdను9ాట- Vషమ	ను Tx ఆత4 �ానమ	�ేయ	చున`���ేవ�"



�కర�ార�మ	ల; Tx�� య	దzమ	 �ేయ	ట�?r పంక;N ల; ¬రFచున`V. 5555
అడV%ా(fద గ(fi  చూA ఓండK 12టBC Tx?ఎదుw  �¤త చూA రం�?9Eయ	Tx? 6666
ఉప�ల�క PQవ#?rన రFAల�"�x" Jందు#ా? గ	\ డ�i లk" �ెల;ప�లk రFAకల�x? 7777
TEను మ	టCTUల6 " వసుN వ�ల; Txక; Á̈యమ	లsౖనను అVP� Txక;
´¢జనప�xరÍమ	ల�PQను. 8888 ఆ} Tx Vన`పమ	 Txక; T:ర9Eరdబడ�ను
%ాకTEను �ÅరF�x"" �ేవ�డ� T:ర9EరFdను %ాక 9999 �ేవ�డ� తన
P�ాC ను¯ారమ	%ా నను` నల;ప�ను %ాక�ేP జj(fంA ఆయన నను`
"ర�4లమ	 �ేయ	ను%ాక. 10101010 అప�డ� TEను ప#S�దz  �ేవ�" మ�టలను
ఒప���నక;ండ ల�ద" TEను ఆదరణ ��ందుదునుమ#Sయ	 TET:ంత
9Eదనపడ�చుం(fనను �x" బట-C  హ#Sªంచుదును 11111111 Tx బలమ	 ఏ�ాట-��? TEను
క"12టBC ��నుట P�ల?Tx అంతమ	 ఏ�ాట-��? TEను �xళØ��నుట P�ల? 12121212 Tx
బలమ	 #ాళ6  బలమ	వంట-�x?Tx శ#§రమ	 ఇతN(f�x? 13131313 Txలk �xK ణ P�!య	
ల�దు గ�x.శ�IN నను` బÐJN %ా V(fA��PQను గ�x. 14141414
క;\ ం%S��Pన9ాడ�సర�శక;N డగ	 �ేవ�"యందు భయభక;N ల; మ�ను
��"ననుZL` ©̈తpడ� 9ా"�I దయచూపతగ	ను. 15151515 Tx ZL` ©̈తpల; ఎం(fన
9ాగ	వలsనుమ�య��� ��వ� జలపK9ాహమ	లవలsను నమ4కcడ" 9ా#?r#S. 16161616
మంచుగడiల;ండ�టవలనను ©̈మమ	 9ాట-లk పడ�టవలనను అV మ	#S�I%ా
కనబడ�ను 17171717 9EసV #ా%ాTE అV మ�య��� ��వ�ను9:టC  కల;గ%ాTE అV తమ
సÍలమ	ను V(fA ఆ#S��వ�ను. 18181818 9ాట- ళØ6  పKవ ©̈ంచు�x#S JKపuబడ�ను,
ఏ!య	ల�క;ండ అV Pం�I��వ�ను. 19191919 సమ�హమ	%ా పKయ�ణమ	�ేయ	
�ేమ� వరNక;ల; 9ాట-" 9:దక;దురFÌLబ వరNక;ల; 9ాట-��రక; క"12టBC దురF. 20202020



9ారF 9ాట-" న!్మనందుక; అవమ�నnందుదురF9ాట- �ేరFవక; వAd
కలవరపడ�దురF. 21212121 అటBవలs ]రF ల�నటBC %ాTE య	Tx`రF]రF ఆపదను
చూA భయపడ�చుTx`రF. 22222222 ఏ���న దయ�ేయ	డ" TEను !మ	4 న(f%SJTx?
] ఆZిN లkనుం(f Tx��రక; బహÑమ�న�¤���న �ెమ4" య(f%SJTx? 23232323
పగ9ా"�ేJలkనుం(f నను` V(f1ింప�డ" య(f%SJTx?బµ¥�ంచు9ా#S
�ేJలkనుం(f నను` V¹Aంప�డ"య(f%SJTx? 24242424 Txక;ప�ేశమ	 �ేయ	(f,
TEను మ�"T:ౖ య	ం(ెదనుఏ Vషయమందు TEను త1ిu��JT° అ��
Txక;�ె>యజ³య	(f. 25252525 య�xరÍ���న మ�టల; ఎం�� బల���నV అPనను ]
గ��w ంప� �ే"�I పKãజనమ	? 26262626 మ�టలను గ��w ంచుదమ"
]రను��ందు#ా?"#ాశగల9ా" మ�టల; %ా>వంట-9E గ�x. 27272727 ]రF
తం(fKల�"9ా#S" ��నుట�?r *టB6 9Eయ	దురF,] ZL` ©̈తpల]ద బéరమ	
¯ా%SంతpరF. 28282828 దయ�ేZి Tx9:ౖప� చూడ�(f, ] మ	ఖమ	 ఎదుటTEను
అబదzమ�డ�దుTx? 29292929 అTx�యమ	 ల�క;ండ Tx సంగJ మరల
V�x#Sంచు(fమరల V�x#Sంచు(f, TEను "#�w Ìి"%ా కనబడ�దును. 30303030 Tx T°ట
అTx�యమ	ండ�Tx?దు#ా4ర¶త రFA Tx T°రF �ె>Zి��నజjల�x?

ãబ	 గ\ంథమ	 7ãబ	 గ\ంథమ	 7ãబ	 గ\ంథమ	 7ãబ	 గ\ంథమ	 7

1111 భ�!]ద నరFల �ాలమ	 య	దz�ాలమ	 �ా�x?9ా#S ��నమ	ల; కc>9ా"
��నమ	లవంట-V �ా9ా? 2222 డను !గ	ల న1L�fంచు
�xసు"వలsనుకc>"!తNమ	 క"12టBC ��ను కc>9ా"వలsను 3333 ఆశ ల�కP�
జరFగ	 T:లలను TEను చూడవలZివ�ెdను.ఆయ�సమ	�� కc(fన #ాతpK ల; Txక;



"య!ంపబ(f య	న`V.TEను పండ���నునప�(ెల6  4444 ఎప�డ� ల��ెదTx? #ాJK
PQప�డ� గJంచుTx? అ" యను��ందును.�ెల6 9ారFవరక; ఇటB ఆటB ��రల;చు
ఆయ�సపడ� దును. 5555 Tx �ేహమ	 ప�రFగ	ల��ను మంట- 12ల6 ల��ను కపu
బ(fయ	న`��.Tx చర4మ	 మ�" మరల పగ	ల;చున`��. 6666 Tx ��నమ	ల;
TEత%ా" Tx(ెకంటMను వ(f%ా గJంచు చున`V"#§mణ ల�క అV mయ���
��వ�చున`V. 7777 Tx yవమ	 వట-C  ఊ1ి#SP� అ" జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	.Tx
కను` ఇకను �¤ల; చూడదు. 8888 నను` చూచు9ా#S కను` ఇక]దట నను`
చూడదు. కను`ల; Tx తటBC  చూచును %ా" TEనుండక ��దును. 9999 �¤ఘమ	
V(f��P అదృశ�మగ	నటB6 �ా�xళమ	నక; ��%S��Pన9ాడ� మ#S
ఎప�డ�ను#ాడ� 10101010 అతడ� ఇక ఎన`డ�ను తన Pంట-�I #ాడ� అత" సÍలమ	
అత" మరల T:రFగదు. 11111111 �ావ�న TEను Tx T°రF మ�Zి��ననుTx ఆత4
9Eదన��ల�� TEను మ�టల�(ెదనుTx మT°9Eదననుబట-C  మ�ల;¶ చుం(ెదను. 12121212
TETUక సమ	దKమ	Tx? సమ	దKమ	లk" భ	జంగమ	Tx? 9:ందుక; Tx ]ద
�ావ> య	ం�ెదవ�? 13131313 Tx మంచమ	 Txక; ఆదరణ ఇచుdను.Tx పరFప� Tx
బµధక; ఉపWాంJ ఇచుdను అ"TEనను��న%ా 14141414 వ� స�ప`మ	లవలన నను`
బ¿ద#Sం�ెదవ�దరîనమ	లవలన నను` భయ12టMCదవ�. 15151515 �ావ�న TEను
ఉ#S¬యబడవలsన" �ÅరFచుTx`నుఈ Tx PQమ	కలను చూచుటకన`
మరణnందుట Tx�IషCమ	. 16161616 అV Txక; అసహ�మ	ల;, "త�మ	 బKదుక;టక;
Tx �IషCమ	 ల�దుTx ��నమ	ల; ఊ1ి#Sవలs నున`V, Tx జo>�I #ావదుw . 17171717
మనుషp�డ� ఏ�ాట-9ాడ�? అత" ఘనపరచTEల? అత"]ద వ� మనసుq
"ల;పTEల? 18181818 పKJ పగల; వత" ద#SîంపTEల?పKJ mణమ	న వత"



Wó¥�ంపTEల? 19191919 ఎంత �ాలమ	 వ� నను` చూచుట మ�నక;ందువ�?TEను గ	టక
9Eయ	వరక; నను` V(fA12టC9ా? 20202020 TEను �ాపమ	�ేZిJTx? నరFలను
క"12టBC 9ా(x, TEను  PQడల ఏ! �ేయగలను?Txక; TETE ´µరమ	%ా
నుTx`ను, 9Eల గ	#S 12ట-CJV? 21212121 9Eల Tx అJక\మమ	ను ప#Sహ#Sంపవ�? Tx
�ోషమ	 TEల m!ంపవ�?TE"ప�డ� మంట-లk పండ���T:దనువ� నను`
జjగ\తN %ా 9:ద�?దవ� %ా" TEనుల�క ��PQదను.
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1111 అప�డ� ష� ß̈య	డగ	 ëలwదు ఇట6 T:ను 2222 ఎంత �ాలమ	 Vట-C
మ�టల�(ెదవ�?  T°ట- మ�టల; సు(f%ా> వంట-9ాPQను. 3333 �ేవ�డ�
Tx�యV¥�" రదుw పరచుTx? సర�శక;N డగ	 �ేవ�డ� Tx�యమ	ను రదుw పరచుTx?
4444  క;మ�రFల; ఆయన దృÌిCPQదుట �ాపమ	�ేZి#³¹�ావ�నTE 9ారF �ేZిన
JరFగ	బµటBనుబట-C  ఆయన9ా#S" అపu%Sం�ెTE¹. 5555 వ� జjగ\తN %ా �ేవ�"
9:ద�IనPQడల సర�శక;N డగ	 �ేవ�" బJమ�ల;��"నPQడల 6666 వ� పVతpK డ9:ౖ
య�xరÍవంతpడ9:ౖనPQడల "శdయమ	%ా ఆయన యందు శ\దz  ">1ి 
J�I త%SనటBC %ా  "9ాససÍలమ	ను వ#Szల6 జ³య	ను. 7777 అప�డ�  ZిÍJ nదట
����w %ా నుం(fనను తpదను వ� మ}�వృ��z  ��ందుదువ�. 8888 మనమ	
"న`ట-9ార�¤, మనక; ఏ!య	 �ె>యదు భ�!]ద మన ��నమ	ల;
డవలs నున`V. 9999 మ	నుపట- తరమ	9ా#S సంగతpల; V�x#Sంచుమ	 9ా#S
1ితరFల; ప#§�fంAన�x"" బµగ	%ా �ె>Zి ��నుమ	. 10101010 9ారF క;
బ¢¥�ంచుదురF గ�x 9ారF క; �ెల;ప� దురF గ�x9ారF తమ



అనుభవమ	నుబట-C  మ�టల�డ�దురF గ�x. 11111111 బ	రద ల�క;ండ జమ	4
12రFగ	Tx?ళØ6  ల�క;ండ #?ల;6  nలచుTx? 12121212 అ�� �Åయబడకమ	ందు బహÑ
పచd%ానున`�� �ా" Pతర nక�ల"`ట-కంటM త�ర%ా 9ా(f��వ�ను. 13131313
�ేవ�" మరచు9ారంద#S గJ అటä6  ఉండ�నుభ�IN ß̈ను" ఆశ "రరÍకమగ	ను అత"
ఆశ భంగమగ	ను. 14141414 అతడ� ఆశ\Pంచున�� ¯ాలsప�రFగ	 పటäC . 15151515 అతడ� తన
Pంట-]ద ఆను��న%ా అ�� "ల;వదు. 16161616 అతడ� గట-C %ా �x" పటBC ��న%ా అ��
V(f��వ�ను.ఎండక; అతడ� పAdపట-C  బ>య	ను అత" ¬%?ల; అత" ��ట]ద
అల;6 ��నును. 17171717 అత" 9EళØ6  గటBC ]ద చుటBC ��నును#ాళØ6 గల తన "9ాసమ	ను
అతడ� �ే#Sచూచును. 18181818 �ేవ�డ� అత" సÍలమ	లkనుం(f అత" 9:ళ6%tట-CనPQడల
అ��TEను "T:`రFగను ఎప�డ�ను "ను` చూడల�దనును. 19191919 ఇ�ే అత"
సం��షకర���న గJ�I అంతమ	 అతడ�న` ధూÈనుం(f ఇతరFల; ప�టMCదరF. 20202020
ఆలkAంచుమ	 �ేవ�డ� య�xరÍవంతp" ��K Zి9Eయడ�.ఆయన దు�ా�ర�మ	ల;
�ేయ	9ా#S" "ల;వబ¿టCడ�. 21212121 "ను` పగపటBC 9ారF
అవమ�నభ#Sతpలగ	దురFదుషpC ల గ	(xరమ	 ఇక "ల;వక��వ�ను. 22222222 అP�ే
ఇంకను ఆయన క; T°ట-"ండ నవ�� కల;గ జ³య	ను.పKహరªమ	�� 
12దవ�లను "ంప�ను.
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1111 అప�డ� ãబ	 ఈల�గ	న పKతp�తN ర!�ెdను 2222 9ాసNవ�¤, ఆ సంగJ
అం�ేయ" TET:రFగ	దును.నరFడ� �ేవ�" దృÌిC �I ఎటB6  "#�w Ìియగ	ను? 3333 9ాడ�
ఆయన�� 9ా�జ?�మ�డ %�#SనPQడల9EP పKశ`లలk ఒక��x"�?rనను 9ాడ�



ఆయనక;ఉతN ర!య�ల�డ�. 4444 ఆయన మ} V9E�I, అ¥�క
బలసంపను`డ�ఆయన�� ��#ాడ �ె%SంA }" TUంద"9ా(ెవడ�? 5555 9ాట-�I
�ె>యక;ండ పర�తమ	లను ¬Zి9Eయ	9ాడ� ఆయTEఉగ\తక>%S 9ాట-"
బ¢ర6�ోయ	9ాడ� ఆయTE 6666 భ�!" �x" సÍలమ	లk నుం(f
కద>ంచు9ాడ�ఆయTE�x" సN ంభమ	ల; అదర�ేయ	9ాడ� ఆయTE 7777
ఉదPంపవదw" ఆయన సూరF�"�I ఆజj® 1ింప%ా అతడ� ఉదPంపడ�ఆయన
నmతKమ	లను మరFగ	పరచును. 8888 ఆయన ఒక�(ే ఆ�ాశమండలమ	ను
VWాలపరచు9ాడ�సమ	దKతరంగమ	ల]ద ఆయన నడ�చుచుTx`డ�. 9999 ఆయన
¯ా�J మృగ�రªమ	 కృJN క అను9ాట-" ద�fణనmతK#ాసులను �ేZిన9ాడ�. 10101010
ఎవడ�ను �ె>Zి��నల�" మహతNPన �ార�మ	లను లsక�ల�న"`
అదు»త�I\యలను ఆయన �ేయ	చుTx`డ�. 11111111 ఇ��%� ఆయన Tx స]పమ	న
గడA��వ�చుTx`డ�%ా" TETxయనను కను%tనల�నుTx �ేరFవను
��వ�చుTx`డ� %ా" ఆయన Txక; కనబడడ�. 12121212 ఆయన పటBC ��"��%ా
ఆయనను అడi%Sంపగల9ా(ెవడ�? 9E! �ేయ	చుTx`వ" ఆయనను
అడ�గత%Sన9ా(ెవడ�? 13131313 �ేవ�" �Åపమ	 చల�6 రదు#ా}బ	 స}య	ల;
ఆయనక; లkబడ�దురF. 14141414 �ావ�న ఆయనక; పKతp�తN ర!చుdటక;
TET:ంతట-9ాడను? ఆయన�� 9ా��ంచుచు స#SPQ�న మ�టల; పల;క;టక;
TETE�ాట-9ాడను? 15151515 TEను "#�w ÌిT:ౖ య	ం(fనను ఆయనక; పKతp�తN రమ	
�ెపuజjలనుTx�యకరNయ"1 TETxయనను బJమ�ల;��నదగ	ను. 16161616 TEను
nఱÃ12ట-Cనప�డ� ఆయన Txక;తN ర!Adననుఆయన Tx మ�ట ఆల�Iం�ెన"
TEను నమ4జjలను. 17171717 ఆయన ఆల�Iంపక 12ను%ా>�ేత నను` నల;గ%tటBC



చుTx`డ�"#SÞ!తNమ	%ా Tx %ాయమ	లను VసN #Sంపజ³య	చుTx`డ� 18181818 ఆయన
నను` ఊ1ి#S ¬య"య�డ� �ే�ైన9ాట-" Txక; J"1ించును. 19191919 బలవంతpల
శ�IN"గ�#Sd 9ాదమ	 కల;గ%ాTETE య	Tx`న" ఆయన
యనునుTx�యV¥�"గ�#Sd 9ాదమ	 కల;గ%ాపKJ9ా��%ానుండ
�ె%Sంచు9ా(ెవడ" ఆయన యనును? 20202020 Tx 9ా�జ?�మ	 Tx�య���నను Tx
మ�టల; Tx]ద TEరమ	 ¹ప�నుTEను య�xరÍవంతpడT:ౖనను �ోÌియ"
ఆయన నను` "ర�1ించును. 21212121 TEను య�xరÍవంతpడT:ౖనను Txయందు
Tx�IషCమ	ల�దుTEను Tx �Kా ణమ	 తృణ÷క#SంచుచుTx`ను.ఏ! �ేZినను ఒక�టä.
22222222 �ావ�నయ�xరÍవంతpలTE! దుషpC లTE! ´éదమ	ల�క;ండ ఆయన అంద#S"
నhంపజ³య	చుTx`డ" TEను 9ా��ంచుచుTx`ను. 23232323 సమ�లధ�ంసమ	
ఆకZి4కమ	%ా క>%S Txశనమ	�ేయ%ా"#�w షpల ఆపదను చూA ఆయన
}స�మ	 �ేయ	ను. 24242424 భ�! దుషpC ల�ేJ�I అపu%Sంపబ(fయ	న`��9ా#S
Tx�య�¥�పతpల; మంA �ెడiల; గ	#SNంపల�క;ండ ఆయన �ేయ	ను.ఆయన %ాక
ఇV అ"`య	 జ#S%Sంచు9ాడ� మ#Sఎవడ�? 25252525 పరFగ	]ద ��వ�9ా"కంటM Tx
��నమ	ల; త�ర%ాగJంచుచున`V�³మమ	 ల�కP� అV గJంA��వ�చున`V.
26262626 #?ల;6 పడవల; �xట-��వ�నటB6  అV జ#S%S��వ�నుఎర]���I VసురFన ��గ	
ప�f#ాàవలs అV త�రప(f��వ�ను. 27272727 Tx శ\మను
మరA��PQదన"య	దుఃఖమ	ఖుడT:ౖ య	ండ�ట మ�"
సం��షమ	%ానుం(ెదన"య	 TEను అను��ంట-Tx? 28282828 Tx సమసN  బµధలక;
భయప(f వణక;చుTx`నువ� నను` "#�w Ìి"%ా ఎంచవను సంగJ TEను "శd
యమ	%ా ఎ#S%Sయ	Tx`ను 29292929 నను` �ోÌి"%ా ఎంచవలZి వ�ెdను గ�x �ాబట-C



Txక; ఈ వ�రÍపKయ�స�¤ల? 30303030 TEను ©̈మమ	�� నను`
కడ�గ	��"ననుసబ	Ë�� Tx �ేతpల; కడ�గ	��"నను 31313131 వ� నను` %�Jలk
మ	ం�ెదవ� అప�డ� TEను Tx స�ంతవసN �మ	ల�?r అసహÑ�డనగ	దును. 32323232
ఆయన Txవలs నరFడ� �ాడ�TEను ఆయన�� 9ా�జ?�మ�డజjలను�¤మ	 క>Zి
Tx�యVమరîక; ��ల�మ	. 33333333 మ� Pదw#S]ద �ెయ� ఉంచద%Sన మధ�వ#SN
మ�క;ల�డ�. 34343434 ఆయన తన దండమ	ను Tx]దనుం(f ¬Zి9EయవలsనుTEను
భKమZి��క;ండ ఆయన తన భయంకర మ}త4~మ	ను Txక;
కనుపరచక;ండవలsను. 35353535 అప�డ� ఆయనక; భయపడక TEను మ�టల�(ెదను,
ఏలయన%ా TEను అట-C9ాడను �ానను��ను చుTx`ను.

ãబ	 గ\ంథమ	 10ãబ	 గ\ంథమ	 10ãబ	 గ\ంథమ	 10ãబ	 గ\ంథమ	 10

1111 Tx బKదుక;నందు Txక; Vసుక; ప�ట-Cన��TEను అడ�i ల�క;ండ అంగల�#?dదనుTx
మT°9ా�క;లమ	 ��ల�� TEను ప>�?దను 2222 Tx ]ద TEరమ	
¹పక;ండ�మ	9Eల Tx�� 9ా�జ?�మ�డ�చుTx`9Ù Txక; �ె>య జ³య	మ"
TEను �ేవ�"�� �ె12uదను. 3333 �ౌరèన�మ	 �ేయ	ట క; సం��షమ�? దుషpC ల
ఆలkచన]ద దయ� దృÌిCయ	ంచుటసం��షమ�?  హసN కృత�మ	లను
తృణ÷క#Sంచుట క; సం��షమ�? 4444  TEతKమ	ల; నరFల TEతKమ	లవంట-9ా?
నరFల; ఆలkAంచునటB6  వ� ఆలkAంచు 9ాడ9ా? 5555  yVత�ాలమ	 నరFల
yVత �ాలమ	వంట-�x?  ఆయ	�ా�ల సంవతqరమ	ల; నరFల
��నమ	లవంట-9ా? 6666 TEను �ోÌి" �ాన"య	 �ేJలkనుం(f
V(f1ింపగల9ా(ెవడ�ను ల�డ"య	 వ� ఎ#S%Sయ	ం(fయ	 7777 9Eల Tx



�ోషమ	నుగ�#Sd V�xరణ �ేయ	చుTx`వ�? Tx �ాపమ	ను ఏల
9:దక;చుTx`వ�? 8888  హసNమ	ల; Txక; అవయవ "#ా4ణమ	�ేZి నను`
ర�1ింA య	న`నువ� నను` !ం%S9Eయ	చుTx`వ�. 9999 �గటమను`%ానున`
నను` వ� "#S4ంAJV,ఆ సంగJ జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	వ� నను` మరల
మను`%ా �ేయ	దు9ా? 10101010 ఒకడ� �ాల;��ZినటB6  వ� నను`
��ZిJVగ�xàను`గడi  ఒకడ� 1Lరబ¿టBC నటB6  వ� నను` 1Lరబ¿ట-CJV గ�x. 11111111
చర4మ	��ను మ�ంసమ	��ను వ� నను` క1ిuJVఎమ	కల��ను
నరమ	ల��ను నను` సం¥�ంAJV. 12121212 yవమ	 ననుగ\ ©̈ంA TxPQడల కృప
చూ1ిJV సంరmణ�ేత Tx ఆత4ను �ా�ా(fJV. 13131313 అPనను Tx
లkపమ	లనుగ�#Sd వ�  హృదయ మ	లk ఆలkAంAJVఈ అ��Kా యమ	
క;ం(ెన" TET:రFగ	దును. 14141414 TEను �ాపమ	 �ేZినPQడల వ� �x"
క"12టBC దువ�Tx �ోషమ	నక; ప#S}రమ	 �ేయక;ందువ�. 15151515 TEను
�ోషకృత�మ	ల; �ేZినPQడల Txక; బµధకల;గ	నుTEను "#�w ÌిT:ౖ య	ం(fనను
అJశయపడను అవమ�నమ	�� "ండ���"Txక; క>%Sన బµధను
తలంచు��నుచుం(ెదను. 16161616 TEను సం��ÌింAనPQడలఎడ�ెగక  ఆశdర����న
బలమ	ను వ� Tx]ద చూప�దువ�. 17171717 Zింహమ	 9Eటµడ�నటB6  వ� నను`
9Eటµడ�చుందువ�ఎడ�ెగక Tx]���I ��\ తN  ¯ా{లను 1ి>�ెదవ�ఎడ�ెగక Tx]ద
 ఉగ\తను 12ం�ెదవ�ఎడ�ెగక సమ�హమ	 9:నుక సమ�హమ	ను Tx ]���I
#ాజ³Z2దవ�. 18181818 గర»మ	లkనుం(f వ� నTE`ల 9:>�I ర1ిuంAJV? అప�(ే
PQవరFను నను` చూడక;ండ TEను �Kా ణమ	 V(fA య	ం(fనPQడల �¤ల;; 19191919
అప�డ� TEను ల�నటä6  య	ం(fయ	ందునుగర»మ	లkనుం(f సమ�¥��I



��"��బ(fయ	ందును. 20202020 Tx ��నమ	ల; ��ం�ె�¤ గ�xJ#S%S 9:ల;ప>�I #ాజjల"
�ేశమ	నక; 21212121 అంధ�ారమ	 మరణxంధ�ారమ	గల �ేశమ	నక; 22222222
కట-క*కట-PQ� %ా�xంధ�ారమయ���న �ేశమ	నక;భKమ ప�ట-C ంచు మరణxంధ�ార
�ేశమ	నక;9:ల;%³ *కట-%ాగల �ేశమ	నక; TEను 9:ళ6క మ	ందు��ంతZLప� TEను
�ెపu#Sల;6 నటB6 నను` V(fA Tx జo>�I #ాక;ండ�మ	.

ãబ	 గ\ంథమ	 11ãబ	 గ\ంథమ	 11ãబ	 గ\ంథమ	 11ãబ	 గ\ంథమ	 11

1111 అప�డ� నయమ�¬య	(ైన జoఫరF ఈల�గ	నపKతp�తN ర!�ెdను 2222
పK9ాహమ	%ా బయల;9:ళØ6  మ�టలక; పKతp�తN రమ	 �ెపuవలsను
గ�x.వదరFబ¢తp 9ా�జ?�మ	 Tx�యమ" PQంచదగ	Tx? 3333  పKగల»మ	లను
V" మనుషp�ల; మ�నమ	%ా నుండ వలsTx?ఎవడ�ను "ను`
అపహZింపక;ండTE వ� }స�మ	�ేయ	దు9ా? 4444 Tx ఉప�ేశమ	
"#�w షమ"య	�ే9ా, దృÌిC �I TEను పVతpK డన"య	 వనుచుTx`9E. 5555 �ేవ�డ�
�� మ�టల�(fన �¤ల;ఆయTE �� 9ా��ంAన �¤ల; 6666 ఆయTE
జj® నరహస�మ	ల; క; �ె>యజ³Zిన �¤ల; అప�డ� జj® నమ	  ãచనక;
!ంAనద" వ��ె>Zి��ందువ� �ోషమ	లk అ¥�క ´µగమ	 �ేవ�డ�
మరA��Pయ	Tx`డ" �ె>Zి��నుమ	. 7777 �ేవ�" గ��xంశమ	లను వ�
�ె>Zి��నగల9ా?సర�శక;N డగ	 �ేవ�"గ�#Sd క; ప#Sప�రÞజj® నమ	కల;గ	Tx? 8888
అ�� ఆ�ాశ �¥� అంత ఉన`త���న��, 9E!�ేయ	దువ�?�ా�xళమ	కంటM

లkతp%ానున`��, 9E! PQరFగ	దువ�? 9999 �x" ప#Sమ�ణమ	 బ ³◌ూ!కంటM
అ¥�క���న���x" 9:డల;u సమ	దKమ	కంటM అ¥�క���న�� 10101010 ఆయన



సం�xరమ	�ేయ	చు ఒక" �ెరలk 9EZి9ా�జ?�మ�డ 1ి>Aనప�డ�ఆయన
నడi%Sంప గల9ా(ెవడ�? 11111111 ప"�Iమ�>న9ా#?వ#� ఆయTE PQరFగ	ను
గ�xప#S�లన�ేయకP� �ాపమ	 ఎక�డ జరFగ	చున`�ోఆయTE �ె>Zి��నును
గ�x. 12121212 అP�ే అడV %ా(fద1ిల6  నరF(ై ప�ట-CనTxట-�I%ా"బ	��z ß̈నుడ�
V9E�I�ాడ�. 13131313 వ�  మనసుqను Jన`%ా ">1ినPQడల �ేతpల;
ఆయన9:ౖప� �x1ినPQడల 14141414 �ాపమ	  �ేJలkనుండ�ట చూA వ�
�x"V(fAనPQడల గ	(xరమ	లలkనుం(f దు#ా4ర¶తను వ� ��ట-C9EZిన
PQడల 15151515 "శdయమ	%ా "#�w Ìి9:ౖ వ� సం��Ìిం�ెదవ�"ర»య	డ9:ౖ వ�
ZిÍ రప(f య	ందువ�. 16161616 "శdయమ	%ా  దురwశను వ�
మర�ెదవ��xట-��Pన �ారF ట-" జj® పకమ	 �ేZి��నునటB6 వ� �x""
జj® పకమ	 �ేZి��T:దవ�. 17171717 అప�డ�  బKదుక; మ¥x�హ`�ాల �ేజసుqకంటM
అ¥�కమ	%ా పK�ాhంచును*కట- క!4నను అ�� అరFణ#దయమ	వలs
�ాంJ%ానుండ�ను. 18181818 నమ4కమ	నక; ఆసuదమ	 కల;గ	ను గనుక వ�
¥ైర�మ	%ా ఉందువ�. Pంట-" వ� ప#SWó¥�ంA సుర�fతమ	%ా పండ�
��ందువ�. 19191919 ఎవ#S భయమ	ల�క;ండ వ� పండ���ందువ� అTEక;ల; ��
Vన`పమ	ల; �ేZ2దరF. 20202020 దుషpC ల కనుచూప� �öణÝంA��వ�ను9ా#S�I
ఆశ\య�¤!య	 ఉండదు�Kా ణమ	 ఎప�డ� V(f�ెదమ� అ" 9ారF
ఎదురFచూచుచుందురF.

ãబ	 గ\ంథమ	 12ãబ	 గ\ంథమ	 12ãబ	 గ\ంథమ	 12ãబ	 గ\ంథమ	 12

1111 అప�డ� ãబ	 ఈల�గ	 పKతp�తN ర...!�ెdను 2222 "జమ	%ా లkకమ	లk ]#³



జనుల;]��TE జj® నమ	 గJంA ��వ�ను. 3333 అPనను ]క;న`టBC  Txక;ను
V9EచTxశ�IN క>%Sయ	న`��TEను ]కంటM తక;�వజj® నమ	 కల9ాడను �ాను]రF
�ె1ిuన9ాట-" ఎరFగ"9ా(ెవడ�?�ేవ�"�I nఱÃ12ట-C  పKతp�తN రమ	ల; ��ం��న
9ాడT:ౖన TEను 4444 Tx ZL` ©̈తp"�I అప}¯ా�సuదమ	%ా నుండవలZి
వ�ెdను.Jయ	 య�xరÍతయ	 గల9ాడ� అప}¯ా�సuదమ	%ా నుండవలZి
వ�ెdను. 5555 దురwశ TUం��న9ా"" Jరస�#Sంచుట �³మమ	గల9ారF
య	కNమను��ందురF.�ాల;జjరF9ా#S��రక; Jర¯ా�రమ	 క"12టBC చున`��. 6666
�ో1ి(f%ాండK �ాప�రమ	ల; వ#SÍల;6 ను�ేవ�"�I �Åపమ	 ప�ట-C ంచు9ారF
"ర»యమ	%ానుందురF9ారF తమ బµహÑబల�¤ తమక; �ేవ�డను��ందురF. 7777
అPనను మృగమ	లను V�x#Sంచుమ	 అV క; బ¢¥�ంచునుఆ�ాశప{లను
V�x#Sంచుమ	 అV క; �ె>యజ³య	ను. 8888 భ�!"గ�#Sd ¥x�"ంAనPQడల
అ�� క; ´¢¥�ంచునుసమ	దKమ	లk" �ేపల;ను క; �x" Vవ#Sంచును 9999 �ట-
అ"`ట-"బట-C  ãAంచు��"నPQడలPQ�9ా హసNమ	 �ట-" కల;గజ³Z2న"
�ె>Zి��నల�"9ా(ెవడ�? 10101010 yవ#ాసుల �Kా ణమ	ను మనుషp�లంద#S ఆత4ల;ను
ఆయన వశమ	న నున`V గ�x. 11111111 అం%S> ఆ}రమ	ను రFA చూచునటB6 �ెV
మ�టలను ప#§�fంప�x? 12121212 వృదుz ల±దw  జj® నమ	న`��, �º# �ా య	వ�వలన
V9Eచన కల;గ	చున`��. అ" ]రF �ెప�దురF 13131313 జj® నW)ర�మ	ల;
ఆయన±దw ఉన`Vఆలkచనయ	 V9Eచనయ	 ఆయనక; కలవ�. 14141414
ఆలkAంచుమ	 ఆయన పడ%tటC%ా ఎవరFను మరలకటCజjలరFఆయన
మనుషp�" �ెరలk మ�Zి9Eయ%ా �ెరచుట ఎవ#S�I" ¯ాధ�మ	 �ాదు. 15151515
ఆలkAంచుమ	 ఆయన జలమ	లను ëగబటC%ా అV ఆ#S��వ�ను9ాట-"



పKవ ©̈ంప"య�%ా అV భ�!" మ	ంA9Eయ	ను. 16161616 బలమ	ను జj® నమ	ను
ఆయనక; స�´µవలmణమ	ల;¹సపడ�9ారFను ¹సప�చుd9ారFను ఆయన
వశ మ	న నుTx`రF. 17171717 ఆలkచనకరNలను వసN � ß̈నులను%ా �ేZి ఆయన 9ా#S"
��డ���" ��వ�ను.Tx�య�¥�పతpలను అV9Eక;లను%ా కనుపరచును. 18181818 #ాàల
అ¥��ారమ	ను ఆయన ��ట-C9Eయ	ను9ా#S నడ�మ	లక; %tల;సుల; కటBC ను. 19191919
య�జక;లను వసN � ß̈నులను%ా�ేZి 9ా#S" ��డ���" ��వ�నుZిÍ రమ	%ా
TxటB��"న9ా#S" ఆయన పడ%tటBC ను. 20202020 9ా�ాdతpర�మ	 గల9ా#S పల;క;ను
ఆయన "రరÍకమ	 �ేయ	ను12దwలను బ	��zల�"9ా#S"%ా �ేయ	ను. 21212121
అ¥�పతpలను ఆయన Jర¯ా�రమ	 �ేయ	ను బల�ఢ��ల న(fకట6 ను Vప�ను.
22222222 *కట-లk" రహస�మ	లను ఆయన బయల;పరచుచుమరణxంధ�ారమ	ను
9:ల;గ	లk"�I ర1ిuంచును 23232323 జనమ	లను VసN #Sంపజ³య	ను
"ర�4లమ	�ేయ	నుస#Sహదుw లను VWాలపరచును జనమ	లను ��"��వ�ను.
24242424 భ�జనుల అ¥�పతpల V9Eచనను ఆయన "రరÍక పరచును��K వల�"
మ}రణ�మ	లk 9ా#S" JరFగ	ల�డ �ేయ	ను. 25252525 9ారF 9:ల;గ	ల�క *కట-లk
తడబడ�చుందురFమతpN %t"న9ాడ� త�ల;నటB6  ఆయన 9ా#S" త�ల�ేయ	ను.

ãబ	 గ\ంథమ	 13ãబ	 గ\ంథమ	 13ãబ	 గ\ంథమ	 13ãబ	 గ\ంథమ	 13

1111 ఇ��%� Tx కను` ఇదంతయ	 చూ�ెను.Tx �ెV �x" V" గ\ ©̈ంAయ	న`�� 2222
]క; �ె>Zిన�� Txక;ను �ె>ZLయ	న`��TEను ]కంటM తక;�వ
జj® నమ	గల9ాడను �ాను. 3333 TEను సర�శక;N డగ	 �ేవ�"�� మ�టల�డ
%�రFచుTx`ను�ేవ�"��TE 9ా��ంప %�రFచుTx`ను 4444 ]#?r�ే అబదzమ	ల;



క>uంచు9ారF.]రందరF ప"�Iమ�>న 9:ౖదు�ల;. 5555 ]రF �³వలమ	 మ�నమ	%ా
నుండ�ట �¤ల; అ�� ]క; జj® నమ" PQంచబడ�ను. 6666 దయ�ేZి Tx 9ాదమ	
Vను(f, TEను ఆడ� 9ా�జ?�మ	Txల�Iంచు(f. 7777 �ేవ�" పmమ	%ా ]రF అTx�య
9ాదన�ేయ	దు#ా?ఆయన పmమ	%ా ]రF ¹సమ	ల; పల;క;దు#ా? 8888
ఆయనPQడల ]రF పm�ాతమ	 చూప�దు#ా?�ేవ�" పmమ	న ]రF
9ా��ంతp#ా? 9999 ఆయన !మ	4ను ప#SWó¥�ంచుట ]క; �³మమ�?ల�క ఒకడ�
నరFలను ¹సమ	�ేయ	నటB6  ]రFఆయనను ¹సమ	�ేయ	దు#ా? 10101010 ]రF
రహస�మ	%ా పm�ాతమ	 చూ1ినPQడల"శdయమ	%ా ఆయన !మ	4ను
గ��w ంచును. 11111111 ఆయన పK´µవమ	 !మ	4ను భయ12టC�x?ఆయన భయమ	 ]
]���I #ా�x? 12121212 ] ¼̈చd#Sక మ�టల; బ�(f�ె ¯ా��తల;.] 9ాదమ	ల;
మంట-9ాదమ	ల; 13131313 TEను మ�టల�(ెదను Tx జo>�I #ాక
మ�నులsౖయ	ండ�(fTx]���I వచుdన�� ఏ�ో అ�� వచుdను%ాక. 14141414 TET:ందుక;
Tx �Kా ణమ	ను ఎర%ా �ేZి��నవలsను?�ేZి��నను%ా" �Kా ణమ	నక; �ె%SంA
మ�టల�(ెదను 15151515 ఇ��%� ఆయన నను` చం1ినను, TEను ఆయన ��రక;
క"12టBC చుTx`ను.ఆయన స"`¥�" Tx పKవరNన Tx�యమ" రFàవ�పరతpను.
16161616 ఇ��య	 Txక; రmణxరÍ���నదగ	నుభ�IN ß̈నుడ� ఆయన స"`¥��I
#ా�ె%Sంపడ�. 17171717 Tx 9ా¸4లమ	ను శ\దz%ా ఆల�Iంచు(fTx పKమ�ణ9ాక�మ	ల; ]
�ెవ�లలk ��రయ	(f. 18181818 ఆలkAంచు(f TEను Tx 9ా�జ?�మ	ను
స#S�ేZి��"య	Tx`నుTEను "#�w Ìి%ా కనబడ�దున" Txక; �ె>య	ను. 19191919 Tx��
9ా�జ?�మ�డ చూచు9ా(ెవడ�?ఎవ(ైన నుం(fనPQడల TEను
T°రFమ�Zి��"�Kా ణమ	 V(f�ెదను. 20202020 ఈ #?ండ� పనుల; మ�తKమ	 Txక;



�ేయక;మ	 అప�డ� TEను క; Vమ	ఖుడT:ౖ య	ండను. 21212121  �ెP�
Tx]దనుం(f �¾ల%Sంప�మ	 భయమ	 నను` బ¿ద#Sంపయక;మ	 22222222
అప�డ� వ� 1ి>Aన PQడల TEను  క;తN ర !�ెdదను TEను ప>�?దను వ�
Tx క;తN ర!మ	4 23232323 Tx �ోషమ	లs"`? Tx �ాపమ	లs"`?Tx అJక\మమ	ను
Tx �ాపమ	ను Txక; �ె>యజ³య	మ	. 24242424 9Eల  మ	ఖమ	ను
మరFగ	�ేZి��ంట-V?నTE`ల క; పగ9ా"%ా ఎంచుచుTx`వ�? 25252525 ఇటB అటB
��టBC ��" ��వ�చున` ఆక;ను వ�9E¥�ం�ెద9ా?ఎం(f��Pన �ెతNను
తరFమ	దు9ా? 26262626 వ� Txక; క� Sన���న hm V¥�ంA య	Tx`వ�Tx
బµల��ాలప� �ాపమ	లను Txక; ¯ా�సÍ ~మ	%ావ� V¥�ంAయ	Tx`వ� 27272727
బÐండలలk Tx �ాళØ6  ë%SంAయ	Tx`వ�Tx పKవరNన అంతయ	 వ�
క"12టBC చుTx`వ�Tx అ#S�ాళ6చుటBC  %Sఱ �%§Zియ	Tx`వ� 28282828 మ	#S%S
�öణÝంచుచున` 9ా"చుటBC Aమ4ట��ట-Cన వసN �మ	వంట-9ా"చుటBC %Sఱ �%§Zి 9ా""
క"12టBC చుTx`వ�.
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1111 ZీN � క"న నరFడ� ����w  ��నమ	ల9ా(ై !�I�>బµధTUందును. 2222 ప�వ��
VకZింAనటB6  9ాడ� 12#S%S 9ా(f��వ�నుడ కనబడక��వ�నటB6  9ాడ� "ల;వక
�ా#S��వ�ను. 3333 అట-C9ా"]ద వ� కనుదృÌిC  య	ంAయ	Tx`వ�¬రFu
TUందుట�?r నను`  PQదుట-�I ర1ిuంAయ	Tx`వ�. 4444 �ాపస ©̈తp"లkనుం(f
�ాపర ©̈తpడ� ప�టCగ>%Sనఎంత �¤ల;?ఆల�గ	న ఎవడ�ను ప�టCTEరడ�. 5555 నరFల
ఆయ	�ా�లమ	 ప#S!J కల��, 9ా#S T:లలసంఖ� క;



�ె>ZLయ	న`��.!ంచజjల" వయఃప#Sమ�ణమ	 వ� 9ా#S�I "య!ంA
య	Tx`వ� 6666 కc>9ా#Sవలs తమక; "య!ంపబ(fన ప"" 9ారF
మ	%Sంచువరక;9ారF Vశ\మమ	 TUందునటB6  9ా#S9:ౖప� చూడకయ	ండ�మ	. 7777
వృmమ	 నరకబ(fనPQడల అ�� J#S%S Aగ	రFdన"య	�x"�I ల�త��మ4ల;
9Eయ	న"య	 నమ4కమ	కలదు. 8888 �x" 9EరF భ�!లk �ాత�ై ��Pనను
�x" అడ�గ	nదుw  మంట-లk *�I��Pనను 9999 ట- 9ాసనమ�తKమ	�ేత అ��
Aగ	రFdనుల�త nక�వలs అ�� ��మ4ల; 9Eయ	ను. 10101010 అP�ే నరFల;
మరణ��� కదలల�క ప(fయ	ందురF.నరFల; �Kా ణమ	 V(fAనతరF9ాత 9ా#³���
��వ�దురF? 11111111 తటµక జలమ	ల; ఎటB6  ఇం�I��వ�T°న�� రF ఎటB6  ఎం(f
హ#SంA��వ�T°ఆల�గ	నTE నరFల; పండ���" J#S%S ల�వరF. 12121212 ఆ�ాశమ	
గJంA��వ�వరక; 9ారF �¤ల;��నరF.ఎవరFను 9ా#S" "దK ల�పజjలరF. 13131313 వ�
�ా�xళమ	లk నను` �xAనPQడల ఎం���¤ల; �Åపమ	 చల�6 రFవరక; నను`
�xటBన నుంAనPQడల ఎం�� �¤ల;Txక; ఇంత�ాలమ" వ� "య!ంA
తరF9ాత నను` జj® పకమ	 �ేZి��నవలsన" TET:ం�� �ÅరF చుTx`ను. 14141414
మరణ���న తరF9ాత నరFల; బKతpక;దు#ా?ఆల�గ	ం(fనPQడల Txక; Vడ�దల
కల;గ	వరక;Tx య	దz��నమ	ల"`య	 TEను క"12ట-Cయ	ందును 15151515
ఆల�గ	ం(fనPQడల వ� 1ి>�ెదవ� TEను క; పKతp� తN ర!�ెdదను
హసN కృత�మ	 ఎడల క; ఇషCమ	 కల;గ	ను. 16161616 అP�ే ఇప�డ� వ� Tx
అడ�గ	జjడలను లsక�12టBC చుTx`వ�Tx �ాపమ	ను స ©̈ంపల�కయ	Tx`వ� 17171717
Tx అJక\మమ	 సంAలk మ	��Kంపబ(fయ	న`��TEను �ేZిన �ోషమ	ను
భదKమ	%ా ఉంAయ	Tx`వ�. 18181818 పర�త���నను ప(f��P



Txశనమగ	ను��ండPQ�నను �x" ¯ాÍ నమ	 తప�ను. 19191919 జలమ	 #ాళ6ను
అరగ�ºయ	ను�x" పK9ాహమ	ల; భ�!±క� ధూÈ" ��టBC ��"��వ�ను9:ౖ�ే
నరFల ఆశను భంగపరచుచుTx`వ�. 20202020 వ� 9ా#S" ఎల6 ప�డ�
%?ల;చుచుTx`వ� గనుక 9ారF గJంA��వ�దురFవ� 9ా#S�I మ	ఖV�ారమ	
కల;గజ³Zి 9ా#S" 9:ళ6%tటBC చుTx`వ�. 21212121 9ా#S క;మ�రFల; ఒక9Eళ షpనత
వ ©̈ంAనను అ��9ా#S�I �ె>యక��వ�ను.9ారF ఒక9Eళ అణÝ%S��Pనను అట-C
గJ 9ా#S�IపటMCన" 9ారF గ\ ©̈ంపకయ	ందురF. 22222222 తమమటBC క; �x�¤
శ#§రమ	నందు TU1ిu TUందుదురFతమమటBC క; �x�¤ �Kా ణమ	నందు
దుఃఖపడ�దురF.
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1111 అప�డ� �ేమ�య	(ైన ఎÚఫà ఈల�గ	నపKతp�తN ర!�ెdను 2222
జj® నమ	గల9ాడ� "రరÍక���న �ె>V�� పKతp�తN ర!య�దగ	Tx?త�రFu%ా>��
తన కడ�ప� "ంప���న దగ	Tx? 3333 వ�రÍసం´µషణ�ేత 9ా�జ?�మ�డ దగ	Tx?"� 
పKãజన���న మ�టల�ేత 9ా��ంప దగ	Tx? 4444 వ� భయభక;N లను వ�రÍమ	
�ేయ	చుTx`వ�.�ేవ�"గ�#Sdన ¥x�నమ	ను ß̈నపరచుచుTx`వ�. 5555 
మ�టలవలన  �ాపమ	 �ె>యబడ�చున`��.వంచక;ల పల;క;ల; వ�
పల;క;చుTx`వ�. 6666 TEను �ాదు  మ�టల�  �ోషమ	ను ¯ాÍ 1ించుచున`V
12దవ�ల�  ]ద ¯ాm�మ	 పల;క;చున`V. 7777 nదట ప�ట-Cన ప�రFషpడవ�
9ETx?వ� పర�తమ	లక; మ	ందు%ా ప�ట-Cన9ాడ9ా? 8888 వ� �ేవ�"
ఆలkచనసభలk �ే#Sయ	న`9ాడ9ా?వ� మ�తK�¤ జj® నవంతpడ9ా? 9999 �¤మ	



ఎరFగ"�� 9E! PQరFగ	దువ�?�¤మ	 గ\ ©̈ంప"�� 9E! గ\ ©̈ంతpవ�? 10101010
T:రZిన 9:ండ�K కల; గల9ారFను �xల� వయసుq]#Sన ప�రFషpల;ను మ�లk
నుTx`రF తం(fKకంటMను 9ారF �xల 12దw9ారF. 11111111 �ేవ�డ� Z2లVAdన ఆదరణ
క; �ే>క%ా నున`�x?ఇటB6  �� మృదువ�%ా పల;కబ(fన 9ాక�మ	�ే>క%ా
నున`�x? 12121212  హృదయమ	 ఏల క;\ ం%S��PQను? కను`ల; ఏల
ఎఱÃబµరFచున`V? 13131313 �ేవ�"]ద 9Eల ఆగ\హపడ�చుTx`వ�?  T°టనుం(f
అట-C  మ�టల�ల #ా"చుdచుTx`వ�? 14141414 �దుz డగ	టక; నరFడ� ఏ�ాట-9ాడ�?
"#�w షpడగ	టక; ZీN ��I ప�ట-Cన9ాడ� ఏ�ాట-9ాడ�? 15151515 ఆలkAంచుమ	 ఆయన తన
దూతలయందు న!్మకయ	ంచడ�.ఆ�ాశ 9:ౖWాల�మ	 ఆయన దృÌిC �I
పVతKమ	�ాదు. 16161616 అటB6 ండ%ా Á̈య	డ�ను �ె(fన9ాడ�ను ళØ6 �xK గ	నటB6
దుÌి!"యల; �ేయ	9ాడ�ను మ#S అప VతpK డ� గ�x. 17171717 Tx మ�ట ఆల�Iంప�మ	
క; �ె>యజ³తpనుTEను చూAన�x"" క; Vవ#Sం�ెదను. 18181818 జj® నుల; తమ
1ితరFల±దw TEరFd��" మరFగ	�ేయక �ె1ిuన బ¢ధను క; �ె>12దను. 19191919
అను�ల�� సహ9ాసమ	 �ేయక�xమ	 ¯ా�సÍ ~మ	%ా ��ం��న �ేశమ	లk
"వZింAనజj® నుల; �ె1ిuన బ¢ధను క; �ె>12దను. 20202020 తన
yVత�ాలమంతయ	 దుషpC డ� బµధTUందును ©̈ంసక;"�I ఏరu(fన
సంవతqరమ	ల"`య	 9ాడ�బµధTUందును. 21212121 �కర���న ధ�నుల; 9ా"
�ెవ�లలk బడ�ను, �³మ�ాలమ	న �ాడ��ేయ	9ారF 9ా" ]���Iవ�ెdదరF. 22222222
�xను *కట-లkనుం(f J#S%S వ�ెdదన" 9ాడ� నమ4డ� 9ాడ� ఖడ¶ మ	నక;
ఏరuరచబ(fన9ాడ�. 23232323 అబµË, ఆ}ర��క�డ �ొరFక;న" �x"��రక; JరFగ	
ల�డ�ను. అంధ�ార��నమ	 స]1ించుచున`ద" 9ా"�I �ె>య	ను. 24242424



శ\మయ	 9Eదనయ	 9ా"" బ¿ద#Sంచును.య	దzమ	�ేయ	టక; Zిదzప(fన #ాà
శతpK వ�" పటBC  ��నునటB6  అV 9ా"" పటBC ��నును. 25252525 9ాడ� �ేవ�"]���I
�ేP �xప�నుసర�శక;N డగ	9ా"" ¥�క�#SంA మ�టల�డ�ను. 26262626 మ�రF� (ై
ఆయనను మ�#t�నునుతన �³(ెమ	ల గ	బకల�� ఆయన]���I పరF%?తpN ను. 27272727
9ా" మ	ఖమ	 ��\ వ�� పట-Cయ	న`��9ా" AరFపKక�ల12ౖ" ��\ వ��కండల;
12#S%Sయ	న`V. 28282828 అట-C9ారF �ా(ైన పటCణమ	లలk "వZించుదురFఎవరFను
"వZింపకcడ" Pండ6 లk��బËల; �ావలZియ	న` Pండ6 లk "వZిం�ెదరF 29292929
�ావ�న 9ారF ´µగ�వంతpల; �ాక��దురF 9ా#S ఆZిN  "ల;వదు.9ా#S సస�సంపద
పంట బరF9:ౖ TEలక; వంగదు 30303030 9ారF *కట-" త1ిuంచు��నరF అ%S`జj�ల 9ా#S
ల�త��మ4లను ద ©̈ంచును�ేవ�" T°ట- ఊ1ి#S�ేత 9ారF Txశనమగ	దురF. 31313131
9ారF మ�యను నమ	4��నక;ందురF %ాక;9ారF ¹స ��Pన9ారFమ�యP�
9ా#S�I ఫలమగ	ను. 32323232 9ా#S �ాలమ	 #ాకమ	ం�ే అ�� జరFగ	ను అప�(ే 9ా#S
��మ4 9ా(f��వ�ను. 33333333 �xK m�ెటBC  1ిం�ెల; #ాల;dనటB6  ఆయన
9ా#S"#ాల;dను.ఒÚవ�ెటBC  ప�వ��ల; #ాల;dనటB6  ఆయన 9ా#S"◌ాల;dను. 34343434
భ�IN ß̈నుల క;టBంబమ	 "సqంతpవగ	ను.లంచ%tండ�ల గ	(xరమ	లను అ%S`
�ా>d9Eయ	ను 35353535 9ారF దు�ా�ర�మ	ను గర»మ	న ధ#SంA
�ాపమ	కందురF9ా#S కడ�ప�న కపటమ	 ప�టBC ను.
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1111 అందుక; ãబ	 ఈల�గ	న పKతp�తN ర!�ెdను 2222 ఇట-C  మ�టల; అTEకమ	ల;
TEను V"య	Tx`ను]రందరF బµధ�³ కరNల;%ా" ఆదరణక; కరNల;�ారF. 3333 ఈ



%ా>మ�టల; మ	%SZి��PQTx?�³! బµధ కల;గ	ట�ేత
Txక;తN ర!చుdచుTx`వ�? 4444 TxZిÍJలk ]రFం(fనPQడల TEనును ]వలs
మ�టల�డవచుdను.TEనును ]]ద మ�టల; క>uంపవచుdను] 9:ౖప� చూA
Tx తల ఆ(fంపవచుdను. 5555 అPనను TEను Tx T°ట- మ�టల�� !మ	4ను బల
పరచుదునుTx 12దవ�ల మ�టల; !మ	4ను ఓ�x#Sd ఆద#Sంచును 6666 TEను
మ�టల�(fనను Tx దుఃఖమ	 చల�6 రదుTEను ఊరక;ం(fనను Tx�³!
ఉపశమనమ	 కల;గ	ను? 7777 ఇప�డ� ఆయన Txక; ఆయ�సమ	
కల;గజ³Zియ	Tx`డ�Tx బంధువర¶మంతయ	 వ� �ాడ� �ేZియ	Tx`వ� 8888 Tx
�ేహమంతయ	 వ� పటBC ��"య	Tx`వ�.ఇ��కcడ Tx]ద ¯ాm�మ	%ా
నున`��Tx �öణత మ	ఖ�మ	ü%ా ¯ాm�!చుdచున`��. 9999 ఆయన తన
�Åపమ	�ేత Tx]ద ప(f నను` *లsdను.ఆయన Tx]ద పండ�6
��రFక;చుం(ెనుTxక; శతpK 9:ౖ Tx]ద తన కను`ల; ఎఱÃ�ేZ2ను. 10101010 జనుల;
Tx]ద తమ T°రF �ెరతpరFనను` Jట-C  �ెంప]ద ��టBC దురF.9ారF ఏ�×భVంA
Tx]ద గ	ంప� కcడ�దురF 11111111 �ేవ�డ� నను` దు#ా4రF¶ లక;
అపu%SంAయ	Tx`డ�భ�IN ß̈నుల వశమ	న నను` ఉంAయ	Tx`డ�. 12121212 TEను
T:మ4��%ానుంట-" అP�ే ఆయన నను`మ	క�ల; �ెక�ల;
�ేZియ	Tx`డ���డ పటBC ��" Vద>ంA నను` తpతpN "యల;%ా �ేZి
య	Tx`డ�.తనక; నను` గ	#S��బË%ా ">1ియ	Tx`డ� 13131313 ఆయన బµణమ	ల;
నను` చుటBC ��నుచున`Vక"కరమ	ల�క Tx తpండ6 ను ��(f�ెనుTx
12ౖత�రసమ	ను TEలను �ారబ¢Z2ను. 14141414 కన`మ	]ద కన`మ	9EZి ఆయన
నను` VరFగ%tటMCనుపరFగ	లsJN  &రF"వలs Tx]ద ప(ెను. 15151515 Tx చర4మ	]ద



TEను %�T:పటC  కcరFd��ంట-"Tx ��మ	4ను ధూÈ�� మ	#S�I�ేZిJ". 16161616 Tx�ేత
బల��x�రమ	 జరFగక��PననుTx �Kా రÍన య�xరÍమ	%ా నుం(fనను 17171717
ఏడ�u�ేత Tx మ	ఖమ	 ఎఱÃబ(fయ	న`��Tx కను#?పuల]ద మరణxంధ�ారమ	
"ల;చుచున`��. 18181818 భ�], Tx రకNమ	ను క1ిu9Eయక;మ	Tx nఱÃక;
V#ామమ	 కల;గక;ండ�ను%ాక. 19191919 ఇప�డ� Txక; ¯ా�fPQ�న9ాడ�
పరలkకమ	లkనుTx`డ�Tx పmమ	%ా ¯ాm�మ	 పల;క;9ాడ� పరమందుTx`డ�.
20202020 Tx ZL` ©̈తpల; నను` ఎగ�xÈ�ేయ	చుTx`రF.నరF"Vషయ��� ±కడ�
�ేవ�"�� 9ా�జ?�మ�డవలsన"య	 21212121 నర ప�తpK "Vషయ��� 9ా" ZL` ©̈తp"��
9ా�జ?�మ�డవలsన"య	 �Å#STEను �ేవ�"తటBC  దృÌిCయ	ంA క`ళØ6
పK9ాహమ	%ా Vడ�చుచుTx`ను. 22222222 ����w  సంవతqరమ	ల; గJంAన తరF9ాత
J#S%S #ా" మ�ర¶మ	న TEను 9:ళØ6 దును.
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1111 Tx �Kా ణమ	 సమZి��PQను Tx ��నమ	ల; ¬#?ను...సమ�¥� Tx "!తNమ	
Zిదz���య	న`��. 2222 ఎగ�xÈ �ేయ	9ారF Tx±దw �ే#Sయ	Tx`రF9ారF
ప�ట-C ంచు V9ాదమ	ల; Tx కను`ల �?దురF%ానున`V. 3333 ఏ#ాuటB �ేయ	మ	
దయ�ేZి Tx "!తNమ	  అంతట 9E ప�టపడ�మ	మ#S PQవడ� Tx
"!తNమ	 ప�టపడ�ను? 4444 వ� 9ా#S హృదయమ	నక; జj® నమ	
మరFగ	�ేZిJV�ావ�న వ� 9ా#S" ¼̈Adంపవ�. 5555 ఎవడ� తన ZL` ©̈తpలను
�ోప�¯�మ	4%ా ఇచుdT°9ా" 1ిల6 ల కను`ల; �öణÝంచును. 6666 ఆయన నను`
జనులలk ¯ా��త�ాసuదమ	%ా �ేZి య	Tx`డ�నల;గ	రF Tx మ	ఖమ	]ద



ఉ!్మ9Eయ	దురF. 7777 Tx కనుదృÌిC  దుఃఖమ	�ేత మందమ�PQనుTx
అవయవమ	ల"`య	 డవలs ఆPQను 8888 య�xరÍవంతpల; �º""చూA
ఆశdర�పడ�దురF"#�w షpల; భ�IN ß̈నుల ZిÍJ చూA కలవరపడ�దురF. 9999 అP�ే
Jమంతpల; తమ మ�ర¶మ	ను Vడ�వకపKవ#SNంచుదురF"రప#ాధుల;
అంతకంతక; బలమ	 TUందుదురF. 10101010 ]రందరF Tx±దwక; రం(f, మరల
దయ�ేయ	(f]లk జj® నవంతp (ొక�(ైనను Txక; కనబడడ�. 11111111 Tx ��నమ	ల;
గJం�ెనుTx ãచన "రరÍకమ�PQనుTx హృదయ 9ాంఛ భంగమ�PQను. 12121212
#ాJK పగల"య	*కట- కమ	4టP� 9:ల;గ"య	 9ారF 9ా��ంచుచుTx`రF. 13131313
ఆశ P��ైన Txక;ం(fన PQడల �ా�xళమ	 Txక;ఇల;6  అను ఆశP�.*కట-లk Tx
పక� పరచు��నుచుTx`ను 14141414 వ� Txక; తం(fKవ" %�J��నువ� Txక; త>6వ"
�ెలs6 లవ" ప�రFగ	��ను TEనుమనV �ేయ	చుTx`ను. 15151515 Txక;
"#§mణx¥xర�¤��?Tx "#§mణ PQవ"�I కనబడ�ను? 16161616 ధూÈలk VW\ా ంJ �ొరక%ా
అ�� �ా�xళప� అడiకమ	4ల±దwక; ��గ	చున`��.
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1111 అప�డ� ష� ß̈య	(ైన ëలwదు ఈల�గ	 పKతp�తN ర !�ెdను 2222 మ�టలలk
Aక;�పరచుట�?r ] #?ంతZLవ� 9:దక;దురF?]రF ఆలkచన �ేZి
మ	%SంAనPQడల �¤మ	 మ�ట ల�(ెదమ	. 3333 ] దృÌిC �I
మృగమ	ల;%ానుమ�ఢ�ల;%ాను �¤��ంచబడ�ట ఏల? 4444 �Åపమ	�ేత "ను`
వ� *ల;d��ను9ా(x, "!తNమ	 భ�! �ాడ�%ా �ేయబడ�Tx? "!తNమ	
��ండ �x" ¯ాÍ నమ	 తప�Tx? 5555 భ�IN ß̈నుల �ºపమ	 ఆ#Su9Eయబడ�ను9ా#S అ%S`



జj�లల; పK�ాhంపక��వ�ను. 6666 9ా#S గ	(xరమ	లk 9:ల;గ	
అంధ�ారమగ	ను9ా#S±దwనున` �ºపమ	 ఆ#S��వ�ను 7777 9ా#S పటBత�మ	గల
నడకల; అడi%Sంపబడ�ను9ా#S స��×య�లkచన 9ా#S" కcల;dను. 8888 9ారF
9ాగ	రల]ద నడచు9ారF తమ �ాæï6  9ా#S" వలలk"�I న(f1ించును. 9999 బ¢ను
9ా#S మ(f��ను పటBC ��నునువల 9ా#S" A�I�ంచు��నును. 10101010 9ా#S"
A�I�ంచు��నుట�?r ఉ#S TEలను ఉంచబడ�ను9ా#S" పటBC ��నుట�?r ��K వలk ఉచుd
12టCబడ�ను. 11111111 నల;��క;�ల �కర���నV 9ా#S�I భయమ	
కల;గజ³య	నుభయమ	ల; 9ా#S" 9:ంటµ(f తరFమ	ను. 12121212 9ా#S బలమ	
�öణÝంA��వ�ను9ా#S" కcల;dటక; ఆపద �ాAయ	ండ�ను. 13131313 అ�� 9ా#S �ేహ
అవయవమ	లను భ�fంచునుమరణజ³�షp¡ డ� 9ా#S అవయవమ	లను
భ�fంచును. 14141414 9ా#S ఆశ\య���న 9ా#S గ	(xరమ	లkనుం(f
12#S�I9Eయబడ�దురF9ారF �కరFడగ	 #ాàTUదwక; ��"��బడ�దురF. 15151515 9ా#S�I
అను�లsౖన9ారF 9ా#S గ	(xరమ	లk "9ాసమ	 �ేయ	దురF9ా#S
"9ాససÍలమ	]ద గంధకమ	 చల6 బడ�ను. 16161616 �I\ంద 9ా#S 9EళØ6  ఎం(f��వ�ను12ౖన
9ా#S ��మ4ల; నరకబడ�ను. 17171717 భ�!]ద ఎవరFను 9ా#S" జj® పకమ	
�ేZి��నరF����xనమందు ఎక�డను 9ా#S" ఎ#S%Sన9ారF ఉండరF. 18181818 జనుల;
9ా#S" 9:ల;గ	లkనుం(f *కట-లk"�I ��ల;దురFభ�లkకమ	లkనుం(f 9ా#S"
తరFమ	దురF. 19191919 9ా#S పKజలలk 9ా#S�I ప�తpK లsౖనను �êతpK లsౖననుఉండరF9ారF
"వZింAన సÍలమ	లk త1ిuంచు��"న9ాడ�ఒక(ైనను ఉండడ�. 20202020 త#ా�త
వAdన9ారF 9ా#S]ద ప(fన
hmనుచూAVస4యnందుదురFప�ర�మ	ం(fన9ారF �x"" చూA



��గ	ల;పడ�దురF. 21212121 "శdయమ	%ా భ�IN ß̈నుల "9ాసమ	లక; ఇట-C  గJ
పటBC ను�ేవ�" ఎరFగ"9ా#S సÍలమ	 ఇట-C��.
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1111 అంతట ãబ	 ఈల�గ	న పKతp�తN ర !�ెdను 2222 ఎTx`ళØ6  ]రF నను`
బµ¥�ంతpరF?ఎTx`ళØ6  మ�టల�ేత నను` నల;గ%tటBC దురF? 3333 ప��మ�రFల;
]రF నను` "ం��ంAJ#SZిగ	¶ ల�క ]రF నను` బµ¥�ం�ెదరF. 4444 TEను
తప��ేZినPQడలTx తప� Tx ]���³ వచుdను గ�x? 5555 !మ4ను ]రF Tx]ద

¼̈Adంచు��ందు#ా?Tx TEరమ	 Tx]ద ]రF ¹ప�దు#ా? 6666 ఆల�%?r�ే �ేవ�డ�
Txక; అTx�యమ	 �ేZ2న"య	తన వలలk నను` A�I�ంచు��T:న"య	
]రF�ె>Zి��ను(f. 7777 Tx]ద బల��x�రమ	 జరFగ	చున`ద"
TEనుnఱÃ12టBC చుTx`ను %ా" Tx nఱÃ అం%§క#Sంపబడదుస}యమ	
"!తNమ	 TEను nర>డ�చుTx`ను %ా" Tx�యమ	 �ొరకదు. 8888 TEను
�xటల�క;ండ ఆయన Tx మ�ర¶మ	నక; కం�ె9EZి య	Tx`డ�.Tx ��K వలను *కట-
�ేZియ	Tx`డ� 9999 ఆయన Tx ఘనతను ��ట-C9EZియ	Tx`డ�తల]దనుం(f Tx
�I#§టమ	ను ¬Zి9EZియ	Tx`డ�. 10101010 నల;��శల; ఆయన నను` VరFగ%tటC%ా
TEను Txశన��� ��J"ఒకడ� �ెటBC ను 12ల6 %SంAనటB6  ఆయన Tx
"#§mణx¥xరమ	ను 12ల6 %Sం�ెను. 11111111 ఆయన Tx]ద తన �Åపమ	ను
రగ	లబ¿టMCనునను` తన శతpK వ�లలk ఒక"%ా ఎం�ెను. 12121212 ఆయన Z2ౖ"క;ల;
ఏకమ	%ా కc(f వAd#S9ారF Tx]ద మ	టC(f��బËల; 9EZి#STx గ	(xరమ	చుటBC
��%S#S. 13131313 ఆయన Tx ¯�దరజనమ	ను Txక; దూరమ	�ేZియ	Tx`డ�Tx



T:ళవరFల; Txక; �³వలమ	 అను�లsౖ#S. 14141414 Tx బంధువ�ల; Tx±దwక;
#ాకయ	Tx`రFTx �Kా ణZL` ©̈తpల;నను` మరA��Pయ	Tx`రF. 15151515 Tx Pంట-
�xస �xZీ జనుల; నను` అను�"%ాఎం�ెదరFTEను 9ా#S దృÌిC �I పర�ేhT:ౖ
య	Tx`ను. 16161616 TEను Tx ప"9ా" 1ిల;వ%ా 9ా(ే! పల;కక;ండనుTx`డ�TEను
9ా" బJమ�లవలZి వ�ెdను. 17171717 Tx ఊ1ి#S Tx ´µర�క; అసహ�మ	TEను క"న
క;మ�రFలక; Tx 9ాసన అసహ�మ	. 18181818 Aన` 1ిల6 ల; స} నను`
తృణ÷క#Sం�ెదరFTEను ల�చుట చూAనPQడల బµల;రF Tx]దదూషణల;
ప>�?దరF. 19191919 Tx �Kా ణZL` ©̈తpలకంద#S�I TEనసహÑ�డT:ౖJ"TEను
1LK!ంAన9ారF Tx ]ద JరFగబ(fయ	Tx`రF. 20202020 Tx PQమ	కల; Tx
చర4మ	��ను Tx మ�ంసమ	��ను అంటB��" య	న`Vదంతమ	ల అZిÍచర4మ	
మ�తKమ	 Txక; !%S>ంపబ(f య	న`�� 21212121 �ేవ�" హసNమ	 నను`
nJNయ	న`��Tx]ద జj>పడ�(f Tx ZL` ©̈తpల�#ా Tx]దజj>పడ�(f. 22222222 Tx
శ#§రమ�ంసమ	 ��వ�ట �xల;నను��నక�ేవ�డ� నను` తరFమ	నటB6 %ా ]#³ల
నను` తరFమ	 దురF? 23232323 Tx మ�టల; 9Kా యబడవలsన" TET:ం��
�ÅరFచుTx`ను. అV గ\ంథమ	లk 9Kా యబడవలsన" TET:ం�� �ÅరF చుTx`ను. 24242424
అV Pనుప��గర�� బండ]ద �ెక�బ(f Zీసమ	�� "ంపబ(f "త�మ	
"ల;వవలsన" TET:ం�� �ÅరFచుTx`ను. 25252525 అP�ే Tx V¹చక;డ�
సyవ�డ"య	, తరF9ాతఆయన భ�!]ద "ల;చున"య	 TET:రFగ	దును.
26262626 ఈల�గ	 Tx చర4మ	 *�I��Pన తరF9ాత శ#§రమ	�� TEను �ేవ�"
చూ�ెదను. 27272727 TxమటBC క; TETE చూ�ెదను.మ#S ఎవరFను �ాదు TETE కను`ల�ర
ఆయననుచూ�ెదనుTxలk Tx అంత#Sం��Kయమ	ల; కృhంAయ	న`V 28282828



జ#S%Sన�x" �ారణమ	 TxలkTE ఉన`దను��"]రF�¤మ	 9ా"" ఎటB6
త#S��దమ� అ" తలంAన PQడల 29292929 ]రF ఖడ¶ మ	నక;
భయపడ�(f¬రFuకల;గ	న" ]రF �ె>Zి��నునటB6  ఉగ\తక; త%Sన �ోషమ	లక;
hm "య!ంపబడ�ను.
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1111 అప�డ� నయమ�¬య	(ైన జoఫరF ఈల�గ	న పKతp�తN ర!�ెdను 2222 ఆల�గ	న
వ� �ె1ిuనందుక; Txయంద> ఆతpరతత%Sన పKతp�తN రమ	 ZిదzపరAయ	న`��.
3333 Txక; అవమ�నమ	 కల;గజ³య	 "ందను TEను Vన`ం దుక;Tx
మT°V9Eకమ	 త%Sన పKతp�తN రమ	 ZిదzపరAయ	న`��. 4444 దుషpC లక; Vజయమ	
����w �ాలమ	ండ�నుభ�IN ß̈నులక; సం��షమ	 ఒక "!షమ�తKమ	ండ�ను. 5555
ఆ��నుం(f నరFల; భ�!]ద నుంచబ(fన �ాలమ	nదల;��"ఈల�గ	
జరFగ	చున`ద" క; �ె>య�x? 6666 9ా#S ఘనత ఆ�ాశమంత PQతpN %ా
12#S%Sనను�¤ఘమ	లంత PQతpN %ా 9ారF తలలsJNనను 7777 తమ మలమ	
నhంచు#§J%ా 9ా#?న`ట-�I" నుండక;ండ నhంచుదురF.9ా#S"
చూAన9ారF9ా#³���ర" యడ�గ	దురF. 8888 కల PQగZి��వ�నటB6  9ారF గJంA
కనబడక ��వ�దురF#ాJK స�ప`మ	 �xట-��వ�నటB6  9ారF త#S!
9Eయబడ�దురF. 9999 9ా#S" చూAన కను` ఇకను 9ా#S" చూడదు9ా#S సÍలమ	న
9ారF మ#S ఎప�డ�ను కనబడరF 10101010 9ా#S సంతJ9ారF ద#SదుK ల దయను
9:ద�?దరF9ా#S �ేతpల; 9ా#S ఆZిN " J#S%S అపu%Sంచును. 11111111 9ా#S PQమ	కలలk

¸°వనబలమ	 "ం(fయ	ండ�ను%ా" అ��య	 9ా#S�� కcడ మంట-లk



పండ���నును. 12121212 �ెడ�తనమ	 9ా#S T°ట-�I Jయ�%ా నుం(ెను9ారF Txల;క�I\ంద
�x" �xA12ట-C #S. 13131313 �x" ��"య�క భదKమ	�ేZి��"#S, T°ట �x"నుంచు��"#S. 14141414
అPనను 9ా#S కడ�ప�లk 9ా#S ఆ}రమ	 ప�>Zి��వ�ను అ�� 9ా#Sలkపట
Txగ	�ామ	ల Vషమగ	ను. 15151515 9ారF ధనమ	ను !ం%S9EZి#S %ా" Pప�డ�
�x"" మరల క�I�9Eయ	దురF. 16161616 9ా#S కడ�ప�లkనుం(f �ేవ�డ� �x"
క�I�ంచును.9ారF కట6 �ామ	ల Vషమ	ను 1ీల;dదురFTxగ	�ామ	 Txల;క 9ా#S"
చంప�ను. 17171717 ఏరFలsౖ �ారFచున` �ేT:ను 9:న`ప�సను చూA9ారF సం��ÌింపరF.
18181818 �ే"��రక; 9ారF పKయ�సప(f సం�ా��ంAయ	ం(f#��x"" 9ారF అనుభVంపక
మరల అపu%Sం�ెదరF9ారF సం�ా��ంAన ఆZిN ��ల�� 9ా#S�I సం��షమ	ండదు 19191919
9ారF áదలను మ	ంA V(fA12ట-Cన9ారF9ారF బల��x�రమ	�ేత ఒక Pంట-"
ఆక\!ంచు��"నను �x"" కట-C  ప�#SN�ేయరF. 20202020 9ారF ఎడ�ెగక
ఆhంAన9ారFతమ PషCవసుN వ�లలk ఒక�x"�ేతT:ౖనను తమ	4ను�xమ	
ర�fంచు��నజjలరF. 21212121 9ారF !ం%S9Eయ"�� ఒకట-య	 ల�దు గనుక
9ా#S�³మZిÍJ "ల;వదు. 22222222 9ా#S�I సం�ాద�మ	 ప�రÞమ	%ా క>%Sన
సమయమ	న 9ారF ఇబËం��పడ�దురFదురవసÍలkనుండ� 9ారంద#S �ెP�
9ా#S]���Iవచుdను. 23232323 9ారF కడ�ప� "ంప���నT:ౖయ	ండ%ా�ేవ�డ� 9ా#S]ద
తన �Å�ా%S` క;#S1ించును9ారF Jనుచుండ%ా �x" క;#S1ించును. 24242424 ఇనుప
ఆయ	ధమ	 త1ిuంచు��నుట�?r 9ారF �ా#S��%ాఇతN(fVల;6  9ా#S �ేహమ	లగ	ండ
బµణమ	లను ��Vడ� చును. 25252525 అ�� �ేహమ	ను *>d 9ా#S శ#§రమ	లkనుం(f
వచుdను అ�� బయట ¬య%ా 9ా#S శ#§రమ	లkనుం(f 12ౖత�ప� JJN  వచుdను,
మరణభయమ	 9ా#S ]���I వచుdను. 26262626 9ా#S ధన"ధుల;



అంధ�ారప�రÞమ	లగ	నుఊదనక�రల�" అ%S` 9ా#S" !ం%S9Eయ	ను9ా#S
గ	(xరమ	లk !%S>న�x"" అ�� �ా>d9Eయ	ను. 27272727 ఆ�ాశమ	 9ా#S �ోషమ	ను
బయల;పరచునుభ�! 9ా#S]���I ల�చును. 28282828 9ా#S Pంట-�IవAdన ఆరèన
కనబడక��వ�ను�ేవ�" �Åప��నమ	న 9ా#S ఆZిN  Txశనమగ	ను. 29292929 ఇ��
�ేవ�"వలన దుషpC లsౖన నరFలక; �Kా 1ిN ంచు´µగమ	�ేవ�"వలన 9ా#S�I
"య!ంపబ(fన ¯ా�సÍ ~మ	 ఇ�ే.
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1111 అప�డ� ãబ	 ఈల�గ	న పKతp�తN ర!�ెdను 2222 Tx మ�ట ]రF జjగ\తN %ా
Vను(fTx మ�ట ] ఆదరణ మ�టక; పKJ%ా నుండ�%ాక. 3333 Txక;
Z2లVAdనPQడల TEను మ�టల�(ెదనుTEను మ�టల�(fన తరF9ాత ]రF
అప}స�మ	�ేయవచుdను. 4444 TEను మనుషp�"గ	#SంA nఱÃ12టBC ��Tx`Tx?
ల�దు గనుక TEను ఏల ఆతpరపడకcడదు? 5555 నను` �ే#SచూA
ఆశdర�పడ�(fT°ట-]ద �ేP 9EZి��ను(f. 6666 TEను �x" మనసుqనక;
�ెచుd��"నPQడల Tx�³!య	 ��చక;న`�� Tx శ#§రమ	నక; వణక;
ప�టBC చున`��. 7777 భ�IN ß̈నుల; ఏల బKదుక;దురF?9ారF వృదుz లsౖ బల��వృ��z  ఏల
TUందుదురF? 8888 9ారFండ%ాTE 9ా#S��కcడ 9ా#S సం�xనమ	9ారF చూచుచుండ%ా
9ా#S క;టBంబమ	 ZిÍ రపరచబడ�చున`��. 9999 9ా#S క;టBంబమ	ల;
భయ�¤!య	 ల�క �³మమ	%ా నున`V�ేవ�" దండమ	 9ా#S]ద పడ�ట
ల�దు. 10101010 9ా#S %tడ�6  �xట%ా తపuక చూల; కల;గ	ను9ా#S ఆవ�ల; ఈచుక��క
ఈనును. 11111111 9ారF తమ 1ిల6 లను మందల; మందల;%ా బయట-�I పంప�దురF9ా#S



1ిల6 ల; నటనమ	 �ేయ	దురF. 12121212 తంబ	ర స�రమండలమ	లను పటBC ��"
9ాPంచుదురF¯ా"కTxదమ	 V" సం��ÌించుదురF. 13131313 9ారF W \యసుqక>%S
తమ ��నమ	ల; గడ�ప�దురFఒక�mణమ	లkTE �ా�xళమ	నక; ��గ	దురF. 14141414
9ారF మ�ర¶మ	లనుగ�#Sdన జj® నమ	 మ�కక�రల�దువ� మమ	4ను
V(fA��మ4" �ేవ�"�� �ెప�దురF. 15151515 �¤మ	 ఆయనను ZLVంచుటక;
సర�శక;N డగ	9ా(ెవడ�?�¤మ	 ఆయననుగ�#Sd �Kా రÍన�ేయ	ట�ేత మ��³!
ల�భమ	 కల;గ	ను? అ" 9ారF �ెప�దురF 16161616 9ా#S �³మమ	 9ా#S �ేJలk
ల�దుభ�IN ß̈నుల ãచన Txక; దూరమ	%ా నుండ�ను %ాక. 17171717 భ�IN&ను�ల
�ºపమ	 ఆ#Su9Eయబడ�ట అరFదుగ�x.9ా#S]���I ఆపద వచుdట బహÑ అరFదు
గ�x. 18181818 9ారF తp�ాను ఎదుట ��టBC ��"��వ� �ెతN వలsను%ా> PQగర%tటBC
��టBC వలsను ఉండ�నటB6 ఆయన �Åపప(f 9ా#S�I 9Eదనల; "య!ంచుట అరFదు
గ�x. 19191919 9ా#S 1ిల6 ల]ద ¹ప�ట�?r �ేవ�డ� 9ా#S �ాపమ	ను �xA12టBC TE¹?
అ" ]రF �ెప�చుTx`రF�ేZిన9ారF �x"" అనుభVంచునటB6  ఆయన 9ా#S�³
పKJఫల!చుdను %ాక 20202020 9ా#³ కను`ల�ర తమ Txశనమ	ను
చూతpరF%ాకసర�శక;N డగ	 �ేవ�" �Å�ా%S`" 9ారF �xK గ	దురF%ాక.తమ
yVత�ాలమ	 సమ�పN���న తరF9ాత 21212121 �xమ	 ��Pన తరF9ాత తమ
ఇంట-]ద 9ా#S�IAంత ఏ!? 22222222 ఎవ(ైనను �ేవ�"�I జj® నమ	
TEరFuTx?పరలkక9ాసులక; ఆయన ¬రFu ¬రFdను గ�x. 23232323 ఒకడ� తన
కడవలలk �ాల; "ం(fయ	ండగనుతన PQమ	కలలk మ�ల;గ
బ>Zియ	ండగను 24242424 సంప�రÞ ¯êఖ�మ	ను T:మ4��య	ను క>%S
"ండ�ఆయ	ష�మ	�� మృJTUందును 25252525 9E#tకడ� ఎన`డ�ను �³మమను�x"



T:రFగక మT°దుఃఖమ	గల9ా(ై మృJTUందును. 26262626 9ారF సమ�నమ	గ మంట-లk
పండ���ందురF ప�రFగ	ల; 9ా#Sదw#S" కప�ను. 27272727 ] తలంప�ల;
TET:రFగ	దును]రF Tx]ద అTx�యమ	%ా పను`చున` పTx`గమ	ల; Txక;
�ె>ZినV. 28282828 అ¥�పతpల మం��రమ	 ఎక�డ నున`��?భ�IN ß̈నుల; "వZింAన
గ	(xరమ	 ఎక�డ ఉన`�� అ" ]రడ�గ	చుTx`#³. 29292929 �ేశమ	న
సంచ#Sంచు9ా#S" ]రడ�గల��x?9ారF �ె>యజ³Zిన సంగతpల; ]రF గ	రFతp
పటC  ల��x? 30303030 అV ఏవన%ా దురèనుల; ఆప�x�లమందు
�ా�ాడబడ�దురFఉగ\త��నమందు 9ారF ��డ���" ��బడ�దురF. 31313131 9ా#S
పKవరNననుబట-C  9ా#S�� మ	ఖ�మ	ü%ా మ�టలనగల9ా(ెవడ�?9ారF
�ేZిన�x""బట-C  9ా#S�I పKJ�ారమ	 �ేయ	9ా(ెవడ�? 32323232 9ారF సమ�¥��I
�ేబడ�దురFసమ�¥� శ\దz%ా �ావ>�ాయబడ�ను 33333333 పల6 మ	లk" మంట- 12ల6 ల;
9ా#S�I ఇంప�%ా నున`Vమనుషp�లందరF 9ా#S9:ంబ(f ��వ�దురFఆల�గ	నTE
లsక� ల�నంతమం�� 9ా#S�I మ	ందు%ా��P#S. 34343434 ]రF �ెప� పKతp�తN రమ	ల;
నమ4ద%SనV �ావ�ఇట-C  "రరÍక���న మ�టల�� ]#³ల�గ	 నను`ఓ�xరd
¸�ెదరF?

ãబ	 గ\ంథమ	 22ãబ	 గ\ంథమ	 22ãబ	 గ\ంథమ	 22ãబ	 గ\ంథమ	 22

1111 అప�డ� �ేమ�య	(ైన ఎÚఫà ఈల�గ	నపKతp�తN ర!�ెdను 2222 నరFల;
�ేవ�"�I పKãజన�ారFలగ	దు#ా? �ారF;బ	��zమంతpల; తమమటBC క; �x�¤
పKãజన�ారFలsౖ య	Tx`రF 3333 వ� Jమంతpడ9:ౖ య	ండ�ట సర�శక;N డగ	
�ేవ�"�I సం��షమ�?వ� య�xరÍవంతpడ9:ౖ పKవ#SNంచుట ఆయనక; ల�భ



కరమ�? 4444 ఆయనయందు భయభక;N ల; క>%Sయ	న`ందున ఆయన "ను`
గ��w ంచుTx? భయభక;N లనుబట-C  ఆయన �� 9ా�జ?�మ�డ�Tx? 5555 
�ెడ�తనమ	 %tపu�� �ా�x? �ోషమ	ల; !Jల�"V �ా9ా? 6666 ఏ!య	
ఇయ�కP�  ¯�దరFల±దw వ� �xకటBC  ప�చుd��ంట-VవసN � ß̈నుల బటCలను
¬Zి��ంట-V 7777 ద1ిu�ేత ఆయ�సప(fన9ా#S�I È6య�9:ౖJVఆక>%t"న9ా"�I
అన`మ	 12టCక��JV. 8888 బµహÑబలమ	గల మనుషp�"�³ భ�!
�Kా 1ిN ంచునుఘనుడ" PQంచబ(fన9ాడ� �x"లk "వZించును. 9999 Vధవ#ాండKను
వట-C�ేతpల�� పం1ి9EZిJVతం(fKల�"9ా#S �ేతpల; VరFగ%tట-CJV. 10101010 �ావ�నTE
బ¢నుల; "ను` చుటBC ��నుచున`VఆకZి4క భయమ	 "ను` బ¿ద#Sంచుచున`��.
11111111 "ను` A�I�ంచు��న` అంధ�ారమ	ను వ� చూచుట ల��x?"ను`
మ	ంచబ¢వ� పKళయజలమ	లను వ� చూచుట ల��x? 12121212 �ేవ�డ� ఆ�ాశమంత
మ�న`తpడ� �ా(x?నmతKమ	ల ఔన`త�మ	ను చూడ�మ	 అV ఎంత12ౖ%ా
నున`V? 13131313 �ేవ�"�I ఏ! �ె>య	ను?%ా�xంధ�ారమ	లkనుం(f ఆయన
Tx�యమ	 కను%tనుTx? 14141414 %ాఢ���న �¤ఘమ	ల; ఆయనక; �xటB%ా
నున`V,ఆయన చూడల�దుఆ�ాశమ	లk ఆయన JరFగ	చుTx`డ� అ"
వను��నుచుTx`వ�. 15151515 ప�ర�మ	నుం(f దుషpC ల; అనుస#SంAన మ�ర¶మ	ను
వ� అనుస#Sం�ెద9ా? 16161616 9ారF అ�ాలమ	%ా ఒక "!షమ	లk
"ర�4ల���#S9ా#S ప�Txదుల; జలపK9ాహమ	వలs ��టBC ��" ��PQను. 17171717 ఆయన
మంA ప�xరÍమ	ల�� 9ా#S Pండ6 ను "ం1ినను 18181818 మ�±దwనుం(f
�¾ల%S��మ4"య	సర�శక;N డగ	 �ేవ�డ� మ�క; ఏ! �ేయ	న"య	 9ారF
�ేవ�"�� అందురF.భ�IN ß̈నుల ఆలkచన Txక; దూర��� య	ండ�ను%ాక. 19191919 మన



V#�ధుల; "శdయమ	%ా "ర�4ల���ర"య	9ా#S సంపదను అ%S`
�ా>d9EZ2న"య	 పల;క;చు 20202020 Jమంతpల; �x" చూA
సం��ÌించుదురF"#�w షpల; 9ా#S" Á̈ళన�ేయ	దురF. 21212121 ఆయన��
సహ9ాసమ	�ేZినPQడల క; సమ�¥xనమ	 కల;గ	నుఆల�గ	న క; �¤ల;
కల;గ	ను. 22222222 ఆయన T°ట- ఉప�ేశమ	ను అవలంëంచుమ	ఆయన మ�టలను
 హృదయమ	లk ఉంచు��నుమ	. 23232323 సర�శక;N "9:ౖప� వ� J#S%SనPQడల
గ	(xరమ	లలkనుం(f దు#ా4ర¶మ	ను దూరమ	%ా�¾ల%SంAనPQడల వ�
అ�వృ��z  ��ం�ెదవ�. 24242424 మంట-లk  బం%ారమ	ను ఏట-#ాళ6లk ఓÓీరF సువరÞ
మ	ను �ార9Eయ	మ	 25252525 అప�డ� సర�శక;N డ� క; అపరం�%ాను పKశసN���న
9:ం(f%ాను ఉండ�ను. 26262626 అప�డ� సర�శక;N "యందు వ�
ఆనం��ం�ెదవ��ేవ�"తటBC   మ	ఖమ	 ఎ�ెN దవ�. 27272727 వ� ఆయనక;
�Kా రÍన�ేయ%ాఆయన  మనV Txల�Iంచును nÖ క;�బళØ6  వ� �ె>6 ం�ెదవ�.
28282828 మ#Sయ	 వ� �ే"T:ౖన ãచన�ేయ%ా అ�� క;ZిÍ రపరచబడ�ను
మ�ర¶మ	ల]ద 9:ల;గ	 పK�ాhంచును. 29292929 వ� పడ�ోKయబ(fనప�డ�]దు
చూ�ెదనందువ�Vనయమ	గల9ా"" ఆయన ర�fంచును. 30303030
"#�w Ìి�ా"9ా"T:ౖనను ఆయన V(f1ించును. అతడ�  �ేతpల ���zవలన
V(f1ింపబడ�ను.
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1111 అప�డ� ãబ	 ఈల�గ	న పKతp�తN ర!�ెdను 2222 TEట-వరక; TEను nర>డ�చు
JరFగ	బµటB �ేయ	చుTx`ను Tx 9ా�¥� Tx మ�ల;గ	కంటM ´µరమ	%ా నున`��



3333 ఆయన "9ాస¯ాÍ నమ	TUదw  TEను �ేరFనటB6 %ాఆయనను ఎక�డ కను%tందుT°
అ�� Txక; �ె>యబడ�ను %ాక. 4444 ఆయన స"`¥�" TEను Tx 9ా�జ?�మ	ను
Vశదపర�ెదను9ాదమ	ల�� Tx T°రF "ంప���T:దను. 5555 ఆయన Txక;
పKతp�తN రమ	%ా ఏ! పల;క;T° అ��TEను �ె>Zి��ందునుఆయన Tx�� పల;క;
మ�టలను గ\ ©̈ంచు��ందును. 6666 ఆయన తన అ¥�కబలమ	�ేత Tx��
9ా�జ?�మ�డ�Tx?ఆయన ఆల�గ	 �ేయక Tx మనV ఆల�Iంచును 7777 అప�డ�
య�xరzవంతpడ� ఆయన�� 9ా�జ?�మ�డవచుdను.�ావ�న TEను ఎన`ట-�I" Tx
Tx�య�¥�పJవలనhm TUందక��వ�దును. 8888 TEను త�రFu��శక; 9:È6నను
ఆయన అచdట ల�డ�పడమట-��శక; 9:È6నను ఆయన కనబడ�ట ల�దు 9999 ఆయన
పనుల; జ#S%Sంచు ఉతN ర��శక; ��Pననుఆయన Txక; �ానవచుdట
ల�దుద�fణ��శక; ఆయన మ	ఖమ	 JKప���"య	Tx`డ� TETxయనను
కను%tనల�ను. 10101010 TEను నడచుమ�ర¶మ	 ఆయనక; �ె>య	నుఆయన నను`
Wó¥�ంAన తరF9ాత TEను సువరÞమ	వలs కనబడ�దును. 11111111 Tx �ాదమ	ల;
ఆయన అడ�గ	జjడల; Vడ�వకనడAనVTEను ఇటB అటB �¾లగక ఆయన
మ�ర¶మ	 నను స#SంAJ". 12121212 ఆయన 12దవ�ల ఆజ®ను TEను V(fA
JరFగల�దుఆయన T°ట-మ�టలను Tx ¯ా���Kా యమ	కంటM ఎక;�వ%ా ఎంAJ".
13131313 అP�ే ఆయన ఏకమనసుqగల9ాడ� ఆయనను మ�రd
గల9ా(ెవడ�?ఆయన తన�IషC���న�� ఏ�ో అ�ే �ేయ	ను. 14141414 Txక;
V¥�ంపబ(fన�x"" ఆయన T:ర9EరFdను అట-C  పనులను ఆయన అTEకమ	%ా
జ#S%Sంచు9ా(ైయ	Tx`డ�. 15151515 �ావ�న ఆయన స"`¥�" TEను
కలవరపడ�చుTx`నుTEను ఆలkAంచునప�(ెల6  ఆయనక; భయపడ�చుTx`ను.



16161616 �ేవ�డ� Tx హృదయమ	ను క;\ ంగజ³Z2ను, సర�శక;N (ే నను` కలవరపర�ెను.
17171717 అంధ�ారమ	 క!4య	ం(fనను %ా�xంధ�ారమ	 నను`
క!4య	ం(fననుTEను Txశనమ	�ేయబ(f య	ండల�దు.
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1111 సర�శక;N డగ	9ాడ� "య�మక�ాలమ	లను ఎందుక;...
ఏ#ాuటB�ేయడ�?ఆయన T:#S%Sయ	న`9ారF ఆయన ��నమ	లను ఎందు �ేత
చూడక;Tx`రF? 2222 స#Sహదుw  #ాళ6ను ¬Zి9Eయ	9ారF కలరF 9ారF అక\మమ	�ేZి
మందలను ఆక\!ంచు��"9ాట-" �¤ప�దురF. 3333 తం(fKల�"9ా#S %ా(fదను
��>9Eయ	దురF Vధవ#ా> PQదుw ను �xకటBC %ా ¬Zి��ందురF 4444 9ారF
మ�ర¶మ	లkనుం(f ద#SదుK లను �¾ల%SంA9Eయ	దురF�ేశమ	లk" áదల;
ఎవ#S�I" �ె>యక;ండ �xగవలZి వ�ెdను. 5555 అరణ�మ	లk" అడV%ా(fదల;
JరFగ	నటB6 áద9ారF తమ ప"]ద బయల;�ే#S 9Eటను 9:దక;దురFఎ(x#Sలk
9ా#S 1ిల6 లక; ఆ}రమ	 �ొరక;ను 6666 ��లమ	లk 9ారF తమ��రక; గ(fi
�ÅZి��ందురFదుషpC ల �xK m��టలలk ప#Sగ ఏరFదురF. 7777 బటCల;ల�క #ాJK అంతయ	
పండ���"య	ందురFచ>లk వసN � ß̈నులsౖ ప(fయ	ందురF. 8888 పర�తమ	ల]��
జల;6 లక; త(fZియ	ందురF�xటBల�నందున బండను �ðగ>ంచు��ందురF. 9999
తం(fKల�" 1ిల6 ను #tమ	4నుం(f ల�గ	9ారF కలరF9ారF ద#SదుK ల±దw  �xకటBC
ప�చుd��ందురF 10101010 ద#SదుK ల; వసN � ß̈నులsౖ బటCల;ల�క JరFగ	ల�డ�దురFఆక>%t"
పనలను ¹య	దురF. 11111111 9ారF తమ యజమ�నుల %�డలలkపల నూT: %ానుగ
లను ఆ(fంచుదురF�xK m %ానుగలను �¾K క;�చు ద1ిuగల9ా#?rయ	ందురF. 12121212



జనమ	గల పటCణమ	లk మ�ల;గ	దురF%ాయపరచబ(fన9ారF nఱÃ12టBC దురF
అPనను జరFగ	న�� అక\మమ" �ేవ�డ� ఎంచడ�. 13131313 9:ల;గ	]ద
JరFగబడ�9ారF కలరF�రF �x" మ�ర¶మ	లను గ	రFతpపటCరF�x" ��K వలలk
"ల;వరF. 14141414 �ెల6 9ారFనప�డ� నరహంతక;డ� ల�చును9ాడ� ద#SదుK లను
ల�!గల9ా#S" చంప�ను#ాJKయందు 9ాడ� �ొంగతనమ	 �ేయ	ను. 15151515
వ���x#Sఏ కT:ౖ`నను నను` చూడదను��" తన మ	ఖమ	నక; మ	సుక;
9EZి��" సం�ె *కట-��రక; క"12టBC ను. 16161616 *కట-లk 9ారF కన`మ	
9Eయ	దురFపగల; �xగ	��ందురF9ారF 9:ల;గ	 చూడTUల6 రF 17171717 9ారందరF
ఉదయమ	ను మరణxంధ�ారమ	%ాఎంచుదురF.%ా�xంధ�ార భయమ	 ఎట-C�ైన��
9ా#S�I �ె>Zియ	న`��. 18181818 జలమ	ల]ద 9ారF �ే>క%ా ��టBC ��"
��వ�దురF9ా#S ¯ా�సÍ ~మ	 భ�!]ద Wాపగ\సNమ	�xK m��టల మ�ర¶మ	న 9ారF
ఇకను నడ�వరF. 19191919 అTxవృÌిC�ేతను ఉషÞమ	�ేతను మంచు ళØ6  ఎగZి
��వ�నటB6 �ా�xళమ	 �ాపమ	�ేZిన9ా#S" పటBC ��నును. 20202020 కన`గర»మ	
9ా#S" మరచును, ప�రFగ	 9ా#S" కమ4%ా J"9Eయ	ను9ారF మ#S ఎప�డ�ను
జj® పకమ	లk"�I #ారFవృmమ	 V#S%S ప(f��వ�నటB6  దు#ా4రF¶ ల; ప(f��వ�దురF
21212121 9ారF 1ిల6 ల; కన" %t(xK ండKను బµధ12టBC దురFVధవ#ాండKక; �¤ల;�ేయరF.
22222222 ఆయన తన బలమ	�ేతను బలవంతpలను �ా�ాడ�చుTx`డ���ందరF
�Kా ణమ	నుగ�#Sd ఆశ V(fAనను 9ారF మరల బµగ	పడ�దురF. 23232323 ఆయన
9ా#S�I అభయమ	ను దయ�ేయ	ను గనుక 9ారF ఆ¥xరమ	 TUందుదురFఆయన
9ా#S మ�ర¶మ	ల ]ద తన దృÌిC  నుంచును 24242424 9ారF

¼̈Adంపబ(fనను��ంతZLపట-�I ల�క��వ�దురF9ారF ß̈నZిÍJలk ��Ad



ఇతరFలంద#Sవలs ��K యబడ�దురF, పం(fన 9:ను`లవలs �Åయబడ�దురF. 25252525
ఇప�డ� ఈల�గ	 జరFగ" PQడల TEను అబ��z క;డన" రFàవ�పరచు9ా(ెవడ�?
Tx మ�టల; వట-Cవ" దృ�ాC ంతపరచు9ా(ెవడ�?

ãబ	 గ\ంథమ	 25ãబ	 గ\ంథమ	 25ãబ	 గ\ంథమ	 25ãబ	 గ\ంథమ	 25

1111 అప�డ� ష� ß̈య	(ైన ëలwదు ఈల�గ	న పKతp� తN ర!�ెdను 2222
అ¥��ారమ	ను �కరత�మ	ను ఆయనక; ��(ైయ	న`Vఆయన తన
ఉన`తసÍలమ	లలk సమ�¥xనమ	 కల;గ జ³య	ను. 3333 ఆయన ZLనలను
లs�I�ంప శక�మ�?ఆయన 9:ల;గ	 ఎవ#S]దT:ౖనను ఉదPంపక;ండ�Tx? 4444
నరFడ� �ేవ�" దృÌిC �I Jమంతpడ� ఎటB6  �ాగలడ�?ZీN ��I ప�ట-Cన9ాడ� ఆయన
దృÌిC �I ఎటB6  �దుz డ��ాగలడ�? 5555 ఆయన దృÌిC �I చందుK డ� �ాంJగల9ాడ�
�ాడ�నmతKమ	ల; పVతK���నV �ావ�. 6666 మ#S "శdయమ	%ా ప�రFగ	వంట-
మనుషp�డ� ప�రFగ	 వంట- నరFడ� ఆయన దృÌిC �I పVతpK డ� �ాTEరడ� గ�x.

ãబ	 గ\ంథమ	 26ãబ	 గ\ంథమ	 26ãబ	 గ\ంథమ	 26ãబ	 గ\ంథమ	 26

1111 అప�డ� ãబ	 ఈల�గ	న పKతp�తN ర!�ెdను 2222 శ�INల�"9ా"�I వ� ఎంత
స}యమ	 �ేZిJV? బలమ	ల�" బµహÑవ�ను ఎంత బµగ	%ా ర�fంAJV? 3333
జj® నమ	 ల�"9ా"�I  9:ంత చక�%ా ఆలkచన�ె1ిuJV?సంగJ" ఎంత చక�%ా
Vవ#SంAJV? 4444 వ� ఎవ"PQదుట మ�టలను ఉచd#SంAJV?ఎవ" ఊ1ి#S
లkనుం(f బయల;�ే#Sన��? 5555 జలమ	ల�I\ందను 9ాట- "9ాసుల�I\ందను
ఉండ�1LKతల; VలVలల�డ�దురF. 6666 ఆయన దృÌిC �I �ా�xళమ	



�ెరFవబ(fయ	న`��Txశనకcపమ	 బటCబయల;%ా నున`��. 7777
&న�మండలమ	12ౖ" ఉతN ర��క;�ననున` ఆ�ాశVWాలమ	ను ఆయన
పర�ెను&న�మ	12ౖ" భ�!" 9EKల�డ�ేZ2ను. 8888 9ాట-�I\ంద �¤ఘమ	ల;
A"%S��క;ండఆయన తన �¤ఘమ	లలk ళ6ను బం¥�ం�ెను. 9999 �x"]ద
�¤ఘమ	ను 9ా�1ింపజ³Zిఆయన తన Zిం}సనప� �ాంJ" మరFగ	పర�ెను. 10101010
9:ల;గ	 *కటBల స#Sహదుw లవరక;ఆయన జలమ	లక; హదుw  "య!ం�ెను. 11111111
ఆయన గ��w ంప%ా ఆ�ాశVWాల సN ంభమ	ల; Vస4య nం�� అదరFను 12121212 తన
బలమ	వలన ఆయన సమ	దKమ	ను #³ప�నుతన V9Eకమ	వలన #ా}బ	ను
పగ	ల%tటBC ను. 13131313 ఆయన ఊ1ి#S Vడ�వ%ా ఆ�ాశVWాలమ	లక; అందమ	
వచుdను.ఆయన హసNమ	 �ా#S��వ� మ} సరuమ	ను ��(f�ెను. 14141414 ఇV
ఆయన �ార�మ	లలk స�లuమ	ల;.ఆయననుగ�#Sd మనక; Vనబడ�చున`��
!�I�>��ల6 T:ౖన గ	సగ	స శబwమ	�ాట-�ే గ�x.గరèనల;�ేయ	 ఆయన
మ}బలమ	 ఎం�ైన�� గ\ ©̈ంప గల9ా(ెవడ�?

ãబ	 గ\ంథమ	 27ãబ	 గ\ంథమ	 27ãబ	 గ\ంథమ	 27ãబ	 గ\ంథమ	 27

1111 ãబ	 ఇంకను ఉపమ�న#§J%ా ఇట6 T:ను 2222 Tx ఊ1ి#S Pంకను Txలk
ప�రÞమ	%ా ఉండ�టనుబట-Cయ	�ేవ�" ఆత4 Tx TxZి�ారంధKమ	లలk
ఉండ�టనుబట-Cయ	 3333 Tx Tx�యమ	ను ��%tట-Cన �ేవ�" yవమ	��డ� Tx
�Kా ణమ	ను 9ా�క;లపరAన సర�శక;N "��డ� 4444 "శdయమ	%ా Tx 12దవ�ల;
అబదzమ	 పల;క;టల�దుTx Txల;క ¹సమ	 నుచd#Sంచుటల�దు. 5555 ]రF
�ె1ిuన�� Tx�యమ" TETEమ�తKమ	ను ఒప� ��ననుమరణమగ	వరక;



TET:ంతమ�తKమ	ను య�xరÍతనుVడ�వను. 6666 Tx J" Vడ�వక గట-C %ా
పటBC ��ందును Tx పKవరNన అంతట- Vషయమ	లk Tx హృదయమ	నను`
"ం��ంపదు. 7777 Txక; శతpK వ�లsౖన9ారF దుషpC ల;%ా కనబడ�దురF %ాక
నT:`��#Sంచు9ారF Jల�"9ారF%ా కనబడ�దురF %ాక. 8888 �ేవ�డ� 9ా"
��ట-C9Eయ	నప�డ� 9ా" �Kా ణమ	 ¬Zి9Eయ	నప�డ� భ�IN ß̈ను"�I ఆ¥xర�¤��? 9999
9ా"�I బµధ కల;గ	నప�డ� �ేవ�డ� 9ా" nఱÃ  Vను9ా? 10101010 9ాడ�
సర�శక;N "యందు ఆనం��ంచుTx? 9ాడ� అ"` సమయమ	లలk �ేవ�"�I �Kా రÍన
�ేయ	Tx? 11111111 �ేవ�" హసNమ	ను గ�#Sd TEను ]క; ఉప�ేhం�ెదను సర�శక;N డ�
�ేయ	 �I\యలను TEను �xA12టCను. 12121212 ]లk పKJ9ాడ� �x" చూAయ	Tx`డ�
]#?ందుక; �³వలమ	 వ�రÍ���న9ాట-" ´µVంచు చుందురF? 13131313 �ేవ�"వలన
భ�IN ß̈నులక; "య!ంపబ(fన ´µగమ	 ఇ�� ఇ�� బµ¥�ంచు9ారF
సర�శక;N "వలన ��ందు ¯ా�సÍ ~మ	 14141414 9ా#S 1ిల6 ల; VసN #SంAనPQడల అ��
ఖడ¶ మ	�ేత పడ� ట�³ గ�x 9ా#S సం�xనమ	నక; �x>నంత ఆ}రమ	 �ొరకదు.
15151515 9ా#S�I !%S>న9ారF �ెగ	ల;వలన చAd �ాJ12టC  బ(ెదరF 9ా#S Vధవ#ాండ�K
#�దనమ	 �ేయక;ం(f#S. 16161616 ధూÈ అంత V¯ాN రమ	%ా 9ారF 9:ం(f" ��గ	�ేZినను
�గటమన`ంత V¯ాN రమ	%ా వసN �మ	లను Zిదz  పరచు��"నను 17171717 9ారF �x"
Zిదzపరచు��నుటP� %ా" Jమంతpల; �x" కటBC ��T:దరF "రప#ాధుల; ఆ
9:ం(f" పంచు��T:దరF. 18181818 ప�రFగ	ల గ�ళ6వంట- Pండ�6  9ారF కటBC ��ందురF
�ావ>9ాడ� కటBC ��ను గ	(fZ2వంట- Pండ�6  9ారF కటBC ��ందురF. 19191919 9ారF
ధనమ	గల9ా#?r పండ���ందురF %ా" మరల ల�వరF కను`ల; �ెరవ%ాTE
ల�క��వ�దురF. 20202020 భయమ	ల; జలపK9ాహమ	లవలs 9ా#S" త#S! పటBC



��నును #ాJK9Eళ తpâాను 9ా#S" ఎJN ��"��వ�ను. 21212121 త�రFu%ా> 9ా#S"
��"��%ా 9ారF సమZి ��వ� దురF అ�� 9ా#S సÍలమ	లkనుం(f 9ా#S"
ఊ(fd9Eయ	ను 22222222 ఏ!య	 కరFణ చూపక;ండ �ేవ�డ� 9ా#S]ద బµణమ	ల;
9Eయ	ను 9ారF ఆయన �ేJలkనుం(f త1ిuంచు��న%�#S ఇటB అటB
�ా#S��వ�దురF. 23232323 మనుషp�ల; 9ా#S" చూA చపuటB6  ��టBC దురF 9ా#S
సÍలమ	లkనుం(f 9ా#S" *��ట-C  ��>9Eయ	దురF.

ãబ	 గ\ంథమ	 28ãబ	 గ\ంథమ	 28ãబ	 గ\ంథమ	 28ãబ	 గ\ంథమ	 28

1111 9:ం(f�I గ" గలదు ప�టమ	9Eయ	 సువరÞమ	నక; సÍలమ	 గలదు. 2222
ఇనుమ	ను మంట-లkనుం(f ¬య	దురF #ాళØ6  కర%SంA #ా%S ¬య	దురF. 3333
మనుషp�ల; *కట-�I అంతమ	 కల;గజ³య	దురF %ా�xంధ�ారమ	లkను
మరణxంధ�ారమ	లkను ఉండ� రత`మ	లను 9:దక;చు 9ారF భ�మ�ంతమ	ల
వరక; సంచ#SంతpరF. 4444 జనుల; JరFగ	 సÍలమ	లక; �xల ��గ	వ%ా
మనుషp�ల; ¯�రంగమ	 తKవ��దురF 9ారF 12ౖసంచ#Sంచు9ా#S�ేత
మరFవబడ�దురF అచdట 9ారF మ�నవ�లక; దూరమ	%ానుం(f ఇటB అటB
అల�6 డ�చుందురF. 5555 భ�!నుం(f ఆ}రమ	 ప�టBC ను �x" లkప>´µగమ	
అ%S`మయ���నటB6 ండ�ను. 6666 �x" #ాళØ6  లరత`మ	లక; ¯ాÍ నమ	 �x"లk
సువరÞమయ���న #ాళØ6 న`V. 7777 ఆ ��K వ P� కc\ రప�f�?rనను �ె>యదు (ేగ
కను`ల; �x" చూడల�దు 8888 గర�మ	గల కc\ ర జంతpవ�ల; �x" �¾K క�ల�దు.
Zింహమ	 ఆ మ�ర¶మ	న నడవల�దు 9999 మనుషp�ల; స�ట-కమ	వంట- బండను
పటBC ��ందురF పర�తమ	లను 9ాట- క;దుళ6  స ©̈తమ	%ా బ¢ర6 �ోKయ	దురF. 10101010



బండలలk 9ారF బµటల; ��టBC దురF 9ా#S కను` అమ�ల����న పKJ వసుN వ�ను
చూచును. 11111111 ళØ6  ఓ(f%S>��క;ండ 9ారF జల¥xరలక; గటBC  కటBC  దురF
మరF%?rయ	న` వసుN వ�ను 9ారF 9:ల;గ	లk"�I �ె1ిuంచు దురF 12121212 అP�ే
జj® నమ	 ఎక�డ �ొరక;ను? V9Eచన �ొరక; సÍలమ	 ఎక�డ నున`��? 13131313 నరFల;
�x" Vల;వను ఎరFగరF �Kా ణ	ల;న` �ేశమ	లk అ�� �ొరకదు. 14141414 అ%ాధమ	
అ�� Txలk ల�దనును సమ	దKమ	Tx±దw  ల�దనును. 15151515 సువరÞమ	 �x"�I
¯ాట-PQ�న�� �ాదు �x" Vల;వ��ర�?r 9:ం(f త�చ#ాదు. 16161616 అ�� ఓÓీరF
బం%ారమ	న�?rనను Vల;వగల %��¤¥�కమ	న�?rనను లమ	న�?rనను
��నబడ�న�� �ాదు. 17171717 సువరÞ���నను స�ట-క���నను �x"�� ¯ాట-�ావ�
పKశసN���న బం%ారF నగలక; పKJ%ా అ�� ఇయ� బడదు. 18181818 పగడమ	ల 1LరF
మ	త�మ	ల 1LరF �x"PQదుట ఎతNTEకcడదు. జj® నసం�ాద�మ	 �?ంప�లకన`
�Åరత%Sన�� 19191919 కcషp�ేశప� ప�ష�#ాగమ	 �x"�� ¯ాట-�ాదు.
�దzసువరÞమ	నక; ��నబడ�న�� �ాదు. 20202020 అటM*6 న జj® నమ	 ఎక�డనుం(f
వచుdను? V9Eచన �ొరక; సÍల��క�డ నున`��? 21212121 అ�� సyవ�లంద#S
కను`లక; మరF%?r య	న`�� ఆ�ాశప{లక; మరFగ	�ేయబ(f య	న`��. 22222222
�¤మ	 �ెవ�ల�ర �x"గ�#Sdన 9ారN Vంట-మ" Txశన మ	ను మరణమ	ను
అనును. 23232323 �ేవ�(ే �x" మ�ర¶మ	ను గ\ ©̈ంచును �x" సÍలమ	 ఆయన�³
�ె>య	ను. 24242424 ఆయన భ�మ�ంతమ	లవరక; చూచుచుTx`డ�. ఆ�ాశమ	
�I\ం�� �x"నంతట-" �ె>Zి��నుచుTx`డ�. 25252525 %ా>�I ఇంత బరFవ� ఉండవలsన"
ఆయన "య!ంA నప�డ� పKమ�ణమ	నుబట-C  జలమ	లక; ఇంత ��లతయ"
ఆయన 9ాట-" ��>A చూAనప�డ� 26262626 వరªమ	నక; కటCడ "య!ంAనప�డ�



ఉరFమ	�� కc(fన ��రFప�నక; మ�ర¶మ	 ఏరuరA నప�డ� 27272727 ఆయన �x"
చూA బయల;పర�ెను �x"" ¯ాÍ పన�ేZి �x" ప#SWó¥�ం�ెను. 28282828
మ#Sయ	PQ�9ాయంద> భయభక;N ల� జj® న మ"య	 దుషCత�మ	
VడచుటP� V9Eకమ"య	 ఆయన నరF లక; Z2లV�ెdను.
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1111 ãబ	 ఇం��క¯ా#S ఉపమ�న #§J%ా ఇట6 T:ను 2222 ప�ర��ాలమ	న నున`టB6
TEనున`PQడల ఎం�� �¤ల; �ేవ�డ� నను` �ా�ాడ�చుం(fన ��నమ	లలk
ఉన`టB6  TEనున`PQడల ఎం�� �¤ల; 3333 అప�డ� ఆయన �ºపమ	 Tx తలక;12ౖ%ా
పK�ాhం�ెను ఆయన �ేజమ	వలన TEను *కట-లk JరFగ	ల�డ� చుంట-". 4444 Tx
ప#Sపక���నమ	లలk ఉం(fనటB6  TEనుం(fనPQడల ఎం�� �¤ల; అప�డ� �ేవ�"
రహస�మ	 Tx గ	(xరమ	నక; 12ౖ%ా నుం(ెను. 5555 సర�శక;N డ� ఇంకను Txక;
��(ైయ	ం(ెను Tx 1ిల6 ల; Tx చుటBC నుం(f#S 6666 TEను 12ట-Cన అడ�%?ల6  TEJలk
ప(ెను బండనుం(f Tx "!తNమ	 నూT: పK9ాహమ	%ా �ా#?ను. 7777 పటCణప�
గ	మ4మ	నక; TEను 9:È6నప�డ� #ాజ�¥�లk Tx 1ీఠమ	 Zిదzపరచు��"నప�డ�

8888 ¸°వనుల; నను` చూA �xగ	��"#S మ	స>9ారF ల�A "ల;వబ(f#S. 9999
అ¥��ారFల; మ�టల�డ�ట మ�" T°ట-]ద �ెP�9EZి��"#S. 10101010 పK¥xనుల;
మ�టల�డక ఊర��"#S 9ా#S Txల;క 9ా#S అం%S>�I అంటB��T:ను. 11111111 Tx సంగJ
�ెV"బ(fన పKJ9ాడ� నను` అదృషC  వంతp"%ా ఎం�ెను.TEను కంటబ(fన
పKJ9ాడ� నను`గ�#Sd ¯ాm�!�ెdను. 12121212 ఏలయన%ా nఱÃ12ట-Cన �ºనులను
తం(fKల�"9ా#S" స}యమ	ల�"9ా#S" TEను V(f 1ింAJ". 13131313 నhంచుటక;



Zిదz���య	న`9ా#S �º9:న Tx]���I వ�ెdను Vధవ#ాండK హృదయమ	ను
సం��ష12ట-CJ" 14141414 TEను J" వసN �మ	%ా ధ#Sంచు��" య	ంట-" గనుక అ��
నను` ధ#Sం�ెను Tx Tx�యపKవరNన Txక; వసN �మ	ను �ా%ాయ	 ఆPQను. 15151515
గ	\ (fi9ా#S�I TEను కను`లsౖJ" క;ంట-9ా#S�I �ాదమ	 లsౖJ". 16161616 ద#SదుK లక; తం(fK%ా
ఉంట-" ఎరFగ"9ా#S 9ా�జ?�మ	ను TEను శ\దz%ా V�x #SంAJ". 17171717 దు#ా4రF¶ ల
దవడపళ6ను ఊడ%tట-CJ". 9ా#S పళ6లkనుం(f �ోప�డ�¯�మ	4ను ల�%S9EZిJ". 18181818
అప�డ� TE"ట6 ను��ంట-"Tx గ�ట-±దwTE TEను చ�ెdదను హంసవలs TEను
�º# �ా య	వ� గల9ాడనవ�దును. 19191919 Tx 9Eళ6చుటBC  ళØ6  9ా�1ించును మంచు Tx
��మ4ల]ద "ల;చును. 20202020 Txక; ఎడ�ెగ" ఘనత కల;గ	ను Tx �ేJలk Tx
Vల;6  ఎపuట-�I" బలమ	%ా నుండ�ను. 21212121 మనుషp�ల; Txక; �ెV±%S¶  Tx
��రక; �ాచు��"#S Tx ఆలkచన Vనవలsన" మ�నమ	%ా ఉం(f#S. 22222222 TEను
మ�టల�(fన తరF9ాత 9ారF మ�రF మ�ట పల;క క;ం(f#S.గ	తpN ల; గ	తpN ల;%ా
Tx మ�టల; 9ా#S]ద ప(ెను. 23232323 వరªమ	��రక; క"12టBC నటB6  9ారF Tx��రక;
క" 12టBC ��"#S కడవ#S 9ాన��ర�?rనటB6  9ారF 9:డల;u%ా T°రF�ెరచు��"#S. 24242424
9ారF ఆWార ©̈తpలsౖ య	ండ%ా 9ా#S" దయ%ా చూA AరFనవ�� నV్వJ" Tx
మ	ఖపK�ాశమ	 ల�క;ండ 9ా#³!య	 �ేయ#?r#S. 25252525 TEను 9ా#S�I 12దwT:ౖ కcరFdం(f
9ా#S�I మ�ర¶మ	లను ఏరuరAJ" ZLనలk #ాàవలsను దుఃüంచు9ా#S"
ఓ�xరFd9ా"వలsను TEనుంట-".
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1111 ఇప�(ై�ే Txకన` తక;�వ వయసుqగల9ారF నను` ఎగ�xÈ �ేయ	దురF.�#S



తండ�K ల; Tx మందల; �ాయ	 క;క�ల�� నుండ�టక; తగ"9ార" TEను
తలంAయ	ంట-". 2222 9ా#S �ేతpల బలమ	 Tx �³! పKãజనమగ	ను? 9ా#S
�êరFషమ	 ��Pన��. 3333 �x#SదK~మ	�ేతను �Ôమమ	�ేతను �Ìి�ంAన9ా#?r
ఎ(x#Sలk �xల ��నమ	లనుం(f �ా(ై "#ా4నుష� మ	%ానున` PQ(x#Sలk
ఆ}రమ	��రక; 9ారF JరFగ	ల�డ�దురF 4444 9ారF తpపuలలk" తpJN�ెట6 ను
12రFక;దురF తం%³డ�9EళØ6  9ా#S�I ఆ}ర���య	న`V. 5555 9ారF నరFల మధ�నుం(f
త#S!9Eయబ(fన 9ారF �ొంగను తరFమ	చు �³కల; 9Eయ	నటB6  మనుషp�ల;
9ా#S" తరFమ	చు �³కల; 9Eయ	దురF. భయంకర���న లkయలలkను 6666 TEల
సందులలkను బండల సందులలkను 9ారF �ాప�ర మ	ండవలZి వ�ెdను. 7777
తpపuలలk 9ారF ఓండK 12టBC దురF మ	ళ6�ెట6 �I\ంద 9ారF కc(fయ	ందురF. 8888
9ారF ¹టB9ా#S�I" 1LరF పKJష¡ తల; ల�"9ా#S�I" ప�ట-Cన9ారF 9ారF
�ేశమ	లkనుం(f తరFమబ(fన9ారF. 9999 అట-C9ారF ఇప�డ� నను`గ�#Sd
పదమ	ల; �ాడ�దురF TEను 9ా#S�I ¯ా��తక; ఆసuదమ	%ా నుTx`ను. 10101010 9ారF
నను` అస ©̈�ంచు��ందురF Tx ±దw నుం(f దూరమ	%ా ��వ�దురF నను`
చూAనప�డ� ఉ!్మ9Eయక మ�నరF 11111111 ఆయన Tx �xK డ� V1ిu నను`
బµ¥�ం�ెను �ావ�న 9ారF Txక; లkబడక కæç6మ	 వద>ంచు ��ందురF. 12121212 Tx
క;(fపKక�ను అల6 #Sమ�క ల�చును 9ారF Tx �ాళ6ను �¾ట-Kల6 �ేయ	దురF
పటCణమ	నక; మ	టC(f��బË 9EZినటB6  తమ Txశన పKయత`మ	లను Tx]ద
¯ా%SంతpరF. 13131313 9ారF "#ా¥xరFలsౖనను Tx మ�ర¶మ	ను �ాడ��ేయ	దురF
Tx]���I వAdన ఆపదను మ#S య¥�కమ	 కల;గ జ³య	దురF 14141414 %tపu
గం(fగ	ండ జలపK9ాహమ	 వచుdనటB6  9ారF వ�ెdదరF ఆ VTxశమ	లk 9ారF



��టBC ��"��వ�దురF. 15151515 �కర���నV Tx]ద ప(ెను %ా> ��ట-C9Eయ	నటB6  9ారF
Tx పK´µవమ	ను ��ట-C9Eయ	దురF�¤ఘమ	వలs Tx �³మమ	 గJంA��PQను. 16161616
Tx ఆత4 Txలk క#S%S��P య	న`�� ఆప��wనమ	ల; నను` పటBC ��"య	న`V
17171717 #ాJK9Eళను Tx PQమ	కల; Txలk VరFగ%tటCబడ� నటB6 న`V నను` బµ¥�ంచు
TUప�ల; "దK��వ�. 18181818 మ} #�గబలమ	�ేత Tx వసN �మ	 "ర�పమగ	ను ��డ
చుటBC నుండ� Tx ���ా�Pవలs అ�� నను` ఇ#S�Iంచుచున`��. 19191919 ఆయన నను`
బ	రదలk"�I ��K Z2ను TEను ధూÈయ	 బ�(f�ెయ	T:ౖనటB6 Tx`ను. 20202020 క;
nఱÃ12టBC చుTx`ను అP�ే వ� పKతp�తN ర �¤!య	 "య�క;Tx`వ� TEను
"ల;చుండ%ా వ� నను` �ే#S చూచుచుTx`వ�. 21212121 వ� మ�#S��P TxPQడల
క� Sనుడ9:ౖJV  బµహÑబలమ	�ేత నను` ©̈ంZించుచుTx`వ� 22222222 %ా>�ేత
నను` ల�వT:JN  �x"]ద నను` ��టBC ��" ��జ³య	చుTx`వ� తp�ాను�ేత
నను` హ#SంA9Eయ	చుTx`వ� 23232323 మరణమ	నక; సర�yవ�లక;
"య!ంపబ(fన సం�³త సమ�జమం��రమ	నక; వ� నను` ర1ిuం�ెదవ"
Txక; �ె>య	ను. 24242424 ఒకడ� ప(f��వ�T:డల 9ాడ� �ెP��xప(x? ఆపదలk
నున`9ాడ� త1ిuంపవలsన" nఱÃ12టC(x? 25252525 బµధలkనున`9ా#S "!తNమ	
TEను ఏడవల��x?ద#SదుK ల "!తNమ	 TEను దుüంపల��x? 26262626 Txక; �¤ల;
కల;గ	న" TEను ఆhంచు��న%ా Txక; �×డ� సంభVం�ెను 9:ల;గ	 "!తNమ	
TEను క"12టC%ా *కట- క>%?ను. 27272727 Tx 1Lగ	ల; మ�నక మండ�చున`V
అ�ాయ��నమ	ల; నT:`దు#t�T:ను. 28282828 సూరF�" పK�ాశమ	ల�క 9ా�క;లపడ�చు
TEను సంచ#SంచుచుTx`ను సమ�జమ	లk "ల;వబ(f nఱÃ12టBC చుTx`ను. 29292929
TEను నక�లక; ¯�దరFడT:ౖJ" "ప��Åళ6  జత�ాడT:ౖJ". 30303030 Tx చర4మ	 నల6 బ(f



Tx]దనుం(f ఊ(f��వ�చున`�� �ాకవలన Tx PQమ	కల; �ా%S��PQను. 31313131 Tx
స�రమండలమ	 దుఃఖ స�రమ	 "చుdచున`�� Tx 1ిల6 న%�\ V #�దనశబwమ	
ఎతpN చున`��.
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1111 TEను Tx కను`ల�� "బంధన �ేZి��ంట-" కన�కను TETEల�గ	 చూచుదును? 2222
ఆల�గ	 �ేZినPQడల పరమ	ననున` �ేవ�" ఆజ®
P�మగ	ను?ఉన`తసÍలమ	ననున` సర�శక;N " ¯ా�సÍ ~�¤మగ	ను? 3333
దు#ా4రF¶ లక; VపతpN  సంభVంచుటä గ�x �ాపమ	 �ేయ	9ా#S�I దురవసÍ
�Kా 1ిN ంచుటP� గ�x. 4444 ఆయన Tx పKవరNన T:రFగ	మ గ�x Tx
అడ�గ	జjడలన"`ట-" లs�I�ంచును గ�x 5555 అబ��z క;డT:ౖ TEను
JరFగ	ల�(fనPQడల ¹సమ	�ేయ	ట�?r Tx �ాల; త�రప(fనPQడల 6666 TEను
య�xరFÍ డT:ౖ య	Tx`న" �ేవ�డ� �ె>Zి ��నునటB6  7777 Tx�య���న �xK సులk
ఆయన నను` త�చును %ాక. TEను ��K వV(fA నడAనPQడల Tx మనసుq Tx
కను`లను అనుస#SంA సంచ#SంAనPQడల మ�>న��¤���నను Tx �ేతpలక;
త%S>నPQడల 8888 TEను VJNన�x"" 9E#tకడ� భ	�ంచును %ాక TEను Txట-న��
12#S�I9Eయబడ�ను %ాక. 9999 TEను హృదయమ	న పరZీN �" ¹ ©̈ంAనPQడల Tx
��రFగ	9ా" �x�రమ	న TEను ��ంAయ	న` PQడల 10101010 Tx ´µర� 9E#tక"
JరFగ> VసరFను %ాక ఇతరFల; ఆ��ను కcడ�దురF %ాక. 11111111 అ��
దు�ా�మ�ార�మ	 అ�� Tx�య�¥�పతpల�ేత hm TUందత%Sన TEరమ	 12121212 అ��
Txశనకcపమ	వరక; ద ©̈ంచు అ%S`�తKమ	 అ�� Tx ఆ�xయమంతయ	



"ర�4లమ	 �ేయ	ను. 13131313 Tx ప"9ా(ైనను ప"క�ెNPQ�నను Tx�� 9ా�జ?�
మ�డ%ా TEను 9ా#S 9ా�జ?�మ	ను "ర6m�మ	 �ేZినPQడల 14141414 �ేవ�డ�
ల�చునప�డ� TETE! �ేయ	దును? ఆయన V�xరణ �ేయ	నప�డ� TEను
ఆయన�� ఏ! పKతp�తN ర!తpN ను? 15151515 గర»మ	న నను` ప�ట-C ంAన9ాడ�
9ా#S"కcడ ప�ట-C ంప ల��x? గర»మ	లk మమ	4 ర�1ింAన9ాడ� ఒక�(ే గ�x. 16161616
áదల; ఇచûPంAన�x"" TEను ëగబట-CనPQడలను Vధవ#ాండKకను`ల;
�öణÝంపజ³ZినPQడలను 17171717 త>దండ�K ల; ల�"9ా#S" Tx అన`మ	లk ��ం�ె
���నను Jన"య�క TEను ఒంట#S%ా ´¢జనమ	 �ేZినPQడలను 18181818 ఎవ(ైనను
వసN � ß̈ను(ై చచుdట TEను చూడగను áదలక; వసN �మ	 ల�క��వ�ట TEను
చూడగను 19191919 9ా#S �ేహమ	ల; నను` �ºVంపక��PనPQడలను 9ారF Tx
%tఱÃలబÐచుd�ేత 9E(f! ��ందక��Pన PQడలను 20202020 గ	మ4మ	లk Txక;
స}యమ	 �ొరక;న" తం(fKల�"9ా#S" TEను అTx�యమ	 �ేZినPQడలను 21212121
Tx భ	జశల�మ	 �x" గ�ట-నుం(f పడ�ను %ాక Tx బµహÑవ� ఎమ	కలk"�I
VరFగ	ను %ాక. 22222222 TETxల�గ	 �ేయల�దు, Tx బµల�మ	 nదల;��" ��క;�
ల�"9ాడ� తం(fK´µవమ	�� నను` ´µVంA Tx±దw  12#S%?ను.Tx త>6
గర»మందు ప�ట-CనTxటనుం(f ��క;� ల�" 9ా"�I TEను మ�ర¶ద#SîT:ౖJ". 23232323
�ేవ�" మ}త4~మ	 ఎదుట TEను "ల;వజjలన"య	 ఆయన నను`
"ర�4లమ	 �ేయ	న"య	 �Jప�టMCను. 24242424 సువరÞమ	 Txక;
ఆ¥xరమను��"నPQడలను Tx ఆశ\యమ	 9Eయ" �¤>! బం%ారమ	��
TEను �ె1ిuనPQడలను 25252525 Tx ఆZిN  %tపuద" %ా" Tx �ేJ�I V¯ాN రమ	 ¯�తpN
�ొ#S�?న" %ా" TEను సం��ÌింAన PQడలను 26262626 సూరF�డ� పK�ాhంAనప�డ�



TEను అత"TE%ా" చందుK డ� !�I�> �ాంJక>%S నడచుచుండ%ా అత"TE%ా"
చూA 27272727 Tx హృదయమ	 రహస�మ	%ా 1LK#³1ింపబ(f 9ా#SతటBC  చూA Tx T°రF
మ	దుw 12ట-CనPQడలను పరమ	ననున` �ేవ�" దృÌిC �I TEను 9Eష¥x#S నవ�దును.
28282828 అ��య	 Tx�య�¥�పతpల�ేత hm TUందత%Sన TEర మగ	ను. 29292929 నను`
�ే�ÌింAన9ా"�I క>%Sన Txశనమ	నుబట-C  TEను సం��ÌింAనPQడలను అత"�I
�×డ� కల;గ	ట చూA TEను ఉల6 ZింAన PQడలను 30303030 TETxల�గ	 �ేయల�దు,
అత" �Kా ణమ	ను TEను శ1ించల�దు �ాపమ	�ేయ	టక; Tx T°ట-�I TEను
�bట-య�TE ల�దు. 31313131 అతడ� 12ట-Cన ´¢జనమ	 J", తృ1ిN  ��ంద"9ా""
చూ1ింపగల9ా#?వర" Tx గ	(xరమందు "వZించు9ారF పల;క"PQడలను 32323232
పర�ేh" �¥�లk ఉండ"య�క Tx Pంట- �¥�తల;ప�ల; �ెరAJ" గ�x. 33333333
ఆ�xమ	 �ేZినటB6  Tx �ోషమ	లను �xA 12టBC ��" 34343434 మ} సమ�హమ	నక;
భయప(fయ	 క;టBంబమ	ల Jర¯ా�రమ	నక; జ(fZియ	 TEను
మ�నమ	%ానుం(f �x�రమ	 �xట- బయల; 9:ళ6క #tమ	4లk Tx �ాపమ	ను
కప���"న PQడల పరమ	ననున` �ేవ�" దృÌిC �I TEను 9Eష¥x#S నవ�దును 35353535
Tx మనV Vనుట�?r Tx��కడ� ఉండవలsన" TET:ం�� �ÅరFచుTx`ను; ఇ��%� Tx
�ే9Kా ల; గ	రFతp. ఇ��%� Tx పKJ9ా�� 9Kా Zిన Óి#ా�దు, సర�శక;N డ�
Txక;తN ర!చుdను %ాక. 36363636 "శdయమ	%ా TEను Tx భ	జమ	]ద �x"" 9EZి
��ందును Txక; �I#§టమ	%ా �x"" ధ#Sంచు��ందును. 37373737 Tx అడ�గ	ల లsక�
ఆయనక; �ె>యజ³Z2దను, #ాà వలs TETxయన±దwక; 9:æç6 దను. 38383838 Tx
భ�! Tx]ద nఱÃ12ట-CనPQడలను �x" �xళØ6  ఏక��� P�(fdనPQడల 39393939
క\యధనమ	 ఇయ�క �x" ననుభVంAనPQడలను �x" యజమ�నులక;



�Kా ణ}" కల;గజ³Zిన PQడలను 40404040 %�ధుమలక; పKJ%ా మ	ళØ6 ను యవలక;
పKJ%ా కల;ప�ను nలచును %ాక. ãబ	 9ాక�మ	ల; ఇంతట-�� సమ�పNమ	
ల�PQను.
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1111 ãబ	 తన దృÌిCయందు �xను Jమంతp(ై య	Tx`డ" ఆ మ	గ	¶ రF
మనుషp�ల; �ె>Zి��" అత"�I పKతp�తN రమ	 �ెప�ట �x>ంA#S. 2222 అప�డ�
#ామ	 వంశసుÍ డ�ను బ�yయ	డ�ను బర�?P�ల; క;మ�రFడ�నగ	 ఎÚహÑ,
ãబ	 �ేవ�"కంటM �xTE Jమంతp(ైనటB6  �ెప���నుట చూA ఆత"]ద
బహÑ%ా �Åప%Sం�ెను. 3333 మ#Sయ	 ãబ	±క� మ	గ	¶ రF ZL` ©̈తpల;
పKతp�తN ర �¤!య	 �ెపuకP� ãబ	]ద �ోషమ	 ¹1ి నందుక; 9ా#S]ద
కcడ అతడ� బహÑ%ా �Åప%Sం�ెను. 4444 9ారF ఎÚహÑకన` ఎక;�వ
వయసుqగల9ారF గనుక అతడ� ãబ	�� మ�టల�డవలsన" క"12ట-C
య	ం(ెను. 5555 అP�ే ఎÚహÑ ఆ మ	గ	¶ రF మనుషp�ల; పKతp�తN ర �¤!య	
ఇయ�క��వ�ట చూAనప�డ� అత" �Åపమ	 #³%?ను. 6666 �ావ�న బ�yయ	(ైన
బర�?P�ల; క;మ�రFడగ	 ఎÚహÑ ఈల�గ	 మ�ట ల�డ¯ా%?ను TEను
1ిన`వయసుqగల9ాడను ]రF బహÑ వృదుz ల; ఆ Á̈తpవ� �ేతను TEను
భయప(f Tx �xతuర�మ	 ]క; �ెల;ప�టక; �ె%Sంపల�దు. 7777 వృ�xz ప�మ	
మ�టల�డదగ	ను అ¥�క సంఖ�గల P�ండ�6  జj® నమ	 బ¢¥�ంపతగ	న"
TEనను��ంట-"; 8888 అPనను నరFలలk ఆత4 ఒకట- య	న`�� సర�శక;N డగ	
�ేవ�" ఊ1ి#S 9ా#S�I V9Eచన కల;గ జ³య	ను. 9999 వృదుz ల; మ�తK�¤



జj® నవంతpల; �ారF బహÑ వయసుqగల9ారF ఒకప�డ� Tx�యమ	 �ె>
Zిన9ారF�ారF. 10101010 �ావ�న TEనుTx మ�ట నం%§క#Sంచుడ" మనV �ేZి
��నుచుTx`ను. TEను స ©̈తమ	 Tx �xతuర�మ	 �ెల;ప�దును. 11111111 ఏ!
పల;క;దుమ� అ" ]రF ãచన�ేయ	చుండ%ా TEను ] మ�టల��రక;
క"12టBC ��ంట-" ] అ��Kా యమ	ల; �ెV" 9EZి��నుట�?r 12121212 ]రF �ె1ిuన9ాట-�I
బహÑ జjగ\తN %ా �ెV ఇAdJ" అP�ే ]లk ఎవరFను ãబ	ను ఖం(fంపల�దు
ఎవరFను అత" మ�టలక; పKతp�తN ర!య�ల�దు. 13131313 �ావ�నమ�క; జj® నమ	
ల�ంAనద"య	 �ేవ�(ే %ా" నరFల; అత" జPంపTEరర"య	 ]రF
పల;కకcడదు. 14141414 అతడ� Tx�� 9ాదమ�డల�దు ]రF �ె1ిuన మ�టలనుబట-C
TEనత"�I పKతp�తN ర !య�ను. 15151515 9ారF ఆశdర�ప(f ఇకను
ఉతN ర!య�కయ	Tx`రF పల;క;టక; 9ా#S�I మ�ట±కట-య	 ల�దు. 16161616 �ా%ా
9ా#SకTE!య	 పKతp�తN రమ	 �ెపuక య	Tx`రF 9ారF మ�టల�డక ��వ�ట
చూA TEను ఊరక;ందుTx? 17171717 TEను ఇయ�వలZిన పKతp�తN రమ	 TE"�ెdదను
TEనును Tx �xతuర�మ	 �ె>12దను. 18181818 Tx మనసుq"ండ మ�టల;న`V Tx
అంతరంగమ	ననున` ఆత4 నను` బలవంతమ	 �ేయ	 చున`��. 19191919 Tx
మనసుq �ెరFవబడ" �xK �Ôరసప� JJNవలs నున`�� ��\ తN  JతpN లవలs అ��
ప%S>��వ�టక; Zిదzమ	%ా నున`��. 20202020 TEను మ�టల�(f ఆయ�సమ	
¬రFd��T:దను Tx 12దవ�ల; �ెరA TEను పKతp�తN ర!�ెdదను. 21212121 ]రF
దయ�ేZి Vను(f TEను ఎవ#SPQడలను పm �ాJT:ౖ య	ండను. TEను ఎవ#S�I"
మ	ఖసుN J�?r ëరFదుల; 12టCను 22222222 మ	ఖసుN J �ేయ	ట Tx �ేత �ాదు అటB6
�ేZినPQడల నను` సృ�ంAన9ాడ� నను` �ఘÖమ	%ా "ర�4లమ	 �ేయ	ను.



ãబ	 గ\ంథమ	 33ãబ	 గ\ంథమ	 33ãబ	 గ\ంథమ	 33ãబ	 గ\ంథమ	 33

1111 ãబ�, దయ�ేZి Tx 9ాదమ	 Txల�Iంచుమ	 Tx మ�టల"`య	 �ెV"
బ¿టBC మ	. 2222 ఇ��%� TEను మ�టల�డ Txరం�ంAJ" Tx T°ట Tx Txల;క
ఆడ�చున`��. 3333 Txమ�టల; Tx హృదయ య�xరÍతను �ెల;ప�చున`VTx
12దవ�ల; జj® నమ	ను య�xరÍమ	%ా పల;క;ను. 4444 �ేవ�" ఆత4 నను`
సృ�ం�ెను సర�శక;N "±క� Wా�సమ	 Txక; yవ!�ెdను 5555  �ేతT:ౖనPQడల
Txక;తN ర!మ	4 Tx PQదుట  9ాదమ	 Zిదzపరచు��నుమ	 9ా�జ?� మ�డ�మ	.
6666 �ేవ�"PQడల TEనును వంట-9ాడను TEనును �గటమంట-��
�ేయబ(fన9ాడTE 7777 Txవల" భయమ	 "ను` బ¿ద#Sంచదు Tx �ెP� ]ద
బరFవ�%ా నుండదు. 8888 "శdయమ	%ా  పల;క;ల; Tx �ెV"బ(ెను  మ�టల
ధ�" Txక; Vనబ(ెను. 9999 ఏమన%ాTEను TEరమ	ల�" పVతpK డను
మ�>న�మ	ల�" �ాపర ©̈తpడను. 10101010 ఆయన Tx]ద తప�ల; పట-C ంచుటక;
సమయమ	 9:దక;చుTx`డ� నను` తనక; పగ9ా"%ా ´µVంచుచుTx`డ�. 11111111
ఆయన Tx �ాళ6ను బÐండలk ë%SంచుచుTx`డ�. Tx ��K వల"`ట-"
క"12టBC చుTx`డ"  వను చుTx`వ�. 12121212 ఈ Vషయమ	లk వ� Tx�యమ	
క"12టCల�దు TEను క; పKతp�తN రమ	 �ె12uదను. 13131313 తన �I\యలలk
�ే"గ�#Sdయ	 ఆయన పKతp�తN ర !య�డ� �ేవ�డ� నరFలశ�IN�I!ంAన9ాడ�,
9Eల ఆయన�� ��#ాడ�దువ�? 14141414 �ేవ�డ� ఒక�మ�#³ పల;క;ను #?ండ�
మ�రFల; పల;క;ను అP�ే మనుషp�ల; అ�� క"12టCరF 15151515 మంచమ	]ద
క;నుక; సమయమ	న %ాఢ"దK పటBC  నప�డ� కలలk #ాJK కల;గ	



స�ప`మ	లలk 16161616 నరFల; గ#S�షp¡ ల; �ాక;ండ�ేయ	నటB6  �xమ	 తలAన
�ార�మ	 9ారF మ�ను��న�ేయ	నటB6  17171717 %�J�I ��క;ండ 9ా#S" �ా�ాడ�నటB6
కJNవలన నhంపక;ండ 9ా#S �Kా ణమ	ను త1ిuంచునటB6  18181818 ఆయన 9ా#S
�ెవ�లను �ెరవ�ేయ	ను 9ా#S��రక; ఉప�ేశమ	 Zిదzపరచును. 19191919 9ా�¥��ేత
మంచ��క;�టవలనను ఒక" PQమ	కలలk ఎడ�ెగ" TUప�ల; కల;గ	ట
వలనను 9ాడ� hmణమ	 TUందును 20202020 #tటMCయ	 రFAగల ఆ}రమ	ను
9ా"కసహ�మగ	ను 21212121 9ా" శ#§రమ�ంసమ	 �öణÝంA��P V�ారమగ	ను
బయట-�I కనబడక;ం(fన PQమ	కల; 12ౖ�I ��డ�చు ��" వచుdను 22222222 9ాడ�
సమ�¥��I స]1ించును 9ా" �Kా ణమ	 సం}రక;ల±దwక; స]1ించును. 23232323
నరFలక; య	కN���న�� ఏ�ో �x"" 9ా"�I �ె>య జ³య	టక;9Eల��� దూతలలk
ఘనుడగ	 ఒకడ� 9ా"�I మధ�వ#SNPQ� య	ం(fనPQడల 24242424 �ేవ�డ�
9ా"యందు కరFణ ¸1ి �ా�xళమ	లk"�I ��%S 9:ళ6క;ండ 9ా"" V(f1ించును
�Kా యhdతNమ	 Txక; �ొర�?న" Z2లVచుdను. 25252525 అప�డ� 9ా" మ�ంసమ	
బµల;రమ�ంసమ	కన` ఆ#� గ�మ	%ా నుండ�ను. 9ా"�I తన Aన`Txట-ZిÍJ J#S%S
కల;గ	ను. 26262626 9ాడ� �ేవ�" బJమ�ల;��"నPQడల ఆయన 9ా""
కటµ�fంచును �ావ�న 9ాడ� ఆయన మ	ఖమ	 చూA సం��Ìిం చును ఈల�గ	న
"#�w షత�మ	 ఆయన నరF"�I దయ�ేయ	ను. 27272727 అప�డ� 9ాడ�
మనుషp�లPQదుట సం��Ìించుచు ఇట6 " పల;క;ను య�xరÍ���న�x""
వ��x�సపరA TEను �ాపమ	 �ేZిJ" అPనను �x"�I త%Sన పKJ�ారమ	 Txక;
�ేయబడ ల�దు 28282828 కcపమ	లk"�I ��%S��క;ండ Tx �Kా ణమ	ను ఆయన
V¹AంAయ	Tx`డ� Tx yవమ	 9:ల;గ	ను చూచుచున`��. 29292929



ఆలkAంచుమ	, నరFల; సyవ�లక;ండ� 9:ల;గ	�ేత 9:>%Sంపబడ�నటB6  30303030
కcపమ	లkనుం(f 9ా#S" మరల ర1ిuంపవలsన" మ�నవ�ల��రక; #?ండ�
¯ారFల; మ�డ� ¯ారFల; ఈ �I\యల"`ట-" �ేవ�డ� �ేయ	9ా(ైయ	Tx`డ�. 31313131
ãబ�, �ెV" బ¿టBC మ	 Tx మ�ట ఆల�Iంప�మ	 మ�నమ	%ా నుండ�మ	 TEను
మ�టల�(ెదను. 32323232 �ెపuవలZిన మ�ట P��ైన క;న`PQడల Tx��
పKతp�తN రమ	 �ెప�మ	 మ�టల�డ�మ	, వ� Jమంతpడవ" ¯ాÍ 1ింప %�రF
చుTx`ను. 33333333 మ�ట P�!య	 ల�"PQడల వ� Tx మ�ట ఆల�Iంప�మ	
మ�నమ	%ా నుండ�మ	, TEను క; జj® నమ	 బ¢¥�ం�ె దను.
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1111 అప�డ� ఎÚహÑ మరల ఈల�గ	 �ెపu¯ా%?ను 2222 జj® నుల�#ా, Tx మ�టల;
Vను(f అనుభవWాల;ల�#ా, Txక; �ెV±గ	¶ (f 3333 అం%S> ఆ}రమ	ను రFA
చూచునటB6  �ెV మ�టలను ప#§�fంచును. 4444 Tx�య���న�ే�ో V�x#SంA
చూతమ	 రం(f �¤లsౖన�ే�ో మనంతట మనమ	 V�x#SంA �ె>Zి ��ందమ	 రం(f.
5555 TEను Jమంతpడను �ేవ�డ� Tx పట6  Tx�యమ	 త12uను 6666
Tx�యవంతpడT:ౖ య	ం(fయ	 TEను అబ��w క;"%ా ఎంచబడ�చుTx`నుTEను
JరFగ	బµటB �ేయక��Pనను Txక; మ�నజjల" %ాయమ	 క>%?న" ãబ	
అనుచుTx`డ�. 7777 ãబ	వంట- మ�నవ�(ెవడ�? అతడ� మంA ళ6వలs
Jర¯ా�రమ	ను �ానమ	�ేయ	చుTx`డ�. 8888 అతడ� �ెడ�తనమ	 �ేయ	9ా#S�I
�ె>�ా(xPQను భ�IN ß̈నులక; సహ9ాZి ఆPQను. 9999 నరFల; �ేవ�"��
సహ9ాసమ	 �ేయ	ట 9ా#S �³మ�తKమ	ను పKãజనకరమ	 �ాద" అతడ�



�ెప���నుచుTx`డ�. 10101010 Vజj® నమ	గల మనుషp�ల�#ా, Tx మ�ట ఆల�Iంచు(f
�ేవ�డ� అTx�యమ	 �ేయ	ట అసంభవమ	. సర�శక;N డ� దు�ా�ర�మ	 �ేయ	ట
అసంభవమ	 11111111 నరFల �I\యలక; త%SనటBC %ా ఫలమ	 ఆయన 9ా#S �Iచుdను
అంద#S�I 9ా#S 9ా#S మ�ర¶మ	లనుబట-C  9ా#S�I ఫల !చుdను. 12121212 �ేవ�డ� ఏ
మ�తKమ	ను దు�ా�ర�మ	 �ేయడ� సర�శక;N డ� Tx�యమ	 తపuడ�. 13131313 ఎవ(ైన
భ�!" ఆయనక; అపu%Sంత12టMCTx? ఎవ(ైన సర�పKపంచ ´µరమ	ను ఆయన
కపu%Sం�ెTx? 14141414 ఆయన తన మనసుq తన]దTE ఉంచు��"న PQడల తన
Wా�స"Wా�సమ	లను తన±దwక; J#S%S ¬Zి��"న PQడల 15151515 శ#§రFలందరF
ఏకమ	%ా నhం�ెదరF నరFల; మరల ధూÈPQ� ��వ�దురF. 16161616 �ావ�న �º" V"
V9EAంచుమ	 Tx మ�టల Txల�Iంప�మ	. 17171717 Tx�యమ	ను �ే�Ìించు9ాడ�
లkకమ	 TEల;Tx? Tx�యసంపను`(ైన9ా"]ద TEరమ	 ¹ప�దు9ా? 18181818 వ�
ప"�Iమ�>న9ాడవ" #ాà��T:ౖనను ]రF దుషpC ల" పK¥xనుల��T:ౖనను
అనవచుdTx? 19191919 #ాàలPQడల పm�ాతమ	 చూప"9ా"��ను áదలకన`
ధనమ	గల9ా#S" ఎక;�వ%ా చూడ" 9ా" ��ను ఆల�గ	 పల;క;ట తగ	Tx?
9ారందరF ఆయన "#S4ంAన9ారF �ా#ా? 20202020 9ారF "!షమ	లk చ"��వ�దురF
మధ�#ాJK పKజల; కలk6 లమ	TUం�� Txశనమగ	దురF బలవంతpల; �ైVకమ	%ా
��"��బ(ెదరF. 21212121 ఆయన దృÌిC  నరFల మ�ర¶మ	ల]ద నుంచబ(fయ	న`��
ఆయన 9ా#Sనడకల"`య	 క"12ట-C  చూచుచుTx`డ�. 22222222 దు� �I\యల;
�ేయ	9ారF �xగ	��నుటక; *కట-PQ�నను మరణxంధ�ార���నను ల�దు. 23232323
ఒకడ� Tx�యVమరîలk"�I #ాకమ	ందు బహÑ�ాలమ	 అత""
V�xరణ�ేయ	ట �ేవ�"�I అగత�మ	 ల�దు. 24242424 V�xరణ ల�క;ండTE



బలవంతpలను ఆయన "ర�4లమ	 �ేయ	చుTx`డ� 9ా#S ¯ాÍ నమ	న
ఇతరFలను "య!ంచుచుTx`డ�. 25252525 9ా#S �I\యలను ఆయన
�ె>Zి��నుచుTx`డ� #ాJKయందు ఆయన Txశనమ	 కల;గజ³య%ా 9ారF
నల;గ%tటCబడ�దురF. 26262626 దుషpC ల" బ ©̈రంగమ	%ాTE ఆయన 9ా#S" h�fంచును.
27272727 ఏలయన%ా 9ారF ఆయనను అనుస#Sంచుట మ�"#S ఆయన ఆజ®లలk
�ే"T:ౖనను లm�12టCక��P#S. 28282828 áదల nఱÃను ఆయన±దwక; వచుdనటB6
�ేZి#S �ºనుల nఱÃను ఆయనక; Vనబడ�నటB6  �ేZి#S. 29292929 ఆయన
సమ�¥xనమ	 కల;గజ³ZినPQడల hm V¥�ంప గల9ా(ెవడ�?ఆయన తన
మ	ఖమ	ను �xచు��"నPQడలఆయనను చూడగల9ా(ెవడ�? అ�� అTEక;లను
గ�#Sdన�ైనను ఒకటä, ఒక" గ�#Sdన �ైనను ఒకటä 30303030 భ�IN ß̈నుల;
#ాజ�ప#S�ాలన �ేయక;ండ�నటB6  9ారF పKజలను A�I�ంచు��నక;ండ�నటB6
బలవంతp లను ఆయన "ర�4లమ	 �ేయ	చుTx`డ� 31313131 ఒకడ�TEను
hmTUం��J" TEను ఇకను �ాపమ	 �ేయను 32323232 Txక; �ె>య"�x"" Txక;
TEరFuమ	 TEను దు�ా�ర�మ	 �ేZియ	న` PQడల ఇకను �ేయన" �ేవ�"��
�ెప�Tx? 33333333 �IషCమ	 వAdనటB6  ఆయన పKJ�ారమ	�ేయ	Tx? ల�"PQడల
వ�ందు9ా? TEను �ాదు 9E"శdPంపవలsను గనుక వ� ఎ#S%Sన �x""
పల;క;మ	. 34343434 V9Eచనగల9ారF జj® నమ	గ>%S Tx మ�ట Vను9ారF Tx��
ల�గ	 పల;క;దురF 35353535 ãబ	 �ె>Vమ�>న మ�టల�డ�చుTx`డ�. అత"
మ�టల; బ	��z ß̈న���నV 36363636 దుషpC లవలs ãబ	 పKతp�తN ర!Adనందున
అతడ� తpదమ	టC  Wó¥�ంపబడవలsన" TET:ం�� �ÅరF చుTx`ను. 37373737 అతడ� తన
�ాపమ	నక; ��డ�%ా �ోKహమ	 కcరFd ��నుచుTx`డ� మనPQదుట



చపuటB6 ��ట-C  �ేవ�"]ద �ా" మ�టల; 12ంచుచుTx`డ�.
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1111 మ#Sయ	 ఎÚహÑ ఈల�గ	 పKతp�తN ర!�ెdను 2222 TEను �ాపమ	 �ేZినPQడల
Txక; క>%Sన ల�భమ	 కన` Tx Jవలన Txక; క>%Sన ల�భ�¤! అ�� క;
పKãజన�¤!? అ"వ� �ెప�చుTx`9E? 3333 ఇ�ే Tx�యమ" క; ��Aన�x?
�ేవ�" Jకన`  J PQక;�వ" వను��ను చుTx`9ా? 4444 ��ను ��
కcడనున`  సహ9ాసుల��ను TEను 9ాదమ�(ెదను. 5555 ఆ�ాశమ	9:ౖప�
"�x"ంA చూడ�మ	  కన` ఉన`త���న ఆ�ాశ VWాలమ	ల9:ౖప� చూడ�మ	.
6666 వ� �ాపమ	�ేZినను ఆయనక; 9E���న �ేZిJ9ా?  అJక\మమ	ల;
VసN #SంAనను ఆయనక; 9E���న �ేZిJ9ా? 7777 వ� Jమంతpడ9:ౖనను
ఆయనక; 9E���న ఇచుd చుTx`9ా?ఆయన �ేత ఏ���నను ¬Zి��నుTx? 8888
వంట- మనుషp�"�³  �ెడ�తనప� ఫలమ	 �ెందును నరFల�³  J ఫలమ	
�ెందును. 9999 అTEక;ల; బల��x�రమ	 �ేయ	టవలన జనుల; �³కల; 9Eయ	దురF
బలవంతpల భ	జబలమ	నక; భయప(f స}యమ	��ర�?r �³కల; 9Eయ	దురF.
10101010 అP�ే#ాJKయందు �×రNనల; �ాడ�టక; 1LK#³ 1ించుచు 11111111 భ�జంతpవ�లకంటM
మనక; ఎక;�వ బ	��zTEరFuచు ఆ�ాశప{లకంటM మనక; ఎక;�వ జj® నమ	
కల;గ జ³య	చు నను` సృ�ంAన �ేవ�డ� ఎక�డ నుTx`డ" అను
��ను9ా#?వరFను ల�రF. 12121212 �ా%ా 9ారF దుషpC లsౖన మనుషp�ల గర�మ	నుబట-C
nఱÃ12టBC దురF %ా" ఆయన పKతp�తN ర !చుdటల�దు. 13131313 "శdయమ	%ా
�ేవ�డ� "రరÍక���న మ�టల; �ెV" బ¿టCడ� సర�శక;N డ� 9ాట-" లm�12టCడ�. 14141414



ఆయనను చూడల�న" వ� �ె1ిuనను 9ా�జ?�మ	 ఆయనPQదుటTE య	న`��,
ఆయన "!తNమ	 వ� క"12టCవలsను. 15151515 ఆయన �Åపమ	�� దం(fంపక
��Pనందునను "శdయమ	%ా దురహం�ారమ	ను ఆయన గ	#SNంపక
��Pనందునను 16161616 "#³úతpకమ	%ా ãబ	 మ�టల�(f య	Tx`డ� �ె>Vల�కP�
మ�టలను VసN #Sంపజ³Zియ	Tx`డ�.
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1111 మ#Sయ	 ఎÚహÑ ఇంక Pట6 T:ను 2222 ��ంతZLప� నను` ఓరFd��నుమ	 ఈ
సంగJ క; �ె>యజ³Z2దను. ఏలయన%ా �ేవ�"పmమ	%ా TE"ంకను మ�టల�డ
వలZి య	న`��. 3333 దూరమ	నుం(f TEను జj® నమ	 �ెచుd��ందును నను`
సృ�ంAన9ా"�I J" ఆ#�1ిం�ెదను. 4444 Tx మ�టల; ఏమ�తKమ	ను
అబదzమ	ల; �ావ� ప�రÞజj® " ±కడ�  PQదుట నుTx`డ�. 5555 ఆలkAంచుమ	
�ేవ�డ� బలవంతpడ� %ా" ఆయన ఎవ"" Jర¯ా�రమ	 �ేయడ� ఆయన
V9EచTxశ�IN బహÑ బల���న��. 6666 భ�IN ß̈నుల �Kా ణమ	ను ఆయన �ా�ాడడ�
ఆయన �ºనులక; Tx�యమ	 జ#S%Sంచును. 7777 Jమంతpలను ఆయన
చూడక��డ� Zిం}సనమ	]ద కcరFdండ� #ాàల�� ఆయన 9ా#S"
"త�మ	ను కcరFdండబ¿టBC ను 9ారF ఘనపరచబడ�దురF. 8888 9ారF సం�?ళ6��
కటCబ(fనPQడలను బµ¥x�ాశమ	ల�ేత పటCబ(fనPQడలను 9999 అప�డ� 9ారF
గర�మ	%ా పKవ#SNంAర" ఆయన 9ా#S 9ా#S �ార�మ	లను 9ా#S 9ా#S �ోషమ	
లను 9ా#S�I �ె>యజ³య	ను. 10101010 ఉప�ేశమ	 Vనుట�?r 9ా#S �ెV"
�ెరFవజ³య	ను. �ాపమ	 V(fA రండ" ఆజ® ఇచుdను. 11111111 9ారF ఆల�IంA



ఆయనను ZLVంAనPQడల తమ ��నమ	లను �³మమ	%ాను తమ
సంవతqరమ	లను సుఖమ	%ాను 9:ళ6బ	�ెdదరF. 12121212 9ారF ఆల�Iంప"PQడల
9ారF బµణమ	ల�ేత కc> నhం�ెదరF. జj® నమ	ల�క చ"��PQదరF. 13131313
అPనను లkలkపల హృదయప�ర�క���న భ�INల�" 9ారF �Å\ ధమ	
నుంచు��ందురF. ఆయన 9ా#S" బం¥�ంచునప�డ� 9ారF nఱÃ12టCరF. 14141414 �ావ�న

9ారF ¸°వనమం�ే మృJTUందుదురF 9ా#S బKదుక; ప�రFష%ామ	ల
బKదుక;వంట-దగ	ను. 15151515 శ\మపడ�9ా#S" 9ా#S�I క>%Sన శ\మవలన ఆయన
V(f1ించును.బµధవలన 9ా#S" V¥ేయ	ల;%ా �ేయ	ను. 16161616 అంJP��ాక
బµధలkనుం(f ఆయన "ను` త1ిuం చును. ఇరFక;ల�" VWాలసÍలమ	నక;
"ను` ��డ���" ��వ�ను  ఆ}రమ	ను ��\ వ���� "ంప�ను. 17171717 దుషpC ల ¬రFu
లk ప�#SN%ా కనబడ�చున`�� Tx�యVమరîయ	 ¬రFuను కcడ���"య	న`V.
18181818 క; �Å\ ధమ	 ప�టBC చున`�� గనుక వ� ఒక 9Eళ Jర¯ా�రమ	
�ేయ	దు9E¹ జjగ\తN పడ�మ	 వ� �ేయవలZిన �Kా యhdతNమ	 %tపuద"
వ� ¹స��PQద9E¹ జjగ\తNపడ�మ	. 19191919 వ� nఱÃ12టBC టయ	 బల
పKయత`మ	ల; �ేయ	టయ	బµధTUందక;ండ "ను` త1ిuంచుTx? 20202020 జనులను
తమ సÍలమ	లలkనుం(f ��ట-C9Eయ	 #ాJK #ావలsన" �ÅరF��నక;మ	. 21212121
జjగ\తN పడ�మ	 �ెడ�తనమ	 �ేయక;ండ�మ	. దుఃఖ�నుభవమ	కన` అ��
మంAద" వ� 9ా" �ÅరF ��"య	Tx`వ�. 22222222 ఆలkAంచుమ	, �ేవ�డ�
శ�INమంతp(ై ఘనత వ ©̈ంAన 9ాడ�ఆయనను ��>న బ¢ధక;(ెవడ�? 23232323
ఆయనక; మ�ర¶మ	 "య!ంAన9ా(ెవడ�? వ� దు#ా4ర¶ప� పనుల;
�ేయ	చుTx`వ" ఆయన�� ఎవడ� పల;క �ె%Sంచును? 24242424 మనుషp�ల;



�×#SNంAన ఆయన �ార�మ	ను మ ©̈మపరచుట�?r వ� జjగ\తN పడ�మ	. 25252525
మనుషp�లందరF �x" చూ�ెదరF నరFల; దూరమ	న ">A �x" చూ�ెదరF. 26262626
ఆలkAంచుమ	, �ేవ�డ� మ�న`తpడ� మనమ	 ఆయనను ఎరFగమ	
ఆయన సంవతqరమ	ల సంఖ� !Jల�"��. 27272727 ఆయన ఉదకëందువ�లను
12ౖనుం(f క;#S1ించును మంచు��కc(fన వరªమ	వలs అV పడ�ను 28282828
�¤ఘమ	ల; 9ాట-" క;మ4#Sంచును మనుషp�ల]���I అV సమృ��z %ా ��గ	ను.
29292929 �¤ఘమ	ల; 9ా�1ించు Vధమ	ను ఆయన మం��రమ	లkనుం(f ఉరFమ	ల;
వచుd Vధమ	ను ఎవ(ైనను గ\ ©̈ంపజjల;Tx? 30303030 ఆయన తనచుటBC  తన
��రFప�ను 9ా�1ింపజ³య	ను సమ	దKప� అడ�గ	´µగమ	ను ఆయన కప�ను.
31313131 �ట-వలన ఆయన ఆ య� పKజలక; ¬రFu¬రFdను. ఆయన ఆ}రమ	ను
సమృ��z %ా ఇచుd9ాడ� 32323232 ఇరFపKక�లను ఆయన ��రFప�ల; ��#S1ించును
గ	#S�I తగలవలsన" ఆయన �x"�I ఆజj® 1ించును 33333333 ఆయన గరèనమ	
ఆయనను పKZి��z�ేయ	ను �xను వచుdచుTx`డ" ఆయన ప�వ�లక;ను
�ెల;ప�ను.

ãబ	 గ\ంథమ	 37ãబ	 గ\ంథమ	 37ãబ	 గ\ంథమ	 37ãబ	 గ\ంథమ	 37

1111 �º""బట-C  Tx హృదయమ	 వణక;చున`���x" సÍలమ	లkనుం(f అ��
కద>ంపబడ�చున`��. 2222 ఆయన స�రగరèనమ	ను Vను(f ఆయన T°టనుం(f
బయల;9:ళØ6  ధ�" Txల�Iంచు(f. 3333 ఆ�ాశ9:ౖWాల�మంతట- �I\ంద ఆయన�x"
V"1ించును భ�మ�ంతమ	లవరక; తన ��రFప�ను కనబడజ³య	ను. 4444 �x"
తరF9ాత ఉరFమ	ధ�" గ#Sèంచును ఆయన తన గం�ర���న స�రమ	��



గ#Sèంచును ఆయన ధ�" Vనబడ�నప�డ� ఆయన ��రFప�ను ">1ి9Eయడ� 5555
�ేవ�డ� ఆశdర�మ	%ా ఉరFమ	ధ�" �ేయ	ను మనమ	 గ\ ©̈ంపల�"
%tపu�ార�మ	లను ఆయన �ేయ	ను. 6666 వ� భ�!]ద పడ�మ"

©̈మమ	��ను వరªమ	��ను మ} వరªమ	��ను ఆయన ఆజ® ఇచుd చుTx`డ�.
7777 మనుషp�లందరF ఆయన సృÌిC �ార�మ	ను �ె>Zి��ను నటB6  పKJ మనుషp�"
�ేJ"ë%SంA ఆయన మ	దK9EZి య	Tx`డ�. 8888 జంతpవ�ల; 9ాట- 9ాట-
గ	హలలk ��Ad 9ాట- 9ాట- ëలమ	లలk వZించును. 9999
మరFగ	¯ాÍ నమ	లkనుం(f తpâాను వచుdను ఉతN ర��క;�నుం(f చ> వచుdను 10101010
�ేవ�" ఊ1ి#Sవలన మంచు ప�టBC ను జలమ	ల 12ౖ´µగమంతయ	 గట-Cపడ�ను. 11111111
మ#Sయ	 ఆయన దటC���న �¤ఘమ	ను జలమ	�� "ంప�ను తన ��రFప�గల
�¤ఘమ	ను 9ా�1ింపజ³య	ను. 12121212 ఆయనవలన న(f1ింపబ(fన9:ౖ నరFలక;
"9ాసãగ� ���న భ�%�ళమ	 ]ద ��రFప�ను �¤ఘమ	ల;ను సం�xరమ	
�ేయ	ను ఆయన 9ాట-�I ఆజj® 1ించున�� య�వతpN ను అV T:ర 9EరFdను 13131313
hm��ర�³ %ా" తన భ�లkకమ	��ర�³ %ా" కృప �ేయ	ట�³ %ా" ఆయన
ఆజj® 1ింAన�x"" అV T:ర9EరFdను. 14141414 ãబ�, ఈ మ�ట ఆల�Iంప�మ	
ఊరక;ం(f �ేవ�" అదు»త�I\యలను ఆలkAంప�మ	. 15151515 �ేవ�డ� తన �¤ఘప�
��రFప� పK�ాhంపవలsన" PQటB6  ¬#ా4నమ	�ేయ	T° క; �ె>య	Tx? 16161616
�¤ఘమ	లను �ేల�ేయ	టయ	 ప#Sప�రÞజj® నమ	 గల9ా" మ} �ార�మ	ల;ను
క; �ె>య	Tx? 17171717 ద�fణప�%ా> �చుట�ేత ఉబË9Eయ	నప�డ� 
వసN �మ	లsటB6  9:చdబ(fన�� క; �ె>య	Tx? 18181818 ��త��Zిన అదwమంత
దటC���నదగ	 ఆ�ాశమ	ను ఆయన 9ా�1ింపజ³ZినటB6  వ�



9ా�1ింపజ³యగల9ా? 19191919 �¤మ	 ఆయన�� ఏ! పల;కవలsT° అ�� మ�క;
�ెల;ప�మ	. *కట- క>%Sనందున మ��³!య	 ��చక య	న`�� 20202020 TEను
పల;క;దున" PQవ(ైన ఆయన�� �ెపuదగ	Tx? ఒకడ� �xను "ర�4లమ	
�ావలsన" �ÅరFTx? 21212121 ఉన`త���న �¤ఘమ	లలk పK�ాhంచు ఎండ Pప�డ�
కనబడకయ	న`ను %ా> �¤ఘమ	లను ��%tట-C  �x" �ేట%ా కను పరచును. 22222222
ఉతN ర��క;�న సువరÞపK�ాశమ	 ప�టBC ను �ేవ�డ� �కర���న మ ©̈మను
ధ#Sంచు��" య	Tx`డ�. 23232323 సర�శక;N డగ	 �ేవ�డ� మ}త4~మ	గల9ాడ�.
ఆయన మనక; అ%�చరFడ�.Tx�యమ	ను J" ఆయన ఏమ�తKమ	ను
�ెరFపడ�. అందువలన నరFల; ఆయనయందు భయభక;N ల; క>%S య	ందురF.
24242424 �xమ	 జj® నులమను��ను9ా#S" ఆయన ఏమ�తKమ	ను లm�12టCడ�.

ãబ	 గ\ంథమ	 38ãబ	 గ\ంథమ	 38ãబ	 గ\ంథమ	 38ãబ	 గ\ంథమ	 38

1111 అప�డ� PQ�9ా సు(f%ా>లkనుం(f ఈల�గ	న ãబ	నక;
పKతp�తN ర!�ెdను 2222 జj® నమ	ల�" మ�టల; �ె1ిuఆలkచనను �ెరFప�చున`
�(ెవడ�? 3333 �êరFషమ	 �ెచుd��"  నడ�మ	 ë%Sంచు��నుమ	 TEను క;
పKశ` 9Eయ	దును వ� �x"" Txక; �ె>యజ?ప�మ	. 4444 TEను భ�!�I
ప�Txదుల; 9EZినప�డ� 9:క�డ నుంట-V?క; V9Eకమ	 క>%Sయ	న`PQడల
�ెప�మ	. 5555 క; �ె>ZినPQడల �x"�I ప#Sమ�ణమ	ను "య!ంAన 9ా(ెవ(ో
�ెప�మ	. 6666 �x"]ద ప#Sమ�ణప� ��ల 9EZిన9ా(ెవ(ో �ెప�మ	. �x"
సN ంభమ	ల �ాదుల; �ే"�� కటCబ(fన9Ù �ెప�మ	. 7777 ఉదయనmతKమ	ల;
ఏకమ	%ా కc(f �ా(fనప�డ� �ేవదూతలందరFను1 ఆనం��ంA జయధ�నుల;



�ేZి నప�డ� �x" మ�ల#ాJ" 9EZిన9ా(ెవడ�? 8888 సమ	దKమ	 �x"
గర»మ	నుం(f ��#S6  #ా%ా తల;ప�ల�ేత �x"" మ�Zిన9ా(ెవడ�? 9999 TEను
�¤ఘమ	ను �x"�I వసN �మ	%ాను %ా�xంధ�ారమ	ను �x"�I ��JN గ	డi%ాను 9EZి
నప�డ� వ�ంట-9ా? 10101010 �x"�I స#Sహదుw  "య!ంA �x"�I అడiగ(fయలను
తల;ప�లను 12ట-C ంAనప�డ� 11111111 వ� ఇంతవర�³ %ా" మ#S దగ¶రక;
#ాకcడద"య	 ఇక�డTE  తరంగమ	ల ��ంగ	 అణపబడ�న"య	 TEను
�ె1ిuనప�డ� వ�ంట-9ా? 12121212 అరFణ#దయమ	 భ�! ��గంతమ	లవరక;
9ా�1ించు నటB6 ను 13131313 అ�� దుషpC లను తనలkనుండక;ండ దు>1ి9Eయ	నటB6 ను
 9:ప�(ైన ఉదయమ	ను కల;గజ³ZిJ9ా? అరFణ#దయమ	నక; �x"
సÍలమ	ను �ె>1ిJ9ా? 14141414 మ	దKవలన మంట-�I ర�పమ	 కల;గ	నటB6  అ��
ప�టC%ా భ�మ	ఖమ	 మ�రFuTUందును VAతK���న ప"గల వసN �మ	వలs
సమసNమ	ను కన బడ�ను. 15151515 దుషpC ల 9:ల;గ	 9ా#S±దwనుం(f
¬Zి9Eయబడ�ను 9ా#?JN న బµహÑవ� VరFగ%tటCబడ�ను. 16161616 సమ	దKప�
ఊటలలk"�I వ� ��AdJ9ా?మ}సమ	దKమ	 అడ�గ	న వ� సంచ#SంAJ9ా?
17171717 మరణ�x�రమ	ల; క; �ెరవబ(ెTx? మరణxంధ�ార �x�రమ	లను వ�
చూAJ9ా? 18181818 భ�! 9:ౖWాల�త ఎం�� వ� గ\ ©̈ంAJ9ా? �³���న
�ె>ZివPQడల �ెప�మ	. 19191919 9:ల;గ	 "వZించు �bటBనక; ��వ�
మ�ర¶�¤��?*కట- అను�x" ఉ"�IపటBC  ఏ��? 20202020 �x" స#Sహదుw నక; వ�
9:ల;గ	ను ��"��వ�దు9ా? �x" గృహమ	నక; ��వ� ��K వలను
9:రFగ	దు9ా?ఇదంతయ	 క; �ె>Zియ	న`�� గ�x. 21212121 వ� బహÑ వృదుz డవ�
వ� అపuట-�I ప�ట-Cయ	ంట-V. 22222222 వ� ©̈మమ	±క� "ధులలk"�I



��AdJ9ా? 23232323 ఆప�x�లమ	��రక;ను య	దzమ	��రక;ను య	దz
��నమ	��రక;ను TEను �xAయ	ంAన వడగండ6  "ధులను వ� చూAJ9ా? 24242424
9:ల;గ	 V´µ%Sంపబడ� �bట-�I మ�ర¶�¤��? త�రFu %ా> PQక�డనుం(f వAd
భ�!]ద నఖ మ	ఖమ	లను 9ా�1ించును? 25252525 "#ా4నుష� పK�ేశమ	]దను
జనుల;ల�" PQ(x#Sలkను వరªమ	 క;#S1ించుటక;ను 26262626 �ా(ైన PQ(x#S"
తృ1ిN పరచుటక;నుల�త గ(fi  n>1ించుటక;ను వరద ట-�I �ాల;వలను 27272727
ఉరFమ	లk" ��రFప�నక; మ�ర¶మ	ను "రÞPంచు9ా(ెవడ�? 28282828 వరªమ	నక;
తం(fK య	Tx`(x? మంచు ëందువ�లను ప�ట-C ంచు9ా(ెవడ�? 29292929 మంచుగడi
PQవ" గర»మ	లkనుం(f వచుdను? ఆ�ాశమ	నుం(f ��గ	 మంచును ఎవడ�
ప�ట-C ంచును? 30303030 జలమ	ల; #ాJవలs గడiకటBC ను అ%ాధజలమ	ల మ	ఖమ	
గట-Cపరచబడ�ను. 31313131 కృJN క నmతKమ	లను వ� బం¥�ంపగల9ా? మృగ�రªక;
కట6 ను Vపuగల9ా? 32323232 9ాట- 9ాట- �ాలమ	లలk నmతK#ాసులను వచుd నటB6
�ేయగల9ా? సపN #Sª నmతKమ	లను 9ాట- ఉపనmతKమ	లను వ�
న(f1ింపగల9ా? 33333333 ఆ�ాశమండలప� కటCడలను 9:రFగ	దు9ా? �x"�I
భ�!]దగల పKభ	త�మ	ను వ� ¯ాÍ 1ింప గల9ా? 34343434 జల#ాసుల; "ను`
కప�నటB6  �¤ఘమ	లక; వ� ఆజ® ఇయ�గల9ా? 35353535 ��రFప�ల; బయల;9:È6
AతNమ	 ఉTx`మ" �� �ెప�నటB6  వ� 9ాట-" బయట-�I ర1ిuంపగల9ా? 36363636
అంత#Sం��Kయమ	లలk2 జj® నమ	ంAన 9ా(ెవడ�? హృదయమ	నక;3 �ె>V
"Adన9ా(ెవడ�? 37373737 జj® నమ	�ేత �¤ఘమ	లను Vవ#Sంపగల9ా(ెవడ�? 38383838
ధూÈ బ	రదPQ� �ారFనటB6 ను మంట-12డiల; ఒక�x"��కట- అంటB��నునటB6 ను
ఆ�ాశప� కలశమ	లలk" వరªమ	ను క;మ4#Sంచు 9ా(ెవడ�? 39393939 ఆడ�Zింహమ	



"!తNమ	 వ� ఎరను 9Eటµ(ెద9ా? 40404040 Zింహప�1ిల6 ల; తమ తమ గ	హలలk
పండ���ను నప�డ� తమ గ	హలలk ��ంA య	ండ�నప�డ� వ� 9ాట- ఆక>
¬#?dద9ా? 41414141 Jం(fల�క JరFగ	ల�డ�చు �ా�I 1ిల6 ల; �ేవ�"�I nఱÃ12టBC నప�డ�
�ా�I�I ఆ}రమ	 Zిదzపరచు9ా(ెవడ�?

ãబ	 గ\ంథమ	 39ãబ	 గ\ంథమ	 39ãబ	 గ\ంథమ	 39ãబ	 గ\ంథమ	 39

1111 అడVలk" ��ండ�¤కల; ఈను�ాలమ	 క; �ె>య	Tx? ల�ళØ6  1ిల6 ల; 9Eయ	
�ాలమ	ను గ\ ©̈ంపగల9ా? 2222 అV ¹య	 మ�సమ	లను వ� లsక�
12టCగల9ా? అV PÀను�ాలమ	 ఎరFగ	దు9ా? 3333 అV వం%S తమ 1ిల6 లను
కనును తమ 1ిల6 లను 9Eయ	ను. 4444 9ాట- 1ిల6 ల; ప�ÌిC క>%S PQ(x#Sలk
12రFగ	ను అV తల;6 లను V(fA��P 9ాట-±దwక; J#S%S #ావ�. 5555
అడV%ా(fదను ZL�చû%ా ��"Adన9ా(ెవడ�? అడV%ా(fద కట6 ను
V1ిuన9ా(ెవడ�? 6666 TEను అరణ�మ	ను �x"�I ఇల;6 %ాను ఉప�పఱÃను �x"�I
"9ాససÍలమ	%ాను "య!ంAJ". 7777 పటCణప� �Åల�హలమ	ను అ��
Jరస�#Sంచును ��ల;9ా" �³కలను అ�� Vనదు. 8888 పర�తమ	ల పం�INP� �x"�I
�¤తభ�! పKJVధ���న పచd" nలకను అ�� 9:దక;��నును. 9999 గ	రF��తp
క; లkబడ�టక; సమ4JంచుTx? అ��  Wాలలk "ల;చుTx? 10101010 పగ¶మ	 9EZి
గ	రF��తpను Txగట-�xల;లk కటC  గల9ా? అ�� �ేత ��లబ(f లkయలను
చదరమ	 �ేయ	Tx? 11111111 �x" బలమ	 %tపuద" �x" నమ	4దు9ా? �x"�I  ప"
అపu%Sం�ెద9ా? 12121212 అ��  ¥xన�మ	ను ఇంట-�I �ెAd  కళ6మందున`
¥xన�మ	ను కcరFdన" �x" నమ	4దు9ా? 13131313 "ప��Å(f సం��షమ	�ేత #?క�ల



Tx(fంచును. #?క�ల;ను 9:ండ�K కల;ను �x" క;న`ందున అ�� 9ాతqల�మ	
కల��%ా నున`�x? 14141414 ల�దుసు], అ�� TEలను �x" గ	డ6 ను 12టBC ను ధూÈలk
9ాట-" �ాచును. 15151515 �ే"�ాద���న 9ాట-" �¾K క� వచుdన"PQ�నను
అడVజంతpవ� 9ాట-" Aతక �ొKక�వచుdన"PQ�నను అను��నకP� య	న`��.
16161616 తన 1ిల6 ల; తనV�ానటBC  9ాట-PQడల అ�� �ా� Sన�మ	 చూప�ను �x"
కషCమ	 వ�రÍ���నను �x"�I Aంతల�దు 17171717 �ేవ�డ� �x"" �ె>Vల�"��%ా జ³Z2ను
ఆయన �x"�I V9EచTxశ�IN ననుగ\ ©̈ంA య	ండ ల�దు. 18181818 అ�� ల�చునప�డ�
గ	ఱÃమ	ను �x" #ðతpను Jరస� #Sంచును. 19191919 గ	ఱÃమ	నక; వ�
బలమ	"AdJ9ా? ¸ల; 9:ండ�K కల�� �x" ��డను క1ిuJ9ా? 20202020 !డతవలs
అ�� గంతpల; 9Eయ	నటB6  �ేయ	దు9ా? �x" TxZి�ారంధK ధ�" �కరమ	. 21212121
����xనమ	లk అ�� �ాల; దుV� తన బలమ	నుబట-C  సం��Ìించును అ��
ఆయ	ధ¥xరFలను ఎదు#t�నబ¢వ�ను. 22222222 అ�� భయమ	 ప�ట-C ంచు�x""
9:�I�#SంA �JTUంద క;ండ�ను ఖడ¶ మ	ను చూA 9:నుకక; JరFగదు. 23232323 అంబ	ల
����య	 తళతళల�డ� ఈటMల;ను బలs6 మ	ను �x"]ద
గలగలల�(fంచబడ�నప�డ� 24242424 ఉదwండ�Åపమ	�� అ�� బహÑ%ా పరFగ	లsతpN ను
అ�� బµ�ాTxదమ	 V" ఊరక;ండదు. 25252525 బµ�ాTxదమ	 Vనబ(fనప�(ెల6  అ��
అ} అ} అను��" దూరమ	నుం(f య	దz9ాసన �ె>Zి ��నును ZLTx¥�పతpల
ఆ#ా»టమ	ను య	దz�షను Vనును. 26262626 (ేగ  జj® నమ	�ేతTE ఎగ	రFTx?
అ��  ఆజ®వలనTE తన #?క�ల; ద�fణ��క;�నక; �xచుTx? 27272727 ప�f#ాà 
ఆజ®క; లkబ(f ఆ�ాశ�¥� �?క;�Tx? తన గ�డ� ఎతNPన�bటను కటBC ��నుTx? 28282828
అ�� #ాJ��ండ]ద "వZించును ��ండ1LటB]దను ఎవరFను ఎక�జjల" PQతpN



�bటను గ�డ� కటBC ��నును. 29292929 అక�డనుం(fP� తన PQరను 9:దక;ను. �x"
కను`ల; �x"" దూరమ	నుం(f క"12టBC ను. 30303030 �x" 1ిల6 ల; రకNమ	 1ీల;dను
హతpలsౖన9ారF ఎక�డనుందు#� అక�డTE అ�� య	ండ�ను.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా ãబ	నక; ఈల�గ	...పKతp�తN ర!�ెdను 2222 ఆ�³పణల;
�ేయ¸చు9ాడ� సర�శక;N డగ	 �ేవ�"�� 9ా��ంపవచుdTx? �ేవ�"��
9ా��ంచు9ాడ� ఇప�డ� పKతp�తN ర !య� వలsను. 3333 అప�డ� ãబ	
PQ�9ాక; ఈల�గ	న పKతp�తN ర !�ెdను 4444 AతN %Sంచుమ	, TEను చుడను,
TEను, క; ఏమ" పKతp�తN ర!�ెdదను? Tx T°ట-]ద Tx �ేJ" ఉంచు��ందును.
5555 ఒక మ�రF మ�టల�(fJ" TEను మరల T°#?తN ను. #?ండ� ¯ారFల; మ�టల�(fJ"
ఇకను పల;కను. 6666 అప�డ� PQ�9ా సు(f%ా>లkనుం(f ఈల�గ	 ãబ	��
పKతp�తN ర!�ెdను 7777 �êరFషమ	 �ెచుd��"  నడ�మ	 కటBC ��నుమ	 TEను క;
పKశ`9EZ2దను వ� పKతp�తN ర!మ	4. 8888 వ� Tx Tx�యమ	ను బÐJN %ా
��ట-C9EZ2ద9ా? "#�w Ìివ" వ� ¬రFu ��ందుట�?r Tx]ద అప #ాధమ	
¹ప�దు9ా? 9999 �ేవ�"�I క>%Sయ	న` బµహÑబలమ	 క; కల�x? ఆయన
ఉరFమ	 ధ�"వంట- స�రమ	�� వ� గ#Sèంప గల9ా? 10101010 ఆడంబర
మ}త4~మ	ల�� "ను` వ� అలంక#Sంచు ��నుమ	 %ðరవపK´µవమ	లను
ధ#Sంచు��నుమ	. 11111111  ఆగ\హమ	ను పK9ాహమ	ల;%ా క;మ4#Sంచుమ	
గ#S�షpC లsౖన 9ా#Sనంద#S" చూA 9ా#S" క;\ ంగ జ³య	మ	. 12121212 గ#S�షpC లsౖన 9ా#S"
చూA 9ా#S" అణగ%tటBC మ	 దుషpC ల; ఎక�డనున`ను 9ా#S" అక�డTE అణగ



�ొKక;�మ	. 13131313 కనబడక;ండ 9ా#Sనంద#S" బ�(f�ెలk �ాJ12టBC మ	 సమ�¥�లk
9ా#S" బం¥�ంప�మ	. 14141414 అప�డ�  ద�fణహసN�¤ "ను` ర�fంపగలద" TEను
"ను`గ�#Sd ఒప���T:దను. 15151515 TEను �ేZిన ట-గ	ఱÃమ	ను వ�
చూAయ	Tx`వ� గ�x ఎదుw వలs అ�� గ(fi  �¤య	ను. 16161616 �x" శ�IN �x"
నడ�మ	లk ఉన`�� �x" బలమ	 �x" కడ�ప� నరమ	లలk ఉన`��. 17171717
�ేవ�xరF�ెటBC  ��మ4 వంగ	నటB6  అ�� తన ��కను వంచును �x" �¾డల
నరమ	ల; ��టCమ	%ా సం¥�ంపబ(f య	న`V. 18181818 �x" PQమ	కల; ఇతN(f
%tటCమ	లవలs ఉన`V �x" పKక� టMమ	కల; ఇనుపకమ	4లవలs ఉన`V 19191919 అ��
�ేవ�డ� సృÌిC ంAన9ాట-లk %tపu�� �x" సృ�ంAన9ా(ే �x" ఖడ¶ మ	ను
�x"�I�ెdను. 20202020 పర�తమ	లలk �x"�I �¤త nలచును
అరణ�జంతpవ�ల"`య	 అచdట ఆడ���నును. 21212121 �xమర �ెట6 �I\ందను
జమ	4గ(fi  మరFగ	నను పఱÃలkను అ�� పండ���నును 22222222 �xమర�ెట6  డను
అ�� ఆశ\Pంచును న��లk" "రవం��ెటB6  �x" చుటBC ��"య	ండ�ను. 23232323
న�ºపK9ాహమ	 ��ం%S ��#S6నను అ�� భయపడదు ±#ాw నువంట- పK9ాహమ	
��ం%S �x"T°ట-±దwక; వAdనను అ�� ¥ైర�మ	 Vడ�వదు. 24242424 అ��
చూచుచుండ%ా ఎవ#?rన �x"" పటBC ��నగల#ా? ఉ#S±%S¶  �x" మ	క;�నక;
సూతKమ	 9Eయగల#ా?

ãబ	 గ\ంథమ	 41ãబ	 గ\ంథమ	 41ãబ	 గ\ంథమ	 41ãబ	 గ\ంథమ	 41

1111 వ� మకరమ	ను %ాలమ	�� బయట-�I ల�గగల9ా?...�x" Txల;కక; �xK డ�9EZి
ల�గగల9ా? 2222 వ� �x" మ	క;�గ	ండ సూతKమ	 9Eయగల9ా? �x" దవడక;



%ాలమ	 ఎ�I�ంపగల9ా? 3333 అ�� �� Vన`పమ	ల; �ేయ	Tx? మృదు9:ౖన
మ�టల; �� పల;క;Tx? 4444 వ� Wాశ�తమ	%ా �x"" �xసు"%ా �ేZి��నునటB6
అ�� �� "బంధన�ేయ	Tx? 5555 వ� ఒక 1ిటC�� ఆటల�డ�నటB6  �x"�� ఆట
ల�(ెద9ా?  కన�కల; ఆడ���నుట�?r �x" కట-C9EZ2ద9ా? 6666 బ¿సN9ారF �x"��
9ా��ారమ	 �ేయ	దు#ా? 9ారF �x"" తpనకల; �ేZి వరNక;ల�� 9ా��ారమ	
�ేయ	దు#ా? 7777 �x" ఒంట-"ండ ఇనుప &లమ	ల; గ	చdగల9ా? �x"
తల"ండ �ేప అల;గ	ల; గ	చdగల9ా? 8888 �x"]ద  �ెP� 9EZి చూడ�మ	
�x"�� కల;గ	 ��రF వ� జj® పకమ	 �ేZి��"న PQడల వ� మరల ఆల�గ	న
�ేయక;ందువ�. 9999 �x" చూAనప�డ� మనుషp�ల; �x"" వశపరచు
��ందుమన` ఆశ V(f�ెదరF �x" ��డ చూAన మ�తKమ	�ేతTE PQవ#S�?rనను
గ	ం(ెల; అVZి��వ�ను గ�x. 10101010 �x" #³ప�ట�?rనను �ె%Sంపగల &రFడ� ల�డ�.
అటB6 ండ%ా Tx PQదుట "ల;వగల9ా(ెవడ�? 11111111 TEను J#S%S ఇయ�వలZి
య	ండ�నటB6  Tx�?వ(ైనను ఏ���నను ఇ�ెdTx? ఆ�ాశ9:ౖWాల�మంతట- �I\ంద
నున`దంతయ	 Tx�ే గ�x 12121212 �x" అవయవమ	లను గ�#SdPQ�నను �x"
మ}బల మ	నుగ�#SdPQ�నను �x" చక�" ¬రFనుగ�#Sd PQ�నను పల;కక
మ�నమ	%ా నుండను. 13131313 ఎవ(ైన �x" 12ౖ కవచమ	ను ల�%S9Eయగల(x? �x"
#?ండ� దవడల న(f!�I ఎవ(ైన #ాగల(x? 14141414 �x" మ	ఖ�x�రమ	లను
�ెరవగల9ా(ెవడ�? �x" పళ6చుటBC  భయకంపమ	ల; కలవ� 15151515 �x"
గట-C��ల;సుల; �x"�I అJశయ�సuదమ	 ఎవరFను ¬యల�" మ	దK�ేత అV
సంతన�ేయబ(f య	న`V. 16161616 అV ఒక�x"�� ఒకట- హతpN ��" య	న`V. 9ాట-
మధ�క; %ా> P�మ�తKమ	ను జ�రTEరదు. 17171717 ఒక�x"�� ఒకట- అతకబ(f



య	న`V ´é��ంప శక�మ	 �ాక;ండ అV ±క�x"�� TUకట- క>Zి��"
య	న`V. 18181818 అ�� తpమ4%ా 9:ల;గ	 పK�ాhంచును �x" కను`ల;
ఉదయ�ాలప� కను#?పuలవలs నున`V 19191919 �x" T°టనుం(f జj�లల;
బయల;�ేరFను అ%S` కణమ	ల; �x"నుం(f ల�చును. 20202020 ఉడ�క;చున`
�ాగ	లkనుం(f, జమ	4మంట]ద �ాగ	 చున` బµనలkనుం(f ��గ ల�చునటB6
�x" TxZి�ారంధKమ	లలkనుం(f ల�చును. 21212121 �x" ఊ1ి#S "ప�లను #ాజబ¿టBC ను
�x" T°టనుం(f జj�లల; బయల;�ేరFను 22222222 �x" ��డ బలమ	నక; ¯ాÍ నమ	
భయమ	 �x"PQదుట �xండవమ�డ�చుండ�ను 23232323 �x" పKక�ల]ద
మ�ంసమ	 దళమ	%ా ఉన`�� అ�� �x" ఒంట-" గట-C %ా అంట-య	న`�� అ�� ఊ(f
#ాదు. 24242424 �x" గ	ం(ె #ాJవలs గట-C %ా నున`�� అ�� JరFగట- �I\ం�� ��మ4ంత
క� Sనమ	. 25252525 అ�� ల�చునప�డ� బ>షp¡ ల; భయపడ�దురF అ¥�క భయమ	�ేత
9ారF ���మరతpరF. 26262626 �x" చంప�ట�?r ఒకడ� ఖడ¶ మ	 దూయ	ట వ�రÍ�¤
ఈటMలsౖనను బµణమ	లsౖనను పంటK�Åలలsౖనను అక� రక; #ావ�. 27272727 ఇ��
ఇనుమ	ను గ(fi��చ%ాను ఇతN(f" ప�Ad��Pన కఱÃ%ాను ఎంచును. 28282828
బµణమ	 �x"" �ార�ోలజjలదు వ(fZ2ల #ాళØ6  �x" దృÌిC �I �ెతN వలs ఉన`V. 29292929
దుడ�i కఱÃల; గ(fiపరకల;%ా ఎంచబడ�ను అ�� వ(f%ా ��వ�చుండ� ఈటMను చూA
నవ��ను. 30303030 �x" �I\ం��´µగమ	ల;కరF�?rనAల6 12ంక;లవలs ఉన`V. అ��
బ	రద]ద ను#S1ి(f��య�వంట- తన �ేహమ	ను పరచు��నును. 31313131 �ాగ	
మసల;నటB6  మ}సమ	దKమ	ను అ�� ��ంగ జ³య	నుసమ	దKమ	ను
�ైలమ	వలs �ేయ	ను. 32323232 అ�� �xను నడAన ��K వను తన 9:నుక పK�ాhంప
జ³య	ను చూAన9ా#S�I సమ	దKమ	 T:రZిన 9:ండ�K కల;%ా ��చును. 33333333 అ��



భయమ	ల�"��%ా సృ�ంపబ(fన�� భ�!]ద �x"వంట-�ే��య	 ల�దు. 34343434 అ��
%tపu9ాట-న"`ట-" Jరస�#Sంచును గ#S�ంAన జంతpవ�ల"`ట-�I అ�� #ాà.

ãబ	 గ\ంథమ	 42ãబ	 గ\ంథమ	 42ãబ	 గ\ంథమ	 42ãబ	 గ\ంథమ	 42

1111 అప�డ� ãబ	 PQ�9ా�� ఈల�గ	 పKతp� తN ర!�ెdను 2222 వ�
సమసN �I\యలను �ేయగలవ"య	వ� ఉ�ేw hంAన�� ఏ��య	 "ష�లమ	
�ాTEరద"య	TE"ప�డ� �ె>Zి��ంట-". 3333 జj® నమ	ల�" మ�టల�ేత ఆలkచనను
"రరÍకమ	�ేయ	 �(ెవడ�? ఆల�గ	న V9Eచనల�"9ాడT:ౖన TEను ఏ!య	
T:రFగక Tx బ	��z �I !ంAన సంగతpలను గ�#Sd మ�టల�(fJ". 4444 TEను
మ�టల�డ %�రFచుTx`ను దయ�ేZి Tx మ�ట ఆల�Iంప�మ	 ఒక సంగJ "ను`
అ(f%?దను �x"" Txక; �ె>య జ?ప�మ	. 5555 V"�I(f�ేత "ను` గ�#Sdన 9ారN
TEను Vంట-" అP�ే ఇప�డ� TEను కను`ల�ర "ను` చూచు చుTx`ను. 6666
�ావ�న నను` TEను అస ©̈�ంచు��", ధూÈలkను బ�(f�ెలkను ప(f
పWాd�xN పపడ�చుTx`ను. 7777 PQ�9ా ãబ	�� ఆ మ�టల; ప>�Iన తరF9ాత
ఆయన �ేమ�య	(ైన ఎÚఫà�� ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను Tx ZLవక;(ైన ãబ	
ప>�IనటB6  ]రF నను` గ�#Sd య	కN���న�� పల;కల�దు గనుకTx �Åపమ	
]దను  ఇదwరF ZL` ©̈తpల]దనుమండ�చున`�� 8888 �ాబట-C  P�డ� ఎడ6 ను
ఏడ� ��టäC ళ6ను ]రF ¬Zి��", Tx ZLవక;(ైన ãబ	TUదwక; ��P ]
"!తNమ	 దహనబ> అ#Suంపవలsను. అప�డ� Tx ZLవక;(ైనãబ	 ]
"!తNమ	 �Kా రÍన�ేయ	ను. ] అV9Eకమ	నుబట-C  !మ	4ను h�fంపక
య	ండ�నటB6  TEను అత"" మ�తKమ	 అం%§క#Sం�ెదను; ఏలయన%ా Tx



ZLవక;(ైన ãబ	 ప>�IనటB6  ]రF నను`గ�#Sd య	కN���న�� పల;క ల�దు. 9999
�ేమ�య	(ైన ఎÚఫàను, ష� ß̈య	(ైన ëలwదును, నయమ�¬య	(ైన
జoఫరFను ��P, PQ�9ా తమక; ఆజj® 1ింAనటB6  �ేయ%ా PQ�9ా
9ా#Sపmమ	న ãబ	ను అం%§క#Sం�ెను. 10101010 మ#Sయ	 ãబ	 తన ZL` ©̈తpల
"!తNమ	 �Kా రÍన �ేZినప�డ� PQ�9ా అత" �³మZిÍJ" మరల అత"�I
దయ�ేZ2ను. మ#Sయ	 ãబ	నక; ప�ర�మ	 క>%Sన �x"కంటM #?ండంతల;
అ¥�కమ	%ా PQ�9ా అత"�I దయ�ేZ2ను. 11111111 అప�డ� అత"
స�దరFలందరFను అత" అక� �ెలs6 ండKందరFను అంతక;మ	ందు అత"�I
ప#Sచయ	లsౖన 9ారFను వAd, అత"��కcడ అత" Pంట అన`�ానమ	ల;
ప�చుd��", PQ�9ా అత"]���I ర1ిuంAన సమసNబµధనుగ�#Sd PQంతల�Zి
దుఃఖమ	ల; ��ం��Jవ" అత"��రక; దుఃüంచుచు అత" T°�x#Sd#S. ఇ��య	
%ాక ఒ���క�డ� ఒక వర}ను ఒ���క�డ� బం%ారF ఉంగరమ	ను అత"�I �ెAd
ఇ�ెdను. 12121212 PQ�9ా ãబ	ను nదట ఆ�ర���ంAనంతకంటM మ#S
అ¥�కమ	%ా ఆ�ర���ం�ెను. అత"�I పదుTxల;గ	9Eల %tఱÃల;ను ఆరF9Eల
ఒంటMల;ను 9:P�జతల PQడ�6 ను 9:P� ఆడ�%ా(fదల;ను క>%?ను. 13131313 మ#Sయ	
అత"�I ఏడ�గ	రF క;మ�రFల;ను మ	గ	¶ రF క;మ�#?Nల;ను క>%S#S. 14141414 అతడ�
12దw�x"�I PQ]మ� అ"య	 #?ండవ�x"�I �?yయ� అ"య	 మ�డవ�x"�I
�?#?ంహప�క; అ"య	 1LళØ6  12టMCను. 15151515 ఆ �ేశమందంతటను ãబ	
క;మ�#?Nలంత ¯êందర� వతpల; కనబడల�దు. 9ా#S తం(fK 9ా#S స�దరFల��
�ాటB 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మ	ల"�ెdను. 16161616 అటBతరF9ాత ãబ	 నూట నల;వ��
సంవతqరమ	ల; బK���I, తన క;మ�రFలను క;మ�రFల క;మ�రFలను Txల;గ	



తరమ	లవరక; చూ�ెను. 17171717 1ిమ4ట ãబ	 �ాలమ	 "ం(fన వృదుz (ై
మృJTUం�ెను.

�×రNనల గ\ంథమ	 1�×రNనల గ\ంథమ	 1�×రNనల గ\ంథమ	 1�×రNనల గ\ంథమ	 1

1111 దుషpC ల ఆలkచన��ప�న నడ�వక�ాప�ల మ�ర¶మ	న "ల;వక అప}సక;ల;
కcరFdండ� �bటను కcరFdండక 2222 PQ�9ా ధర4WాసN �మ	నందు
ఆనం��ంచుచు��9ా#ాతKమ	 �x"" ¥x�"ంచు9ాడ� ధను�డ�. 3333 అతడ�
ట-�ాల;వల ãరను Txటబ(fన�ైఆక; 9ాడక తన �ాలమందు ఫల!చుd
�ెటBC వలsనుండ�ను అతడ� �ేయ	నదంతయ	 సఫలమగ	ను. 4444 దుషpC ల;
ఆల�గ	న నుండక%ా> �ెదర%tటBC  ��టBC వలs నుందురF. 5555 �ాబట-C
Tx�యVమరîలk దుషpC ల;నుJమంతpల సభలk �ాప�ల;ను "ల;వరF. 6666
Jమంతpల మ�ర¶మ	 PQ�9ాక; �ె>య	నుదుషpC ల మ�ర¶మ	
Txశనమ	నక; నడ�ప�ను.

�×రNనల గ\ంథమ	 2�×రNనల గ\ంథమ	 2�×రNనల గ\ంథమ	 2�×రNనల గ\ంథమ	 2

1111 అన�జనుల; ఏల అల6 #S #³ప�చుTx`రF?జనమ	ల; ఏల వ�రÍ���న�x""
తలంచుచున`V? 2222 మనమ	 9ా#S కటB6  �ెంప�దమ	 రం(f9ా#S �ాశమ	లను
మన±దwనుం(f �ార9Eయ	దమ	 రం(f అ" �ెప���నుచు 3333 భ�#ాàల;
PQ�9ాక;ను ఆయన అ�Ìిక;N "�I"V#�ధమ	%ా
"ల;వబడ�చుTx`రFఏ>కల; ఏ�×భVంA ఆలkచన �ేయ	చుTx`రF. 4444
ఆ�ాశమందు ఆZీనుడగ	9ాడ� నవ��చుTx`డ�పKభ	వ� 9ా#S"చూA



అపహZించుచుTx`డ� 5555 ఆయన ఉగ	\ (ై 9ా#S�� పల;క;నుపKచండ�Åపమ	�ేత
9ా#S" తల6 (fంపజ³య	ను 6666 TEను Tx ప#S�దz  పర�త���న Zీãను ]దTx
#ాàను ఆZీను"%ా �ేZియ	Tx`ను 7777 కటCడను TEను Vవ#Sం�ెదనుPQ�9ా
Tx�×ల�గ	 Z2లV�ెdనువ� Tx క;మ�రFడవ�TEడ� "ను` క"య	Tx`ను. 8888
నను` అడ�గ	మ	, జనమ	లను క; ¯ా�సÍ ~మ	%ానుభ�!"
��గంతమ	లవరక; ¯�తpN %ాను ఇ�ెdదను. 9999 ఇనుపదండమ	�� వ� 9ా#S"
నల;గ%tటMCదవ�క;ండను పగ	ల%tట-CనటBC  9ా#S" మ	క� �ెక�ల;%ాపగ	ల%tటMCదవ�
10101010 �ాబట-C  #ాàల�#ా, V9Eక;లsౖ య	ండ�(fభ�పతpల�#ా, బ¢ధTUందు(f. 11111111
భయభక;N ల; క>%S PQ�9ాను ZLVంచు(fగడగడ వణక;చు సం��Ìించు(f. 12121212
ఆయన �Åపమ	 త�ర%ా రగ	ల;��నునుక;మ�రF" మ	దుw 12టBC ��ను(f;
ల�"PQడల ఆయన �Å1ించును అప�డ� ]రF ��K వ త1ిu నhం�ెదరF.ఆయనను
ఆశ\Pంచు9ారందరF ధను�ల;.

�×రNనల గ\ంథమ	 3�×రNనల గ\ంథమ	 3�×రNనల గ\ంథమ	 3�×రNనల గ\ంథమ	 3

1111 PQ�9ా, నను` బµ¥�ంచు9ారF ఎం�� VసN #SంAయ	Tx`రFTx]���I
ల�చు9ారF అTEక;ల;. 2222 �ేవ�" వలన అత"�I రmణ P�!య	
�ొరకద"నను`గ�#Sd �ెప�9ారF అTEక;ల; (Z2ల�.) 3333 PQ�9ా, 9E Txక;
�³(ెమ	%ాను9E Txక; అJశయ�సuదమ	%ాను Tx తల ఎతpN 9ాడవ�%ాను
ఉTx`వ�. 4444 ఎల;%?JN  TEను PQ�9ాక; nఱÃ12టBC నప�డ�ఆయన తన
ప#S�దz  పర�తమ	నుం(f Txక;తN ర!చుdను. 5555 PQ�9ా Txక; ఆ¥xరమ	,
�ావ�న TEను పండ���" "దK��P �¤ల;��ందును 6666 ప��9Eలమం�� దం(ెJN  Tx



]���I వAd ¹హ#SంAననుTEను భయపడను 7777 PQ�9ా, లsమ	4, Tx �ే9ా
నను` ర�fంప�మ	Tx శతpK వ�లనంద#S" దవడ PQమ	క]ద ��టBC 9ాడవ� 9E,
దుషpC ల పళØ6  VరFగ%tటBC 9ాడవ�9E. 8888 రmణ PQ�9ా�� పKజల]���I 
ఆ�#ా�దమ	 వచుdను%ాక. (Z2ల�.)

�×రNనల గ\ంథమ	 4�×రNనల గ\ంథమ	 4�×రNనల గ\ంథమ	 4�×రNనల గ\ంథమ	 4

1111 Tx J�I ఆ¥xరమగ	 �ే9ా, TEను nఱÃ12టBC నప�డ�
Txక;తN ర!మ	4ఇరFక;లk Txక; VWాలత కల;గజ³Zిన9ాడవ� 9Eనను`
కరFణÝంA Tx �Kా రÍన నం%§క#Sంచుమ	. 2222 నరFల�#ా, ఎంత�ాలమ	 Tx
%ðరవమ	ను అవమ�నమ	%ా మ�#?dదరF?ఎంత�ాలమ	 వ�రÍ���న�x""
1LK!ం�ెదరF? ఎంత�ాలమ	 అబదz���న9ాట-" 9:ద�?దరF? 3333 PQ�9ా తన
భక;N లను తనక; ఏరuరచు��నుచుTx`డ" �ె>Zి��ను(f.TEను PQ�9ాక;
nఱÃ12టC%ా ఆయన ఆల�Iంచును. 4444 భయమ	TUం�� �ాపమ	 �ేయక;(f]రF
పడకల]ద నుండ%ా ] హృదయమ	లలk¥x�నమ	 �ేZి��" ఊరక;ండ�(f
(Z2ల�.) 5555 Jయ	కN���న బల;ల; అ#Suంచుచు PQ�9ానునమ	4��ను(f 6666
మ�క; �¤ల; చూప�9ా(ెవడ" పల;క;9ారTEక;ల;.PQ�9ా,  స"`¥��ాంJ
మ�]ద పK�ాhంపజ³య	మ	. 7777 9ా#S ¥xన� �xK �Ôరసమ	ల; VసN #SంAనTxట-
సం��షమ	కంటM అ¥�క���న సం��షమ	 వ� Tx హృదయమ	లkప�ట-C ంAJV. 8888
PQ�9ా, T:మ4���� పండ���" "దK��వ�దునుTEను ఒంట#S%ా నుం(fనను 9E
నను` సుర�fతమ	%ా "వZింపజ³య	దువ�.



�×రNనల గ\ంథమ	 5�×రNనల గ\ంథమ	 5�×రNనల గ\ంథమ	 5�×రNనల గ\ంథమ	 5

1111 PQ�9ా, Tx మ�టల; �ెV"బ¿టBC మ	 Tx ¥x�నమ	]ద లm�మ	ంచుమ	. 2222
Tx #ాజj Tx �ే9ా, Tx ఆరNధ�" ఆల�Iంచుమ	."TE` �Kా #SÍంచుచుTx`ను. 3333
PQ�9ా, ఉదయమ	న Tx కంఠస�రమ	 క; Vనబడ�నుఉదయమ	న Tx
�Kా రÍన  స"`¥�" Zిదzమ	�ేZి�ాAయ	ందును. 4444 వ� దుషCత�మ	ను చూA
ఆనం��ంచు �ేవ�డవ� �ావ� �ెడ�తనమ	నక; ±దw  �bటBల�దు 5555 (xంëక;ల;
 స"`¥�" "ల;వల�రF�ాపమ	 �ేయ	9ారందరF కసహÑ�ల; 6666
అబదzమ�డ�9ా#S" వ� నhంపజ³య	దువ�కపటమ	 చూ1ి నరహత�
జ#S%Sంచు9ారF PQ�9ాక; అసహÑ�ల;. 7777 TET:ౖ�ే  కృ�ాJశయమ	నుబట-C  
మం��రమ	లkపK9Ehం�ెదనుPQడల భయభక;N ల; క>%S 
ప#S��xz లయమ	��క;� చూA నమస�#Sం�ెదను 8888 PQ�9ా, Tx��ఱక;
��ంAయ	న` 9ా#S"బట-C �x�ను¯ారమ	%ా నను` న(f1ింప�మ	
మ�ర¶మ	ను Txక; సuషCమ	%ా కనుపరచుమ	. 9999 9ా#S T°ట య�xరÍత ల�దు9ా#S
అంతరంగమ	 Txశనకర���న గ	ంట9ా#S కంఠమ	 �ెరAన సమ�¥�9ారF Txల;క��
ఇచdకమ	ల�డ�దురF. 10101010 �ే9ా, 9ారF ]ద JరFగబ(fయ	Tx`రF9ా#S"
అప#ాధులను%ా ¬రFdమ	.9ారF తమ ఆలkచనలలk Aక;�బ(f
కcల;దురF%ాక9ారF �ేZిన అTEక �ోషమ	లనుబట-C  9ా#S" 9:>9Eయ	మ	. 11111111
"ను` ఆశ\Pంచు9ారందరF సం��ÌించుదురF9E 9ా#S" �ా�ాడ�దువ� గనుక
9ారF "త�మ	ఆనందధ�" �ేయ	దురF. 12121212 PQ�9ా, Jమంతpలను
ఆ�ర���ంచు9ాడవ� 9E�³(ెమ	�� క1ిuనటB6  వ� 9ా#S" దయ��



క12uదవ��ావ�న  Txమమ	ను 1LK!ంచు9ారF "ను`గ�#Sdఉల6 ZింతpరF.

�×రNనల గ\ంథమ	 6�×రNనల గ\ంథమ	 6�×రNనల గ\ంథమ	 6�×రNనల గ\ంథమ	 6

1111 PQ�9ా,  �Åపమ	�ేత నను` గ��w ంపక;మ	 ఉగ\త�� నను`
h�fంపక;మ	. 2222 PQ�9ా, TEను కృhంA య	Tx`ను, నను`
కరFణÝంచుమ	PQ�9ా, Tx PQమ	కల; అదరFచున`V, నను`బµగ	�ేయ	మ	
3333 Tx �Kా ణమ	 బహÑ%ా అదరFచున`��.PQ�9ా, వ� ఎంతవరక; కరFణÝంపక
య	ందువ�? 4444 PQ�9ా, J#S%S రమ	4, నను` V(f1ింప�మ	 కృపనుబట-C
నను` ర�fంచుమ	. 5555 మరణ���న9ా#S�I "ను` గ�#Sdన జj® పకమ	
ల�దు�ా�xళమ	లk ఎవరF క; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచు దురF? 6666 TEను
మ�ల;గ	చు అలZియ	Tx`నుపKJ #ాJKయ	 క`రF Vడ�చుచు Tx పరFప�
�ేలజ³య	చుTx`ను.Tx క`ళ6�ేత Tx పడక ��టBC ��" ��వ� చున`��. 7777
V�xరమ	�ేత Tx కను`ల; గ	ంటల; పడ�చున`VTxక; బµధ క>%Sంచు9ా#S�ేత
అV AV�Iయ	న`V. 8888 PQ�9ా Tx #�దన ధ�"
V"య	Tx`డ��ాపమ	�ేయ	 9ారల�#ా, ]రందరF Tx±దwనుం(f
�¾ల%S��వ�(f. 9999 PQ�9ా Tx Vన`పమ	 ఆల�IంA య	Tx`డ�PQ�9ా Tx
�Kా రÍన నం%§క#Sంచును. 10101010 Tx శతpK వ�లందరF Zిగ	¶ ప(f బహÑ%ా
అదరFచుTx`రF9ారF ఆకZి4కమ	%ా Zిగ	¶ ప(f 9:నుకక; మళØ6 దురF.

�×రNనల గ\ంథమ	 7�×రNనల గ\ంథమ	 7�×రNనల గ\ంథమ	 7�×రNనల గ\ంథమ	 7

1111 PQ�9ా Tx �ే9ా, TEను  శరణ	జ�Adయ	Tx`నునను`



తరFమ	9ా#S�ేJలkనుం(f నను` త1ిuంచుమ	.నను` త1ిuంచు9ా(ెవడ�ను
ల�క��%ా 2222 9ారF Zింహమ	వలs మ	క�ల;%ా *>d9Eయక;ండనను`
త1ిuంచుమ	. 3333 PQ�9ా Tx �ే9ా, TEను ఈ �ార�మ	�ేZినPQడల 4444 Tx�ేత
�ాపమ	 జ#S%SనPQడలTx�� సమ�¥xనమ	%ా నుం(fన9ా"�I TEను
�×డ��ేZినPQడల 5555 శతpK వ� నను` త#S! పటBC ��న"మ	4Tx �Kా ణమ	ను
TEలక; అణగ�ొKక� "మ	4Tx అJశయ�సuదమ	ను మంట-�ాల;
�ేయ"మ	4."#S`!తNమ	%ా నను` బµ¥�ంAన9ా#S" TEను సంర�fంA "
గ�x.(Z2ల�.) 6666 PQ�9ా, �Åపమ	 �ెచుd��" లsమ	4Tx V#�ధుల ఆగ\హమ	
నణచుట�?r లsమ	4నను` ఆదు��నుట�?r �¤లa�నుమ	Tx�యV¥�" వ�
"య!ంAయ	Tx`వ� గ�x. 7777 జనమ	ల; సమ�జమ	%ా కc(f "ను`
చుటBC ��నునప�డ�9ా#S�I 12ౖ%ా పరమందు ఆZీనుడవ� కమ	4. 8888 PQ�9ా
జనమ	లక; ¬రFu ¬రFd9ాడ�PQ�9ా, Tx J"బట-Cయ	 Tx య�xరÍతను
బట-Cయ	 Tx Vషయమ	లkTxక; Tx�యమ	 ¬రFdమ	. 9999 హృదయమ	లను
అంత#Sం��Kయమ	లనుప#S�>ంచు Jగల �ే9ా, 10101010 దుషpC ల �ెడ�తనమ	
మ�నుuమ	Jగల9ా#S" ZిÍ రపరచుమ	య�xరÍ హృదయ	లను ర�fంచు
�ేవ�(ేTx �³(ెమ	ను ¹య	9ా(ై య	Tx`డ�. 11111111 Tx�యమ	నుబట-C  ఆయన
¬రFu ¬రFdనుఆయన పKJ��నమ	 �Åపపడ� �ేవ�డ�. 12121212 ఒకడ�ను
మళ6"PQడల, ఆయన తన ఖడ¶ మ	ను పదును 12టBC నుతన Vల;6  ఎక;� 12ట-C
�x"" ZిదzపరA య	Tx`డ� 13131313 9ా"��రక; మరణ¯ాధనమ	లను
ZిదzపరAయ	Tx`డ�తన అంబ	లను అ%S` బµణమ	ల;%ా �ేZియ	Tx`డ� 14141414
�ాపమ	ను కనుటక; 9ాడ� పKసవ9Eదన పడ�చుTx`డ��ేటBను గర»మ	న



ధ#SంAన9ా(ై అబదwమ	ను క" య	Tx`డ�. 15151515 9ాడ� గ	ంటతKV� �x""
లkతp�ేZియ	Tx`డ��xను తKV�న గ	ంటలk �xTEప(f��PQను. 16161616 9ాడ�
తలంAన �ేటB 9ా" T:JN]���³ వచుdను9ాడ� ãAంAన బల��x�రమ	 9ా"
న(fT:JN]దTE పడ�ను. 17171717 PQ�9ా Tx�యమ	 V¥�ంచు9ాడ" TEను
ఆయనక; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ం�ెదనుస#��న`తp(ైన PQ�9ా
Txమమ	ను �×#SNం�ెదను.

�×రNనల గ\ంథమ	 8�×రNనల గ\ంథమ	 8�×రNనల గ\ంథమ	 8�×రNనల గ\ంథమ	 8

1111 PQ�9ా మ� పKభ	9ా, ఆ�ాశమ	లలk  మ ©̈మను
కనుపరచు9ా(x,భ�!యందంతట  Txమమ	 ఎంత పK´µవమ	గల��. 2222
శతpK వ�లను పగ¬రFd��ను9ా#S" మ�"u9Eయ	ట�?r  V#�ధులనుబట-C
బµల;ర±క�య	 చంట- 1ిల6 ల±క�య	 సుN తpల మ�లమ	నవ� ఒక
దుర¶మ	ను ¯ాÍ 1ింA య	Tx`వ�. 3333  �ేJప"PQ�న  ఆ�ాశమ	లనువ�
కల;గజ³Zిన చందKనmతKమ	లను TEను చూడ%ా 4444 వ� మనుషp�" జj® పకమ	
�ేZి��నుటక; 9ా(ే�ాట- 9ాడ�?వ� నరప�తpK " ద#Sîంచుటక; 9ా(ే�ాట-9ాడ�? 5555
�ేవ�"కంటM 9ా"" ��ం�ెమ	 తక;�వ9ా"%ా �ేZియ	Tx`వ�.మ ©̈మ�
పK´µవమ	ల�� 9ా"�I �I#§టమ	 ధ#Sంపజ³Zి య	Tx`వ�. 6666  �ేJపనుల]ద
9ా"�I అ¥��ార!Ad య	Tx`వ�. 7777 %tఱÃల"`ట-", ఎడ6 న"`ట-" అడV
మృగమ	లను ఆ�ాశప{లను సమ	దK మతq~ మ	లను 8888
సమ	దKమ�ర¶మ	లలk సంచ#Sంచు9ాట- న"`ట-"9ా" �ాదమ	ల�I\ంద వ� ఉంA
య	Tx`వ�. 9999 PQ�9ా మ� పKభ	9ాభ�!యందంతట  Txమమ	 ఎంత



పK´µవమ	గల��!

�×రNనల గ\ంథమ	 9�×రNనల గ\ంథమ	 9�×రNనల గ\ంథమ	 9�×రNనల గ\ంథమ	 9

1111 Tx ప�రÞ హృదయమ	�� TEను PQ�9ాను సుN Jం�ెదనుPQ�9ా, 
అదు»త�ార�మ	ల"`ట-" TEను Vవ #Sం�ెదను. 2222 మ�న`తp(x, TEను
"ను`గ�#Sd సం��ÌింAహ#SªంచుచుTx`ను Txమమ	ను �×#SNం�ెదను. 3333 వ�
Tx పmమ	న 9ా�జ?�మ�(f Txక; Tx�యమ	 ¬రFdచుTx`వ�వ�
Zిం}సTxZీనుడ9:ౖ Tx�యమ	నుబట-C  ¬రFu¬రFdచుTx`వ� 4444 �ాబట-C  Tx
శతpK వ�ల; 9:నుకక; మళØ6 దురF స"`¥�" 9ారF జo%Sప(f నhంతpరF. 5555 వ�
అన�జనులను గ��w ంA య	Tx`వ�, దుషpC లనునhంపజ³Zి య	Tx`వ�9ా#S 1LరF
ఎన`ట-�I నుండక;ండ తpడ�ప� 12ట-Cయ	Tx`వ�. 6666 శతpK వ�ల; నhంA#S, 9ారF
ఎన`డ� నుండక;ండ"ర�4ల���#Sవ� 12ల6 %SంAన పటCణమ	ల; స4రణక;
#ాక;ండబÐJN %ా నhం�ెను. 7777 PQ�9ా Wాశ�తమ	%ా
Zిం}సTxZీను(ైయ	Tx`డ�.Tx�యమ	 ¬రFdటక; ఆయన తన
Zిం}సనమ	ను ¯ాÍ 1ింA య	Tx`డ�. 8888 PQ�9ా J"బట-C  లkకమ	నక;
¬రFu ¬రFdనుయ�xరÍతనుబట-C  పKజలక; Tx�యమ	 ¬రFdను. 9999 న>%Sన9ా#S�I
�xను మ} దుర¶మగ	నుఆప�x�లమ	లలk 9ా#S�I మ} దుర¶మగ	ను 10101010
PQ�9ా, "ను` ఆశ\Pంచు9ా#S" వ� V(fA12టBC 9ాడవ� �ావ��ావ�న 
Txమ��#S%Sన9ారF "ను` నమ	4��ందురF 11111111 Zీãను 9ాZిPQ�న PQ�9ాను
�×#SNంచు(fఆయన �I\యలను పKజలలk పKచురమ	 �ేయ	(f. 12121212 ఆయన
ర�ాN ప#ాధమ	నుగ�#Sd V�xరణ�ేయ	నప�డ� బµధపరచబడ�9ా#S" జj® పకమ	



�ేZి��నును9ా#S nఱÃను ఆయన మరFవడ�. 13131313 TEను  �×#SN అంతట-"
పKZి��z�ేయ	చుZీãను క;మ�#?N గ	మ4మ	లలk రmణనుబట-C
హ#SªంచునటB6 PQ�9ా, నను` కరFణÝంచుమ	. 14141414 మరణ�x�రమ	న
పK9Ehంచక;ండ నను` ఉదz#Sంచు9ా(x,నను` �ే�Ìించు9ారF Txక; కల;గజ³య	
బµధనుచూడ�మ	. 15151515 �xమ	 తKV�న గ	ంటలk జనమ	ల; మ	"%S��P#S.�xమ	
ఒ(fiన వలలk 9ా#S �ాల; Aక;�బ(fయ	న`��. 16161616 PQ�9ా పKత�mమ�PQను,
ఆయన ¬రFu ¬#Sdయ	Tx`డ�.దుషpC ల; �xమ	�ేZి��"న�x"లk
A�I�య	Tx`రF( ©̈%ా¶ ãí  Z2ల�.) 17171717 దుషpC ల;ను �ేవ�" మరచు
జనులందరFను�ా�xళమ	నక; ��%S��వ�దురF. 18181818 ద#SదుK ల; "త�మ	
మరFవబడరFబµధపరచబడ�9ా#S "#§mణxసuదమ	 ఎన`ట-�I"నhంచదు. 19191919
PQ�9ా లsమ	4, నరFల; పKబలక ��వ�దురF %ాక స"`¥�" జనమ	ల;
¬రFu ��ందుదురF %ాక. 20202020 PQ�9ా, 9ా#S" భయ12టBC మ	�xమ	
నరమ�తpK లమ" జనుల; �ె>Zి��ందురF %ాక.(Z2ల�.)

�×రNనల గ\ంథమ	 10�×రNనల గ\ంథమ	 10�×రNనల గ\ంథమ	 10�×రNనల గ\ంథమ	 10

1111 PQ�9ా,  9:ందుక; దూరమ	%ా "ల;చు...చుTx`వ�? ఆప�x�లమ	లలk 
9:ందుక; �x%S య	Tx`వ�? 2222 దుషpC డ� గ#S�ంA, �ºను" వ(f%ా
తరFమ	చుTx`డ�9ారF ãAంAన ¹స�I\యలలk �x�¤ Aక;���ందురF %ాక 3333
దుషpC ల; తమ మT°�ల�షనుబట-C  అJశయపడ�దురFలkభ	ల; PQ�9ాను
Jరస�#SంతpరF 4444 దుషpC ల; ��గ#?�I� PQ�9ా V�xరణ
�ేయడను��ందురF�ేవ�డ� ల�డ" 9ా#?ల6 ప�డ� ãAంచుదురF 5555 9ా#?ల6 పuడ�



భయమ	 మ�ను��" పKవ#SNంతpరF Tx�యVధుల; ఉన`త���న9:ౖ 9ా#S దృÌిC �I
అందక;ండ�ను.9ారF తమ శతpK వ�లనంద#S" చూA Jరస�#SంతpరF. 6666 �¤మ	
కదలdబడమ	, తరతరమ	లవరక; ఆపదచూడమ	 అ" 9ారF తమ
హృదయమ	లలk అను��ందురF 7777 9ా#S T°రF Wాపమ	��ను కపటమ	��ను
వంచన��ను "ం(fయ	న`��9ా#S Txల;క�I\ంద �ేటBను �ాపమ	ను ఉన`V. 8888
�xమ	న` పలs6 లయంద> మ�టB�bటBలలk ��ంAయ	ందురF�xటMౖన సÍలమ	లలk
"రప#ాధులను చంప�దురF9ా#S కను`ల; "#ా¥xరFలను పటBC ��నవలsన"
��ంA చూచును. 9999 గ	హలk" Zింహమ	వలs 9ారF �xటMౖన సÍలమ	లలk ��ంA
య	ందురFబµధపడ�9ా#S" పటBC ��న ��ంA య	ందురFబµధపడ�9ా#S" తమ
వలలk"�I ల�%S పటBC ��ందురF. 10101010 �ా%ా "#ా¥xరFల; న>%S వంగ	దురF9ా#S
బల��x�రమ	వలన "#ా¥xరFల; కcల;దురF. 11111111 �ే◌ ె◌ ెవ�డ� మరA��PQను
ఆయన Vమ	ఖు(ై PQప�డ�ను చూడక;ండ�ను అ" 9ారF తమ
హృదయమ	లలk అను��ందురF. 12121212 PQ�9ా లsమ	4, �ే9ా బµధపడ�9ా#S"
మరFవక �ెP� PQతpN మ	 13131313 దుషpC ల; �ేవ�" తృణ÷క#Sంచుట P�ల? వ�
V�xరణ �ేయవ" 9ారF తమ హృదయమ	లలk అను ��నుటP�ల? 14141414 వ�
�º"" చూA య	Tx`వ� గ�x, 9ా#S�I పKJ�ారమ	 �ేయ	ట�?rవ� �ేటBను పగను
క"12ట-C  చూచుచుTx`వ�"#ా¥xరFల; తమ	4ను క;
అపu%Sంచు��ందురFతం(fKల�"9ా#S�I 9E స}య	డ9:ౖ య	Tx`వ� 15151515 దుషpC ల
భ	జమ	ను VరFగ%tటBC మ	�ెడi9ా#S దుషCత�మ	 ఏ!య	
కనబడక��వ�వరక;�x"" గ�#Sd V�xరణ �ేయ	మ	. 16161616 PQ�9ా
"రంతరమ	 #ాజ?ౖ య	Tx`డ�ఆయన �ేశమ	లkనుం(f అన�జనుల; నhంA



��P#S. 17171717 PQ�9ా, లkక;ల; ఇకను భయ�ారక;ల; �ాక;ండ�
నటB6 బµధపడ�9ా#S �Å#Sకను వ� V" య	Tx`వ� 18181818 తం(fKల�"9ా#S�I" న>%Sన
9ా#S�I" Tx�యమ	 ¬రFdట�?r వ� 9ా#S హృదయమ	 ZిÍ రపరAJV,�ెV±%S¶
ఆల �IంAJV.

�×రNనల గ\ంథమ	 11�×రNనల గ\ంథమ	 11�×రNనల గ\ంథమ	 11�×రNనల గ\ంథమ	 11

1111 PQ�9ా శరణ	జ�Adయ	Tx`నుప�fవలs,  ��ండక; �ా#S��మ	4 అ" ]రF
Tx�� �ెప�ట P�ల? 2222 దుషpC ల; Vలs6 క;� 12ట-Cయ	Tx`రF*కట-లk
య�xరÍహృదయ	ల]ద 9Eయ	ట�?rతమ బµణమ	ల; Tx#Sయందు సం¥�ంA
య	Tx`రF 3333 ప�Txదుల; �ా(ై��%ా Jమంతpల�! �ేయగలరF? 4444 PQ�9ా
తన ప#S��xz లయమ	లk ఉTx`డ�PQ�9ా Zిం}సనమ	
ఆ�ాశమందున`��ఆయన నరFలను కను`ల�ర చూచుచుTx`డ�తన
కనుదృÌిC�ేత ఆయన 9ా#S" ప#S�>ంచుచుTx`డ�. 5555 PQ�9ా
Jమంతpలను ప#S�>ంచునుదుషpC ల;ను బల��x�#ాసక;N ల;ను ఆయనక;
అసహÑ�ల;, 6666 దుషpC ల]ద ఆయన ఉరFల; క;#S1ించును అ%S`గంధకమ	ల;ను
వడ%ా>య	9ా#S�I �ాయ´µగమగ	ను. 7777 PQ�9ా Jమంతpడ�, ఆయన
J" 1LK!ంచు 9ాడ�య�xరÍవంతpల; ఆయన మ	ఖదరîనమ	 �ేZ2దరF.

�×రNనల గ\ంథమ	 12�×రNనల గ\ంథమ	 12�×రNనల గ\ంథమ	 12�×రNనల గ\ంథమ	 12

1111 PQ�9ా నను` ర�fంప�మ	, భ�INగల9ారF ల�క��P#SVWా�సుల; నరFలలk
నుండక;ండ గJంA��P#S. 2222 అందరF ఒక#S�� TUకరF



అబదzమ	ల�డ�దురF¹సకర���న మనసుqగల9ా#?r ఇచdకమ	ల�డ� 12దవ�ల��
పల;క;దురF. 3333 PQ�9ా ఇచdకమ	ల�డ� 12దవ�ల"`ట-"ëంకమ	ల�డ�
Txల;కల"`ట-" �ÅZి9Eయ	ను. 4444 మ� Txల;కల�ేత �¤మ	 ¯ా¥�ం�ెదమ	మ�
12దవ�ల;మ�V, మ�క; పKభ	వ� ఎవడ" 9ారను ��ందురF. 5555 బµధపడ�9ా#S�I
�ేయబ(fన బల��x�రమ	నుబట-Cయ	ద#SదుK ల "ట�C రFuలనుబట-Cయ	 TE"ప�(ే
ల��ెదనురmణను �ÅరF��ను9ా#S�I TEను రmణ కల;గజ³Z2దను అ"PQ�9ా
Z2లVచుdచుTx`డ�. 6666 PQ�9ా మ�టల; పVతK���నV అV మట-Cమ�సలk
ఏడ� మ�రFల; కర%S ఊ��న 9:ం(f యంత పVతKమ	ల;. 7777 PQ�9ా, వ�
ద#SదుK లను �ా�ా(ెదవ�ఈ తరమ	9ా#S �ేJలkనుం(f 9ా#S" "త�మ	 ర�fం�ె
దవ�. 8888 నరFలలk చవరNన పKబల���నప�డ�దుషpC ల; గ#S�షpC లsౖ నల;��క;�ల
JరFగ	ల�డ�దురF.

�×రNనల గ\ంథమ	 13�×రNనల గ\ంథమ	 13�×రNనల గ\ంథమ	 13�×రNనల గ\ంథమ	 13

1111 PQ�9ా, ఎTx`ళ6వరక; నను` మరA��వ�దువ�? "త�మ	
మర�ెద9ా?Tx�?ంత�ాలమ	 Vమ	ఖుడ9:ౖ య	ందువ�? 2222 ఎంతవరక; Tx
మనసుqలk TEను Aంతపడ�దును?ఎంతవరక; Tx హృదయమ	లk పగలంతయ	
దుఃఖ� �\ా ంతpడT:ౖ య	ందును?ఎంతవరక; TxశతpK వ� Tx]ద తను`

¼̈Adంచు��నును? 3333 PQ�9ా Tx �ే9ా, Tx]ద దృÌిCయ	ంA
Txక;తN ర!మ	4 4444 TEను మరణ"దK TUందక;ండను9ా" %?>AJన" Tx శతpK వ�
�ెప���నక;ండనుTEను త�>��P య	ండ%ా Tx V#�ధుల; హ#Sªంపక;ండనుTx
కను`లక; 9:ల;%Sమ	4. 5555 TET:ౖ�ే  కృపయందు న!్మక య	ంA య	Tx`ను



 రmణVషయ��� Tx హృదయమ	 హ#Sªంచుచున`��PQ�9ా 6666 Txక;
మ�ప�ారమ	ల; �ేZియ	Tx`డ�TEను ఆయనను �×#SNం�ెదను.

�×రNనల గ\ంథమ	 14�×రNనల గ\ంథమ	 14�×రNనల గ\ంథమ	 14�×రNనల గ\ంథమ	 14

1111 �ేవ�డ� ల�డ" బ	��z ß̈నుల; తమ హృదయ మ	లk అను��ందురF.9ారF
�ె(f��Pన9ారF అసహ��ార�మ	ల;�ేయ	దురF.�¤ల;�ేయ	 9ా(ొకడ�ను ల�డ�.
2222 V9Eకమ	 క>%S �ేవ�" 9:దక;9ారF కల#³¹ అ"PQ�9ా ఆ�ాశమ	నుం(f
చూA నరFలను ప#S �>ం�ెను 3333 9ారందరF �x#S �¾ల%S బÐJN %ా
�ె(fయ	Tx`రF�¤ల;�ేయ	9ా#?వరFను ల�రF, ఒక�(ైనను ల�డ� 4444 PQ�9ాక;
�Kా రÍన �ేయక ఆ}రమ	 !ంగ	నటB6  Tx పKజలను !ంగ	చు�ాపమ	
�ేయ	9ా#Sకంద#S�I" �ె>V ల��x?�ాపమ	 �ేయ	9ారF బహÑ%ా భయపడ�దురF.
5555 ఎందుకన%ా �ేవ�డ� Jమంతpల సం�xనమ	 పm మ	న నుTx`డ� 6666
బµధపడ�9ా#S ఆలkచనను ]రF తృణ÷క#SంచుదురF అPనను PQ�9ా 9ా#S�I
ఆశ\య��� య	Tx`డ�. 7777 Zీãనులkనుం(f ఇW\ా P�ల;నక; రmణ
కల;గ	ను%ాక.PQ�9ా �ెరలk" తన పKజలను ర1ిuంచునప�డ� య��Åబ	
హ#Sªంచును, ఇW\ా P�ల; సం��Ìించును.

�×రNనల గ\ంథమ	 15�×రNనల గ\ంథమ	 15�×రNనల గ\ంథమ	 15�×రNనల గ\ంథమ	 15

1111 PQ�9ా,  గ	(xరమ	లk అJ� �%ా ఉండద%Sన9ా(ెవడ�?  ప#S�దz
పర�తమ	]ద "వZింపద%Sన 9ా(ెవడ�? 2222 య�xరÍ���న పKవరNన గ>%S J
ననుస#Sంచుచుహృదయప�ర�కమ	%ా "జమ	 పల;క;9ా(ే. 3333 అట-C9ాడ�



Txల;క�� ��ం(ెమ	ల�డడ�, తన �ె>�ా"�I �×డ� �ేయడ�తన ��రFగ	9ా"]ద
"ంద ¹పడ� 4444 అత" దృÌిC �I చుడ� అసహÑ�డ� అతడ� PQ�9ాయందు
భయభక;N ల; గల9ా#S"సTx4"ంచును అతడ� పKమ�ణమ	 �ేయ%ా నషCమ	
క>%Sనను మ�ట తపuడ�. 5555 తన దKవ�మ	 వ(fi �Iయ�డ� "రప#ా¥�" �ెరFప�ట�?r
లంచమ	 ప�చుd��నడ�ఈ పK�ారమ	 �ేయ	9ాడ� ఎన`డ�ను కదలdబడడ�.

�×రNనల గ\ంథమ	 16�×రNనల గ\ంథమ	 16�×రNనల గ\ంథమ	 16�×రNనల గ\ంథమ	 16

1111 �ే9ా,  శరణ	జ�Adయ	Tx`ను, నను` �ా�ాడ�మ	. 2222 9E పKభ	డవ�, కంటM
Txక; �³మ�¥xర�¤��య	ల�ద" PQ�9ా�� TEను మనV �ేయ	దును 3333
TEల�గందునుభ�!]దనున` భక;N ల� W \షpC ల;; 9ారF Txక; �³వలమ	 ఇషpC ల;.
4444 PQ�9ాను VడA 9E#tక" అనుస#Sంచు9ా#S�Iశ\మల;
VసN #Sంచును.9ార#Suంచు రకN �ాయ�రuణమ	ల; TEన#Suంపను9ా#S 1LళØ6  Tx
12దవ�లT:తNను. 5555 PQ�9ా Tx ¯ా�సÍ ~´µగమ	 Tx �ాయ´µగమ	9E Tx
´µగమ	ను �ా�ాడ�చుTx`వ�. 6666 మT°హర సÍలమ	లలk Txక; �ాల;
�Kా 1ిN ం�ెనుW \ష¡ ���న ¯ా�సÍ ~మ	 Txక; క>%?ను. 7777 Txక; ఆలkచనకరNPQ�న
PQ�9ాను సుN Jం�ెదను#ాJKగ(fయలలk Tx అంత#Sం��Kయమ	
Txక;బ¢¥�ంచుచున`��. 8888 స�x�ాలమ	 PQ�9ాయందు Tx గ	#S
"ల;ప�చుTx`ను.ఆయన Tx క;(f �ారî�మందు ఉTx`డ� గనుకTEను
కదలdబడను. 9999 అందువలన Tx హృదయమ	 సం��Ìించుచున`��Tx ఆత4
హ#Sªంచుచున`��Tx శ#§రమ	కcడ సుర�fతమ	%ా "వZించుచున`�� 10101010
ఎందుకన%ా వ� Tx ఆత4ను �ా�xళమ	లk VడA12టCవ� ప#S�దుz "



క;ళØ6 పటC"య�వ� 11111111 yవమ�ర¶మ	ను వ� Txక; �ె>యజ³Z2దవ�  స"`¥�"
సంప�రÞసం��షమ	 కలదు క;(f�ేJలk "త�మ	 సుఖమ	ల;కలవ�.

�×రNనల గ\ంథమ	 17�×రNనల గ\ంథమ	 17�×రNనల గ\ంథమ	 17�×రNనల గ\ంథమ	 17

1111 PQ�9ా, Tx�యమ	ను ఆల�Iంచుమ	, Tx nఱÃ నం%§క#Sంచుమ	Tx
�Kా రÍనక; �ెV±గ	¶ మ	, అ�� కపట���న 12దవ�లనుం(f వచుdన���ాదు. 2222 
స"`¥�నుం(f Txక; ¬రFu వచుdను%ాక  కనుదృÌిC  Tx�యమ	%ా చూచును. 3333
#ాJK9Eళ వ� నను` ద#SîంA Tx హృదయమ	ను ప#S�>ంAJVనను`
ప#SWó¥�ంAJV, క; ఏ దు#ాలkచనయ	�ాన#ాల�దుT°ట-మ�ట�ేత TEను
అJక\!ంపను 4444 మనుషp�ల �ార�మ	ల Vషయ����ే బల��x�రFల మ�ర¶మ	ల
త1ిuంచు��నుట�?r T°ట-మ�టనుబట-C  నను` TEను �ా�ాడ���"య	Tx`ను. 5555 
మ�ర¶మ	లయందు Tx నడకలను ZిÍ రపరచు��" య	Tx`ను.Txక; �ాల;
జjరల�దు. 6666 TEను క; nఱÃ12టBC ��"య	Tx`ను �ే9ా, వ�
Txక;తN ర!�ెdదవ�Txక; �ెV±%S¶  Tx మ�ట ఆల�Iంచుమ	. 7777 
శరణ	జ�Adన9ా#S" 9ా#S]���I ల�చు9ా#S �ేJ లkనుం(f  క;(f�ేత
ర�fంచు9ా(x, 8888  కృ�ాJశయమ	లను చూప�మ	. 9999 ఒకడ� తన కను�ాపను
�ా�ాడ���నునటB6  నను`�ా�ాడ�మ	నను` లయపరచ%�రF దుషpC లను ��%tట-C
�ా�ాడ�మ	నను` చుటBC ��ను Tx �Kా ణశతpK వ�ల�ేత Aక�క;ండను #?క�ల
డ�I\ంద నను` �xచుమ	. 10101010 9ారF తమ హృదయమ	ను
క� Sనపరచు��"య	Tx`రF9ా#S T°రF గర�మ	%ా మ�టల�డ�ను. 11111111 మ�
అడ�గ	జjడలను గ	రFతpపట-C  9ా#Sప�డ� మమ	4 చుటBC ��"



య	Tx`రFమమ	4ను TEలను కcల;dటక; గ	#SచూచుచుTx`రF. 12121212 9ారF
*ల;dటక; ఆతpరపడ� Zింహమ	వలsను �xటMౖన సÍలమ	లలk ��ంచు
��దమZింహమ	 వలsను ఉTx`రF. 13131313 PQ�9ా లsమ	4, 9ా"" ఎదు#t�"
9ా"" పడ %tటBC మ	దుషpC "�ేJలkనుం(f  ఖడ¶ మ	�ేత నను` ర�fంప�మ	 14141414
లkక;ల�ేJలkనుం(f ఈ yVత�ాలమ	లkTE తమ �ాల; ��ం��న PÀ లkక;ల
�ేJలkనుం(f హసNబలమ	�ేత నను` ర�fంప�మ	.వ�  �xనమ	ల�� 9ా#S
కడ�ప� "ంప�చుTx`వ�9ారF క;మ�రFల; క>%S తృ1ిN TUందుదురF తమ ఆZిN "
తమ 1ిల6 లక; VడA12టBC దురF. 15151515 TET:ౖ�ే Jగల9ాడT:ౖ  మ	ఖదరîనమ	
�ేZ2దను TEను �¤లa�నునప�డ�  స�ర�పదరîనమ	��Tx ఆశను
¬రFd��ందును.

�×రNనల గ\ంథమ	 18�×రNనల గ\ంథమ	 18�×రNనల గ\ంథమ	 18�×రNనల గ\ంథమ	 18

1111 PQ�9ా Tx బలమ�, TEను "ను` 1LK!ంచు చుTx`ను. 2222 PQ�9ా Tx
Wørలమ	, Tx �Åట, నను` ర�fంచు 9ాడ�Tx �³(ెమ	, Tx రmణ శృంగమ	, Tx
ఉన`తదుర¶మ	, Tx �ేవ�డ�TEను ఆశ\PంAయ	న` Tx దుర¶మ	. 3333
�×రNయ	(ైన PQ�9ాక; TEను nఱÃ12టC%ా ఆయన Tx
శతpK వ�ల�ేJలkనుం(f నను` ర�fంచును. 4444 మరణ �ాశమ	ల; నను`
చుటBC ��నగను, భ�IN ß̈నుల; వరద ��రF6 వలs Tx]ద ప(f బ¿ద#Sంపగను 5555
�ా�xళప� �ాశమ	ల; నను` అ#SకటCగను మరణప� ఉరFల; నను` ఆవ#Sంపగను
6666 Tx శ\మలk TEను PQ�9ాక; nఱÃ12ట-CJ" Tx �ేవ�"�I �Kా రÍన �ేZిJ"
ఆయన తన ఆలయమ	లk ఆల�IంA Tx �Kా రÍన నం%§క#Sం�ెనుTx nఱÃ ఆయన



స"`¥�" �ే#S ఆయన �ెవ�లజ��ెdను. 7777 అప�డ� భ�! కం1ింA అ��#?ను
పర�తమ	ల ప�Txదుల; వణ�?నుఆయన �Å1ింప%ా అV కం1ిం�ెను. 8888 ఆయన
TxZి�ారంధKమ	లనుం(f ��గ ప�టMCను ఆయన T°టనుం(f అ%S`వAd ద ©̈ం�ెను
9999 "ప�కణమ	ల; #ాజబ¿టMCను. �¤ఘమ	లను వంA ఆయన వ�ెdనుఆయన
�ాదమ	ల�I\ంద %ా�xంధ�ారమ	 క!4య	ం(ెను. 10101010 �?ర�బ	]ద ఎ�I� ఆయన
PQ%S#S వ�ెdను %ా> #?క�ల]ద పKత�mమ�PQను. 11111111 గ	(xరమ	వలs
అంధ�ారమ	 తన చుటBC  9ా�1ింప జ³Z2నుజల�ంధ�ారమ	ను
ఆ�ాశ�¤ఘమ	లను తనక; మ�టB%ా �ేZి��T:ను. 12121212 ఆయన స"`¥�
�ాంJలkనుం(f �¤ఘమ	ల;ను వడ గండ�6 ను మండ�చున` "ప�ల;ను
�xట-��PQను. 13131313 PQ�9ా ఆ�ాశమందు గరèన�ేZ2ను స#��న`తpడ� తన
ఉరFమ	ధ�" ప�ట-C ం�ెనువడగండ�6 ను మండ�చున` "ప�ల;ను #ాలsను. 14141414
ఆయన తన బµణమ	ల; పKã%SంA శతpK వ�లను �ెదర%tటMCను��రFప�ల;
��ండ�%ా ��ర1ింA 9ా#S" ఓడ%tటMCను. 15151515 PQ�9ా,  TxZి�ారంధKమ	ల
ఊ1ి#S" వ� వ(f%ా Vడ�వ%ా గ��w ంప�నక; పK9ాహమ	ల అడ�గ	´µగమ	ల;
కనబ(ెను.భ�! ప�Txదుల; బయల;ప(ెను. 16161616 ఉన`తసÍలమ	నుం(f �ెP�
�x1ి ఆయన నను` పటBC ��T:నునను` పటBC ��" మ} జల#ాసులలkనుం(f
¬Z2ను. 17171717 బలవంతpలగ	 పగ9ారF నను` �ే�Ìించు9ారF TxకంటM
బ>షpC లsౖయ	ండ%ా9ా#S వశమ	నుం(f ఆయన నను` ర�fం�ెను. 18181818
ఆప�x�లమందు 9ారF Tx]���I #ా%ా PQ�9ా నను` ఆదు��T:ను. 19191919
VWాల���న సÍలమ	నక; ఆయన నను` ��డ���" వ�ెdనుTEను ఆయనక;
ఇషpC డను గనుక ఆయన నను`త1ిuం�ెను. 20202020 Tx J"బట-C  PQ�9ా Txక;



పKJఫల!�ెdను Tx "#�w షత�మ	ను బట-C  Txక; పKJఫల!�ెdను. 21212121 PQ�9ా
మ�ర¶మ	లను TEను అనుస#SంచుచుTx`నుభ�IN ß̈నుడT:ౖ TEను Tx �ేవ�"
VడAన9ాడను �ాను 22222222 ఆయన Tx�యVధుల"`ట-" TEను లm�12టBC
చుTx`నుఆయన కటCడలను ��K Zి9EZిన9ాడను �ాను 23232323 �ోష�I\యల; TEను
�ేయTUల6 క;ంట-" ఆయన దృÌిC �I TEను య�xరFÍ డT:ౖJ". 24242424 �ావ�న PQ�9ా
TEను "#�w Ìి%ానుండ�ట చూA తన దృÌిC �I కనబ(fన Tx �ేతpల "#�w షత�మ	ను
బట-C  Txక; పKJఫల!�ెdను. 25252525 దయగల9ా#SPQడల వ� దయచూ1ించుదువ�
య�xరÍవంతpలPQడల య�xరÍవంతpడవ�%ా నుందువ� 26262626
స�x»వమ	గల9ా#SPQడల వ� స�x»వమ	 చూప� దువ�.మ�రF� లPQడల
వ� Vకటమ	%ా నుందువ� 27272727 శ\మపడ�9ా#S" వ� ర�fం�ెదవ� గ#S�షp¡ లక;
V#�¥�9:ౖ 9ా#S" అణA9EZ2దవ�. 28282828 Tx �ºపమ	 9:>%Sంచు9ాడవ� 9E Tx
�ేవ�(ైన PQ�9ా *కట-" Txక; 9:ల;గ	%ా �ేయ	ను 29292929  స}యమ	వలన
TEను Z2ౖన�మ	ను జPంతpను. Tx �ేవ�" స}యమ	వలన �Kా �ారమ	ను
�xటBదును. 30303030 �ేవ�డ� య�xరÍవంతpడ� PQ�9ా 9ాక;� "ర4లమ	తన
శరణ	జ�చుd 9ా#Sకంద#S�I ఆయన �³(ెమ	. 31313131 PQ�9ా తపu �ేవ�(ే(f? మన
�ేవ�డ� తపu ఆశ\యదుర¶�¤��? 32323232 Txక; బలమ	 ధ#Sంపజ³య	9ాడ� ఆయTE
నను` య�xరÍమ�ర¶మ	న న(f1ించు9ాడ� ఆయTE. 33333333 ఆయన Tx�ాళØ6  �ంక
�ాళ6వలs �ేయ	చుTx`డ� ఎతNPన సÍలమ	ల]ద నను` "ల;ప�చుTx`డ�. 34343434
Tx �ేతpలక; య	దzమ	�ేయ TEరFu9ాడ� ఆయTE Tx బµహÑవ�ల; ఇతN(f
Vల;6 ను ఎక;� 12టBC ను. 35353535  రmణ �³(ెమ	ను వ� Txకం��ంచుచుTx`వ� 
క;(f�ెP� నను` ఆదు��T:ను ¯ాJ�కమ	 నను` %tపu�ేZ2ను. 36363636 Tx



�ాదమ	లక; �bటB VWాలపరAJV Tx *లమండల; బ¿ణకల�దు. 37373737 Tx
శతpK వ�లను త#S! పటBC ��ందును 9ా#S" నhంపజ³య	వరక; TEను JరFగను. 38383838
9ారF Tx �ాదమ	ల �I\ంద పడ�దురF 9ారF ల�వల�క��వ�నటB6  TEను 9ా#S" అణగ
�ొKక;�దును 39393939 య	దzమ	నక; వ� నను` బలమ	 ధ#Sంపజ³ZిJV Tx ]���I
ల�Aన9ా#S" Tx �I\ంద అణA9EZిJV 40404040 Tx శతpK వ�లను 9:నుకక; వ�
మళ6�ేZిJV నను` �ే�Ìించు9ా#S" TEను "ర�4లమ	 �ేZిJ" 41414141 9ారF
nఱÃ12ట-C #S %ా" ర�fంచు9ాడ� ల�క ��PQను PQ�9ాక; 9ారF
nఱÃ12టBC దురF %ా" ఆయన9ా#S క;తN ర!య�క;ండ�ను. 42424242 అప�డ� %ా>�I
ఎగ	రF ధూÈవలs TEను 9ా#S" ��(f%ా ��ట-CJ"�ధుల 12ంటను ఒకడ�
�ారబ¢య	నటB6  TEను 9ా#S" �ారబ¢ZిJ". 43434343 పKజల; �ేయ	 కలహమ	లలk
పడక;ండ వ� నను` V(f1ింAJVనను` అన�జనులక; అ¥��ా#S%ా
�ేZిJVTEను ఎరFగ" పKజల; నను` ZLVం�ెదరF 44444444 Tx మ�ట �ెV" పడ%ాTE
9ారF Txక; V¥ేయ	 లగ	దురF అను�ల; Txక; లkబ(fనటB6  నట-ంచుదురF 45454545
అను�ల; "¯ాN  ణగల9ా#?r వణక;చు తమ దుర¶మ	లను VడA వ�ెdదరF. 46464646
PQ�9ా yవమ	గల9ాడ� Tx ఆశ\యదుర¶���న9ాడ� ¯�N �xK రFú డ�Tx
రmణకరNయPన �ేవ�డ� బహÑ%ా సుN JTUందును%ాక. 47474747 ఆయన Tx
"!తNమ	 పKJదండన �ేయ	 �ేవ�డ� జనమ	లను Txక; లkపరచు9ాడ�
ఆయTE. 48484848 ఆయన Tx శతpK వ�ల �ేJలkనుం(f నను` V(f 1ించును.Tx ]���I
ల�చు9ా#SకంటM ఎతpN %ా వ� నను` ¼̈Adంచుదువ�బల��x�రమ	�ేయ	
మనుషp�ల �ేJలkనుం(fవ� నను` V(f1ించుదువ� 49494949 అందువలన
PQ�9ా, అన�జనులలk TEను "ను` ఘనపర�ెదను Txమ�×రNన %ానమ	



�ేZ2దను. 50505050 వ� "య!ంAన #ాàనక; %tపu రmణ కల;గ జ³య	9ాడవ�
అ�ÌL�IంAన �x�దునక;ను అత" సం�xనమ	నక;ను "త�మ	 క"కరమ	
చూప�9ాడవ�

�×రNనల గ\ంథమ	 19�×రNనల గ\ంథమ	 19�×రNనల గ\ంథమ	 19�×రNనల గ\ంథమ	 19

1111 ఆ�ాశమ	ల; �ేవ�" మ ©̈మను Vవ#Sంచుచున`V అంత#Smమ	 ఆయన
�ేJప"" పKచురపరచుచున`��. 2222 పగట-�I పగల; బ¢ధ�ేయ	చున`��. #ాJK�I
#ాJK జj® నమ	 �ెల;ప�చున`��. 3333 9ాట-�I ´µషల�దు మ�టల;ల�వ� 9ాట- స�రమ	
Vనబడదు. 4444 9ాట- ��లనూల; భ�!యందంతట 9ా�1ింA
య	న`��లkక��గంతమ	లవరక; 9ాట- పKకటనల; బయల;9:ళØ6  చున`V9ాట-లk
ఆయన సూరF�"�I గ	(xరమ	 9EZ2ను. 5555 అతడ� తన అంతఃప�రమ	లkనుం(f
బయల;�ేరF 12ం(f6  క;మ�రF" వలs ఉTx`డ�&రFడ� పరF%?తN  నుల6 ZించునటB6
తన పథమ	నందు పరF%?తN  నుల6 ZించుచుTx`డ�. 6666 అతడ� ఆ�ాశమ	న ఈ
��క;�నుం(f బయల;�ే#S ఆ ��క;�వరక; �x"చుటBC  J#S%S వచుdచుTx`డ� అత"
9E(f!�I మరF%?rన�� ఏ��య	 ల�దు. 7777 PQ�9ా "య!ంAన ధర4WాసN �మ	
య�xరÍ ���న�� అ�� �Kా ణమ	ను �ెపu#Sల6 జ³య	నుPQ�9ా Wాసనమ	
నమ4ద%Sన�� అ�� బ	��z ß̈నులక; జj® నమ	 ప�ట-C ంచును. 8888 PQ�9ా
ఉప�ేశమ	ల; "#�w ష���నV, అVహృదయమ	ను సం��షపరచునుPQ�9ా
ఏరuరAన ధర4మ	 "ర4ల���న��, అ�� కను` లక; 9:ల;%Sచుdను. 9999
PQ�9ాయం�ైన భయమ	 పVతK���న��, అ�� "త�మ	 "ల;చునుPQ�9ా
Tx�యVధుల; సత����నV, అV �³వలమ	 Tx�య���నV. 10101010 అV



బం%ారFకంటMను V¯ాN ర���న �¤>! బం%ారF కంటMను �Åరద%SనV�ేT:కంటMను
àంట-�ేT:¥xరలకంటMను మధుర���నV. 11111111 9ాట-వలన  ZLవక;డ� ¼̈చd#Sక
TUందును 9ాట-" %?r��నుటవలన %tపu ల�భమ	 కల;గ	ను. 12121212 తన ��ర�ాటBల;
కను%tనగల9ా(ెవడ�? TEను రహస�మ	%ా �ేZిన తప�ల; m!ంA
నను`"#�w Ìి"%ా ¬రFdమ	. 13131313 దుర�మ�న �ాపమ	లలk పడక;ండ  ZLవక;"
ఆప�మ	, 9ాట-" నను` ఏల"య�క;మ	 అప�డ� TEను య�xరÍవంతpడT:ౖ అ¥�క
�ోKహమ	�ేయక;ండ "ం�x ర ©̈తpడనగ	దును. 14141414 PQ�9ా, Tx
ఆశ\యదుర¶మ�, Tx V¹చక;(x, Tx T°ట- మ�టల;ను Tx హృదయ
¥x�నమ	ను దృÌిC �I అం%§�ారమ	లగ	ను %ాక.

�×రNనల గ\ంథమ	 20�×రNనల గ\ంథమ	 20�×రNనల గ\ంథమ	 20�×రNనల గ\ంథమ	 20

1111 ఆప�x�లమందు PQ�9ా క;తN ర!చుdను%ాక య��Åబ	 �ేవ�"
Txమమ	 "ను` ఉదz#Sంచును %ాక. 2222 ప#S�దz  సÍలమ	లkనుం(f ఆయన క;
స}యమ	 �ేయ	ను %ాకZీãనులkనుం(f "ను` ఆదు��నును %ాక. 3333
ఆయన  T:ౖ9Eద�మ	ల"`ట-" జj® పకమ	 �ేZి��నును %ాక దహనబల;లను
అం%§క#Sంచును %ాక. 4444  �Å#Sకను Zి��z ంపజ³Zి  ఆలkచన య�వతpN ను
సఫలపరచును %ాక. 5555 PQ�9ా  రmణనుబట-C  �¤మ	 జã�xqహమ	
�ేయ	చుTx`మ	మ� �ేవ�" Txమమ	నుబట-C  మ� ధ�జమ	 ఎతpN చుTx`మ	
�Kా రÍనల"`య	 PQ�9ా సఫలపరచును%ాక. 6666 PQ�9ా తన అ�Ìిక;N "
ర�fంచున" Tx �Iప�డ� �ె>య	నురmణxరÍ���న తన ద�fణహసNబలమ	
చూప�నుతన ప#S��xz �ాశమ	లkనుం(f అత" క;తN ర!చుdను. 7777 ��ందరF



రథమ	లనుబట-Cయ	 ��ందరF గ	ఱÃమ	లను బట-Cయ	
అJశయపడ�దురFమన����ే మన �ేవ�(ైన PQ�9ా Txమమ	నుబట-C
అJశయపడ�దమ	. 8888 9ారF క;\ ం%S TEల]ద ప(fయ	Tx`రF, మనమ	 ల�A
చక�%ా "ల;చుచుTx`మ	. 9999 PQ�9ా, ర�fంచుమ	 �¤మ	
nఱÃ12టBC నప�డ� #ాà మ�క;తN ర!చుdను %ాక.

�×రNనల గ\ంథమ	 21�×రNనల గ\ంథమ	 21�×రNనల గ\ంథమ	 21�×రNనల గ\ంథమ	 21

1111 PQ�9ా, #ాà  బలమ	నుబట-C  సం��Ìించు చుTx`డ� రmణనుబట-C
అతడ� ఎం�� హ#SªంచుచుTx`డ�. 2222 అత" మT°�షCమ	 వ� సఫలమ	
�ేయ	చుTx`వ� అత" 12దవ�లలkనుం(f వAdన �Kా రÍన వ� మ�నక
అం%§క#SంచుచుTx`వ�. 3333 W \యస�ర���న ఆ�#ా�దమ	ల�� వ� అత""
ఎదు#t�నుచుTx`వ� అత" తల]ద అపరం� �I#§టమ	 వ� ఉంAయ	Tx`వ�.
4444 ఆయ	సుq "మ4" అతడ� "ను` వరమడ�గ%ా వ� �x"" అత"
కనుగ\ ©̈ంA య	Tx`వ�స�x�ాలమ	 "ల;చు �º# �ా య	వ� వ�
దయ�ేZియ	Tx`వ�. 5555  రmణవలన అత"�I %tపu మ ©̈మ క>%?ను %ðరవ
పK´µవమ	లను వ� అత"�I ధ#Sంపజ³Zియ	Tx`వ�. 6666 "త�మ	 ఆ�#ా�ద
�ారక;డ�%ా నుండ�నటB6  వత" "య!ంAయ	Tx`వ� స"`¥�"
సం��షమ	�� అత" నుల6 Zింపజ³Zియ	Tx`వ�. 7777 ఏలయన%ా #ాà
PQ�9ాయందు న!్మక య	ంచు చుTx`డ� స#��న`తp" కృప�ేత అతడ�
కదలక;ండ "ల;చును. 8888  హసNమ	  శతpK వ�లంద#S" A�I�ంచు��నును 
ద�fణహసNమ	 "ను` �ే�Ìించు9ా#S" A�I�ంచు��నును. 9999 వ�



పKత�m���నప�డ� 9ారF అ%S`గ	ండమ	వలs అగ	దురFతన �Åపమ	వలన
PQ�9ా 9ా#S" "ర�4లమ	�ేయ	ను అ%S` 9ా#S" ద ©̈ంచును. 10101010
భ�!]ద నుండక;ండ 9ా#S గర»ఫలమ	ను వ� Txశనమ	 �ేZ2దవ�నరFలలk
నుండక;ండ 9ా#S సం�xనమ	ను నhంపజ³Z2దవ�. 11111111 9ారF క; �×డ�
�ేయవలsన" ఉ�ేw hంA#S దురF �ాయమ	 ప"`#S�ా" �x"" ��న¯ా%Sంప
ల�క��P#S. 12121212 వ� 9ా#S" 9:నుకక; JK1ిu9EZ2దవ�  Vంట- TxరFలను ë%SంA
9ా#S" మ	ఖమ	]ద��టBC దువ�. 13131313 PQ�9ా,  బలమ	నుబట-C  "ను`

¼̈Adంచు ��నుమ	�¤మ	 %ానమ	�ేయ	చు  ప#ాక\మమ	ను �×#SNం�ెదమ	.
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1111 Tx �ే9ా Tx �ే9ా, వ� నTE`ల VడTx(fJV? నను` ర�fంపక Tx ఆరNధ�"
Vనక 9Eల దూరమ	%ానుTx`వ�? 2222 Tx �ే9ా, పగల; TEను
nఱÃ12టBC చుTx`ను #ాJK9Eళను TEను మ�నమ	%ా నుండ�ట ల�దు అPనను
వ� Tx క;తN ర!య�క;Tx`వ�. 3333 వ� ఇW\ా P�ల; �ేయ	 ¯�N తKమ	ల]ద
ఆZీనుడ9:ౖ య	Tx`వ�. 4444 మ� 1ితరFల; యందు న!్మక య	ంA#S 9ారF
యందు న!్మక య	ంచ%ా వ� 9ా#S" ర�fంAJV. 5555 9ారF క; nఱÃ12ట-C
Vడ�దల TUం��#S యందు న!్మక య	ంA Zిగ	¶ పడక��P#S. 6666 TEను
నరFడను �ాను TEను ప�రFగ	ను నరFల�ేత "ం��ంపబ(fన9ాడను పKజల�ేత
తృణ÷క#Sంపబ(fన 9ాడను. 7777 నను` చూచు9ారందరF 12దవ�ల; V#SA తల ఆ(fం
చుచు నను` అపహZించుచుTx`రF. 8888 PQ�9ా]ద  ´µరమ	 ¹ప�మ	
ఆయన 9ా"" V(f1ించుTE¹9ాడ� ఆయనక; ఇషpC డ� గ�x ఆయన 9ా""



త1ిuంచు TE¹ అందురF. 9999 గర»మ	నుం(f నను` ¬Zిన9ాడవ� 9E గ�x TEను
Tx త>6±దw  సNన��ానమ	 �ేయ	చుండ%ా9E గ�x Txక; న!్మక
ప�ట-C ంAJV. 10101010 గర»9ాZిT:ౖన�� nదల;��" Txక; ఆ¥xరమ	 9E Tx త>6
నను` కన`�� nదల;��" Tx �ేవ�డవ�9E. 11111111 శ\మ వAdయ	న`��,
స}యమ	 �ేయ	9ా(ెవడ�ను ల�డ�Txక; దూరమ	%ా నుండక;మ	. 12121212
వృషభమ	ల; అTEకమ	ల; నను` చుటBC ��" య	న`V బµ�ాను�ేశప� బల���న
వృషభమ	ల; నను` ఆవ#SంA య	న`V. 13131313 *ల;dచును గ#Sèంచుచునుండ�
Zింహమ	వలs 9ారF T°ళØ6  �ెరచుచుTx`రF 14141414 TEను ళ6వలs �ారబ¢యబ(f
య	Tx`ను Tx PQమ	కల"`య	 ¯ాÍ నమ	 త1ిuయ	న`VTx హృదయమ	 Tx
అంతరంగమందు ���నమ	వలsకర%Sయ	న`��. 15151515 Tx బలమ	 PQం(f��P
Aల6 12ంక;వలs ఆPQను Tx Txల;క Tx �ౌడను అంటB��" య	న`��వ� నను`
1LKతల భ�!లkపడ9EZి య	Tx`వ�. 16161616 క;క�ల; నను` చుటBC ��" య	న`V
దు#ా4రF¶ ల; గ	ంప�కc(f నను` ఆవ#SంAయ	Tx`రF9ారF Tx �ేతpలను Tx
�ాదమ	లను ��(fAయ	Tx`రF. 17171717 Tx PQమ	కల"`య	 TEను లs�I�ంపగలను
9ారF "�x"ంచుచు నను` �ే#S చూచుచుTx`రF 18181818 Tx వసN �మ	ల; 9ారF
పంచు��నుచుTx`రF Tx అం%§��రక; *టB6  9Eయ	చుTx`రF. 19191919 PQ�9ా,
దూరమ	%ా నుండక;మ	 Tx బలమ�, త�రప(f Txక; స}యమ	 �ేయ	మ	.
20202020 ఖడ¶ మ	నుం(f Tx �Kా ణమ	ను క;క�ల బలమ	నుం(f Tx �Kా ణమ	ను
త1ిuంప�మ	. 21212121 Zింహప� T°టనుం(f నను` ర�fంప�మ	 గ	రF��తpల
��మ	4లలkనుం(f నను` ర�fంATxక;తN ర!Ad య	Tx`వ� 22222222  Txమమ	ను
Tx స�దరFలక; పKచురపర�ెదను సమ�జమధ�మ	న "ను` సుN Jం�ెదను.



23232323 PQ�9ాయందు భయభక;N ల; గల9ారల�#ా, ఆయ నను
సుN Jంచు(fయ��Åబ	 వంశసుÍ ల�#ా, ]రందరF ఆయనను ఘన
పరచు(fఇW\ా P�ల; వంశసుÍ ల�#ా, ]రందరF ఆయనక;భయపడ�(f 24242424 ఆయన
బµధపడ�9ా" బµధను తృణ÷క#Sంపల�దు, �x" చూA ఆయన అసహ�పడల�దు,
అత"�I తన మ	ఖమ	ను �xచల�దు.9ా(xయనక; nఱÃ12టC%ా ఆయన
ఆల�Iం�ెను. 25252525 మ} సమ�జమ	లk "ను`గ�#Sd TEను �×రNన �ా(ె
దనుఆయనయందు భయభక;N ల; గల9ా#SPQదుట Tx nÖ క;�బడ�ల;
�ె>6 ం�ెదను. 26262626 �ºనుల; ´¢జనమ	�ేZి తృ1ిN ��ం�ెదరF PQ�9ాను
9:దక;9ారF ఆయనను సుN Jం�ెదరF] హృదయమ	ల; �ెపu#S>6  "త�మ	
బKదుక;ను. 27272727 భ���గంతమ	ల "9ాసులందరF జj® పకమ	 �ేZి��"
PQ�9ాతటBC  J#S%?దరF అన�జనుల వంశసుÍ లందరF  స"`¥�"
నమ¯ా�రమ	 �ేZ2దరF 28282828 #ాజ�మ	 PQ�9ా�ే అన�జనులలk ఏల;9ాడ�
ఆయTE. 29292929 భ�!]ద వ#SÍల;6 చున`9ారందరF అన`�ానమ	ల;
ప�చుd��నుచు నమ¯ా�రమ	 �ేZ2దరFతమ �Kా ణమ	 �ా�ాడ���నల�క
మంట-�ాలగ	9ారందరF ఆయన స"`¥�" ¹క#Sం�ెదరF 30303030 ఒక సంతJ9ారF
ఆయనను ZLVం�ెదరF #ాబ¢వ�తరమ	నక; పKభ	వ�నుగ�#Sd Vవ#SంతpరF. 31313131
9ారF వAdఆయన �º" �ేZ2న" ప�టCబ¢వ� పKజలక; �ె>యజ³తpరFఆయన
J" 9ా#S�I పKచురపరతpరF.
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1111 PQ�9ా Tx �ాప#S Txక; ల�! కల;గదు. 2222 పAdకగల �bట6 ను ఆయన



నను` పరFండజ³య	 చుTx`డ�WాంJకర���న జలమ	ల±దw నను`
న(f1ించుచుTx`డ�. 3333 Tx �Kా ణమ	నక; ఆయన ZLద�ºరFdచుTx`డ� తన
Txమమ	నుబట-C  Jమ�ర¶మ	లలk నను` న(f1ించు చుTx`డ�. 4444
%ా�xంధ�ారప� లkయలk TEను సంచ#SంAనను ఏ అ�ాయమ	నక;
భయపడనువ� Txక; ��(ై య	ందువ�  దుడ�i కఱÃయ	 దండమ	ను నను`
ఆద#Sంచును. 5555 Tx శతpK వ�లPQదుట వ� Txక; ´¢జనమ	 Zిదz
పరచుదువ�నూT:�� Tx తల అంట-య	Tx`వ�Tx %ST:` "ం(f ��రF6 చున`��. 6666
TEను బKదుక; ��నమ	ల"`య	 కృ�ా�³మమ	ల� Tx 9:ంట వచుdనుAర�ాలమ	
PQ�9ా మం��రమ	లk TEను "9ాసమ	 �ేZ2దను.

�×రNనల గ\ంథమ	 24�×రNనల గ\ంథమ	 24�×రNనల గ\ంథమ	 24�×రNనల గ\ంథమ	 24

1111 భ�!య	 �x" సంప�రÞతయ	 లkకమ	ను �x" "9ాసుల;ను PQ�9ా9E.
2222 ఆయన సమ	దKమ	ల]ద �x"�I ప�Tx�� 9EZ2ను పK9ాహజలమ	ల]ద �x"
ZిÍ రపర�ెను. 3333 PQ�9ా పర�తమ	నక; ఎక�ద%Sన9ా(ెవడ�? ఆయన ప#S�దz
సÍలమ	లk "ల;వద%Sన9ా(ెవడ�? 4444 వ�రÍ���న�x"యందు మనసుq 12టCకయ	
కపటమ	%ా పKమ�ణమ	 �ేయకయ	 "#�w ష���న �ేతpల;ను �దz���న
హృదయమ	ను క>%S య	ండ�9ా(ే. 5555 9ాడ� PQ�9ావలన ఆ�#ా�దమ	
TUందును తన రmక;(ైన �ేవ�"వలన Jమత�మ	 TUందును. 6666 ఆయన
Txశ\Pంచు9ారF య��Åబ	 �ే9ా,  స"`¥�" 9:దక;9ారF అట-C9ా#³. (Z2ల�.) 7777
గ	మ4మ	ల�#ా, ] తలల; 12ౖ�?JN ��ను(f మ ©̈మగల #ాà పK9EhంచునటB6
ప�#ాతన���న తల;ప�ల�#ా, !మ	4ను ల�వT:JN ��ను(f. 8888 మ ©̈మగల PÀ



#ాà ఎవడ�? బలW)ర�మ	ల;గల PQ�9ా య	దz&రF(ైన PQ�9ా. 9999
గ	మ4మ	ల�#ా, ] తలల; 12ౖ�?JN ��ను(f, ప�#ాతన���న తల;ప�ల�#ా,
మ ©̈మగల #ాà పK9EhంచునటB6  !మ	4ను ల�వT:JN ��ను(f. 10101010 మ ©̈మగల
PÀ #ాà ఎవడ�? Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ాP�.ఆయTE PÀ
మ ©̈మగల #ాà.
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1111 PQ�9ా,  ��క;�నక; చూA Tx ఆత4ను ఎJN  ��నుచుTx`ను. 2222 Tx �ే9ా,
యందు న!్మక య	ంAయ	Tx`ను నను` Zిగ	¶ పడ"య�క;మ	 Tx
శతpK వ�లను నను`గ�#Sd ఉతq ©̈ంప "య�క;మ	 3333 ��రక; క"12టBC 9ా#Sలk
ఎవడ�ను Zిగ	¶ TUందడ�. Á̈తpవ�ల�క;ండTE �ోKహమ	 �ేయ	9ారF Zిగ	¶
TUందుదురF. 4444 PQ�9ా,  మ�ర¶మ	లను Txక; �ె>యజ³య	మ	
��K వలను Txక; �ేటపరచుమ	. 5555 నను`  సత�మ	 ననుస#Sంపజ³Zి Txక;
ఉప�ేశమ	 �ేయ	మ	. 9E Tx రmణకరN9:ౖన �ేవ�డవ� ��న��ల6  ��రక;
క"12టBC చుTx`ను. 6666 PQ�9ా,  కరFణxJశయమ	లను జj® పకమ	 �ేZి
��నుమ	  కృ�ాJశయమ	లను జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	 అV ప�ర�మ	నుం(f
య	న`9E గ�x. 7777 Tx బµల��ాపమ	లను Tx అJక\మమ	లను జj® పకమ	
�ేZి��నక;మ	. PQ�9ా  కృపనుబట-C   దయ��ప�న నను` జj® పకమ	లk
ఉంచు ��నుమ	. 8888 PQ�9ా ఉతNమ	డ�ను య�xరÍ వంతpడ�T:ౖ య	Tx`డ�
�ావ�న తన మ�ర¶మ	నుగ�#Sd ఆయన �ాప�లక; ఉప�ేhంచును. 9999
Tx�యVధులనుబట-C  ఆయన �ºనులను న(f1ించును తన మ�ర¶మ	ను �ºనులక;



TEరFuను. 10101010 ఆయన �ేZిన "బంధనను ఆయన "య!ంAన Wాసన మ	లను
%?r��ను9ా#S Vషయమ	లk PQ�9ా��K వల"`య	 కృ�ాసత�మయమ	లsౖ
య	న`V 11111111 PQ�9ా, Tx �ాపమ	 బహÑ �ర���న��  Txమమ	నుబట-C
�x"" m!ంప�మ	. 12121212 PQ�9ాయందు భయభక;N ల;గల9ా(ెవ(ో 9ాడ�
�ÅరF��నవలZిన మ�ర¶మ	ను ఆయన 9ా"�I బ¢¥�ంచును. 13131313 అత" �Kా ణమ	
T:మ4��%ా ఉండ�ను అత" సం�xనమ	 భ�!" స�తంJKంచు��నును. 14141414
PQ�9ా మర4మ	 ఆయనయందు భయభక;N ల; గల 9ా#S�I �ె>Zియ	న`��
ఆయన తన "బంధనను 9ా#S�I �ె>యజ³య	ను. 15151515 Tx కనుదృÌిC  PQల6 ప�డ�
PQ�9ా9:ౖప�న�³ J#S%S య	న`�� ఆయన Tx �ాదమ	లను వలలkనుం(f
V(f1ించును. 16161616 TEను ఏ�ా�I", బµధపడ�9ాడను Tx 9:ౖప� J#S%S నను`
కరFణÝంప�మ	. 17171717 Tx హృదయ9Eదనల; అJV¯ాN రమ	ల; ఇక�టBC లkనుం(f
నను` V(f1ింప�మ	. 18181818 Tx బµధను Tx 9Eదనను కను%tనుమ	 Tx
�ాపమ	ల"`ట-" m!ంప�మ	. 19191919 Tx శతpK వ�లను చూడ�మ	, 9ారF అTEక;ల;
కc\ ర�ే�షమ	�� 9ారF నను` �ే�ÌించుచుTx`రF. 20202020 TEను  శరణ	జ�Ad
య	Tx`ను, నను` Zిగ	¶ పడ "య�క;మ	 Tx �Kా ణమ	ను �ా�ాడ�మ	, నను`
ర�fంప�మ	. 21212121 ��రక; TEను క"12టBC చుTx`ను య�xరÍతయ	 "#�w షత�మ	ను
నను` సంర�fంచును %ాక. 22222222 �ే9ా, 9ా#S బµధల"`ట-లkనుం(f
ఇW\ా P�Úయ	లను V¹Aంప�మ	.

�×రNనల గ\ంథమ	 26�×రNనల గ\ంథమ	 26�×రNనల గ\ంథమ	 26�×రNనల గ\ంథమ	 26

1111 PQ�9ా, TEను య�xరÍవంతpడT:ౖ పKవ#SNంచు చుTx`ను Txక; ¬రFu



¬రFdమ	 ఏ!య	 సం�ేహపడక;ండ PQ�9ాయందు TEను న!్మక
య	ంAయ	Tx`ను. 2222 PQ�9ా, నను` ప#S�>ంచుమ	, నను` ప#§�fం చుమ	
Tx అంత#Sం��Kయమ	లను Tx హృదయమ	ను ప#SWó ¥�ంచుమ	. 3333  కృప Tx
కను`లPQదుట నుంచు��"య	Tx`ను  సత�మ	 ననుస#SంA
నడ�చు��నుచుTx`ను 4444 ప"�Iమ�>న9ా#S�� TEను ¯ాంగత�మ	�ేయను
9Eష¥xరFల�� ��ందు�ేయను. 5555 దుషpC ల సంఘమ	 Txక; అసహ�మ	
భ�IN ß̈నుల�� ¯ాంగత�మ	�ేయను 6666 "#�w Ìిన" Tx �ేతpల; కడ�గ	��ందును
PQ�9ా,  బ>1ీఠమ	చుటBC  పKద�fణమ	 �ేయ	 దును. 7777 అచdట
కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంతpను.  ఆశdర��ార�మ	లను Vవ#Sంతpను. 8888
PQ�9ా,  "9ాసమం��రమ	ను  �ేజoమ ©̈మ "ల;చు సÍలమ	ను TEను
1LK!ంచు చుTx`ను. 9999 �ాప�ల�� Tx �Kా ణమ	ను �ేరdక;మ	 నరహంతక;ల��
Tx yవమ	ను �ేరdక;మ	. 10101010 9ా#S �ేJలk దు�ా�ర�మ	ల; కలవ� 9ా#S
క;(f�ెP� లంచమ	ల�� "ం(fయ	న`��. 11111111 TEను య�xరÍవంతpడT:ౖ
నడ�చు��నుచుTx`ను నను` V¹Aంప�మ	, నను` కరFణÝంప�మ	. 12121212
సమభ�!లk Tx �ాదమ	 ">1ియ	Tx`ను సమ�జమ	లలk PQ�9ాను
సుN Jం�ెదను.

�×రNనల గ\ంథమ	 27�×రNనల గ\ంథమ	 27�×రNనల గ\ంథమ	 27�×రNనల గ\ంథమ	 27

1111 PQ�9ా Txక; 9:ల;గ	ను రmణయ	T:ౖయ	Tx`డ�, TEను ఎవ#S�I
భయపడ�దును? PQ�9ా Tx �Kా ణదుర¶మ	, ఎవ#S�I 9:రతpను? 2222 Tx
శ#§రమ�ంసమ	 Jనుట�?r దుషpC ల; Tx]���I వAdనప�డ� నను` బµ¥�ంచు



శతpK వ�ల; Tx]���I వAdనప�డ� 9ారF �¾ట-K>6 కc>#S 3333 Tx�� య	దzమ	
�ేయ	టక; దండ� ��%Sనను Tx హృదయమ	 భయపడదు Tx]���I య	దzమ	
#³%Sనను �º"లk TEను ¥ైర�మ	 Vడ�వక;ందును. 4444 PQ�9ా±దw ఒక�
వరమ	 అ(f%SJ" �x"" TEను 9:దక;చుTx`ను. PQ�9ా పKసన`తను
చూచుటక;ను ఆయన ఆల యమ	లk ¥x�"ంచుటక;ను Tx
yVత�ాలమంతయ	 TEను PQ�9ా మం��ర మ	లk "వZింప %�రFచుTx`ను.
5555 ఆప�x�లమ	న ఆయన తన పరÞWాలలk నను` �xచును తన గ	(xరప�
మ�టBన నను` �xచును ఆశ\యదుర¶మ	]ద ఆయన నను` ఎ�I�ంచును. 6666
ఇప�డ� నను` చుటBC ��"య	న` Tx శతpK వ�ల కంటM ఎతpN %ా Tx
తలPQతNబడ�ను. ఆయన గ	(xరమ	లk TEను ఉ�xqహధ�" �ేయ	చు బల;ల;
అ#Suం�ెదను. TEను �ా(ెదను, PQ�9ానుగ�#Sd సుN J%ానమ	 �ేZ2దను. 7777
PQ�9ా, TEను కంఠధ�" PQJN  "ను` �Kా #SÍంచు నప�డ� Tx మనV
ఆల�Iంప�మ	 కరFణ�� Txక;తN ర!మ	4. 8888 Tx స"`¥� 9:దక;డ" వ�
Z2లVయ�%ా PQ�9ా,  స"`¥� TEను 9:ద�?దన" Tx హృదయమ	 ��
అT:ను. 9999  మ	ఖమ	ను Txక; �xచక;మ	 �Åపమ	�ేత  ZLవక;"
��>9Eయక;మ	. Tx స}య	డవ� 9E రmణకరNవగ	 Tx �ే9ా, నను`
��గTxడక;మ	 నను` Vడ�వక;మ	 10101010 Tx త>దండ�K ల; నను` V(fAనను
PQ�9ా నను` �ేర�ºయ	ను. 11111111 PQ�9ా,  మ�ర¶మ	ను Txక;
బ¢¥�ంప�మ	. Tx��రక; ��ంAయ	న`9ా#S" చూA స#ాళ���న మ�ర¶మ	న నను`
న(f1ింప�మ	. 12121212 అబదz¯ా{ల;ను కc\ రత�మ	 9:ళ6గ\క;�9ారFను Tx ]���I
ల�Aయ	Tx`రF. Tx V#�ధుల Pచûక; నను` అపu%Sంపక;మ	 13131313 సyవ�ల



�ేశమ	న TEను PQ�9ా దయను ��ందుదు నన` నమ4కమ	 Txక;
ల�"PQడల TETEమవ�దును? PQ�9ా ��రక; క"12టBC ��" య	ండ�మ	 14141414
¥ైర�మ	 �ెచుd��"  హృదయమ	ను "బËరమ	%ా నుంచు��నుమ	
PQ�9ా��రక; క"12టBC ��" య	ండ�మ	.

�×రNనల గ\ంథమ	 28�×రNనల గ\ంథమ	 28�×రNనల గ\ంథమ	 28�×రNనల గ\ంథమ	 28

1111 PQ�9ా, TEను క; nఱÃ12టBC చుTx`ను Tx ఆశ\యదుర¶మ�, మ�నమ	%ా
ఉండక Tx మనV ఆల�Iంప�మ	 వ� మ�నమ	%ా నుం(fనPQడల TEను
సమ�¥�లk"�I ��గ	9ా#Sవలs అగ	దును. 2222 TEను క; nఱÃ12టBC నప�డ� 
ప#S��xz లయమ	 9:ౖప�నక; Tx �ేతpల T:తpN నప�డ� Tx Vజj® పన ధ�"
ఆల�Iంప�మ	. 3333 భ�IN ß̈నులను, �ాపమ	 �ేయ	9ా#S" వ� ల�%S9Eయ	 నటBC
నను` ల�%S 9Eయక;మ	. 9ారF దు�ాC లkచన హృదయమ	లk నుంచు��" తమ
��రFగ	9ా#S�� సమ�¥xనమ	%ా మ�టల�డ� దురF 4444 9ా#S �I\యలనుబట-C  9ా#S
దుషC�I\యలనుబట-C  9ా#S�I పKJ�ారమ	 �ేయ	మ	. 9ారF �ేZిన ప""బట-C  9ా#S�I
పKJ�ారమ	 �ేయ	మ	 9ా#S�I త%Sన పKJఫల!మ	4. 5555 PQ�9ా
�ార�మ	లను 9ారF లm�12టCరF ఆయన హసN  కృత�మ	లను 9ారF లm�12టCరF
�ావ�న ఆయన 9ా#S" వృ��zపరచక "ర�4లమ	 �ేయ	ను. 6666 PQ�9ా Tx
Vజj® పనధ�" ఆల�IంAయ	Tx`డ� ఆయనక; ¯�N తKమ	 కల;గ	ను %ాక. 7777
PQ�9ా Tx ఆశ\యమ	, Tx �³(ెమ	 Tx హృదయమ	 ఆయనయందు
న!్మకయ	ం�ెన గనుక Txక; స}యమ	 క>%?ను. �ావ�న Tx హృదయమ	
పKహ#Sªంచుచున`�� �×రNనల�� TEను ఆయనను సుN JంచుచుTx`ను. 8888 PQ�9ా



తన జనులక; ఆశ\యమ	 ఆయన తన అ�Ìిక;N "�I రmణదుర¶మ	. 9999 
జనులను ర�fంప�మ	,  ¯ా�సÍ ~మ	ను ఆ�ర� ��ంప�మ	 9ా#S�I �ాప#S9:ౖ
"త�మ	 9ా#S" ఉదz#Sంప�మ	.

�×రNనల గ\ంథమ	 29�×రNనల గ\ంథమ	 29�×రNనల గ\ంథమ	 29�×రNనల గ\ంథమ	 29

1111 �ైవప�తpK ల�#ా, PQ�9ాక; ఆ#�1ించు(f పK´µవ మ}త4~మ	లను
PQ�9ాక; ఆ#�1ించు(f 2222 PQ�9ా Txమమ	నక; �ెందవలZిన
పK´µవమ	ను ఆయనక; ఆ#�1ించు(f పKJÌి¡ తమ	లగ	 ఆభరణమ	లను
ధ#Sంచు��" ఆయన PQదుట ¯ా%Sలపడ�(f. 3333 PQ�9ా స�రమ	
జలమ	ల]ద Vనబడ�చున`�� మ ©̈మగల �ేవ�డ� ఉరFమ	వలs
గ#SèంచుచుTx`డ�. మ}జలమ	ల]ద PQ�9ా సంచ#SంచుచుTx`డ�. 4444
PQ�9ా స�రమ	 బల���న�� PQ�9ా స�రమ	 పK´µవమ	 గల��. 5555
PQ�9ా స�రమ	 �ేవ�xరF వృmమ	లను Vరచును PQ�9ా లsబµT°ను
�ేవ�xరF వృmమ	లను మ	క�ల;%ా Vరచును. 6666 దూడవలs అV గంతpల;
9Eయ	నటB6  ఆయన �ేయ	ను లsబµT°నును Ìి#��నును గ	రF��తp 1ిల6 వలs
గంతpల; 9Eయ	నటB6  ఆయన �ేయ	ను. 7777 PQ�9ా స�రమ	 అ%S`జj�లలను
పKజ�>ంప జ³య	చున`��. 8888 PQ�9ా స�రమ	 అరణ�మ	ను కద>ంచును
PQ�9ా �ా�ేషp అరణ�మ	ను కద>ంచును 9999 PQ�9ా స�రమ	 ల�ళåను
ఈనజ³య	ను అ�� ఆక;ల; #ాల;dను. ఆయన ఆలయమ	లk నున`వ"`య	
ఆయన�³ పK´µ వమ	 అనుచున`V. 10101010 PQ�9ా పKళయజలమ	ల]ద
ఆZీను(xPQను PQ�9ా "త�మ	 #ాà%ా ఆZీను(ైయ	Tx`డ�. 11111111



PQ�9ా తన పKజలక; బలమ	 ననుగ\ ©̈ంచును PQ�9ా తన పKజలక;
సమ�¥xనమ	 కల;గజ³Zి 9ా#S Tx�ర���ంచును.

�×రNనల గ\ంథమ	 30�×రNనల గ\ంథమ	 30�×రNనల గ\ంథమ	 30�×రNనల గ\ంథమ	 30

1111 PQ�9ా, Tx శతpK వ�లను Tx Vషయ��� సం�� Ìింప"య�క వ�
నను`దz#SంA య	Tx`వ� అందు�?r TEను "ను` ��"య�డ�చుTx`ను. 2222
PQ�9ా Tx �ే9ా, TEను క; nఱÃ12టC%ా వ� నను` స�సÍపరAJV. 3333
PQ�9ా, �ా�xళమ	లkనుం(f Tx �Kా ణమ	ను ల�వ�ºZిJV TEను %�Jలk"�I
��గక;ండ వ� నను` బK���IంAJV. 4444 PQ�9ా భక;N ల�#ా, ఆయనను
�×#SNంచు(f ఆయన ప#S�దz���న జj® ప�ారÍ Txమమ	ను బట-C  ఆయనను
సుN Jంచు(f. 5555 ఆయన �Åపమ	 "!షమ�తKమ	ండ�ను ఆయన దయ
ఆయ	�ా�లమంతయ	 "ల;చును. ¯ాయం�ాలమ	న ఏడ�u వAd, #ాJK
య	ం(fనను ఉదయమ	న సం��షమ	 కల;గ	ను. 6666 TET:న`డ� కదలన" Tx
�³మ�ాలమ	న అను ��ంట-". 7777 PQ�9ా, దయక>%S 9E Tx పర�తమ	ను
ZిÍ ర పరAJV  మ	ఖమ	ను వ� �xచు��"నప�డ� TEను కలత జ?ం��J" 8888
PQ�9ా, �³ nఱÃ12ట-CJ" Tx పKభ	వ�ను బJమ�ల;��ంట-". TEను %�Jలk"�I
��%SనPQడల Tx �Kా ణమ	వలన ఏ! ల�భమ	? 9999 మను` "ను` సుN JంచుTx?
 సత�మ	నుగ�#Sd అ�� Vవ#SంచుTx? 10101010 PQ�9ా, ఆల�Iంప�మ	 నను`
కరFణÝంప�మ	 PQ�9ా, Txక; స}య	డ9:ౖ య	ండ�మ	 11111111 Tx �Kా ణమ	
మ�నమ	%ా నుండక "ను` �×#SNంచునటB6  Tx అంగల�రFuను వ� Txట�మ	%ా
మ�#Sd య	Tx`వ�. 12121212 వ� Tx %�T:పటC  V(f1ింA, సం��షవసN �మ	 నను`



ధ#Sంపజ³Zియ	Tx`వ� PQ�9ా Tx �ే9ా, "త�మ	 TEను "ను` సుN Jం�ె దను.

�×రNనల గ\ంథమ	 31�×రNనల గ\ంథమ	 31�×రNనల గ\ంథమ	 31�×రNనల గ\ంథమ	 31

1111 PQ�9ా,  శరణ	జ�Ad య	Tx`ను నT:`న`డ�ను Zిగ	¶ పడ"య�క;మ	
 J"బట-C  నను` ర�fంప�మ	. 2222 Txక;  �ెV±%S¶  నను` త�ర%ా
V(f1ించుమ	 నను` ర�fంచుటక; Txక; ఆశ\యWørలమ	%ాను �Kా �ారమ	గల
Pల;6 %ాను ఉండ�మ	. 3333 Tx ��ండ Tx�Åట 9E  Txమమ	నుబట-C  ��K వ చూ1ి
నను` న(f1ించుమ	 Tx ఆశ\యదుర¶మ	 9E. 4444 నను` A�I�ంచు��నుట�?r
శతpK వ�ల; రహస�మ	%ా ఒ(fiన వలలkనుం(f నను` త1ిuంచుమ	. 5555 Tx ఆత4ను
 �ేJకపu%SంచుచుTx`ను PQ�9ా సత��ే9ా, నను` V¹Aంచు9ాడవ�
9E. 6666 TEను PQ�9ాను నమ	4��" య	Tx`ను వ�రÍ���న �ేవతలను
అనుస#Sంచు9ారF Txక; అస హÑ�ల;. 7777 వ� Tx బµధను దృÌిC ంA య	Tx`వ�
Tx �Kా ణబµధలను వ� క"12ట-C  య	Tx`వ� �ావ�న  కృపనుబట-C  TEను
ఆనందభ#SతpడT:ౖ సం�� Ìిం�ెదను. 8888 వ� శతpK వ�ల�ేత నను` �ెర12టCల�దు
VWాలసÍలమ	న Tx �ాదమ	ల; "ల;వబ¿ట-CJV. 9999 PQ�9ా, TEను ఇరFక;న
ప(fయ	Tx`ను, నను` కరFణÝంప�మ	 V�xరమ	వలన Tx కను`
�öణÝంచుచున`�� Tx �Kా ణమ	, Tx �ేహమ	 �öణÝంచుచున`V. 10101010 Tx బKదుక;
దుఃఖమ	�� 9:ళ6బ	చుdచుTx`ను "ట�C రFuల; Vడ�చుట�� Tx P�ండ�6  గJంచు
చున`V Tx �ోషమ	నుబట-C  Tx బలమ	 త%S¶��వ�చున`�� Tx PQమ	కల;
�öణÝంచుచున`V. 11111111 Tx శతpK వ�లకంద#S�I TEను "ం�xసuదుడT:ౖయ	Tx`ను Tx
��రFగ	9ా#S�I V�xర�ారణమ	%ా ఉTx`ను Tx T:ళవరFలక; �కరFడT:ౖ



య	Tx`ను �¥�లk నను` చూచు9ారF TxPQదుటనుం(f �ా#S ��వ�దురF. 12121212
మరణ��� స4రణక; #ాక;న` 9ా"వలs మరFవబ(fJ" ఓట-క;ండవంట-
9ాడT:ౖJ". 13131313 అTEక;ల; Tx]ద దు#ాలkచనల; �ేయ	చుTx`రF Txక;
�Kా ణ}" �ేయ	టక; ãAంచుచుTx`రF 9ారF గ	సగ	సల�డ�ట Txక;
Vనబడ�చున`��. నల;��శలను Txక; �J కల;గ	చున`��. 14141414 PQ�9ా,
యందు న!్మక య	ంAయ	Tx`ను 9E Tx �ేవ�డవ" TEను
అను��నుచుTx`ను. 15151515 Tx �ాలగతpల;  వశమ	లk నున`V. Tx శతpK వ�ల
�ేJలkనుం(f నను` ర�fంప�మ	 నను` తరFమ	9ా#Sనుం(f నను` ర�fంప�మ	.
16161616  ZLవక;" ]ద  మ	ఖ�ాంJ పK�ాhంపజ³య	మ	  కృప�ేత నను`
ర�fంప�మ	. 17171717 PQ�9ా, క; nఱÃ12ట-Cయ	Tx`ను నను` Zిగ	¶
TUంద"య�క;మ	 భ�IN ß̈నుల; Zిగ	¶ పడ�దురF %ాక; �ా�xళమ	నందు 9ారF
మ�నులsౖ య	ందురF %ాక. 18181818 అబ��z క;ల 12దవ�ల; మ�యబడ�ను %ాక. 9ారF
గర�మ	ను అసహ�మ	ను అగపరచుచు J మంతpల]ద క��ర���న మ�టల;
పల;క;దురF. 19191919 యందు భయభక;N ల;గల9ా#S "!తNమ	 వ� �xA
య	ంAన �¤ల; PQం�� %tపu�� నరFలPQదుట "ను` ఆశ\Pంచు9ా#S
"!తNమ	 వ� ZిదzపరAన �¤ల; ఎం�� %tపu��. 20202020 మనుషp�ల
కపటù�ాయమ	ల; 9ా#S నంటక;ండ  స"`¥� �xటBన 9ా#S" �xచుచుTx`వ�
9ాక�లహమ	 మ�"u 9ా#S" గ	(xరమ	లk �xచు చుTx`వ� 21212121 �Kా �ారమ	గల
పటCణమ	లk PQ�9ా తన కృపను ఆశdర�కరమ	%ా Txక; చూ1ియ	Tx`డ�
ఆయన సుN JTUందును %ాక. 22222222 �J�ెం��న9ాడT:ౖక; కనబడక;ండ TEను Txశన
���Jనను��ంట-" అPనను క; TEను nఱÃ12టC%ా వ� Tx Vజj® పనల ధ�"



Txల�IంAJV. 23232323 PQ�9ా భక;N ల�#ా, ]రందరF ఆయనను 1LK!ంచు(f
PQ�9ా VWా�సులను �ా�ాడ�ను గర�మ	%ా పKవ#SNంచు9ా#S�I ఆయన %tపu
పKJ �ారమ	 �ేయ	ను. 24242424 PQ�9ా��రక; క"12టBC 9ారల�#ా, ]రందరF
మనసుqన ¥ైర�మ	 వ ©̈ంA "బËరమ	%ా నుండ�(f.

�×రNనల గ\ంథమ	 32�×రNనల గ\ంథమ	 32�×రNనల గ\ంథమ	 32�×రNనల గ\ంథమ	 32

1111 తన అJక\మమ	లక; ప#S}రమ	TUం��న9ాడ� తన �ాపమ	నక;
�Kా యhdతNమ	 TUం��న9ాడ� ధను�డ�. 2222 PQ�9ా�ేత "#�w Ìి అ"
PQంచబ(fన9ాడ� ఆత4లk కపటమ	ల�"9ాడ� ధను�డ�. 3333 TEను మ�"T:ౖ
య	ండ%ా ��నమంతయ	 TEను �ేZిన Tx ఆరNధ�"వలన TxPQమ	కల;
�öణÝంAనV. 4444 ��9ా#ాతpK ల;  �ెP� Tx]ద బరFవ�%ా నుం(ెను Tx ¯ారమ	
9EసV�ాలమ	న ఎం(fనటµC PQను. (Z2ల�.) 5555 Tx �ోషమ	ను కప���నక  PQదుట
Tx�ాపమ	 ఒప���ంట-" PQ�9ా స"`¥�" Tx అJక\మమ	ల; ఒప� ��ందు
నను��ంట-". వ� Tx �ాప�ోషమ	ను ప#Sహ#SంAయ	Tx`వ�. (Z2ల�.) 6666 �ావ�న
 దరîన�ాలమందు భ�INగల9ారందరF "ను` �Kా రÍన�ేయ	దురF. V¯ాN ర
జలపK9ాహమ	ల; ��ర>వAdనను "శdయమ	%ా అV 9ా#S]���I #ావ�. 7777 Tx
�xగ	 �bటB 9E, శ\మలkనుం(f వ� నను` ర�fం�ెదవ� V¹చన %ానమ	ల��
వ� నను` ఆవ#Sం�ెదవ� 8888 క; ఉప�ేశమ	 �ేZ2దను వ� నడవవలZిన
మ�ర¶ మ	ను క; బ¢¥�ం�ెదను ]ద దృÌిCయ	ంA క; ఆలkచన �ె12uదను 9999
బ	��z  జj® నమ	ల;ల�" గ	ఱÃమ	వలsT:ౖనను కంచర%ా(fద వలsT:ౖనను ]రF
ఉండక;(f అV  దగ¶రక; �ేబడ�నటB6  9ాట- T°రF 9ారF��ను కæç6మ	��ను



ë%Sంపవలsను. 10101010 భ�IN ß̈నులక; అTEక 9Eదనల; కల;గ	చున`V
PQ�9ాయందు న!్మకయ	ంచు9ా"" కృప ఆవ #Sంచుచున`��. 11111111
Jమంతpల�#ా, PQ�9ానుబట-C  సం��Ìించు(f ఉల6 1ించు(f య�xరÍ
హృదయ	ల�#ా, ]రందరF ఆనంద%ానమ	 �ేయ	(f.

�×రNనల గ\ంథమ	 33�×రNనల గ\ంథమ	 33�×రNనల గ\ంథమ	 33�×రNనల గ\ంథమ	 33

1111 Jమంతpల�#ా, PQ�9ాను బట-C  ఆనంద%ానమ	... �ేయ	(f. సుN J�ేయ	ట
య�xరÍవంతpలక; Wóభస�రమ	. 2222 Zి�x#ా�� PQ�9ాను సుN Jంచు(f ప��
తంతpల స�రమండలమ	�� ఆయనను �×#SNంచు(f 3333 ఆయననుగ�#Sd
నూతన�×రNన �ాడ�(f ఉ�xqహధ�"�� ఇంప�%ా 9ాPంచు(f. 4444 PQ�9ా
9ాక�మ	 య�xరÍ���న�� ఆయన �ేయ	నదంతయ	 నమ4క���న��. 5555 ఆయన
J", Tx�యమ	ను 1LK!ంచుచుTx`డ� లkకమ	 PQ�9ా కృప��
"ం(fయ	న`��. 6666 PQ�9ా 9ాక;� �ేత ఆ�ాశమ	ల; క>%?ను ఆయన T°ట-
ఊ1ి#S�ేత 9ాట- సర�సమ�హమ	 క>%?ను. 7777 సమ	దKజలమ	లను #ాh%ా
కcరFd9ాడ� ఆయTE. అ%ాధ జలమ	లను ��ట6 లk కcరFd9ాడ� ఆయTE. 8888
లkక;లందరF PQ�9ాయందు భయభక;N ల; "ల;ప వలsను. భ�లkక
"9ాసులందరF ఆయనక; 9:రవవలsను. 9999 ఆయన మ�ట Z2లVయ�%ా �x"
పK�ారమ�PQను ఆయన ఆజj® 1ింప%ాTE �ార�మ	 ZిÍ రపరచబ(ెను. 10101010
అన�జనమ	ల ఆలkచనలను PQ�9ా వ�రÍపరచును జనమ	ల ãచనలను
ఆయన "ష�లమ	ల;%ా జ³య	ను. 11111111 PQ�9ా ఆలkచన స�x�ాలమ	
"ల;చును ఆయన సంకలuమ	ల; తరతరమ	లక; ఉండ�ను. 12121212 PQ�9ా



తమక; �ేవ�డ�%ాగల జనుల; ధను�ల;. ఆయన తనక; ¯ా�సÍ ~మ	%ా
ఏరuరచు��ను జనుల; ధను�ల;. 13131313 PQ�9ా ఆ�ాశమ	లkనుం(f
క"12టBC చుTx`డ� ఆయన నరFలంద#S" దృÌిC ంచుచుTx`డ�. 14141414 �xనున`
"9ాససÍలమ	లkనుం(f భ�లkక "9ాసులంద#S9:ౖప� ఆయన చూచుచుTx`డ�.
15151515 ఆయన 9ారంద#S హృదయమ	లను ఏక#§J%ా "#S4ంAన 9ాడ� 9ా#S
�I\యల"`య	 V�x#Sంచు9ాడ� 9ా#S" ద#Sîంచు 9ాడ�. 16161616 ఏ #ాàను
ZLTxబలమ	�ేత ర�fంపబడడ� ఏ �రFడ�ను అ¥�కబలమ	�ేత త1ిuంచు��నడ�.
17171717 ర�fంచుటక; గ	ఱÃమ	 అక�రక; #ాదు అ�� �x" VW షబలమ	�ేత
మనుషp�లను త1ిuంప జjలదు. 18181818 9ా#S �Kా ణమ	ను మరణమ	నుం(f
త1ిuంచుటక;ను కరవ�లk 9ా#S" సyవ�లను%ా �ా�ాడ�టక;ను 19191919 PQ�9ా
దృÌిC  ఆయనయందు భయభక;N ల;గల9ా#S ]దను ఆయన కృప��రక;
క"12టBC 9ా#S]దను "ల;చు చున`��. 20202020 మనమ	 PQ�9ా
ప#S�దzTxమమందు న!్మకయ	ంA య	Tx`మ	. ఆయనను బట-C  మన
హృదయమ	 సం��Ìించు చున`�� 21212121 మన �Kా ణమ	 PQ�9ా��రక;
క"12టBC ��ను చున`�� ఆయTE మనక; స}యమ	ను మనక; �³(ెమ	T:ౖ
య	Tx`డ�. 22222222 PQ�9ా, �¤మ	 ��రక; క"12టBC చుTx`మ	  కృప
మ�]ద నుండ�ను %ాక.

�×రNనల గ\ంథమ	 34�×రNనల గ\ంథమ	 34�×రNనల గ\ంథమ	 34�×రNనల గ\ంథమ	 34

1111 TET:ల6 ప�డ� PQ�9ాను సను`Jం�ెదను. "త�మ	 ఆయన �×#SN Tx T°ట
నుండ�ను. 2222 PQ�9ానుబట-C  TEను అJశPంచుచుTx`ను. �ºనుల; �x""



V" సం��Ìిం�ెదరF. 3333 Tx�� కc(f PQ�9ాను ఘనపరచు(f మనమ	
ఏకమ	%ా కc(f ఆయన Txమమ	ను %tపu �ేయ	దమ	. 4444 TEను
PQ�9ా±దw V�xరణ�ేయ%ా ఆయన Txక;తN ర!�ెdను Txక; క>%Sన
భయమ	ల"`ట-లkనుం(f ఆయన నను` త1ిuం�ెను. 5555 9ారF ఆయనతటBC
చూడ%ా 9ా#S�I 9:ల;గ	 క>%?ను 9ా#S మ	ఖమ	 లsన`డ�ను ల�èంపక��వ�ను. 6666
ఈ �ºనుడ� nఱÃ12టC%ా PQ�9ా ఆల�Iం�ెను అత" శ\మల"`ట-లkనుం(f
అత" ర�fం�ెను. 7777 PQ�9ాయందు భయభక;N ల; గల9ా#S చుటBC
ఆయనదూత �ావ>య	ం(f 9ా#S" ర�fంచును 8888 PQ�9ా ఉతNమ	డ" రFA
చూA �ె>Zి��ను(f ఆయనను ఆశ\Pంచు నరFడ� ధను�డ�. 9999 PQ�9ా
భక;N ల�#ా, ఆయనయందు భయభక;N ల; ఉంచు(f. ఆయనయందు భయభక;N ల;
ఉంచు9ా"�I ఏ!య	 ��దువల�దు. 10101010 Zింహప� 1ిల6 ల; ల�!గల9:ౖ
ఆక>%tనును PQ�9ాను ఆశ\Pంచు9ా#S�I ఏ �¤ల; ��దువPQ� య	ండదు. 11111111
1ిల6 ల�#ా, ]రF వAd Tx మ�ట Vను(f. PQ�9ాయంద> భయభక;N ల; ]క;
TE#?uదను. 12121212 బKతpక %�రF9ా(ెవ(ైన నుTx`(x? �¤ల;TUందుచు అTEక
��నమ	ల; బKతpక %�రF9ా (ెవ(ైన నుTx`(x? 13131313 �ెడi  మ�టల; పల;కక;ండ 
Txల;కను కపట���న మ�టల; పల;కక;ండ  12దవ�లను �ాచు ��నుమ	. 14141414
�×డ� �ేయ	ట మ�" �¤ల; �ేయ	మ	 సమ�¥xనమ	 9:ద�I �x" 9:ంటµడ�మ	.
15151515 PQ�9ా దృÌిC  Jమంతpల]ద నున`��. ఆయన �ెవ�ల; 9ా#S nరలక;
ఒ%S¶య	న`V. 16161616 దు� �I\యల; �ేయ	9ా#S జj® పకమ	ను భ�!]ద నుం(f
��ట-C9Eయ	ట�?r PQ�9ా స"`¥� 9ా#S�I V#�ధమ	%ా నున`��. 17171717 Jమంతpల;
nఱÃ12టC%ా PQ�9ా ఆల�Iంచును 9ా#S శ\మల"`ట-లkనుం(f 9ా#S"



V(f1ించును. 18181818 V#S%Sన హృదయమ	గల9ా#S�I PQ�9ా ఆసను`డ� న>%Sన
మనసుqగల9ా#S" ఆయన ర�fంచును. 19191919 Jమంతp"�I కల;గ	 ఆపదల;
అTEకమ	ల; 9ాట- అ"`ట-లkనుం(f PQ�9ా 9ా"" V(f1ిం చును. 20202020
ఆయన 9ా" PQమ	కల"`ట-" �ా�ాడ�ను 9ాట-లk ఒక�ట-PQ�నను V#S%S��దు.
21212121 �ెడ�తనమ	 భ�IN ß̈నులను సంహ#Sంచును Jమంతp" �ే�Ìించు9ారF
అప#ాధుల;%ా ఎంచ బడ�దురF 22222222 PQ�9ా తన ZLవక;ల �Kా ణమ	ను
V¹Aంచును ఆయన శరణ	జ�Adన9ా#Sలk ఎవరFను అప#ాధు ల;%ా
ఎంచబడరF.

�×రNనల గ\ంథమ	 35�×రNనల గ\ంథమ	 35�×రNనల గ\ంథమ	 35�×రNనల గ\ంథమ	 35

1111 PQ�9ా, Tx�� 9ా�జ?�మ�డ� 9ా#S�� 9ా�జ?� మ�డ�మ	 Tx�� ��#ాడ�9ా#S��
��#ాడ�మ	. 2222 �³(ెమ	ను (xల;ను పటBC ��" Tx స}యమ	న�?r ల�A
"ల;వ�మ	. 3333 ఈటM దూZి నను` తరFమ	9ా#S" అడi%Sంప�మ	 TETE  రmణ
అ" Tx�� Z2లVమ	4. 4444 Tx �Kా ణమ	 ¬య%�రF9ా#S�I Zిగ	¶ ను అవమ�నమ	ను
కల;గ	ను %ాక Txక; �×డ��ేయ TxలkAంచు9ారF 9:నుకక; మÈ6ంప బ(f
లజèపడ�దురF %ాక. 5555 PQ�9ా దూత 9ా#S" �ార�ోల;ను %ాక 9ారF %ా>�I
��టBC ��"��వ� ��టBC వలs నుందురF %ాక. 6666 PQ�9ా దూత 9ా#S" తరFమ	ను
%ాక 9ా#S ��K వ *కట-PQ� జjరFడ�%ా నుండ�ను %ాక. 7777 నను` పటBC ��నవలsన"
9ారF "#S`!తNమ	%ా గ	ంటలk తమ వల TU(fi #S Tx �Kా ణమ	 ¬యవలsన"
"#S`!తNమ	%ా గ	ంట తKV�#S. 8888 9ా"�I �ె>యక;ండ �ేటB 9ా"]���I
వచుdను %ాక �xను ఒ(fiన వలలk �xTE Aక;�బడ�ను %ాక 9ాడ� ఆ �ేటBలkTE



పడ�ను %ాక. 9999 అప�డ� PQ�9ాయందు TEను హ#Sªంచుదును ఆయన
రmణనుబట-C  TEను సం��Ìించుదును. 10101010 అప�డ�PQ�9ా వంట-9ా(ెవడ�?
!ంAన బలమ	గల9ా#S �ేJనుం(f �ºనులను �ోచు��ను9ా#S �ేJనుం(f
�ºనులను ద#SదుK లను V(f 1ించు9ాడవ� 9E అ" Tx PQమ	కల"`య	
�ెప���నును. 11111111 కcట¯ా{ల; ల�చుచుTx`రF TET:రFగ" సంగతpలనుగ�#Sd
నను` అడ�గ	చుTx`రF. 12121212 �¤ల;నక; పKJ%ా Txక; �×డ� �ేయ	చుTx`రF TEను
��క;�ల�"9ాడT:ౖJ". 13131313 9ారF 9ా�¥��� నున`ప�డ� %�T:పటC  కటBC ��ంట-"
ఉప9ాసమ	�ేత Tx �Kా ణమ	ను ఆయ�సపరచు ��ంట-" అPనను Tx �Kా రÍన Tx
PQదలk"�³ J#S%S వAd య	న`��. 14141414 అతడ� Txక; �ె>�ా(ైనటBC ను
స�దరF(ైనటBC ను TEను నడ�చు��ంట-" తన త>6  మృJTUం��నందున
దుఃఖవసN �మ	ల; ధ#Sంచు 9ా"వలs క;\ ంగ	చుంట-". 15151515 TEను కc>య	ండ�ట
చూA 9ారF సం��ÌింA గ	ంప�కc(f#S చుల;ను TET:రFగ"9ారFను Tx ]���I
కc(fవAd మ�నక నను` "ం��ంA#S. 16161616 Vందు�ాలమ	నందు దూషణల�డ�
వదరFబ¢తpలవలs 9ారF Tx ]ద పండ�6 ��#S�I#S. 17171717 పKభ	9ా, 9:Tx`ళØ6  చూచుచు
ఊరక;ందువ�? 9ారF Txశనమ	 �ేయక;ండ Tx �Kా ణమ	ను ర�fం ప�మ	 Tx
�Kా ణమ	ను Zింహమ	ల T°టనుం(f V(f1ింప�మ	 18181818 అప�డ�
మ}సమ�జమ	లk TEను "ను` సుN Jం�ెదను బహÑ జనులలk "ను`
నుJం�ెదను. 19191919 "#³úతpకమ	%ా Txక; శతpK వ�లsౖన9ా#S" నను`గ�#Sd
సం��Ìింప"య�క;మ	 "#S`!తNమ	%ా నను` �ే�Ìించు9ా#S" కను` %§ట
"య�క;మ	. 20202020 9ారF సమ�¥xనప� మ�టల; ఆడరF �ేశమందు T:మ4��%ా
నున` 9ా#S�I V#�ధమ	%ా 9ారF కపటãచనల; �ేయ	దురF. 21212121 నను`



దూÌించుట�?r 9ారF T°రF 12దw��%ా �ెరచు ��నుచుTx`రF. ఆ} ఆ} Pప�డ�
9ా" సంగJ మ�క; కనబ(f న�ే అనుచుTx`రF. 22222222 PQ�9ా, అ�� �³
కనబడ�చున`�� గ�x మ�న మ	%ా నుండక;మ	 Tx పKభ	9ా, Txక; దూరమ	%ా
నుండక;మ	. 23232323 Txక; Tx�యమ	 ¬రFdటక; �¤ల;��నుమ	 Tx �ే9ా Tx
పKభ	9ా, Tx పmమ	న 9ా�జ?� మ�డ�టక; లsమ	4. 24242424 PQ�9ా Tx �ే9ా, 
J"బట-C  Txక; Tx�యమ	 ¬రFdమ	 నను` బట-C  9ారF సం��Ìింపక;ందురF
%ాక. 25252525 ఆ} మ� ఆశ ¬#?ను అ" మనసుqలk 9ారF అను ��నక��దురF %ాక
9ా" !ం%S9EZిJమ" 9ారF �ెప���నకయ	ందురF %ాక 26262626 Tx
అ�ాయమ	నుచూA సం��Ìించు9ారందరF అవ మ�నమ	 TUందుదురF%ాక
లజèపడ�దురF %ాక Tx ]ద అJశయపడ�9ారF Zిగ	¶ ప(f అప�×#SN�ాలగ	దురF
%ాక 27272727 Tx "#�w షత�మ	నుబట-C  ఆనం��ంచు9ారF ఉ�xqహధ�"�ేZి
సం��ÌించుదురF %ాక తన ZLవక;" �³మమ	ను చూA ఆనం��ంచు PQ�9ా
ఘనపరచబడ�ను %ాక అ" 9ారF "త�మ	 పల;క;దురF. 28282828 Tx Txల;క 
J"గ�#Sdయ	  �×#SN"గ�#Sdయ	 ��న��ల6  సల�6 పమ	ల; �ేయ	ను.

�×రNనల గ\ంథమ	 36�×రNనల గ\ంథమ	 36�×రNనల గ\ంథమ	 36�×రNనల గ\ంథమ	 36

1111 భ�IN ß̈నుల హృదయమ	లk అJక\మమ	 �ే9Ù�INవలs పల;క;చున`��9ా"
దృÌిCPQదుట �ేవ�" భయమ	 బÐJN %ాల�దు. 2222 9ా" �ోషమ	 బయల;ప(f
అసహ�మ	%ాకనబడ� వరక; అ�� 9ా" దృÌిCPQదుట 9ా" మ	ఖసుN J �ేయ	
చున`��. 3333 9ా" T°ట- మ�టల; �ాపమ	నక;ను కపటమ	నక;ను ఆసuదమ	ల;
బ	��z గ>%S పKవ#SNంపను �¤ల;�ేయను 9ాడ� మ�"9EZి య	Tx`డ�. 4444 9ాడ�



మంచమ	]దTE �ాపãచనను ãAం చును 9ాడ� �ా"నడతల;
నడచు9ాడ� �ెడ�తనమ	 9ా"�I అసహ�మ	 �ాదు. 5555 PQ�9ా,  కృప
ఆ�ాశమ	 నంటBచున`��  సత�సంధత�మ	 అంత#Smమ	 నంటBచున`��. 6666 
J �ేవ�" పర�తమ	ల�� సమ�నమ	  Tx�యVధుల; మ}%ాధమ	ల;.
PQ�9ా, నరFలను జంతpవ�లను ర�fంచు9ాడవ� 9E 7777 �ే9ా,  కృప
PQం�� అమ�ల����న�� నరFల;  #?క�ల డను ఆశ\PంచుచుTx`రF. 8888 
మం��రమ	±క� సమృ��zవలన 9ారF సంతృ1ిN  TUందుచుTx`రF. 
ఆనందపK9ాహమ	లk"�� వ� 9ా#S�I �xK %Sంచు చుTx`వ�. 9999 ±దw  yవప�
ఊట కలదు  9:ల;గ	ను ��ం��P� �¤మ	 9:ల;గ	 చూచు చుTx`మ	. 10101010
"ను` ఎ#S%Sన9ా#SPQడల  కృపను య�xరÍహృదయ	లPQడల  J"
ఎడ�ెగక "ల; ప�మ	. 11111111 గ#S�షp¡ ల �ాదమ	ను Tx ]���I #ా"య�క;మ	
భ�IN ß̈నుల �ేJ" నను` �ార�ోల"య�క;మ	. 12121212 అ��%� �ాపమ	�ేయ	9ారF
అక�డ ప(fయ	Tx`రF ల�వల�క;ండ 9ారF పడ�ోKయబ(f య	Tx`రF.

�×రNనల గ\ంథమ	 37�×రNనల గ\ంథమ	 37�×రNనల గ\ంథమ	 37�×రNనల గ\ంథమ	 37

1111 �ెడi9ా#S" చూA వ� వ�సనపడక;మ	 దు�ా�ర�మ	ల; �ేయ	9ా#S" చూA
మతqరపడక;మ	. 2222 9ారF గ(fiవలsTE త�ర%ా ఎం(f��వ�దురF. పచd"
కcరవలsTE 9ా(f��వ�దురF 3333 PQ�9ాయందు న!్మకయ	ంA
�¤ల;�ేయ	మ	 �ేశమందు "వZింA సత�మ	 ననుస#Sంచుమ	 4444
PQ�9ానుబట-C  సం��Ìించుమ	 ఆయన  హృదయ9ాంఛలను ¬రFdను. 5555 
మ�ర¶మ	ను PQ�9ాక; అపu%Sంప�మ	 వ� ఆయనను నమ	4��నుమ	



ఆయన  �ార�మ	 T:ర9EరFdను. 6666 ఆయన 9:ల;గ	నువలs  J"
మ¥x�హ`మ	నువలs  "#�w షత�మ	ను 9:ల6 (fపరచును. 7777 PQ�9ా PQదుట
మ�నమ	%ానుం(f ఆయన��రక; క"12టBC ��నుమ	. తన మ�ర¶మ	న వ#SÍల;6 9ా"
చూA వ�సనపడక;మ	 దు#ాలkచనల; T:ర9EరFd��ను9ా" చూA వ�సన
పడక;మ	. 8888 �Åపమ	 మ�నుమ	 ఆగ\హమ	 V(fA12టBC మ	 వ�సనపడక;మ	
అ�� �×డ��³ �ారణమ	 9999 �×డ� �ేయ	9ారF "ర�4లమగ	దురF PQ�9ా��రక;
క"12టBC ��ను9ారF �ేశమ	ను స�తంJKంచు��ందురF. 10101010 ఇక ��ంత�ాలమ	నక;
భ�IN ß̈నుల; ల�క��వ�దురF 9ా#S సÍలమ	ను జjగ\తN %ా ప#S�>ంAనను 9ారF
కనబడక��వ�దురF. 11111111 �ºనుల; భ�!" స�తంJKంచు��ందురF బహÑ �³మమ	
క>%S సుüం�ెదరF 12121212 భ�IN ß̈నుల; Jమంతpల]ద దు#ాలkచన �ేయ	దురF
9ా#S"చూA పండ�6  ��రFక;దురF. 13131313 9ా#S �ాలమ	 వచుdచుండ�ట పKభ	వ�
చూచు చుTx`డ�. 9ా#S" చూA ఆయన నవ��చుTx`డ�. 14141414 �ºనులను
ద#SదుK లను పడ�ోKయ	ట�?r య�xరÍమ	%ా పKవ#SNంచు9ా#S" చంప�ట�?r భ�IN ß̈నుల;
కJN  దూZియ	Tx`రF Vలs6 క;� 12ట-C  య	Tx`రF 15151515 9ా#S కJN  9ా#S
హృదయమ	లkTE దూరFను 9ా#S Vండ�6  VరFవబడ�ను. 16161616 Jమంతp"�I
క>%Sన�� ��ం�ె���నను బహÑమం�� భ�IN ß̈నులక;న` ధనసమృ��z కంటM W \షCమ	.
17171717 భ�IN ß̈నుల బµహÑవ�ల; VరFవబడ�ను Jమంతpలక; PQ�9ాP�
సంరmక;డ� 18181818 "#�w షpల చర�లను PQ�9ా గ	#SNంచుచుTx`డ� 9ా#S
¯ా�సÍ ~మ	 స�x�ాలమ	 "ల;చును. 19191919 ఆప�x�లమందు 9ారF Zిగ	¶ TUందరF
కరవ� ��నమ	లలk 9ారF తృ1ిN ��ందుదురF. 20202020 భ�IN ß̈నుల; నhంA��వ�దురF
PQ�9ా V#�ధుల; �¤తభ�మ	ల ¯�గసును ��> య	ందురF అ��



కనబడక��వ�నటB6  9ారF ��గవలs కనబడక��వ�దురF. 21212121 భ�IN ß̈నుల; అప��ేZి
¬రdకయ	ందురF Jమంతpల; �x�fణ�మ	 క>%S ధర4!తpN రF. 22222222 PQ�9ా
ఆ�#ా�దమ	 TUం��న9ారF భ�!" స�తంJKంచు��ందురF ఆయన
శ1ింAన9ారF "ర�4లమగ	దురF. 23232323 ఒక" నడత PQ�9ా �ేతTE
ZిÍ రపరచబడ�ను 9ా" పKవరNన చూA ఆయన ఆనం��ంచును. 24242424 PQ�9ా
అత" �ెP� పటBC ��" య	Tx`డ� గనుక అతడ� TEలను ప(fనను ల�వల�క
య	ండడ�. 25252525 TEను Aన`9ాడT:ౖ య	ంట-" ఇప�డ� మ	స>9ాడT:ౖ య	Tx`ను
అPనను Jమంతpల; Vడ�వబడ�ట %ా" 9ా#S సం�xనమ	 �m��తpN ట %ా"
TEను చూAయ	ండల�దు. 26262626 ��న��ల6  9ారF దయ�ళØ#?r అప� ఇచుdచుందురF
9ా#S సం�xనప�9ారF ఆ�ర���ంపబడ�దురF. 27272727 �×డ� �ేయ	ట మ�" �¤ల;
�ేయ	మ	 అప�డ� వ� "త�మ	 "ల;చుదువ� 28282828 ఏలయన%ా PQ�9ా
Tx�యమ	ను 1LK!ంచు9ాడ� ఆయన తన భక;N లను Vడ�వడ� 9ా#?న`
టMన`ట-�I �ా�ాడబడ�దురF %ా" భ�IN ß̈నుల సం�xనమ	 "ర�4లమగ	ను. 29292929
Jమంతpల; భ�!" స�తంJKంచు��ందురF 9ారF �x"లk "త�మ	
"వZిం�ెదరF. 30303030 Jమంతpల T°రF జj® నమ	నుగ�#Sd వAంచును 9ా#S Txల;క
Tx�యమ	ను పKకట-ంచును. 31313131 9ా#S �ేవ�" ధర4WాసN �మ	 9ా#S హృదయమ	లk
నున`�� 9ా#S అడ�గ	ల; జjరవ�. 32323232 భ�IN ß̈నుల; Jమంతpల��రక;
��ంAయ	ం(f 9ా#S" చంప¸తpరF. 33333333 9ా#S�ేJ�I PQ�9ా Jమంతpలను
అపu%Sంపడ� 9ారF Vమరîక; వAdనప�డ� ఆయన 9ా#S" �ోషp ల;%ా ఎంచడ�.
34343434 PQ�9ా��రక; క"12టBC ��" య	ండ�మ	 ఆయన మ�ర¶మ	
ననుస#Sంచుమ	 భ�!" స�తంJKంచు��నునటB6  ఆయన "ను` ¼̈Adంచును



భ�IN ß̈నుల; "ర�4లమ	 �ా%ా వ� చూ�ెదవ�. 35353535 భ�IN ß̈నుడ� ఎం��
పKబ>య	ండ�ట TEను చూA య	ంట-" అ�� nలAన �bటTE VసN #SంAన
�ెటBC వలs 9ాడ� వ#Sz>6  య	ం(ెను. 36363636 అPనను ఒకడ� ఆ �x#S" ��P చూడ%ా
9ాడ� ల�క��PQను TEను 9:ద�IJ" %ా" 9ాడ� కనబడక��PQను. 37373737
"#�w షpలను క"12టBC మ	 య�xరÍవంతpలను చూడ�మ	 సమ�¥xనపరచు9ా#S
సంతJ "ల;చును %ా" ఒక(ైనను "ల;వక;ండ అప#ాధుల; నhంచుదురF 38383838
భ�IN ß̈నుల సంతJ "ర�4లమగ	ను. PQ�9ాP� Jమంతpలక;
రmణx¥xరమ	 39393939 బµధ కల;గ	నప�డ� ఆయTE 9ా#S�I ఆశ\య దుర¶మ	.
PQ�9ా 9ా#S�I స}య	(ై 9ా#S" ర�fంచును 9ారF PQ�9ా శరణ	జ�Ad
య	Tx`రF గనుక 40404040 ఆయన భ�IN ß̈నుల �ేJలkనుం(f 9ా#S" V(f1ింA
ర�fంచును.
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1111 PQ�9ా, �Å���ేKకమ	�ేత నను` గ��w ంపక;మ	.  ఉగ\త�ేత నను`
h�fంపక;మ	. 2222  బµణమ	ల; Txలk గట-C %ా Txట-య	న`V.  �ెP� Tx]ద
´µరమ	%ా నున`��. 3333  �Å�ా%S`వలన ఆ#�గ�మ	 Tx శ#§రమ	ను V(fA
��PQను Tx �ాపమ	నుబట-C  Tx PQమ	కలలk స�సÍతల�దు. 4444 Tx �ోషమ	ల; Tx
తల]దు%ా ��#S6��PనV TEను ¹యల�" బరFవ�వలs అV Tx]ద ¹పబ(f
య	న`V. 5555 Tx మ�ర �తవలన గ>%Sన Tx %ాయమ	ల; దు#ా�సన గల9:ౖ
సKVంచుచున`V. 6666 TEను శ\మ�ేత !�I�> క;\ ం%Sయ	Tx`ను ��న��ల6
దుఃఖ��\ా ంతpడT:ౖ సంచ#SంచుచుTx`ను. 7777 Tx నడ�మ	 �xపమ	��



"ం(fయ	న`�� Tx శ#§రమ	లk ఆ#�గ�మ	 ల�దు. 8888 TEను ¯�మ4Zి>6  బహÑ%ా
న>%Sయ	Tx`ను Tx మT°9Eదననుబట-C  �³కల; 9Eయ	చుTx`ను 9999 పKభ	9ా, Tx
అ�ల�ష అంతయ	 �³ కనబడ� చున`�� Tx "ట�C రFuల; క; �xచబ(f
య	ండల�దు. 10101010 Tx గ	ం(ె ��టBC ��నుచున`�� Tx బలమ	 నను` V(fA��PQను
Tx కనుదృÌిCయ	 త1ిu��PQను. 11111111 Tx ZL` ©̈తpల;ను Tx �ె>�ాండ�K ను Tx
�ెగ	ల; చూA PQడమ	%ా "ల;చుచుTx`రF Tx బంధువ�ల; దూరమ	%ా
"ల;చుచుTx`రF 12121212 Tx �Kా ణమ	 ¬య¸చు9ారF ఉరFల; ఒడ�i  చుTx`రF Txక;
�×డ��ేయ¸చు9ారF }"కర���న మ�టల; పల;క;చు ��న��ల6
కపటù�ాయమ	ల; పను` చుTx`రF. 13131313 �ెVట-9ాడT:ౖనటBC  TEను
Vనకయ	Tx`ను మ�గ9ాడT:ౖనటBC  T°రF �ెరచుట మ�"J". 14141414 TEను
Vనల�"9ాడT:ౖJ" ఎదురFమ�ట పల;కల�"9ాడT:ౖJ". 15151515 PQ�9ా,  ��ర�³
TEను క"12టBC ��"య	Tx`ను Tx �ాల; జj#SనPQడల 9ారF Tx]ద అJశయ
పడ�దుర" TEనను��నుచుTx`ను. 16161616 పKభ	9ా Tx �ే9ా, 9E ఉతN ర!�ెdదవ�
నను`బట-C  9ారF సం��Ìించక ��దురF%ాక. 17171717 TEను పడబ¢వ�నటB6 Tx`ను Tx
మT°దుఃఖమ	 నT:`న`డ�ను Vడ�వదు. 18181818 Tx �ోషమ	ను TEను
ఒప���నుచుTx`ను Tx �ాపమ	నుగ�#Sd V�xరపడ�చుTx`ను. 19191919 Tx
శతpK వ�ల; చురF�?rన9ారFను బలవంతpల;T:ౖ య	Tx`రF "#³úతpకమ	%ా నను`
�ే�Ìించు9ారF అTEక;ల;. 20202020 �¤ల;నక; పKJ%ా 9ారF �×డ� �ేయ	చుTx`రF
TEను ఉతNమ���న�x" ననుస#Sంచుచున`ందుక; 9ారF Txక; శతpK వ�లsౖ#S 21212121
PQ�9ా, నను` Vడ�వక;మ	 Tx �ే9ా, Txక; దూరమ	%ా నుండక;మ	. 22222222
రmణకరN9:ౖన Tx పKభ	9ా, Tx స}యమ	నక; త�ర%ా రమ	4.
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1111 Tx Txల;క�� �ాపమ	�ేయక;ండ�నటB6  Tx మ�ర¶మ	లను జjగ\తN %ా
చూచు��ందును భ�IN ß̈నుల; Tx PQదుట నున`ప�డ� Tx T°ట-�I Aక�మ	
ఉంచు��ందు నను��ంట-". 2222 TEను ఏ!య	 మ�టల�డక మ�"T:ౖJ" �³మమ	ను
గ�#SdPQ�నను పల;కక TEను మ�నమ	%ా నుంట-" అPనను Tx V�xరమ	
అ¥�కమ�PQను. 3333 Tx గ	ం(ె Txలk మండ�చుం(ెను TEను ¥x�"ంచుచుండ%ా
మంట ప�టMCను అప�డ� TEను ఈ మ�ట T°#ార ప>�IJ" 4444 PQ�9ా, Tx
అంతమ	 ఎటB6 ండ�న�� Tx ��నమ	ల పKమ�ణమ	 ఎం�ైన�� Txక; �ెల;ప�మ	.
Tx ఆయ	వ� ఎంత అలu���న�ో TEను �ె>Zి��న %�రFచుTx`ను. 5555 Tx ��నమ	ల
ప#Sమ�ణమ	 వ� బ¿�ెN డంత%ా �ేZి య	Tx`వ�  స"`¥�" Tx
ఆయ	�ా�లమ	 ల�నటäCయ	న`��. ఎంత ZిÍ రF(ైనను పKJ9ాడ�ను �³వలమ	 వట-C
ఊ1ి#S వలs ఉTx`డ�.(Z2ల�.) 6666 మనుషp�ల; వట-C  డవంట-9ా#?r
JరFగ	ల�డ�దురF. 9ారF �¾ందరపడ�ట %ా>�³ గ�x 9ారF ధనమ	
కcరFd��ందురF %ా" అ�� ఎవ"�I �ే�క;�T° 9ా#S�I �ె>యదు. 7777 పKభ	9ా, TEను
�ే"��రక; క"12టBC ��ందును? "TE` TEను నమ	4��"య	Tx`ను. 8888 Tx
అJక\మమ	ల"`ట-నుం(f నను` V(f1ింప�మ	 చులక; నను`
"ం�xసuదమ	%ా �ేయక;మ	. 9999 �x" �ేZిన�� 9E గనుక T°రF �ెరవక TEను
మ�" T:ౖJ". 10101010 వ� పం1ిన �ెగ	ల; Tx ]దనుం(f �¾ల%Sంప�మ	.  �ేJ
�ెబËవలన TEను �öణÝంచుచుTx`ను. 11111111 �ోషమ	లనుబట-C  వ� మనుషp�లను
గ��w ంప�ల�� h�fంచునప�డ� Aమ4ట ��ట-Cన వసN �మ	వలs వ� 9ా#S అందమ	



�ెడ %tటMCదవ� నరFలందరF వట-C  ఊ1ి#Sవంట-9ారF. (Z2ల�.) 12121212 PQ�9ా, Tx
�Kా రÍన ఆలం�Iప�మ	 Tx nఱÃక; �ెV±గ	¶ మ	 Tx క`ళØ6  చూA
మ�నమ	%ానుండక;మ	  దృÌిC �I TEను అJ� �వంట-9ాడను Tx 1ితరFలంద#Sవలs
TEను పర9ాZిT:ౖయ	Tx`ను 13131313 TEను 9:È6��P ల�క��కమ	నుప� TEను
�ెపu#Sల;6 నటB6  నను` �Åపమ	�� చూడక;మ	.

�×రNనల గ\ంథమ	 40�×రNనల గ\ంథమ	 40�×రNనల గ\ంథమ	 40�×రNనల గ\ంథమ	 40

1111 PQ�9ా��రక; TEను సహనమ	�� క"12టBC  ��ంట-" ఆయన Txక; �ెV±%S¶
Tx nఱÃ  ఆల�Iం�ెను. 2222 Txశనకర���న గ	ంటలkనుం(fయ	 �గటగల �ొంగ
ఊëలk నుం(fయ	. ఆయన నను` 12ౖ�?�ెN ను Tx �ాదమ	ల; బండ]ద ">1ి Tx
అడ�గ	ల; ZిÍ ర పర�ెను. 3333 తనక; ¯�N తKర�పమగ	 ��\ తN %§తమ	ను మన �ేవ�డ�
Tx T°ట నుం�ెను. అTEక;ల; �x" చూA భయభక;N ల;గ>%S PQ�9ా యందు
న!్మకయ	ం�ెదరF. 4444 గ#S�షp¡ లT:ౖనను ��K వ V(fA అబదzమ	లతటBC  JరFగ	
9ా#ST:ౖనను లm�12టCక PQ�9ాను నమ	4��ను9ాడ� ధను�డ�. 5555 PQ�9ా
Tx �ే9ా, వ� మ� PQడల జ#S%SంAన ఆశdర��I\యల;ను మ�PQడల క;న`
తలంప�ల;ను బహÑ V¯ాN రమ	ల;. 9ాట-" Vవ#SంA �ె12uదనను��ంట-Tx అV
లsక�క; !ంAయ	న`V క; ¯ాట-PQ�న9ా(ొకడ�ను ల�డ�. 6666 బల;లT:ౖనను
T:ౖ9Eద�మ	లT:ౖనను వ� �ÅరFటల�దు. వ� Txక; �ెవ�ల; "#S4ంAయ	Tx`వ�.
దహన బల;లT:ౖనను �ాపప#S}#ారÍ బల;లT:ౖనను వ� �ెమ4నల�దు. 7777
అప�డ�ప�సN కప�చుటCలk నను`గ�#Sd 9Kా యబ(fన పK�ారమ	 TEను
వAdయ	Tx`ను. 8888 Tx �ే9ా,  AతNమ	 T:ర9EరFdట Txక; సం��షమ	 



ధర4WాసN �మ	 Tx ఆంతర�మ	లkనున`��. 9999 Tx 12దవ�ల; మ�Zి��నక
మ}సమ�జమ	లk J సు9ారNను TEను పKకట-ంAయ	Tx`న" TEనంట-"
PQ�9ా, అ�� క; �ె>ZLయ	న`��. 10101010  J" Tx హృదయమ	లk
నుంచు��" TEను ఊర క;ండల�దు.  సత�మ	ను  రmణను TEను 9:ల6 (f�ేZి
య	Tx`ను  కృపను  సత�మ	ను మ}సమ�జమ	నక; �ెల;పక TEను
9ాట-�I మరFగ	�ేయల�దు. 11111111 PQ�9ా, వ�  9ాతqల�మ	ను Txక;
దూరమ	 �ేయవ�  కృ�ాసత�మ	ల; ఎప�డ�ను నను` �ా�ాడ�ను%ాక 12121212
లsక�ల�" అ�ాయమ	ల; నను` చుటBC ��"య	న`V Tx �ోషమ	ల; నను`
త#S! పటBC ��న%ా TEను తల PQJN  చూడల�క��J" లsక�క; అV Tx
తల9:ండ�K కలను !ంAయ	న`V Tx హృదయమ	 అ¥ైర�ప(f య	న`��. 13131313
PQ�9ా, దయ�ేZి నను` ర�fంచుమ	 PQ�9ా, Tx స}యమ	నక;
త�ర%ా రమ	4. 14141414 Tx �Kా ణమ	 ¬య	ట�?r యJ`ంచు9ారF Zిగ	¶ ప(f బÐJN %ా
భKమZియ	ందురF %ాక Txక; �×డ� �ేయ %�రF9ారF 9:నుకక; మÈ6ంపబ(f
Zిగ	¶ TUందుదురF %ాక. 15151515 నను` చూAఆ} ఆ} అ" పల;క;9ారF తమక;
కల;గ	 అవమ�నమ	ను చూA Vస4య nందు దురF %ాక. 16161616 "ను`
9:దక;9ారందరF "ను`గ�#Sd ఉతq ©̈ంA సం��ÌించుదురF %ాక  రmణ
1LK!ంచు9ారFPQ�9ా మ ©̈మ పరచబడ�ను %ాక అ"
"త�మ	�ెప���ందురF %ాక. 17171717 TEను శ\మల�ాలsౖ �ºనుడT:ౖJ" పKభ	వ� నను`
తలంచు��నుచుTx`డ�. Txక; స}యమ	 9E Tx రmణకరNవ� 9E. Tx �ే9ా,
ఆలస�మ	 �ేయక;మ	.
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1111 áదలను కటµ�fంచు9ాడ� ధను�డ� ఆప�x�లమందు PQ�9ా 9ా""
త1ిuంచును. 2222 PQ�9ా 9ా"" �ా�ా(f బK���Iంచును భ�!]ద 9ాడ�
ధను�డగ	ను 9ా"శతpK వ�ల Pచûక; వ� 9ా"" అపu%Sంపవ�. 3333
#�గశయ�]ద PQ�9ా 9ా"" ఆద#Sంచును #�గమ	 కల;గ%ా 9E 9ా""
స�సÍపరచుదువ�. 4444 PQ�9ా  దృÌిCPQదుట TEను �ాపమ	 �ేZి య	Tx`ను
నను` కరFణÝంప�మ	 Tx �Kా ణమ	ను స�సÍపరచుమ	 అ" మనV
�ేZియ	Tx`ను. 5555 అP�ే Tx శతpK వ�ల; Tx Vషయ��� �ెడiమ�ట
ల�డ�చుTx`రF 9ాడ� ఎప�డ� చచుdను? 9ా" 1LరF ఎప�డ� మ�Zి��వ�ను?
అ" �ెప���నుచుTx`రF. 6666 ఒకడ� నను` చూడవAdనPQడల 9ాడ� అబదz
మ�డ�ను 9ా" హృదయమ	 �ాపమ	ను ��గ	�ేZి��ను చున`��. 9ాడ�
బయల;9:È6  �¥�లk �x" పల;క;చుTx`డ�. 7777 నను` �ే�Ìించు9ారందరF కc(f
Tx]ద గ	సగ	స ల�డ�చుTx`రF నhంపజ³యవలsన" 9ారF Txక; �×డ��ేయ
Txలk AంచుచుTx`రF. 8888 క;దుర" #�గమ	 9ా"�I సంభVంAయ	న`�� 9ాడ� ఈ
పడక V(fA J#S%S ల�వడ" �ెప���ను చుTx`రF. 9999 TEను నమ	4��"న Tx
V ©̈తpడ� Tx Pంట ´¢జ నమ	 �ేZిన9ాడ�. నను` తను`ట�?r తన మ(f��
T:�ెN ను 10101010 PQ�9ా, నను` కరFణÝంA ల�వT:తpN మ	 అప�డ� TEను 9ా#S�I
పKJ�ారమ	 �ేZ2దను. 11111111 Tx శతpK వ� Tx]ద ఉల6 Zింపక య	ండ�టచూడ%ా TEను
క; ఇషpC డన" �ె>యTxPQను. 12121212 Tx య�xరÍతనుబట-C  వ� నను`
ఉదz#SంచుచుTx`వ�  స"`¥�" "త�మ	 నను` "ల;వబ¿టBC దువ�. 13131313



ఇW\ా P�ల; �ేవ�(ైన PQ�9ా Wాశ�త�ాలమ	నుం(f Wాశ�త�ాలమ	వరక;
సుN Jంప బడ�ను %ాక. ఆ�¤í . ఆ�¤í .

�×రNనల గ\ంథమ	 42�×రNనల గ\ంథమ	 42�×రNనల గ\ంథమ	 42�×రNనల గ\ంథమ	 42

1111 దు1ిu ట-9ాగ	ల��రక; ఆశపడ�నటB6  �ే9ా, ��రక; Tx �Kా ణమ	
ఆశపడ�చున`��. 2222 Tx �Kా ణమ	 �ేవ�"��రక; తృషÞ%tనుచున`�� yవమ	 గల
�ేవ�"��రక; తృషÞ%tనుచున`�� �ేవ�" స"`¥��I TETEప�డ� వ�ెdదను? ఆయన
స"`¥�" TET:ప�డ� కనబ(ెదను? 3333  �ేవ�డ� ఏమ�PQన" 9ారF "త�మ	
Tx�� అనుచుండ%ా #ాJKంబగళØ6  Tx క`ళØ6  Txక; అన`�ానమ	 ల�PQను. 4444
జనసమ�హమ	�� పండ�గ�ేయ	చున` సమ�హ మ	�� TEను 9:È6న సంగJ"
సం��షమ	క>%S ¯�N తKమ	ల; �ె>6 ంచుచు TEను �ేవ�" మం��రమ	నక; 9ా#S"
న(f1ింAన సంగJ" జj® పకమ	 �ేZి��న%ా Tx �Kా ణమ	 Txలk కర%S��వ�చున`��.
5555 Tx �Kా ణమ�, వ� ఏల క;\ ం%Sయ	Tx`వ�? Txలk 9Eల �¾ందరపడ�చుTx`వ�?
�ేవ�"యందు "#§mణ య	ంచుమ	. ఆయTE Tx రmణకరN అ"య	 Tx
�ేవ�డ"య	 �ెప���నుచు ఇంకను TEను ఆయనను సుN Jం�ెదను. 6666 Tx �ే9ా,
Tx �Kా ణమ	 Txలk క;\ ం%Sయ	న`�� �ావ�న ±#ాw ను పK�ేశమ	నుం(fయ	

¼̈#�4ను పర�తమ	నుం(fయ	 !¯ారF ��ండ నుం(fయ	 TEను "ను` జj® పకమ	
�ేZి��నుచుTx`ను. 7777  జలపK9ాహ¥xరల ధ�" V" కరడ� కరడ�ను
1ిల;చుచున`��  అలల"`య	  తరంగమ	ల"`య	 Tx ]దు%ా ��#S6
�ా#Sయ	న`V. 8888 అPనను పగట-9Eళ PQ�9ా తన కృప కల;గ
Txజj® 1ించును #ాJK9Eళ ఆయననుగ�#Sdన �×రNనయ	 Tx yవ�xతPQ�న



�ేవ�"గ�#Sdన �Kా రÍనయ	 Txక; ��డ�%ా ఉండ�ను. 9999 �ావ�న9Eల నను`
మరA య	Tx`వ�? శతpK బµధ�ేత TEను దుఃఖ��\ా ంతpడT:ౖ సంచ#Sంచ వలZి
వ�ెdTE! అ" Tx ఆశ\యదుర¶���న Tx �ేవ�"�� TEను మనV �ేయ	చుTx`ను.
10101010  �ేవ�డ� ఏమ�PQన" Tx శతpK వ�ల; ��న��ల6  అడ�గ	చుTx`రF. 9ారF
తమ దూషణల�ేత Tx PQమ	కల; VరFచు చుTx`రF. 11111111 Tx �Kా ణమ�, 9Eల
క;\ ం%Sయ	Tx`వ�? Txలk 9Eల �¾ందరపడ�చుTx`వ�? �ేవ�"యందు "#§mణ
య	ంచుమ	, ఆయTE Tx రmణకరN Tx �ేవ�డ� ఇంకను TETxయనను
సుN Jం�ెదను.

�×రNనల గ\ంథమ	 43�×రNనల గ\ంథమ	 43�×రNనల గ\ంథమ	 43�×రNనల గ\ంథమ	 43

1111 �ే9ా, Txక; Tx�యమ	 ¬రFdమ	 భ�INల�" జనమ	�� Tx పmమ	న 9ా�జ?�
మ�డ�మ	 కపటమ	 క>%S �ౌరèన�మ	 �ేయ	9ా#S �ేJలkనుం(f వ� నను`
V(f1ించుదువ�. 2222 వ� Txక; దుర¶���న �ేవ�డవ� నను` ��K Zి9EZిJ 9E!?
TEను శతpK బµధ�ేత దుఃఖ��\ా ంతpడT:ౖ సంచ#Sంప TEల? 3333  9:ల;గ	ను 
సత�మ	ను బయల; �ేరజ³య	మ	; అV Txక; ��K వచూప�ను అV  ప#S�దz
పర�తమ	నక;ను  "9ాససÍలమ	లక;ను నను` ��డ���" వచుdను. 4444
అప�డ� TEను �ేవ�" బ>1ీఠమ	TUదwక; Txక; ఆనందసం��షమ	ల;
కల;గజ³య	 �ేవ�" ±దwక; �ేరFదును �ే9ా Tx �ే9ా, Zి�x#ా 9ాPంచుచు
క; కృత జ®�xసుN తpల; �ె>6 ం�ెదను 5555 Tx �Kా ణమ�, 9Eల క;\ ం%Sయ	Tx`వ�?
Txలk 9Eల �¾ందరపడ�చుTx`వ�? �ేవ�"యందు "#§mణ య	ంచుమ	 ఆయన
Tx రmణకరN Tx �ేవ�డ� ఇంకను TETxయనను సుN Jం�ెదను.



�×రNనల గ\ంథమ	 44�×రNనల గ\ంథమ	 44�×రNనల గ\ంథమ	 44�×రNనల గ\ంథమ	 44

1111 �ే9ా, ప�ర��ాలమ	న మ� 1ితరFల ��నమ	లలk వ� �ేZినప""గ�#Sd
�¤మ	 �ెవ�ల�ర V" య	Tx`మ	 మ� 1ితరFల; �x"" మ�క; Vవ#SంA#S 2222
వ�  భ	జబలమ	 �ేత అన�జనులను 9:ళ6%tట-C  మ� 1ితరFలను Txట-JV
జనమ	లను "ర�4లమ	 �ేZి 9ా#S" 9ా�1ింపజ³ZిJV. 3333 9ారF తమ
ఖడ¶ మ	�ేత �ేశమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు ��నల�దు 9ా#S బµహÑవ� 9ా#S�I
జయ!య�ల�దు వ� 9ా#S" కటµ�fంAJV గనుక  ద�fణహసN�¤  బµహÑ9E
 మ	ఖ�ాంJP� 9ా#S�I Vజయమ	 కల;గజ³Z2ను. 4444 �ే9ా, 9E Tx #ాజవ�
య��Åబ	నక; ప�రÞరmణ కల;గ Txజj® 1ించుమ	. 5555 వలన మ� V#�ధులను
అణA9Eయ	దుమ	  Txమమ	వలనTE, మ�]���I ల�చు9ా#S" �¤మ	 �¾K �I�
9Eయ	దుమ	. 6666 TEను Tx Vంట-" నమ	4��నను Tx కJNయ	 నను`
ర�fంపజjలదు 7777 మ� శతpK వ�ల �ేJలkనుం(f మమ	4ను ర�fంచు 9ాడవ� 9E
మమ	4ను �ే�Ìించు9ా#S" Zిగ	¶ పరచు9ాడవ� 9E. 8888 ��న��ల6  �¤మ	
�ేవ�"యందు అJశయపడ�చుTx`మ	  Txమమ	నుబట-C  �¤మ	 "త�మ	
కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుచుTx`మ	.(Z2ల�.) 9999 అP�ే ఇప�డ� వ�
మమ	4ను VడTx(f అవమ�న పరAయ	Tx`వ�. మ�ZLనల��కcడ వ�
బయల;�ేరకయ	Tx`వ�. 10101010 శతpK వ�లPQదుట "ల;వక;ండ మమ	4ను
9:నుకక; �ా#S ��జ³య	చుTx`వ� మమ	4ను �ే�Ìించు9ారF ఇషCమ	వAdనటB6
మమ	4ను �ోచు��నుచుTx`రF. 11111111 ´¢జనప�xరÍమ	%ా ఒకడ� %tఱÃలను
అపu%SంచునటB6  వ� మమ	4ను అపu%SంAయ	Tx`వ� అన�జనులలk"�I



మమ	4ను �ెదర%tట-C  య	Tx`వ� 12121212 అ¥�క���న 9:ల �ెపuక ధన�Kా 1ిN ల�కP� 9E
 పKజలను అ!్మ య	Tx`వ� 13131313 మ� ��రFగ	9ా#S దృÌిC �I వ� మమ	4ను
"ం�xసuద మ	%ా �ేZియ	Tx`వ� మ� చుటBC  నున` 9ా#S దృÌిC �I
అప}¯ా�సuదమ	%ాను ఎగ�xÈ�I �ారణ మ	%ాను మమ	4ను ఉంA
య	Tx`వ�. 14141414 అన�జనులలk మమ	4ను ¯ా��తక; Á̈తpవ�%ాను పKజల; తల
ఆ(fంచుటక; �ారణమ	%ాను మమ	4ను ఉంAయ	Tx`వ�. 15151515 నను` "ం��ంA
దూÌించు9ా#S మ�టల; Vన%ా శతpK వ�లనుబట-Cయ	 పగ
¬రFd��ను9ా#S"బట-Cయ	 16161616 TEను ��న��ల6  Tx అవమ�నమ	ను
తల��య	చుTx`ను Zిగ	¶  Tx మ	ఖమ	ను క!4య	న`��. 17171717 ఇదంతయ	 మ�
]���I వAdనను �¤మ	 "ను` మరFవ ల�దు  "బంధన ]#S �ోKహÑలమ	
�ాల�దు. 18181818 మ� హృదయమ	 9:నుకక; మర>��ల�దు మ� అడ�గ	ల; 
మ�ర¶మ	ను V(fA �¾ల%S��ల�దు. 19191919 అP�ే నక�ల;న`�bట వ� మమ	4ను
బహÑ%ా న>1ియ	Tx`వ� %ా�xంధ�ారమ	�ేత మమ	4ను క1ిuయ	Tx`వ� 20202020
మ� �ేవ�" Txమమ	ను �¤మ	 మరAయ	న`PQడల అన��ేవతలతటBC  మ�
�ేతpల; �x1ియ	న`PQడల 21212121 హృదయ రహస�మ	ల; ఎ#S%Sన �ేవ�డ� ఆ
సంగJ" ప#SWó¥�ంపక మ�నుTx? 22222222 "ను`బట-C  ��న��ల6  �¤మ	
వ¥�ంపబడ�చుTx`మ	 వధక; Zిదz���న %tఱÃలమ" �¤మ	 ఎంచబడ�
చుTx`మ	 23232323 పKభ	9ా, �¤లa�నుమ	 9Eల "��KంచుచుTx`వ�? లsమ	4
"త�మ	 మమ	4ను VడTxడక;మ	. 24242424  మ	ఖమ	ను  9Eల మరFగ	పరA
య	Tx`వ�? మ� బµధను మ�క; కల;గ	 ©̈ంసను 9Eల మరA య	Tx`వ�? 25252525
మ� �Kా ణమ	 TEలక; క;\ ం%Sయ	న`�� మ� శ#§రమ	 TEలను పట-Cయ	న`��. 26262626



మ� స}యమ	నక; లsమ	4  కృపనుబట-C  మమ	4ను V¹Aంప�మ	.

�×రNనల గ\ంథమ	 45�×రNనల గ\ంథమ	 45�×రNనల గ\ంథమ	 45�×రNనల గ\ంథమ	 45

1111 ఒక ��వ����న సంగJ�� Tx హృదయమ	 బహÑ%ా ఉ��uంగ	చున`�� TEను
#ాàనుగ�#Sd రAంAన�x"" ప>�?దను. Tx Txల;క త�ర%ా 9Kా య	9ా"
కలమ	వలs నున`��. 2222 నరFలకంటM వ� అJసుందరFడ9:ౖ య	Tx`వ� 
12దవ�ల]ద దయ�రసమ	 ��యబ(fయ	న`�� �ావ�న �ేవ�డ� "త�మ	
"ను` ఆ�ర���ంచును. 3333 &రF(x,  కJN  nలను కటBC ��నుమ	  �ేజసుqను
 పK´µవమ	ను ధ#Sంచు��నుమ	. 4444 సత�మ	ను Vనయమ	��కc(fన J"
¯ాÍ 1ించుటక;  పK´µవమ	ను ధ#Sంచు��" 9ాహన���I� బయల; �ేరFమ	 
ద�fణహసNమ	 �కర���న9ాట-" జ#S%Sంచుటక; క; TEరFuను. 5555  బµణమ	ల;
9ా(fగలV పKజల; �ేత కcల;దురF.  బµణమ	ల; #ాà శతpK వ�ల గ	ం(ెలk
��చుdను. 6666 �ే9ా,  Zిం}సనమ	 "రంతరమ	 "ల;చును  #ాజదండమ	
Tx�య�రÍ���న దండమ	. 7777 వ� J" 1LK!ంA భ�IN ß̈నతను
�ే�ÌించుచుTx`వ� �ావ�న �ేవ�డ�  �ేవ�(ే �ె>�ాండKకంటM ¼̈చd గ	నటB6 %ా
"ను` ఆనంద�ైలమ	�� అ�ÌL�IంA య	Tx`డ�. 8888  వసN �మ	లsల6  %�పరస
9ాసTE అగరF 9ాసTE లవం%SపటC  9ాసTE దంతమ	�� కట-Cన నగరFలలk
తంJ9ాద�మ	ల; "ను` సం��ష12టBC చున`V. 9999  దయTUం��న ZీN �లలk #ాàల
క;మ�#?Nల;Tx`రF. #ాణÝ ఓÓీరF అపరం��� అలంక#Sంచు��"  క;(f�ారî�మ	న
"ల;చుచున`��. 10101010 క;మ�#§, ఆల�Iంచుమ	 ఆలkAంA �ెV±గ	¶ మ	 
స�జనమ	ను  తం(fK Pంట-" మరFవ�మ	 11111111 ఈ #ాà  పKభ	వ� అతడ� 



¯êందర�మ	ను �Å#Sన9ాడ� అత"�I నమస�#Sంచుమ	. 12121212 త�రF క;మ�#?N
T:ౖ9Eద�మ	 ¬Zి��"వచుdను జనులలk ఐశ�ర�వంతpల;  దయను 9:దక;దురF.
13131313 అంతఃప�రమ	లkనుండ� #ాàక;మ�#?N �³వలమ	 మ ©̈మ గల�� ఆ�� వసN �మ	
బం%ారF బ	టµC ప" �ేZిన��. 14141414 VAతK���న ప"గల వసN �మ	లను ధ#Sంచు��"
#ాà TUదwక; ఆ�� ¬Zి��" #ాబడ�చున`�� ఆ��ను 9:ంబ(fంచు ఆ��
�ె>క�ెN లsౖన కన�కల; ±దwక; ¬Zి��" #ాబడ�చుTx`రF. 15151515 ఉ�xqహ
సం��షమ	ల�� 9ారF వచుdచుTx`రF #ాజనగరFలk పK9EhంచుచుTx`రF. 16161616 
1ితరFలక; పKJ%ా క; క;మ�రFల;ందురF భ�!యందంతట వ� 9ా#S"
అ¥��ారFలను%ా "య !ం�ెదవ�. 17171717 తరమ	ల"`టను  Txమమ	
జj® పకమ	ండ�నటB6  TEను �ేయ	దును �ావ�న జనమ	ల; సర��ాలమ	 క;
కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుదురF.

�×రNనల గ\ంథమ	 46�×రNనల గ\ంథమ	 46�×రNనల గ\ంథమ	 46�×రNనల గ\ంథమ	 46

1111 �ేవ�డ� మనక; ఆశ\యమ	ను దుర¶మ	T:ౖ య	Tx`డ� ఆప�x�లమ	లk
ఆయన నమ	4��నద%Sన స}యక;డ� 2222 �ావ�న భ�! మ�రFuTUం��నను
న(fసమ	దKమ	లలk పర�తమ	ల; మ	"%Sనను 3333 9ాట- జలమ	ల; �Ìించుచు
నురFగ	 కట-Cనను ఆ ��ంగ	నక; పర�తమ	ల; కద>నను మనమ	 భయపడమ	.
(Z2ల�.) 4444 ఒక న�� కలదు, �x" �ాల;వల; �ేవ�" పటCణమ	ను స#��న`తp"
మం��రప� ప#S�దz  సÍలమ	ను సం��ష పరచుచున`V. 5555 �ేవ�డ� ఆ
పటCణమ	లk నుTx`డ� �x"�I చలనమ	 ల�దు అరFణ#దయమ	న �ేవ�డ�
�x"�I స}యమ	 �ేయ	 చుTx`డ�. 6666 జనమ	ల; �Ìించుచున`V



#ాజ�మ	ల; కదల; చున`V ఆయన తన కంఠధ�" V"1ించ%ా భ�! కర%S
��వ�చున`��. 7777 Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	 PQ�9ా మనక; ��(ై య	Tx`డ�.
య��Åబ	±క� �ేవ�డ� మనక; ఆశ\య��� య	Tx`డ�. 8888 PQ�9ా �ేZిన
�ార�మ	ల; వAd చూడ�(f. ఆయTE భ�!]ద Txశనమ	ల;
కల;గజ³య	9ాడ�. 9999 ఆయTE భ���గంతమ	లవరక; య	దzమ	ల; మ�నుu
9ాడ�. Vల;6  VరFచు9ాడ�ను బలs6 మ	ను �ెగనరFక;9ాడ�ను ఆయTE య	దz
రథమ	లను అ%S`లk �ా>d9Eయ	9ాడ� ఆయTE. 10101010 ఊరక;ండ�(f TETE �ేవ�డన"
�ె>Zి��ను(f అన�జనులలk TEను మ�న`తpడ నగ	దును భ�!]ద TEను
మ�న`తpడ నగ	దును 11111111 Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	 PQ�9ా మనక; ��(ై
య	Tx`డ� య��Åబ	±క� �ేవ�డ� మనక; ఆశ\య��� య	Tx`డ�.

�×రNనల గ\ంథమ	 47�×రNనల గ\ంథమ	 47�×రNనల గ\ంథమ	 47�×రNనల గ\ంథమ	 47

1111 సర�జనుల�#ా, చపuటB6  ��టBC (f జయధ�నుల�� �ేవ�"గ�#Sd ఆ#ా»టమ	
�ేయ	(f. 2222 PQ�9ా మ�న`తpడ� భయంకరFడ� ఆయన సర�భ�!�I
మ}#ాజ?ౖ య	Tx`డ�. 3333 ఆయన జనమ	లను మనక; లkపరచును మన
�ాదమ	ల �I\ంద పKజలను అణగ�ొKక;�ను. 4444 �xను 1LK!ంAన య��Åబ	నక;
మ}Jశయ�సuద మ	%ా మన ¯ా�సÍ ~మ	ను ఆయన మన��రక; ఏ#ాuటB
�ేZియ	Tx`డ�. 5555 �ేవ�డ� ఆ#ా»టమ	�� ఆ#�హణమ�PQను బ�రధ�"��
PQ�9ా ఆ#�హణమ�PQను. 6666 �ేవ�" �×#SNంచు(f �×#SNంచు(f మన #ాàను
�×#SNంచు(f �×#SNంచు(f. 7777 �ేవ�డ� సర�భ�!�I #ాజ?ౖ య	Tx`డ� రమ�మ	%ా
�×రNనల; �ాడ�(f. 8888 �ేవ�డ� అన�జనులక; #ాజ?ౖ య	Tx`డ� �ేవ�డ� తన



ప#S�దzZిం}సనమ	]ద ఆZీను(ై య	Tx`డ�. 9999 జనమ	ల పK¥xనుల;
అబµK }మ	±క� �ేవ�"�I జనులsౖ కcడ���"య	Tx`రF. భ�"9ాసుల;
ధ#Sంచు��ను �³(ెమ	ల; �ేవ�"V ఆయన మ�న`తp(xPQను.

�×రNనల గ\ంథమ	 48�×రNనల గ\ంథమ	 48�×రNనల గ\ంథమ	 48�×రNనల గ\ంథమ	 48

1111 మన �ేవ�" పటCణమందు ఆయన ప#S�దz  పర�తమందు PQ�9ా
%tపu9ాడ�ను బహÑ �×రNయ	డ�T:ౖ య	Tx`డ�. 2222 ఉతN ర��క;�న మ}#ాà
పటCణ���న Zీãను పర� తమ	 రమ����న PQతpN గల �bట నుంచబ(f
సర�భ�!�I సం��షకరమ	%ా నున`�� 3333 �x" నగరFలలk �ేవ�డ�
ఆశ\యమ	%ా పKత�m మగ	చుTx`డ�. 4444 #ాàల; కc(f#S 9ారF ఏకమ	%ా కc(f
వAd#S. 5555 9ారF �x" చూAన 9:ంటTE ఆశdర�ప(f#S భKమప(f త�ర%ా 9:È6��P#S.
6666 9ారచdటనుండ%ా వణక;ను పKసVంచు ZీN � 9Eద నయ	 9ా#S" పటMCను. 7777
త�రFu%ా>" ల�1ి త#§ªషp ఓడలను వ� పగ	ల%tటBC  చుTx`వ�. 8888
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా పటCణమ	నందు మన �ేవ�"
పటCణమ	నందు మనమ	 V"నటBC %ాTE జరFగ	ట మనమ	 చూA య	Tx`మ	
�ేవ�డ� "త�మ	%ా �x"" ZిÍ రపరAయ	Tx`డ�. (Z2ల�.) 9999 �ే9ా, �¤మ	 
ఆలయమ	నందు  కృపను ¥x�"ంAJVు. 10101010 �ే9ా,  Txమమ	 ఎంత %tపu�ో
 �×#SNయ	 భ���గంతమ	లవరక; అంత %tపu��  క;(f�ెP� J��
"ం(fయ	న`��. 11111111  Tx�యVధులనుబట-C  Zీãను పర�తమ	 సం��Ìించును
%ాక య��x క;మ�#?Nల; ఆనం��ంచుదురF%ాక. 12121212 మ	ందు #ాబ¢వ� తరమ	లక;
�x" Vవరమ	 ]రF �ెప�నటB6  ZీãనుచుటBC  JరFగ	చు �x"చుటBC



సంచ#Sంచు(f 13131313 �x" బ	రFàలను లs�I�ంచు(f �x" �Kా �ారమ	లను "�x"ంA
చూడ�(f �x" నగరFలలk సంచ#SంA 9ాట-" చూడ�(f. 14141414 ఈ �ేవ�డ�
స�x�ాలమ	 మనక; �ేవ�(ై య	Tx`డ� మరణమ	 వరక; ఆయన మనలను
న(f1ించును.

�×రNనల గ\ంథమ	 49�×రNనల గ\ంథమ	 49�×రNనల గ\ంథమ	 49�×రNనల గ\ంథమ	 49

1111 సర�జనుల�#ా ఆల�Iంచు(f. 2222 ¯ామ�ను�ల�! ¯ామంతpల�! ధ"క;ల�!
ద#SదుK ల�! లkక"9ాసుల�#ా, ]రందరF ఏకమ	%ా కc(f �ెV ±గ	¶ (f. Tx
T°రF Vజj® నVషయమ	లను పల;క;ను 3333 Tx హృదయ¥x�నమ	
ప�రÞV9Eకమ	ను గ�#Sdన�ై య	ండ�ను. 4444 గ��xరÍమ	గల�x"�I TEను
�ెV±%?¶దను Zి�x#ా ¬Zి��" Tx మరFగ	 మ�ట బయల;పర�ె దను. 5555
Tx��రక; ��ంచు9ా#S �ోషకృత�మ	ల; నను` చుటBC  ��"నప�డ�
ఆప�x�లమ	లలk TETEల భయపడవలsను? 6666 తమ ఆZిNP� �Kా పకమ" న!్మ
తమ ధన V¯ాN రతనుబట-C  ��గడ���ను9ా#S�I TETEల భయపడవలsను? 7777 ఎవడ�ను
ఏ Vధమ	�ేతT:ౖనను తన స�దరF" V¹ Aంపల�డ� 8888 9ాడ� క;ళØ6  చూడక
"త�మ	 బKతpక;నటB6  9ా" "!తNమ	 �ేవ�" స"`¥�" �Kా యhdతNమ	
�ేయగల9ాడ� ఎవడ�ను ల�డ� 9999 9ా#S �Kా ణV¹చన ధనమ	 బహÑ %tపu�� అ��
ఎన`ట-�I" ¬రక అటB6 ండవలZిన�ే. 10101010 జj® నుల; చ"��దురను సంగJ అత"�I
కనబడక;ండ ��దు మ�రF� ల;ను ప��Kా య	ల;ను ఏకమ	%ా నhంతpరF. 11111111
9ారF తమ ఆZిN " ఇతరFలక; V(fA12టBC దురF తమ Pండ�6  "రంతరమ	
"ల;చున"య	 తమ "9ాసమ	ల; తరతరమ	లక; ఉండ�న"య	 9ారను



��ందురF తమ భ�మ	లక; తమ 1LళØ6  12టBC దురF. 12121212 ఘనతవ ©̈ంAన9ా(ైనను
మనుషp�డ� "ల;వజjలడ� 9ాడ� నhంచుమృగమ	లను ��>న9ాడ�. 13131313
¯ా�Jశయ ప�రFÞ లక;ను 9ా#S T°ట-మ�టనుబట-C  9ా#S ననుస#Sంచు9ా#S�I" ఇ�ే
గJ. 14141414 9ారF �ా�xళమ	లk మంద%ా కcరdబడ�దురF మరణమ	 9ా#S�I
�ాప#SPQ� య	ండ�ను ఉదయమ	న య�xరÍవంతpల; 9ా#S TEల;దురF 9ా#S
స�ర�పమ	ల; "9ాసమ	ల�"9:ౖ �ా�xళమ	లk mయ�����వ�ను. 15151515 �ేవ�డ�
నను` �ేరFd��నును �ా�xళ బలమ	లkనుం(f ఆయన Tx �Kా ణమ	ను
V¹Aంచును.(Z2ల�.) 16161616 ఒకడ� ధనసంపను`(ైనప�డ� 9ా" Pంట- ఘనత
VసN #Sంచునప�డ� భయపడక;మ	. 17171717 9ాడ� చ"��వ�నప�డ� ఏ!య	
��"��డ� 9ా" ఘనత 9ా"9:ంట ��గదు. 18181818 క; 9E �¤ల; �ేZి��ంట-వ"
మనుషp�ల; "ను` సుN JంAనను తన yVత�ాలమ	న TUకడ� తను`
��గడ���"నను 19191919 అతడ� తన 1ితరFల తరమ	నక; ట�రవలsను 9ారF మ#S
ఎన`డ�ను 9:ల;గ	 చూడరF. 20202020 ఘనత TUం�� య	ం(fయ	 బ	��z ß̈నులsౖన9ారF
నhంచు జంతpవ�లను ��>య	Tx`రF.

�×రNనల గ\ంథమ	 50�×రNనల గ\ంథమ	 50�×రNనల గ\ంథమ	 50�×రNనల గ\ంథమ	 50

1111 �ే9ా�� �ేవ�(ైన PQ�9ా ఆజ® ఇచుdచుTx`డ� త�రFu��క;� nదల;��"
పడమట- ��క;�వరక; భ�"9ాసులను రమ4" ఆయన 1ిల;చుచుTx`డ�. 2222
ప#Sప�రÞ ¯êందర�మ	గల Zీãనులkనుం(f �ేవ�డ� పK�ాhంచుచుTx`డ� 3333
మన �ేవ�డ� 9Eం�ేయ	చుTx`డ� ఆయన మ�నమ	%ా నుండడ�. ఆయన
మ	ందర అ%S` మండ�చున`�� ఆయనచుటBC  పKచండ9ాయ	వ� VసరFచున`��.



4444 ఆయన తన పKజలక; Tx�యమ	 ¬రFdట�?r 5555 బల�రuణ �ేత Tx�� "బంధన
�ేZి��"న Tx భక;N లను Tx±దwక; సమకcరFdడ" ]�� ఆ�ాశమ	ను
భ�!" 1ిల;చుచుTx`డ�. 6666 �ేవ�డ� �xTE Tx�యకరNPQ� య	Tx`డ�.
ఆ�ాశమ	 ఆయన J" �ె>యజ³య	చున`��.(Z2ల�.) 7777 Tx జనుల�#ా, TEను
మ�టల�డబ¢వ�చుTx`ను ఆల �Iంచు(f ఇW\ా P�లc, ఆల�Iంప�మ	 TEను
�ేవ�డను  �ేవ� డను TEను  ]ద ¯ాm�మ	 ప>�?దను 8888  బల;ల
Vషయ��� TEను "ను` గ��w ంచుటల�దు  దహనబల;ల; "త�మ	 TxPQదుట
కనబడ�చున`V. 9999  Pంటనుం(f �Å(ెT:ౖనను  మందలkనుం(f ��టäCళ6T:ౖనను
TEను ¬Zి��నను. 10101010 అడVమృగమ	ల"`య	 9EP��ండల]��
ప�వ�ల"`య	 Tx9Eగ�x 11111111 ��ండలలk" ప{ల"`ట-" TET:రFగ	దును
��లమ	లలk" పWా�దుల; Tx వశ��� య	న`V. 12121212 లkకమ	ను �x"
ప#Sప�రÞతయ	 Tx9E. TEను ఆక>%t"నను �� �ెపuను. 13131313 వృషభమ	ల
మ�ంసమ	 TEను JందుTx? ��టäCళ6  రకNమ	 �xK గ	దుTx? 14141414 �ేవ�"�I సుN J
య�గమ	 �ేయ	మ	 మ�న`తp"�I  nÖ క;�బడ�ల; �ె>6 ంచుమ	. 15151515
ఆప�x�లమ	న వ� నను`గ�#Sd nఱÃ12టBC మ	 TEను "ను` V(f1ిం�ెదను
వ� నను` మ ©̈మ పర �ెదవ�. 16161616 భ�IN ß̈నుల�� �ేవ�డ� ఇటB6
Z2లVచుdచుTx`డ� Tx కటCడల; Vవ#Sంచుటక;  �³! ప"? Tx "బంధన
T°ట వAం�ెద9E!? 17171717 ��దుw బµటB క; అసహ�మ	గ�x వ� Tx మ�టలను 
9:నుకక; ��K Zి9EZ2దవ�. 18181818 వ� �ొంగను చూAనప�డ� 9ా"�� ఏ�×భVం�ెదవ�
వ���xరFల�� వ� ¯ాంగత�మ	 �ేZ2దవ�. 19191919 �×డ��ేయవలsన" వ� T°రF
�ెరచుచుTx`వ�  Txల;క కపటమ	 క>uంచుచున`��. 20202020 వ� కcరFdం(f 



స�దరF"]ద ��ం(ెమ	ల; �ెప�చుTx`వ�  త>6  క;మ�రF"]ద
అప"ందల; ¹ప�చుTx`వ�. 21212121 ఇట-C  పనుల; వ� �ేZినను TEను
మ�"T:ౖయ	ంట-" అందుక; TEను �³వలమ	 వంట-9ాడన" వను��ంట-V
అP�ే  కను`లPQదుట ఈ సంగతpలను TEను వరFస%ా ఉంA "ను`
గ��w ం�ెదను 22222222 �ేవ�" మరచు9ారల�#ా, �º" ãAంచు��ను(f ల�"PQడల
TEను !మ	4ను *>d9Eయ	దును త1ిuంచు 9ా(ెవడ�ను ల�క��వ�ను 23232323
సుN Jయ�గమ	 అ#Suంచు9ాడ� నను` మ ©̈మ పరచు చుTx`డ� TEను 9ా"�I
�ేవ�" రmణ కనుపరచునటB6  9ాడ� మ�ర¶మ	 Zిదzపరచు��T:ను.

�×రNనల గ\ంథమ	 51�×రNనల గ\ంథమ	 51�×రNనల గ\ంథమ	 51�×రNనల గ\ంథమ	 51

1111 �ే9ా,  కృప��ప�న నను` కరFణÝంప�మ	  9ాతqల� బµహÑళ�మ	��ప�న
Tx అJక\మమ	లను తp(fA9Eయ	మ	 2222 Tx �ోషమ	 ��వ�నటB6  నను` బµగ	%ా
కడ�గ	మ	. Tx �ాపమ	 ��వ�నటB6  నను` పVతKపరచుమ	. 3333 Tx
అJక\మమ	ల; Txక; �ె>ZLయ	న`V Tx �ాప��ల6 ప�డ� TxPQదుట నున`��.
4444 క; �³వలమ	 �³ V#�ధమ	%ా TEను �ాపమ	 �ేZి య	Tx`ను 
దృÌిCPQదుట TEను �ెడ�తనమ	 �ేZియ	Tx`ను �ావ�న ఆజ® ఇచుdనప�డ�
వ� Jమంతpడవ�%ా అగపడ�దువ� ¬రFu ¬రFdనప�డ� "ర4ల;డవ�%ా
అగపడ�దువ�. 5555 TEను �ాపమ	లk ప�ట-Cన9ాడను �ాపమ	లkTE Tx త>6  నను`
గర»మ	న ధ#Sం�ెను. 6666 వ� అంతరంగమ	లk సత�మ	 �ÅరFచుTx`వ�
ఆంతర�మ	న Txక; జj® నమ	 �ె>యజ³య	దువ�. 7777 TEను పVతpK డనగ	నటB6

©̈¯�qప��� Tx �ాపమ	 ప#Sహ#Sంప�మ	. ©̈మమ	కంటMను TEను �ెల6 %ా



నుండ�నటB6  వ� నను` కడ�గ	మ	. 8888 ఉ�xqహ సం��షమ	ల; Txక;
V"1ింప�మ	 అప�డ� వ� V#SAన PQమ	కల; హ#Sªంచును. 9999 Tx
�ాపమ	లక; Vమ	ఖడవ� కమ	4 Tx �ోషమ	ల"`ట-" తp(fA9Eయ	మ	. 10101010
�ే9ా, Txయందు �దzహృదయమ	 కల;గజ³య	మ	 Tx అంతరంగమ	లk
ZిÍ ర���న మనసుqను నూతన మ	%ా ప�ట-C ంచుమ	. 11111111  స"`¥�లkనుం(f నను`
��K Zి9Eయక;మ	  ప#S��xz త4ను Tx±దwనుం(f ¬Zి9Eయక;మ	. 12121212 
రmణxనందమ	 Txక; మరల ప�ట-C ంచుమ	 సమ4Jగల మనసుq కల;గజ³Zి
నను` దృఢపరచుమ	. 13131313 అప�డ� అJక\మమ	 �ేయ	9ా#S�I  ��K వలను
బ¢¥�ం�ెదను �ాప�ల;ను  తటBC  JరFగ	దురF. 14141414 �ే9ా, Tx రmణకరNయగ	 �ే9ా
ర�ాN ప#ాధమ	నుం(f నను` V(f1ింప�మ	 అప�డ� Tx Txల;క  J"గ�#Sd
ఉ�xqహ%ానమ	 �ేయ	ను. 15151515 పKభ	9ా, Tx T°రF  సుN J" పKచురపరచునటB6  Tx
12దవ�లను �ెరFవ�మ	. 16161616 వ� బ>" �ÅరF9ాడవ��ావ� �Å#SనPQడల TEను
అ#Suంచుదును దహనబ> �IషC���న�� �ాదు. 17171717 V#S%Sన మనZLq �ేవ�"�IషC���న
బల;ల; �ే9ా, V#S%S న>%Sన హృదయమ	ను వ� అలm�మ	 �ేయవ�. 18181818 
కటµmమ	��ప�న Zీãనుక; �¤ల;�ేయ	మ	 PQర�షల�మ	±క� %�డలను
కట-C ంచుమ	. 19191919 అప�డ� Jయ	కNమ	లsౖన బల;ల;ను దహనబల;ల;ను
స#ా�ంగ �మమ	ల;ను క; అం%§కృతమ	 లగ	ను అప�డ� జనుల; 
బ>1ీఠమ	]ద �Å(ెల న#Suం�ె దరF.

�×రNనల గ\ంథమ	 52�×రNనల గ\ంథమ	 52�×రNనల గ\ంథమ	 52�×రNనల గ\ంథమ	 52

1111 &రF(x, �ేZిన �×డ�నుబట-C   9:ందుక; అJశయ పడ�చుTx`వ�? �ేవ�" కృప



"త�మ	ండ�ను. 2222 ¹సమ	 �ేయ	9ా(x, 9ా(fగల మంగల కJNవలs  Txల;క
Txశనమ	 �ేయ ను�ేw hంచుచున`�� 3333 �¤ల;కంటM �×డ��ేయ	టయ	 J
పల;క;టకంటM అబదzమ	 �ెప�టయ	 �IషCమ	.(Z2ల�.) 4444 కపట���న Txల;క
గల9ా(x, అ¥�క Txశనకరమ	లsౖన మ�టల� �IషCమ	. 5555 �ావ�న �ేవ�డ�
స�x�ాలమ	 "ను` అణగ%tటBC ను "ను` పటBC ��" ఆయన 
గ	(xరమ	లkనుం(f "ను` 12ల6 %Sంచును సyవ�ల �ేశమ	లkనుం(f "ను`
"ర�4లమ	 �ేయ	ను.(Z2ల�.) 6666 Jమంతpల; చూA భయభక;N ల; క>%S 7777 ఇ��%�
�ేవ�" తనక; దుర¶మ	%ా నుంచు��నక తన ధనసమృ��zయందు న!్మక
య	ంA తన �ేటBను బలపరచు��"న9ాడ� �(ేయ" �ెప� ��నుచు 9ా""
చూA నవ��దురF. 8888 TET:ౖ�ే �ేవ�" మం��రమ	లk పచd" ఒÚవ �ెటBC వలs
నుTx`ను "త�మ	 �ేవ�" కృపయందు న!్మక య	ంచుచుTx`ను 9999 వ�
�x" T:ర9E#SdJV గనుక TEను "త�మ	 "ను` సుN Jం�ెదను.  Txమమ	 
భక;N ల దృÌిC �I ఉతNమ���న�� TEను �x" స4#SంA క"12టBC చుTx`ను.

�×రNనల గ\ంథమ	 53�×రNనల గ\ంథమ	 53�×రNనల గ\ంథమ	 53�×రNనల గ\ంథమ	 53

1111 �ేవ�డ� ల�డ" బ	��z ß̈నుల; తమ హృదయమ	లk అను��ందురF.9ారF
�ె(f��Pన9ారF, అసహ��ార�మ	ల; �ేయ	దురF�¤ల; �ేయ	9ా(ొకడ�ను
ల�డ�. 2222 V9Eకమ	 క>%S �ేవ�" 9:దక;9ారF కల#³¹ అ"�ేవ�డ�
ఆ�ాశమ	నుం(f చూA నరFలను ప#S�>ం�ెను. 3333 9ారందరFను �x#S �¾ల%S
బÐJN %ా �ె(fయ	Tx`రF ఒకడ�ను తపuక;ండ అందరFను �ె(fయ	Tx`రF �¤ల;
�ేయ	9ా#?వరFను ల�రF ఒక�(ైనను ల�డ�. 4444 �ేవ�"�I �Kా రÍన�ేయక ఆ}రమ	



!ంగ	నటB6 %ా Tx పKజలను !ంగ	 �ా�ాతp4లక; �ె>Vల��x? 5555 భయ�ారణమ	
ల�"�bట 9ారF భయ��\ా ంతpలsౖ#S. నను` మ	టC(f9Eయ	9ా#S PQమ	కలను
�ేవ�డ� �ెదర %tట-Cయ	Tx`డ� �ేవ�డ� 9ా#S" ఉ1L�fం�ెను గనుక వ� 9ా#S"
Zిగ	¶ పరAJV. 6666 Zీãనులkనుం(f ఇW\ా P�ల;నక;రmణకల;గ	ను %ాక. �ేవ�డ�
�ెరలkనున` తన పKజలను ర1ిuంచునప�డ� య��Åబ	 హ#Sªంచును ఇW\ా P�ల;
సం��Ìించును.

�×రNనల గ\ంథమ	 54�×రNనల గ\ంథమ	 54�×రNనల గ\ంథమ	 54�×రNనల గ\ంథమ	 54

1111 �ే9ా,  Txమమ	నుబట-C  నను` ర�fంప�మ	  ప#ాక\మమ	నుబట-C  Txక;
Tx�యమ	 ¬రFdమ	. 2222 �ే9ా, Tx �Kా రÍన ఆల�Iంప�మ	 Tx T°ట- మ�టల;
�ెV"బ¿టBC మ	. 3333 అను�ల; Tx ]���I ల�Aయ	Tx`రF బల�ఢ��ల; Tx �Kా ణమ	
¬య¸చుచుTx`రF 9ారF తమPQదుట �ేవ�" ఉంచు��న`9ారF �ారF. (Z2ల�.)
4444 ఇ��%� �ేవ�(ే Txక; స}యక;డ� పKభ	9E Tx �Kా ణమ	ను ఆద#Sంచు9ాడ� 5555
Tx శతpK వ�ల; �ేయ	 �×డ� ఆయన 9ా#S]���I ర1ిuంచును  సత�మ	నుబట-C
9ా#S" నhంపజ³య	మ	 ZL�xdరuణలsౖన బల;లను TEను క#Suం�ెదను. 6666
PQ�9ా,  Txమమ	 ఉతNమమ	 TEను �x"�I కృతజ®�xసుN తpల;
�ె>6 ంచుచుTx`ను. 7777 ఆపదల"`ట-లkనుం(f ఆయన నను` V(f1ింA
య	Tx`డ� Tx శతpK వ�ల గJ" చూA Tx కను` సం��Ìించు చున`��.

�×రNనల గ\ంథమ	 55�×రNనల గ\ంథమ	 55�×రNనల గ\ంథమ	 55�×రNనల గ\ంథమ	 55

1111 �ే9ా, �ెV±%S¶  Tx �Kా రÍన ఆల�Iంప�మ	 Tx Vన`పమ	నక; Vమ	ఖుడ9:ౖ



య	ండక;మ	. 2222 Tx మనV ఆల�IంA Txక;తN ర!మ	4. 3333 శతpK వ�ల
శబwమ	నుబట-Cయ	 దుషpC లబల��x�రమ	నుబట-Cయ	 TEను Aం�x�\ా ంతpడT:ౖ
VW\ా ంJ ల�క మ�ల;గ	 చుTx`ను.9ారF Tx]ద �ోషమ	
¹ప�చుTx`రFఆగ\హమ	గల9ా#?r నను` ©̈ంZించుచుTx`రF. 4444 Tx గ	ం(ె
Txలk 9Eదనపడ�చున`�� మరణభయమ	 Txలk ప�టBC చున`�� 5555 ��గ	ల;ను
వణక;ను Txక; కల;గ	చున`V మ} భయమ	 నను` మ	ంA9EZ2ను. 6666 ఆ}
గ	వ�వలs Txక; #?క�ల;న`PQడల TEను ఎ%S#S��P T:మ4��%ా నుందుTE 7777
త�రప(f దూరమ	%ా �ా#S��P 12ను%ా>" సు(f%ా>" త1ిuంచు��" 8888
అరణ�మ	లk "వZింAయ	ందుTE అను ��ంట-". 9999 పటCణమ	లk బల��x�ర
కలహమ	ల; జరFగ	ట TEను చూచుచుTx`ను. పKభ	9ా, అట-Cపనుల;
�ేయ	9ా#S" "ర�4లమ	 �ేయ	మ	 9ా#S Txల;కల; � ే��ంచుమ	. 10101010
#ాJKంబగళØ6  9ారF పటCణప� �Kా �ారమ	ల ]ద JరFగ	చుTx`రF �ాపమ	ను
�ెడ�తనమ	ను �x"లk జరFగ	చున`V. 11111111 �x" మధ�ను Txశన�I\యల;
జరFగ	చున`V వంచనయ	 కపటమ	ను �x" అంగ(f �ధులలk మ�నక
జరFగ	చున`V. 12121212 నను` దూÌించు9ాడ� శతpK వ� �ాడ� శతpK 9:ౖనPQడల TEను
�x" స ©̈ంపవచుdను Tx]ద !ట-Cపడ�9ాడ� Txయందు పగపట-Cన 9ాడ� �ాడ�
అట-C9ా(ై�ే TEను �x%Sయ	ండవచుdను. 13131313 ఈ ప"�ేZిన వ� Tx సహ�ా#SV Tx
�ె>�ాడవ� Tx ప#Sచయ	డవ�. 14141414 మనమ	 కc(f మధుర���న %�Ìి¡ �ేZి
య	న`9ారమ	 ఉతqవమ	నక; 9:ళØ6  సమ�హమ	�� �ేవ�" మం��ర మ	నక;
��P య	న`9ారమ	. 15151515 9ా#S�I మరణమ	 అక¯ా4తpN %ా వచుdను %ాక
సyవ�ల;%ాTE 9ారF �ా�xళమ	నక; ��%S��వ�దురF %ాక �ెడ�తనమ	 9ా#S



"9ాసమ	లలkను 9ా#S అంతరంగమ	 నందును ఉన`�� 16161616 అP�ే TEను
�ేవ�"�I nఱÃ12టBC ��ందును PQ�9ా నను` ర�fంచును. 17171717
¯ాయం�ాలమ	న ఉదయమ	న మ¥x�హ`మ	న TEను ¥x�"ంచుచు
nఱÃ12టBC ��ందును ఆయన Tx �Kా రÍన Txల�Iంచును 18181818 Tx శతpK వ�ల; అTEక;లsౖ
య	Tx`రF అPనను 9ారF Tx]���I #ాక;ండ�నటB6  సమ�¥xనమ	 కల;గజ³Zి
ఆయన Tx �Kా ణమ	ను V¹AంA య	Tx`డ�. 19191919 ప�#ాతన�ాలమ	
nదల;��" ఆZీనుడగ	 �ేవ�డ�, మ�రFమనసుq ల�"9ా#?r తనక;
భయపడ"9ా#S�I ఉతN ర !చుdను. 20202020 తమ�� సమ�¥xనమ	%ా నున`9ా#S�I
9ారF బల� �x�రమ	 �ేయ	దురF �xమ	 �ేZిన "బంధన నJక\!ంతpరF. 21212121
9ా#S T°ట- మ�టల; 9:న`వలs మృదువ�%ా నున`V అP�ే 9ా#S హృదయమ	లk
కలహమ	న`��. 9ా#S మ�టల; చమ	రFకంటM నును12ౖనV అP�ే అV వర�ºZిన
కతpN ల�. 22222222  ´µరమ	 PQ�9ా]ద ¹ప�మ	 ఆయTE "ను` ఆదు��నును
Jమంతpలను ఆయన ఎన`డ�ను కదలయడ�. 23232323 �ే9ా, Txశనకcపమ	లk
వ� 9ా#S" పడ9Eయ	దువ� ర�ాN ప#ాధుల;ను వంచక;ల;ను సగమ	�ాల���న
బKదుకరF. TET:ౖ�ే యందు న!్మకయ	ంA య	Tx`ను.

�×రNనల గ\ంథమ	 56�×రNనల గ\ంథమ	 56�×రNనల గ\ంథమ	 56�×రNనల గ\ంథమ	 56

1111 �ే9ా, నను` కరFణÝంప�మ	 మనుషp�ల; నను` !ంగ వలsన" య	Tx`రF
��న��ల6  9ారF ��#ాడ�చు నను` బµ¥�ంచు చుTx`రF. 2222 అTEక;ల; గ#S�ంA Tx��
��#ాడ�చుTx`రF ��న��ల6  Tx��రక; ��ంAయ	న`9ారF నను` !ంగ వలsన"
య	Tx`రF 3333 Txక; భయమ	 సంభVంచు ��నమ	న "ను` ఆశ\



PంచుచుTx`ను. 4444 �ేవ�"బట-C  TEను ఆయన 9ాక�మ	ను �×#SNం�ెదను
�ేవ�"యందు న!్మకయ	ంA య	Tx`ను TEను భయ పడను శ#§ర¥xరFల;
నTE`! �ేయగలరF? 5555 ��న��ల6  9ారF Tx మ�టల; అ�ారÍమ	 �ేయ	దురF
Txక; }" �ేయవలsనన` తలంప�ల� 9ా#S�I "త�మ	 ప�టBC చున`V. 6666 9ారF
గ	ంప�కc(f ��ంAయ	ందురF Tx �Kా ణమ	 ¬య%�రFచు 9ారF Tx అడ�గ	
జjడల; క"12టBC దురF. 7777 �xమ	 �ేయ	 �ోష�I\యల�ేత 9ారF త1ిuంచు
��ందు#ా? �ే9ా, �Åపమ	�ేత జనమ	లను అణగ%tటBC మ	 8888 Tx సం�xరమ	లను
వ� లs�I�ంA య	Tx`వ� Tx క`ళØ6   బ	(fiలk నుంచబ(f య	న`V అV 
కVలsలk1 కనబడ�ను గ�x. 9999 TEను nఱÃ12టBC  ��నమ	న Tx శతpK వ�ల; 9:నుకక;
JరFగ	దురF. �ేవ�డ� Tx పmమ	న నుTx`డ" Txక; �ె> య	ను. 10101010 �ేవ�"బట-C
TEను ఆయన 9ాక�మ	ను �×#SNం�ెదను PQ�9ానుబట-C  ఆయన 9ాక�మ	ను
�×#SNం�ెదను 11111111 TEను �ేవ�"యందు న!్మకయ	ంA య	Tx`ను TEను
భయపడను నరFల; నTE`! �ేయగలరF? 12121212 �ే9ా, వ� మరణమ	లkనుం(f Tx
�Kా ణమ	ను త1ిuంAయ	Tx`వ� TEను yవప� 9:ల;గ	లk �ేవ�" స"`¥�"
సంచ#Sంచు నటB6  జj#Sపడక;ండ వ� Tx �ాదమ	లను త1ిuంA య	Tx`వ�. 13131313
TEను క; nÖ క;���" య	Tx`ను TEను క; సుN Jయ�గమ	ల న#Suం�ెదను.

�×రNనల గ\ంథమ	 57�×రNనల గ\ంథమ	 57�×రNనల గ\ంథమ	 57�×రNనల గ\ంథమ	 57

1111 నను` కరFణÝంప�మ	 �ే9ా నను` కరFణÝంప�మ	 TEను  శరణ	జ�Ad
య	Tx`ను ఈ ఆపదల; �¾ల%S��వ�వరక;  #?క�ల డను శరణ	జ�Ad
య	Tx`ను. 2222 మ�న`తp(ైన �ేవ�"�I Tx �ార�మ	 సఫలమ	�ేయ	



�ేవ�"�I TEను nఱÃ  12టBC చుTx`ను. 3333 ఆయన ఆ�ాశమ	నుం(f ఆజ® ఇAd
నను` ర�fంచును నను` !ంగ%�రF9ారF దూషణల; పల;క;నప�డ� �ేవ�డ�
తన కృ�ాసత�మ	లను పంప�ను.(Z2ల�.) 4444 Tx �Kా ణమ	 Zింహమ	లమధ�
నున`�� �Å���ేKక;ల మధ�ను TEను పండ���నుచుTx`ను 9ా#S దంతమ	ల;
&లమ	ల; అV అంబ	ల; 9ా#S Txల;క 9ా(fగల కJN . 5555 �ే9ా, ఆ�ాశమ	కంటM
అతp�న`తpడవ�%ా "ను` కనుపరచు��నుమ	  పK´µవమ	 సర�భ�!]ద
కనబడ"మ	4. 6666 Tx అడ�గ	లను A�I�ంచు��నుట�?r 9ారF వల±(fi#S Tx
�Kా ణమ	 క;\ ం%Sయ	న`��. Tx PQదుట గ	ంట తKV� �x"లk �x�¤ప(f#S. (Z2ల�.) 7777
Tx హృదయమ	 "బËరమ	%ా నున`�� �ే9ా, Tx హృదయమ	 "బËరమ	%ా
నున`�� TEను �ాడ�చు సుN J%ానమ	 �ేZ2దను. 8888 Tx �Kా ణమ�, �¤ల;��నుమ	
స�రమండలమ� Zి�x#ా, �¤ల;��ను(f TEను 9Eక;వTE ల��ెదను. 9999  కృప
ఆ�ాశమ	కంటM ఎతNPన��  సత�మ	 �¤ఘమండలమ	వరక;
9ా�1ింAయ	న`��. 10101010 పKభ	9ా, జనమ	లలk క; కృతజ®�xసుN తpల; TEను
�ె>6 ం�ెదను పKజలలk "ను` �×#SNం�ెదను. 11111111 �ే9ా, ఆ�ాశమ	కంటM
అతp�న`తpడవ�%ా "ను` కనుపరచు��నుమ	.  పK´µవమ	 సర�భ�!]ద
కనబడ"మ	4.

�×రNనల గ\ంథమ	 58�×రNనల గ\ంథమ	 58�×రNనల గ\ంథమ	 58�×రNనల గ\ంథమ	 58

1111 అ¥�పతpల�#ా, ]రF J ననుస#SంA మ�టల�డ�దు రన`�� "జమ�?
నరFల�#ా, ]రF Tx�యమ	నుబట-C  ¬రFu ¬రFd దు#ా? 2222 ల��ే, ]రF
హృదయప�ర�కమ	%ా �ెడ�తనమ	 జ#S%SంచుచుTx`రF �ేశమందు ] �ేJ



బల��x�రమ	 త�A �ె>6 ంచు చుTx`రF. 3333 త>6కడ�ప�న ప�ట-Cన�� nదల;��"
భ�IN ß̈నుల; Vప#§త బ	��z  క>%Sయ	ందురF ప�ట-Cన��డTE అబదzమ	ల�డ�చు
త1ిu��వ�దురF. 4444 9ా#S Vషమ	 Txగ	�ామ	 Vషమ	వంట-�� మ�ంJKక;ల; ఎంత
TEరFu%ా మంJKంAనను 5555 9ా#S స�రమ	 తనక; Vనబడక;ండ�నటB6  �ెV
మ�Zి��నునట-C  �ెVట- �ామ	వలs 9ారFTx`రF. 6666 �ే9ా, 9ా#S T°ట- పండ6 ను
VరFగ%tటBC మ	 PQ�9ా, ��దమ Zింహమ	ల �Åరలను ఊడ %tటBC మ	. 7777 �ారF
ళ6వలs 9ారF గJంA��వ�దురF అతడ� తన బµణమ	లను సం¥�ంప%ా అV
తpTxతpనకలsౖ ��వ�ను. 8888 9ారF కర%S��Pన నతNవలs నుందురF సూరF�"
చూడ" గర»¯Kా వమ	వలs నుందురF. 9999 ] క;ండలక; మ	ళ6కంపల Z2గ
తగలకమ	ను1L అ�� పAd�ైనను ఉ(f�Iన�ైనను ఆయన �x" T:గర
%tటBC చుTx`డ�, 10101010 పKJదండన కల;గ%ా Jమంతpల; చూA సం�� ÌించుదురF
భ�IN ß̈నుల రకNమ	లk 9ారF తమ �ాదమ	లను కడ�గ	 ��ందురF. 11111111
�ావ�న"శdయమ	%ా Jమంతpలక; ఫలమ	 కల;గ	 న"య	 "శdయమ	%ా
Tx�యమ	 ¬రFd �ేవ�డ� లkకమ	లk నుTx`డ"య	 మనుషp�ల;
ఒప���ందురF.

�×రNనల గ\ంథమ	 59�×రNనల గ\ంథమ	 59�×రNనల గ\ంథమ	 59�×రNనల గ\ంథమ	 59

1111 Tx �ే9ా, Tx శతpK వ�ల�ేJలkనుం(f నను` త1ిuం ప�మ	. Tx]ద పడ�9ా#S�I
Aక�క;ండ నను` ఉదz#Sంచుమ	. 2222 �ాపమ	 �ేయ	9ా#S �ేJలkనుం(f నను`
త1ిuంప�మ	. ర�ాN ప#ాధుల �ేJలkనుం(f నను` ర�fంప�మ	. 3333 Tx �Kా ణమ	
¬యవలsన" 9ారF ��ంAయ	Tx`రF PQ�9ా, Tx �ోషమ	నుబట-C  �ాదు Tx



�ాప మ	నుబట-C �ాదు ఊరకP� బలవంతpల; Tx12ౖ" ��గ	బ(f య	Tx`రF. 4444
Txయందు ఏ అక\మమ	ను ల�క;న`ను 9ారF పరFగ	 లsJN  Zిదzపడ�చుTx`రF
నను` క>Zి��నుట�?r �¤లa�నుమ	. 5555 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా9:ౖన
�ే9ా, ఇW\ా P�ల; �ే9ా, అన�జనులంద#S" h�fంచుట�?r �¤లa�నుమ	
అ¥�క�ోKహÑలలk ఎవ#S" క"క#Sంపక;మ	.(Z2ల�.) 6666 ¯ాయం�ాలమ	న 9ారF
మరల వ�ెdదరF క;క�వలs nరFగ	చు పటCణమ	చుటBC  JరFగ	దురF. 7777
Vను9ా#?వరFను ల�రను��" 9ారF తమ T°టనుం(f మ�టల; 9:ళ6గ\క;�దురF. 9ా#S
12దవ�లలk కతpN ల;న`V. 8888 PQ�9ా, వ� 9ా#S" చూA నవ��దువ�
అన�జనులంద#S" వ� అపహZించుదువ�. 9999 Tx బలమ�, ��రక; TEను
క"12టBC ��నుచుTx`ను Tx ఉన`త���న దుర¶మ	 �ేవ�(ే. 10101010 Tx �ేవ�డ� తన
కృపలk నను` క>Zి��T:ను Tx��రక; ��ంAయ	న`9ా#S�I సంభVంAన�x""
�ేవ�డ� Txక; చూ1ించును. 11111111 9ా#S" చంపక;మ	 ఏలయన%ా Tx పKజల; �x""
మరA��దు#³¹. మ��³(ె���న పKభ	9ా,  బలమ	�ేత 9ా#S" �ెల�6  �ెదరF �ేZి
అణగ%tటBC మ	. 12121212 9ా#S 12దవ�ల మ�టలనుబట-Cయ	 9ా#S T°ట- �ాప
మ	నుబట-Cయ	 9ారF పల;క; Wాపమ	లనుబట-Cయ	 అబదzమ	లనుబట-Cయ	
9ారF తమ గర�మ	లk Aక;�బడ�దురF%ాక. 13131313 �Åపమ	�ేత 9ా#S" "ర�4లమ	
�ేయ	మ	 9ారF ల�క��వ�నటB6  9ా#S" "ర�4లమ	 �ేయ	మ	 �ేవ�డ�
య��Åబ	 వంశమ	ను ఏల;చుTx`డ" భ���గంతమ	లవరక; మనుషp�ల;
ఎరFగ	నటB6  �ేయ	మ	.(Z2ల�.) 14141414 ¯ాయం�ాలమ	న 9ారF మరల వ�ెdదరF
క;క�వలs nరFగ	చు పటCణమ	చుటBC  JరFగ	దురF 15151515 Jం(f��రక; 9ారF ఇటB
అటB JరFగ	ల�(ెదరF తృ1ిN  కల;గ"PQడల #ాJK అంతయ	 ఆగ	దురF. 16161616 వ�



Txక; ఎతNPన �Åట%ా ఉTx`వ� ఆప��wనమ	న Txక; ఆశ\యమ	%ా ఉTx`వ�. 
బలమ	నుగ�#Sd TEను �×#SNం�ెదను ఉదయమ	న
కృపనుగ�#Sdఉ�xqహ%ానమ	 �ేZ2దను 17171717 �ేవ�డ� Txక; ఎతNPన �Åట%ాను
కృపగల �ేవ�డ�%ాను ఉTx`డ� Tx బలమ�, "TE` �×#SNం�ెదను.

�×రNనల గ\ంథమ	 60�×రNనల గ\ంథమ	 60�×రNనల గ\ంథమ	 60�×రNనల గ\ంథమ	 60

1111 �ే9ా, మమ	4 VడTx(fయ	Tx`వ� మమ	4 �ెదర%tట-C  య	Tx`వ� వ�
�Åపప(fJV మమ	4 మరల బµగ	�ేయ	మ	. 2222 వ� �ేశమ	ను
కం1ింపజ³Zియ	Tx`వ� �x"" బదwల; �ేZియ	Tx`వ� అ�� వణక;చున`�� అ��
ప(f��Pన �bటBల; బµగ	 �ేయ	మ	. 3333  పKజలక; వ� క� Sన�ార�మ	ల;
�ేZిJV త�ల;నటB6  �ేయ	 మద�మ	ను మ�క; �xK %SంAJV 4444 సత�మ	
"!తNమ	 ఎJN  పటBC ట�?r యందు భయభక;N ల;గల9ా#S�I 9,క ధ�జమ	 "Ad
య	Tx`వ�.(Z2ల�.) 5555  1ిKయ	ల; V¹Aంపబడ�నటB6   క;(f�ేత నను`
ర�fంA Txక;తN ర!మ	4 6666 తన ప#S�దzత��డ" �ేవ�డ� మ�ట PAd
య	Tx`డ� TEను పKహ#Sªం�ెదను Ì2�?మ	ను పంA12టMCదను సు�Å�తp లkయను
��>1ిం�ెదను. 7777 %Sల�దు Tx�� మనÌLª  Tx�� ఎâKా Pమ	 Txక; hర¯ాN  ణమ	
య��x Tx #ాజదండమ	. 8888 ¹య�బ	 TEను �ాళØ6  కడ�గ	��ను పæç6మ	
ఎ�ోమ	]ద Tx �ెప� Vస#S9Eయ	దును Óి>ÌిNయ�, నను`గ�#Sd
ఉ�xqహధ�"�ేయ	మ	. 9999 �Åటగల పటCణమ	లk"�I నT:`వడ� ��డ���"
��వ�ను? ఎ�ోమ	లk"�I నT:`వడ� న(f1ించును? 10101010 �ే9ా, వ� మమ	4
VడTx(fయ	Tx`వ� గ�x? �ే9ా, మ� ZLనల��కcడ వ� బయల;�ేరFట మ�"



య	Tx`వ� గ�x? 11111111 మనుషp�ల స}యమ	 వ�రÍమ	 శతpK వ�లను
జPంచుటక; మ�క; స}యమ	 దయ �ేయ	మ	. 12121212 �ేవ�" వలన �¤మ	
&ర�ార�మ	ల; జ#S%Sం�ెదమ	 మ� శతpK వ�లను అణగ�ొKక;�9ాడ� ఆయTE.

�×రNనల గ\ంథమ	 61�×రNనల గ\ంథమ	 61�×రNనల గ\ంథమ	 61�×రNనల గ\ంథమ	 61

1111 �ే9ా, Tx nఱÃ  ఆల�Iంప�మ	 Tx �Kా రÍనక; �ెV±గ	¶ మ	 2222 Tx �Kా ణమ	
తల6 (fల6 %ా భ���గంతమ	లనుం(f క; nఱÃ 12టBC చుTx`ను TEను
ఎక�ల�నంతPQతNPన ��ండ12ౖ�Iనను` ఎ�I�ం చుమ	. 3333 వ� Txక;
ఆశ\యమ	%ా నుంట-". శతpK వ�లPQదుట బల���న �Åట%ానుంట-V 4444
య	గయ	గమ	ల; TEను  గ	(xరమ	లk "వZిం�ెదను  #?క�ల �xటBన
�xగ	��ందును (Z2ల�.) 5555 �ే9ా, వ� Tx nÖ క;�బడ�ల నం%§క#SంA య	Tx`వ�
 Txమమ	నందు భయభక;N ల;గల9ా#S ¯ా�సÍ ~మ	 వ� Txకనుగ\ ©̈ంA
య	Tx`వ�. 6666 #ాàనక; �º#ా� య	వ� కల;గజ³య	దువ� %ాక అత"
సంవతqరమ	ల; తరతరమ	ల;గడచును %ాక. 7777 �ేవ�" స"`¥�" అతడ�
"రంతరమ	 "వZించును %ాక అత" �ా�ాడ�ట�?r కృ�ాసత�మ	లను "య!ం
చుమ	. 8888 ��న��నమ	 Tx nÖ క;�బడ�లను TEను �ె>6 ంచు నటB6   Txమమ	ను
"త�మ	 �×#SNం�ెదను.

�×రNనల గ\ంథమ	 62�×రNనల గ\ంథమ	 62�×రNనల గ\ంథమ	 62�×రNనల గ\ంథమ	 62

1111 Tx �Kా ణమ	 �ేవ�" నమ	4��" మ�నమ	%ా ఉన`��. ఆయనవలన Txక; రmణ
కల;గ	ను. ఆయTE Tx ఆశ\యదుర¶మ	 ఆయTE Tx రmణకర 2222 ఎతNPన Tx�Åట



ఆయTE, TEను అంత%ా కద>ంప బడను. ఎTx`ళØ6  ]రF ఒక"12ౖబడ�దురF? 3333
ఒరFగ	చున` %�డను పడబ¢వ� కం�ెను ఒకడ� పడ �ోKయ	నటB6  ] రందరF
ఎTx`ళØ6  ఒక" పడ �ోKయ చూచుదురF? 4444 అత" ఔన`త�మ	నుం(f అత"
పడ�ోKయ	ట�³ 9ారF ఆలkAంచుదురF అబదzమ�డ�ట 9ా#S�I సం��షమ	 9ారF
తమ T°ట-�� �భవచనమ	ల; పల;క;చు అంత రంగమ	లk దూÌించుదురF.
(Z2ల�.) 5555 Tx �Kా ణమ�, �ేవ�" నమ	4��" మ�నమ	%ా నుండ�మ	 ఆయన
వలనTE Txక; "#§mణ కల;గ	చున`��. 6666 ఆయTE Tx ఆశ\యదుర¶మ	 Tx
రmణx¥xరమ	 Tx ఎతNPన �Åట ఆయTE, TEను కద>ంపబడను. 7777 Tx రmణక;
Tx మ ©̈మక; �ేవ�(ే ఆ¥xరమ	. Tx బల���న ఆశ\యదుర¶మ	 Tx య�శ\యమ	
�ేవ�"యం�ే య	న`��. 8888 జనుల�#ా, PQల6 ప�డ� ఆయనయందు న!్మక
య	ంచు(f ఆయన స"`¥�" ] హృదయమ	ల; క;మ4#Sంచు(f �ేవ�డ�
మనక; ఆశ\యమ	.(Z2ల�.) 9999 అల;uలsౖన9ారF వట-C  ఊ1ి#SPQ� య	Tx`రF.
ఘనులsౖన9ారF మ�యస�ర�ప�ల; �xK సులk 9ారందరF �ే>��వ�దురF వట-C
ఊ1ి#Sకన` అలకన%ా ఉTx`రF 10101010 బల��x�రమందు న!్మకయ	ంచక;(f
�ోచు��నుట�ేత గర�పడక;(f ధనమ	 ¼̈Adనను �x"" లm�12టCక;(f. 11111111
బలమ	 తనద" ఒక మ�రF �ేవ�డ� Z2లV�ెdను #?ండ� మ�రFల; ఆ మ�ట
Txక; Vనబ(ెను. 12121212 పKభ	9ా, మనుషp�లకంద#S�I 9ా#S 9ా#S �I\యల ��ప�న 9E
పKJఫల!చుdచుTx`వ�. �ా%ా కృపచూప�టయ	 ��.

�×రNనల గ\ంథమ	 63�×రNనల గ\ంథమ	 63�×రNనల గ\ంథమ	 63�×రNనల గ\ంథమ	 63

1111 �ే9ా, Tx �ేవ�డవ� 9E, 9Eక;వTE "ను` 9:దక;దును 2222  బలమ	ను 



పK´µవమ	ను చూడవలsన" ప#S��xz లయమందు TE T:ం�� ఆశ�� తటBC  క"
12ట-Cయ	Tx`ను. ళØ6  ల�కPQం(fయ	న` �ేశమందు Tx �Kా ణమ	 ��రక;
తృషÞ%t"య	న`�� ]�� ఆశ�ేత "ను` చూడవలsన" Tx శ#§రమ	
కృhంచుచున`��. 3333  కృప yవమ	కంటM ఉతNమమ	 Tx 12దవ�ల; "ను`
సుN Jంచును. 4444 Tx మంచమ	]ద "ను` జj® పకమ	 �ేZి��" #ాJK
జjమ	లయందు "ను` ¥x�"ంచునప�డ� 5555 ��\ వ�� ��దడ� Txక; �ొర�IనటB6 %ా
Tx �Kా ణమ	 తృ1ిN ��ందుచున`�� ఉతq ©̈ంచు 12దవ�ల�� Tx T°రF "ను`గ�#Sd
%ానమ	 �ేయ	చున`�� 6666 �ా%ా Tx yVత�ాలమంతయ	 TEల�గ	న "ను`
సుN Jం�ెదను  Txమమ	నుబట-C  Tx �ేతpలs�ెN దను. 7777 వ� Txక; స}యక;డ9:ౖ
య	ంట-V  #?క�ల �xటBన శరణ	జ�Ad ఉ�xqహధ�" �ేZ2దను. 8888 Tx �Kా ణమ	
"ను` అంట- 9:ంబ(fంచుచున`��  క;(f�ేP నను` ఆదు��నుచున`��. 9999 Tx
�Kా ణమ	ను నhంపజ³యవలsన" 9ారF �x" 9:దక;చుTx`రF 9ారF భ�! �I\ం��
�bట6 క; ��%S��వ�దురF 10101010 బల���న ఖడ¶ మ	నక; అపu%Sంపబడ�దురF
నక�ల�ాలగ	దురF. 11111111 #ాà �ేవ�"బట-C  సం��Ìించును. ఆయన��డ"
పKమ�ణమ	 �ేయ	 పKJ9ాడ�ను అJశPల;6 ను అబదzమ	ల�డ�9ా#S T°రF
మ�యబడ�ను.

�×రNనల గ\ంథమ	 64�×రNనల గ\ంథమ	 64�×రNనల గ\ంథమ	 64�×రNనల గ\ంథమ	 64

1111 �ే9ా, TEను nఱÃ12టC%ా Tx మనV ఆల�Iంప�మ	 శతpK భయమ	నుం(f Tx
�Kా ణమ	ను �ా�ాడ�మ	. 2222 �×డ��ేయ	9ా#S క;టKనుం(f దుషC�I\యల; �ేయ	9ా#S
అల6 #Sనుం(f నను` �xచుమ	 3333 ఒకడ� కJN �I పదును 12టBC నటB6  9ారF తమ



Txల;క లక; పదును 12టBC దురF. 4444 య�xరÍవంతpలను ��టCవలsన" �xటMౖన
సÍలమ	లలk �ేదుమ�టలను బµణమ	ల;%ా సం¥�ంచుదురF.9ారF
భయ�¤!య	 ల�క అక¯ా4తpN %ా 9ా#S"��టMCదరF 5555 9ారF దు#ాలkచన
దృఢపరచు��ందురF �xటB%ా ఉరFల TUడ�i టక; ãAంచు��నుచు మనలను
ఎవరF చూ�ెదర" �ెప���ందురF. 6666 9ారF దుషC�I\యలను �ె>Zి��నుటక;
పKయJ`ం తpరF 9:ద�I 9:ద�I ఉ�ాయమ	 Zిదzపరచు��ందురF పKJ9ా"
హృదయ�ంతరంగమ	 అ%ాధమ	. 7777 �ేవ�డ� బµణమ	�� 9ా#S" ��టBC ను 9ారF
ఆకZి4కమ	%ా %ాయపరచబ(ెదరF. 8888 9ారF కcలsదరF 9ారF కcల;టక; 9ా#S
Txల;�³ �ారణమ	. 9ా#S" చూచు9ారందరF తల ఊచుదురF 9999 మనుషp�లందరF
భయమ	క>%S �ేవ�" �ార� మ	ల; �ె>యజ³య	దురF ఆయన �ార�మ	ల;
చక�%ా ãAంచు ��ందురF 10101010 Jమంతpల; PQ�9ానుబట-C  సం��Ìించుచు
ఆయన శరణ	జ��ెdదరF య�xరÍహృదయ	లందరF అJశPల;6 దురF.

�×రNనల గ\ంథమ	 65�×రNనల గ\ంథమ	 65�×రNనల గ\ంథమ	 65�×రNనల గ\ంథమ	 65

1111 �ే9ా, Zీãనులk మ�నమ	%ానుండ�ట క; సుN J �ె>6 ంచుటä క; nÖ క;�బ(f
�ె>6 ంపవలZియ	న`��. 2222 �Kా రÍన ఆల�Iంచు9ా(x, సర�శ#§రFల; ±దwక;
వ�ెdదరF 3333 Tx]ద ¹పబ(fన �ోషమ	ల; భ#Sంపజjల"V మ� అJక\మమ	ల
"!తNమ	 9E �Kా యhdతNమ	 �ేయ	దువ�. 4444  ఆవరణమ	లలk
"వZించునటB6  వ� ఏరuరచు��" �ేరFd��ను9ాడ� ధను�డ� 
ప#S��xz లయమ	�ేత  మం��రమ	లk" �¤ల;�ేత �¤మ	 తృ1ిN ��ం�ెదమ	. 5555
మ�క; రmణకరN9:ౖన �ే9ా, భ���గంతమ	ల "9ాసులకంద#S�I" దూర



సమ	దKమ	 ]దనున` 9ా#S�I" ఆశ\య���న 9ా(x, వ� J"బట-C
�కర�I\యల�ేత మ�క; ఉతN ర!చుd చుTx`వ� 6666 బలమ	TE న(fకటBC %ా
కటBC ��"న9ా(ై తన శ�IN�ేత పర�తమ	లను ZిÍ రపరచు9ాడ� ఆయT: 7777 ఆయTE
సమ	దKమ	ల �షను 9ాట- తరంగమ	ల �షను అణచు9ాడ� జనమ	ల
అల6 #S" చల�6 రFd9ాడ�. 8888  సూచక �I\యలను చూA ��గంత "9ాసుల;ను
భయపడ�దురF ఉదయ ¯ాయంతKమ	ల ఉతuతpN లను వ� సం��ష
భ#Sతమ	ల;%ా �ేయ	చుTx`వ�. 9999 వ� భ�!" ద#SîంA �x"
తడ�ప�చుTx`వ� �x"�I మహ�ైశ�ర�మ	 కల;గజ³య	చుTx`వ� �ేవ�" న��
ళ6�� "ం(fయ	న`�� వ� భ�!" అటB6  ZిదzపరAన తరF9ాత 9ా#S�I
¥xన�మ	 దయ�ేయ	చుTx`వ�. 10101010 �x" దుక;�లను V¯ాN ర���న ళ6�� త(f1ి
�x" గ"మలను చదును �ేయ	చుTx`వ�. 9ాన జల;6 ల�ేత �x""
పదును�ేయ	చుTx`వ� అ�� nల�?తN %ా వ� �x" Tx�ర���ంచుచుTx`వ�. 11111111
సంవతqరమ	ను  దయ��I#§టమ	 ధ#Sంపజ³Zియ	Tx`వ�  జjడల; ¯ారమ	
9:దజల;6 చున`V. 12121212 అడV áడ�ల; ¯ారమ	 Aలక#Sంచుచున`V ��ండల;
ఆనందమ	ను న(fకటBC %ా ధ#Sంచు��" య	న`V. 13131313 పAdకపటB6  మందలను
వసN �మ	వలs ధ#SంAయ	న`V. లkయల; సస�మ	ల�� కపuబ(fయ	న`V
అ"`య	 సం��షధ�" �ేయ	చున`V అ"`య	 %ానమ	 �ేయ	చున`V.

�×రNనల గ\ంథమ	 66�×రNనల గ\ంథమ	 66�×రNనల గ\ంథమ	 66�×రNనల గ\ంథమ	 66

1111 సర�లkక"9ాసుల�#ా, �ేవ�"గ�#Sd సం��ష %§తమ	 �ాడ�(f. ఆయన
TxమపK´µవమ	 �×#SNంచు(f 2222 ఆయనక; పK´µవమ	ఆ#�1ింA ఆయనను



¯�N JKంచు(f 3333 ఈల�గ	 �ేవ�"�I ¯�N తKమ	 �ె>6 ంచు(f.  �ార�మ	ల; ఎం��
�కర���నV  బల�Jశయమ	నుబట-C   శతpK వ�ల; లaం%S  ±దwక;
వ�ెdదరF 4444 సర�లkకమ	 క; నమస�#SంA "ను` �×#SNంచును 
Txమమ	నుబట-C  "ను` �×#SNంచును.(Z2ల�.) 5555 �ేవ�" ఆశdర��ార�మ	లను చూడ
రం(f నరFలPQడల ఆయన జ#S%Sంచు �ార�మ	లను చూడ%ా ఆయన �కరF(ై
య	Tx`డ�. 6666 ఆయన సమ	దKమ	ను ఎం(fన భ�!%ా జ³Z2ను జనుల;
�ా>నడక�ే �xట-#S. అక�డ ఆయనయందు �¤మ	 సం��ÌింAJVు. 7777 ఆయన
తన ప#ాక\మమ	వలన "త�మ	 ఏల;చుTx`డ�? అన�జనుల]ద ఆయన తన
దృÌిCయ	ంAయ	Tx`డ�. �ోKహÑల; తమ	4 �xమ	 ¼̈Adంచు��న తగదు.(Z2ల�.) 8888
జనమ	ల�#ా, ప� �ేవ�" సను`Jంచు(f %tపu స�రమ	�� ఆయన �×#SN
V"1ించు(f. 9999 yవ�Kా ప�N లను%ా మమ	4ను కల;గజ³య	9ాడ� ఆయTE ఆయన
మ� �ాదమ	ల; కదల"య�డ�. 10101010 �ే9ా, వ� మమ	4ను
ప#S�>ంAయ	Tx`వ�. 9:ం(f" "ర4లమ	 �ేయ	#§J%ా మమ	4ను "ర4ల;లను
�ేZియ	Tx`వ�. 11111111 వ� బం�ºగృహమ	లk మమ	4 ఉంAJV మ�
నడ�మ	ల]ద %tపu´µరమ	 12ట-CJV. 12121212 నరFల; మ� T:JN]ద ఎక;�నటB6
�ేZిJV �¤మ	 "ప�లలkను ళ6లkను ప(fJVు అPనను వ�
సమృ� �z గల�bట-�I మమ	4 ర1ిuంA య	Tx`వ�. 13131313 దహనబల;లను ¬Zి��"
TEను  మం��రమ	లk"�I వ�ెdదను. 14141414 Txక; శ\మ క>%Sనప�డ� Tx 12దవ�ల;
ప>�Iన nÖ క;�బడ�లను Tx T°రF వAంAన nÖ క;�బడ�లను TEను క;
�ె>6 ం�ెదను 15151515 ��టäC ళ6ను ధూపమ	ను ��\ V�న %tఱÃలను ¬Zి��" క;
దహనబల;ల; అ#Suం�ెదను. ఎదుw లను ��తp�¤కలను అ#Suం�ెదను.(Z2ల�). 16161616



�ేవ�"యందు భయభక;N ల;గల9ారల�#ా, ]రందరF వAd ఆల�Iంచు(f ఆయన
Tx��రక; �ేZిన �ార�మ	లను TEను V" 1ిం�ెదను. 17171717 ఆయనక; TEను
nఱÃ12ట-CJ" అప�(ే Tx T°ట W \ష¡ ���న �×రNన య	ం(ెను. 18181818 Tx హృదయమ	లk
TEను �ాపమ	ను లm�మ	 �ేZిన PQడల పKభ	వ� Tx మనV Vనక��వ�ను. 19191919
"శdయమ	%ా �ేవ�డ� Tx మనV అం%§క#SంA య	Tx`డ� ఆయన Tx Vజj® పన
ఆల�IంAయ	Tx`డ� 20202020 �ేవ�డ� Tx �Kా రÍనను ��K Zి9Eయల�దు Tx±దwనుం(f
తన కృపను �¾ల%Sంపల�దు; ఆయన సను`Jంపబడ�ను %ాక.
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1111 భ�!]ద  మ�ర¶మ	 �ె>యబడ�నటB6 ను అన�జనులంద#Sలk  రmణ
�ె>యబడ�నటB6 ను 2222 �ేవ�డ� మమ	4ను కరFణÝంA మమ	4ను ఆ�ర���ంచును
%ాక ఆయన తన మ	ఖ�ాంJ మ�]ద పK�ాhంపజ³య	ను %ాక.(Z2ల�.) 3333 �ే9ా,
పKజల; "ను` సుN JంచుదురF %ాక. పKజలందరF "ను` సుN JంచుదురF %ాక.
Tx�యమ	నుబట-C  వ� జనమ	లక; ¬రFu ¬రFdదువ� భ�!]దనున`
జనమ	లను ఏలsదవ�.(Z2ల�.) 4444 జనమ	ల; సం��Ìించుచు ఉ�xqహధ�"
�ేయ	ను %ాక 5555 �ే9ా, పKజల; "ను` సుN JంచుదురF %ాక. పKజలందరF "ను`
సుN JంచుదురF %ాక. 6666 అప�డ� భ�! �x" ఫలమ	>చుdను �ేవ�డ� మ�
�ేవ�డ� మమ	4ను ఆ�ర���ంచును. 7777 �ేవ�డ� మమ	4ను �ºVంచును
భ���గంత "9ాసులందరF ఆయనయందు భయభక;N ల; "ల;ప�దురF.
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1111 �ేవ�డ� ల�చును %ాక ఆయన శతpK వ�ల; �ెద#S��వ�దురF %ాక ఆయనను
�ే�Ìించు9ారF ఆయన స"`¥�నుం(f �ా#S ��వ�దురF %ాక. 2222 ��గ
�ెదర%tటCబడ�నటB6  వ� 9ా#S" �ెదర%tటBC మ	 అ%S`�I ���నమ	 కరFగ	నటB6
భ�IN ß̈నుల; �ేవ�" స"`¥��I కర%S నhంచుదురF %ాక. 3333 Jమంతpల;
సం��ÌించుదురF %ాక 9ారF �ేవ�" స"`¥�" ఉల6 ZించుదురF %ాక 9ారF
మహ�xనందమ	 ��ందుదురF %ాక 4444 �ేవ�"గ�#Sd�ాడ�(f ఆయన
Txమమ	నుబట-C  ¯�N తK %ానమ	 �ేయ	(f 9ాహన���I� అరణ�మ	లలk
పKయ�ణమ	�ేయ	 �ేవ�"��రక; ఒక #ాజమ�ర¶మ	 �ేయ	(f PQ�9ా అను
ఆయన Txమమ	నుబట-C  ఆయన స"`¥�" పKహ#Sªంచు(f. 5555 తన
ప#S��xz లయమందుండ� �ేవ�డ�, తం(fK ల�" 9ా#S�I తం(fKయ	 Vధవ#ాండKక;
Tx�యకరNయ	T:ౖ య	Tx`డ� 6666 �ేవ�డ� ఏ�ాంగ	లను సం¯ారFల;%ా
�ేయ	9ాడ�. ఆయన బం¥�ంపబ(fన9ా#S" V(f1ింA 9ా#S" వ#Szల6  జ³య	9ాడ�
VWా�సఘ�తక;ల; "రèల�ేశమందు "వZించుదురF. 7777 �ే9ా, వ� 
పKజలమ	ందర బయల;�ే#Sనప�డ� అరణ�మ	లk వ� పKయ�ణమ	 �ేZినప�డ�
(Z2ల�.) 8888 భ�! వణ�?ను �ేవ�" స"`¥�" అంత#Smమ	 ��గ జj#?ను ఇW\ా P�ల;
�ేవ�డగ	 �ేవ�" స"`¥�" ఆవ> ZీTxP కం1ిం�ెను. 9999 �ే9ా, 
¯ా�సÍ ~మ	]ద వ� వరªమ	 సమృ��z %ా క;#S1ింAJV అ�� అలZియ	ండ%ా
వ� �x"" బలపరAJV. 10101010  సమ�హమ	 �x"లk "వZించును �ే9ా, 
అనుగ\హమ	�ేత �ºనులక; సదు�ాయమ	 కల;గజ³ZిJV. 11111111 పKభ	వ� మ�ట
Z2లVచుdచుTx`డ� �x"" పKకట-ంచు ZీN �ల; %tపu Z2ౖన�మ	%ా ఉTx`రF. 12121212 ZLనల
#ాàల; �ా#S��PQదరF �ా#S��PQదరF ఇంట ">Aన�� �ోప�డ�¯�మ	4



పంచు��నును. 13131313 %tఱÃల �ొడ6 మధ�ను ]రF పండ���న%ా గ	వ�ల #?క�ల;
9:ం(f�� కపuబ(fనటB6 న`�� 9ాట- PÀ�?ల #?క�ల; పచd" బం%ారF�� కపu
బ(fనటBC న`��. 14141414 సర�శక;N డ� అక�డ #ాàలను �ెదర%tట-Cనప�డ� సలk4ను]ద

©̈మమ	 క;#SZినటµ6 PQను. 15151515 బµ�ాను పర�తమ	 �ేవపర�తమ	 బµ�ాను
పర�తమ	 hఖరమ	ల;గల పర�తమ	. 16161616 hఖరమ	ల;గల పర�తమ	ల�#ా,
�ేవ�డ� "9ాసమ	%ా �ÅరF��న` ��ండను ]#³ల ఓరచూప�ల; చూచుచుTx`రF?
PQ�9ా "త�మ	 అందులkTE "వZించును. 17171717 �ేవ�" రథమ	ల;
సహసKమ	ల; సహసKసహసKమ	ల; పKభ	వ� 9ాట-లk నుTx`డ� ZీTxP
ప#S�దz���నటBC  ఆ ��ండ ప#S�దzమ�PQను. 18181818 వ� ఆ#�హణ���JV
పటCబ(fన9ా#S" �ెరపటBC ��" ��JV మనుషp�ల�ేత వ� �ానుకల;
¬Zి��"య	Tx`వ�. PQ�9ా అను �ేవ�డ� అక�డ "వZించునటB6
VWా�సఘ�తక;ల�ేత స ©̈తమ	 వ� �ానుకల; ¬Zి ��" య	Tx`వ�. 19191919
పKభ	వ� సుN JTUందును %ాక అను��నమ	 ఆయన మ� ´µరమ	
భ#SంచుచుTx`డ� �ేవ�(ే మ�క; రmణకరNPQ� య	Tx`డ�. 20202020 �ేవ�డ� మ�
పmమ	న ప�రÞరmణ కల;గజ³య	 �ేవ�(ై య	Tx`డ� మరణమ	 త1ిuంచుట
పKభ	9:ౖన PQ�9ా వశమ	. 21212121 �ేవ�డ� "శdయమ	%ా తన శతpK వ�ల తలల;
పగ	ల %tటBC ను. మ�నక �ోషమ	ల; �ేయ	9ా#S 9:ండ�K కల;గల న(f T:JN"
ఆయన పగ	ల%tటBC ను. 22222222 పKభ	వ� Z2లVAdన�ేమన%ాTEను బµ�ానులkనుం(f
9ా#S" ర1ిuం�ెదను అ%ాధ సమ	దKమ	లలkనుం(f 9ా#S" ర1ిuం�ెదను. 23232323 9ా#S
రకNమ	లk వ�  �ాదమ	 మ	ంచుదువ�  శతpK వ�ల;  క;క�ల Txల;కలక;
´µగమగ	దురF. 24242424 �ే9ా,  గమనమ	ను ప#S�దz  సÍలమ	నక; ��వ� Tx



#ాజగ	 �ేవ�" గమనమ	ను 9ారF చూA య	Tx`రF. చుటBC ను కన�కల;
తంబ	రల; 9ాPంచుచుండ%ా 25252525 �×రNనల; �ాడ�9ారF మ	ందర నడA#S.
తంJ9ాద�మ	ల; 9ాPంచు9ారF 9:నుక వ�ెdదరF. 26262626 సమ�జమ	లలk �ేవ�"
సుN Jంచు(f ఇW\ా P�ల;లkనుం(f ఉద»VంAన9ారల�#ా, పKభ	 వ�ను సుN Jంచు(f.
27272727 క"షp¡ డగ	 బ¿Tx�]ను అను, 9ా#S P�>క అచdట నుTx`డ�. య��x
అ¥�పతpల ప#S9ారమచdట నున`�� జ?బ�లcను అ¥�పతpల;ను నâాN >
అ¥�పతpల;ను ఉTx`రF. 28282828  �ేవ�డ� క; బలమ	 కల;గ
"య!ంAయ	Tx`డ�. �ే9ా, వ� మ���రక; �ేZిన�x"" బలపరచుమ	 29292929
PQర�షల�మ	లk"  ఆలయమ	నుబట-C  #ాàల;  ±దwక; �ానుకల;
�ె�ెdదరF. 30303030 #?ల;6 లk" మృగమ	ను ఆబ¢తpల గ	ంప�ను దూడలవంట-
జనమ	ల;ను లaం%S, 9:ం(f క(öiలను �ెచుdనటB6 %ా 9ాట-" గ��w ంప�మ	
కలహ1ిKయ	లను ఆయన �ెదర%tట-Cయ	Tx`డ�. 31313131 ఐగ	ప�N లkనుం(f పK¥xనుల;
వ�ెdదరF కcÌీయ	ల; �ేవ�"తటBC  తమ �ేతpల; �xచు��" పరF%?JN వ�ెdదరF.
32323232 భ�#ాజ�మ	ల�#ా, �ేవ�"గ�#Sd �ాడ�(f పKభ	వ�ను �×#SNంచు(f.(Z2ల�.) 33333333
అTx��%ానున` ఆ�ాWా�ాశ9ాహన ��క;�9ా"" �×#SNంచు(f ఆయన తన స�రమ	
Vనబడజ³య	ను అ�� బల���న స�రమ	. 34343434 �ేవ�"�I బల�Jశయమ	
Tx#�1ించు(f మ ©̈¹న`తp(ై ఆయన ఇW\ా P�ల;]ద ఏల; చుTx`డ�
అంత#Smమ	న ఆయన బల�Jశయమ	న`�� 35353535 తన ప#S�దz  సÍలమ	లలk
�ేవ�డ� �కరFడ� ఇW\ా P�ల; �ేవ�(ే తన పKజలక; బలప#ాక\మ మ	ల
ననుగ\ ©̈ంచుచుTx`డ� �ేవ�డ� సుN JTUందును %ాక.
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1111 �ే9ా, జలమ	ల; Tx �Kా ణమ	]ద ��రF6 చున`V నను` ర�fంప�మ	. 2222 "ల;క
Pయ�" అ%ాధ���న �ొంగ ఊëలk TEను ��%S��వ�చుTx`ను అ%ాధ
జలమ	లలk TEను ��గబ(fయ	Tx`ను వరదల; నను` మ	ంA9Eయ	చున`V. 3333
TEను nఱÃ12టBC ట�ేత అలZియ	Tx`ను Tx %tంతpక PQం(f��PQను Tx
�ేవ�"��రక; క"12టBC ట�ేత Tx కను`ల; �öణÝంA��PQను. 4444 "#S`!తNమ	%ా
Tx]ద పగపటBC 9ారF Tx తల9:ండ�K కలకంటM V¯ాN రమ	%ా ఉTx`రF
అబదzమ	నుబట-C  Txక;శతpK వ�లsౖ నను` సంహ#Sంప %�రF9ారF అTEక;ల; TEను
�ోచు��న"�x"" TEను ఇచుd��నవలZి వ�ెdను. 5555 �ే9ా, Tx బ	��z ß̈నత క;
�ె>ZLయ	న`�� Tx అప#ాధమ	ల; క; మరF%?rనV �ావ�. 6666 పKభ	9ా,
Z2ౖన�మ	లక¥�పJవగ	 PQ�9ా, ��రక; క"12టBC ��ను9ా#S�I Txవలన Zిగ	¶
కల;గ "య�క;మ	 ఇW\ా P�ల; �ే9ా, "ను` 9:దక;9ా#S" Txవలన
అవమ�నమ	 TUంద "య�క;మ	. 7777  "!తNమ	 TEను "ందTUం��న9ాడT:ౖJ"
 "!తNమ	 Zిగ	¶  Tx మ	ఖమ	ను క12uను. 8888 Tx స�దరFలక; TEను
అను�డT:ౖJ" Tx త>6  క;మ�రFలక; పరFడT:ౖJ". 9999  Pంట-"గ�#Sdన ఆస�IN
నను` భ�fంAయ	న`�� "ను` "ం��ంAన9ా#S "ందల; Tx]ద ప(fయ	న`V.
10101010 ఉప9ాసమ	ం(f TEను క`రF Vడ�వ%ా అ�� Txక; "ం�xసuదమ�PQను. 11111111
TEను %�T:పటC  వసN �మ	%ా కటBC ��"నప�డ� 9ా#S�I }¯ా�సuదుడT:ౖJ". 12121212
గ	మ4మ	లలk కcరFdండ�9ారF నను`గ�#Sd మ�ట ల�డ���ందురF
�xK గ	బ¢తpల; నను`గ�#Sd �ాటల; �ాడ�దురF. 13131313 PQ�9ా, అనుకcల



సమయమ	న TEను "ను` �Kా #SÍంచుచుTx`ను. �ే9ా, 
కృ�ాబµహÑళ�మ	నుబట-C   రmణ సత�మ	నుబట-C  Txక;తN ర!మ	4. 14141414 TEను
��%S��క;ండ ఊëలkనుం(f నను` త1ిuంచుమ	 Tx పగ9ా#S�ేJలkనుం(f
అ%ాధజలమ	లలkనుం(f నను` త1ిuంచుమ	. 15151515 ట-వరదల; నను`
మ	ంచ"య�క;మ	 అ%ాధసమ	దKమ	 నను` !ంగ"య�క;మ	 గ	ంట నను`
!ంగ"య�క;మ	. 16161616 PQ�9ా,  కృప ఉతNమత�మ	నుబట-C  Txక; ఉతN ర
!మ	4  9ాతqల�బµహÑళ�తనుబట-C  TxతటBC  JరFగ	మ	. 17171717  ZLవక;"�I
Vమ	ఖుడ9:ౖ య	ండక;మ	 TEను ఇబËం��లkనుTx`ను త�ర%ా Txక;
ఉతN ర!మ	4. 18181818 Tx±దwక; స]1ింA నను` V¹Aంప�మ	. Tx
శతpK వ�లను చూA నను` V(f1ింప�మ	. 19191919 "ందయ	 Zిగ	¶ ను అవమ�నమ	ను
Txక; క>%?న"క; �ె>Zియ	న`��. Tx V#�ధులందరF క; కనబడ�చుTx`రF.
20202020 "ందక; Tx హృదయమ	 బదwల�PQను TEను బహÑ%ా కృhంAయ	Tx`ను
కరFణÝంచు9ా#S��రక; క"12టBC ��ంట-"%ా" PQవ రFను ల�క��P#S.
ఓ�xరFd9ా#S��రక; క"12టBC ��ంట-"%ా" PQవరFను �ాన#ా#?r#S. 21212121 9ారF �ేదును
Txక; ఆ}రమ	%ా 12ట-C #S Txక; ద1ిuPQ�నప�డ� Aరకను �xK గ"Ad#S. 22222222 9ా#S
´¢జనమ	 9ా#S�I ఉ#S%ా నుండ�ను %ాక 9ారF "ర»య	లsౖ య	న`ప�డ� అ��
9ా#S�I ఉ#S%ా నుండ�ను %ాక. 23232323 9ారF చూడక��వ�నటB6  9ా#S కను`ల; *కట-
కమ	4ను %ాక 9ా#S నడ�మ	లక; ఎడ�ెగ" వణక; ప�ట-C ంచుమ	. 24242424 9ా#S]ద
 ఉగ\తను క;మ4#Sంచుమ	  �Å�ా%S` 9ా#S" పటBC ��నును %ాక 25252525 9ా#S
�ాæçమ	 �ాడవ�ను %ాక 9ా#S గ	(xరమ	లలk ఎవడ�ను ఉండక��వ�ను %ాక 26262626
వ� nJNన9ా"" 9ారF తరFమ	చుTx`రF వ� %ాయపరAన9ా#S 9Eదనను



Vవ#SంచుచుTx`రF. 27272727 �ోషమ	]ద �ోషమ	 9ా#S�I తగ	ల"మ	4  J 9ా#S�I
అందయక;మ	. 28282828 yవగ\ంథమ	లkనుం(f 9ా#S 1LరFను తpడ�ప� 12టBC మ	
Jమంతpల పట«Cలk 9ా#S 1LరFల; 9Kా యక;మ	. 29292929 TEను బµధప(fన9ాడT:ౖ
9ా�క;లపడ�చుTx`ను �ే9ా,  రmణ నను` ఉదz#Sంచును %ాక. 30303030 �×రNనల��
TEను �ేవ�" Txమమ	ను సుN Jం�ెదను కృతజ®�xసుN తpల�� TETxయనను
ఘనపర�ెదను 31313131 ఎదుw కంటMను, ��మ	4ల;ను (ెక�ల;నుగల �Å(ె కంటMను అ��
PQ�9ాక; 1ీKJకరమ	 32323232 బµధపడ�9ారF �x" చూA సం��ÌించుదురF
�ేవ�" 9:దక;9ారల�#ా, ] �Kా ణమ	 �ెపu#Sల;6 ను %ాక. 33333333 PQ�9ా ద#SదుK ల
nఱÃ  ఆల�Iంచు9ాడ� ఖ? �దులk నుంచబ(fన తన 9ా#S" ఆయన తృణ÷క#Sంచు
9ాడ� �ాడ�. 34343434 భ�మ���ాశమ	ల; ఆయనను సుN Jంచును %ాక
సమ	దKమ	ల;ను 9ాట-యందు సంచ#Sంచు సమసN  మ	ను ఆయనను
సుN Jంచును %ాక. 35353535 �ేవ�డ� Zీãనును ర�fంచును ఆయన య��x
పటCణమ	లను కట-C ంచును జనుల; అక�డ "వZిం�ెదరF అ�� 9ా#Sవశమగ	ను.
36363636 ఆయన ZLవక;ల సం�xనమ	 �x"" స�తంJKంచు ��నును ఆయన
Txమమ	ను 1LK!ంచు9ారF అందులk "వ Zిం�ెదరF.

�×రNనల గ\ంథమ	 70�×రNనల గ\ంథమ	 70�×రNనల గ\ంథమ	 70�×రNనల గ\ంథమ	 70

1111 �ే9ా, నను` V(f1ించుటక; త�ర%ా రమ	4 PQ�9ా, Tx స}యమ	నక;
త�ర%ా రమ	4. 2222 Tx �Kా ణమ	 ¬య%�రF9ారF Zిగ	¶ ప(f
అవమ�నnందుదురF%ాక. Txక; �×డ��ేయ%�రF9ారF 9:నుకక; మÈ6ంపబ(f
Zిగ	¶ TUందుదురF %ాక. 3333 ఆ} ఆ} అ" పల;క;9ారF తమక; క>%Sన



అవమ�నమ	ను చూA Vస4య nందు దురF%ాక 4444 "ను` 9:దక;9ారందరF
"ను`గ�#Sd ఉతq ©̈ంA సం��ÌించుదురF %ాక.  రmణను 1LK!ంచు9ారందరF
�ేవ�డ� మ ©̈మపరచబడ�ను %ాక అ" "త�మ	 �ెప���ందురF %ాక. 5555 TEను
శ\మల �ాలsౖ �ºనుడT:ౖJ" �ే9ా, నను` ర�fంచుటక; త�రప(f రమ	4 Txక;
స}యమ	 9E TxరmణకరNవ� 9E PQ�9ా, ఆలస�మ	 �ేయక;].

�×రNనల గ\ంథమ	 71�×రNనల గ\ంథమ	 71�×రNనల గ\ంథమ	 71�×రNనల గ\ంథమ	 71

1111 PQ�9ా, TEను  శరణ	జ�Ad య	Tx`ను. నT:`న`డ�ను
Zిగ	¶ పడ"య�క;మ	. 2222  J"బట-C  నను` త1ిuంప�మ	 నను` V(f1ింప�మ	
 �ెV ±%S¶  నను` ర�fంప�మ	. 3333 TEను "త�మ	 ��చుdనటB6  Txక;
ఆశ\యదుర¶మ	%ా ఉండ�మ	 Tx Wørలమ	 Tx దుర¶మ	 9E వ� నను` ర�fంప
"శdPంAయ	Tx`వ�. 4444 Tx �ే9ా, భ�IN ß̈నుల �ేJలkనుం(f నను` ర�fం
ప�మ	. �×డ� �ేయ	9ా#S పటBC లkనుం(f బల��x�రF" పటBC లkనుం(f నను`
V(f1ింప�మ	. 5555 Tx పKభ	9ా PQ�9ా, Tx "#§mణxసuదమ	 9E
బµల�మ	నుం(f Tx ఆశ\యమ	 9E. 6666 గర»9ాZిT:ౖన�� nదల;��" 9E Txక;
�Kా పక;డ9:ౖ య	ంట-V త>6గర»మ	నుం(f నను` ఉద»Vంపజ³Zిన9ాడవ� 9E
"ను`గ�#Sd TEను "త�మ	 సుN J%ానమ	 �ేయ	దును. 7777 TEను అTEక;లక; ఒక
Vంత%ా ఉTx`ను అPనను Txక; బల���న ఆశ\యమ	 9E. 8888  �×#SN��ను 
పK´µవవరÞన��ను ��నమంతయ	 Tx T°రF "ం(fయ	న`��. 9999 వృ�xz ప�మందు
నను` VడTxడక;మ	 Tx బలమ	 �öణÝంAనప�డ� నను` Vడ�వక;మ	. 10101010 Tx
శతpK వ�ల; నను`గ�#Sd మ�టల�డ���ను చుTx`రF Tx �Kా ణమ	��రక;



��ంAయ	న`9ారF కc(f ఆలkచన �ేయ	చుTx`రF. 11111111 �ేవ�డ� 9ా"" V(f�ెను
త1ిuంచు9ా#?వరFను ల�రF 9ా"" త#S! పటBC ��ను(f అ"
9ారను��నుచుTx`రF. 12121212 �ే9ా, Txక; దూరమ	%ా ఉండక;మ	. Tx �ే9ా, Tx
స}యమ	నక; త�రప(f రమ	4 13131313 Tx �Kా ణV#�ధుల; Zిగ	¶ ప(f నhంచుదురF
%ాక. Txక; �×డ��ేయ ¸చు9ారF "ంద�ాలsౖ మ�న భంగమ	 TUందుదురF%ాక. 14141414
TEను ఎల6 ప�డ� "#§�fంతpను TEను మ#S PQక;�వ%ా "ను` �×#SNంతpను 15151515 
J"  రmణను Tx T°రF ��న��ల6  Vవ#Sంచును అV Txక; ఎన`శక�మ	 �ావ�.
16161616 పKభ	9:ౖన PQ�9ా±క� బలవ�x�ర�మ	లను బట-C  TEను వ#SÞంప
nదల;12టMCదను  J"మ�తK�¤ TEను వ#SÞం�ెదను. 17171717 �ే9ా, బµల�మ	నుం(f
వ� Txక; బ¢¥�ంచుచు వAdJV ఇంతవరక;  ఆశdర��ార�మ	ల; TEను
�ెల;ప�చుTE వAdJ". 18181818 �ే9ా, వచుdతరమ	నక;  బµహÑబలమ	ను
గ�#Sdయ	 ప�టCబ¢వ�9ా#Sకంద#S�I  W)ర�మ	ను గ�#Sdయ	 TEను
�ె>యజ?ప�నటB6  తల T:రZి వృదుz T:ౖయ	ండ� వరక; నను` Vడ�వక;మ	. 19191919
�ే9ా,  J మ}�ాశమంత ఉన`త���న�� %tపu �ార�మ	ల; �ేZిన �ే9ా, ��
¯ాట-PQ�న 9ా(ెవడ�? 20202020 అTEక���న క� Sనబµధలను మ�క; కల;గజ³Zిన 9ా(x,
వ� మరల మమ	4 బK���Iం�ెదవ� భ�!±క� అ%ాధ సÍలమ	లలkనుం(f
వ� మరల మమ	4 ల�వT:�ెN దవ�. 21212121 Tx %tపuతనమ	ను వృ��z�ేయ	మ	 Tx
తటBC  మర> Txక; T:మ4�� కల;గజ³య	మ	 22222222 Tx �ే9ా, TEనుకcడ 
సత�మ	నుబట-C  స�రమండల 9ాద�మ	�� "ను` సుN Jం�ెదను ఇW\ా P�ల;
ప#S�దz  �ే9ా, Zి�x#ా�� "ను` �×#SNం�ె దను. 23232323 TEను "ను` �×#SNంచునప�డ� Tx
12దవ�ల;ను వ� V¹AంAన Tx �Kా ణమ	ను "ను`గ�#Sd ఉ�xqహధ�"



�ేయ	ను. Txక; �×డ� �ేయ¸చు9ారF Zిగ	¶ ప(fయ	Tx`రF 24242424 9ారF
అవమ�నమ	 ��ం��య	Tx`రF �ా%ా Tx Txల;క ��న��ల6   J" వ#SÞంచును.
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1111 �ే9ా, #ాàనక;  Tx�యVధులను #ాజక;మ�రF"�I  J"
�ె>యజ³య	మ	. 2222 J"బట-C   పKజలక;ను Tx�యVధులనుబట-C  శ\మ TUం��న
 9ా#S�I" అతడ� Tx�యమ	 ¬రFdను. 3333 J"బట-C  పర�తమ	ల;ను
Aన`��ండల;ను పKజలక; T:మ4�� ప�ట-C ంచును. 4444 పKజలలk శ\మTUందు9ా#S�I
అతడ� Tx�యమ	 ¬రFdను áదల 1ిల6 లను ర�fంA బµధ12టBC 9ా#S"
నలగ%tటBC ను. 5555 సూరF�డ� "ల;చునంత �ాలమ	 చందుK డ�
"ల;చునంత�ాలమ	 తరమ	ల"`టను జనుల; యందు భయభక;N ల;
క>%Sయ	ందురF. 6666 గ(fi �ÅZిన áట-]ద క;#Sయ	 9ానవలsను భ�!" తడ�ప�
మంA వరªమ	వలsను అతడ� Vజ యమ	 �ేయ	ను. 7777 అత" ��నమ	లలk
Jమంతpల; వ#Szల;6 దురF చందుK డ� ల�క��వ�వరక; �³మ��వృ��z  కల;గ	ను. 8888
సమ	దKమ	నుం(f సమ	దKమ	వరక; య�ఫKట«సున�� nదల;��"
భ���గంతమ	లవరక; అతడ� #ాజ�మ	 �ేయ	ను. 9999 అరణ�9ాసుల; అత"�I
లkబడ�దురF. అత" శతpK వ�ల; మను` Tx�?దరF. 10101010 త#§ªషp #ాàల; �º�పమ	ల
#ాàల; కపuమ	 �ె>6 ం�ె దరF ÌLబ#ాàల;ను Z2బµ#ాàల;ను �ానుకల; ¬Zి��"
వ�ెdదరF. 11111111 #ాàలందరF అత"�I నమ¯ా�రమ	 �ేZ2దరF. అన�జనులందరF
అత" ZLVం�ెదరF. 12121212 ద#SదుK ల; nఱÃ12టC%ా అతడ� 9ా#S" V(f1ించును.
�ºనులను "#ా¥xరFలను అతడ� V(f1ించును. 13131313 "రF1Lదలయందును



áదలయందును అతడ� క"క #Sంచును áదల �Kా ణమ	లను అతడ� ర�fంచును
14141414 కపట బల��x�రమ	లనుం(f అతడ� 9ా#S �Kా ణ మ	ను V¹Aంచును. 9ా#S
�Kా ణమ	 అత" దృÌిC �I 1ిKయమ	%ా ఉండ�ను. 15151515 అతడ� AరంyVయగ	ను, ÌLబ
బం%ారమ	 అత"�I ఇయ�బడ�ను. అత" �³మమ	న�?r జనుల; "త�మ	 �Kా రÍన
�ేయ	 దురF ��నమంతయ	 అత" ��గడ�దురF. 16161616 �ేశమ	లkను పర�త
hఖరమ	ల]దను సస� సమృ��z  కల;గ	ను �x" పంట లsబµT°ను వృmమ	లవలs
�xండవమ�డ� చుండ�ను TEల]�� పAdకవలs పటCణసుÍ ల; �ేజ#Sల;6 దురF. 17171717
అత" 1LరF "త�మ	 "ల;చును అత" Txమమ	 సూరF�డ�న`ంత�ాలమ	
Aగ	రFd చుండ�ను అత""బట-C  మనుషp�ల; �ºVంపబడ�దురF
అన�జనులందరFను అతడ� ధను�డ" �ెప���ందురF. 18181818 �ేవ�(ైన PQ�9ా
ఇW\ా P�ల;±క� �ేవ�డ� సుN Jంపబడ�ను %ాక ఆయన మ�తK�¤
ఆశdర��ార�మ	ల; �ేయ	9ాడ�. 19191919 ఆయన మ ©̈మగల Txమమ	 "త�మ	
సుN Jంపబడ�ను %ాక సర�భ�!య	 ఆయన మ ©̈మ�� "ం(fయ	ండ�ను %ాక.
ఆ�¤í  . ఆ�¤í . 20202020 PQషªP క;మ�రFడగ	 �x�దు �Kా రÍనల; మ	%SZ2ను.
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1111 ఇW\ా P�ల;PQడల �దzహృదయ	లPQడల "శdయమ	%ా �ేవ�డ� దయ�ళØ(ై
య	Tx`డ�. 2222 Tx �ాదమ	ల; జjరFటక; ��ం�ె�¤ త12uను Tx అడ�గ	ల; జjర
Zిదzమ�PQను. 3333 భ�IN ß̈నుల �³మమ	 Tx కంటబ(fనప�డ� గ#S�ంచు9ా#S"బట-C
TEను మతqరప(fJ". 4444 మరణమందు 9ా#S�I య�తనల; ల�వ� 9ారF ప�ÌిC %ా
నుTx`రF. 5555 ఇతరFలక; కల;గ	 ఇబËందుల; 9ా#S�I కల;గవ� ఇతరFలక;



ప�టBC నటB6  9ా#S�I �ెగ	ల; ప�టCదు. 6666 �ావ�న గర�మ	 కంఠ}రమ	వలs 9ా#S"
చుటBC ��ను చున`�� వసN �మ	వలs 9ారF బల��x�రమ	 ధ#Sంచు��ందురF. 7777
��\ వ���ేత 9ా#S కను`ల; ��రకలsౖ య	న`V 9ా#S హృదయ�లkచనల; బయట-�I
�ానవచుd చున`V 8888 ఎగ�xÈ �ేయ	చు బల��x�రమ	�ేత జరFగ	 �×డ�ను
గ�#Sd 9ారF మ�టల�డ�దురF. గర�మ	%ా మ�టల�డ�దురF. 9999 ఆ�ాశమ	తటBC
9ారF మ	ఖమ	 ఎతpN దురF 9ా#S Txల;క భ�సం�xరమ	 �ేయ	ను. 10101010 9ా#S
జనమ	 9ా#Sపmమ	 �ేరFను 9ారF జల�ానమ	 సమృ��z %ా �ేయ	దురF. 11111111
�ేవ�డ� ఎటB6  �ె>Zి��నును మ�న`తp"�I �ె>Vయ	న`�x? అ" 9ారను
��ందురF. 12121212 ఇ��%� ఇట-C9ారF భ�IN ß̈నుల;. �రF ఎల6 ప�డ� "hdంతగల9ా#?r
ధనవృ��z  �ేZి��ందురF. 13131313 Tx హృదయమ	ను TEను ���z�ేZి��" య	ండ�ట
వ�రÍ�¤ Tx �ేతpల; కడ�గ	��" "ర4ల;డT:ౖ య	ండ�ట వ�రÍ�¤ 14141414
��నమంతయ	 Txక; బµధ కల;గ	చున`�� పKJ ఉదయమ	న Txక; hm
వచుdచున`��. 15151515 ఈల�గ	 మ	చdట-ంతpన" TEనను��"నPQడల TEను 
క;మ�రFల వంశమ	ను ¹సప�Adన9ాడ నగ	దును. 16161616 అPనను �º""
�ె>Zి��నవలsన" ఆలkAంAనప�డ� 17171717 TEను �ేవ�" ప#S�దz  సÍలమ	లk"�I
��P 9ా#S అంతమ	నుగ�#Sd ¥x�"ంచువరక; ఆ సంగJ Txక;
ఆయ�సకరమ	%ా ఉం(ెను. 18181818 "శdయమ	%ా వ� 9ా#S" �ాల;జjరF �bటTE
ఉంAయ	Tx`వ� 9ారF నhంచునటB6  9ా#S" పడ9Eయ	చుTx`వ� 19191919
mణమ�తKమ	లkTE 9ారF �ా(ై ��వ�దురF మ}భయమ	�ేత 9ారF కడమ	టC
నhంచుదురF. 20202020 �¤ల;��"న9ాడ� �xను కన` కల మరA��వ�నటB6  పKభ	9ా,
వ� �¤ల;��" 9ా#S బKదుక;ను తృణ÷క #Sంతpవ�. 21212121 Tx హృదయమ	



మతqరప(ెను. Tx అంత#Sం��Kయమ	లలk TEను 9ా�క;లప(fJ". 22222222 TEను
�ె>Vల�" ప��Kా య	డT:ౖJ"  స"`¥�" మృగమ	వంట- 9ాడT:ౖJ". 23232323
అPనను TEను ఎల6 ప�డ� ±దwనుTx`ను Tx క;(f�ెP� వ� పటBC ��"
య	Tx`వ�. 24242424  ఆలkచన�ేత నను` న(f1ిం�ెదవ�. తరF9ాత మ ©̈మలk
వ� నను` �ేరFd��ందువ� 25252525 ఆ�ాశమందు వ� తపu Tx�?వరFTx`రF? వ�
Txక;ండ%ా లkకమ	లk"�� ఏ��య	 Tx కక�ర ల�దు. 26262626 Tx శ#§రమ	 Tx
హృదయమ	 �öణÝంA��Pనను �ేవ�డ� "త�మ	 Tx హృదయమ	నక; ఆశ\య
దుర¶ మ	ను ¯ా�సÍ ~మ	T:ౖ య	Tx`డ�. 27272727 "ను` Vస#Sèంచు9ారF నhం�ెదరF
"ను` V(fA వ��చ#Sంచు9ా#Sనంద#S" వ� సంహ #Sం�ెదవ�. 28282828 Tx�?r�ే �ేవ�"
��ందు ధన�కరమ	  సర��ార�మ	లను TEను �ె>యజ³య	నటB6  TEను
పKభ	9:ౖన PQ�9ా శరణ	జ�Adయ	Tx`ను.

�×రNనల గ\ంథమ	 74�×రNనల గ\ంథమ	 74�×రNనల గ\ంథమ	 74�×రNనల గ\ంథమ	 74

1111 �ే9ా, వ� "త�మ	 మమ	4ను VడTx(fJ9E!? వ� �¤ప� %tఱÃల]ద 
�Åపమ	 ��గ#ాà చున`�ే!? 2222  ¯ా�సÍ ~ %�తKమ	ను వ� ప�ర�మ	 సం�ా
��ంచు��" V¹AంAన  సమ�జమ	ను జj® పక మ	నక; �ెచుd��నుమ	. వ�
"వZించు ఈ Zీãను పర�తమ	ను జj® పక మ	నక; �ెచుd��నుమ	. 3333
శతpK వ�ల; ప#S�దz  సÍలమ	లkనున` సమసNమ	ను �ాడ��ేZియ	Tx`రF
"త�మ	 �ా(ైయ	ండ� �bట6 క; Vజయమ	 �ేయ	మ	. 4444  పKత�mప�
గ	(xరమ	లk  V#�ధుల; ఆర»ట-ంచు చుTx`రF Vజయధ�జమ	ల" తమ
ధ�జమ	లను 9ా#?JNయ	Tx`రF 5555 దటC���న �ెట6  గ	బ	రF]ద జనుల; %tడi ండ6



T:JN  నటB6 %ా 9ారF కనబడ�దురF 6666 ఇప�(ే 9ారF %tడiళ6ను స��4టలను
�ేతపటBC ��" �x" VAతK���న ప"" బÐJN %ా VరFగ%tటBC దురF. 7777  ప#S�దz
సÍలమ	నక; అ%S` మ	ట-C ంచుదురF  Txమమం��రమ	ను TEల పడ%tట-C  అపVతK
పరచు దురF. 8888 �ేవ�" మం��రమ	లను బÐJN %ా అణగ�ొKక;�ద మను��"
�ేశమ	లk" 9ాట-న"`ట-" 9ారF �ా>dయ	Tx`రF. 9999 సూచక�I\యల; మ�క;
కనబడ�టల�దు, ఇకను పKవకNయ	 ల�క��PQను. ఇ�� ఎంత�ాలమ	 జరFగ	T°
�x" T:#S%Sన9ాడ� మ�లk ఎవడ�ను ల�డ�. 10101010 �ే9ా, V#�ధుల; ఎం�xక
"ం��ంతpరF? శతpK వ�ల;  Txమమ	ను "త�మ	 దూÌింతp#ా? 11111111 
హసNమ	ను  ద�fణహసNమ	ను 9:ందుక; మ	డ�చు ��" య	Tx`వ�? 
#tమ	4లkనుం(f �x" ¬Zి 9ా#S" "ర�4లమ	 �ేయ	మ	. 12121212 ప�#ాతన�ాలమ	
nదల;��" �ేవ�డ� Tx #ాజ?ౖ య	Tx`డ� �ేశమ	లk మ}రmణ
కల;గజ³య	9ాడ� ఆయTE. 13131313  బలమ	�ేత సమ	దKమ	ను �ాయల;%ా
�ేZిJV జలమ	లలk భ	జంగమ	ల hరసుqలను వ� పగ	ల %tట-CJV. 14141414
మకరమ	±క� hరసుqను వ� మ	క�ల;%ా %tట-C  JV అరణ�9ాసులక; �x""
ఆ}రమ	%ా ఇAdJV. 15151515 బ	గ¶లను నదులను ప�ట-C ంAJV "త�మ	 పKవ ©̈ంచు
నదులను వ� ఇంక జ³ZిJV 16161616 పగల; �ే #ాJK�ే సూర�చందుK లను 9E
"#S4ంAJV. 17171717 భ�!�I స#Sహదుw లను "య!ంAన9ాడవ� 9E 9EసV�ాలమ	
చ>�ాలమ	 9E కల;గజ³ZిJV. 18181818 PQ�9ా, శతpK వ�ల; "ను`
దూషణ�ేయ	టను అV9Eక పKజల;  Txమమ	ను దూÌించుటను మనసుqనక;
�ెచుd��నుమ	. 19191919 దుషCమృగమ	నక;  గ	వ�±క� �Kా ణమ	 నపu
%Sంపక;మ	 శ\మTUందు 9ా#S" "త�మ	 మరFవక;మ	. 20202020 లkకమ	లkనున`



*కట-గల �bటBల; బల��x�రFల "9ాసమ	ల�� "ం(fయ	న`V. �ా%ా
"బంధనను జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	 21212121 న>%Sన9ా"" అవమ�నమ	�� 9:నుకక;
మరల "య� క;మ	. శ\మ TUందు9ారFను ద#SదుK ల;ను  Txమమ	
సను`JంచుదురF %ాక. 22222222 �ే9ా, లsమ	4  9ా�జ?�మ	 నడ�ప�మ	 అV9Eక;ల;
��న��ల6  "ను` "ం��ంచు సంగJ జj® ప కమ	 �ేZి��నుమ	. 23232323 ]���I
ల�చు9ా#S అల6 #S "త�మ	 బయల;�ేరF చున`��.  V#�ధుల; �ేయ	 గల6 తpN ను
మరFవక;మ	.

�×రNనల గ\ంథమ	 75�×రNనల గ\ంథమ	 75�×రNనల గ\ంథమ	 75�×రNనల గ\ంథమ	 75

1111 �ే9ా, �¤మ	 క; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచు చుTx`మ	 వ� స]పమ	%ా
నుTx`వ" కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుచుTx`మ	 నరFల; 
ఆశdర��ార�మ	లను Vవ#SంచుదురF. 2222 TEను య	కN�ాలమ	ను
క"12టBC చుTx`ను TETE Tx�యమ	నుబట-C  ¬రFu ¬రFdచుTx`ను. 3333 భ�!య	
�x" "9ాసులందరFను లయమగ	నప�డ� TETE �x" సN ంభమ	లను
"ల;ప�దును.(Z2ల�.) 4444 అహం�ారFలsౖ య	ండక;డ" అహం�ారFలక; TEను ఆజ®
ఇచుdచుTx`ను. 5555 ��మ	4 ఎతN క;(f, ఎతpN %ా ��మ	4 ఎతN క;(f ��గరFపట-Cన
మ�టల�డక;(f అ" భ�IN ß̈నులక; TEను ఆజ® ఇచుdచుTx`ను. 6666
త�రFuనుం(fPQ�నను పడమట-నుం(fPQ�నను అరణ�మ	నుం(fPQ�నను

¼̈చుdకల;గదు. 7777 �ేవ�(ే ¬రFu ¬రFd9ాడ� ఆయన ఒక" త%S¶ంచును ఒక"
¼̈Adంచును 8888 PQ�9ా �ేJలk ఒక �ాతKయ	న`�� అందులk" �xK �Ôరసమ	

��ంగ	చున`��, అ�� సంబµరమ	�� "ం(fయ	న`�� ఆయన �x"లk"��



��య	చుTx`డ� భ�!]దనున` భ�IN ß̈నులందరF మ(fi��కcడ �x"" 1ీ>d
!ం%S9Eయవలsను. 9999 TET:ౖ�ే "త�మ	 ఆయన సుN J" పKచురమ	 �ేయ	 దును
య��Åబ	 �ేవ�" TEను "త�మ	 �×#SNం�ెదను. 10101010 భ�IN ß̈నుల ��మ	4లన"`ట-"
TEను VరFగ%tటMCదను Jమంతpల ��మ	4ల; ¼̈Adంపబడ�ను.

�×రNనల గ\ంథమ	 76�×రNనల గ\ంథమ	 76�×రNనల గ\ంథమ	 76�×రNనల గ\ంథమ	 76

1111 య��xలk �ేవ�డ� పKZిదుz డ� ఇW\ా P�ల;లk ఆయన Txమమ	 %tపu��. 2222
�ాల�మ	లk ఆయన గ	(xరమ	న`�� Zీãనులk ఆయన ఆలయమ	న`��. 3333
అక�డ Vంట- అ%S` బµణమ	లను �³(ెమ	లను కతpN లను య	�xz య	ధమ	లను
ఆయన VరFగ%tటMCను.(Z2ల�.) 4444 దుషCమృగమ	ల;ండ� పర�తమ	ల
¯êందర�మ	కంటM వ� అ¥�క �ేజసుqగల9ాడవ�. 5555 క� Sనహృదయ	ల;
�ోచు��నబ(f య	Tx`రF 9ారF "దKTUం�� య	Tx`రF ప#ాక\మWాల;లంద#S
బµహÑబలమ	 హ#Sం�ెను. 6666 య��Åబ	 �ే9ా,  గ��w ంప�నక; రథ¯ారథులక;ను
గ	ఱÃమ	లక;ను %ాఢ"దK క>%?ను. 7777 వ�, 9E భయంకరFడవ� వ� �Åపపడ�
9Eళ  స"`¥�" "ల;వగల9ా(ెవడ�? 8888 వ� ¬#Sdన ¬రFu ఆ�ాశమ	లkనుం(f
Vనబడజ³ZిJV 9999 �ేశమ	లk శ\మTUం��న 9ా#Sనంద#S" ర�fంచుట�?r
Tx�యప�¬రFuనక; �ేవ�డ� ల�Aనప�డ� భ�! భయప(f ఊరక;ం(ెను.(Z2ల�.)
10101010 నరFల ఆగ\హమ	 "ను` సుN Jంచును ఆగ\హW షమ	ను వ�
ధ#Sంచు��ందువ�. 11111111 ] �ేవ�(ైన PQ�9ాక; nÖ క;���" ]
nÖ క;�బడ�లను �ె>6 ంచు(f ఆయన చుటBC నున`9ారందరF భయంకరFడగ	
ఆయనక; �ానుకల; �ెAd అ#Suంపవలsను. 12121212 అ¥��ారFల ��గరFను ఆయన



అణA9Eయ	9ాడ� భ�#ాàలక; ఆయన �కరFడ�.

�×రNనల గ\ంథమ	 77�×రNనల గ\ంథమ	 77�×రNనల గ\ంథమ	 77�×రNనల గ\ంథమ	 77

1111 TEను ఎల;%?JN  �ేవ�"�I nఱÃ12టBC దును ఆయనక; మనV �ేయ	దును
�ేవ�డ� Txక; �ెV±గ	¶ వరక; TEను ఎల;%?JN  ఆయ నక; మనV �ేయ	దును.
2222 Tx ఆప�x�లమందు TEను పKభ	వ�ను 9:ద�IJ" #ాJK9Eళ Tx �ెP� 9:నుకక;
¬యక;ండ �xప బ(fయ	న`��. Tx �Kా ణమ	 ఓ�xరFu ��ందTUల6 క య	న`��. 3333
�ేవ�" జj® పకమ	 �ేZి��నునప�డ� TEను "ట�C రFu Vడ�చుచుTx`ను TEను
¥x�"ంచునప�డ� Tx ఆత4 క;\ ం%S��వ�చున`�� (Z2ల�.) 4444 వ� Tx కను`ల;
మ�తపడయవ�. TEను కలవరపడ�చు మ�టల�డల�క య	Tx`ను. 5555 �¾>6ట-
��నమ	లను, ప�ర��ాల సంవతqరమ	లను TEను మనసుqనక; �ెచుd��ందును.
6666 TEను �ా(fన �ాట #ాJKయందు జj® పకమ	 �ేZి ��ందును హృదయమ	న
¥x�"ంచు��ందును. �ే9ా, Tx ఆత4  ¬రFuమ�ర¶మ	 శ\దz%ా 9:ద�?ను. 7777 పKభ	వ�
"త�మ	 VడTxడ�Tx? ఆయన ఇ�?న`డ�ను కటµ�fంప(x? 8888 ఆయన కృప
ఎన`ట-�Iల�క;ండ మ�"��PQTx? ఆయన Z2లVAdన మ�ట తరతరమ	లక;
త1ిu ��PQTx? 9999 �ేవ�డ� కటµ�fంప మ�T:Tx? ఆయన �Å1ింA 9ాతqల�త
చూపక;ండ�Tx?(Z2ల�.) 10101010 అందుక;TEల�గ	 అను��నుచుTx`ను
మ�న`తp" ద�fణహసNమ	 మ�రFuTUం�ెనను��ను టక; Txక; క>%Sన
శ\మP� �ారణమ	. 11111111 PQ�9ా �ేZిన �ార�మ	లను,ప�ర�మ	 జ#S%Sన 
ఆశdర��ార�మ	లను TEను మనసుqనక; �ెచుd��ందును 12121212  �ార�మంతయ	

TEను ¥x�"ంచు��ందును  �I\యలను TEను ¥x�"ంచు��ందును. 13131313 #NAME? 14141414



ఆశdర��I\యల; జ#S%Sంచు �ేవ�డవ� 9E జనమ	లలk  శ�IN" వ�
పKత�mపరచు��" య	Tx`వ�. 15151515  బµహÑబలమ	వలన య��Åబ	 ãZLప�ల
సంతJ 9ారగ	  పKజలను వ� V¹AంAయ	Tx`వ�. 16161616 �ే9ా, జలమ	ల;
"ను` చూ�ెను జలమ	ల; "ను` చూA ��గ	ల;ప(ెను అ%ాధజలమ	ల;
గజగజల�(ెను. 17171717 �¤ఘ#ాసుల; ళØ6  ��మ4#Sం�ెను. అంత#Smమ	 �Ìిం�ెను.
 బµణమ	ల; నల;��క;�ల �ా#?ను. 18181818  ఉరFమ	ల ధ�" సు(f%ా>లk ¹Ö %?ను
��రFప�ల; లkకమ	ను పK�ాhంపజ³Z2ను భ�! వణ�I కం1ిం�ెను. 19191919 
మ�ర¶మ	 సమ	దKమ	లk నుం(ెను.  ��K వల; మ} జలమ	లలk ఉం(ెను. 
యడ�గ	జjడల; గ	#SNంపబడక య	ం(ెను. 20202020 మ�ÌL అహ#�నుల�ేత  పKజలను
మందవలs న(f 1ింAJV.

�×రNనల గ\ంథమ	 78�×రNనల గ\ంథమ	 78�×రNనల గ\ంథమ	 78�×రNనల గ\ంథమ	 78

1111 Tx జనుల�#ా, Tx బ¢ధక; �ెV±గ	¶ (f Tx T°ట-మ�టలక; �ెV±గ	¶ (f 2222 TEను
T°రF �ెరA ఉపమ�నమ	 �ె12uదను ప�ర��ాలప� గ�ఢ9ాక�మ	లను TEను
�ె>య జ?12uదను. 3333 మ�క; �ె>Zిన సంగతpలను మ� 1ితరFల; మ�క;
Vవ#SంAన సంగతpలను �ె12uదను. 4444 PQ�9ా ¯�N �xK రú�I\యలను ఆయన
బలమ	ను ఆయన �ేZిన ఆశdర��ార�మ	లను �xచక;ండ 9ాట-" 9ా#S 1ిల6 లక;
�¤మ	 �ె12uదమ	. 5555 #ాగల తరమ	లలk ప�టCబ¢వ� 1ిల6 ల; �x" T:రFగ	
నటB6 ను 9ారF ల�A తమ 1ిల6 లక; �x"" Vవ#SంచునటB6 ను �రFను
�ేవ�"యందు "#§mణగల9ా#?r �ేవ�" �I\య లను మరFవకయ	ం(f 6666
య�xరÍహృదయ	ల; �ాక �ేవ�" Vషయ��� ZిÍ ర మనసుqల�"9ా#?r తమ



1ితరFలవలs JరFగబడకయ	 7777 మ�ర �తయ	 JరFగ	బµటBనుగల ఆ తరమ	ను
��> య	ండకయ	 9ారF ఆయన ఆజ®లను %?r��నునటB6 ను 8888 ఆయన య��Åబ	
సంతJ�I Wాసనమ	లను "య !ం�ెను ఇW\ా P�ల; సంతJ�I ధర4WాసN �మ	
ననుగ\ ©̈ం�ెను మన 1ితరFల; తమ ప�తpK లక; �x"" �ెల;పవలsన"
9ా#S�ాజj® 1ిం�ెను 9999 Vండ6 ను పటBC ��" య	దwసన`దుz లsౖన ఎâKా Pమ	
సంతJ9ారF య	దz�ాలమ	న 9:నుకక; J#S%S#S 10101010 9ారF �ేవ�" "బంధనను
%?r��నక��P#S ఆయన ధర4WాసN �మ	 ననుస#SంపTUల6 క��P#S 11111111 ఆయన
�I\యలను, ఆయన 9ా#S�I చూ1ిన తన ఆశdర� �I\యలను 9ారF మరA��P#S.
12121212 ఐగ	ప�N �ేశమ	లk" ¯�యను �³తKమందు 9ా#S 1ితరFల; చూచుచుండ%ా
ఆయన ఆశdర��ార�మ	లను �ేZ2ను. 13131313 ఆయన సమ	దKమ	ను �ాయల;%ా
�ేZి 9ా#S" అదw#S�I న(f1ిం�ెను ఆయన ట-" #ాh%ా ">12ను 14141414 పగట-9Eళ
�¤ఘమ	లkనుం(fయ	 #ాJK అంతయ	 అ%S`పK�ాశమ	లkనుం(fయ	 ఆయన
9ా#S�I ��K వ చూ12ను 15151515 అరణ�మ	లk ఆయన బండల; *>d సమ	దKమంత
సమృ��z %ా 9ా#S�I రF �xK గ"�ెdను. 16161616 బండలkనుం(f ఆయన ట-�ాల;వల;
ర1ిuం�ెను నదులవలs ళØ6  పKవ ©̈ంపజ³Z2ను. 17171717 అPనను 9ారF ఆయనక;
V#�ధమ	%ా ఇంకను �ాపమ	�ేయ	చుTE వAd#S అడVలk మ�న`తp" ]ద
JరFగబ(f#S. 18181818 9ారF తమ ఆశ��ల�� ఆ}రమ	 నడ�గ	చు తమ
హృదయమ	లలk �ేవ�" Wó¥�ంA#S. 19191919 ఈ అరణ�మ	లk �ేవ�డ� ´¢జనమ	
Zిదzపరచ గల(x యనుచు 9ారF �ేవ�"�I V#�ధమ	%ా మ�టల�(f#S. 20202020 ఆయన
బండను ��టC%ా రF ఉë�?ను ళØ6  �ాల;వలsౖ �ా#?ను. ఆయన ఆ}రమ	
ఇయ�గల(x? ఆయన తన పKజలక; మ�ంసమ	 Zిదzపరచగల(x? అ" 9ారF



�ెప���"#S. 21212121 PQ�9ా ఈ మ�ట V" �Åప%Sం�ెను య��Åబ	 సంతJ"
ద ©̈ంA9Eయ	టక; అ%S`#ాజ?ను ఇW\ా P�ల; సంతJ" హ#SంA9Eయ	టక;
�Åపమ	 ప�టMCను. 22222222 9ారF �ేవ�"యందు VWా�సమ	ంచక��P#S. ఆయన
దయ�ేZిన రmణయందు న!్మక య	ంచల�దు. 23232323 అPనను ఆయన
12ౖనున` ఆ�ాశమ	లక; ఆజj®  1ిం�ెను. అంత#Sm�x�రమ	లను �ెర�ెను 24242424
ఆ}రమ	న�?r ఆయన 9ా#S]ద మTx`ను క;#S1ిం�ెను ఆ�ాశ¥xన�మ	 9ా#S
కనుగ\ ©̈ం�ెను. 25252525 �ేవదూతల ఆ}రమ	 నరFల; భ	�ంA#S
´¢జనప�xరÍమ	లను ఆయన 9ా#S�I సమృ��z %ా పం12ను. 26262626 ఆ�ాశమందు
త�రFu %ా> ఆయన Vసరజ³Z2ను తన బలమ	�ేత ద�fణప� %ా> ర1ిuం�ెను. 27272727
ధూÈ అంత V¯ాN రమ	%ా మ�ంసమ	ను సమ	దKప� ఇసుక #³ణ	వ�లంత
V¯ాN రమ	%ా #?క�ల; గల 1ిటCలను ఆయన 9ా#S]ద క;#S1ిం�ెను. 28282828 9ా#S
దండ� మధ�ను 9ా#S "9ాససÍలమ	లచుటBC ను ఆయన 9ాట-" 9Kా లజ³Z2ను. 29292929
9ారF కడ��ార J" త"Zి#S 9ారF ఆhంAన �x"" ఆయన అనుగ\ ©̈ం�ెను. 30303030
9ా#S ఆశ ¬రకమ	ను1L ఆ}రమ	 ఇంక 9ా#S T°ళ6లk నుండ%ాTE 31313131 �ేవ�"
�Åపమ	 9ా#S]���I ��%?ను 9ా#Sలk బ>Zిన9ా#S" ఆయన సంహ#Sం�ెను

ఇW\ా P�ల;లk ¸°వనులను కcలsdను. 32323232 ఇంత జ#S%Sనను 9ారF ఇంకను
�ాపమ	�ేయ	చు ఆయన ఆశdర��ార�మ	లనుబట-C  ఆయనను నమ	4 ��నక
��P#S. 33333333 �ాబట-C  ఆయన, 9ా#S ��నమ	ల; ఊ1ి#Sవలs గడA ��జ³Z2ను 9ా#S
సంవతqరమ	ల; అక¯ా4తpN %ా గడA��జ³Z2ను. 34343434 9ా#S" ఆయన
సంహ#SంAనప�డ� 9ారF ఆయనను 9:ద�I#S 9ారF J#S%S హృదయప�ర�కమ	%ా
�ేవ�" బJమ�ల; ��"#S. 35353535 �ేవ�డ� తమక; ఆశ\యదుర¶మ"య	



మ�న`తp(ైన �ేవ�డ� తమక; V¹చక;డ"య	 9ారF జj® పకమ	
�ేZి��"#S. 36363636 అPనను 9ా#S హృదయమ	 ఆయనPQడల ZిÍ రమ	%ా
నుండల�దు ఆయన "బంధనను 9ారF నమ4కమ	%ా %?r��నల�దు 37373737 T°ట-
మ�ట�� 9ారF ఆయనను మ	ఖసుN J�ేZి#S తమ Txల;కల�� ఆయన±దw
బÐం�I#S. 38383838 అP�ే ఆయన 9ాతqల�సంప�రFÞ (ై 9ా#S" నhంపజ³యక 9ా#S
�ోషమ	 ప#Sహ#Sంచు 9ాడ�.తన ఉగ\తను ఏమ�తKమ	ను #³ప���నక పల;మ�రF
�Åపమ	 అణచు��ను9ాడ�. 39393939 �ా%ా9ారF �³వలమ	 శ#§రFలsౖ య	Tx`ర"య	
Vస#S, 9:È6  మర> #ా" %ా>వలs నుTx`ర"య	 ఆయన జj® పకమ	 �ేZి��T:ను.
40404040 అరణ�మ	న 9ారF ఆయన]ద ఎ"`మ�రFలk JరFగ బ(f#S ఎ(x#Sయందు
ఆయనను ఎ"`మ�రFలk దుఃఖ12ట-C #S. 41414141 మ�ట-మ�ట-�I 9ారF �ేవ�" Wó¥�ంA#S
మ�ట-మ�ట-�I ఇW\ా P�ల; ప#S�దz�ేవ�"�I సం�xపమ	 క>%SంA#S. 42424242 ఆయన
బµహÑబలమ	T:ౖనను V#�ధుల�ేJలkనుం(f ఆయన తమ	4ను V¹AంAన
��నమ	T:ౖనను 9ారF స4రణక; �ెచుd��నల�దు. 43434343 ఐగ	ప�N లk తన సూచక
�I\యలను ¯�యను �³తKమందు తన అదు»తమ	లను ఆయన చూ1ిన
��నమ	ను 9ారF జ®1ిN �I �ెచుd��నల�దు. 44444444 ఐగ	1ీNయ	ల; �xK గల�క;ండ T:ౖల;న��
�ాల;వలను 9ా#S పK9ాహజలమ	లను ఆయన రకNమ	%ా మ�#?dను 45454545 ఆయన
9ా#S]���I జo#§గలను గ	ంప�%ా V(f�ెను అV 9ా#S" J"9EZ2ను కపuలను
V(f�ెను అV 9ా#S" Txశనమ	 �ేZ2ను. 46464646 ఆయన 9ా#S పంటను
*డప�రFగ	ల�I�ెdను 9ా#S కషCఫలమ	లను !డతలకపu%Sం�ెను. 47474747
వడగండ6 �ేత 9ా#S �xK m¬%?లను ©̈మమ	�ేత 9ా#S �¤(f�ెట6 ను ఆయన �ాడ�
�ేZ2ను. 48484848 9ా#S ప�వ�లను వడగండ6  �ాల;�ేZ2ను. 9ా#S మందలను 1ిడ�గ	ల



�ాల;�ేZ2ను. 49494949 ఆయన ఉపదKవమ	 కల;గజ³య	 దూతల ZLన%ా తన
�Å�ా%S`" ఉగ\తను మ�గ\తను శ\మను 9ా#S]ద V(f�ెను. 50505050 తన
�Åపమ	నక; ఆయన ��K వ చదును�ేZ2ను మరణమ	నుం(f 9ా#S �Kా ణమ	ను
త1ిuంపక 9ా#S yవమ	ను �ెగ	ల;నక; అపu%Sం�ెను. 51515151 ఐగ	ప�N లk"
జ³�షp¡ లనంద#S" }మ	 గ	(xరమ	లలkనున` బల�Kా రంభ���న
పKథమసం�xనమ	ను ఆయన సంహ#Sం�ెను. 52525252 అP�ే %tఱÃలవలs ఆయన తన
పKజలను ��డ� ��"��PQను ఒకడ� మందను న(f1ించునటB6  అరణ�మ	లk
ఆయన 9ా#S" న(f1ిం�ెను 53535353 9ారF భయపడక;ండ ఆయన 9ా#S"
సుర�fతమ	%ా న(f1ిం�ెను. 9ా#S శతpK వ�లను సమ	దKమ	లk మ	ంA9EZ2ను. 54545454
�xను పKJÌి¡ ంAన స#Sహదుw TUదwక; తన ద�fణహసNమ	 సం�ా��ంAన PÀ
పర�తమ	 TUదwక; ఆయన 9ా#S" ర1ిuం�ెను. 55555555 9ా#SPQదుటనుం(f
అన�జనులను 9:ళ6%tటMCను. ��లనూల;�ేత 9ా#S ¯ా�సÍ ~మ	ను 9ా#S�I పంA
P�ెdను. ఇW\ా P�ల; %�తKమ	లను 9ా#S గ	(xరమ	లలk "వ Zింపజ³Z2ను. 56565656
అPనను 9ారF మ�న`తp(ైన �ేవ�" Wó¥�ంA JరFగ	బµటB �ేZి#S ఆయన
Wాసనమ	ల ననుస#Sంపక��P#S. 57575757 తమ 1ితరFలవలs 9ారF 9:నుకక; J#S%S
�ోKహÑలsౖ#S జð�Iచుd Vల;6  ప"�I#ాక��PనటB6  9ారF �¾ల%S ��P#S. 58585858 9ారF
ఉన`తసÍలమ	లను కట-C  ఆయనక; �Åపమ	 ప�ట-C ంA#S Vగ\హమ	లను 12టBC ��"
ఆయనక; #�షమ	 కల;గ జ³Zి#S. 59595959 �ేవ�డ� �º" చూA ఆగ\ ©̈ంA ఇW\ా P�ల;
నందు బహÑ%ా అస ©̈�ంచు��T:ను. 60606060 ÌిలkహÑ మం��రమ	ను �xను
మనుషp�లలk సం¯ాÍ  పన �ేZిన గ	(xరమ	ను ఆయన V(fA12టMCను. 61616161 ఆయన
తన బలమ	ను �ెరక;ను, తన భ�షణ���న�x"" V#�ధుల�ేJ�I" అపu%Sం�ెను.



62626262 తన పKజలను ఖడ¶ మ	నక; అపu%Sం�ెను. ఆయన తన ¯ా�సÍ ~మ	]ద

ఆగ\ ©̈ం�ెను 63636363 అ%S` 9ా#S ¸°వనసుÍ లను భ�fం�ెను 9ా#S కన�కలక;
12ం(f6 �ాటల; ల�క��PQను. 64646464 9ా#S య�జక;ల; కJN�ాల;�ా%ా 9ా#S Vధవ#ాండ�K
#�దనమ	 �ేయక;ం(f#S. 65656565 అప�డ� "దKనుం(f �¤లa�ను ఒక"వలsను
మద�వ�(ై ఆర»ట-ంచు ప#ాక\మWా>వలsను పKభ	వ� �¤లa�T:ను. 66666666 ఆయన
తన V#�ధులను 9:నుకక; త#S!��టMCను "త����న "ంద 9ా#S�I కల;గజ³Z2ను. 67676767
1ిమ4ట ఆయన ãZLప� గ	(xరమ	ను అస ©̈�ంచు ��T:ను ఎâKా Pమ	
%�తKమ	ను �ÅరF��నల�దు. 68686868 య��x %�తKమ	ను �xను 1LK!ంAన Zీãను
పర�తమ	ను ఆయన �ÅరF��T:ను. 69696969 �xను అంత#Smమ	ను కట-CనటB6  �xను
భ�!" "త�మ	%ా ¯ాÍ 1ింAనటB6  ఆయన తన ప#S�దzమం��రమ	ను
కట-C ం�ెను 70707070 తన �xసు(ైన �x�దును �ÅరF��" %tఱÃల �ొడ6 లkనుం(f అత"
1ి>1ిం�ెను. 71717171 �ా(f%tఱÃలను 9:ంబ(fంచుట మ�"uంA తన పKజలsౖన
య��Åబ	ను, తన ¯ా�సÍ ~���న ఇW\ా  P�ల;ను �¤ప�ట�?r ఆయన అత""
ర1ిuం�ెను. 72727272 అతడ� య�xరÍహృదయ	(ై 9ా#S" �ా>ం�ెను �ార�మ	లయందు
TEరu#SPQ� 9ా#S" న(f1ిం�ెను.

�×రNనల గ\ంథమ	 79�×రNనల గ\ంథమ	 79�×రNనల గ\ంథమ	 79�×రNనల గ\ంథమ	 79

1111 �ే9ా, అన�జనుల;  ¯ా�సÍ ~మ	లk"�I ��రబ(f య	Tx`రF 9ారF 
ప#S��xz లయమ	ను అపVతKపరA య	Tx`రF PQర�షల�మ	ను
�ాడ���బËల;%ా �ేZియ	Tx`రF. 2222 9ారF  ZLవక;ల కæïబరమ	లను
ఆ�ాశప{లక; ఎర %ాను  భక;N ల శవమ	లను భ�జంతpవ�లక;



ఆ}రమ	%ాను �ార9EZి య	Tx`రF. 3333 ఒకడ� ళØ6 ��ZినటB6
PQర�షల�మ	చుటBC  9ా#S రకNమ	 �ారబ¢Zియ	Tx`రF 9ా#S"
�ాJ12టBC 9ా#?వరFను ల�రF. 4444 మ� ��రFగ	9ా#S�I �¤మ	 అసహÑ�ల���JVు మ�
చుటBC నున`9ారF మమ	4 నపహZింA PQగ�xÈ �ేZ2దరF. 5555 PQ�9ా,
ఎంతవరక; �Åపపడ�దువ�? ఎల6 ప�డ�ను �Åపపడ�దు9ా?  #�షమ	 అ%S`వలs
ఎల6 ప�డ�ను మండ�Tx? 6666 "T:`రFగ" అన�జనుల]దను  Txమమ	నుబట-C
�Kా రÍన�ేయ" #ాజ�మ	ల]దను  ఉగ\తను క;మ4#Sంచుమ	. 7777 9ారF య��Åబ	
సంతJ" !ం%S9EZియ	Tx`రF 9ా#S "9ాసమ	ను �ాడ��ేZియ	Tx`రF 8888
�¤మ	 బహÑ%ా క;\ ం%Sయ	Tx`మ	. మ� ప�రF�ల �ోషమ	ల; జj® పకమ	
�ేZి��" వ� మ�]ద �Åపమ	%ా నుండక;మ	  9ాతqల�మ	 త�ర%ా మమ	4
T:దు#t�న"మ	4 9999 మ� రmణకరNవగ	 �ే9ా,  TxమపK´µవమ	నుబట-C  మ�క;
స}యమ	�ేయ	మ	  Txమమ	నుబట-C  మ� �ాపమ	లను ప#Sహ#SంA
మమ	4ను ర�fంప�మ	. 10101010 9ా#S �ేవ�(ెక�డ నుTx`డ" అన�జనుల; పల;క
TEల? �¤మ	 చూచుచుండ%ా ఓరdబ(fన  ZLవక;ల రకN మ	నుగ�#Sdన పKJ
దండన జ#S%SనటB6  అన�జనులక; �ె>యబడ"మ	4. 11111111 �ెరలkనున`9ా"
"ట�C రFu  స"`¥��I #ా"మ	4  బµహÑబల�Jశయమ	ను చూప�మ	
�xవ�నక; V¥�ంపబ(fన9ా#S" �ా�ాడ�మ	. 12121212 పKభ	9ా, మ� ��రFగ	9ారF "ను`
"ం��ంAన "ందక; పKJ%ా 9ా#S PQదలk"�I ఏడంతల; "ందను కల;గజ³య	మ	.
13131313 అప�డ�  పKజలమ	ను  మంద %tఱÃలమ	T:ౖన �¤మ	 స�x�ాలమ	 క;
కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ం�ెదమ	 తరతరమ	ల వరక;  �×#SN" పKచురపర�ెదమ	.



�×రNనల గ\ంథమ	 80�×రNనల గ\ంథమ	 80�×రNనల గ\ంథమ	 80�×రNనల గ\ంథమ	 80

1111 ఇW\ా P�ల;నక; �ాప#§, �ెV±గ	¶ మ	. మందవలs ãZLప�ను న(f1ించు9ా(x,
�?ర�బ	ల]ద ఆZీనుడ9:ౖన9ా(x, పK�ాhంప�మ	. 2222 ఎâKా Pమ	 బ¿Tx�]ను
మనÌLª  అను9ా#S PQదుట  ప#ాక\మమ	ను �¤లa�>1ి మమ	4ను ర�fంప
రమ	4. 3333 �ే9ా, �ెరలkనుం(f మమ	4ను ర1ిuంచుమ	 �¤మ	 రmణ TUందునటB6
 మ	ఖ�ాంJ పK�ాhంప జ³య	మ	. 4444 PQ�9ా, Z2ౖన�మ	లక¥�పJవగ	 �ే9ా,
 పKజల మనV Txల�Iంపక 9:Tx`ళØ6   �Åపమ	 ��గ#ాజ"�ెdదవ�? 5555
క`ళØ6  9ా#S�I ఆ}రమ	%ా ఇచుdచుTx`వ�. V¯ాN ర���న క`ళØ6  వ� 9ా#S�I
�ానమ	%ా ఇచుd చుTx`వ�. 6666 మ� ��రFగ	9ా#S�I మమ	4 కలహ�ారణమ	%ా
జ³య	 చుTx`వ�. ఇషCమ	 వAdనటB6  మ� శతpK వ�ల; మమ	4ను అప }స�మ	
�ేయ	చుTx`రF. 7777 Z2ౖన�మ	లక¥�పJవగ	 �ే9ా, �ెరలkనుం(f మమ	4
ర1ిuంచుమ	. �¤మ	 రmణTUందునటB6   మ	ఖ�ాంJ పK�ాhంప జ³య	మ	. 8888
వ� ఐగ	ప�N లkనుం(f ±క �xK �Ôవ>6" �ెAdJV అన�జనులను 9:ళ6%tట-C  �x"
Txట-JV 9999 �x"�I త%Sన సÍలమ	 ZిదzపరAJV �x" 9EరF లkతp%ా �ా#S అ��
�ేశమంతట 9ా�1ిం �ెను 10101010 �x" డ ��ండలను క12uను �x" ¬%?ల; �ేవ�"
�ేవ�xరF వృmమ	లను ఆవ #Sం�ెను. 11111111 �x" ¬%?ల; సమ	దKమ	వరక;
9ా�1ిం�ెను య�ఫKట«సు న��వరక; �x" #?మ4ల; 9ా�1ిం�ెను. 12121212 ��K వను
నడ�చు9ారందరF �x" �ెంA9Eయ	నటB6  �x"చుటBC నున` కం�ెలను 9Eల
�ాడ��ేZిJV? 13131313 అడVపం�� �x" 12క>ంచుచున`�� ��లమ	లk" ప�వ�ల;
�x" J"9Eయ	చున`V. 14141414 Z2ౖన�మ	లక¥�పJవగ	 �ే9ా, ఆ�ాశమ	లkనుం(f



మరల చూడ�మ	 ఈ �xK �Ôవ>6" దృÌిC ంచుమ	. 15151515  క;(f�ేP Txట-న nక�ను
�ాయ	మ	 ��రక; వ� ఏరuరచు��"న ��మ4ను �ాయ	మ	. 16161616 అ�� అ%S`�ేత
�ాలdబ(fయ	న`�� నరకబ(fయ	న`��  �ÅపదృÌిCవలన జనుల;
నhంచుచుTx`రF. 17171717  క;(f�ేJ మనుషp�"�I ��డ�%ాను ��ర�?r వ�
ఏరuరచు��"న నరF"�I ��డ�%ాను  బµహÑబలమ	ండ�ను %ాక. 18181818 అప�డ�
�¤మ	  ±దwనుం(f �¾ల%S��మ	 వ� మమ	4ను బK���Iంప�మ	 అప�డ� 
Txమమ	ను బట-CP� �¤మ	 nఱÃ12టBC దుమ	 19191919 PQ�9ా,
Z2ౖన�మ	లక¥�పJవగ	 �ే9ా, �ెరలk నుం(f మమ	4 ర1ిuంచుమ	 �¤మ	 రmణ
TUందునటB6   మ	ఖ�ాంJ పK�ాhంప జ³య	మ	.

�×రNనల గ\ంథమ	 81�×రNనల గ\ంథమ	 81�×రNనల గ\ంథమ	 81�×రNనల గ\ంథమ	 81

1111 మనక; బల���య	న` �ేవ�"�I ఆనంద%ానమ	 �ేయ	(f య��Åబ	 �ేవ�"బట-C
ఉ�xqహధ�" �ేయ	(f. 2222 �×రNన PQతpN (f %Sలకత12uట పటBC ��ను(f
స�రమండలమ	ను మT°హర���న Zి�x#ాను 9ాPం చు(f. 3333 అమ�9ాస�Txడ�
��మ	4 ఊదు(f మనమ	 పండ�గ ఆచ#Sంచు ��నమగ	 ప�న`మTxడ� ��మ	4
ఊదు(f. 4444 అ�� ఇW\ా P�Úయ	లక; కటCడ య��Åబ	 �ేవ�డ� "రÞPంAన
చటCమ	. 5555 ఆయన ఐగ	ప�N  �ేశసం�xరమ	 �ేZినప�డ� ãZLప� సంతJ�I
¯ాm�మ	%ా �x"" "య!ం�ెను. అక�డ TET:రFగ" ´µష Vంట-". 6666 9ా#S
భ	జమ	నుం(f TEను బరFవ�ను ��ంప%ా 9ా#S �ేతpల; ¹తగంపల T:తN క;ండ
Vడ�దల��ం�ెను. 7777 ఆప�x�లమ	నందు వ� nఱÃ12టC%ా TEను "ను`
V(f1ింAJ" ఉరFమ	 �xగ	 �bటBలkనుం(f క; ఉతN ర!AdJ" ��#§బµ



జలమ	ల±దw "ను` Wó¥�ంAJ".(Z2ల�.) 8888 Tx పKజల�#ా, ఆలం�Iప�(f TEను
]క; సంగJ �ె>యజ³తpను అã� ఇW\ా P�లc, వ� మ� మ�ట V"నPQడల
ఎంత �¤ల;! 9999 అను�ల �ేవతలలk ఒకట-య	ను లk ఉండకcడదు అను�ల
�ేవతలలk ఒక�x"�I" వ� ప�జ�ేయ కcడదు. 10101010 ఐగ	1ీNయ	ల
�ేశమ	లkనుం(f "ను` ర1ిuంAన  �ేవ�డనగ	 PQ�9ాను TETE  T°రF
బµగ	%ా �ెరFవ�మ	 TEను �x" "ం12దను. 11111111 అPనను Tx పKజల; Tx మ�ట
ఆల�Iంపక��P#S ఇW\ా P�Úయ	ల; Tx మ�ట Vనక��P#S. 12121212 �ాబట-C  9ారF
తమ స��×య�లkచనలనుబట-C  నడ�చు ��నునటB6  9ా#S హృదయ�ా� Sన�మ	నక;
TEను 9ా#Sనపu%SంAJ". 13131313 అã� Tx పKజల; Tx మ�ట V"నPQడల
ఇW\ా P�ల; Tx మ�ర¶మ	ల ననుస#SంAనPQడల ఎంత �¤ల;! 14141414 అప�డ� TEను
9E%Sర�¤ 9ా#S శతpK వ�లను అణగ �ొKక;�దును 9ా#S V#�ధులను ��టBC దును. 15151515
PQ�9ాను �ే�Ìించు9ారF 9ా#S�I లaంగ	దురF 9ా#S �ాలమ	 Wాశ�తమ	%ా
నుండ�ను. 16161616 అJW \ష¡ ���న %�ధుమల ననుగ\ ©̈ంA TEను 9ా#S" ��Ìించుదును
��ండ �ేT:�� "ను` తృ1ిN పరచుదును.

�×రNనల గ\ంథమ	 82�×రNనల గ\ంథమ	 82�×రNనల గ\ంథమ	 82�×రNనల గ\ంథమ	 82

1111 �ేవ�" సమ�జమ	లk �ేవ�డ� ">Aయ	Tx`డ� �ైవమ	ల మధ�ను ఆయన
¬రFu ¬రFdచుTx`డ�. 2222 ఎంత�ాలమ	 ]రF అTx�యమ	%ా ¬రFu¬రFdదురF?
ఎంత�ాలమ	 భ�IN ß̈నులPQడల పm�ాతమ	 చూప� దురF?(Z2ల�.) 3333 1Lదలక;ను
త>దండ�K ల;ల�"9ా#S�I" Tx�యమ	 ¬రFd(f శ\మగల9ా#S�I" �ºనులక;ను
Tx�యమ	 ¬రFd(f. 4444 ద#SదుK లను "రF1Lదలను V(f1ించు(f భ�IN ß̈నుల



�ేJలkనుం(f 9ా#S" త1ిuంచు(f. 5555 జనులక; �ె>V ల�దు 9ారF గ\ ©̈ంపరF 9ారF
అంధ�ారమ	లk ఇటB అటB JరFగ	ల�డ�దురF �ేశమ	నక;న`
ఆ¥xరమ	ల"`య	 కదల;చున`V. 6666 ]రF �ైవమ	ల"య	 ]రందరF
స#��న`తp" క;మ�రFల"య	 TETE Z2ల VAdయ	Tx`ను. 7777 అPనను ఇతర
మనుషp�ల; చ"��వ�నటB6  ]రFను చ"��వ�దురF అ¥��ారFలలk ఒకడ�
కcల;నటB6  ]రFను కcల;దురF. 8888 �ే9ా లsమ	�, భ�!�I ¬రFu ¬రFdమ	
అన�జనులందరF �³ ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఉందురF.

�×రNనల గ\ంథమ	 83�×రNనల గ\ంథమ	 83�×రNనల గ\ంథమ	 83�×రNనల గ\ంథమ	 83

1111 �ే9ా, ఊరక;ండక;మ	 �ే9ా, మ�నమ	%ా ఉండక;మ	 ఊరక;ండక;మ	. 2222 
శతpK వ�ల; అల6 #S�ేయ	చుTx`రF "ను` �ే�Ìించు9ారF తల PQJN  య	Tx`రF.
3333  పKజల]ద 9ారF కపటù�ాయమ	ల; పను` చుTx`రF  మరFగ	జ�Adన
9ా#S]ద ఆలkచన �ేయ	 చుTx`రF 4444 9ారFఇW\ా P�లను 1LరF ఇకను జj® పకమ	
#ాక ��వ�నటB6  జనమ	%ా నుండక;ండ 9ా#S" సంహ#Sంచుదమ	 రండ"
�ెప���నుచుTx`రF. 5555 ఏకమనసుq�� 9ారF ఆలkచన �ేZి��"య	Tx`రF క;
V#�ధమ	%ా "బంధన �ేయ	చుTx`రF. 6666 గ	(xరప�9ాసులsౖన ఎ�ో]య	ల;ను
ఇ�ా4P�Úయ	 ల;ను ¹య�áయ	ల;ను హ%§\PÀల;ను 7777 %?బల;9ారFను
అ¹4య	ల;ను అమ�ల��×య	ల;ను Óి>ÌీNయ	ల;ను త�రF "9ాసుల;ను
క; V#�ధమ	%ా "బంధన �ేZి��"య	Tx`రF. 8888 అష�ª రF �ేశసుÍ ల; 9ా#S��
క>Zియ	Tx`రF లkతp వంశసుÍ లక; 9ారF స}యమ	 �ేయ	చుTx`రF.(Z2ల�.)
9999 !�x�నునక; వ� �ేZినటB6  �×��ను ఏట-±దwను వ� ZీZ2#ాక;ను



య�áనునక;ను �ేZినటB6  9ా#S�I" �ేయ	మ	. 10101010 9ారF ఏT°w రFలk నhంA#S
భ�!�I 12ంట అP#S. 11111111 ఓ#³బ	 జ?P�బ	 అను9ా#S�I వ� �ేZినటB6  9ా#S
పK¥xనులక;ను �ేయ	మ	 జ?బహÑ సల;4Tx` అను9ా#S�I �ేZినటB6  9ా#S సకల
#ాàలక;ను �ేయ	మ	. 12121212 �ేవ�" "9ాససÍలమ	లను మనమ	 ఆక\!ంచు
��ందమ" 9ారF �ెప���నుచుTx`రF. 13131313 Tx �ే9ా, సు(f JరFగ	 ధూÈవలsను
%ా> PQదుట- వగ	(xక;లవలsను 9ా#S" �ేయ	మ	 14141414 అ%S` అడV" �ాల;dనటB6
�ారFAచుd ��ండలను తగ	ల 12టBC నటB6  15151515  తp�ాను�ేత 9ా#S" తరFమ	మ	
 సు(f%ా>�ేత 9ా#S�I �J ప�ట-C ంచుమ	. 16161616 PQ�9ా, 9ారF  Txమమ	ను
9:దక;నటB6  9ా#S�I ప�#ాÞ వమ�నమ	 కల;గజ³య	మ	. 17171717 9ారF "త�మ	
Zిగ	¶ ప(f �J TUందుదురF %ాక 9ారF భKమZి నhంచుదురF %ాక. 18181818 PQ�9ా
అను Txమమ	 ధ#SంAన వ� మ�తK�¤ సర�లkకమ	లk మ�న`తpడవ"
9ా#?రFగ	దురF %ాక.
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1111 Z2ౖన�మ	లక¥�పJవగ	 PQ�9ా,  "9ాసమ	ల; ఎంత రమ�మ	ల; 2222
PQ�9ా మం��#ావరణమ	లను చూడవలsన" Tx �Kా ణమ	 ఎం��
ఆశపడ�చున`�� అ�� ¯�మ4 Zిల;6 చున`�� yవమ	గల �ేవ�" ద#Sîంచుటక; Tx
హృదయమ	ను Tx శ#§రమ	ను ఆనందమ	�� �³కల; 9Eయ	 చున`V. 3333
Z2ౖన�మ	లక¥�పJవగ	 PQ�9ా, Tx #ాజj, Tx �ే9ా,  బ>1ీఠమ	TUదwTE
1ిచుdకలక; "9ాసమ	 �ొ#S�?ను 1ిల6 ల; 12టBC టక; 9ాన�Å9:లక; గ�ట- సÍలమ	
�ొ#S �?ను. 4444  మం��రమ	నందు "వZించు9ారF ధను�ల; 9ారF "త�మ	



"ను` సుN JంచుదురF.(Z2ల�.) 5555 వలన బలమ	 TUందు మనుషp�ల; ధను�ల;
య�తK�ేయ	 మ�ర¶మ	ల; 9ా#S�I అJ 1ిKయమ	ల;. 6666 9ారF బµ�ా లkయలkబ(f
9:ళØ6 చు �x"" జలమయమ	%ా �ేయ	దురF �¾లక#S 9ాన �x"" �º9:నల��
కప�ను. 7777 9ారF TxTxట-�I బల��వృ��zTUందుచు పKయ�ణమ	 �ేయ	దురF 9ా#Sలk
పKJ9ాడ�ను Zీãనులk �ేవ�" స"`¥�" కనబడ�ను. 8888 PQ�9ా,
Z2ౖన�మ	లక¥�పJవగ	 �ే9ా, Tx �Kా రÍన ఆల�Iంప�మ	 య��Åబ	 �ే9ా,
�ెV±గ	¶ మ	.(Z2ల�.) 9999 �ే9ా, మ� �³(ెమ�, దృÌిC ంచుమ	 వ� అ�ÌL�IంAన9ా"
మ	ఖమ	ను ల�fంప�మ	. 10101010  ఆవరణమ	లk ఒక ��నమ	 గడ�ప�ట 9:P�
��న మ	లకంటM W \ష¡ మ	. భ�IN ß̈నుల గ	(xరమ	లలk "వZించుటకంటM Tx �ేవ�"
మం��ర �x�రమ	TUదw  నుండ�ట Tx�IషCమ	. 11111111 �ేవ�(ైన PQ�9ా సూరF�డ�ను
�³(ెమ	T:ౖ య	Tx`డ� PQ�9ా కృపయ	 ఘనతయ	 అనుగ\ ©̈ంచును
య�xరÍమ	%ా పKవ#SNంచు9ా#S�I ఆయన P� �¤ల;ను �ేయక మ�నడ�. 12121212
Z2ౖన�మ	లక¥�పJవగ	 PQ�9ా, యందు న!్మకయ	ంచు9ారF ధను�ల;.
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1111 PQ�9ా, వ�  �ేశమ	 ఎడల కటµmమ	 చూ1ి య	Tx`వ� �ెరక;��Pన
య��Åబ	 సంతJ" వ� 9:నుకక; ర1ిuంAయ	Tx`వ�. 2222  పKజల �ోషమ	ను
ప#Sహ#SంAయ	Tx`వ� 9ా#S �ాపమంతయ	 క1ిu9EZి య	Tx`వ� (Z2ల�.) 3333 
ఉగ\త అంతయ	 మ�"9EZియ	Tx`వ�  �Å�ా%S`" చల�6 రFd��" య	Tx`వ� 4444
మ� రmణకరNవగ	 �ే9ా, మ�9:ౖప�నక; JరFగ	మ	.మ� ]దనున`  �Åపమ	
�x>ంచుమ	. 5555 ఎల6 �ాలమ	 మ�]ద �Åప%Sం�ెద9ా? తరతరమ	ల;  �Åపమ	



¯ా%Sం�ెద9ా? 6666  పKజల; యందు సం��ÌించునటB6  వ� మరల మమ	4ను
బK���Iంప9ా? 7777 PQ�9ా,  కృప మ�క; కనుపరచుమ	  రmణ మ�క;
దయ�ేయ	మ	. 8888 �ేవ�(ైన PQ�9ా Z2లVచుdమ�టను TEను �ెV"
బ¿టMCదను ఆయన తన పKజల��ను తన భక;N ల��ను �భ వచనమ	 Z2లVచుdను
9ారF మరల బ	��z ß̈నుల; �ాక;ందురF %ాక. 9999 మన �ేశమ	లk మ ©̈మ
"వZించునటB6  ఆయన రmణ ఆయనక; భయపడ�9ా#S�I స]పమ	%ా నున`��.
10101010 కృ�ాసత�మ	ల; క>Zి��"నV J సమ�¥xనమ	ల; ఒక�x"TUకట-
మ	దుw 12టBC  ��"నV. 11111111 భ�!లkనుం(f సత�మ	 nల;చును
ఆ�ాశమ	లkనుం(f J �ార¸చును. 12121212 PQ�9ా ఉతNమ���న�x"
ననుగ\ ©̈ంచును మన భ�! �x" ఫలమ	"చుdను. 13131313 J ఆయనక; మ	ందు
నడచును ఆయన అడ�గ	జjడలలk అ�� నడచును.
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1111 PQ�9ా, TEను �ºనుడను ద#SదుK డను �ెV±%S¶  Txక;తN ర!మ	4 2222 TEను 
భక;N డను Tx �Kా ణమ	 �ా�ాడ�మ	. Tx �ే9ా, "ను` నమ	4��"య	న` 
ZLవక;" ర�fం ప�మ	. 3333 పKభ	9ా, ��న��ల6  క; nఱÃ12టBC చుTx`ను నను`
కరFణÝంప�మ	 4444 పKభ	9ా, Tx �Kా ణమ	  9:ౖప�నక; ఎతpN చుTx`ను  ZLవక;"
�Kా ణమ	 సం��Ìింపజ³య	మ	. 5555 పKభ	9ా, వ� దయ�ళØడవ� m!ంచుటక;
Zిదz���న మనసుqగల9ాడవ� క; nఱÃ12టBC 9ారంద#SPQడల కృ�ాJశయమ	
గల 9ాడవ�. 6666 PQ�9ా, Tx �Kా రÍనక; �ెV ±గ	¶ మ	 Tx మనవ�ల ధ�"
ఆల�Iంప�మ	, 7777 వ� Txక; ఉతN ర!చుd9ాడవ� గనుక Tx ఆప�x�లమందు



TEను క; nఱÃ  12టMC  దను. 8888 పKభ	9ా, వ� మ}త4~మ	గల9ాడవ�
ఆశdర��ార� మ	ల; �ేయ	9ాడవ� 9E అ���¬య �ేవ�డవ�. 9999 పKభ	9ా,
�ేవతలలk వంట-9ాడ� ల�డ�  �ార�మ	లక; ¯ాట-PQ�న �ార�మ	ల; ల�వ�. 10101010
వ� సృ�ంAన అన�జనులందరFను వAd  స"`¥�" నమ¯ా�రమ	
�ేయ	దురF  Txమమ	ను ఘనపరచుదురF 11111111 PQ�9ా, TEను  సత�మ	
ననుస#SంA నడచు ��నునటB6   మ�ర¶మ	ను Txక; బ¢¥�ంప�మ	. 
Txమమ	నక; భయపడ�నటB6  Tx హృదయమ	నక; ఏకదృÌిC  కల;గజ³య	మ	.
12121212 Tx ప�రÞహృదయమ	�� TEను క; కృతజ®�xసుN  తpల; �ె>6 ం�ెదను 
Txమమ	ను "త�మ	 మ ©̈మపర�ెదను. 13131313 పKభ	9ా, Tx �ే9ా, TxPQడల వ�
చూ1ిన కృప అ¥�క���న�� �ా�xళప� అ%ాధమ	నుం(f Tx �Kా ణమ	ను త1ిuంA
య	Tx`వ�. 14141414 �ే9ా, గ#S�షp¡ ల; Tx ]���I ల�Aయ	Tx`రF బల��x�రFల;
గ	ంప�కc(f Tx �Kా ణమ	 ¬య ¸చుచుTx`రF 9ారF "ను` లm�12టC"9ా#?r
య	Tx`రF. 15151515 పKభ	9ా, వ� దయ��x�fణ�మ	ల;గల �ేవ�డవ� ¥ºర �Wాంతpడవ�
కృ�ాసత�మ	ల�� "ం(fన9ాడవ� 16161616 TxతటBC  J#S%S నను` కరFణÝంప�మ	 
ZLవక;"�I  బలమ	 అనుగ\ ©̈ంప�మ	  ZLవక;#ా> క;మ�రF" ర�fంప�మ	. 17171717
PQ�9ా, వ� Txక; స}య	డ9:ౖ నTx`ద#Sంచు చుTx`వ� Tx పగ9ారF
చూA Zిగ	¶ పడ�నటB6  �భకర���న ఆన9ాల; Txక; కనుపరచుమ	.
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1111 ఆయన పటCణప� ప�Tx�� ప#S�దz  పర�తమ	ల]ద 9Eయబ(fయ	న`�� 2222
య��Åబ	 "9ాసమ	ల"`ట-కంటM Zీãను గ	మ4 మ	ల; PQ�9ాక;



1ిKయమ	లsౖ య	న`V 3333 �ేవ�" పటCణమ�, మనుషp�ల; "ను`గ�#Sd !�I�>
%tపu సంగతpల; �ెప���ందురF.(Z2ల�.) 4444 రహబ	ను ఐగ	ప�N  బబ	లkనును Txక;
ప#Sచయ	ల" TEను �ె>యజ?ప�చుTx`ను Óి>ÌీNయ త�రF కcషpలను
చూడ�మ	 �రF అచdట జ"4ంAర" యందురF. 5555 పKJ జనమ	 �x"లkTE
జ"4ం�ెన"య	 స#��న`తpడ� �xTE �x" ZిÍ రపర�ెన"య	 Zీãనునుగ�#Sd
�ెప���ందురF. 6666 PQ�9ా జనమ	ల సంఖ� 9Kా Pంచునప�డ� ఈ జనమ	
అక�డ జ"4ం�ెన" Z2లVచుdను. (Z2ల�.) 7777 �ాటల; �ాడ�చు 9ాద�మ	ల;
9ాPంచుచు మ� ఊటల"`య	 యం�ే య	న`వ" 9ారం దురF.
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1111 PQ�9ా, Txక; రmణకరNవగ	 �ే9ా, #ాJK9Eళ TEను  స"`¥�"
nఱÃ12టBC Txడ� 2222 Tx �Kా రÍన  స"`¥�" �ేరFను %ాక Tx nఱÃక; �ెV
±గ	¶ మ	 3333 TEను ఆపదల�� "ం(fయ	Tx`ను Tx �Kా ణమ	 �ా�xళమ	నక;
స]1ింAయ	న`��. 4444 సమ�¥�లk"�I ��గ	9ా#Sలk TETUక"%ా ఎంచబ(fJ". TEను
�xK ణల�"9ా"వలs అPJ". 5555 చAdన9ా#Sలk Vడ�వబ(fన9ాడT:ౖJ" TEను
సమ�¥�లk ప(fయ	న` హతpలలk ఒక"వలs అPJ" Vక స4#Sంప"9ా#Sవలs
అPJ" 9ారF  �ేJలkనుం(f �¾ల%S��P య	Tx`రF గ�x. 6666 అ%ాధ���న
గ	ంటలkను *కట-గల �bట6 లkను అ%ాధ జలమ	లలkను వ� నను` పరFండబ¿ట-C
య	Tx`వ�. 7777  ఉగ\త Tx]ద బరFవ�%ా నున`��  తరంగమ	ల"`య	
నను` మ	ంచుచున`V. (Z2ల�.) 8888 Tx T:ళవరFలను Txక; దూరమ	%ా వ� ఉంA
య	Tx`వ� వ� 9ా#S దృÌిC �I నను` Á̈య	"%ా �ేZియ	Tx`వ� 9:ల;ప>�I



#ావల6  %ాక;ండ TEను బం¥�ంపబ(f య	Tx`ను 9999 బµధ�ేత Tx కను`
�öణÝంచుచున`�� PQ�9ా, పKJ��నమ	 TEను క; nఱÃ12టBC  చుTx`ను
9:ౖప� Tx �ేతpల; �xప�చుTx`ను. 10101010 మృతpలక; వ� అదు»తమ	ల;
చూ12ద9ా? 1LKతల; ల�A "ను` సుN Jం�ెద#ా?(Z2ల�.) 11111111 సమ�¥�లk  కృపను
ఎవ#?rన Vవ#Sంతp#ా? Txశనకcపమ	లk  VWా�స�తను ఎవ#?rన �ెప� ��ందు#ా?
12121212 అంధ�ారమ	లk  అదు»తమ	ల; �ె>యనగ	Tx? �ా�xళమ	లk  J
�ె>యనగ	Tx? 13131313 PQ�9ా, TEను ��TE మనV �ేయ	చుTx`ను
ఉదయమ	న Tx �Kా రÍన "ను` ఎదు#t�నును. 14141414 PQ�9ా, వ� నను`
Vడ�చుట P�ల?  మ	ఖమ	 Txక; �xటB �ేయ	ట P�ల? 15151515 బµల�మ	నుం(f
TEను బµధప(f �xవ�నక; Zిదz���J" వ� 12టBC  భయమ	�ేత TEను
కలవరపడ�చుTx`ను. 16161616  �Å�ా%S` Tx ]���I ��#S6య	న`��  మ}
భయమ	ల; నను` సంహ#SంA య	న`V. 17171717 ళØ6  ఆవ#SంచునటB6  అV
��నమంత నను` ఆవ#Sంచు చున`V అV నను` చుట�C ర చుటBC ��" య	న`V
18181818 Tx 1ిKయ	లను ZL` ©̈తpలను వ� Txక; దూరమ	%ా ఉంAయ	Tx`వ�
*కట-P� Txక; బంధువర¶మ�PQను.

�×రNనల గ\ంథమ	 89�×రNనల గ\ంథమ	 89�×రNనల గ\ంథమ	 89�×రNనల గ\ంథమ	 89

1111 PQ�9ా±క� కృ�ాJశయమ	ను "త�మ	 TEను �×#SNం�ెదను
తరతరమ	లక;  VWా�స�తను Tx T°ట-�� �ె>య జ³Z2దను. 2222 కృప "త�మ	
¯ాÍ 1ింపబడ�న"య	 ఆ�ాశమం�ే  VWా�స�తను ZిÍ రపరచు��ందువ"య	
TEనను��నుచుTx`ను. 3333 TEను ఏరuరచు��"న9ా"�� "బంధన �ేZి య	Tx`ను



"త�మ	  సం�xనమ	ను ZిÍ రపర�ెదను 4444 తరతరమ	లక;  Zిం}సనమ	ను
¯ాÍ 1ిం�ెదన" �ె1ిu Tx ZLవక;(ైన �x�దు�� పKమ�ణమ	 �ేZి య	Tx`ను.
(Z2ల�.) 5555 PQ�9ా, ఆ�ాశ9:ౖWాల�మ	  ఆశdర��ార�మ	 లను
సుN Jంచుచున`�� ప#S�దzదూతల సమ�జమ	లk  VWా�స�తను బట-C  క;
సుN తpల; కల;గ	చున`V. 6666 !ంటను PQ�9ాక; ¯ాట-PQ�న9ా(ెవడ�?
�ైవప�తpK లలk PQ�9ా వంట-9ా(ెవడ�? 7777 ప#S�దzదూతల సభలk ఆయన
!�I�> �కరFడ� తన చుటBC నున` 9ారంద#SకంటM భయంకరFడ�. 8888 PQ�9ా,
Z2ౖన�మ	లక¥�పJవగ	 �ే9ా, PQ�9ా, వంట- బల�ఢ��(ెవడ�? 
VWా�స�త�ేత వ� ఆవ#Sంపబ(fయ	Tx`వ�. 9999 సమ	దKప� ��ంగ	
నణచు9ాడవ� 9E �x" తరంగమ	ల; ల�చునప�డ� వ� 9ాట-" అణA
9Eయ	చుTx`వ�. 10101010 చంపబ(fన�x"�� సమ�నమ	%ా వ� రహబ	ను,
ఐగ	ప�N ను న>1ి9EZిJV  బµహÑబలమ	 �ేత  శతpK వ�లను �ెదర%tట-CJV. 11111111
ఆ�ాశమ	 �ే భ�! �ే లkకమ	ను �x" ప#Sప�రÞతను 9E ¯ాÍ 1ింAJV. 12121212
ఉతN ర ద�fణమ	లను 9E "#S4ంAJV. �xబ¢రF ¼̈#�4నుల;  Txమమ	నుబట-C
ఉ�xqహ ధ�" �ేయ	చున`V. 13131313 ప#ాక\మమ	గల బµహÑవ� క; కలదు 
హసNమ	 బల���న��  ద�fణహసNమ	 ఉన`త���న��. 14141414 JTx�యమ	ల; 
Zిం}సనమ	నక; ఆ¥xరమ	ల; కృ�ాసత�మ	ల;  స"`¥xనవరFN ల;. 15151515
శృంగధ�నుల T:రFగ	 పKజల; ధను�ల; PQ�9ా,  మ	ఖ�ాంJ" చూA 9ారF
నడ�చు ��నుచుTx`రF. 16161616  Txమమ	నుబట-C  9ారF ��న��ల6
హ#SªంచుచుTx`రF.  J�ేత ¼̈Adంపబడ�చుTx`రF. 17171717 9ా#S బలమ	నక;
అJశయ�సuదమ	 9E దయ�ేతTE మ� ��మ	4 ¼̈Adంపబడ�చున`��. 18181818



మ� �³(ెమ	 PQ�9ావశమ	 మ� #ాà ఇW\ా P�ల; ప#S�దz  �ేవ�"9ాడ�. 19191919
అప�డ� వ� దరîనమ	న  భక;N ల�� ఇటB6  Z2లVAd య	ంట-V TEను ఒక
&రF"�I స}యమ	 �ేZియ	Tx`ను పKజలలkనుం(f P�రuరచబ(fన ±క"
TEను ¼̈AdంAయ	Tx`ను. 20202020 Tx ZLవక;(ైన �x�దును TEను
కను%t"య	Tx`ను Tx ప#S�దz�ైలమ	�� అత" న�ÌL�IంAయ	Tx`ను. 21212121 Tx
�ెP� PQడ�ెగక అత"�I ��(ైయ	ండ�ను Tx బµహÑబలమ	 అత"
బలపరచును. 22222222 ఏ శతpK వ�ను అత"]ద జయమ	 TUందడ� �ోష�ారFల;
అత" బµధపరచరF. 23232323 అత"PQదుట "ల;వక;ండ అత" V#�ధులను TEను
పడ%tటMCదను. అత"]ద పగపటBC 9ా#S" n�ెN దను. 24242424 Tx VWా�స�తయ	 Tx
కృపయ	 అత"�I ��(ై య	ండ�ను. Tx Txమమ	నుబట-C  అత" ��మ	4

¼̈Adంపబడ�ను. 25252525 TEను సమ	దKమ	]ద అత" �ేJ" నదుల]ద అత"
క;(f�ేJ" ఉం�ెదను. 26262626 వ� Tx తం(fKV Tx �ేవ�డవ� Tx రmణ దుర¶మ	 అ"
అతడ� Txక; nఱÃ12టBC ను. 27272727 �ావ�న TEను అత" Tx జ³�ష¡ క;మ�రF"%ా
�ేయ	 దును భ�#ాàలలk అతp�న`తp"%ా నుం�ెదను. 28282828 Tx కృప "త�మ	
అత"�I ��డ�%ా నుండజ³Z2దను Tx "బంధన అత"�� ZిÍ రమ	%ానుండ�ను. 29292929
Wాశ�త�ాలమ	వరక; అత" సం�xనమ	ను ఆ�ాశమ	న`ంతవరక; అత"
Zిం}సనమ	ను TEను ">12దను. 30303030 అత" క;మ�రFల; Tx ధర4WాసN �మ	 V(fA
Tx Tx�యVధుల Txచ#Sంప"PQడల 31313131 9ారF Tx కటCడలను అపVతKపరA Tx
ఆజ®లను %?r��న"PQడల 32323232 TEను 9ా#S JరFగ	బµటBనక; దండమ	��ను 9ా#S
�ోషమ	నక; �ెబËల��ను 9ా#S" h�fం�ెదను. 33333333 �ా" Tx కృపను అత"�I
బÐJN %ా ఎడమ	 �ేయను అబ��zక;డT:ౖ Tx VWా�స�తను Vడ�వను. 34343434 Tx



"బంధనను TEను రదుw పరచను Tx 12దవ�లగ	ండ బయల;9:È6న మ�టను
మ�రdను. 35353535 అత" సం�xనమ	 Wాశ�తమ	%ా ఉండ�న"య	 అత"
Zిం}సనమ	 సూరF�డ�న`ంత�ాలమ	 Tx స"`¥�" ఉండ�న"య	 36363636
చందుK డ�న`ంత�ాలమ	 అ�� "ల;చున"య	 !ంటనుండ� ¯ా�f నమ4కమ	%ా
ఉన`టB6  అ�� ZిÍ ర పరచబడ�న"య	 37373737 Tx ప#S�దzత��డ" TEను పKమ�ణమ	
�ేZిJ" �x�దు�� TEను అబదzమ�డను. 38383838 ఇటB6  Z2లVAd య	ం(fయ	 వ�
మమ	4 VడTx(f Vస#SèంAయ	Tx`వ�  అ�Ìిక;N "]ద వ� అ¥�క�Åపమ	
చూ1ి య	Tx`వ�. 39393939  ZLవక;" "బంధన కసహ�మ�PQను అత"
�I#§టమ	ను TEల పడ�ోKZి అపVతKపరA య	Tx`వ�. 40404040 అత" కం�ెల"`య	
వ� �ెగ%tట-Cయ	Tx`వ� అత" �Åటల; �ాడ��ేZియ	Tx`వ� 41414141 ��K వను
��వ�9ారందరF అత" �ోచు��నుచుTx`రF అతడ� తన ��రFగ	9ా#S�I
"ం�xసuదు(xPQను. 42424242 అత" V#�ధుల క;(f�ేJ" వ� ¼̈AdంAయ	Tx`వ�
అత" శతpK వ�లనంద#S" వ� సం��షపరA య	Tx`వ� 43434343 అత" ఖడ¶ మ	
ఏ!య	 ¯ా¥�ంపక;ండ �ేZియ	Tx`వ� య	దzమందు అత"
"ల;వబ¿టCక;Tx`వ� 44444444 అత" 9:ౖభవమ	ను మ�"uయ	Tx`వ� అత"

Zిం}సనమ	ను TEల పడ%tట-Cయ	Tx`వ� 45454545 అత" ¸°వన��నమ	లను
త%S¶ంAయ	Tx`వ�. Zిగ	¶ �� అత" క1ిuయ	Tx`వ� (Z2ల�.) 46464646 PQ�9ా,
ఎంతవరక; వ� �x%Sయ	ందువ�? "త�మ	 �x%Sయ	ందు9ా? ఎంతవరక; 
ఉగ\త అ%S`వలs మండ�ను? 47474747 Tx ఆయ	�ా�లమ	 ఎంత ����w�ో జj® పకమ	 �ేZి
��నుమ	 ఎంత వ�రÍమ	%ా వ� నరFలనంద#S" సృ�ంA య	Tx`వ�? 48484848
మరణమ	ను చూడక బKదుక; నరF(ెవడ�? �ా�xళమ	±క� వశమ	 �ాక;ండ



తను`�xను త1ిuంచు��నగల9ా(ెవడ�? 49494949 పKభ	9ా,  VWా�స�త��డ" వ�
�x�దు�� పKమ� ణమ	 �ేZిన �¾>6ట-  కృ�ాJశయమ	లsక�డ? 50505050 పKభ	9ా, 
ZLవక;లక; వAdన "ందను జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	 బలవంతpలsౖన
జనులంద#S�ేతను Tx PQదలk TEను భ#Sంచుచున` "ందను జj® పకమ	
�ేZి��నుమ	. 51515151 PQ�9ా, అV  శతpK వ�ల; �ేZిన "ందల;  అ�Ìిక;N "
నడతల]ద 9ారF ¹ప�చున` "ందల;. 52525252 PQ�9ా "త�మ	
సుN JTUందును %ాక ఆ�¤í  ఆ�¤í .

�×రNనల గ\ంథమ	 90�×రNనల గ\ంథమ	 90�×రNనల గ\ంథమ	 90�×రNనల గ\ంథమ	 90

1111 పKభ	9ా, తరతరమ	లనుం(f మ�క; "9ాససÍలమ	 9E. 2222 పర�తమ	ల;
ప�టCకమ	నుప� భ�!" లkకమ	ను వ� ప�ట-C ంపకమ	నుప�
య	గయ	గమ	ల; 9E �ేవ�డవ� 3333 వ� మనుషp�లను మంట-�I
మ�రFdచుTx`వ� నరFల�#ా, J#S%S రండ" వ� Z2లVచుdచుTx`వ�. 4444 
దృÌిC �I 9EP సంవతqరమ	ల; గJంAన "న`ట-వలs నున`V #ాJKయంద>
±క జjమ	వలsనున`V. 5555 వరద�ేత T:ౖనటBC  వ� 9ా#S" �ార%tట-C9Eయ%ా
9ారF "��KంతpరF. ��K దుw న 9ారF పచd గ(fiవలs A%S#SంతpరF 6666 ��K దుw న అ��
n>A A%S#Sంచును ¯ాయం�ాలమ	న అ�� �Åయబ(f 9ాడబµరFను. 7777 
�Åపమ	వలన �¤మ	 �öణÝంచుచుTx`మ	  ఉగ\తనుబట-C
��గ	ల;పడ�చుTx`మ	. 8888 మ� �ోషమ	లను వ�  PQదుట నుంచు��"
య	Tx`వ�  మ	ఖ�ాంJలk మ� రహస��ాపమ	ల; కనబడ� చున`V. 9999 
ఉగ\తను భ#SంచుచుTE మ� ��నమ	ల"`య	 గ(f1ిJVు. "ట�C రFuల; V(fAనటBC



మ� yVత�ాలమ	 జరFప� ��ందుమ	. 10101010 మ� ఆయ	�ా�లమ	 (ెబË��
సంవతqరమ	ల; అ¥�కబలమ	న` PQడల ఎనుబ�� సంవతqరమ	లగ	ను
అPనను 9ాట- 9:ౖభవమ	 ఆయ�స�¤ దుఃఖ�¤ అ�� త�ర%ా గJంచును �¤మ	
ఎ%S#S��వ�దుమ	. 11111111  ఆగ\హబలమ	 ఎం�� ఎవ#S�I �ె>య	ను? క;
�ెందవలZిన భయమ	��ల�� ప�టBC   �Å\ ధమ	 ఎం�� ఎవ#S�I �ె>య	ను? 12121212
మ�క; జj® నహృదయమ	 కల;గ	నటB6 %ా �ేయ	మ	 మ� ��నమ	ల;
లs�I�ంచుటక; మ�క; TEరFuమ	. 13131313 PQ�9ా, JరFగ	మ	 ఎంతవరక;
JరFగకయ	ందువ�?  ZLవక;లను చూA సం�xపపడ�మ	. 14141414 ఉదయమ	న 
కృప�� మమ	4ను తృ1ిN పరచుమ	 అప�డ� �¤మ	 మ� ��నమ	ల"`య	
ఉతq ©̈ంA సం��Ìిం�ెదమ	. 15151515 వ� మమ	4ను శ\మపరAన ��నమ	ల ��ల��
�¤మ	 �×డనుభVంAన P�ండ6 ��ల�� మమ	4ను సం��ష పరచుమ	. 16161616 
ZLవక;లక;  �ార�మ	 కనుపరచుమ	 9ా#S క;మ�రFలక;  పK´µవమ	
చూ1ింప�మ	. 17171717 మ� �ేవ�(ైన PQ�9ా పKసన`త మ� ]ద నుండ�ను %ాక
మ� �ేJప"" మ�క; ZిÍ రపరచుమ	 మ� �ేJప"" ZిÍ రపరచుమ	.
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1111 మ�న`తp" �xటBన "వZించు9ా(ే సర�శక;N " డను Vశ\!ంచు9ాడ�. 2222
ఆయTE Txక; ఆశ\యమ	 Tx �Åట TEను నమ	4 ��ను Tx �ేవ�డ" TEను
PQ�9ానుగ�#Sd �ెప�చుTx`ను. 3333 9Eట�ా" ఉ#Sలkనుం(f ఆయన "ను`
V(f1ించును Txశనకర���న �ెగ	ల; #ాక;ండ "ను` ర�fంచును 4444 ఆయన తన
#?క�ల�� "ను` కప�ను ఆయన #?క�ల �I\ంద క; ఆశ\యమ	 కల;గ	ను



ఆయన సత�మ	, �³(ెమ	ను (xల;T:ౖ య	న`��. 5555 #ాJK9Eళ కల;గ	
భయమ	న�?rనను పగట-9Eళ ఎగ	రF బµణమ	న�?rనను 6666 *కట-లk సంచ#Sంచు
�ెగ	ల;న�?rనను మ¥x�హ`మందు �ాడ��ేయ	 #�గమ	న�?rనను వ�
భయపడక;ందువ�. 7777  పKక�ను 9EP మం�� ప(fనను  క;(fపKక�ను ప��9Eల
మం�� కc>నను అ�ాయమ	  ±దwక;#ాదు. 8888 వ� కను`ల�ర
చూచుచుండ%ా భ�IN ß̈నులక; పKJఫలమ	 కల;గ	ను 9999 PQ�9ా, 9E Tx
ఆశ\యమ	 అ" వ� మ�న`తp(ైన �ేవ�" క; "9ాససÍలమ	%ా
�ేZి��"య	Tx`వ� 10101010 క; అ�ాయ�¤!య	 #ాదు ఏ �ెగ	ల;ను 
గ	(xరమ	ను స]1ించదు 11111111  మ�ర¶మ	ల"`ట-లk "ను` �ా�ాడ�టక;
ఆయన "ను` గ�#Sd తన దూతలను ఆజj® 1ించును 12121212  �ాదమ	లక; #ాP
తగ	లక;ండ 9ారF "ను` తమ �ేతpల]ద ఎJN  పటBC ��ం దురF 13131313 వ�
Zింహమ	లను Txగ	�ామ	లను �¾K �?�దవ� ��దమ Zింహమ	లను
భ	జంగమ	లను అణగ �ొK�?� దవ�. 14141414 అతడ� నను` 1LK!ంచుచుTx`డ� గనుక
TEనత" త1ిuం�ెదను అతడ� Tx Txమమ	 T:#S%Sన9ాడ� గనుక TEనత"
ఘనపర�ెదను 15151515 అతడ� Txక; nఱÃ12టC%ా TEనత"�I ఉతN ర!�ెd దను శ\మలk
TEనత"�I ��(ై య	ం(ెదను అత" V(f1ింA అత" %tపu �ేZ2దను 16161616
�º# �ా య	వ� �ేత అత"" తృ1ిN పర�ెదను Tx రmణ అత"�I చూ1ిం�ెదను.

�×రNనల గ\ంథమ	 92�×రNనల గ\ంథమ	 92�×రNనల గ\ంథమ	 92�×రNనల గ\ంథమ	 92

1111 PQ�9ాను సుN Jంచుట మంA�� మ�న`తp(x, 2222  Txమమ	ను
�×#SNంచుట మంA��. ఉదయమ	న  కృపను పKJ #ాJK  VWా�స�తను 3333 ప��



తంతpల స�రమండలమ	��ను గం�ర ధ�"గల Zి�x#ా��ను పKచు#Sంచుట
మంA��. 4444 ఎందుకన%ా PQ�9ా,  �ార�మ	�ేత వ� నను`
సం��షపరచుచుTx`వ�  �ేJపనులబట-C  TEను ఉతq ©̈ంచుచుTx`ను. 5555
PQ�9ా,  �ార�మ	ల; ఎంత �ొడiV!  ఆలkచనల; అJగం�రమ	ల;, 6666
ప��Kా య	ల; 9ాట-" గ\ ©̈ంపరF అV9Eక;ల; V9EAంపరF. 7777 "త�Txశనమ	
TUందుట�³ గ�x భ�IN ß̈నుల; గ(fiవలs Aగ	రFdదురF. �ెడ�పనుల;
�ేయ	9ారందరF ప�ÌిuంచుదురF. 8888 PQ�9ా, 9E "త�మ	
మ�న`తpడవ�%ా నుందువ� 9999  శతpK వ�ల; PQ�9ా,  శతpK వ�ల;
నhం�ెదరF �ెడ�పనుల; �ేయ	9ారందరF �ెద#S��వ�దురF. 10101010 గ	రF��తp
��మ	4వలs వ� Tx ��మ	4 12ౖ�?JN JV ��\ తN  �ైలమ	�� TEను అంటబ(fJ". 11111111
Tx��రక; ��ంAన9ా#S గJ Txకను`ల; ఆశ¬ర చూ�ెను Txక;V#�ధమ	%ా
ల�AనదుషpC లక; సంభVంAన�� Tx �ెవ�లక; Vనబ(ెను 12121212 Jమంతpల;
ఖర�è రవృmమ	వలs nవ��9Eయ	 దురF లsబµT°ను]�� �ేవ�xరF వృmమ	వలs
9ారF ఎదుగ	 దురF 13131313 PQ�9ా మం��రమ	లk Txటబ(fన9ా#?r 9ారF మన
�ేవ�" ఆవరణమ	లలk వ#Szల;6 దురF. 14141414 Txక; ఆశ\య దుర¶���న PQ�9ా
య�xరÍవంతp డ"య	 ఆయనయందు ఏ �ెడ�తనమ	ను ల�ద"య	 పKZి��z
�ేయ	ట�?r 15151515 9ారF మ	స>తనమందు ఇంక Aగ	రF 12టBC చుందురF ¯ారమ	
క>%S పచd%ా నుందురF.

�×రNనల గ\ంథమ	 93�×రNనల గ\ంథమ	 93�×రNనల గ\ంథమ	 93�×రNనల గ\ంథమ	 93

1111 PQ�9ా #ాజ�మ	 �ేయ	చుTx`డ� పK´µవమ	ను ఆయన వసN �మ	%ా



ధ#SంAయ	Tx`డ� PQ�9ా బలమ	ధ#SంA బలమ	�� నడ�మ	 కటBC
��"య	Tx`డ� కదలక;ండ�నటB6  భ�లkకమ	 ZిÍ రపరచబ(fయ	న`��. 2222
ప�#ాతన�ాలమ	నుం(f  Zిం}సనమ	 ZిÍ రమ�PQను స�x�ాలమ	
ఉన`9ాడవ� 9E 3333 వరదల; ఎల;%?�ెN ను PQ�9ా, వరదల; ఎల;%?�ెN ను
వరదల; తమ అలలను �#?తpN నటB6  �ేయ	చున`V 4444 V¯ాN రజలమ	ల
�షలకంటMను బల���న సమ	దK తరంగమ	ల �షలకంటMను ఆ�ాశమ	నందు
PQ�9ా బ>షp¡ డ� 5555  Wాసనమ	ల; ఎన`డ�ను త1ిu��వ� PQ�9ా,
ఎన` టMన`ట-�I ప#S�దzతP�  మం��ర మ	నక; అనుకcలమ	.

�×రNనల గ\ంథమ	 94�×రNనల గ\ంథమ	 94�×రNనల గ\ంథమ	 94�×రNనల గ\ంథమ	 94

1111 PQ�9ా, పKJ�ారమ	�ేయ	 �ే9ా, పKJ�ారమ	�ేయ	 �ే9ా, పK�ాhంప�మ	 2222
భ�లkక Tx�య�¥�ప¬ లsమ	4 గ#S�షpC లక; పKJఫల!మ	4 3333 PQ�9ా,
భ�IN ß̈నుల; ఎంతవరక; ఉతq ©̈ంచుదురF? భ�IN ß̈నుల; ఎంతవరక;
ఉతq ©̈ంచుదురF? 4444 9ారF వదరFచు క��ర���న మ�టల; పల;క;చుTx`రF
�ోషమ	 �ేయ	9ారందరF ëంకమ	ల�డ� చుTx`రF. 5555 PQ�9ా చూచుటల�దు
య��Åబ	 �ేవ�డ� V�x#Sంచుటల�దు అను��" 6666 PQ�9ా, 9ారF  పKజలను
నల;గ%tటBC చుTx`రF  ¯ా�సÍ ~మ	ను బµ¥�ంచుచుTx`రF 7777 Vధవ#ాండKను
పర�ే�లను చంప�చుTx`రF తం(fKల�"9ా#S" హతమ	�ేయ	చుTx`రF. 8888
జనులలk ప��Kా య	ల�#ా �º"" ఆలkAంచు(f బ	��z ß̈నుల�#ా, ]#?ప�డ�
బ	��zమంతpలవ�దురF? 9999 �ెవ�లను కల;గ�ేZిన9ాడ� Vనక;ండ�Tx? కంట-"
"#S4ంAన9ాడ� �ానక;ండ�Tx? 10101010 అను�జనులను h�fంచు9ాడ� మనుషp�లక;



�ె>V TEరFu9ాడ� దం(fంపకమ�నుTx? 11111111 నరFల ఆలkచనల; వ�రÍమ	ల"
PQ�9ాక; �ె>Zి య	న`��. 12121212 PQ�9ా, వ� h�fంచు9ాడ� 
ధర4WాసN �మ	ను బట-C  వ� బ¢¥�ంచు9ాడ� ధను�డ�. 13131313 భ�IN ß̈నులక; గ	ంట
తKవ�బడ�వరక; Jమంతpల కషC��నమ	లను ��%tట-C  9ా#S�I T:మ4��
కల;గజ³య	దువ�. 14141414 PQ�9ా తన పKజలను ఎడబµయ	9ాడ� �ాడ� తన
¯ా�సÍ ~మ	ను VడTxడ�9ాడ� �ాడ�. 15151515 J" ¯ాÍ 1ించుట�?r Tx�యప�¬రFu
జరFగ	ను య�xరÍహృదయ	లందరF �x" ననుస#Sం�ెదరF. 16161616 దుషpC ల]���I Tx
పmమ	న ఎవడ� ల�చును? �ోషమ	 �ేయ	9ా#S�I V#�ధమ	%ా Tx పmమ	న
ఎవడ� "ల;చును? 17171717 PQ�9ా Txక; స}యమ	 �ేZియ	ండ" PQడల Tx
�Kా ణమ	 �ఘÖమ	%ా మ�నమందు "వZింA య	ండ�ను. 18181818 Tx�ాల; జj#?న"
TEనను��న%ా PQ�9ా,  కృప నను` బలపరచుచున`��. 19191919 Tx
అంతరంగమందు V�xరమ	ల; ¼̈చd%ా  %tపu ఆదరణ Tx �Kా ణమ	నక;
T:మ4�� కల;గ జ³య	చున`��. 20202020 కటCడవలన �×డ� క>uంచు దుషpC ల
ప#S�ాలన�� క; ��ందుకల;గ	Tx? 21212121 దుషpC ల; Jమంతpల �Kా ణమ	
¬య	ట�?r 9ా#S]ద పడ�దురF �ోషpల" "#�w షpలక; మరణమ	 V¥�ంచుదురF.
22222222 PQ�9ా Txక; ఎతNPన �Åట Tx �ేవ�డ� Txక; ఆశ\యదుర¶మ	. 23232323
ఆయన 9ా#S�ోషమ	 9ా#S]���I ర1ిuంచును 9ా#S �ెడ�తనమ	నుబట-C  9ా#S"
సంహ#Sంచును. మన �ేవ�(ైన PQ�9ా 9ా#S" సంహ#Sంచును.

�×రNనల గ\ంథమ	 95�×రNనల గ\ంథమ	 95�×రNనల గ\ంథమ	 95�×రNనల గ\ంథమ	 95

1111 రం(f PQ�9ానుగ�#Sd ఉ�xqహధ�" �ేయ	... దమ	 మన రmణ



దుర¶మ	నుబట-C  సం��ష%ానమ	 �ేయ	 దమ	 2222 కృతజ®�xసుN తpల�� ఆయన
స"`¥��I వ�ెdదమ	 �×రNనల; �ాడ�చు ఆయన 1Lరట సం��ష%ానమ	
�ేయ	దమ	. 3333 PQ�9ా మ} �ేవ�డ� �ేవతలంద#S�I 12ౖన మ}త4~మ	గల
మ}#ాà 4444 భ�మ�%ాధసÍలమ	ల; ఆయన �ేJలkనున`V పర�తhఖరమ	ల;
ఆయన9E. 5555 సమ	దKమ	 ఆయన�� ఆయన �x" కల;గజ³Z2ను ఆయన
హసNమ	ల; భ�!" "#S4ం�ెను. 6666 ఆయన మన �ేవ�డ� మనమ	 ఆయన
�ా>ంచు పKజలమ	 ఆయన �¤ప� %tఱÃలమ	. 7777 రం(f నమ¯ా�రమ	 �ేZి
¯ా%Sలపడ�దమ	 మనలను సృ�ంAన PQ�9ా స"`¥�" ¹క#Sంచు దమ	
TEడ� ]రF ఆయన మ�ట నం%§క#SంAనPQడల ఎంత �¤ల;. 8888 అరణ�మందు
��#§బµ±దw  ]రF క� Sనపరచు��" నటB6  మ¯ాq��నమందు ]రF
క� Sనపరచు��"నటB6  ] హృదయమ	లను క� Sనపరచు��నక;(f. 9999 అచdట ]
1ితరFల; నను` ప#§�fంA Wó¥�ంA Tx �ార�మ	ల; చూA#S 10101010 నల;వ��
ఏండ6 �ాలమ	 ఆ తరమ	9ా#Sవలన TEను VZి�I 9ారF హృదయమ	న త1ిu��వ�
పKజల; 9ారF Tx మ�ర¶మ	ల; �ె>Zి��నల�ద" అను��ంట-". 11111111 �ావ�న TEను
�Å1ింA�#?న`డ�ను Tx VW\ా ంJలk పK9Ehంపకcడద" పKమ�ణమ	 �ేZిJ".

�×రNనల గ\ంథమ	 96�×రNనల గ\ంథమ	 96�×రNనల గ\ంథమ	 96�×రNనల గ\ంథమ	 96

1111 PQ�9ా]ద ��\ తN  �×రNన �ాడ�(f సర�భ�జనుల�#ా, PQ�9ా]ద
�ాడ�(f 2222 PQ�9ా]ద �ాడ�(f, ఆయన Txమమ	ను సుN Jంచు(f
అను��నమ	 ఆయన రmణసు9ారNను పKకట-ంచు(f. 3333 అన�జనులలk ఆయన
మ ©̈మను పKచు#Sంచు(f సమసN  జనమ	లలk ఆయన ఆశdర��ార�మ	లను



పKచు#Sంచు(f 4444 PQ�9ా మ}త4~మ	గల9ాడ� ఆయన అ¥�క¯�N తKమ	
��ందత%Sన9ాడ� సమసN  �ేవతలకంటMను ఆయన ప�జయ	డ�. 5555 జనమ	ల
�ేవతలందరF వట-C  Vగ\హమ	ల� PQ�9ా ఆ�ాశVWాలమ	ను సృ�ంAన9ాడ�.
6666 ఘన�xపK´µవమ	ల; ఆయన స"`¥�" ఉన`V బల¯êందర�మ	ల; ఆయన
ప#S�దzసÍలమ	లk ఉన`V. 7777 జనమ	ల క;టBంబమ	ల�#ా, PQ�9ాక;
�ె>6 ంచు(f మ ©̈మబలమ	ల; PQ�9ాక; �ె>6 ంచు(f. 8888 PQ�9ా
Txమమ	నక; త%Sన మ ©̈మ ఆయనక; �ె>6 ంచు(f T:ౖ9Eద�మ	 ¬Zి��" ఆయన
ఆవరణమ	లలk"�I రం(f. 9999 ప#S��xz లం�ారమ	ల; ధ#Sంచు��" PQ�9ాక;
నమ¯ా�రమ	�ేయ	(f సర�భ�జనుల�#ా, ఆయన స"`¥�" వణక;(f. 10101010
PQ�9ా #ాజ�మ	 �ేయ	చుTx`డ� లkకమ	 కదలక;ండ
ZిÍ రపరచబ(fయ	న`�� Tx�యమ	నుబట-C  ఆయన జనమ	లను ప#S�ాలన
�ేయ	ను. ఈ 9ారNను అన�జనులలk పKకట-ంచు(f 11111111 PQ�9ా
9Eం�ేయ	చుTx`డ� ఆ�ాశమ	 సం��Ìించును%ాక భ�! ఆనం��ంచును %ాక
సమ	దKమ	ను �x" సంప�రÞతయ	 �Ìించును%ాక. 12121212 ��లమ	ను
�x"యందుగల సర�మ	ను PQ�9ా స"`¥�" పKహ#Sªంచును%ాక.
వనవృmమ	ల"`య	 ఉ�xqహధ�" �ేయ	ను%ాక. 13131313 భ�జనులక; ¬రFu
¬రFdట�?r PQ�9ా 9Eం�ేయ	 చుTx`డ� Tx�యమ	నుబట-C  లkకమ	నక; తన
VWా�స�తను బట-C  జనమ	లక; ఆయన ¬రFu ¬రFdను.

�×రNనల గ\ంథమ	 97�×రNనల గ\ంథమ	 97�×రNనల గ\ంథమ	 97�×రNనల గ\ంథమ	 97

1111 PQ�9ా #ాజ�మ	 �ేయ	చుTx`డ�, భ� లkకమ	 ఆనం��ంచును%ాక



�º�పమ	ల"`య	 సం��Ìించును%ాక. 2222 �¤ఘ�ంధ�ారమ	ల; ఆయనచుటBC
నుండ�ను J Tx�యమ	ల; ఆయన Zిం}సనమ	నక; ఆ¥xరమ	. 3333 అ%S`
ఆయనక; మ	ందు నడచుచున`�� అ�� చుటBC నున` ఆయన శతpK వ�లను
�ా>d9Eయ	 చున`��. 4444 ఆయన ��రFప�ల; లkకమ	ను పK�ాhంపజ³య	
చున`V భ�! �x" చూA కం1ించుచున`��. 5555 PQ�9ా స"`¥�"
సర�లkకTxధు" స"`¥�" పర�తమ	ల; ���నమ	వలs కరగ	చున`V. 6666
ఆ�ాశమ	 ఆయన J" �ె>యజ³య	చున`�� సమసN  జనమ	లక; ఆయన
మ ©̈మ కనబడ�చున`�� 7777 వ�రÍ Vగ\హమ	లనుబట-C  అJశయపడ�చు �ె�I�న
పKJమలను ప��ంచు9ారందరF Zిగ	¶ పడ� దురF సకల�ేవతల; ఆయనక;
నమ¯ా�రమ	 �ేయ	ను. 8888 PQ�9ా, Zీãను "9ాసుల; ఆ సంగJ V" 
Tx�యVధులనుబట-C  సం��ÌించుచుTx`రF య��x క;మ�#?Nల;
ఆనం��ంచుచుTx`రF. 9999 ఏలయన%ా PQ�9ా, భ�లkకమంతట-�I 12ౖ%ా వ�
మ�న`తpడ9:ౖ య	Tx`వ� సమసN  �ేవతలక; 12ౖ%ా వ� అత�¥�క���న ఔన`
త�మ	 ��ం��య	Tx`వ�. 10101010 PQ�9ాను 1LK!ంచు9ారల�#ా, �ెడ�తనమ	ను
అస ©̈�ంచు��ను(f తన భక;N ల �Kా ణమ	లను ఆయన �ా�ాడ�చుTx`డ�.
భ�IN ß̈నుల�ేJలkనుం(f ఆయన 9ా#S" V(f1ించును. 11111111 Jమంతpల��రక;
9:ల;గ	ను య�xరÍహృదయ	ల��రక; ఆనందమ	ను VతNబ(f య	న`V. 12121212
Jమంతpల�#ా, PQ�9ాయందు సం��Ìించు(f ఆయన
ప#S�దzTxమమ	నుబట-C  ఆయనక; కృతజ®�x సుN తpల; �ె>6 ంచు(f.

�×రNనల గ\ంథమ	 98�×రNనల గ\ంథమ	 98�×రNనల గ\ంథమ	 98�×రNనల గ\ంథమ	 98



1111 PQ�9ా ఆశdర��ార�మ	ల; �ేZియ	Tx`డ� ఆయననుగ�#Sd ��\ తN �×రNన
�ాడ�(f ఆయన ద�fణహసNమ	 ఆయన ప#S�దz  బµహÑవ� ఆయనక;
Vజయమ	 కల;గజ³Zియ	న`��. 2222 PQ�9ా తన రmణను 9:ల6 (f�ేZి
య	Tx`డ� అన�జనులPQదుట తన J" బయల;పరAయ	Tx`డ�. 3333
ఇW\ా P�ల; సంతJ�I �xను చూ1ిన కృ�ా VWా�స� తలను ఆయన జj® పకమ	
�ేZి��"య	Tx`డ� భ���గంత "9ాసులందరF మన �ేవ�డ� కల;గజ³Zిన
రmణను చూA#S. 4444 సర�భ�జనుల�#ా, PQ�9ానుబట-C  ఉతq ©̈ంచు(f
ఆ#ా»టమ	�� సం��ష%ానమ	 �ేయ	(f �×రNనల; �ాడ�(f. 5555 Zి�x#ాస�రమ	��
PQ�9ాక; ¯�N తK%§తమ	ల; �ాడ�(f Zి�x#ా ¬Zి��" సం%§త స�రమ	��
%ానమ	 �ేయ	(f. 6666 బ�రల��ను ��మ	4ల Txదమ	��ను #ాజ?ౖన PQ�9ా
స"`¥�" సం��షధ�"�ేయ	(f. 7777 సమ	దKమ	ను �x" సంప�రÞతయ	
�Ìించును %ాక లkకమ	ను �x" "9ాసుల;ను �³కల;9Eయ	దురF %ాక. 8888
ఆయన స"`¥�" నదుల; చపuటB6  ��టBC ను%ాక ��ండల; కc(f ఉ�xqహధ�"
�ేయ	ను%ాక. 9999 భ�!�I ¬రFu ¬రFdట�?r J"బట-C  లkకమ	నక; ¬రFu
¬రFdట�?r Tx�యమ	నుబట-C  జనమ	లక; ¬రFu ¬రFdట�?r PQ�9ా
9Eం�ేZియ	Tx`డ�.

�×రNనల గ\ంథమ	 99�×రNనల గ\ంథమ	 99�×రNనల గ\ంథమ	 99�×రNనల గ\ంథమ	 99

1111 PQ�9ా #ాజ�మ	 �ేయ	చుTx`డ� జనమ	ల; వణక;ను ఆయన
�?ర�బ	ల]ద ఆZీను(ై య	Tx`డ� భ�! కదల;ను. 2222 Zీãనులk
PQ�9ా మ�న`తpడ� జనమ	ల"`ట-12ౖన ఆయన ¼̈Adయ	Tx`డ�. 3333



భయంకర���న  %tపu Txమమ	ను 9ారF సుN Jం�ె దరF. PQ�9ా
ప#S�దుz డ�. 4444 య�xరÍతనుబట-C  వ� Tx�యమ	ను 1LK!ంచు #ాàను
ZిÍ రపరAయ	Tx`వ� య��Åబ	 సంతJమధ� వ� J Tx�యమ	లను
జ#S%SంAయ	Tx`వ�. 5555 మన �ేవ�(ైన PQ�9ాను ఘనపరచు(f ఆయన
�ాద1ీఠమ	 ఎదుట ¯ా%Sలపడ�(f ఆయన ప#S�దుz డ�. 6666 ఆయన య�జక;లలk
¹ÌL అహ#�నుల;ం(f#S ఆయన Txమమ	నుబట-C  �Kా రÍన �ేయ	9ా#Sలk
సమ�P�ల; ఉం(ెను. 9ారF PQ�9ాక; nఱÃ12టC%ా ఆయన 9ా#S
క;తN ర!�ెdను. 7777 �¤ఘసN ంభమ	లkనుం(f ఆయన 9ా#S�� మ�ట ల�(ెను 9ారF
ఆయన Wాసనమ	ల ననుస#SంA#S ఆయన తమ�IAdన కటCడను 9ారనుస#SంA#S
8888 PQ�9ా మ� �ే9ా, వ� 9ా#Sక;తN ర!AdJV 9ా#S�I\యలను బట-C
పKJ�ారమ	 �ేయ	చుTE 9ా#S Vషయమ	లk వ� �ాపమ	 ప#Sహ#Sంచు �ేవ�డ
9:ౖJV. 9999 మన �ేవ�(ైన PQ�9ా ప#S�దుz డ� మన �ేవ�(ైన PQ�9ాను
ఘనపరచు(f. ఆయన ప#S�దz  పర�తమ	 ఎదుట ¯ా%Sలపడ�(f.

�×రNనల గ\ంథమ	 100�×రNనల గ\ంథమ	 100�×రNనల గ\ంథమ	 100�×రNనల గ\ంథమ	 100

1111 సమసN � �ేశమ	ల�#ా, PQ�9ాక; ఉ�xqహధ�" �ేయ	(f. 2222 సం��షమ	��
PQ�9ాను ZLVంచు(f ఉ�xqహ%ానమ	 �ేయ	చు ఆయన స"`¥��I రం(f. 3333
PQ�9ాP� �ేవ�డ" �ె>Zి��ను(f ఆయTE మనలను ప�ట-C ం�ెను మనమ	
ఆయన 9ారమ	 మనమ	 ఆయన పKజలమ	 ఆయన �¤ప� %tఱÃలమ	. 4444
కృతజ®�xరuణల; �ె>6 ంచుచు ఆయన గ	మ4మ	లలk పK9Ehంచు(f �×రNనల;
�ాడ�చు ఆయన ఆవరణమ	లలk పK9Ehంచు(f ఆయనను సుN Jంచు(f ఆయన



Txమమ	ను ఘనపరచు(f. 5555 PQ�9ా దయ�ళØడ� ఆయన కృప
"త�మ	ండ�ను ఆయన సత�మ	 తరతరమ	ల;ండ�ను.

�×రNనల గ\ంథమ	 101�×రNనల గ\ంథమ	 101�×రNనల గ\ంథమ	 101�×రNనల గ\ంథమ	 101

1111 TEను కృపనుగ�#Sdయ	 Tx�యమ	నుగ�#Sdయ	 �ా(ెదను PQ�9ా, "ను`
�×#SNం�ెదను. 2222 "#�w ష మ�ర¶మ	న V9Eకమ	�� పKవ#SNం�ెదను. వ� ఎప�డ�
Tx±దwక; వ�ెdదవ�? Tx Pంట య�xరÍహృదయమ	�� నడ�చు��ం దును 3333
Tx కను`లPQదుట TEను ఏ దు�ా�ర�మ	ను ఉంచు ��నను భ�INమ�ర¶మ	
�¾ల%Sన9ా#S �I\యల; Txక; అసహ� మ	ల; అV Txక; అంట"య�ను 4444
మ�ర �AతpN డ� Tx ±దwనుం(f �¾ల%S��వలsను �ౌషC ~మ	ను TEననుస#Sంపను. 5555
తమ ��రFగ	9ా#S" �xటBన దూÌించు9ా#S" TEను సంహ#Sం�ెదను అహం�ార
దృÌిC గల9ా#S" గ#S�ంAన హృదయమ	 గల9ా#S" TEను స ©̈ంపను 6666 Tx±దw
"వZించునటB6  �ేశమ	లk నమ4కసుÍ లsౖన 9ా#S" TEను క"12టBC చుTx`ను
"#�w షమ�ర¶మందు నడచు9ారF Txక; ప#S�xరక; లగ	దురF. 7777 ¹సమ	
�ేయ	9ాడ� Tx Pంట "వZింప#ాదు అబదzమ	ల�డ�9ాడ� Tx కను`లPQదుట
"ల;వడ�. 8888 PQ�9ా పటCణమ	లkనుం(f �ాపమ	 �ేయ	9ా#Sనంద#S"
"ర�4లమ	 �ేయ	ట�?r �ేశమంద> భ�IN ß̈నులంద#S" పKJ ఉదయమ	న TEను
సంహ#Sం�ెదను.

�×రNనల గ\ంథమ	 102�×రNనల గ\ంథమ	 102�×రNనల గ\ంథమ	 102�×రNనల గ\ంథమ	 102

1111 PQ�9ా, Tx �Kా రÍన ఆల�Iంప�మ	 Tx nఱÃ ±దwక; �ేర"మ	4. 2222 Tx



కషC��నమ	న Txక; Vమ	ఖుడ9:ౖ య	ండక;మ	 Txక; �ెV±గ	¶ మ	 TEను
nర>డ�Txడ� త�రప(f Txక;తN ర !మ	4. 3333 ��గ PQ%S#S��వ�నటB6 %ా Tx
��నమ	ల; త#S%S��వ� చున`V ��Pలk"�� �ా>��PనటB6  Tx PQమ	కల;
�ా> ��P య	న`V. 4444 ఎండ�ెబËక; 9ా(fన గ(fiవలs Tx హృదయమ	 9ా(f
��P య	న`�� ´¢జనమ	 �ేయ	ట�³ TEను మరA��వ� చుTx`ను. 5555 Tx
మ�ల;¶ ల శబwమ	వలన Tx PQమ	కల; Tx �ేహ మ	నక; అంటB��" ��PనV.
6666 TEను అడVలk" గ�డబµతpను ��>య	Tx`ను �ా(ైన సÍలమ	లలk"
ప%S(fకంటMవలs నుTx`ను. 7777 #ాJK ��లక;వ%ా నుం(f Pంట-]ద ఒంట-%ా నున`
1ిచుdకవలs నుTx`ను. 8888 ��న��ల6  Tx శతpK వ�ల; నను` "ం��ంచుచుTx`రF
Tx]ద 9:ఱ �Ã �Åపమ	గల9ారF Tx 1LరF �ె1ిu శ1ిం తpరF. 9999  �Å�ా%S`"బట-Cయ	
 ఆగ\హమ	నుబట-Cయ	 బ�(f�ెను ఆ}రమ	%ా భ	�ంచుచుTx`ను. 10101010 Tx
�ాయమ	�� క`ళØ6  కల;ప���ను చుTx`ను. వ� నను` 12ౖ�?JN
�ార9EZియ	Tx`వ�. 11111111 Tx ��నమ	ల; ¯ా%S��Pన డను ��>య	న`V
గ(fiవలs TEను 9ా(fయ	Tx`ను. 12121212 PQ�9ా, వ� "త�మ	
Zిం}సTxZీనుడవ�  Txమస4రణ తరతరమ	 ల;ండ�ను. 13131313 వ� ల�A
Zీãనును కరFణÝం�ెదవ�. �x"]ద దయచూప�టక; �ాలమ	 వ�ెdను
"రÞయ�ాల�¤ వ�ెdను. 14141414 �x" #ాళØ6   ZLవక;లక; 1ిKయమ	ల; 9ారF �x"
మంట-" క"క#SంచుదురF 15151515 అప�డ� అన�జనుల; PQ�9ా Txమమ	నక;ను
భ�#ాàలందరF  మ ©̈మక;ను భయప(ెదరF 16161616 ఏలయన%ా PQ�9ా
Zీãనును కట-Cయ	Tx`డ� ఆయన తన మ ©̈మ�� పKత�mమ�PQను 17171717
ఆయన ��క;�ల�" ద#SదుK ల �Kా రÍన "#ాక#Sంపక 9ా#S �Kా రÍన9:ౖప�



J#S%Sయ	Tx`డ�. 18181818 PQ�9ాను ZLVంచుట�?r జనమ	ల;ను #ాజ�మ	ల;ను
కcరdబడ�నప�డ� 19191919 మనుషp�ల; Zీãనులk PQ�9ా Txమఘనతను
PQర�షల�మ	లk ఆయన ¯�N తKమ	ను పKకట-ంచు నటB6  20202020 �ెర¯ాలలk ఉన`9ా#S
మ�ల;¶ లను Vనుటక;ను �xవ�నక; V¥�ంపబ(fన9ా#S" V(f1ించుటక;ను 21212121
ఆయన తన ఉన`త���న ప#S��xz లయమ	నుం(f వం%S చూ�ెన"య	
ఆ�ాశమ	నుం(f భ�!" దృÌిC ం�ెన"య	 22222222 వచుdతరమ	 �ె>Zి��నునటB6 %ా
ఇ�� 9Kా యబడ వలsను సృ�ంపబడబ¢వ� జనమ	 PQ�9ాను సుN Jంచును 23232323
TEను పKయ�ణమ	 �ేయ	చుండ%ా ఆయన Txబలమ	 క;\ ంగజ³Z2ను Tx
��నమ	ల; ����wపర�ెను. 24242424 TEల�గ	 మనV�ేZిJ" Tx �ే9ా, Tx��నమ	ల
మధ�ను నను` ��"��క;మ	  సంవతqరమ	ల; తరతరమ	ల;ండ�ను. 25252525
ఆ��యందు వ� భ�!�I ప�Tx�� 9EZిJV ఆ�ాశమ	ల; కcడ  �ేJపనుల�.
26262626 అV నhంచును %ా" వ� "లAయ	ందువ� అVయ"`య	 వసN �మ	వలs
�ాత%Sల;ను ఒకడ� అంగవసN �మ	ను ¬Zి9EZినటB6  వ� 9ాట-" ¬Zి9Eయ	దువ�
అV మ�రdబడ�ను. 27272727 వ� ఏక#§J%ా నుండ�9ాడవ�  సంవతqరమ	లక;
అంతమ	 ల�దు. 28282828  ZLవక;ల క;మ�రFల; ">Aయ	ందురF 9ా#S సం�xనమ	
 స"`¥�" ZిÍ రపరచబడ�ను.

�×రNనల గ\ంథమ	 103�×రNనల గ\ంథమ	 103�×రNనల గ\ంథమ	 103�×రNనల గ\ంథమ	 103

1111 Tx �Kా ణమ�, PQ�9ాను సను`Jంచుమ	. Tx అంతరంగమ	ననున`
సమసNమ�, ఆయన ప#S�దz  Txమమ	ను సను`Jంచుమ	. 2222 Tx �Kా ణమ�,
PQ�9ాను సను`Jంచుమ	 ఆయన �ేZిన ఉప�ారమ	లలk �ే""



మరFవక;మ	 3333 ఆయన  �ోషమ	ల"`ట-" m!ంచు9ాడ� 
సంకటమ	ల"`ట-" క;దురFd9ాడ�. 4444 సమ�¥�లkనుం(f  �Kా ణమ	ను
V¹Aంచు చుTx`డ� కరFణxకటµmమ	లను క; �I#§టమ	%ా ఉంచు చుTx`డ�

5555 ప�f#ాà ¸°వనమ	వలs  ¸°వనమ	 ��\ తN దగ	 చుండ�నటB6  �¤ల;�� 
హృదయమ	ను తృ1ిN పరచుచుTx`డ� 6666 PQ�9ా J�I\యలను జ#S%Sంచుచు
బµ¥�ంపబడ� 9ా#Sకంద#S�I Tx�యమ	 ¬రFdను 7777 ఆయన ¹ÌLక; తన
మ�ర¶మ	లను �ె>యజ³Z2ను ఇW\ా P�ల; వంశసుÍ లక; తన �I\యలను
కనుపర�ెను 8888 PQ�9ా దయ��x�fణ� ప�రFÞ డ� �ºర �Wాంతpడ�
కృ�ాసమృ��z గల9ాడ�. 9999 ఆయన ఎల6 ప�డ� 9ా�జ?�మ�డ�9ాడ� �ాడ� ఆయన
"త�మ	 �Å1ించు9ాడ� �ాడ�. 10101010 మన �ాపమ	లనుబట-C  మనక; పKJ�ారమ	
�ేయల�దు మన �ోషమ	లనుబట-C  మనక; పKJఫల!య�ల�దు. 11111111 భ�!కంటM
ఆ�ాశమ	 ఎంత ఉన`తమ	%ా ఉన`�ో ఆయనయందు భయభక;N ల;
గల9ా#SPQడల ఆయన కృప అంత అ¥�కమ	%ా ఉన`��. 12121212 పడమట-�I త�రFu
ఎంత దూర¹ ఆయన మన అJక\మమ	లను మనక; అంత దూర పరA
య	Tx`డ�. 13131313 తం(fK తన క;మ�రFలPQడల జj>పడ�నటB6  PQ�9ా
తనయందు భయభక;N ల; గల9ా#S PQడల జj>పడ�ను. 14141414 మనమ	
"#S4ంపబ(fన #§J ఆయనక; �ె>ZLయ	న`�� మనమ	 మంట-9ారమ" ఆయన
జj® పకమ	 �ేZి��ను చుTx`డ�. 15151515 నరF" ఆయ	వ� గ(fiవలs నున`�� అడV
ప�వ�� ప�య	నటB6  9ాడ� ప�య	ను. 16161616 �x"]ద %ా> �చ%ా అ��
ల�క��వ�ను ఆ ]దట �x" �bటB �x" T:రFగదు. 17171717 ఆయన "బంధనను
%?r��నుచు ఆయన కటCడల ననుస #SంA నడచు��ను 9ా#S]ద



PQ�9ాయందు భయభక;N ల; గల9ా#S]ద 18181818 ఆయన కృప
య	గయ	గమ	ల; "ల;చును ఆయన J 9ా#S�I 1ిల6 1ిల6  తరమ	న "ల;చును.
19191919 PQ�9ా ఆ�ాశమందు తన Zిం}సనమ	ను ZిÍ ర పరAయ	Tx`డ�.
ఆయన అ"`ట-]ద#ాజ�ప#S�ాలన�ేయ	చుTx`డ�. 20202020 PQ�9ా దూతల�#ా,
ఆయన ఆజ®క;లkబ(f ఆయన 9ాక�మ	 T:ర9EరFd బల&రFల�#ా, ఆయనను
సను`Jంచు(f. 21212121 PQ�9ా Z2ౖన�మ	ల�#ా, ఆయన AతNమ	 T:ర9EరFd ఆయన
ప#S�xరక;ల�#ా, ]రందరF ఆయనను సను`Jంచు(f. 22222222 PQ�9ా
ఏల;చుండ� సÍలమ	ల"`ట-లk నున` ఆయన సర��ార�మ	ల�#ా, ఆయనను
సుN Jం చు(f. Tx �Kా ణమ�, PQ�9ాను సను`Jంచుమ	.

�×రNనల గ\ంథమ	 104�×రNనల గ\ంథమ	 104�×రNనల గ\ంథమ	 104�×రNనల గ\ంథమ	 104

1111 Tx �Kా ణమ�, PQ�9ాను సను`Jంచుమ	. PQ�9ా, Tx �ే9ా వ� అ¥�క
ఘనతవ ©̈ంAన 9ాడవ� వ� మ}త4~మ	ను పK´µవమ	ను
ధ#SంAయ	Tx`వ�. 2222 వసN �మ	వలs 9:ల;గ	ను వ� కప���"య	Tx`వ�. �ెరను
పరAనటBC  ఆ�ాశVWాలమ	ను వ� పరA య	Tx`వ�. 3333 జలమ	లలk ఆయన
తన గదుల దూలమ	లను 9EZి య	Tx`డ�. �¤ఘమ	లను తనక; 9ాహనమ	%ా
�ేZి��" %ా> #?క�ల]ద గమనమ	 �ేయ	చుTx`డ� 4444 9ాయ	వ�లను తనక;
దూతల;%ాను అ%S`జj�లలను2 తనక; ప#S�xరక;ల;%ాను ఆయన �ేZి
��"య	Tx`డ�. 5555 భ�! PQన`ట-�I" కదలక;ండ�నటB6  ఆయన �x""
ప�Txదుల]ద ZిÍ రపర�ెను. 6666 �x"]ద అ%ాధజలమ	లను వ� వసN �మ	వలs
క1ిuJV. ��ండలక;12ౖ%ా ళØ6  ">�ెను. 7777 వ� గ��w ంప%ాTE అV �ా#S��PQను 



ఉరFమ	 శబwమ	 V" అV త�ర%ా �ా#S��PQను. 8888 వ� 9ాట-�I
"య!ంAన�bట-�I ��వ�ట�?r అV పర�తమ	లs�?�ను పల6 మ	లక; ��%?ను. 9999 అV
మర> వAd భ�!" కపuక య	ండ�నటB6  అV �xటల�" స#Sహదుw ల; వ�
9ాట-�I "య!ంAJV. 10101010 ఆయన ��ండలkయలలk ట-బ	గ¶లను ప�ట-C ంచును
అV మన�మ	లలk �ారFను. 11111111 అV అడVజంతpవ�ల"`ట-�I �xహ!చుdను.
9ాట-వలన అడV %ా(fదల; ద1ిu¬రFd��నును. 12121212 9ాట- ఒడ�i న ఆ�ాశప{ల;
9ాసమ	 �ేయ	ను ��మ4ల నడ�మ అV సుTxదమ	 �ేయ	ను. 13131313 తన
గదులలkనుం(f ఆయన ��ండలక; జల¥xరల "చుdను  �I\యల ఫలమ	�ేత
భ�! తృ1ిN ��ందుచున`��. 14141414 ప�వ�లక; గ(fi" నరFల ఉపãగమ	నక;
కcర nక�లను ఆయన n>1ించుచుTx`డ� 15151515 అందుమ�లమ	న
భ�!లkనుం(f ఆ}రమ	ను నరFల హృదయమ	ను సం��ష12టBC
�xK �Ôరసమ	ను 9ా#S nగమ	లక; ��రFగ	 "చుd �ైలమ	ను నరFల
హృదయమ	ను బలపరచు ఆ}రమ	ను ఆయన ప�ట-C ంచుచుTx`డ� 16161616
PQ�9ా వృmమ	ల; తృ1ిN ��ందుచున`V. ఆయన Txట-న లsబµT°ను �ేవ�xరF
వృmమ	ల; తృ1ిN ��ందుచున`V. 17171717 అచdట ప{ల; తమ గ�ళØ6  కటBC ��నును
అచdట సరళవృmమ	ల12ౖన ��ంగల; "9ాసమ	�ేయ	 చున`V. 18181818 %tపu
��ండల; ��ండ�¤కలక; ఉ"�IపటB6  క;ం�ేళ6క; బండల; ఆశ\య¯ాÍ నమ	ల; 19191919
ఋతpవ�లను �ెల;ప�ట�?r ఆయన చందుK " "య !ం�ెను సూరF�"�I తన
అసNమయ�ాలమ	 �ె>య	ను 20202020 వ� *కట- కల;గ�ేయ%ా #ాJKయగ	చున`��
అప�డ� అడVజంతpవ�ల"`య	 JరFగ	ల�డ�చున`V. 21212121 Zింహప� 1ిల6 ల;
9Eట��రక; గ#Sèంచుచున`V తమ ఆ}రమ	ను �ేవ�" �ేJలkనుం(f ¬Zి��న



¸చుచున`V. 22222222 సూరF�డ� ఉదPంప%ాTE అV మర>��P తమ గ	హలలk
పండ���నును. 23232323 ¯ాయం�ాలమ	వరక; �ాటBప(f తమ పనులను జరFప�
��నుట�?r మనుషp�ల; బయల;9:ళØ6 దురF. 24242424 PQ�9ా,  �ార�మ	ల;
ఎT:`"` Vధమ	ల;%ా నున`V! జj® నమ	�ేత వ� 9ాట"`ట-" "#S4ంAJV
వ� కల;గజ³Zిన9ాట-�� భ�! "ం(fయ	న`��. 25252525 అ��%� VWాల���న
మ}సమ	దKమ	 అందులk లsక�ల�" జలచరమ	ల; �x"లk Aన`V 12దwV
yవ#ాసుల;న`V. 26262626 అందులk ఓడల; నడ�చుచున`V �x"లk ఆటల�డ�టక;
వ� "#S4ంAన మకరమ	 ల;న`V. 27272727 త%Sన �ాలమ	న వ� 9ాట-�I
ఆ}ర!�ెdదవ" ఇవ"`య	  దయ��రక; క"12టBC చున`V 28282828 వ� 9ాట-�I
12టBC న�� అV కcరFd��నును వ� గ	1ిu> Vపu%ా అV మంA9ాట-" J" తృ1ిN
పరచబడ�ను. 29292929 వ� మ	ఖమ	 మరFగ	�ేZి��న%ా అV కలతపడ�ను వ�
9ాట- ఊ1ి#S ¬Zి9Eయ	నప�డ� అV �Kా ణమ	ల; V(fA మంట- �ాలగ	ను. 30303030
వ�  ఊ1ి#S Vడ�వ%ా అV సృ�ంపబడ�ను అటB6  వ� భ�తలమ	ను
నూతనపరచుచుTx`వ�. 31313131 PQ�9ా మ ©̈మ "త�మ	ండ�ను%ాక.
PQ�9ా తన �I\యలను చూA ఆనం��ంచును %ాక. 32323232 ఆయన భ�!"
చూడ%ా అ�� వణక;ను ఆయన పర�తమ	లను మ	టC%ా అV ��గ#ాàను 33333333 Tx
yVత�ాలమంతయ	 TEను PQ�9ాక; �×రNనల; �ా(ెదను TEనున`ంత
�ాలమ	 Tx �ేవ�" �×#SNం�ెదను. 34343434 ఆయననుగ�#Sdన Tx ¥x�నమ	 ఆయనక;
ఇంప�%ా నుండ�ను%ాక TEను PQ�9ాయందు సం��Ìిం�ెదను. 35353535 �ాప�ల;
భ�!]దనుం(f లయమగ	దురF %ాక భ�IN ß̈నుల; ఇక నుండక��దురF %ాక
Tx �Kా ణమ�, PQ�9ాను సను`Jంచుమ	 PQ�9ాను సుN Jంచు(f.



�×రNనల గ\ంథమ	 105�×రNనల గ\ంథమ	 105�×రNనల గ\ంథమ	 105�×రNనల గ\ంథమ	 105

1111 PQ�9ాక; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచు(f ఆయన Txమమ	ను పKకటన
�ేయ	(f జనమ	లలk ఆయన �ార�మ	లను �ె>య�ేయ	(f. 2222 ఆయననుగ�#Sd
�ాడ�(f ఆయనను �×#SNంచు(f ఆయన ఆశdర� �ార�మ	ల"`ట-"గ�#Sd సం´µషణ
�ేయ	(f 3333 ఆయన ప#S�దz  Txమమ	నుబట-C  అJశPంచు(f. PQ�9ాను
9:దక;9ారF హృదయమందు సం�� ÌించుదురF%ాక. 4444 PQ�9ాను 9:దక;(f
ఆయన బలమ	ను 9:దక;(f ఆయన స"`¥�" "త�మ	 9:దక;(f 5555 ఆయన
�xసు(ైన అబµK }మ	 వంశసుÍ ల�#ా ఆయన P�రuరచు��"న య��Åబ	
సంతJ9ారల�#ా ఆయన �ేZిన ఆశdర� �ార�మ	లను జj® పకమ	 �ేZి ��ను(f 6666
ఆయన �ేZిన సూచక �I\యలను ఆయనT°ట- ¬రFu లను జj® పకమ	�ేZి��ను(f
7777 ఆయన మన �ేవ�(ైన PQ�9ా ఆయన ¬రFuల; భ�!యందంతట
జరFగ	చున`V. 8888 �xను Z2లVAdన మ�టను 9:P� తరమ	లవరక;
అబµK }మ	�� �xను �ేZిన "ంబధనను 9999 ఇ¯ాqక;�� �xను �ేZిన
పKమ�ణమ	ను "త�మ	 ఆయన జj® పకమ	 �ేZి��నును. 10101010 9ా#S సంఖ� ����w %ా
నుండగను ఆ ����w  మం�� ఆ �ేశమందు పర�ే�లsౖ య	ండగను 11111111 ��లవబ(fన
¯ా�సÍ ~మ	%ా కTxను�ేశమ	ను ]�I�ెdదన" ఆయన Z2లV�ెdను 12121212 ఆ మ�ట
య��Åబ	నక; కటCడ%ాను ఇW\ా P�ల;నక; "త� "బంధన%ాను ZిÍ రపరA
య	Tx`డ�. 13131313 9ారF జనమ	నుం(f జనమ	నక;ను ఒక #ాజ�మ	నుం(f
మ#S±క #ాజ�మ	నక; JరFగ	 ల�డ� చుండ%ా 14141414 TEన�ÌL�IంAన9ా#S"
మ	టCకcడద"య	 Tx పKవకNలక; �×డ��ేయకcడద"య	 ఆయన ఆజ® ఇAd 15151515



ఆయన ఎవ#ST:ౖనను 9ా#S�I ©̈ంస�ేయ"య� ల�దు ఆయన 9ా#S��రక;
#ాàలను గ��w ం�ెను. 16161616 �ేశమ	]���I ఆయన కరవ� ర1ిuం�ెను
yవTx¥xర���న ¥xన�మంతయ	 ��ట-C9EZ2ను. 17171717 9ా#SకంటM మ	ందు%ా ఆయన
±క" పం12ను. ãZLప� �xసుడ�%ా అమ4బ(ెను. 18181818 9ారF సం�?ళ6�ేత అత"
�ాళØ6  TU1ిuంA#S ఇనుమ	 అత" �Kా ణమ	ను బµ¥�ం�ెను. 19191919 అతడ� �ె1ిuన
సంగJ T:ర9EరFవరక; PQ�9ా 9ాక;� అత" ప#SWó¥�ంచుచుం(ెను. 20202020 #ాà
వరNమ�నమ	 పం1ి అత" V(f1ిం�ెను. పKజల TE>న9ాడ� అత" Vడ�దల�ేZ2ను.
21212121 ఇషCపK�ారమ	 అతడ� తన అ¥�పతpల TEల;టక;ను తన 12దwలక; బ	��z
�ెప�టక;ను 22222222 తన Pంట-�I యజమ�ను"%ాను తన య�వ�xZిN]ద
అ¥��ా#S%ాను అత" "య !ం�ెను. 23232323 ఇW\ా P�ల; ఐగ	ప�N లk"�I వ�ెdను
య��Åబ	 }మ	�ేశమందు పర�ేh%ా నుం(ెను. 24242424 ఆయన తన పKజలక; బహÑ
సం�xనవృ��z  కల;గ జ³Z2ను 9ా#S V#�ధులకంటM 9ా#S�I అ¥�కబలమ	 దయ�ేZ2ను.
25252525 తన పKజలను పగజ³య	నటB6 ను తన ZLవక;లPQడల క;య	�IN%ా
నడచునటB6 ను ఆయన 9ా#S హృదయమ	లను JK12uను. 26262626 ఆయన తన
ZLవక;(ైన ¹ÌLను �xను ఏరuరచు��"న అహ#�నును పం12ను. 27272727 9ారF
ఐగ	1ీNయ	ల మధ�ను ఆయన సూచక �I\యలను }మ	�ేశమ	లk
మహ�x�ర�మ	లను జ#S%SంA#S 28282828 ఆయన అంధ�ారమ	 పం1ి *కట-
కమ4జ³Z2ను 9ారF ఆయన మ�టను ఎ��#Sంపల�దు. 29292929 ఆయన 9ా#S
జలమ	లను రకNమ	%ా మ�#?dను 9ా#S �ేపలను చం12ను. 30303030 9ా#S �ేశమ	లk
కపuల; "ం(ెను అV 9ా#S #ాàల గదులలk"�I వ�ెdను. 31313131 ఆయన ఆజ®
ఇయ�%ా జo#§గల; ప�టMCను 9ా#S �Kా ంతమ	ల"`ట-లk"�I �ోమల; వ�ెdను. 32323232



ఆయన 9ా#S]ద వడగండ6  9ాన క;#S1ిం�ెను. 9ా#S �ేశమ	లk అ%S`జj�లల;
ప�ట-C ం�ెను. 33333333 9ా#S �xK m¬%?లను 9ా#S అం¸రప� �ెట6 ను పడ %tటMCను 9ా#S
�Kా ంతమ	లయంద> వృmమ	లను VరFగ��టMCను. 34343434 ఆయన ఆజ® ఇయ�%ా 12దw
!డతల;ను లsక�ల�" *డప�రFగ	ల;ను వ�ెdను, 35353535 అV 9ా#S�ేశప�
కcర�ెట6 "`ట-" 9ా#S భ�! పంటలను J"9EZ2ను. 36363636 9ా#S �ేశమంద> సమసN
జ³�షp¡ లను 9ా#S పKథమసం�xనమ	ను ఆయన హతమ	�ేZ2ను. 37373737 అక�డనుం(f
తన జనులను 9:ం(f బం%ారమ	ల�� ఆయన ర1ిuం�ెను 9ా#S %�తKమ	లలk
"సqతpN వ�ేత �¾ట-Kల;6  9ా(ొక� (ైనను ల�క��PQను. 38383838 9ా#Sవలన
ఐగ	1ీNయ	లక; భయమ	 ప�టMCను 9ారF బయల; 9:È6నప�డ� ఐగ	1ీNయ	ల;
సం��ÌింA#S 39393939 9ా#S�I �xటB%ా నుండ�ట�?r ఆయన �¤ఘమ	ను క>uం�ెను
#ాJK 9:ల;%Sచుdట�?r అ%S`" కల;గజ³Z2ను. 40404040 9ారF మనV �ేయ%ా ఆయన
ప�#³ళ6ను ర1ిuం�ెను. ఆ�ాశమ	లkనుం(f ఆ}రమ	"Ad 9ా#S" తృ1ిN  పర�ెను.
41414141 బండను *లd%ా ళØ6  ఉë�I వ�ెdను ఎ(xరFలలk అV P�రFలsౖ �ా#?ను. 42424242
ఏలయన%ా ఆయన తన ప#S�దz  9ా%ాw నమ	ను తనZLవక;(ైన అబµK }మ	ను
జj® పకమ	 �ేZి��" 43434343 ఆయన తన పKజలను సం��షమ	��ను �xను
ఏరuరచు��"న9ా#S" ఉ�xqహధ�"��ను 9:ల; ప>�I ర1ిuం�ెను. 44444444 9ారF తన
కటCడలను %?r��నునటB6 ను 45454545 తన ధర4WాసN �Vధులను ఆచ#SంచునటB6 ను
అన�జనుల భ�మ	లను ఆయన 9ా#Sకపu%Sం�ెను జనమ	ల క�ాC #Sèతమ	ను
9ారF ¯ా�¥ºనపరచు��"#S.PQ�9ాను సుN Jంచు(f.
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1111 PQ�9ాను సుN Jంచు(f PQ�9ా దయ�ళØడ� ఆయనక;
కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచు(f ఆయన కృప "త�మ	ండ�ను. 2222 PQ�9ా
ప#ాక\మ�ార�మ	లను ఎవడ� వ#SÞంప గలడ�? ఆయన �×#SN యంతట-" ఎవడ�
పKకట-ంపగలడ�? 3333 Tx�యమ	 ననుస#Sంచు9ారF ఎల6 9Eళల J ననుస#SంA
నడ�చు��ను9ారF ధను�ల;. 4444 PQ�9ా, వ� ఏరuరచు��"న9ా#S �³మమ	
TEను చూచుచు  జనులక; కల;గ	 సం��షమ	నుబట-C  TEను సం�� Ìించుచు 5555
 ¯ా�సÍ ~���న9ా#S�� కc(f ��"య�డ�నటB6   పKజలయందు క;న`
దయ��ప�న నను` జj® పక మ	నక; �ెచుd��నుమ	 Txక; దరîన!Ad నను`
ర�fంప�మ	. 6666 మ� 1ితరFలవలsTE �¤మ	 �ాపమ	 �ేZిJVు �ోషమ	ల;
కటBC ��" భ�IN ß̈నుల���JVు 7777 ఐగ	ప�N లk మ� 1ితరFల;  అదు»తమ	లను
గ\ ©̈ంపక య	ం(f#S  కృ�ాబµహÑళ�మ	ను జj® పకమ	నక; �ెచుd��నక
య	ం(f#S సమ	దKమ	TUదw  ఎఱÃసమ	దKమ	TUదw  9ారF JరFగ	 బµటB �ేZి#S. 8888
అPనను తన మ} ప#ాక\మమ	ను పKZి��z  �ేయ	 ట�?r ఆయన తన
Txమమ	నుబట-C  9ా#S" ర�fం�ెను. 9999 ఆయన ఎఱÃసమ	దKమ	ను గ��w ంప%ా అ��
ఆ#S��PQను ����xనమ	]ద నడ�చునటB6  9ా#S" అ%ాధజలమ	 లలk
న(f1ిం�ెను. 10101010 9ా#S పగ9ా#S �ేJలkనుం(f 9ా#S" ర�fం�ెను శతpK వ�ల
�ేJలkనుం(f 9ా#S" V¹Aం�ెను. 11111111 ళØ6  9ా#S శతpK వ�లను మ	ంA9EZ2ను
9ా#Sలk ఒక�(ైనను !%S>య	ండల�దు. 12121212 అప�డ� 9ారF ఆయన మ�టల;
న!్మ#S ఆయన �×#SN %ానమ	 �ేZి#S. 13131313 అPనను 9ారF ఆయన �ార�మ	లను
9:ంటTE మరA ��P#S ఆయన ఆలkచన��రక; క"12టBC ��నక��P#S. 14141414
అరణ�మ	లk 9ారF బహÑ%ా ఆhంA#S ఎ(x#Sలk �ేవ�" Wó¥�ంA#S 15151515 9ారF



�Å#Sన�� ఆయన 9ా#S�I�ెdను అPనను 9ా#S �Kా ణమ	లక; ఆయన �öణత కల;గ
జ³Z2ను. 16161616 9ారF తమ దండ� �ాæçమ	లk ¹ÌLయందును PQ�9ాక;
పKJÌి¡ తp(ైన అహ#�నునందును అసూయప(f#S. 17171717 భ�! T:రV(fA �x�xనును
!ం%?ను అ�� అá#ామ	 గ	ంప�ను క1ిu9EZ2ను. 18181818 9ా#S సంఘమ	లk అ%S`
ర%Sలsను �x" మంట భ�IN ß̈నులను �ా>d9EZ2ను. 19191919 �#³బ	లk 9ారF దూడను
�ేPంచు��"#S. ��త��Zిన Vగ\హమ	నక; నమ¯ా�రమ	 �ేZి#S 20202020 తమ
మ ©̈మ�సuదమ	ను గ(fi�¤య	 ఎదుw  ర�పమ	 నక; మ�#Sd#S. 21212121 ఐగ	ప�N లk
%tపu �ార�మ	లను }మ	�ేశమ	లk ఆశdర��ార�మ	లను 22222222
ఎఱÃసమ	దKమ	TUదw  భయమ	 ప�ట-C ంచు �I\యలను �ేZిన తమ రmక;(ైన �ేవ�"
మరA��P#S. 23232323 అప�డ� ఆయనTEను 9ా#S" నhంపజ³Z2దనT:ను. అP�ే
ఆయన 9ా#S" నhంపజ³యక;ండ�నటB6  ఆయన �Åపమ	 చల�6 రFdట�?r ఆయన
ఏరuరచు��"న ¹ÌL ఆయన స"`¥�" ">A అడ�i ప(ెను 24242424 9ారF రమ����న
�ేశమ	ను "#ాక#SంA#S ఆయన మ�ట నమ4క��P#S 25252525 PQ�9ా మ�ట
ఆల�Iంపక 9ారF తమ గ	(xరమ	లk సణ	గ	��"#S. 26262626 అప�డ� అరణ�మ	లk
9ా#S" కcల�ేయ	టక;ను 27272727 అన�జనులలk 9ా#S సం�xనమ	ను కcల;dటక;ను
�ేశమ	లk 9ా#S" �ెదర%tటBC టక;నుఆయన 9ా#S]ద �ెP� PQ�ెN ను. 28282828
మ#Sయ	 9ారF బయలsuãరFను హతpN ��", చAdన 9ా#S�I అ#SuంAన
బ>మ�ంసమ	ను భ	�ంA#S. 29292929 9ారF తమ �I\యల�ేత ఆయనక; �Åపమ	
ప�ట-C ంచ%ా 9ా#Sలk �ెగ	ల; #³%?ను. 30303030 ÓీT:}సు ల�A ప#S}రమ	�ేయ%ా ఆ
�ెగ	ల; ఆ%S��PQను. 31313131 "త�మ	 తరమ	ల"`టను అత"�I ఆ ప" J%ా ఎంచ
బ(ెను. 32323232 ��#§బµ జలమ	ల±దw 9ారF ఆయనక; �Åపమ	 ప�ట-C ంA#S �ావ�న



9ా#S మ�లమ	%ా ¹ÌLక; బµధ క>%?ను. 33333333 ఎట6 న%ా 9ారF అత" ఆత4]ద
JరFగ	బµటB �ేయ%ా అతడ� తన 12దవ�ల�� �ా"మ�ట ప>�?ను. 34343434
PQ�9ా 9ా#S�I ఆజj® 1ింAనటB6  9ారF అన�జనులను Txశనమ	
�ేయక��P#S. 35353535 అన�జనుల�� సహ9ాసమ	 �ేZి 9ా#S �I\యల; TEరFd��"#S.
36363636 9ా#S Vగ\హమ	లక; ప�జ�ేZి#S అV 9ా#S�I ఉ#S ఆPQను. 37373737 మ#Sయ	 9ారF
తమ కcమ�రFలను తమ క;మ�#?Nలను దయ�మ	లక; బ>%ా అ#SuంA#S. 38383838
"రప#ాధ రకNమ	, అన%ా తమ క;మ�రFల రకNమ	 తమ క;మ�#?Nల రకNమ	
ఒ>�IంA#S కTxను�ేశప�9ా#S బÐమ4లక; 9ా#S" బ>%ా అ#SuంA#S ఆ
రకNమ	వలన �ేశమ	 అపVతKమ�PQను 39393939 తమ �I\యలవలన 9ారF
అపVతpK లsౖ#S తమ నడవ(fలk వ��చ#SంAన9ా#?r#S. 40404040 �ావ�న PQ�9ా
�Åపమ	 ఆయన పKజల]ద రగ	ల;��T:ను ఆయన తన¯ా�సÍ ~మందు
అసహ�ప(ెను. 41414141 ఆయన 9ా#S" అన�జనుల�ేJ�I అపu%Sం�ెను 9ా#S పగ9ారF
9ా#S" ఏల;చుం(f#S. 42424242 9ా#S శతpK వ�ల; 9ా#S" బµధ12ట-C #S 9ారF శతpK వ�ల�ేJ
�I\ంద అణపబ(f#S. 43434343 అTEక ప#ా�యమ	ల; ఆయన 9ా#S" V(f1ిం�ెను
అPనను 9ారF తమ ఆలkచనను అనుస#SంA JరFగ	 బµటB �ేయ	చువAd#S.
తమ �ోషమ	�ేత ß̈నదశTUం��#S. 44444444 అPనను 9ా#S#�దనమ	 తనక;
Vనబడ%ా 9ా#S�I క>%Sన శ\మను ఆయన చూ�ెను. 45454545 9ా#S" తలంచు��"
ఆయన తన "బంధనను జj® పకమ	 �ేZి��T:ను తన కృ�ాబµహÑళ�మ	నుబట-C
9ా#S" కరFణÝం�ెను. 46464646 9ా#S" �ెర%t"��Pన 9ా#Sకంద#S�I 9ా#SPQడల
క"కరమ	 ప�ట-C ం�ెను. 47474747 PQ�9ా మ��ే9ా, మమ	4ను ర�fంప�మ	 �¤మ	
 ప#S�దzTxమమ	నక; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచునటB6 ను "ను`సుN Jంచుచు



�¤మJశPంచునటB6 ను అన�జనులలkనుం(f మమ	4ను ��గ	�ేయ	మ	. 48484848
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా య	గమ	 ల"`టను సుN JTUందును %ాక
పKజలందరFఆ�¤í  అందురF%ాక. PQ�9ానుసుN Jంచు(f.
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1111 PQ�9ా దయ�ళØడ� ఆయనక; కృతజ®�x సుN తpల; �ె>6 ంచు(f ఆయన కృప
"త�మ	ండ�ను. 2222 PQ�9ా V¹AంAన9ారF ఆ మ�ట పల;క;దురF %ాక
V#�ధుల �ేJలkనుం(f ఆయన V¹AంAన9ారFను 3333 త�రFuనుం(f
పడమట-నుం(f ఉతN రమ	నుం(f ద�fణమ	 నుం(fయ	 TxTx�ేశమ	లనుం(fయ	
ఆయన ��గ	�ేZిన9ారFను ఆమ�ట పల;క;దురF%ాక. 4444 9ారF అరణ�మంద>
PQ(x#S��K వను JరFగ	ల�డ� చుం(f#S. "9ాస ప�ర�¤��య	 9ా#S�I
�ొరFకక��PQను. 5555 ఆక> దప�ల�ేత 9ా#S �Kా ణమ	 9ా#Sలk ¯�మ4Zిలs6 ను. 6666
9ారF కషC�ాలమందు PQ�9ాక; nఱÃ12ట-C #S ఆయన 9ా#S ఆపదలలkనుం(f
9ా#S" V(f1ిం�ెను 7777 9ా#tక "9ాస ప�రమ	 �ేరFనటB6  చక�"��K వను ఆయన
9ా#S" న(f1ిం�ెను. 8888 ఆయన కృపనుబట-Cయ	 నరFలక; ఆయన �ేయ	 ఆశdర�
�ార�మ	లనుబట-Cయ	 9ారF PQ�9ాక; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుదురF %ాక
9999 ఏలయన%ా ఆశగల �Kా ణమ	ను ఆయన తృ1ిN పరA య	Tx`డ�. ఆక>
%t"న9ా#S �Kా ణమ	ను �¤ల;�� "ం1ి య	Tx`డ�. 10101010 �ేవ�" ఆజ®లక; లkబడక
మ�న`తp" ¬#ా4నమ	ను తృణ÷క#SంAనందున 11111111 బµధ �ేతను ఇనుప
కట6 �ేతను బం¥�ంప బ(fన9ా#?r *కట-లkను మరణxంధ�ారమ	లkను
"9ాసమ	�ేయ	9ా#S హృదయమ	ను 12121212 ఆయన ఆయ�సమ	�ేత క;\ ంగజ³Z2ను.



9ారF కc>య	ండ%ా స}య	డ� ల�క��PQను. 13131313 కషC�ాలమందు 9ారF
PQ�9ాక; nఱÃ12ట-C #S ఆయన 9ా#S ఆపదలలk నుం(f 9ా#S" V(f1ిం�ెను 14141414
9ా#S కట6 ను �ెం1ి9EZి *కట-లkనుం(fయ	 మరణxంధ�ారమ	లk నుం(fయ	
9ా#S" ర1ిuం�ెను. 15151515 ఆయన కృపనుబట-Cయ	 నరFలక; ఆయన �ేయ	
ఆశdర��ార�మ	లను బట-Cయ	 9ారF PQ�9ాక; కృతజ®�xసుN తpల;
�ె>6 ంచుదురF %ాక. 16161616 ఏలయన%ా ఆయన PతN(f తల;ప�లను పగ	ల%tట-C
య	Tx`డ� ఇనుపగ(fయలను VరFగ%tట-Cయ	Tx`డ�. 17171717 బ	��z ß̈నుల; తమ
దుషCపKవరNన�ేతను తమ �ోషమ	 �ేతను బµధ�ెచుd��ందురF. 18181818
´¢జనప�xరÍమ	ల"`య	 9ా#S �Kా ణమ	నక; అసహ� మగ	ను 9ారF
మరణ�x�రమ	లను స]1ించుదురF. 19191919 కషC�ాలమందు 9ారF PQ�9ాక;
nఱÃ12ట-C #S ఆయన 9ా#S ఆపదలలkనుం(f 9ా#S" V(f1ిం�ెను. 20202020 ఆయన తన
9ాక;�ను పం1ి 9ా#S" బµగ	�ేZ2ను ఆయన 9ారF ప(fన గ	ంటలలkనుం(f 9ా#S"
V(f1ిం �ెను. 21212121 ఆయన కృపనుబట-Cయ	 నరFలక; ఆయన�ేయ	ఆశdర�
�ార�మ	లనుబట-Cయ	 9ారF PQ�9ాక; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుదురF %ాక.
22222222 9ారF కృతజ®�xరuణల; �ె>6 ంచుదురF%ాక ఉ�xqహధ�"�� ఆయన
�ార�మ	లను పKకట-ంచు దురF%ాక. 23232323 ఓడలs�I� సమ	దKపKయ�ణమ	
�ేయ	9ారF మ}జలమ	ల]ద సంచ#Sంచుచు 9ా��ారమ	�ేయ	 9ారF 24242424
PQ�9ా �ార�మ	లను సమ	దKమ	లk ఆయన �ేయ	 అదు»తమ	లను
చూA#S. 25252525 ఆయన Z2లVయ�%ా తp�ాను ప�టMCను అ�� �x" తరంగమ	లను
12ౖ�?�ెN ను 26262626 9ారF ఆ�ాశమ	వరక; ఎక;�చు అ%ాధమ	నక; ��గ	చు నుం(f#S
శ\మ�ేత 9ా#S �Kా ణమ	 క#S%S��PQను. 27272727 మతpN లsౖన9ా#Sవలs 9ారF మ	ందుక;



9:నుకక; �ొరF6 చు ఇటB అటB త�ల;చుం(f#S 9ారF ఎటB��చక య	ం(f#S. 28282828
శ\మక; �xళల�క 9ారF PQ�9ాక; nఱÃ12ట-C #S ఆయన 9ా#S ఆపదలలkనుం(f
9ా#S" V(f1ిం�ెను. 29292929 ఆయన తp�ానును ఆ1ి9Eయ%ా �x" తరంగమ	ల;
అణ%S��PQను. 30303030 అV "మ4ళ���నవ" 9ారF సం��ÌింA#S 9ారF �Å#Sన
#³వ�నక; ఆయన 9ా#S" న(f1ిం�ెను. 31313131 ఆయన కృపనుబట-Cయ	 నరFలక;
ఆయన�ేయ	 ఆశdర� �ార�మ	లనుబట-Cయ	9ారF PQ�9ాక;
కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుదురF %ాక. 32323232 జనసమ�జమ	లk 9ా#ాయనను
ఘనపరచుదురF%ాక 12దwల సభలk ఆయనను �×#SNంచుదురF %ాక 33333333
�ేశ"9ాసుల �ెడ�తనమ	నుబట-C  34343434 ఆయన నదులను అడV%ాను ట-
బ	గ¶లను ఎం(fన TEల%ాను సతpN వగల భ�!" చVట-పఱÃ%ాను మ�#?dను. 35353535
అరణ�మ	ను ట-మడ�గ	%ాను ఎం(fన TEలను ట- ఊటల �bటB%ాను ఆయన
మ�#Sd 36363636 9ారF అచdట "9ాసప�రమ	 ఏరuరచు��నునటB6 ను ��లమ	లk
VతNనమ	ల; చ>6  �xK m��టల; Txట- 37373737 9ాట-వలన సస�ఫలసమృ��z
��ందునటB6 ను ఆయన ఆక>��"న9ా#S" అచdట �ాప�రమ	ం�ెను 38383838 మ#Sయ	
ఆయన 9ా#S" ఆ�ర���ంప%ా 9ారF అ¥�క మ	%ా సం�xTx�వృ��z  TUం��#S
ఆయన 9ా#S ప�వ�లను త%S¶��"య�ల�దు 39393939 9ారF బµధవలనను
ఇబËం��వలనను దుఃఖమ	వలనను త%S¶��Pనప�డ� 40404040 #ాàలను
తృణ÷క#Sంచుచు ��K వల�" PQ(x#Sలk 9ా#S" JరFగ	ల�డ జ³య	 9ాడ�. 41414141 అట-C
ద#SదుK ల బµధను ��%tట-C  9ా#S" ల�వT:�ెN ను 9ా" వంశమ	ను మందవలs
వృ��z�ేZ2ను. 42424242 య�xరÍవంతpల; �x" చూA సం��ÌించుదురF
¹స%ాండKందరFను మ�నమ	%ా నుందురF. 43434343 బ	��zమంతp(ైన9ాడ� ఈ



Vషయమ	లను ఆలkAంచును PQ�9ా కృ�ాJశయమ	లను జనుల; తల
��య	 దురF%ాక.

�×రNనల గ\ంథమ	 108�×రNనల గ\ంథమ	 108�×రNనల గ\ంథమ	 108�×రNనల గ\ంథమ	 108

1111 �ే9ా, Tx హృదయమ	 "బËరమ	%ా నున`�� TEను �ాడ�చు సుN J%ానమ	
�ేZ2దను Tx ఆత4 �ాడ�చు %ానమ	�ేయ	ను. 2222 స�రమండలమ� Zి�x#ా,
�¤ల;��ను(f TEను 9Eక;వTE ల��ెదను 3333 జనులమధ� క; కృతజ®�xసుN తpల;
�ె>6 ం�ెదను. పKజలలk "ను` �×#SNం�ెదను 4444 PQ�9ా,  కృప ఆ�ాశమ	కంటM
ఎతNPన��  సత�మ	 �¤ఘమ	లంత ఎతpN %ానున`��. 5555 �ే9ా, ఆ�ాశమ	కంటM
అతp�న`తpడవ�%ా "ను` కనుపరచు��నుమ	. 6666  పK´µవమ	

సర�భ�!]ద కనబడ"మ	4  1ిKయ	ల; V¹Aంపబడ�నటB6 n 
క;(f�ేJ�� నను` ర�fంA Txక; ఉతN ర!మ	4. 7777 తన ప#S�దzత ��డ" �ేవ�డ�
మ�ట PAdయ	Tx`డ� TEను పKహ#Sªం�ెదను Ì2�?మ	ను పంA12టMCదను
సు�Å�తp లkయను ��>1ిం�ెదను. 8888 %Sల�దు Tx�� మనÌLª  Tx�� ఎâKా Pమ	
Txక; hర¯ాN  ణమ	 య��x Tx #ాజ దండమ	. 9999 ¹య�బ	 TEను �ాళØ6
కడగ	��ను పæç6మ	 ఎ�ోమ	]���I Tx �ెప�Vస#S9Eయ	దును Óి>ÌిNయనుబట-C
జãతqవమ	 �ేZియ	Tx`ను. 10101010 �Åటగల పటCణమ	లk"�I నను` ఎవడ�
��డ���" ��వ�ను? ఎ�ోమ	లk"�I నT:`వడ� న(f1ించును? 11111111 �ే9ా, వ�
మమ	4ను VడTx(f య	Tx`వ�గ�x? �ే9ా, మ� ZLనల��కcడ వ�
బయల;�ేరFట మ�" య	Tx`వ�గ�x? 12121212 మనుషp�ల స}యమ	 వ�రÍమ	.
శతpK వ�లను జPంచుటక; వ� మ�క; స}యమ	 దయ�ేయ	మ	 13131313



�ేవ�"వలన �¤మ	 &ర�ార�మ	ల; జ#S%Sం�ెదమ	 మ� శతpK వ�లను
అణగ�ొKక;�9ాడ� ఆయTE.

�×రNనల గ\ంథమ	 109�×రNనల గ\ంథమ	 109�×రNనల గ\ంథమ	 109�×రNనల గ\ంథమ	 109

1111 Tx సుN J�I �ారణభ�తpడవగ	 �ే9ా, మ�నమ	%ా ఉండక;మ	 2222 నను`
�ెరపవలsన" భ�IN ß̈నుల; తమ T°రF కపటమ	గల తమ T°రF �ెరAయ	Tx`రF
9ారF Tx]ద అబదzమ	ల; �ెప���నుచుTx`రF. 3333 నను` చుటBC ��" Tx ]ద
�ే�షప� మ�టల�డ� చుTx`రF "#S`!తNమ	%ా Tx�� ��#ాడ�చుTx`రF 4444 TEను
చూ1ిన 1LKమక; పKJ%ా 9ారF Tx]ద పగ పట-Cయ	Tx`రF అP�ే TEను మ�నక
�Kా రÍన�ేయ	చుTx`ను. 5555 TEను �ేZిన �¤ల;నక; పKJ%ా �×డ� �ేయ	చుTx`రF.
TEను చూ1ిన 1LKమక; పKJ%ా Tx]ద �ే�ష మ	ంచుచుTx`రF. 6666 9ా"]ద
భ�IN ß̈ను" అ¥��ా#S%ా నుంచుమ	 అప9ా�� 9ా" క;(fపKక�ను "ల;చును %ాక. 7777
9ాడ� Vమరîలk"�I �ేబడ�నప�డ� �ోÌియ" ¬రFu TUందును %ాక 9ా" �Kా రÍన
�ాపమగ	ను%ాక 8888 9ా" yVత��నమ	ల; ����wవగ	ను %ాక 9ా" ఉ�ో�గమ	ను
9E#tకడ� ¬Zి��నును %ాక. 9999 9ా" ëడiల; తం(fKల�"9ారవ�దురF %ాక 9ా" ´µర�
Vధవ#ాలగ	ను %ాక 10101010 9ా" ëడiల; �ేశ��Kమ4రFలsౖ �m��తpN దురF %ాక
�ాడ�ప(fన తమ Pండ6 క; దూరమ	%ా yవనమ	 9:దక;దురF %ాక 11111111 9ా" ఆZిN
అంతయ	 అప�ల9ారF ఆక\!ంచు ��ందురF %ాక 9ా" క�ాC #Sèతమ	ను పరFల;
�ోచు��ందురF%ాక 12121212 9ా"�I కృప చూప�9ారF ల�క��దురF %ాక తం(fKల�"9ా"
ëడiలక; దయచూప�9ారF ఉండక ��దురF %ాక 13131313 9ా" వంశమ	 "ర�4లమ	
�ేయబడ�ను %ాక వచుdతరమ	నందు 9ా#S 1LరF మ�Zి��వ�ను %ాక 14141414 9ా"



1ితరFల�ోషమ	 PQ�9ా జj® పకమ	లkనుంచు ��నును %ాక 9ా" త>6
�ాపమ	 తpడ�ప�12టCబడక య	ండ�ను %ాక 15151515 ఆయన 9ా#S జj® పకమ	ను
భ�!]దనుం(f ��ట-C  9Eయ	నటB6  ఆ �ాపమ	ల; "త�మ	 PQ�9ా
స"`¥�" కనబడ� చుండ�ను%ాక. 16161616 ఏలయన%ా కృప చూపవలsనన`మ�ట
మరA శ\మTUం��న9ా"" ద#SదుK " న>%Sన హృదయమ	 గల9ా""
చంపవలsన" 9ాడ� అత" త#S��ను. 17171717 శ1ించుట 9ా"�I 1ీKJ గనుక అ��
9ా"]���I వAd య	న`��. �º9:నయందు 9ా"�IషCమ	 ల�దు గనుక అ�� 9ా"�I
దూరమ�PQను. 18181818 �xను 12ౖబటC  9EZి��నునటB6  9ాడ� Wాపమ	 ధ#Sం�ెను అ��
ళ6వలs 9ా" కడ�ప�లk ��Adయ	న`�� �ైలమ	వలs 9ా" PQమ	కలలk
�ే#Sయ	న`�� 19191919 �xను కప���ను వసN �మ	వలsను �xను "త�మ	 కటBC ��ను
న(fకటBC వలsను అ�� 9ా"" వదలక;ండ�ను %ాక. 20202020 Tx V#�ధులక; Tx
�Kా ణమ	నక; V#�ధమ	%ా మ�ట ల�డ�9ా#S�I ఇ�ే PQ�9ావలన కల;గ	
పKJ�ారమ	. 21212121 PQ�9ా పKభ	9ా,  Txమమ	నుబట-C  Txక; స}యమ	
�ేయ	మ	  కృప ఉతNమ���న�� గనుక నను` V(f1ింప�మ	. 22222222 TEను
�ºనద#SదుK డను Tx హృదయమ	 Txలk గ	చd బ(fయ	న`��. 23232323 ¯ా%S��Pన
డవలs TEను �öణÝంAయ	Tx`ను !డతలను �ార�ోల;నటB6  నను`
�ార�ోల;దురF 24242424 ఉప9ాసమ	�ేత Tx ¹�ాళØ6  బల ß̈నమ�PQను Tx
శ#§రమ	 ప�ÌిC  త%S¶  A�I���PQను. 25252525 9ా#S "ందలక; TEను ఆసuదుడT:ౖJ"
9ారF నను` చూA తమ తలల; ఊ�ెదరF 26262626 PQ�9ా Tx�ే9ా, P�� �ేత
జ#S%Sనద"య	 PQ�9ా9:ౖన 9E �º" �ేZిJవ"య	 9ా#S�I �ె>య	 నటB6  27272727
Txక; స}యమ	 �ేయ	మ	  కృపనుబట-C  నను` ర�fంప�మ	. 28282828 9ారF



శ1ించుచుTx`రF %ా" వ� �ºVంచుదువ� 9ారF ల�A అవమ�నమ	 ��ం�ెదరF
%ా"  ZLవక;డ� సం��Ìించును. 29292929 Tx V#�ధుల; అవమ�నమ	
ధ#Sంచు��ందురF %ాక తమ Zిగ	¶ TE "ల;వ�టం%§వలs కప���ందురF %ాక 30303030 Tx
T°ట-�� TEను PQ�9ాక; కృతజ®�xసుN తpల; ��ండ�%ా �ె>6 ం�ెదను అTEక;ల
మధ�ను TETxయనను సుN Jం�ెదను. 31313131 ద#SదుK " �Kా ణమ	ను Vమరîక;
లkపరచు9ా#S �ేJ లkనుం(f అత" ర�fంచుట�?r PQ�9ా అత" క;(fపKక�ను
"ల;చుచుTx`డ�.

�×రNనల గ\ంథమ	 110�×రNనల గ\ంథమ	 110�×రNనల గ\ంథమ	 110�×రNనల గ\ంథమ	 110

1111 పKభ	వ� Tx పKభ	వ��� Z2లVAdన9ాక;� TEను  శతpK వ�లను  �ాదమ	లక;
1ీఠమ	%ా �ేయ	వరక; Tx క;(f �ారî�మ	న కcరFdండ�మ	. 2222 PQ�9ా 
ప#S�ాలనదండమ	ను Zీãనులkనుం(f ¯ాగజ³య	చుTx`డ� 
శతpK వ�లమధ�ను వ� ప#S�ాలన �ేయ	మ	. 3333 య	దzసTx`హ��నమ	న 

పKజల; ఇషCప�ర�కమ	%ా వ�ెdదరF.  ¸°వనసుÍ లలk W \షp¡ ల;
ప#S��xz లంకృతpలsౖమంచు వలs అరFణ#దయగర»మ	లkనుం(f
±దwక;వ�ెdదరF 4444 ��Ú�Z2�ెక; క\మమ	 ��ప�న వ� "రంతరమ	
య�జక;డ9:ౖయ	ందువ" PQ�9ా పKమ�ణమ	 �ేZియ	Tx`డ�, ఆయన
మ�ట తపu"9ాడ�. 5555 పKభ	వ�  క;(f�ారî�మందుం(f తన �Åప��నమ	న
#ాàలను నల;గ%tటBC ను. 6666 అన�జనులక; ఆయన ¬రFu ¬రFdను �ేశమ	
శవమ	ల�� "ం(fయ	ండ�ను VWాల�ేశమ	]�� పK¥xను" ఆయన
నల;గ%tటBC ను. 7777 మ�ర¶మ	న ఏట- ళØ6  �ానమ	�ేZి ఆయన తల PQతpN ను.
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1111 PQ�9ాను సుN Jంచు(f. య�xరÍవంతpల సభలkను సమ�జమ	లkను ప�రÞ
హృదయమ	�� TEను PQ�9ాక; కృతజ®�x సుN తpల; �ె>6 ం�ెదను. 2222
PQ�9ా �I\యల; %tపuV 9ాట-యందు ఇషCమ	గల9ారందరF 9ాట-"
V�x#Sంచు దురF. 3333 ఆయన �ార�మ	 మ ©̈మ� పK´µవమ	ల;గల�� ఆయన J
"త�మ	 "ల;కడ%ా నుండ�ను. 4444 ఆయన తన ఆశdర��ార�మ	లక;
జj® ప�ారÍసూచనను "య!ంAయ	Tx`డ�. PQ�9ా దయ��x�fణ�ప�రFÞ డ� 5555
తనయందు భయభక;N ల;గల9ా#S�I ఆయన ఆ}ర!Ad య	Tx`డ� ఆయన
"త�మ	 తన "బంధన జj® పకమ	 �ేZి��నును. 6666 ఆయన తన పKజలక;
అన�జనుల ¯ా�సÍ ~మ	 అపu%SంA య	Tx`డ� తన �I\యల మ}త4~మ	ను
9ా#S�I 9:ల6 (f�ేZి య	Tx`డ�. 7777 ఆయన �ేJ�ార�మ	ల; సత����నV
Tx�య���నV ఆయన Wాసనమ	ల"`య	 నమ4క���నV. 8888 అV Wాశ�తమ	%ా
¯ాÍ 1ింపబ(fయ	న`V సత�మ	��ను య�xరÍత��ను అV �ేయబ(f య	న`V. 9999
ఆయన తన పKజలక; V¹చనమ	 కల;గజ³య	9ాడ� తన "బంధన ఆయన
"త�మ	%ా ఉండ "రÞPంచు 9ాడ�. ఆయన Txమమ	 ప#S�దz���న��
ప��ంపద%Sన��. 10101010 PQ�9ాయంద> భయమ	 జj® నమ	నక; మ�లమ	
ఆయన Wాసనమ	ల ననుస#Sంచు9ారందరF మంA V9E కమ	 గల9ారF.
ఆయనక; "త�మ	 ¯�N తKమ	 కల;గ	చున`��.
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1111 PQ�9ాను సుN Jంచు(f PQ�9ాయందు భయభక;N ల;గల9ాడ� ఆయన
ఆజ®లనుబట-C  అ¥�కమ	%ా ఆనం��ంచు9ాడ� ధను�డ�. 2222 9ా" సంతJ9ారF
భ�!]ద బలవంతpలగ	దురF య�xరÍవంతpల వంశప�9ారF
�ºVంపబడ�దురF 3333 క>!య	 సంపదయ	 9ా" Pంట నుండ�ను 9ా" J
"త�మ	 "ల;చును. 4444 య�xరÍవంతpలక; *కట-లk 9:ల;గ	 ప�టBC ను 9ారF
కటµmమ	ను 9ాతqల�తయ	 Jయ	గల9ారF. 5555 దయ�ళØల;ను
అ1ిuచుd9ారFను ´µగ�వంతpల; Tx�యVమరîలk 9ా#S 9ా�జ?�మ	 %?ల;చును 6666
అట-C9ారF ఎప�డ�ను కద>ంపబడరF Jమంతpల; "త�మ	 జj® పకమ	లk
నుందురF. 7777 9ా" హృదయమ	 PQ�9ాను ఆశ\PంA ZిÍ ర మ	%ా నుండ�ను
9ాడ� దు#ా�రNక; జ(fయడ�. 8888 9ా" మనసుq ZిÍ రమ	%ానుండ�ను తన
శతpK వ�ల Vషయ���న తన �Å#Sక T:ర9EరF వరక; 9ాడ� భయపడడ�. 9999 9ాడ�
�xతృత�మ	 క>%S áదల�Iచుdను 9ా" J "త�మ	 "ల;చును 9ా" ��మ	4
ఘనత TUం�� ¼̈Adంపబడ�ను. 10101010 భ�IN ß̈నుల; �x" చూA Aంతపడ�దురF
9ారF పండ�6 ��రFక;చు �öణÝంA ��వ�దురF భ�IN ß̈నుల ఆశ భంగ�����వ�ను.
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1111 PQ�9ాను సుN Jంచు(f PQ�9ా ZLవక;ల�#ా, ఆయనను సుN Jంచు(f.
PQ�9ా Txమమ	ను సుN Jంచు(f. 2222 ఇ�� nదల;��" PQల6 �ాలమ	
PQ�9ా Txమమ	 సను`Jంపబడ�ను%ాక. 3333 సూ#��దయమ	 nదల;��"
సూ#ా�సNమయమ	 వరక; PQ�9ా Txమమ	 సుN J TUందద%Sన��. 4444
PQ�9ా అన�జనులంద#SPQదుట మ�న`తpడ� ఆయన మ ©̈మ ఆ�ాశ



VWాలమ	న 9ా�1ింA య	న`�� 5555 ఉన`తమందు ఆZీను(ైయ	న` మన
�ేవ�(ైన PQ� 9ాను ��>య	న`9ా(ెవడ�? 6666 ఆయన భ�మ���ాశమ	లను
వం%Sచూడననుగ\ ©̈ంచు చుTx`డ�. 7777 పK¥xనుల�� తన పKజల పK¥xనుల�� 9ా#S"
కcరFdండబ¿టBC ట�?r 8888 ఆయన TEలనుం(f ద#SదుK లను ల�వT:తpN 9ాడ� 12ంట
క;పu]దనుం(f áదలను 12ౖ�?తpN 9ాడ� 9999 ఆయన సంతpల�"�x""
ఇల�6 ల;%ాను క;మ�ళ6  సం��షమ	గల త>6%ాను �ేయ	ను. PQ�9ాను
సుN Jంచు(f.
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1111 ఐగ	ప�N లkనుం(f ఇW\ా P�ల; అన�´µషగల జనులలkనుం(f య��Åబ	 బయల;
9:È6నప�డ� 2222 య��x ఆయనక; ప#S�దzసÍలమ�PQను ఇW\ా P�ల; ఆయనక;
#ాజ�మ�PQను. 3333 సమ	దKమ	 �x"" చూA �ా#S��PQను ±#ాw ను న��
9:నుకక; మæç6 ను. 4444 ��ండల; ��టäC ళ6వలsను గ	టCల; %tఱÃ1ిల6 లవలsను గంతpల;
9EZ2ను. 5555 సమ	దKమ�, వ� �ా#S��వ�టక; �³! తటZిÍ ంA న��? ±#ాw నూ,
వ� 9:నుకక; మళØ6 టక; �³! తటZిÍ ంA న��? 6666 ��ండల�#ా, ]రF
��టä6 ళ6వలsను గ	టCల�#ా, ]రF %tఱÃ1ిల6 లవలsను గంతpల; 9Eయ	 టక; ]�³!
సంభVంAన��? 7777 భ�], పKభ	వ� స"`¥�" య��Åబ	 �ేవ�" స"` ¥�"
వణక;మ	 8888 ఆయన బండను ట-మడ�గ	%ాను �ెక;మ	�I #ాJబండను ట-
ఊటల;%ాను �ేయ	 9ాడ�.
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1111 మ�క; �ాదు, PQ�9ా మ�క; �ాదు  కృ�ాసత�మ	లనుబట-C  
Txమమ	న�³ మ ©̈మ కలగ	ను%ాక 2222 9ా#S �ేవ�(ే(f అ" అన�జనులsందుక;
�ెప���ందురF? 3333 మ� �ేవ�డ� ఆ�ాశమందుTx`డ� తన �IచûవAdనటB6 %ా
సమసNమ	ను ఆయన �ేయ	 చుTx`డ� 4444 9ా#S Vగ\హమ	ల; 9:ం(f బం%ారFV
అV మనుషp�ల �ేJపనుల; 5555 9ాట-�I T°రFం(fయ	 పల;కవ� కను`ల;ం(fయ	
చూడవ� 6666 �ెవ�ల;ం(fయ	 Vనవ� మ	క;�ల;ం(fయ	 9ాసనచూడవ� 7777
�ేతpల;ం(fయ	 మ	టBC ��నవ� �ాదమ	ల;ం(fయ	 నడ�వవ� %tంతpక��
మ�టల�డవ�. 8888 9ాట-" �ేయ	9ారFను 9ాట-యందు న!్మకయ	ంచు
9ారందరFను 9ాట-వంట-9ా#?r య	Tx`రF. 9999 ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, PQ�9ాను
నమ	4��ను(f. ఆయన 9ా#S�I స}యమ	 9ా#S�I �³(ెమ	 10101010 అహ#�ను
వంశసుÍ ల�#ా, PQ�9ాను నమ	4��ను(f. ఆయన 9ా#S�I స}యమ	 9ా#S�I
�³(ెమ	 11111111 PQ�9ాయందు భయభక;N ల;గల9ారల�#ా PQ�9ాయందు
న!్మక య	ంచు(f ఆయన 9ా#S�I స}యమ	 9ా#S�I �³(ెమ	. 12121212 PQ�9ా
మమ	4ను మరA��ల�దు ఆయన మమ	4 Tx�ర���ంచును ఆయన
ఇW\ా P�Úయ	ల Tx�ర���ంచును అహ#�ను వంశసుÍ లTx�ర���ంచును 13131313
1ిన`లTE! 12దwలTE! తనయందు భయభక;N ల; గల 9ా#S" PQ�9ా
ఆ�ర���ంచును. 14141414 PQ�9ా !మ	4ను ] 1ిల6 లను వృ��z��ం��ంచును. 15151515
భ�మ���ాశమ	లను సృ�ంAన PQ�9ా�ేత ]రF ఆ�ర���ంపబ(fన9ారF. 16161616
ఆ�ాశమ	ల; PQ�9ావశమ	 భ�!" ఆయన నరFల �IAdయ	Tx`డ�. 17171717
మృతpల;ను మ�నZిÍJలk"�I ��%S��వ�9ారFను PQ�9ాను సుN JంపరF 18181818
�¤����ే ఇ�� nదల;��" "త�మ	 PQ�9ాను సుN Jం�ెదమ	 PQ�9ాను



సుN Jంచు(f.
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1111 PQ�9ా Tx nరను Tx Vన`పమ	లను ఆల�IంA య	Tx`డ�. �ా%ా
TETxయనను 1LK!ంచుచుTx`ను. 2222 ఆయన Txక; �ెV±%?¶ను �ావ�న Tx
yVత�ాలమంతయ	 TETxయనక; nఱÃ  12టBC దును 3333 మరణబంధమ	ల;
నను` చుటBC ��" య	ం(ెను �ా�xళప� 9Eదనల; నను` పటBC ��"య	ం(ెను
శ\మయ	 దుఃఖమ	ను Txక; క>%?ను. 4444 అప�డ�PQ�9ా, దయ�ేZి Tx
�Kా ణమ	ను V(f1ింప�మ" PQ�9ా Txమమ	నుబట-C  TEను nఱÃ12ట-CJ". 5555
PQ�9ా దయ�ళØడ� Jమంతpడ� మన �ేవ�డ� 9ాతqల�తగల9ాడ�. 6666
PQ�9ా ¯ాధువ�లను �ా�ాడ�9ాడ�. TEను క;\ ం%Sయ	ండ%ా ఆయన నను`
ర�fం�ెను. 7777 Tx �Kా ణమ�, PQ�9ా క; �³మమ	 VసN #Sంప జ³Zియ	Tx`డ�.
J#S%S  VW\ా ంJలk పK9Ehంప�మ	. 8888 మరణమ	నుం(f Tx �Kా ణమ	ను క`ళØ6
Vడ�వక;ండ Tx కను`లను జj#Sపడక;ండ Tx�ాదమ	లను వ�
త1ిuంAయ	Tx`వ�. 9999 సyవ�ల;న` �ేశమ	లలk PQ�9ా స"`¥�" TEను
�ాలమ	 గడ�ప�దును. 10101010 TEను ఆల�గ	 మ�టల�(f న!్మక య	ంAJ". TEను
!గ	ల బµధప(fన9ాడను. 11111111 TEను �¾ందరప(fన9ాడT:ౖ ఏ మనుషp�డ�ను
నమ4ద%Sన9ాడ� �ాడను ��ంట-". 12121212 PQ�9ా Txక; �ేZిన
ఉప�ారమ	ల"`ట-�I TETxయన�³! �ె>6 ంచుదును? 13131313 రmణ�ాతKను �ేత
ప�చుd��" PQ�9ా Txమమ	న �Kా రÍన �ేZ2దను. 14141414 PQ�9ాక; Tx
nÖ క;�బళØ6  �ె>6 ం�ెదను. ఆయన పKజలంద#S PQదుటTE �ె>6 ం�ెదను 15151515



PQ�9ా భక;N ల మరణమ	 ఆయన దృÌిC �I Vల;వ గల�� 16161616 PQ�9ా, TEను
"జమ	%ా  ZLవక;డను,  ZLవక;డను  ZLవక;#ా> క;మ�రFడT:ౖయ	Tx`ను
వ� TxకటB6  V1ిuయ	Tx`వ�. 17171717 TEను క; కృతజ®�xరuణ న#Suం�ెదను,
PQ�9ా Txమమ	న �Kా రÍన�ేZ2దను 18181818 ఆయన పKజలంద#SPQదుటను
PQ�9ా మం��రప� ఆవరణమ	లలkను 19191919 PQర�షల�మ�,  మధ�ను TEను
PQ�9ాక; Tx nÖ క;�బళØ6  �ె>6 ం�ెదను. PQ�9ాను సుN Jంచు(f.
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1111 PQ�9ా కృప మనPQడల ¼̈చుd%ానున`��....... ఆయన VWా�స�త
"రంతరమ	 "ల;చును. 2222 �ాబట-C  సమసN  అన�జనుల�#ా, PQ�9ాను సుN Jం
చు(f సర�జనమ	ల�#ా, ఆయనను ��"య�డ�(f PQ�9ాను సుN Jంచు(f.

�×రNనల గ\ంథమ	 118�×రNనల గ\ంథమ	 118�×రNనల గ\ంథమ	 118�×రNనల గ\ంథమ	 118

1111 PQ�9ా దయ�ళØడ� ఆయన కృప "రంతరమ	...... "ల;చును ఆయనక;
కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచు(f 2222 ఆయన కృప "రంతరమ	 "ల;చున"
ఇW\ా P�Úయ	ల; అందురF %ాక. 3333 ఆయన కృప "రంతరమ	 "ల;చున"
అహ#�ను వంశ సుÍ ల; అందురF %ాక. 4444 ఆయన కృప "రంతరమ	 "ల;చున"
PQ�9ా యందు భయభక;N ల;గల9ారF అందురF %ాక. 5555 ఇరFక;నందుం(f
TEను PQ�9ాక; nఱÃ12ట-CJ" VWాలసÍలమందు PQ�9ా Txక;
ఉతN ర!�ెdను 6666 PQ�9ా Tx పmమ	న నుTx`డ� TEను భయ పడను
నరFల; Tx�³! �ేయగలరF? 7777 PQ�9ా Tx పmమ	 వ ©̈ంA Txక;



సహ�ా#SPQ� య	Tx`డ� Tx శతpK వ�ల Vషయ���న Tx �Å#Sక T:ర9EరFట
చూ�ెదను. 8888 మనుషp�లను నమ	4��నుటకంటM PQ�9ాను ఆశ\Pంచుట
�¤ల;. 9999 #ాàలను నమ	4��నుటకంటM PQ�9ాను ఆశ\Pంచుట �¤ల;. 10101010
అన�జనులందరF నను` చుటBC ��"య	Tx`రF PQ�9ా Txమమ	నుబట-C
TEను 9ా#S" "ర�4లమ	 �ేZ2దను. 11111111 నల;��శలను 9ారF నను`
చుటBC ��"య	Tx`రF PQ�9ా Txమమ	నుబట-C  TEను 9ా#S" "ర�4లమ	
�ేZ2దను. 12121212 కం��#§గలవలs Tx]ద మ	Zి#S య	Tx`రF మ	ండ�6  �ా>dన మంట
ఆ#S��వ�నటB6  9ారF నhంA ��P#S PQ�9ా Txమమ	ను బట-C  TEను 9ా#S"
"ర�4లమ	 �ేZ2దను. 13131313 TEను పడ�నటB6  వ� నను` గట-C %ా ��ZిJV
PQ�9ా Txక; స}యమ	 �ేZ2ను. 14141414 PQ�9ా Tx దుర¶మ	 Tx %ానమ	
ఆయన Txక; రmణx¥xరమ�PQను. 15151515 Jమంతpల
గ	(xరమ	లలkరmణనుగ�#Sdన ఉ�xqహ సుTxదమ	 Vనబడ�ను PQ�9ా
ద�fణహసNమ	 ¯ాహస �ార�మ	లను �ేయ	ను. 16161616 PQ�9ా ద�fణహసNమ	
మ�న`త మ�PQను PQ�9ా ద�fణహసNమ	 ¯ాహస�ార�మ	లను
�ేయ	ను. 17171717 TEను �xవను సyవ�డT:ౖ PQ�9ా �I\యల; Vవ #Sం�ెదను. 18181818
PQ�9ా నను` క� Sనమ	%ా h�fం�ెను %ా" ఆయన నను` మరణమ	నక;
అపu%Sంపల�దు. 19191919 TEను వచుdనటB6  J గ	మ4మ	ల; ¬య	(f TEను 9ాట-లk
పK9EhంA PQ�9ాక; కృతజ®�x సుN తpల; �ె>6 ం�ెదను. 20202020 ఇ�� PQ�9ా
గ	మ4మ	 Jమంతpల; �º"లk పK9Ehం�ెదరF. 21212121 వ� Txక; రmణx¥xరFడ9:ౖ
Txక; ఉతN ర!Ad య	Tx`వ� TEను క; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ం�ెదను. 22222222
ఇల;6  కటBC 9ారF "ÌL¥�ంAన #ాP మ�లక; తల#ాP ఆPQను. 23232323 అ��



PQ�9ావలన క>%Sన�� అ�� మన కను`లక; ఆశdర�మ	 24242424 ఇ�� PQ�9ా
ఏ#ాuటB �ేZిన ��నమ	 �º"యందు మనమ	 ఉతq ©̈ంA సం��Ìిం�ెదమ	. 25252525
PQ�9ా, దయ�ేZి నను` ర�fంచుమ	 PQ�9ా, దయ�ేZి అ�వృ��z
క>%Sంచుమ	. 26262626 PQ�9ా1Lరట వచుd9ాడ� ఆ�#ా�ద nందును %ాక
PQ�9ా మం��రమ	లkనుం(f !మ	4 �ºVంచు చుTx`మ	. 27272727
PQ�9ాP� �ేవ�డ�, ఆయన మనక; 9:ల;గ	 నను గ\ ©̈ంAయ	Tx`డ�
ఉతqవ బ>ప�వ�ను �xK ళ6�� బ>1ీఠప� ��మ	4లక; కటBC (f. 28282828 వ� Tx
�ేవ�డవ� TEను క; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ం�ెదను వ� Tx �ేవ�డవ� "ను`
ఘనపర�ెదను. 29292929 PQ�9ా దయ�ళØడ� ఆయన కృప "రంతరమ	
"ల;చుచున`�� ఆయనక; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచు(f.
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1111 (ఆలs/ ) PQ�9ా ధర4WాసN �మ	 ననుస#SంA "#�w షమ	%ా నడ�చు��ను9ారF
ధను�ల; 2222 ఆయన Wాసనమ	లను %?r��నుచు ప�రÞహృదయమ	�� ఆయనను
9:దక;9ారF ధను�ల;. 3333 9ారF ఆయన మ�ర¶మ	లలk నడ�చు��నుచు ఏ �ాప
మ	ను �ేయరF 4444  ఆజ®లను జjగ\తN %ా %?r��నవలsన" వ� మ�క;
ఆజj® 1ింAయ	Tx`వ�. 5555 ఆ}  కటCడలను %?r��నునటB6  Tx పKవరNన ZిÍ రప(f
య	ం(fన T:ంత �¤ల;. 6666  ఆజ®ల"`ట-" TEను లm�మ	 �ేయ	నప�డ� Txక;
అవమ�నమ	 కల;గTEరదు. 7777 Jగల  Tx�యVధులను TEను
TEరFd��నునప�డ� య�xరÍహృదయమ	�� క; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ం �ెదను.
8888  కటCడలను TEను %?r��ందును నను` బÐJN %ా VడTxడక;మ	. 9999 (బéì )



¸°వనసుÍ ల; �ే"�ేత తమ నడత ���zపరచు ��ందురF?  9ాక�మ	నుబట-C
�x"" జjగ\తN %ా చూచు��నుట �ేతTE గ�x? 10101010 Tx ప�రÞహృదయమ	�� "ను`
9:ద�Iయ	Tx`ను నను`  ఆజ®లను V(fA JరFగ"య�క;మ	. 11111111  PQదుట
TEను �ాపమ	 �ేయక;ండ�నటB6  Tx హృదయమ	లk  9ాక�మ	 ఉంచు��"
య	Tx`ను. 12121212 PQ�9ా, 9E ¯�N తKమ	 TUందద%Sన9ాడవ�  కటCడలను Txక;
బ¢¥�ంచుమ	. 13131313  T°ట వ� Z2లVAdన Tx�యVధుల"`ట-" Tx 12దవ�ల��
Vవ#Sంచుదును. 14141414 సర�సంపదల; �ొ#S�IనటB6   Wాసనమ	ల మ�ర¶మ	నుబట-C
TEను సం��Ìించు చుTx`ను. 15151515  ఆజ®లను TEను ¥x�"ం�ెదను  ��K వలను
మ"`ం�ెదను. 16161616  కటCడలనుబట-C  TEను హ#Sªం�ెదను.  9ాక�మ	ను TEను
మరFవకయ	ందును. 17171717 (%§��ý )  ZLవక;డT:ౖన TEను బKదుక;నటB6  TxPQడల 
దయ�రసమ	 చూప�మ	  9ాక�మ	నుబట-C  TEను నడ�చు��నుచుందును. 18181818
TEను  ధర4WాసN �మ	నందు ఆశdర����న సంగతp లను చూచునటB6  Tx కను`ల;
�ెరFవ�మ	. 19191919 TEను భ�!]ద పర�ేhT:ౖ య	Tx`ను  ఆజ®లను Txక;
మరFగ	�ేయక;మ	. 20202020  Tx�యVధుల]ద Txక; ఎడ�ెగ"
ఆశక>%Sయ	న`�� �x"�ేత Tx �Kా ణమ	 �öణÝంచుచున`��. 21212121 గ#S�షp¡ లను వ�
గ��w ంచుచుTx`వ�.  ఆజ®లను V(fA JరFగ	9ారF Wాపగ\సుN ల;. 22222222 TEను 
Wాసనమ	ల ననుస#SంచుచుTx`ను. Tx]���I #ాక;ండ "ందను Jర¯ా�రమ	ను
�¾ల %Sంప�మ	. 23232323 అ¥��ారFల; Txక; V#�ధమ	%ా సభ¬#Sd మ�టల�డ�
��ందురF  ZLవక;డ�  కటCడలను ¥x�"ంచుచుండ�ను. 24242424  Wాసనమ	ల;
Txక; సం��షకరమ	ల; అV Txక; ఆలkచనకరNలsౖయ	న`V. 25252525 (�xలsì ) Tx
�Kా ణమ	 మంట-" హతpN ��నుచున`��  9ాక�మ	�ేత నను` బK���Iంప�మ	. 26262626



Tx చర� అంతయ	 TEను �ెప���న%ా వ� Txక; ఉతN ర!AdJV  కటCడలను
Txక; బ¢¥�ంప�మ	 27272727  ఉప�ేశమ�ర¶మ	ను Txక; బ¢ధపరచుమ	. 
ఆశdర��ార�మ	లను TEను ¥x�"ం�ెదను. 28282828 వ�సనమ	వలన Tx �Kా ణమ	
#?r��PQను  9ాక�మ	�ేత నను` ZిÍ రపరచుమ	. 29292929 కపటప� నడత Txక;
దూరమ	 �ేయ	మ	  ఉప�ేశమ	ను Txక; దయ�ేయ	మ	 30303030
సత�మ�ర¶మ	ను TEను �ÅరF��"య	Tx`ను  Tx�యVధులను TEను
TxPQదుట 12టBC ��" య	Tx`ను 31313131 PQ�9ా, TEను  Wాసనమ	లను
హతpN ��" య	Tx`ను నను` Zిగ	¶ పడ"య�క;మ	. 32323232 Tx హృదయమ	ను
వ� VWాలపరచునప�డ� TEను  ఆజ®లమ�ర¶మ	న పరF%?�ెN దను. 33333333 ( Á̈)
PQ�9ా,  కటCడలను అనుస#Sంచుటక; Txక; TEరFuమ	. అప�డ� TEను
కడమటBC క; 9ాట-" %?r��ందును. 34343434  ధర4WాసN �మ	 ననుస#Sంచుటక; Txక; బ	��z
దయ �ేయ	మ	 అప�డ� Tx ప�రÞహృదయమ	�� TEను �x" పK�ా రమ	
నడ�చు��ందును. 35353535  ఆజ®ల జjడను చూA TEను ఆనం��ంచుచుTx`ను
�x"యందు నను` నడ�వజ³య	మ	. 36363636 లkభమ	తటBC  �ాక 
Wాసనమ	లతటBC  Tx హృద యమ	 JKప�మ	. 37373737 వ�రÍ���న9ాట-" చూడక;ండ
Tx కను`ల; JK1ిu 9Eయ	మ	  మ�ర¶మ	లలk నడ�చు��నుటక; నను` బK���Iం
ప�మ	. 38383838  VAdన 9ాక�మ	 మనుషp�లలk  భయమ	ను ప�ట-C ంచుచున`��
 ZLవక;"�I �x" ZిÍ రపరచుమ	. 39393939  Tx�యVధుల; ఉతNమ	ల; Txక;
భయమ	 ప�ట-C ంచుచున` Tx అవమ�నమ	ను ��ట-C9Eయ	మ	. 40404040 
ఉప�ేశమ	ల; Txక; అ¥�క 1ిKయమ	ల; J"బట-C  నను` బK���Iంప�మ	. 41414141
(9ా0 ) PQ�9ా,  క"కరమ	ల; Tx ±దwక; #ా"మ	4  మ�ట��ప�న 



రmణ #ా"మ	4. 42424242 అప�డ� నను` "ం��ంచు9ా#S�I TEను ఉతN ర]య గలను
ఏలయన%ా మ�ట నమ	4��"య	Tx`ను. 43434343 Tx T°టనుం(f సత�9ాక�మ	ను
ఏమ�తKమ	ను ¬Zి 9Eయక;మ	  Tx�యVధుల]ద Tx ఆశ ">1ియ	Tx`ను.
44444444 "రంతరమ	  ధర4WాసN �మ	 ననుస#Sంచుదును TEను "త�మ	 �x"
ననుస#Sంచుదును 45454545 TEను  ఉప�ేశమ	లను 9:దక;9ాడను "రËంధమ	ల�క
నడ�చు��ందును 46464646 Zిగ	¶ పడక #ాàలPQదుట  Wాసనమ	లనుగ�#Sd TEను
మ�టల�(ెదను. 47474747  ఆజ®లనుబట-C  TEను హ#Sªం�ెదను అV Txక; 1ిKయమ	ల;.
48484848 Txక; 1ిKయమ	%ానున`  ఆజ®లతటBC  Tx �ేతp లs�ెN దను  కటCడలను TEను
¥x�"ంచుదును. జjPí . 49494949 (జjPí )  ZLవక;"�I దయ�ేయబ(fన మ�ట
జj® పకమ	 �ేZి ��నుమ	 �x"వలన వ� Txక; "#§mణ ప�ట-C ంAయ	Tx`వ�. 50505050
 9ాక�మ	 నను` బK���IంA య	న`�� Tx బµధలk ఇ�ే Txక; T:మ4��
క>%Sంచుచున`��. 51515151 గ#S�షp¡ ల; నను` !గ	ల అపహZింA#S అPనను 
ధర4WాసN �మ	నుం(f TEను �¾లగక య	Tx`ను. 52525252 PQ�9ా,
ప�ర��ాలమ	నుం(f య	ం(fన  Tx�య Vధులను జj® పకమ	 �ేZి��" TEను
ఓ�xరFu TUం��J". 53535353  ధర4WాసN �మ	ను V(fA నడ�చుచున` భ�IN ß̈నులను
చూడ%ా Txక; అ¥�క #�షమ	 ప�టBC చున`�� 54545454 య�JKక;డT:ౖన TEను Tx బసలk
�ాటల; �ాడ�టక;  కటCడల; Á̈తpవ�ల�PQను. 55555555 PQ�9ా, #ాJK9Eళ 
Txమమ	ను స4రణ �ేయ	 చుTx`ను  ధర4WాసN �మ	 ననుస#SంA
నడ�చు��నుచుTx`ను 56565656  ఉప�ేశమ	 ననుస#SంA నడ�చు��నుచుTx`ను
ఇ�ే Txక; వరమ	%ా దయ�ేయబ(fయ	న`��. 57575757 ( Á̈ì )PQ�9ా, 9E Tx
´µగమ	  9ాక�మ	ల ననుస#SంA నడ�చు��ందున" TEను "శdPంచు��"



య	Tx`ను. 58585858 కటµmమ	ంచుమ" Tx ప�రÞహృదయమ	�� "ను`
బJమ�ల;��నుచుTx`ను VAdన మ�ట��ప�న నను` కరFణÝంప�మ	. 59595959 Tx
మ�ర¶మ	ల; TEను ప#S�లన�ేZి��ంట-"  Wాసనమ	లతటBC  మరల;��ంట-". 60606060
 ఆజ®లను అనుస#Sంచుటక; TEను జjగ	�ేయక త�రప(fJ". 61616161
భ�IN ß̈నుల�ాశమ	ల; నను` చుటBC ��" య	న`ను  ధర4WాసN �మ	ను TEను
మరFవల�దు 62626262 Tx�య���న  Vధులనుబట-C  క; కృతజ®�xసుN తpల;
�ె>6 ంచుటక; అరz#ాJK9Eళ TEను �¤లa�ను9ాడను. 63636363 యందు భయభక;N ల;
గల9ారంద#S�I"  ఉప�ేశమ	లను అనుస#Sంచు9ా#S�I" TEను �ె> �ాడను. 64646464
(�ేì ) య�9ా, భ�!  కృప�� "ం(fయ	న`��  కటCడలను Txక;
బ¢¥�ంప�మ	. 65656565 య�9ా,  మ�ట ��ప�న  ZLవక;"�I వ� �¤ల;
�ేZియ	Tx`వ�. 66666666 TEను  ఆజ®లయందు న!్మక య	ంAయ	Tx`ను మంA
V9Eచన మంA జj® నమ	 Txక; TEరFuమ	. 67676767 శ\మకల;గక మ	నుప� TEను ��K వ
V(fAJ" ఇప�డ�  9ాక�మ	 ననుస#SంA నడ�చు��ను చుTx`ను. 68686868 వ�
దయ�ళØడ9:ౖ �¤ల; �ేయ	చుTx`వ�  కటCడలను Txక; బ¢¥�ంప�మ	. 69696969
గ#S�షp¡ ల; Tx ]ద అబదzమ	 క>uంచుదురF అP�ే ప�రÞహృదయమ	�� TEను
 ఉప�ేశ మ	లను అనుస#Sంతpను. 70707070 9ా#S హృదయమ	 ��\ వ��వలs
మందమ	%ా ఉన`�� TEను  ధర4WాసN �మ	నుబట-C  ఆనం��ంచుచుTx`ను. 71717171 TEను
 కటCడలను TEరFd��నునటB6  శ\మTUం�� య	ండ�ట Txక; �¤ల�PQను. 72727272
9Eల��ల�� 9:ం(f బం%ారF Txణమ	లకంటM  VAdన ధర4WాసN �మ	 Txక; �¤ల;.
73737373 (ã1 )  �ేతpల; నను` "#S4ంA Txక; ర�ప� ఏరuర�ెను TEను 
ఆజ®లను TEరFd��నునటB6  Txక; బ	��z  దయ �ేయ	మ	. 74747474  9ాక�మ	]ద



TEను ఆశ12టBC ��" య	Tx`ను యందు భయభక;N ల;గల9ారF నను` చూA
సం�� ÌింతpరF 75757575 PQ�9ా,  ¬రFuల; Tx�య���నవ"య	
VWా�స�తగల9ాడ9:ౖ వ� నను` శ\మపరAJవ"య	 TET:రFగ	దును. 76767676 
ZLవక;"�I VAdన మ�ట��ప�న  కృప నను` ఆద#Sంచును %ాక. 77777777 
ధర4WాసN �మ	 Txక; సం��షకరమ	. TEను బKదుక;నటB6   కరFణxకటµmమ	ల;
Txక; కల;గ	ను %ాక. 78787878 TEను  ఉప�ేశమ	లను ¥x�"ంచుచుTx`ను.
గ#S�షp¡ ల; Tx]ద అబదzమ	ల�(fనందుక; 9ారF Zిగ	¶ పడ�దురF %ాక. 79797979
యందు భయభక;N ల;గల9ారFను  Wాసనమ	లను �ె>Zి��ను9ారFను Tx
పmమ	న నుందురF %ాక. 80808080 TEను Zిగ	¶ పడక;ండ�నటB6  Tx హృదయమ	 
కటCడలVషయ��� "#�w షమగ	ను %ాక. 81818181 (క/ )  రmణ��రక; Tx �Kా ణమ	
¯�మ4Zిల;6 చున`��. TEను  9ాక�మ	]ద ఆశ12టBC ��" య	Tx`ను 82828282 నను`
ఎప�డ� ఆద#Sం�ెద9Ù అ" Tx కను`ల; VAdన మ�ట��రక; క"12ట-C  �öణÝంచు
చున`V 83838383 TEను ��గ తగ	ల;చున` Zి�ెwవలsT:ౖJ" అPనను  కటCడలను
TEను మరచుట ల�దు. 84848484  ZLవక;" ��నమ	ల; ఎంత ����w9ాPQను? నను`
తరFమ	9ా#S�I వ� ¬రFu ¬రFdట PQప�డ�? 85858585  ధర4WాసN �మ	 ననుస#Sంప"
గ#S�షp¡ ల; నను` A�I�ంచు��నుట�?r గ	ంటల; తKV�#S. 86868686  ఆజ®ల"`య	
నమ4ద%SనV పగ9ారF "#S`!తNమ	%ా నను` తరFమ	చుTx`రF Txక;
స}యమ	�ేయ	మ	. 87878787 భ�!]ద నుండక;ండ 9ారF నను` Txశనమ	
�ేయ	టక; ��ం�ె�¤ త12uను అP�ే  ఉప�ేశమ	లను TEను
Vడ�వకయ	Tx`ను. 88888888 వ� "య!ంAన Wాసనమ	ను TEను అనుస#Sంచు
నటB6   కృప�ేత నను` బK���Iంప�మ	. ల���1 . 89898989 (ల���1 ) PQ�9ా, 



9ాక�మ	 ఆ�ాశమందు "త�మ	 "లకడ%ా నున`��. 90909090  VWా�స�త
తరతరమ	ల;ండ�ను. వ� భ�!" ¯ాÍ 1ింAJV అ�� ZిÍ రమ	%ానున`�� 91919191
సమసNమ	 క; ZLవ�ేయ	చున`V �ావ�న  "రÞయమ	��ప�న అV TEట-�I"
ZిÍ రప(f య	న`V 92929292  ధర4WాసN �మ	 Txక; సం��ష!య�"PQడల Tx
శ\మయందు TEను నhంAయ	ందును. 93939393  ఉప�ేశమ	వలన వ� నను`
బK���IంAJV TET:న`డ�ను 9ాట-" మరFవను. 94949494  ఉప�ేశమ	లను TEను
9:దక;చుTx`ను TEను 9ాడTE నను` ర�fంచుమ	. 95959595 నను`
సంహ#Sంపవలsన" భ�IN ß̈నుల; Tx ��రక; ��ంAయ	Tx`రF అP�ే TEను 
Wాసనమ	లను తల��య	చుTx`ను. 96969696 సకల సంప�రÞతక; ప#S!J కలద"
TEను గ\ ©̈ంA య	Tx`ను  ధ#�4ప�ేశమ	 అప#S!త���న��. 97979797 (�¤2 ) 
ధర4WాసN �మ	 Tx�?ం�� 1ిKయమ	%ానున`�� ��న��ల6  TEను �x""
¥x�"ంచుచుTx`ను. 98989898  ఆజ®ల; "త�మ	 Txక; ��డ�%ా నున`V. Tx
శతpK వ�లను !ంAన జj® నమ	 అV Txక; కల;గ జ³య	చున`V. 99999999 
Wాసనమ	లను TEను ¥x�"ంచుచుTx`ను �ావ�న Tx బ¢ధక;లంద#SకంటM Txక;
VW షజj® నమ	 కలదు. 100100100100  ఉప�ేశమ	లను TEను లm�మ	 �ేయ	చుTx`ను
�ావ�న వృదుz లకంటM Txక; VW షజj® నమ	 కలదు. 101101101101 TEను  9ాక�మ	
ననుస#SంచునటB6  దుషCమ�ర¶మ	ల"`ట-లkనుం(f Tx �ాదమ	ల; �¾ల
%Sంచు��నుచుTx`ను 102102102102 వ� Txక; బ¢¥�ంAJV గనుక  Tx�యVధులనుం(f
TEను �¾లగకయ	Tx`ను. 103103103103  9ాక�మ	ల; Tx �హ�క; ఎం�� మధురమ	ల;
అV Tx T°ట-�I �ేT:కంటM ¬1ి%ా నున`V. 104104104104  ఉప�ేశమ	వలన Txక;
V9Eకమ	 క>%?ను తప�మ�ర¶మ	ల"`య	 Tx కసహ�మ	ల�PQను. 105105105105 (నూí )



 9ాక�మ	 Tx �ాదమ	లక; �ºపమ	ను Tx ��K వక; 9:ల;గ	T:ౖ య	న`��. 106106106106 
Tx�యVధులను TEననుస#Sం�ెదన" TEను పKమ�ణమ	 �ేZియ	Tx`ను Tx
మ�ట T:ర 9EరFdదును. 107107107107 PQ�9ా, TEను !�I�> శ\మపడ�చుTx`ను 
మ�ట��ప�న నను` బK���Iంప�మ	. 108108108108 PQ�9ా, Tx T°ట- ZL��xûరuణలను
అం%§క #Sంచుమ	.  Tx�యVధులను Txక; బ¢¥�ంప�మ	 109109109109 Tx �Kా ణమ	
ఎల6 ప�డ� Tx అర�ేJలk ఉన`��. అPనను  ధర4WాసN �మ	ను TEను మరFవను.
110110110110 నను` పటBC ��నుట�?r భ�IN ß̈నుల; ఉ#S±(fi #S అPనను 
ఉప�ేశమ	లనుం(f TEను �¾ల%S JరFగ	ట ల�దు. 111111111111  Wాసనమ	ల; Txక;
హృదయ�నందకరమ	ల; అV Txక; "త�¯ా�సÍ ~మ" ´µVంచుచుTx`ను. 112112112112 
కటCడలను %?r��నుటక; Tx హృదయమ	ను TEను లkపరచు��"య	Tx`ను ఇ��
తpదవరక; "ల;చు "త�"రÞయమ	. 113113113113 (¯ా��3 ) ���మనసు�లను TEను
�ే�ÌించుచుTx`ను  ధర4WాసN �మ	 Txక; 1ీKJకరమ	. 114114114114 Txక; మరFగ	�bటB
Tx �³(ెమ	 9E TEను  9ాక�మ	]ద ఆశ12టBC ��"య	Tx`ను. 115115115115 TEను Tx
�ేవ�" ఆజ®లను అనుస#Sం�ెదను దు� �I\యల; �ేయ	9ారల�#ా, Tx±దwనుం(f
�¾లగ	(f. 116116116116 TEను బKదుక;నటB6   మ�ట��ప�న నను` ఆదు ��నుమ	 Tx ఆశ
భంగ��� TEను Zిగ	¶ TUందక య	ందును %ాక. 117117117117 Txక; రmణకల;గ	నటB6  వ�
నను` ఉదz#Sంప�మ	 అప�డ�  కటCడలను "త�మ	 లm�మ	 �ేZ2దను. 118118118118 
కటCడలను ]#Sన 9ా#Sనంద#S" వ� "#ాక#Sంచు దువ� 9ా#S కపటµలkచన
¹స�¤. 119119119119 భ�!]దనున` భ�IN ß̈నులనంద#S" వ� మషpC వలs
లయపరచుదువ� �ావ�న  Wాసనమ	ల; Txక; ఇషC���య	న`V 120120120120 
భయమ	వలన Tx శ#§రమ	 వణక;చున`��  Tx�యVధులక; TEను



భయపడ�చుTx`ను. 121121121121 (అPí ) TEను JTx�యమ	ల
ననుస#SంచుచుTx`ను. నను` బµ¥�ంచు9ా#Sవశమ	న నను` V(fA12టCక;మ	.
122122122122 �¤ల;��రక;  ZLవక;"�I ప�టపడ�మ	 గ#S�షp¡ ల; నను` బµ¥�ంపక
య	ందురF %ాక. 123123123123  రmణ��రక; Jగల  మ�ట��రక; క"12టBC చు Tx
కను`ల; �öణÝంచుచున`V. 124124124124  కృప��ప�న  ZLవక;"�I �¤ల;�ేయ	మ	 
కటCడలను Txక; బ¢¥�ంప�మ	 125125125125 TEను  ZLవక;డను  Wాసనమ	లను
గ\ ©̈ంచునటB6  Txక; జj® నమ	 కల;గ జ³య	మ	 126126126126 జనుల;  ధర4WాసN �మ	ను
"రరÍకమ	 �ేZియ	Tx`రF PQ�9ా తన �I\య జ#S%Sంచుటక; ఇ�ే
సమయమ	. 127127127127 బం%ారFకంటMను అపరం�కంటMను  ఆజ®ల; Txక;
1ిKయమ	%ానున`V. 128128128128  ఉప�ేశమ	ల"`య	 య�xరÍమ	ల" TEను 9ాట-"
మ"`ంచుచుTx`ను అబదzమ�ర¶మ	ల"`య	 Tx కసహ�మ	ల;. 129129129129 (1L) 
Wాసనమ	ల; ఆశdర�మ	ల; �ావ�నTE TEను 9ాట-" %?r��నుచుTx`ను. 130130130130 
9ాక�మ	ల; 9:ల6 (f అగ	ట��డTE 9:ల;గ	కల;గ	ను అV �ె>Vల�"9ా#S�I �ె>V
క>%Sంచును 131131131131  ఆజ®లయం�ైన య¥�క 9ాంఛ�ేత TEను T°రF �ెరA
ఒగరFdచుTx`ను. 132132132132  Txమమ	ను 1LK!ంచు9ా#S�I వ� �ేయదగ	నటB6
TxతటBC  J#S%S నను` కరFణÝంప�మ	. 133133133133  9ాక�మ	నుబట-C  Tx యడ�గ	ల;
ZిÍ రపరచుమ	 ఏ �ాపమ	ను నను` ఏల"య�క;మ	. 134134134134  ఉప�ేశమ	లను
TEను అనుస#SంచునటB6  మనుషp�ల బల��x�రమ	నుం(f నను` V¹Aం
ప�మ	. 135135135135  ZLవక;"]ద  మ	ఖ�ాంJ పK�ాhంపజ³య	మ	  కటCడలను
Txక; బ¢¥�ంప�మ	. 136136136136 జనుల;  ధర4WాసN �మ	 ననుస#Sంపక��Pనందుక; Tx
క`రF ఏరFలsౖ �ారFచున`��. 137137137137 (¯ా�ె) PQ�9ా, వ� Jమంతpడవ� 



Tx�యVధుల; య�xరÍమ	ల; 138138138138 J"బట-Cయ	 ప�రÞ VWా�స�తనుబట-Cయ	 
Wాసనమ	లను వ� "య!ంAJV. 139139139139 Tx V#�ధుల;  9ాక�మ	ల;
మరA��వ�దురF �ావ�న Tx ఆస�IN నను` భ�fంచుచున`��. 140140140140  మ�ట
!�I�> స�చû���న�� అ��  ZLవక;"�I 1ిKయ���న��. 141141141141 TEను అల;uడను
"#ాక#Sంపబ(fన9ాడను అPనను  ఉప�ేశమ	లను TEను మరFవను. 142142142142 
J Wాశ�త���న��  ధర4WాసN �మ	 �³వలమ	 సత�మ	. 143143143143 శ\మయ	 9Eదనయ	
నను` పట-Cయ	న`V అPనను  ఆజ®ల; Txక; సం��షమ	 కల;గజ³య	
చున`V 144144144144  Wాసనమ	ల; Wాశ�త���న JగలV TEను బKదుక;నటB6  Txక;
�ె>V దయ�ేయ	మ	. 145145145145 (ఖ�/ ) PQ�9ా, హృదయప�ర�కమ	%ా TEను
nఱÃ  12టBC చుTx`ను  కటCడలను TEను %?r��నునటB6  Txక; ఉతN ర!మ	4. 146146146146
TEను క; nఱÃ  12టBC చుTx`ను  Wాసనమ	ల��ప�న TEను నడ�చు��నునటB6
నను` ర�fంప�మ	. 147147147147 �ెల6 9ారకమ	ను1L nఱÃ12ట-CJ"  మ�టల]ద TEను
ఆశ12టBC ��" య	Tx`ను 148148148148 VAdన 9ాక�మ	ను TEను ¥x�"ంచుట�?r
Txకను`ల; #ాJKజjమ	ల; �ాకమ	ను1L �ెరచు ��ందును. 149149149149  కృపనుబట-C  Tx
nఱÃ  ఆల�Iంప�మ	 PQ�9ా,  9ాక�Vధులనుబట-C  నను` బK���Iంప�మ	.
150150150150 దు�ా�ర�మ	ల; �ేయ	9ారFను  ధర4WాసN �మ	ను ��K Zి9Eయ	9ారFను Tx
±దwక; స]1ించుచుTx`రF 151151151151 PQ�9ా, వ� స]పమ	%ా ఉTx`వ�. 
ఆజ®ల"`య	 సత����నV. 152152152152  Wాసనమ	లను వ� "త�మ	ల;%ా
ZిÍ రపరAJవ" TEను ప�ర�మ	నుం(f 9ాట-వలనTE �ె>Zి��" య	Tx`ను. 153153153153
(#³� ) TEను  ధర4WాసN �మ	ను మరచు9ాడను �ాను Tx శ\మను V�x#SంA నను`
V(f1ింప�మ	 154154154154 Tx పmమ	న 9ా�జ?�మ�(f నను` V¹Aంప�మ	 VAdన



మ�ట��ప�న నను` బK���Iంప�మ	. 155155155155 భ�IN ß̈నుల;  కటCడలను 9:దక;ట ల�దు
గనుక రmణ 9ా#S�I దూరమ	%ా నున`��. 156156156156 PQ�9ా,  క"కరమ	ల;
!Jల�"V  Tx�యVధులనుబట-C  నను` బK���Iంప�మ	. 157157157157 నను`
తరFమ	9ారFను Tx V#�ధుల;ను అTEక;ల; అPనను 
Tx�యWాసనమ	లనుం(f TEను �¾లగక య	Tx`ను. 158158158158 �ోKహÑలను చూA TEను
అస ©̈�ంచు��ంట-" VAdన మ�టను 9ారF లm�12టCరF. 159159159159 PQ�9ా,
AతN %Sంచుమ	  ఉప�ేశమ	ల; Tx�?ం�� 1ీKJకరమ	ల;  కృప��ప�న నను`
బK���Iంప�మ	 160160160160  9ాక� ¯ా#ాంశమ	 సత�మ	 వ� "య!ంAన
Tx�యVధుల"`య	 "త�మ	 "ల;చును. 161161161161 (Ìీí ) అ¥��ారFల;
"#S`!తNమ	%ా నను` తరFమ	దురF అPనను  9ాక�భయమ	 Tx
హృదయమందు "ల;చుచున`��. 162162162162 V¯ాN ర���న �ోప�¯�మ	4
సం�ా��ంAన9ా"వలs VAdన మ�టనుబట-C  TEను సం��ÌించుచుTx`ను. 163163163163
అబదzమ	 Txకసహ�మ	 అ�� Txక; Á̈యమ	  ధర4WాసN �మ	 Txక; 1ీKJకరమ	.
164164164164  Tx�యVధులనుబట-C  ��నమ	నక; ఏడ� మ�రFల; TEను "ను` సుN Jంచు
చుTx`ను. 165165165165  ధర4WాసN �మ	ను 1LK!ంచు9ా#S�I ఎం�� T:మ4�� కలదు 9ారF
త�> �¾ట-Kల;6 టక; �ారణ�¤!య	ల�దు 166166166166 PQ�9ా,  రmణ��రక; TEను
క"12టBC చుTx`ను  ఆజ®లను అనుస#SంA నడ�చు��నుచుTx`ను. 167167167167 TEను 
Wాసనమ	లనుబట-C  పKవ#SNంచుచుTx`ను అV Txక; అJ 1ిKయమ	ల;, 168168168168 Tx
మ�ర¶మ	ల"`య	 PQదుట నున`V  ఉప�ేశమ	లను  Wాసనమ	లను
TEను అనుస#Sంచు చుTx`ను. 169169169169 (�ౌ) PQ�9ా, Tx nఱÃ  స"`¥��I
వచుdను%ాక  మ�ట��ప�న Txక; V9Eకమ	 "మ	4. 170170170170 Tx Vన`పమ	 



స"`¥�" �ేర"మ	4 VAdన మ�ట��ప�న నను` V(f1ింప�మ	. 171171171171 వ� 
కటCడలను Txక; బ¢¥�ంచుచుTx`వ� Tx 12దవ�ల;  ¯�N తKమ	 నుచd#Sంచును
172172172172  ఆజ®ల"`య	 Tx�యమ	ల;  9ాక�మ	నుగ�#Sd Tx Txల;క �ాడ�ను.
173173173173 TEను  ఉప�ేశమ	లను �ÅరF��"య	Tx`ను  �ెP� Txక;
స}యమగ	ను %ాక. 174174174174 PQ�9ా,  రmణ��రక; TEను !గ	ల ఆశపడ�
చుTx`ను  ధర4WాసN �మ	 Txక; సం��షకరమ	. 175175175175 వ� నను` బK���Iంప�మ	
TEను "ను` సుN Jం�ెదను  Tx�యVధుల; Txక; స}యమ	లగ	ను %ాక 176176176176
త1ిu��Pన %tఱÃవలs TEను ��K వV(fA J#S%SJ"  ZLవక;" 9:ద�I పటBC ��నుమ	
ఎందుకన%ా TEను  ఆజ®లను మరచు9ాడను �ాను.

�×రNనల గ\ంథమ	 120�×రNనల గ\ంథమ	 120�×రNనల గ\ంథమ	 120�×రNనల గ\ంథమ	 120

1111 Tx శ\మలk TEను PQ�9ాక; nఱÃ12ట-CJ" ఆయన Txక; ఉతN ర!�ెdను. 2222
PQ�9ా, అబదzమ�డ� 12దవ�లనుం(fయ	 ¹సకర���న Txల;కనుం(fయ	
Tx �Kా ణమ	ను V(f1ించుమ	. 3333 ¹సకర���న Txల;�ా, ఆయన �³!
�ేయ	ను? ఇంతకంటM అ¥�కమ	%ా �³! �ేయ	ను? 4444 తం%³డ�"ప�ల�� కc(fన
బµణమ	లను బల�ఢ��ల 9ా(fగల బµణమ	లను ]ద 9Eయ	ను 5555 అã�,
TEను ��Ì2క;లk పర�ేhT:ౖ య	Tx`ను. �³�xరF గ	(xరమ	ల±దw
�ాప�రమ	Tx`ను. 6666 కలహ1ిKయ	"±దw TEను Aర�ాలమ	 "వZింAన9ాడను.
7777 TEను �ÅరFన�� సమ�¥xన�¤ అPనను మ�ట Tx T°ట వAdన��డTE 9ారF
య	దzమ	నక; Zిదzమగ	దురF.



�×రNనల గ\ంథమ	 121�×రNనల గ\ంథమ	 121�×రNనల గ\ంథమ	 121�×రNనల గ\ంథమ	 121

1111 ��ండలతటBC  Tx కను` లsతpN చుTx`ను Txక; స}యమ	 ఎక�డనుం(f
వచుdను? 2222 PQ�9ావలనTE Txక; స}యమ	 కల;గ	ను ఆయన
భ�మ���ాశమ	లను సృ�ంAన9ాడ�. 3333 ఆయన  �ాదమ	 �¾ట-Kల6 "య�డ�
"ను` �ా�ాడ�9ాడ� క;నుకడ�. 4444 ఇW\ా P�ల;ను �ా�ాడ�9ాడ� క;నుకడ�
"దK��డ� 5555 PQ�9ాP� "ను` �ా�ాడ�9ాడ�  క;(fపKక�ను PQ�9ా
క; డ%ా ఉండ�ను. 6666 పగల; ఎండ �ెబËPQ�నను క; తగ	లదు. #ాJK 9:T:`ల
�ెబËPQ�నను క; తగ	లదు. 7777 ఏ అ�ాయమ	ను #ాక;ండ PQ�9ా "ను`
�ా�ా డ�ను ఆయన  �Kా ణమ	ను �ా�ాడ�ను 8888 ఇ�� nదల;��" "రంతరమ	
 #ాక��కలయందు PQ�9ా "ను` �ా�ాడ�ను

�×రNనల గ\ంథమ	 122�×రNనల గ\ంథమ	 122�×రNనల గ\ంథమ	 122�×రNనల గ\ంథమ	 122

1111 PQ�9ా మం��రమ	నక; 9:ళØ6 దమ" జనుల; Tx�� అ"నప�డ� TEను
సం��ÌింAJ". 2222 PQర�షల�మ�, మ� �ాదమ	ల;  గ	మ4మ	లలk
"ల;చుచున`V 3333 PQర�షల�మ�, బµగ	%ా కటCబ(fన పటCణమ	వలs వ�
కటCబ(fయ	Tx`వ� 4444 ఇW\ా P�Úయ	లక; "య!ంపబ(fన Wాసనమ	ను బట-C
PQ�9ా Txమమ	నక; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ం చుట�?r 9ా#S %�తKమ	ల;
PQ�9ా %�తKమ	ల; అక�(f�I ఎ�I� 9:ళØ6 ను. 5555 అచdట Tx�యమ	 ¬రFdట�?r
Zిం}సనమ	ల; �x�దు వం�య	ల Zిం}సనమ	ల; ¯ాÍ 1ింపబ(f య	న`V. 6666
PQర�షల�మ	±క� �³మమ	��రక; �Kా రÍన �ేయ	(f PQర�షల�మ�, "ను`



1LK!ంచు9ారF వ#Szల;6 దురF. 7777  �Kా �ారమ	లలk T:మ4�� కల;గ	ను %ాక. 
నగరFలలk �³మమ	ండ�ను %ాక. 8888 Tx స�దరFల "!తNమ	ను Tx
సహ9ాసుల "! తNమ	ను క; �³మమ	 కల;గ	ను %ాక అ" TEనందును. 9999
మన �ేవ�(ైన PQ�9ా మం��రమ	 "!తNమ	 క; �¤ల;�ేయ
పKయJ`ం�ెదను.

�×రNనల గ\ంథమ	 123�×రNనల గ\ంథమ	 123�×రNనల గ\ంథమ	 123�×రNనల గ\ంథమ	 123

1111 ఆ�ాశమందు ఆZీనుడ9:ౖన9ా(x,  తటBC  Tx కను` లsతpN చుTx`ను. 2222 �xసుల
కను`ల; తమ యజమ�ను" �ేJతటBC ను �xZి కను`ల; తన యజమ�ను#ా>
�ేJతటBC ను చూచు నటB6  మన �ేవ�(ైన PQ�9ా మనలను కరFణÝంచువరక;
మన కను`ల; ఆయనతటBC  చూచుచున`V. 3333 PQ�9ా, �¤మ	 అ¥�క
Jర¯ా�రమ	 �ాలsౖJVు అహం�ారFల "ందయ	 గ#S�షp¡ ల Jర¯ా�రమ	ను
మ�]���I అ¥�కమ	%ా వAdయ	న`V. 4444 మమ	4ను కరFణÝంప�మ	 మమ	4ను
కరFణÝంప�మ	.

�×రNనల గ\ంథమ	 124�×రNనల గ\ంథమ	 124�×రNనల గ\ంథమ	 124�×రNనల గ\ంథమ	 124

1111 మనుషp�ల; మన]���I ల�Aనప�డ� PQ�9ా మనక;
��(ైయ	ండ"PQడల 2222 9ా#S ఆగ\హమ	 మన12ౖ" రగ	ల;��"నప�డ� 3333
PQ�9ా మనక; ��(ైయ	ండ"PQడల 9ారF మనలను �Kా ణమ	��TE
!ం%S9EZియ	ందురF 4444 జలమ	ల; మనలను మ	ంA9EZి య	ండ�ను
పK9ాహమ	 మన �Kా ణమ	ల]దు%ా ��#S6�ా#S య	ండ�ను 5555 పK9ాహమ	లsౖ



�Ìించు జలమ	ల; మన �Kా ణమ	ల]దు%ా ��#S6  �ా#Sయ	ండ�ను అ"
ఇW\ా P�Úయ	ల; అందురF %ాక. 6666 9ా#S పండ6 క; మనలను 9Eట%ా అపu%Sంప"
PQ�9ా సుN JTUందును %ాక. 7777 ప�f త1ిuంచు��"నటB6  మన �Kా ణమ	
9Eట�ాండK ఉ#Sనుం(f త1ిuంచు��" య	న`�� ఉ#S �ెంపబ(ెను మనమ	
త1ిuంచు��" య	Tx`మ	. 8888 భ�మ���ాశమ	లను సృ�ంAన PQ�9ా
Txమమ	 వలనTE మనక; స}యమ	 కల;గ	చున`��.

�×రNనల గ\ంథమ	 125�×రNనల గ\ంథమ	 125�×రNనల గ\ంథమ	 125�×రNనల గ\ంథమ	 125

1111 PQ�9ాయందు న!్మక య	ంచు9ారF కదలక "త�మ	 "ల;చు
Zీãను ��ండవలsనుందురF. 2222 PQర�షల�మ	చుటBC  పర�తమ	ల;న`టB6
PQ�9ా ఇ�� nదల;��" "త�మ	 తన పKజల చుటBC  ఉండ�ను. 3333
Jమంతpల; �ాపమ	 �ేయ	టక; తమ �ేతpల; �xప క;ండ�నటB6  భ�IN ß̈నుల
#ాజదండమ	 Jమంతpల ¯ా�సÍ ~మ	 ]ద నుండదు. 4444 PQ�9ా,
మంA9ా#S�I �¤ల; �ేయ	మ	 య�xరÍహృదయ	లక; �¤ల; �ేయ	మ	. 5555 తమ
వంకర��K వలక; �¾ల%S��వ�9ా#S" �ాపమ	�ేయ	9ా#S�� కcడ
PQ�9ా��"��వ�ను ఇW\ా P�ల;]ద సమ�¥xనమ	ండ�ను %ాక.

�×రNనల గ\ంథమ	 126�×రNనల గ\ంథమ	 126�×రNనల గ\ంథమ	 126�×రNనల గ\ంథమ	 126

1111 Zీãనుక; J#S%S వAdన9ా#S" PQ�9ా �ెరలk నుం(f ర1ిuంAనప�డ� 2222
మనమ	 కలక"న9ా#Sవలs నుంట-! మన T°ట- "ండ నవ��ం(ెను మన Txల;క
ఆనంద%ానమ	�� "ం(fయ	ం(ెను. అప�డ�PQ�9ా �#S��రక;



%tపu�ార�మ	ల; �ేZ2న" అన�జనుల; �ెప���"#S. 3333 PQ�9ా మన��రక;
%tపu�ార�మ	ల; �ేZి య	Tx`డ� మనమ	 సం��షభ#Sతpల���JVు. 4444
ద�fణ�ేశమ	లk పK9ాహమ	ల; �ారFనటB6 %ా PQ�9ా, �ెరపటCబ(fన మ�
9ా#S" ర1ిuంచుమ	. 5555 క`ళØ6  Vడ�చుచు VతpN 9ారF సం��ష%ానమ	�� పంట
�ÅZ2దరF. 6666 ప(f�?డ� VతNనమ	ల; �ేత పటBC ��" P�డ�dచు��వ� VతpN 9ాడ�
సం��ష%ానమ	 �ేయ	చు పనల; ¹Zి��"వచుdను.

�×రNనల గ\ంథమ	 127�×రNనల గ\ంథమ	 127�×రNనల గ\ంథమ	 127�×రNనల గ\ంథమ	 127

1111 PQ�9ా ఇల;6  కట-C ంచ"PQడల �x" కటBC 9ా#S పKయ�సమ	 వ�రÍ�¤.
PQ�9ా పటCణమ	ను �ా�ాడ"PQడల �x" �ావ>�ాయ	9ారF �¤ల;��"
య	ండ�టవ�రÍ�¤. 2222 ]రF9Eక;వTE ల�A �xల#ాJKPQ�న తరF9ాత పండ� ��నుచు
క�ాC #Sèత���న ఆ}రమ	 Jనుచునుండ�ట వ�రÍ�¤. తన 1ిKయ	ల;
"��Kంచుచుండ%ా ఆయన 9ా#S �Iచుd చుTx`డ�. 3333 క;మ�రFల; PQ�9ా
అనుగ\ ©̈ంచు ¯ా�సÍ ~మ	 గర»ఫలమ	 ఆయన Pచుd బహÑమ�న�¤ 4444

¸°వన�ాలమందు ప�ట-Cన క;మ�రFల; బలవంతp" �ేJలk"
బµణమ	లవంట-9ారF. 5555 9ా#S�� తన అంబ	ల���� "ంప���"న9ాడ� ధను�డ�
అట-C9ారF Zిగ	¶ పడక గ	మ4మ	లk తమ V#�ధుల�� 9ా��ంచుదురF.

�×రNనల గ\ంథమ	 128�×రNనల గ\ంథమ	 128�×రNనల గ\ంథమ	 128�×రNనల గ\ంథమ	 128

1111 PQ�9ాయందు భయభక;N ల; క>%S ఆయన ��K వలయందు
నడ�చు9ారందరF ధను�ల;. 2222 "శdయమ	%ా వ�  �ేతpల క�ాC #Sèతమ	



ననుభVం�ె దవ� వ� ధను�డవ� క; �¤ల; కల;గ	ను. 3333  లk%Sట  ´µర�
ఫ>ంచు �xK �Ôవ>6వలs నుండ�ను  ´¢జనప� బల6 చుటBC   1ిల6 ల; ఒÚవ
nక�లవలs నుందురF. 4444 PQ�9ాయందు భయభక;N ల;గల9ాడ� ఈల�గ	
ఆ�ర���ంపబడ�ను. 5555 Zీãనులkనుం(f PQ�9ా "ను` ఆ�ర���ంచును 
yVత�ాలమంతయ	 PQర�షల�మ	నక; �³మమ	 కల;గ	ట చూ�ెదవ� 6666 
1ిల6 ల 1ిల6 లను వ� చూ�ెదవ�. ఇW\ా P�ల;]ద సమ�¥xనమ	ండ�ను %ాక.

�×రNనల గ\ంథమ	 129�×రNనల గ\ంథమ	 129�×రNనల గ\ంథమ	 129�×రNనల గ\ంథమ	 129

1111 ఇW\ా P�ల; ఇట6 నును Tx ¸°వన�ాలమ	 nదల;��" పగ9ారF Txక; అ¥�క

బµధల; కల;గజ³య	చు వAd#S 2222 Tx ¸°వన�ాలమ	 nదల;��" Txక; అ¥�క
బµధల; కల;గజ³య	చు వAd#S. అPనను 9ారF నను` జPంపల�క��P#S. 3333
దును`9ారF Tx �ప�]ద దు"`#S 9ారF �xళ6ను ��డ�గ	%ా �ేZి#S. 4444
PQ�9ా Tx�యవంతpడ� భ�IN ß̈నుల; కట-Cన �xK ళØ6  ఆయన �ెం1ియ	Tx`డ�.
5555 Zీãను పగ9ారందరF Zిగ	¶ ప(f 9:నుకక; JKపuబడ�దురF %ాక. 6666 9ారF
ఇంట-]ద 12రFగ	 గ(fiవలs నుందురF %ాక ఎదుగక మ	ను1L అ�� 9ా(f��వ�ను 7777
�Åయ	9ాడ� తన గ	1ిu>T:ౖనను పనల; కటBC 9ాడ� తన ఒ(fT:ౖనను �x"��
"ంప� ��నడ�. 8888 �x#Sన ��వ�9ారFPQ�9ా ఆ�#ా�దమ	 ]ద
నుండ�ను%ాక PQ�9ా Txమమ	న �¤మ	 !మ	4 �ºVంచు చుTx`మ	 అ"
అనకయ	ందురF.

�×రNనల గ\ంథమ	 130�×రNనల గ\ంథమ	 130�×రNనల గ\ంథమ	 130�×రNనల గ\ంథమ	 130



1111 PQ�9ా, అ%ాధసÍలమ	లలkనుం(f TEను క; nఱÃ12టBC చుTx`ను. 2222
పKభ	9ా, Tx �Kా రÍన ఆల�Iంప�మ	.  �ెV ±%S¶  Tx ఆరNధ�" Vనుమ	. 3333
PQ�9ా, వ� �ోషమ	లను క"12ట-C  చూAనPQడల పKభ	9ా, ఎవడ�
"ల;వగలడ�? 4444 అPనను జనుల; యందు భయభక;N ల; "ల;ప�నటB6
±దw  mమ�పణ �ొరFక;ను. 5555 PQ�9ా��రక; TEను క"12టBC ��నుచుTx`ను
Tx �Kా ణమ	 ఆయన��రక; క"12టBC ��నుచున`�� ఆయన మ�ట]ద TEను
ఆశ12టBC ��"య	Tx`ను. 6666 �ావ>9ారF ఉదయమ	��రక; క"12టBC టకంటM ఎక;�
వ%ా Tx �Kా ణమ	 పKభ	వ���రక; క"12టBC చున`�� �ావ>9ారF ఉదయమ	��రక;
క"12టBC టకంటM ఎక;� వ%ా Tx �Kా ణమ	 క"12టBC చున`��. 7777 ఇW\ా P�లc,
PQ�9ా]ద ఆశ12టBC ��నుమ	 PQ�9ా±దw కృప �ొరFక;ను.
ఆయన±దw సంప�రÞ V¹చన �ొరFక;ను. 8888 ఇW\ా P�Úయ	ల
�ోషమ	ల"`ట-నుం(f ఆయన 9ా#S" V¹Aంచును.

�×రNనల గ\ంథమ	 131�×రNనల గ\ంథమ	 131�×రNనల గ\ంథమ	 131�×రNనల గ\ంథమ	 131

1111 PQ�9ా, Tx హృదయమ	 అహం�ారమ	 గల�� �ాదు Tx కను`ల; ]దు
చూచునV �ావ� Txక; అంద"9ాట-యం�ైనను %tపu9ాట-యం�ైనను TEను
అ´µ�సమ	 �ేZి��నుట ల�దు. 2222 TEను Tx �Kా ణమ	ను "మ4ళ
పరచు��"య	Tx`ను సమ	�xPంచు��" య	Tx`ను చను�ాల; V(fAన 1ిల6
తన త>6±దwనున`టB6  చను�ాల; V(fAన 1ిల6 య	న`టB6  Tx �Kా ణమ	
Tx±దw  నున`��. 3333 ఇW\ా P�లc, ఇ��nదల;��" "త�మ	 PQ�9ా ]దTE
ఆశ12టBC ��నుమ	.



�×రNనల గ\ంథమ	 132�×రNనల గ\ంథమ	 132�×రNనల గ\ంథమ	 132�×రNనల గ\ంథమ	 132

1111 PQ�9ా, �x�దునక; క>%Sన బµధల"`ట-" అత" పmమ	న జj® పకమ	
�ేZి��నుమ	. 2222 అతడ� PQ�9ా�� పKమ�ణప�ర�కమ	%ా మ�ట PAd 3333
య��Åబ	±క� బ>షp¡ "�I nÖ క;�బ(f�ేZ2ను. 4444 ఎట6 న%ా PQ�9ాక; TETUక
సÍలమ	 చూచువరక; య��Åబ	±క� బ>షp¡ "�I ఒక "9ాససÍలమ	 TEను
చూచువరక; 5555 Tx 9ాస¯ాÍ న���న గ	(xరమ	లk TEను బK9Ehంపను TEను పరFండ�
మంచమ	]�� �?క�ను Tx కను`లక; "దK #ా"య�ను Tx కను` #?పuలక;
క;"�I�ాటB #ా"య�నT:ను. 6666 అ�� ఎâKా �xలkనున`ద" �¤మ	 Vంట-!
య�యరF ��లమ	లలk అ�� �ొ#S�?ను. 7777 ఆయన "9ాససÍలమ	లక; ��దమ	
రం(f ఆయన �ాద1ీఠమ	 ఎదుట ¯ా%Sలపడ�దమ	 రం(f. 8888 PQ�9ా, లsమ	4
 బలసూచక���న మందసమ	�� కcడ రమ	4  VW\ా ంJ సÍలమ	లk
పK9Ehంప�మ	. 9999  య�జక;ల; J" వసN �మ	వలs ధ#Sంచు��ందురF%ాక 
భక;N ల; ఉ�xqహ%ానమ	 �ేయ	దురF %ాక. 10101010  ZLవక;(ైన �x�దు "!తNమ	
 అ�Ìిక;N "�I Vమ	ఖుడ9:ౖ య	ండక;మ	. 11111111  గర»ఫలమ	ను 
#ాజ�మ	]ద TEను "య !ంతpను.  క;మ�రFల; Tx "బంధనను
%?r��"నPQడల TEను 9ా#S�I బ¢¥�ంచు Tx Wాసనమ	ను 9ారF అనుస
#SంAనPQడల 9ా#S క;మ�రFల;కcడ  Zిం}సనమ	]ద "త�మ	
కcరFdందుర" 12121212 PQ�9ా సత�పKమ�ణమ	 �x�దు�� �ేZ2ను ఆయన మ�ట
తపu"9ాడ�. 13131313 PQ�9ా Zీãనును ఏరuరచు��" య	Tx`డ�. తనక;
"9ాససÍలమ	%ా �x"" �ÅరF��" య	Tx`డ�. 14141414 ఇ�� TEను �Å#Sన¯ాÍ నమ	, ఇ��



"త�మ	 Txక; Vశ\మ ¯ాÍ నమ	%ా నుండ�ను ఇక�డTE TEను "వZిం�ెదను 15151515
�x" ఆ}రమ	ను TEను "ం(xరFల;%ా �ºVం�ెదను �x"లk" áదలను
ఆ}రమ	�� తృ1ిN పర�ెదను 16161616 �x" య�జక;లక; రmణను వసN �మ	%ా ధ#Sంప
జ³Z2దను �x"లk" భక;N ల; ëగ¶ర%ా ఆనంద%ానమ	 �ేZ2దరF. 17171717 అక�డ
�x�దునక; ��మ	4 nలవ జ³Z2దను Tx అ�Ìిక;N "��రక; TE నచdట ఒక
�ºపమ	 ZిదzపరA య	Tx`ను. 18181818 అత" శతpK వ�లక; అవమ�నమ	ను
వసN �మ	%ా ధ#Sంప జ³Z2దను అత" �I#§టమ	 అత"]దTE య	ం(f �ేజ#Sల;6 ను
అT:ను.

�×రNనల గ\ంథమ	 133�×రNనల గ\ంథమ	 133�×రNనల గ\ంథమ	 133�×రNనల గ\ంథమ	 133

1111 స�దరFల; ఐక�త క>%S "వZించుట ఎంత �¤ల;! ఎంత మT°హరమ	! 2222
అ�� తల]ద ��యబ(f అహ#�ను గడiమ	]దు%ా �ా#S అత" అం%§ల
అంచువరక; ��గజj#Sన ప#Sమళ �ైలమ	వలs నుండ�ను 3333 Zీãను
��ండల]���I ��%S వచుd ¼̈#�4ను మంచు వలs నుండ�ను. ఆ�#ా�దమ	ను
Wాశ�త yవమ	ను అచdట నుండవలsన" PQ�9ా Z2లVAd య	Tx`డ�.

�×రNనల గ\ంథమ	 134�×రNనల గ\ంథమ	 134�×రNనల గ\ంథమ	 134�×రNనల గ\ంథమ	 134

1111 PQ�9ా ZLవక;ల�#ా, PQ�9ా మం��రమ	లk #ాJK "ల;చుండ�9ార
ల�#ా, ]రందరF PQ�9ాను సను`Jంచు(f. 2222 ప#S�దzసÍలమ	9:ౖప� ]
�ేతpలsJN  PQ�9ాను సను` Jంచు(f. 3333 భ�మ���ాశమ	లను సృ�ంAన
PQ�9ా Zీã నులkనుం(f "ను` ఆ�ర���ంచును %ాక.



�×రNనల గ\ంథమ	 135�×రNనల గ\ంథమ	 135�×రNనల గ\ంథమ	 135�×రNనల గ\ంథమ	 135

1111 PQ�9ాను సుN Jంచు(f PQ�9ా Txమమ	ను సుN Jంచు(f PQ�9ా
ZLవక;ల�#ా, 2222 PQ�9ా మం��రమ	లk మన �ేవ�" మం��రప�
ఆవరణమ	లలk "ల;చుండ� 9ారల�#ా, PQ�9ాను సుN Jంచు(f. 3333 PQ�9ా
దయ�ళØడ� PQ�9ాను సుN Jంచు(f ఆయన Txమమ	ను �×#SNంచు(f అ��
మT°హరమ	. 4444 PQ�9ా తన��రక; య��Åబ	ను ఏరuరచు��T:ను తనక;
స��×యధనమ	%ా ఇW\ా P�ల;ను ఏరuరచు ��T:ను. 5555 PQ�9ా
%tపu9ాడ"య	 మన పKభ	వ� సమసN  �ేవతలకంటM %tపu9ాడ"య	
TET:రFగ	దును. 6666 ఆ�ాశమందును భ�!యందును సమ	దKమ	లయందును
మ}సమ	దKమ	ల"`ట- యందును ఆయన తన�IషC���నదంతయ	
జ#S%Sంచు9ాడ� 7777 భ���గంతమ	లనుం(f ఆV#S ల�వజ³య	9ాడ� ఆయTE. 9ాన
క;#Sయ	నటB6  ��రFప� ప�ట-C ంచు9ాడ� ఆయTE తన "ధులలkనుం(f %ా>"
ఆయన బయల;9:ళ6జ³య	ను. 8888 ఐగ	ప�N లk మనుషp�ల �¾>చూల;లను
ప�వ�ల �¾> చూల;లను ఆయన హతమ	�ేZ2ను. 9999 ఐగ	ప�N ,  మధ�ను
ఫ#�PQదుటను అత" ఉ�ో� గసుÍ ల PQదుటను ఆయTE సూచక�I\యలను
మహ�x�ర�మ	లను జ#S %Sం�ెను. 10101010 అTEక;లsౖన అన�జనులను బ>షp¡ లsౖన
#ాàలను ఆయన హతమ	 �ేZిన9ాడ�. 11111111 అ¹#§య	ల #ాజ?ౖన ఓగ	ను
హతమ	�ేZ2ను కTxను #ాజ�మ	ల"`ట-" �ాడ��ేZ2ను. 12121212 ఆయన 9ా#S
�ేశమ	ను ¯ా�సÍ ~మ	%ాను ఇW\ా P�Úయ	లsౖన తన పKజలక; ¯ా�సÍ ~మ	%ాను
అపu%Sం�ెను. 13131313 PQ�9ా,  Txమమ	 "త�మ	 "ల;చును PQ�9ా, 



జj® ప�ారÍ���న Txమమ	 తరతరమ	 ల;ండ�ను. 14141414 PQ�9ా తన పKజలక;
Tx�యమ	 ¬రFdను తన ZLవక;లనుబట-C  ఆయన సం�xపమ	 TUందును. 15151515
అన�జనుల Vగ\హమ	ల; 9:ం(f బం%ారFV అV మనుషp�ల �ేJపనుల;. 16161616
9ాట-�I T°రFం(fయ	 పల;కవ� కను`ల;ం(fయ	 చూడవ� 17171717 �ెవ�ల;ం(fయ	
Vనవ� 9ాట- T°ళ6లk ఊ1ి#S ల�శ���న ల�దు. 18181818 9ాట-"�ేయ	9ారFను 9ాట-యందు
న!్మకయ	ంచు 9ారందరFను 9ాట-�� సమ�నులగ	దురF. 19191919 ఇW\ా P�ల;
వం�య	ల�#ా, PQ�9ాను సను` Jంచు(f అహ#�ను వం�య	ల�#ా,
PQ�9ాను సను` Jంచు(f 20202020 ల�V వం�య	ల�#ా, PQ�9ాను
సను`Jంచు(f PQ�9ాయందు భయభక;N ల;గల9ారల�#ా, PQ� 9ాను
సను`Jంచు(f. 21212121 PQర�షల�మ	లk "వZించు PQ�9ా Zీãనులkనుం(f
సను`Jంపబడ�ను %ాక PQ�9ాను సుN Jంచు(f.

�×రNనల గ\ంథమ	 136�×రNనల గ\ంథమ	 136�×రNనల గ\ంథమ	 136�×రNనల గ\ంథమ	 136

1111 PQ�9ా దయ�ళØడ� ఆయనక; కృతజ®�x సుN తpల; �ె>6 ంచు(f ఆయన కృప
"రంతరమ	ండ�ను. 2222 �ేవ�ేవ�"�I కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచు(f ఆయన కృప
"రంతరమ	ండ�ను. 3333 పKభ	వ�ల పKభ	వ�నక; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచు(f
ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను. 4444 ఆయన ఒక�(ే మ}శdర��ార�మ	ల;
�ేయ	9ాడ� ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను. 5555 తన జj® నమ	�ేత ఆయన
ఆ�ాశమ	ను కల;గజ³Z2ను ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను. 6666 ఆయన భ�!"
ళ6]ద పరAన9ాడ� ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను. 7777 ఆయన %tపu
జo�తpలను "#S4ంAన9ాడ� ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను. 8888 పగట- TEల;టక;



ఆయన సూరF�" �ేZ2ను ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను. 9999 #ాJK TEల;టక;
ఆయన చందుK " నmతKమ	లను �ేZ2ను ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను. 10101010
ఐగ	ప�N �ేశప� �¾>చూల;లను ఆయన హతమ	 �ేZ2ను ఆయన కృప
"రంతరమ	ండ�ను. 11111111 9ా#S మధ�నుం(f ఇW\ా P�Úయ	లను ఆయన ర1ిuం �ెను
ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను. 12121212 �ేP �xA తన బµహÑబలమ	�ేత 9ా#S"
ర1ిuం�ెను ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను. 13131313 ఎఱÃసమ	దKమ	ను ఆయన
�ాయల;%ా *లsdను. ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను. 14141414 ఆయన
ఇW\ా P�Úయ	లను �x" నడ�మ �xట-�� జ³Z2ను ఆయన కృప
"రంతరమ	ండ�ను. 15151515 ఫ#�ను అత" Z2ౖన�మ	ను ఎఱÃసమ	దKమ	లk ఆయన
మ	ంA9EZ2ను ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను. 16161616 అరణ�మ�ర¶మ	న ఆయన
తన పKజలను ��డ���" వ�ెdను ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను. 17171717 %tపu
#ాàలను ఆయన హతమ	�ేZ2ను ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను. 18181818
పKZి��zTUం��న #ాàలను ఆయన హతమ	�ేZ2ను ఆయన కృప
"రంతరమ	ండ�ను. 19191919 అ¹#§య	ల #ాజ?ౖన Zీ�నును ఆయన హతమ	
�ేZ2ను ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను. 20202020 బµ�ాను #ాజ?ౖన ఓగ	ను ఆయన
హతమ	 �ేZ2ను ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను. 21212121 ఆయన 9ా#S �ేశమ	ను
మనక; ¯ా�సÍ ~మ	%ా అపu %Sం�ెను ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను. 22222222 తన
ZLవక;(ైన ఇW\ా P�ల;నక; �x"" ¯ా�సÍ ~మ	%ా అపu%Sం�ెను ఆయన కృప
"రంతరమ	ండ�ను. 23232323 మనమ	 �ºనదశలkనున`ప�డ� ఆయన మనలను జj® ప
కమ	 �ేZి��T:ను ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను. 24242424 మన శతpK వ�ల
�ేJలkనుం(f మనలను V(f1ిం�ెను ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను. 25252525 సమసN



yవ�లక;ను ఆయన ఆ}ర!చుdచుTx`డ� ఆయన కృప "రంతరమ	ండ�ను.
26262626 ఆ�ాశమందుండ� �ేవ�"�I కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ం చు(f ఆయన కృప
"రంతరమ	ండ�ను.

�×రNనల గ\ంథమ	 137�×రNనల గ\ంథమ	 137�×రNనల గ\ంథమ	 137�×రNనల గ\ంథమ	 137

1111 బబ	లkను నదుల±దw కcరFdం(fయ	న`ప�డ� మనమ	 Zీãనును
జj® పకమ	 �ేZి��" P�డ�d చుంట-!. 2222 9ాట-మధ�నున` "రవం��ెట6 క; మన
Zి�x#ాల; త%S >ంAJVు. 3333 అచdట మనలను �ెర%tన`9ారFఒక �×రNన�ాడ�(f
అ"#S మనలను బµ¥�ంAన9ారF Zీãను �×రNనలలk ఒక�x"" మ�క;
V"1ించు(f అ" మనవలన ఉల�6 సమ	 %�#S#S 4444 అను�ల �ేశమ	లk PQ�9ా
�×రNనల; మన��టB6  �ాడ�దుమ	? 5555 PQర�షల�మ�, TEను "ను`
మరAనPQడల Tx క;(f�ేP తన TEరFu మరచును %ాక. 6666 TEను "ను`
జj® పకమ	 �ేZి��న"PQడల, Tx మ	ఖ� సం��షమ	కంటM TEను PQర�షల�మ	ను

¼̈చుd%ా ఎంచ"PQడల Tx Txల;క Tx అం%Sట-�I అంటB��నును %ాక. 7777
PQ�9ా, ఎ�ోమ	 జనుల; �ేZిన�� జj® పకమ	 �ేZి ��నుమ	 PQర�షల�మ	
�ా(ైన ��నమ	ను జj® పకమ	నక; �ెచుd ��నుమ	. �x"" Txశనమ	�ేయ	(f
సమ�లధ�ంసమ	 �ేయ	(f అ" 9ారF �xట-#S గ�x. 8888 �ాడ� �ేయబడబ¢వ�
బబ	లkను క;మ�#§, వ� మ�క; �ేZిన �I\యలనుబట-C  క; పKJ�ారమ	
�ేయ	9ాడ� ధను�డ� 9999  పZి1ిల6 లను పటBC ��" 9ా#S" బండక;9EZి ��టBC
9ాడ� ధను�డ�.



�×రNనల గ\ంథమ	 138�×రNనల గ\ంథమ	 138�×రNనల గ\ంథమ	 138�×రNనల గ\ంథమ	 138

1111 TEను Tx ప�రÞహృదయమ	�� క; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుచుTx`ను
�ేవతల PQదుట "ను` �×#SNం�ెదను. 2222  ప#S��xz లయమ	తటBC  TEను
నమ¯ా�రమ	 �ేయ	 చుTx`ను  Txమమంతట-కంటM VAdన 9ాక�మ	ను
వ� %tపu�ేZియ	Tx`వ�.  కృ�ాసత�మ	లనుబట-C   Txమమ	నక; కృతజ®�x
సుN తpల; TEను �ె>6 ం�ెదను. 3333 TEను nఱÃ12ట-Cన ��నమ	న వ� Txక;
ఉతN ర!AdJV. Tx �Kా ణమ	లk �xK ణ ప�ట-C ంA నను` ¥ైర�పరA JV. 4444
PQ�9ా, భ�#ాàలందరF వ� Z2లVAdన మ�టల; V" క;
కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ం�ెదరF. 5555 PQ�9ా మ} పK´µవమ	గల9ాడ" 9ారF
PQ�9ా మ�ర¶మ	లనుగ�#Sd %ానమ	 �ేZ2 దరF. 6666 PQ�9ా
మ�న`తp(ైనను ఆయన �ºనులను లm�12టBC ను ఆయన దూరమ	నుం(f
గ#S�షp¡ లను బµగ	%ా ఎరFగ	ను. 7777 TEను ఆపదలలk Aక;�బ(f య	న`ను వ�
నను` బK���Iం�ెదవ� Tx శతpK వ�ల �Åపమ	నుం(f నను` ర�fంచుట�?r వ�
�ేP �x12దవ�  క;(f�ేP నను` ర�fంచును. 8888 PQ�9ా Tx పmమ	న
�ార�మ	 సఫలమ	�ేయ	ను. PQ�9ా,  కృప "రంతరమ	ండ�ను 
�ేJ�ార�మ	లను V(fA12టCక;మ	.

�×రNనల గ\ంథమ	 139�×రNనల గ\ంథమ	 139�×రNనల గ\ంథమ	 139�×రNనల గ\ంథమ	 139

1111 PQ�9ా, వ� నను` ప#SWó¥�ంA �ె>Zి��" య	Tx`వ� 2222 TEను
కcరFdండ�ట TEను ల�చుట క; �ె>య	ను Txక; తలంప� ప�టCకమ	ను1L వ�



Tx మనసుq గ\ ©̈ంచుచుTx`వ�. 3333 Tx నడకను Tx పడకను వ� ప#S�లన
�ేZియ	Tx`వ�, Tx చర�ల"`ట-" వ� బµగ	%ా �ె>Zి��"య	Tx`వ�. 4444
PQ�9ా, మ�ట Tx Txల;కక; #ాకమ	ను1L అ�� క; ప�#SN%ా �ె>Zియ	న`��.
5555 9:నుకను మ	ందును వ� నను` ఆవ#SంAయ	Tx`వ�  �ేP Tx]ద
ఉంAయ	Tx`వ�. 6666 ఇట-C  �ె>V Txక; !ంAన�� అ�� అ%�చరమ	 అ�� Txకందదు.
7777  ఆత4±దwనుం(f TET:క�(f�I ��వ�దును?  స"`¥�నుం(f TET:క�(f�I
�ా#S��వ�దును? 8888 TEను ఆ�ాశమ	న�?�I�నను వ� అక�డను ఉTx`వ� TEను
�ా�xళమందు పండ���"నను వ� అక�డను ఉTx`వ� 9999 TEను 9Eక;వ #?క�ల;
కటBC ��" సమ	దK ��గంతమ	లలk "వZింAనను 10101010 అక�డను  �ేP నను`
న(f1ించును  క;(f�ేP నను` పటBC ��నును 11111111 అంధ�ారమ	 నను`
మరFగ	�ేయ	ను Txక; కల;గ	 9:ల;గ	 #ాJKవలs ఉండ�ను అ" TEనను ��"న
PQడల 12121212 *కట-PQ�నను క; *కట- �ాక��వ�ను #ాJK పగట-వలs క; 9:ల;గ	%ా
ఉండ�ను *కట-య	 9:ల;గ	ను క; ఏక#§J%ా ఉన`V 13131313 Tx
అంత#Sం��Kయమ	లను 9E కల;గజ³ZిJV Tx త>6  గర»మందు నను`
"#S4ంAన9ాడవ� 9E. 14141414 వ� నను` కల;గజ³Zిన Vధమ	 చూడ%ా
భయమ	ను ఆశdర�మ	ను Txక; ప�టBC చున`V అందునుబట-C  TEను క;
కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచు చుTx`ను  �ార�మ	ల; ఆశdర�కరమ	ల;. ఆ
సంగJ Txక; బµగ	%ా �ె>Zియ	న`��. 15151515 TEను రహస�మందు ప�ట-CనTxడ�
భ�!±క� అ%ాధసÍలమ	లలk VAతKమ	%ా "#S4ంపబ(fనTxడ� Txక;
క>%SనPQమ	కల;ను క; మరF%?r య	ండల�దు 16161616 TEను 1ిండమ	T:ౖ య	ండ%ా
 కను`ల; నను` చూ�ెను "య!ంపబ(fన ��నమ	లలk ఒకటMౖన



�ాకమ	ను1L Tx ��నమ	ల"`య	  గ\ంథమ	లk >üతమ	 ల�PQను. 17171717 �ే9ా,
 తలంప�ల; Tx �?ంత 1ిKయ���నV 9ాట- nతN��ంత %tపu��. 18181818 9ాట-"
లs�I�ం�ెద నను��ంట-Tx అV Pసుక కంటMను లsక�క; ఎక;�9:ౖ య	న`V TEను
�¤లa�ంట-Tx Pంకను ±దwTE య	ందును. 19191919 �ే9ా,వ� భ�IN ß̈నులను
"శdయమ	%ా సంహ#Sం�ెదవ� నరహంతక;ల�#ా, Tx±దwనుం(f �¾ల%S��వ�(f.
20202020 9ారF దు#ాలkచన�� "ను`గ�#Sd పల;క;దురF ¹సప�చుdట�?r 
Txమమ	నుబట-C  పKమ�ణమ	 �ేయ	దురF. 21212121 PQ�9ా, "ను` �ే�Ìించు9ా#S"
TEనును �ే�Ìించు చుTx`ను గ�x?  ]ద ల�చు9ా#S" TEను
అస ©̈�ంచు��నుచుTx`ను గ�x? 22222222 9ా#Sయందు Txక; ప�రÞ�ే�షమ	 కలదు
9ా#S" Txక; శతpK వ�లను%ా ´µVంచు��నుచుTx`ను 23232323 �ే9ా, నను` ప#SWó¥�ంA
Tx హృదయమ	ను �ె>Zి ��నుమ	 నను` ప#§�fంA Tx ఆలkచనలను
�ె>Zి��నుమ	 24242424 �ాయ�సకర���న మ�ర¶మ	 Txయందున` �ే¹ చూడ�మ	
"త�మ�ర¶మ	న నను` న(f1ింప�మ	.

�×రNనల గ\ంథమ	 140�×రNనల గ\ంథమ	 140�×రNనల గ\ంథమ	 140�×రNనల గ\ంథమ	 140

1111 PQ�9ా, దుషpC ల �ేJలkనుం(f నను` V(f 1ింప�మ	 బల��x�రమ	
�ేయ	9ా#S �ేJలk పడక;ండ నను` �ా�ాడ�మ	. 2222 9ారF తమ
హృదయమ	లలk అ�ాయకర���న ãచ నల; �ేయ	దురF 9ారF "త�మ	
య	దzమ	 #³ప ¸చుచుందురF. 3333 �ామ	 Txల;కవలs 9ారF తమ Txల;కల;
9ా(f �ేయ	దురF 9ా#S 12దవ�ల�I\ంద సరuVషమ	న`��. (Z2ల�.) 4444 PQ�9ా,
భ�IN ß̈నుల �ేJలkపడక;ండ నను` �ా�ా డ�మ	. బల��x�రమ	 �ేయ	9ా#S



�ేJలkనుం(f నను` ర�fం ప�మ	. TEను అడ�గ	 జj#Sపడ�నటB6  �ేయ	టక; 9ారF
ఉ�ేw  hంచుచుTx`రF. 5555 గ#S�షp¡ ల; Tx��రక; ఉ#S" �xK ళ6ను �xటB%ా ఒ(fi
య	Tx`రF 9ారF ��K వపKక�ను వల పరAయ	Tx`రF. నను` పటBC ��నుట�?r
ఉచుdల TU%S¶య	Tx`రF. (Z2ల�.) 6666 అPనను TEను PQ�9ా�� ఈల�గ	
మనV�ేయ	 చుTx`ను PQ�9ా, 9E Tx �ేవ�డవ� Tx Vజj® పనలక;
�ెV±గ	¶ మ	. 7777 పKభ	9:ౖన PQ�9ా Tx రmణదుర¶మ	 య	దz��నమ	న వ�
Tx తలను �ాయ	దువ�. 8888 PQ�9ా, భ�IN ß̈నుల �Å#Sకలను ¬రdక;మ	 9ారF
అJశPంచక;ండ�నటB6  9ా#S ఆలkచనను ��న ¯ా%Sంపక;మ	. (Z2ల�.) 9999 నను`
చుటBC ��ను9ారF తలPQJNనPQడల 9ా#S 12దవ�ల �ేటB 9ా#S" మ	ంచును %ాక
10101010 కణకణల�డ� "ప�ల; 9ా#S]ద 9Eయబడ�ను %ాక 9ారF J#S%S
ల�వక;ండ�నటB6  అ%S`గ	ండమ	లk 9ారF కcలdబడ�దురF%ాక అ%ాధ
జలమ	లలk"�I ��K యబడ�దురF %ాక 11111111 ��ం(ెమ	ల�డ�9ారF భ�!]ద
ZిÍ రపడక;ందురF%ాక ఆపతpN  బల��x�రFలను త#S! 9ా#S" పడ�ోKయ	ను %ాక.
12121212 బµ¥�ంపబడ�9ా#S పmమ	న PQ�9ా 9ా�జ?�మ�డ� న"య	 ద#SదుK లక;
ఆయన Tx�యమ	 ¬రFdన"య	 TET:రFగ	 దును. 13131313 "శdయమ	%ా
Jమంతpల;  Txమమ	నక; కృతజ® �xసుN తpల; �ె>6 ం�ెదరF
య�xరÍవంతpల;  స"`¥�" "వZిం�ెదరF.
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1111 PQ�9ా TEను క; nఱÃ12టBC చుTx`ను Tx±దwక; త�రప(f రమ	4 TEను
nఱÃ12టC%ా Tx మ�టక; �ెV±గ	¶ మ	 2222 Tx �Kా రÍన ధూపమ	వలsను TEను



�ేతpలsతpN ట ¯ాయం�ాల T:ౖ9Eద�మ	వలsను  దృÌిC �I అం%§�ారమ	లగ	ను %ాక.
3333 PQ�9ా, Tx T°ట-�I �ావ>య	ంచుమ	 Tx 12దవ�ల �x�రమ	నక; �ాప�
12టBC మ	. 4444 �ాపమ	 �ేయ	9ా#S�� కcడ TEను దు#§`J�ార�మ	లలk
��రబడక;ండ�నటB6  Tx మనసుq దు�ా�ర�మ	నక; JరFగ"య�క;మ	 9ా#S
రFAగల ప�xరÍమ	ల; TEను Jనకయ	ందును %ాక. 5555 Jమంతpల; నను`
��టBC ట Txక; ఉప�ారమ	 9ారF నను` గ��w ంచుట Txక; �ైల��ÌLకమ	 TEను అట-C
అ�ÌLకమ	ను ��K Zి9Eయక;ందును %ాక. 9ా#S దుషC�I\యలను చూAయ	 TEను
తపuక �Kా రÍన�ేయ	చుTx`ను. 6666 9ా#S Tx�య�¥�పతpల; ��ండ 1LటB]దనుం(f
పడ �ోKయబడ�దురF. �ావ�న జనుల; Tx మ�టల; మధుర���నవ" 9ాట-"
అం%§క#SంచుచుTx`రF. 7777 ఒకడ� భ�!" దును`చు �x"" పగ	ల%tటBC నటB6
మ�PQమ	కల; �ా�xళ�x�రమ	న �ెద#Sయ	న`V. 8888 PQ�9ా, Tx పKభ	9ా,
Tx కను`ల; తటBC  చూచుచున`V  శరణ	జ�Adయ	Tx`ను Tx �Kా ణమ	
¥xర��య క;మ	. 9999 Tx "!తNమ	 9ారF ఒ(fiన వలనుం(f �ాపమ	 �ేయ	9ా#S
ఉచుdలనుం(f నను` త1ిuంA �ా�ాడ�మ	. 10101010 TEను త1ిuంచు��"
��వ�చుండ%ా భ�IN ß̈నుల; తమ వలలలk Aక;���ందురF %ాక.

�×రNనల గ\ంథమ	 142�×రNనల గ\ంథమ	 142�×రNనల గ\ంథమ	 142�×రNనల గ\ంథమ	 142

1111 TEను ఎల;%?JN  PQ�9ాక; nర>డ�చుTx`ను. ఎల;%?JN  PQ�9ాను
బJమ�ల;��నుచుTx`ను. 2222 బహÑ Vనయమ	%ా ఆయన స"`¥�" TEను nఱÃ
12టBC చుTx`ను Txక; క>%Sన బµధ ఆయన స"`¥�" �ె>యజ?ప���ను
చుTx`ను. 3333 Txలk Tx �Kా ణమ	 క;\ ం%Sయ	న`ప�డ� Tx మ�ర¶మ	 క;



�ె>య	ను నను` పటBC ��నుట�?r TEను నడ�వవలZిన ��K వలk �xటB%ా పగ9ారF
ఉ#STUడ�i చుTx`రF. 4444 Tx క;(fపKక�ను "�x"ంA చూడ�మ	 నT:`#S%Sన9ాడ�
ఒకడ�ను Txక; ల�క��PQను ఆశ\య�¤��య	 Txక; �ొరకల�దు TxPQడల
జj>పడ�9ాడ� ఒకడ�ను ల�డ�. 5555 PQ�9ా, �³ TEను nఱÃ12టBC చుTx`ను Tx
ఆశ\యదుర¶మ	 9E సyవ�ల;న` భ�!]ద Tx ¯ా�సÍ ~మ	 9E అ"
TEనను��ంట-". 6666 TEను �xల� క;\ ం%Sయ	Tx`ను Tx nఱÃక; �ెV ±గ	¶ మ	
నను` తరFమ	9ారF TxకంటM బ>షp¡ ల; 9ా#S �ేJలk నుం(f నను`
V(f1ింప�మ	. 7777 TEను  Txమమ	నక; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచునటB6
�ెర¯ాలలkనుం(f Tx �Kా ణమ	ను త1ిuంప�మ	 అప�డ� వ� Txక;
మ�ప�ారమ	 �ేZియ	ండ�ట చూA Jమంతpల; నను`బట-C
అJశయపడ�దురF.
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1111 PQ�9ా, Tx �Kా రÍన ఆల�Iంప�మ	 Tx Vన`పమ	లక; �ెV ±గ	¶ మ	 
VWా�స�తనుబట-Cయ	  J"బట-Cయ	 Txక; ఉతN ర!మ	4. 2222  ZLవక;"��
9ా�జ?�మ�డక;మ	 సyవ�లలk ఒకడ�ను  స"`¥�" Jమంతpడ�%ా ఎంచ
బడడ�. 3333 శతpK వ�ల; నను` తరFమ	చుTx`రF 9ారF Tx �Kా ణమ	ను TEల
పడ%tటBC చుTx`రF Aర�ాలమ	�I\ందట చ"��Pన 9ా#S���ాటB
%ా�xంధ�ారమ	లk నను` "వZింపజ³య	చుTx`రF. 4444 �ావ�న Tx ఆత4 Txలk
క;\ ం%Sయ	న`�� Txలk Tx హృదయమ	 Vస4యnం�ెను. 5555 ప�ర���నమ	ల;
జj® పకమ	 �ేZి��నుచుTx`ను  �I\యల"`య	 ¥x�"ంచుచుTx`ను. TEను 



�ేతpల ప" ãAంచుచుTx`ను 6666  తటBC  Tx �ేతpల; �xప�చుTx`ను
ఎం(f��Pన భ�!వలs Tx �Kా ణమ	 ��రక; ఆశ పడ�చున`��. 7777 PQ�9ా,
Tx ఆత4 �öణÝంచుచున`�� త�ర%ా Txక; ఉతN ర!మ	4 TEను సమ�¥�లk"�I
��గ	9ా#Sవలs �ాక;ండ�నటB6   మ	ఖమ	ను Txక; మరFగ	�ేయక;మ	 8888
యందు TEను న!్మక య	ంAయ	Tx`ను ఉదయమ	న  కృ�ా9ారNను
Txక; V"1ింప�మ	  9:ౖప� Tx మనసుq TE T:JN ��నుచుTx`ను. TEను
నడ�వవలZిన మ�ర¶మ	 Txక; �ె>యజ³య	మ	. 9999 PQ�9ా, TEను 
మరFగ	 జ�Adయ	Tx`ను Tx శతpK వ�ల �ేJలkనుం(f నను` V(f1ింప�మ	 10101010
9E Tx �ేవ�డవ�  A�xN ను¯ారమ	%ా పKవ#SNంచుటక; Txక; TEరFuమ	 దయగల
 ఆత4 సమభ�!గల పK�ేశమందు నను` న(f1ించును %ాక. 11111111 PQ�9ా, 
Txమమ	నుబట-C  నను` బK���Iం ప�మ	  J"బట-C  Tx �Kా ణమ	ను
శ\మలkనుం(f త1ిuంప�మ	. 12121212 TEను  ZLవక;డను  కృపనుబట-C  Tx
శతpK వ�లను సంహ#Sంప�మ	 Tx �Kా ణమ	ను బµధపరచు9ా#Sనంద#S" నhంప
జ³య	మ	.

�×రNనల గ\ంథమ	 144�×రNనల గ\ంథమ	 144�×రNనల గ\ంథమ	 144�×రNనల గ\ంథమ	 144

1111 Txక; ఆశ\యదుర¶మగ	 PQ�9ా సను`Jంపబడ�ను %ాక ఆయన Tx
�ేతpలక; య	దzమ	ను Tx 9EKళ6క; ��#ాటమ	ను TEరFu9ా(ైయ	Tx`డ�. 2222
ఆయన Txక; కృ�ా"¥� Tx �Åట Tx దుర¶మ	 నను` త1ిuంచు9ాడ� Tx �³(ెమ	
TE Txశ\Pంచు9ాడ� ఆయన Tx జనులను Txక; లkబరచు9ా(ైయ	Tx`డ�. 3333
PQ�9ా, వ� నరFలను లm�12టBC టక; 9ారF ఏ�ాట-9ారF? వ� 9ా#S"



ఎ"`క�ేయ	టక; మనషp�ల; ఏ�ాట- 9ారF? 4444 నరFల; వట-C  ఊ1ి#S"
��>య	Tx`రF 9ా#S ��నమ	ల; �xట-��వ� డవలs నున`V. 5555 PQ�9ా, 
ఆ�ాశమ	ను వంA ��%S రమ	4 పర�తమ	ల; ��గ #ాàనటB6  వ� 9ాట-"
మ	టBC మ	 6666 ��రFప�ల; ��#S1ింA 9ా#S" �ెదర%tటBC మ	  బµణమ	ల; 9EZి
9ా#S" ఓడ%tటBC మ	. 7777 12ౖనుం(f  �ెP� �xA నను` త1ిuంప�మ	 మ}
జలమ	లలkనుం(f అను�ల�ేJలkనుం(f నను` V(f1ింప�మ	. 8888 9ా#S T°రF వట-C
మ�టల�డ�చున`�� 9ా#S క;(f�ేP అబదzమ	�� కc(fయ	న`��. 9999 �ే9ా,
"ను`గ�#Sd TETUక ��\ తN  �×రNన �ా(ెదను ప��తంతpల Zి�x#ా�� "ను`
�×#SNం�ెదను. 10101010 9E #ాàలక; Vజయమ	 దయ�ేయ	9ాడవ� దుషpC ల
ఖడ¶ మ	నుం(f వ�  ZLవక;(ైన �x�దును త1ిuంచు9ాడవ� 11111111 నను`
త1ిuంప�మ	 అను�ల �ేJలkనుం(f నను`V(f 1ింప�మ	 9ా#S T°రF వట-C
మ�టల�డ�చున`�� 9ా#S క;(f�ేP అబదzమ	�� కc(fయ	న`��. 12121212 మ�

క;మ�రFల; తమ ¸°వన �ాలమందు ఎ��%Sన nక�లవలs ఉTx`రF మ�
క;మ�#?Nల; నగరFన�?r �ె�I�న మ�లకంబమ	లవలs ఉTx`రF. 13131313 మ� ��టB6
"ంపబ(f పల;Vధమ	లsౖన దKవ�మ	లక; "ధుల;%ా ఉన`V మ� %tఱÃల;
9Eల��ల��%ాను ప��9Eల��ల��%ాను మ� గ(fi  áళ6లk 1ిల6 ల; 9Eయ	చున`V. 14141414
మ� PQడ�6  %tపu బరFవ�ల; ¹యగలV మ� �ధులలk ��రబడ�టPQ�నను
ఉరFక;లsతpN ట PQ�నను ల�దు 9ాట-లk శ\మగల9ా#S nఱÃ  Vనబడ�టPQ�నను
ల�దు 15151515 ఇట-C  ZిÍJగల9ారF ధను�ల;. PQ�9ా తమక; �ేవ�డ�%ాగల జనుల;
ధను�ల;.



�×రNనల గ\ంథమ	 145�×రNనల గ\ంథమ	 145�×రNనల గ\ంథమ	 145�×రNనల గ\ంథమ	 145

1111 #ాజ9:ౖన Tx �ే9ా, "ను` ఘనపర�ెదను.  Txమమ	ను "త�మ	
సను`Jం�ెదను 2222 అను��నమ	 TEను "ను` సుN Jం�ెదను "త�మ	 
Txమమ	ను సుN Jం�ెదను. 3333 PQ�9ా మ}త4~మ	గల9ాడ� ఆయన
అ¥�క¯�N తKమ	 TUందద%Sన9ాడ� ఆయన మ}త4~మ	 గ\ ©̈ంప శక�మ	 �ా"�� 4444
ఒక తరమ	9ారF మ#S±క తరమ	9ా#SPQదుట  �I\యలను ��"య�డ�దురF
 ప#ాక\మ�I\యలను �ె>యజ³య	దురF 5555 మ�న`త���న 
పK´µవమ ©̈మను  ఆశdర� �ార�మ	లను TEను ¥x�"ం�ెదను 6666 
�కర�ార�మ	ల Vక\మమ	ను మనుషp�ల; Vవ#Sం�ె దరF TEను 
మ}త4~మ	ను వ#SÞం�ెదను. 7777  మ} దయ�ళØత�మ	ను గ�#Sdన �×#SN"
9ారF పKకట-ం�ెదరF  J"గ�#Sd 9ారF %ానమ	 �ేZ2దరF 8888 PQ�9ా
దయ��x�fణ�మ	ల; గల9ాడ� ఆయన �ºర �Wాంతpడ� కృ�ాJశయమ	గల9ాడ�.
9999 PQ�9ా అంద#S�I ఉప�ా#S ఆయన క"కరమ	ల; ఆయన సమసN
�ార�మ	ల]ద నున`V. 10101010 PQ�9ా,  �I\యల"`య	 క;
కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుచున`V  భక;N ల; "ను` సను`JంచుదురF. 11111111
ఆయన #ాజ� మ�న`త పK´µవమ	ను ఆయన బలమ	ను నరFలక;
�ె>యజ³య	ట�?r 12121212  భక;N ల;  #ాజ�పK´µవమ	నుగ�#Sd �ెప���ందురF 
W)ర�మ	నుగ�#Sd పల;క;దురF 13131313  #ాజ�మ	 Wాశ�త#ాజ�మ	 
#ాజ�ప#S�ాలన తరతరమ	ల; "ల;చును. 14141414 PQ�9ా ప(f��వ�9ా#Sనంద#S"
ఉదz#Sంచు9ాడ� క;\ ం%S��Pన 9ా#Sనంద#S" ల�వT:తpN 9ాడ� 15151515 సర�yవ�ల



కను`ల; 9:ౖప� చూచుచున`V త%Sన �ాలమందు వ� 9ా#S�I
ఆ}ర!చుdదువ�. 16161616 వ�  గ	1ిu>" V1ిu పKJ yV �Å#Sకను తృ1ిN
పరచుచుTx`వ�. 17171717 PQ�9ా తన మ�ర¶మ	ల"`ట-లk Jగల9ాడ� తన
�I\యల"`ట-లk కృపచూప�9ాడ� 18181818 తనక; nఱÃ12టBC 9ా#S కంద#S�I తనక;
"జమ	%ా nఱÃ12టBC 9ా#S కంద#S�I PQ�9ా స]పమ	%ా ఉTx`డ�. 19191919
తనయందు భయభక;N ల;గల9ా#S �Å#Sక ఆయన T:ర 9EరFdను 9ా#S nఱÃ
ఆల�IంA 9ా#S" ర�fంచును. 20202020 PQ�9ా తను` 1LK!ంచు9ా#Sనంద#S" �ా�ా
డ�ను అP�ే భ�IN ß̈నులనంద#S" ఆయన Txశనమ	 �ేయ	ను. Tx T°రF
PQ�9ాను ¯�N తKమ	 �ేయ	ను 21212121 శ#§రFలందరF ఆయన ప#S�దz
Txమమ	ను "త�మ	 సను`JంచుదురF %ాక.
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1111 PQ�9ాను సుN Jంచు(f. Tx �Kా ణమ�, PQ�9ాను సుN Jంప�మ	 2222 Tx
yVత�ాలమంతయ	 TEను PQ�9ాను సుN Jం�ె దను TEను
బKతpక;�ాలమంతయ	 Tx �ేవ�" �×#SNం�ెదను 3333 #ాàల�ేతT:ౖనను
నరFల�ేతT:ౖనను రmణ కల;గదు 9ా#S" నమ	4��నక;(f 4444 9ా#S �Kా ణమ	
9:డ>��వ�ను 9ారF మంట-�ాలగ	 దురF. 9ా#S సంకలuమ	ల; Tx(ే నhంచును.
5555 ఎవ"�I య��Åబ	 �ేవ�డ� స}య	డగ	T° ఎవడ� తన �ేవ�(ైన
PQ�9ా]ద ఆశ12టBC  ��నుT° 9ాడ� ధను�డ� 6666 ఆయన ఆ�ాశమ	ను
భ�!" సమ	దKమ	ను �x" లk" సర�మ	ను సృ�ంAన9ాడ� ఆయన
ఎన`డ�ను మ�ట తపu"9ాడ�. 7777 బµధపరచబడ�9ా#S�I ఆయన Tx�యమ	



¬రFdను ఆక>%t"న9ా#S�I ఆ}రమ	 దయ�ేయ	ను PQ�9ా
బం¥�ంపబ(fన9ా#S" Vడ�దల�ేయ	ను. 8888 PQ�9ా గ	\ (fi9ా#S కను`ల;
�ెరవజ³య	9ాడ� PQ�9ా క;\ ం%Sన9ా#S" ల�వT:తpN 9ాడ� PQ�9ా
Jమంతpలను 1LK!ంచు9ాడ� 9999 PQ�9ా పర�ే�లను �ా�ాడ�9ాడ�
ఆయన తం(fKల�"9ా#S" Vధవ#ాండKను ఆద#Sంచు 9ాడ� భ�IN ß̈నుల మ�ర¶మ	ను
ఆయన వంకరమ�ర¶మ	%ా �ేయ	ను. 10101010 PQ�9ా "రంతరమ	 ఏల;ను
Zీãనూ,  �ేవ�డ� తరమ	ల"`టను #ాజ�మ	 �ేయ	ను

�×రNనల గ\ంథమ	 147�×రNనల గ\ంథమ	 147�×రNనల గ\ంథమ	 147�×రNనల గ\ంథమ	 147

1111 PQ�9ాను సుN Jంచు(f. PQ�9ాను సుN Jంచు(f మన �ేవ�"�I
¯�N తK%ానమ	 �ేయ	ట మంA�� అ�� మT°హరమ	 ¯�N తKమ	�ేయ	ట ఒ1ిuదమ	.
2222 PQ�9ాP� PQర�షల�మ	ను కటBC 9ాడ� �ెద#Sన ఇW\ా P�Úయ	లను
��గ	�ేయ	9ాడ� 3333 గ	ం(ె �ెద#Sన9ా#S" ఆయన బµగ	�ేయ	9ాడ� 9ా#S
%ాయమ	ల; కటBC 9ాడ�. 4444 నmతKమ	ల సంఖ�ను ఆయన
"య!ంAయ	Tx`డ� 9ాట-క"`ట-�I 1LరFల; 12టBC చుTx`డ�. 5555 మన పKభ	వ�
%tపu9ాడ� ఆయన అ¥�క శ�INగల9ాడ� ఆయన జj® నమ	నక; !Jల�దు. 6666
PQ�9ా �ºనులను ల�వT:తpN 9ాడ� భ�IN ß̈నులను ఆయన TEలను కcల;dను.
7777 కృతజ®�xసుN తpల�� PQ�9ాను �×#SNంచు(f. Zి�x#ా�� మన �ేవ�" �×#SNంచు(f.
8888 ఆయన ఆ�ాశమ	ను �¤ఘమ	ల�� కప�9ాడ� భ�!��రక; వరªమ	
Zిదzపరచు9ాడ� పర�తమ	ల]ద గ(fi  n>1ించు9ాడ� 9999 ప�వ�లక;ను
అరచుచుండ� 1ిల6  �ాక;లక;ను ఆయన ఆ}ర!చుd9ాడ�. 10101010 గ	ఱÃమ	ల



బలమ	నందు ఆయన సం��Ìించడ� నరFల�ా>సతpN వయందు ఆయన
ఆనం��ంచడ�. 11111111 తనయందు భయభక;N ల;గల9ా#Sయందు తన కృప��రక;
క"12టBC 9ా#Sయందు PQ�9ా ఆనం��ంచు9ా(ైయ	Tx`డ�. 12121212 PQర�షల�మ�,
PQ�9ాను ��"య�డ�మ	 Zీãనూ,  �ేవ�" ��"య�డ�మ	. 13131313 ఆయన
 గ	మ4మ	ల గ(fయల; బలపరA య	Tx`డ�  మధ�ను  1ిల6 లను
ఆ�ర���ంA య	Tx`డ�. 14141414  స#Sహదుw లలk సమ�¥xనమ	 కల;గజ³య	9ాడ�
ఆయTE మంA %�ధుమల�� "ను` తృ1ిN పరచు9ాడ� ఆయTE 15151515 భ�!�I
ఆజ®"చుd9ాడ� ఆయTE ఆయన 9ాక�మ	 బహÑ 9Eగమ	%ా పరF%?తpN ను. 16161616
%tఱÃబÐచుdవంట- ©̈మమ	 క;#S1ించు9ాడ� ఆయTE బ�(fదవంట- మంచు
కణమ	ల; చల;6 9ాడ� ఆయTE. 17171717 మ	క�మ	క�ల;%ా వడగండ�6  VసరF9ాడ�
ఆయTE. ఆయన ప�ట-C ంచు చ>�I ఎవరF "ల;వగలరF? 18181818 ఆయన ఆజ® ఇయ�%ా
అవ"`య	 క#S%S��వ�ను ఆయన తన%ా> Vసరజ³య%ా ళØ6  పKవ ©̈ంచును, 19191919
ఆయన తన 9ాక�మ	 య��Åబ	నక; �ె>యజ³Z2ను తన కటCడలను తన
Tx�యVధులను ఇW\ా P�ల;నక; �ె>యజ³Z2ను. 20202020 ఏ జనమ	నక; ఆయన
ఈల�గ	 �ేZియ	ండల�దు ఆయన Tx�యVధుల; 9ా#S�I �ె>యకP� య	న`V.
PQ�9ాను సుN Jంచు(f.

�×రNనల గ\ంథమ	 148�×రNనల గ\ంథమ	 148�×రNనల గ\ంథమ	 148�×రNనల గ\ంథమ	 148

1111 PQ�9ాను సుN Jంచు(f. ఆ�ాశ9ాసుల�#ా, PQ�9ాను సుN Jంచు(f
ఉన`తసÍలమ	ల "9ాసుల�#ా, ఆయనను సుN Jంచు(f 2222 ఆయన దూతల�#ా,
]రందరF ఆయనను సుN Jంచు(f ఆయన Z2ౖన�మ	ల�#ా, ]రందరF ఆయనను



సుN Jం చు(f 3333 సూర�చందుK ల�#ా, ఆయనను సుN Jంచు(f �ాంJగల
నmతKమ	ల�#ా, ]రందరF ఆయనను సుN Jంచు(f. 4444 పరమ��ాశమ	ల�#ా,
ఆ�ాశమ	12ౖనున` జలమ	ల�#ా, ఆయనను సుN Jంచు(f. 5555 PQ�9ా ఆజ®
ఇయ�%ా అV ప�టMCను అV PQ�9ా Txమమ	ను సుN Jంచును %ాక 6666 ఆయన
9ాట-" "త�¯ాÍ య	వ�ల;%ా ZిÍ రపరA య	Tx`డ� ఆయన 9ాట-�I కటCడ
"య!ం�ెను ఏ��య	 �x" నJక\!ంపదు. 7777 భ�!]దనున`
మకరమ	ల�#ా, అ%ాధజలమ	ల�#ా, PQ�9ాను సుN Jంచు(f 8888 అ%S`
వడగం(x6 #ా, ©̈మమ�, ఆV#§, ఆయన ఆజ®ను T:ర9EరFd తp�ానూ, 9999
పర�తమ	ల�#ా, సమసN���న గ	టCల�#ా, ఫలవృmమ	ల�#ా, సమసN���న �ేవ�xరF
వృmమ	 ల�#ా, 10101010 మృగమ	ల�#ా, ప�వ�ల�#ా, TEలను �Kా క; yవ�ల�#ా,
#?క�ల�� ఎగ	రF ప{ ల�#ా, 11111111 భ�#ాàల�#ా, సమసN  పKజల�#ా, భ�!]ద
నున` అ¥�పతpల�#ా, సమసN  Tx�య�¥� పతpల�#ా, PQ�9ాను సుN Jంచు(f.

12121212 ¸°వనుల; కన�ల; వృదుz ల; బµల;రF 13131313 అందరFను PQ�9ా Txమమ	ను
సుN JంచుదురF %ాక ఆయన Txమమ	 మ�న`త���న Txమమ	 ఆయన
పK´µవమ	 భ�మ���ాశమ	లక; 12ౖ%ా నున`��. 14141414 ఆయన తన పKజలక; ఒక
శృంగమ	ను ¼̈AdంA య	Tx`డ�. అ�� ఆయన భక;N లకంద#S�I" ఆయన
�ెంతజ³#Sన జనులగ	 ఇW\ా P�Úయ	లక;ను పKఖ��Jకరమ	%ా నున`��.
PQ�9ాను సుN Jంచు(f.
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1111 PQ�9ాను సుN Jంచు(f PQ�9ాక; ��\ తN  �×రNన �ాడ�(f భక;N ల; కcడ���ను



సమ�జమ	లk ఆయనక; ¯�N తK %§తమ	 �ాడ�(f. 2222 ఇW\ా P�Úయ	ల; తమ	4ను
ప�ట-C ంAన9ా""బట-C  సం�� ÌించుదురF %ాక Zీãను జనుల; తమ
#ాàనుబట-Cఆనం��ంచుదురF %ాక. 3333 Txట�మ	�� 9ారF ఆయన Txమమ	ను
సుN Jంచు దురF %ాక తంబ	ర��ను Zి�x#ా��ను ఆయననుగ�#Sd %ానమ	
�ేయ	దురF %ాక. 4444 PQ�9ా తన పKజలందు 1ీKJగల9ాడ�. ఆయన �ºనులను
రmణ�� అలంక#Sంచును. 5555 భక;N ల; ఘనతTUం�� పKహ#SªంచుదురF %ాక 9ారF
సం��షభ#Sతpలsౖ తమ పడకల]ద ఉ�xqహ %ానమ	 �ేయ	దురF %ాక. 6666
9ా#ST°ట �ేవ�"�I �ేయబడ� ఉ�xqహ¯�N తKమ	 ల;న`V. 7777 అన�జనులక;
పKJదండన �ేయ	టక;ను పKజలను h�fంచుటక;ను 8888 %tల;సుల�� 9ా#S
#ాàలను ఇనుప సం�?ళ6�� 9ా#S ఘనులను బం¥�ంచుటక;ను 9999 V¥�ంపబ(fన
¬రFu 9ా#S]ద నడ�ప�టక;ను 9ా#S �ేJలk #?ండంచుల;గల ఖడ¶ మ	న`��.
ఆయన భక;N లకంద#S�I ఘనత P�ే PQ�9ాను సుN Jంచు(f.

�×రNనల గ\ంథమ	 150�×రNనల గ\ంథమ	 150�×రNనల గ\ంథమ	 150�×రNనల గ\ంథమ	 150

1111 PQ�9ాను సుN Jంచు(f. ఆయన ప#S��xz లయమ	నందు �ేవ�"
సుN Jంచు(f. ఆయన బలమ	ను పKZి��z�ేయ	 ఆ�ాశVWాలమందు ఆయనను
సుN Jంచు(f. 2222 ఆయనను సుN Jంచు(f. ఆయన ప#ాక\మ �ార�మ	లనుబట-C
ఆయనను సుN Jంచు(f. ఆయన మ} పK´µవమ	నుబట-C  ఆయనను సుN Jంచు(f.
3333 బ�రధ�"�� ఆయనను సుN Jంచు(f. స�రమండలమ	��ను Zి�x#ా��ను
ఆయనను సుN Jంచు(f. 4444 తంబ	ర��ను Txట�మ	��ను ఆయనను సుN Jంచు(f.
తంJ9ాద�మ	ల��ను 1ిల6 న%�\ V��ను ఆయనను సుN Jంచు(f. 5555 ¹Ö గ	



�xళమ	ల�� ఆయనను సుN Jంచు(f. గం�రధ�"గల �xళమ	ల�� ఆయనను
సుN Jంచు(f. 6666 సకల�Kా ణ	ల; PQ�9ాను సుN JంచుదురF %ాక PQ�9ాను
సుN Jంచు(f.

¯ా��తల; 1¯ా��తల; 1¯ా��తల; 1¯ా��తల; 1

1111 �x�దు క;మ�రFడ�ను ఇW\ా P�ల; #ాàT:ౖన ¯�లa ¹ను ¯ా��తల;. 2222
జj® నమ	ను ఉప�ేశమ	ను అభ�Zించుటక;ను V9Eక సల�6 పమ	లను
గ\ ©̈ంచుటక;ను 3333 JTx�య య�xరÍతల ననుస#Sంచుటయందు బ	��z  క;శలత
ఇచుd ఉప�ేశమ	 TUందుటక;ను 4444 జj® నమ	ల�"9ా#S�I బ	��z  క>%Sంచుటక;ను

¸°వనులక; �ె>Vయ	 V9Eచనయ	 ప�ట-C ంచుటక;ను త%Sన ¯ా��తల;. 5555
జj® నమ	గల9ాడ� V" �ాం(fత�మ	 వృ��z�ేZి��నును V9Eకమ	గల9ాడ�
ఆల�IంA J సూతKమ	లను సం�ా ��ంచు��నును. 6666 �ట-�ేత ¯ా��తలను
´µవసూచక Vషయమ	లను జj® నుల మ�టలను 9ారF �ె1ిuన
గ�ఢ9ాక�మ	లను జనుల; గ\ ©̈ంచుదురF. 7777 PQ�9ాయందు భయభక;N ల;
క>%Sయ	ండ�ట �ె> V�I మ�లమ	 మ�రF� ల; జj® నమ	ను ఉప�ేశమ	ను
Jరస�#SంచుదురF. 8888 Tx క;మ�రF(x,  తం(fK ఉప�ేశమ	 ఆల�Iంప�మ	  త>6
�ెప� బ¢ధను ��K Zి9Eయక;మ	. 9999 అV  తలక; ¯�గZ2ౖన మ�>కయ	 
కంఠమ	నక; }రమ	ల;T:ౖ య	ండ�ను 10101010 Tx క;మ�రF(x, �ాప�ల; "ను`
1LK#³1ింప%ా ఒపuక;మ	. 11111111 మ���కcడ రమ	4 మనమ	 �Kా ణమ	¬య	ట�?r
��ంAయ	ందమ	 "#�w ÌిPQ�న ±క" పటBC ��నుటక; �x%Sయ	ందమ	 12121212
�ా�xళమ	 మనుషp�లను !ం%S9Eయ	నటB6  9ా#S" yవమ	��TE



!ం%S9Eయ	దమ	 సమ�¥�లk"�I ��గ	9ారF !ంగబడ�నటB6  9ారF ప�రÞ
బలమ	��నుండ%ా మనమ	 9ా#S" !ం%S9Eయ	 దమ	 రమ	4 అ" 9ారF
�ెప�నప�డ� ఒపuక;మ	. 13131313 పల;Vధమ	లsౖన మంA ¯�తpN ల; మనక;
�ొరFక;ను మన Pండ6 ను �ోప�డ�¯�మ	4�� "ంప���ందమ	 14141414 వ� మ���
�ా>9ాడ9:ౖ య	ండ�మ	 మనకంద#S�I" సంA ఒక�టä య	ండ�ను అ" 9ారF
�� �ెప�దురF. 15151515 Tx క;మ�రF(x, వ� 9ా#S మ�ర¶మ	న ��క;మ	 9ా#S
��K వలయందు నడ�వక;ండ  �ాదమ	 9:నుకక; ¬Zి��నుమ	. 16161616 �×డ�
�ేయ	ట�?r 9ా#S �ాదమ	ల; పరFగ	లsతpN ను నరహత� �ేయ	ట�?r 9ారF
త�రపడ�చుందురF. 17171717 ప�f చూచుచుండ%ా వల 9Eయ	ట వ�రÍమ	. 18181818 9ారF
స�Txశనమ	న�³ ��ంAయ	ందురF తమ	4ను �x�¤ పటBC ��నుట�?r
�x%Sయ	ందురF. 19191919 ఆWా�ాతక;లంద#S గJ అట-C�ే �x"" Zీ�క#Sంచు9ా#S
�Kా ణమ	 అ�� ¬య	ను. 20202020 జj® నమ	 �ధులలk �³కల; 9Eయ	చున`��
సంత�ధులలk ëగ¶ర%ా పల;క;చున`�� 21212121 %tపu సంద(fగల సÍలమ	లలk పKకటన
�ేయ	 చున`�� ప�ర�x�రమ	లలkను పటCణమ	లkను జj® నమ	 పKచు#Sంచుచు
�ె>యజ³య	చున`�� 22222222 ఎట6 న%ా, జj® నమ	ల�"9ారల�#ా, ]#?Tx`ళØ6
జj® నమ	ల�"9ారF%ా ఉండ%�రFదురF? అప}సక;ల�#ా, ]#?Tx`ళØ6  అప}స�మ	
�ేయ	చు ఆనం��ంతpరF? బ	��z ß̈నుల�#ా, ]#?Tx`ళØ6  జj® నమ	ను అస ©̈�ంచు
��ందురF? 23232323 Tx గ��w ంప� V" JరFగ	(f ఆల�Iంచు(f Tx ఆత4ను ]]ద
క;మ4#Sంచుదును Tx ఉప�ేశమ	ను ]క; �ె>12దను. 24242424 TEను 1ిల;వ%ా ]రF
Vనక��J#S. Tx �ేP�xప%ా ఎవరFను లm�12టCక��P#S 25252525 TEను �ె1ిuన బ¢ధ
P�!య	 ]రF Vనక ��K Zి 9EZిJ#S TEను గ��w ంప%ా లkబడక��J#S. 26262626 �ాబట-C



]క; అ�ాయమ	 కల;గ	నప�డ� TEను న9:�దను ]క; భయమ	
వచుdనప�డ� TEను అప}స�మ	 �ేZ2దను 27272727 భయమ	 ]]���I తp�ానువలs
వచుdనప�డ� సు(f%ా> వచుdనటB6  ]క; అ�ాయమ	 కల;గ	 నప�డ� ]క;
కషCమ	ను దుఃఖమ	ను �Kా 1ిN ంచునప�డ� TEను అప}స�మ	 �ేZ2దను. 28282828
అప�డ� 9ారF నను`గ�#Sd nఱÃ12టMCదరF%ా" TEను పKతp�తN ర!య�క;ందును
నను` శ\దz%ా 9:ద�?దరF %ా" 9ా#S�I TEను కనబడ క;ందును. 29292929 జj® నమ	 9ా#S�I
అసహ�మ�PQను PQ�9ాయందు భయభక;N ల; క>%Sయ	ండ�ట 9ా#S �IషCమ	
ల�క��PQను. 30303030 Tx ఆలkచన VనTUల6 క��P#S Tx గ��w ంప�ను 9ారF �³వలమ	
తృణ÷క#SంA#S. 31313131 �ాబట-C  9ారF తమ పKవరNనక; త%Sన ఫలమ	 ననుభ Vం�ెదరF
తమక; 9:క�సమగ	వరక; తమ ఆలkచనలను అనుస #Sం�ెదరF 32323232
జj® నమ	ల�"9ారF �ేవ�" Vస#SèంA Txశనమగ	దురF. బ	��z ß̈నుల; �³మమ	
క>%Sనద" ���మరA "ర�4ల మగ	దురF. 33333333 Tx ఉప�ేశమ	 నం%§క#Sంచు9ాడ�
సుర�fతమ	%ా "వZించును 9ాడ� �×డ� వచుdనన` భయమ	 ల�క T:మ4��%ా
నుండ�ను.

¯ా��తల; 2¯ా��తల; 2¯ా��తల; 2¯ా��తల; 2

1111 Tx క;మ�రF(x, వ� Tx మ�టల నం%§క#SంA Tx ఆజ®లను ±దw
�xచు��"నPQడల 2222 జj® నమ	నక;  �ెV±%S¶  హృదయప�ర�కమ	%ా V9Eచన
నభ�ZింAనPQడల 3333 �ె>V�?r nఱÃ12ట-CనPQడల V9Eచన�?r మనV �ేZినPQడల
4444 9:ం(f" 9:ద�IనటB6  �x" 9:ద�Iన PQడల �xచబ(fన ధనమ	ను 9:ద�IనటB6
�x" 9:ద�IనPQడల 5555 PQ�9ాయందు భయభక;N ల; క>%Sయ	ండ�ట PQట-C�ో



వ� గ\ ©̈ం�ెదవ� �ేవ�"గ�#Sdన Vజj® నమ	 క; ల�ంచును. 6666 PQ�9ాP�
జj® న!చుd9ాడ� �ె>Vయ	 V9Eచనయ	 ఆయన T°టనుం(f వచుdను. 7777
ఆయన య�xరÍవంతpలను వ#Szల6 జ³య	ను య	కNమ�ర¶మ	 తపuక
నడ�చు��ను9ా#S�I ఆయన �³(ెమ	%ా నుTx`డ�. 8888 Tx�యమ	 త1ిu��క;ండ
ఆయన క"12టBC ను తన భక;N ల పKవరNనను ఆయన �ాచును. 9999 అప�డ� J
Tx�యమ	లను య�xరÍతను పKJ సTx4ర¶మ	ను వ� �ె>Zి��ందువ�. 10101010
జj® నమ	  హృదయమ	న జ�చుdను �ె>V క; మT°హరమ	%ా నుండ�ను 11111111
బ	��z  "ను` �ా�ాడ�ను V9Eచన క; �ావ> �ాయ	ను. 12121212 అ�� దుషpC ల
మ�ర¶మ	నుం(fయ	 మ�ర �మ	%ా మ�టల�డ�9ా#S �ేJలkనుం(fయ	 "ను`
ర�fంచును. 13131313 అట-C9ారF *కట- ��K వలలk నడ�వవలsన" య�xరÍ మ�ర¶మ	లను
V(fA12టMCదరF 14141414 �×డ��ేయ సం��ÌించుదురF అJమ�రF� ల పKవరNనయందు
ఉల6 ZించుదురF. 15151515 9ారF నడ�చు��ను ��K వల; వంకరV 9ారF క;ట-లవరNనుల; 16161616
మ#Sయ	 అ�� జjరZీN �నుం(f మృదువ�%ా మ�టల�డ� పరZీN �నుం(f "ను` ర�fం

చును. 17171717 అట-C  ZీN � తన ¸°వన�ాలప� 1ిKయ	" Vడ�చున�� తన �ేవ�"
"బంధనను మరచున��. 18181818 �x" Pల;6  మృతp�వ�TUదwక; �x#S¬య	ను అ��
నడచు ��K వల; 1LKతల±దwక; �ేరFను 19191919 �x"±దwక; ��వ�9ా#Sలk ఎవరFను
J#S%S #ారF yవమ�ర¶మ	ల; 9ా#S�I దక�వ�. Tx మ�టల; V"నPQడల 20202020 వ�
సజèనుల మ�ర¶మందు నడ�చు��ందువ� Jమంతpల పKవరNనల
ననుస#Sంచుదువ�. 21212121 య�xరÍవంతpల; �ేశమందు "వZించుదురF
లkపమ	ల�"9ారF �x"లk ">Aయ	ందురF. 22222222 భ�IN ß̈నుల; �ేశమ	లk
నుండక;ండ "ర�4లమగ	దురF. VWా�సఘ�తక;ల; �x"లkనుం(f



12#S�I9Eయబడ�దురF.

¯ా��తల; 3¯ా��తల; 3¯ా��తల; 3¯ా��తల; 3

1111 Tx క;మ�రF(x, Tx ఉప�ేశమ	ను మరFవక;మ	 Tx ఆజ®లను
హృదయప�ర�కమ	%ా %?r��నుమ	. 2222 అV �º#ా� య	వ�ను సుఖyవమ	�� గడచు
సంవ తqరమ	లను WాంJ" క; కల;గజ³య	ను. 3333 దయను సత�మ	ను
ఎన`డ�ను "ను` V(fA ��"య� క;మ	 9ాట-" కంఠభ�షణమ	%ా
ధ#Sంచు��నుమ	.  హృదయమను పలక]ద 9ాట-" 9Kా Zి��నుమ	. 4444 అప�డ�
�ేవ�" దృÌిCయందును మ�నవ�ల దృÌిC  యందును వ� దయTUం��
మంA9ాడవ" అ"1ించు��ందువ�. 5555  స�బ	��z" ఆ¥xరమ	 �ేZి��నక 
ప�రÞహృదయమ	�� PQ�9ాయందు నమ4క మ	ంచుమ	 6666  పKవరNన
అంతట-యందు ఆయన అ¥��ారమ	నక; ఒప���నుమ	 అప�డ� ఆయన 
��K వలను స#ాళమ	 �ేయ	ను. 7777 TEను జj® "" గ�x అ" వను��నవదుw
PQ�9ాయందు భయభక;N ల;గ>%S �ెడ�తనమ	 V(fA 12టBC మ	 8888 అప�డ� 
�ేహమ	నక; ఆ#�గ�మ	ను  PQమ	కలక; సతpN వయ	 కల;గ	ను. 9999  #ాబ(f
అంతట-లk పKథమఫలమ	ను  ఆZిN లk ´µగమ	ను ఇAd PQ�9ాను ఘన
పరచుమ	. 10101010 అప�డ�  ��ట6 లk ¥xన�మ	 సమృ��z %ా నుండ�ను 
%ానుగ	లలkనుం(f ��\ తN  �xK �Ôరసమ	 12ౖ�I ��ర> �ారFను. 11111111 Tx క;మ�రF(x,
PQ�9ా hmను తృణ÷క#Sంపవదుw  ఆయన గ��w ంప�నక; Vసుకవదుw . 12121212 తం(fK
తనక; ఇషpC (ైన క;మ�రF" గ��w ంచు #§J%ా PQ�9ా �xను 1LK!ంచు9ా#S"
గ��w ంచును. 13131313 జj® నమ	 సం�ా��ంAన9ాడ� ధను�డ� V9Eచన క>%Sన నరFడ�



ధను�డ�. 14141414 9:ం(f సం�ా��ంచుటకంటM జj® నమ	 సం�ా��ంచుట �¤ల; అపరం�
సం�ా��ంచుటకంటM జj® నల�భమ	 TUందుట �¤ల;. 15151515 పగడమ	లకంటM అ��
1ిKయ���న��  PషCవసుN వ�ల"`య	 �x"�� సమ�నమ	ల; �ావ�. 16161616 �x"
క;(f�ేJలk �º# �ా య	వ�ను �x" PQడమ�ేJలk ధనఘనతల;ను ఉన`V. 17171717
�x" మ�ర¶మ	ల; రమ�మ�ర¶మ	ల; �x" ��K వల"`య	 �³మకరమ	ల;. 18181818 �x"
నవలంëంచు9ా#S�I అ�� yవవృmమ	 �x" పటBC ��ను9ారందరF ధను�ల;. 19191919
జj® నమ	వలన PQ�9ా భ�!" ¯ాÍ 1ిం�ెను V9Eచనవలన ఆయన
ఆ�ాశVWాలమ	ను ZిÍ రపర�ెను. 20202020 ఆయన �ె>Vవలన అ%ాధజలమ	ల;
పKవ ©̈ంచు చున`V �¤ఘమ	లనుం(f మంచుëందువ�ల; క;#Sయ	చున`V. 21212121
Tx క;మ�రF(x, లsసqPQ�న జj® నమ	ను V9Eచనను భదKమ	 �ేZి��నుమ	 9ాట-"
 కను`ల ఎదుటనుం(f �¾ల%S��"య�క;మ	 22222222 అV క; yవమ	%ాను 
��డక; అలం�ారమ	%ాను ఉండ�ను 23232323 అప�డ�  మ�ర¶మ	న వ�
సుర�fతమ	%ా న(f�ెదవ�  �ాదమ	 ఎప�డ�ను �¾ట-Kల6 దు. 24242424
పండ���నునప�డ� వ� భయపడవ� వ� పరFం(f సుఖమ	%ా "��Kం�ెదవ�. 25252525
ఆకZి4కమ	%ా భయమ	 కల;గ	నప�డ� దు#ా4రF¶ లక; Txశనమ	 వచుdనప�డ�
వ� భయపడవదుw  26262626 PQ�9ా క; ఆ¥xరమగ	ను  �ాల;
Aక;�బడక;ండ�నటB6  ఆయన "ను` �ా�ా డ�ను. 27272727 �¤ల;�ేయ	ట 
�ేతT:ౖనప�డ� �x" ��ందద%Sన9ా#S�I �ేయక;ండ 9:నుకJయ�క;మ	. 28282828
దKవ�మ	 ±దw నుండ%ా #³ప� ఇ�ెdదను ��P రమ4"  ��రFగ	9ా"��
అనవదుw . 29292929  ��రFగ	9ాడ� ±దw "ర»యమ	%ా "వZించు నప�డ� 9ా"�I
అప�ారమ	 క>uంపవదుw . 30303030 క; }" �ేయ"9ా"�� "#S`!తNమ	%ా జగడ



మ�డవదుw . 31313131 బల��x�రమ	 �ేయ	9ా" చూA మతqరపడక;మ	 9ాడ� �ేయ	
�I\యలను ఏమ�తKమ	ను �ేయ %�ర వదుw  32323232 క;ట-లవరNనుడ� PQ�9ాక;
అసహÑ�డ� య�xరÍవంతpలక; ఆయన ��డ�%ా నుండ�ను. 33333333 భ�IN ß̈నుల
Pంట-]���I PQ�9ా Wాపమ	 వచుdను Jమంతpల "9ాససÍలమ	ను
ఆయన ఆ�ర���ంచును. 34343434 అప}సక;లను ఆయన అపహZించును
�ºను"PQడల ఆయన దయ చూప�ను. 35353535 జj® నుల; ఘనతను
స�తంJKంచు��ందురF. బ	��z ß̈నుల; అవమ�నభ#Sతpలగ	దురF.

¯ా��తల; 4¯ా��తల; 4¯ా��తల; 4¯ా��తల; 4

1111 క;మ�రFల�#ా, తం(fK య	ప�ేశమ	 Vను(f ]రF V9Eకమ	TUందునటB6
ఆల�Iంచు(f 2222 TEను ]క; సదుప�ేశమ	 �ేZ2దను Tx బ¢ధను ��K Zి9Eయక;(f. 3333
Tx తం(fK�I TEను క;మ�రFడ�%ా నుంట-" Tx త>6  దృÌిC �I TEను సుక;మ�రFడT:ౖన
P�క క;మ� రFడT:ౖయ	ంట-". 4444 ఆయన Txక; బ¢¥�ంచుచు Tx�� ఇట6 T:ను 
హృదయమ	 పటBC దల�� Tx మ�టలను పటBC  ��న"మ	4 Tx ఆజ®లను
%?r��"నPQడల వ� బKతpక;దువ�. 5555 జj® నమ	 సం�ా��ంచు��నుమ	 బ	��z
సం�ా��ంచు ��నుమ	 Tx T°ట-మ�టలను మరFవక;మ	. 9ాట-నుం(f
�¾ల%S��క;మ	. 6666 జj® నమ	ను Vడ�వక య	ం(fనPQడల అ�� "ను` �ా�ాడ�ను
�x" 1LK!ంAనPQడల అ�� "ను` ర�fంచును. 7777 జj® నమ	
సం�ా��ంచు��నుటP� జj® నమ	నక; మ	ఖ��ం శమ	.  సం�ాదన అంతయ	
ఇAd బ	��z  సం�ా��ంచు ��నుమ	. 8888 �x" %tపu �ేZినPQడల అ�� "ను`

¼̈Adంచును. �x" �ð%S>ంAనPQడల అ�� క; ఘనతను �ెచుdను. 9999 అ�� 



తలక; అంద���న మ�>క కటBC ను పK�ాశమ�న���న �I#§టమ	ను క;
దయ�ేయ	ను. 10101010 Tx క;మ�రF(x, వ� ఆల�IంA Tx మ�టల నం%§క
#SంAనPQడల వ� �º# �ా య	ష4ంతpడవగ	దువ�. 11111111 జj® నమ�ర¶మ	ను TEను క;
బ¢¥�ంAయ	Tx`ను య�xరÍమ�ర¶మ	లk "ను` న(f1ింAయ	Tx`ను. 12121212 వ�
నడచునప�డ�  అడ�గ	 ఇరFక;న పడదు. వ� పరF%?తpN నప�డ�  �ాదమ	
�¾ట-Kల6 దు. 13131313 ఉప�ేశమ	ను V(fA12టCక �x" గట-C %ా పటBC  ��నుమ	 అ�� క;
yవమ	 గనుక �x" ��ం��య	ండ�మ	 14141414 భ�IN ß̈నుల ��K వను �ేరక;మ	
దుషpC ల మ�ర¶మ	న నడ�వక;మ	. 15151515 �x"యందు పK9Ehంపక త1ిuంచు��"
JరFగ	మ	. �x"నుం(f �¾ల%S ¯ా%S��మ	4. 16161616 అట-C9ారF �×డ��ేయ"�� "��KంపరF
ఎదుట-9ా#S" పడ�ోKయ"�� 9ా#S�I "దK#ాదు. 17171717 �×డ��ేత �ొ#S�Iన�x"" 9ారF
భ	�ంతpరF బల��x�రమ	�ేత �ొ#S�Iన �xK �Ôరసమ	ను �xK గ	 దురF 18181818
పటCపగలగ	వరక; 9Eక;వ 9:ల;గ	 �ేజ#Sల;6 నటB6  Jమంతpల మ�ర¶మ	
అంతకంతక; �ేజ#Sల;6 ను, 19191919 భ�IN ß̈నుల మ�ర¶మ	 %ా�xంధ�ారమయమ	 �xమ	
�ే"]ద పడ�న�� 9ా#S�I �ె>యదు. 20202020 Tx క;మ�రF(x, Tx మ�టలను
ఆల�Iంప�మ	 Tx 9ాక�మ	లక;  �ెV ±గ	¶ మ	. 21212121  కను`ల
PQదుటనుం(f 9ాట-" �¾ల%S��"య� క;మ	  హృదయమందు 9ాట-"
భదKమ	�ేZి��నుమ	. 22222222 �ొ#S�Iన9ా#S�I అV yవమ	ను 9ా#S సర�శ#§రమ	నక;
ఆ#�గ�మ	ను ఇచుdను. 23232323  హృదయమ	లkనుం(f yవ¥xరల; బయల;�ేరFను
�ాబట-C  అ"`ట-కంటM మ	ఖ�మ	%ా  హృదయమ	ను భదKమ	%ా
�ా�ాడ���నుమ	 24242424 మ�ర �ప� మ�టల; T°ట-�I #ా"య�క;మ	 12దవ�లనుం(f
క;ట-ల���న మ�టల; #ా"య�క;మ	. 25252525  కను`ల; ఇటB అటB చూడక



స#S%ాను  కను#?పuల;  మ	ందర సూట-%ాను చూడవలsను. 26262626 వ� నడచు
మ�ర¶మ	ను స#ాళమ	 �ేయ	మ	 అప�డ�  మ�ర¶మ	ల"`య	
ZిÍ రమ	లగ	ను. 27272727 వ� క;(fతటBC �?rనను ఎడమతటBC �?rనను JరFగక;మ	 
�ాదమ	ను �×డ�నక; దూరమ	%ా �¾ల%Sంచు ��నుమ	.

¯ా��తల; 5¯ా��తల; 5¯ా��తల; 5¯ా��తల; 5

1111 Tx క;మ�రF(x, Tx జj® T°ప�ేశమ	 ఆల�Iంప�మ	 V9Eకమ	గల Tx బ¢ధక; �ెV
±గ	¶ మ	 2222 అప�డ� వ� బ	��z క>%S నడచు��ందువ� �ె>V"బట-C   12దవ�ల;
మ�టల�డ�ను. 3333 జjరZీN � 12దవ�లనుం(f �ేT: �ారFను �x" T°ట- మ�టల;
నూT:కంటMను నును12ౖనV 4444 �x"వలన కల;గ	 ఫలమ	 మ	ZిణÝపండంత �ేదు
అ�� #?ండంచుల;గల కJNయంత పదునుగల��, 5555 �x" నడతల; మరణమ	నక;
��గ	టక; �x#S¬య	ను �x" అడ�గ	ల; �ా�xళమ	నక; చక�%ా �ేరFను 6666 అ��
yవమ�ర¶మ	ను ఏమ�తKమ	ను V�x#Sంపదు �x"�I �ె>యక;ండTE �x"
�ాదమ	ల; ఇటB అటB JరFగ	ను. 7777 క;మ�రFల�#ా, Tx మ�ట ఆల�Iంప�(f TEను
�ెప� ఉప�ేశమ	నుం(f �¾లగక;(f. 8888 జjరZీN �య	ండ� �xయక; ��క  మ�ర¶మ	
�x"�I దూరమ	%ా �ేZి��నుమ	 �x" Pంట-9ా�Iట- దగ¶రక; 9:ళ6క;మ	. 9999

9:È6నPQడల పరFలక;  ¸°వనబలమ	ను కc\ రFలక;  yVత�ాలమ	ను
ఇAd9Eతpవ� 10101010  ఆZిN వలన పరFల; తృ1ిN ��ందుదురF  క�ాC #Sèతమ	 అను�ల
Pల;6  �ేరFను. 11111111 తpదక;  మ�ంసమ	ను  శ#§రమ	ను �öణÝంAనప�డ� 12121212
అã�, ఉప�ేశమ	 TET:టB6  ��K Zి9EZిJ"? Tx హృదయమ	 గ��w ంప� T:టB6
తృణ÷క#Sం�ెను? 13131313 Tx బ¢ధక;ల మ�ట TEను Vనక��J" Tx ఉప�ేశక;లక; TEను



�ెV±గ¶ల�దు 14141414 TEను సమ�జ సంఘమ	ల మధ�నుం(fనను పKJVధ���న
�ౌషC ~మ	నక; లkబడ�టక; ��ం�ె�¤ PQడమ�PQను అ" వ� �ెప���నుచు
మ�ల; గ	చు నుందువ�. 15151515  ¯�ంత క;ండలk" ళØ6  �ానమ	 �ేయ	మ	 
¯�ంత బµVలk ఉబ	క; జలమ	 �xK గ	మ	. 16161616  ఊటల; బయట-�I
�ెద#S��దగ	Tx? �ధులలk అV ట- �ాల;వ%ా �ారదగ	Tx? 17171717 అను�ల;
��కcడ 9ాట- ననుభVంపక;ండ అV �³ య	ండవలsను గ�x. 18181818  ఊట

�º9:న TUందును.  ¸°వన�ాలప� ´µర�యందు సం��Ìింప�మ	. 19191919 ఆ��
అJ1ిKయ���న ల�(f, అంద���న దు1ిu ఆ�� #tమ	4లవలన వ� ఎల6 ప�డ�
తృ1ిN TUందు చుండ�మ	. ఆ�� 1LKమ�ేత "త�మ	 బదుz డ9:ౖ య	ండ�మ	. 20202020 Tx
క;మ�రF(x, జjర ZీN �యందు 9Eల బదుz డ9:ౖ య	ందువ�? పరZీN � #tమ	4 9Eల
�ðగ>ంచు��ందువ�? 21212121 నరF" మ�ర¶మ	లను PQ�9ా PQరFగ	ను 9ా"
నడతల"`ట-" ఆయన గ	#SNంచును. 22222222 దుషpC " �ోషమ	ల; 9ా""
Aక;�లబ¿టBC ను 9ాడ� తన �ాప�ాశమ	లవలన బం¥�ంపబడ�ను. 23232323 hmల�కP�
అట-C9ాడ� Txశనమగ	ను అJమ�రF� (ై 9ాడ� ��K వత1ిu ��వ�ను.

¯ా��తల; 6¯ా��తల; 6¯ా��తల; 6¯ా��తల; 6

1111 Tx క;మ�రF(x,  �ె>�ా"��రక; ప�టప(fన PQడల పరF"�ేJలk వ� 
�ేP 9EZినPQడల 2222  T°ట- మ�టలవలన వ� Aక;�బ(fయ	Tx`వ�  T°ట-
మ�టలవలన పటCబ(fయ	Tx`వ� 3333 Tx క;మ�రF(x,  �ె>�ా"�ేత
Aక;�బ(fJV. వ� త�రప(f 9:È6  V(fA12టBC మ"  �ె>�ా"" బలవంతమ	
�ేయ	మ	. 4444 ఈల�గ	 �ేZి త1ిuంచు��నుమ	  కను`లక; "దKPQ�నను 



కను#?పuలక; క;నుక;�ాటMౖనను #ా"య�క;మ	. 5555 9Eట�ా" �ేJనుం(f ల�(f
త1ిuంచు��నునటB6 ను ఎరFక;9ా" �ేJనుం(f ప�f త1ిuంచు��నునటB6 ను
త1ిuంచు��నుమ	. 6666 ¯�మ#§, *మల±దwక; 9:ళØ6 మ	 9ాట- నడతల; క"12ట-C
జj® నమ	 �ెచుd��నుమ	. 7777 9ాట-�I Tx�య�¥�పJ ల�క;న`ను 12ౖ V�xరణకరN
ల�క;న`ను అ¥�పJ ల�క;న`ను 8888 అV 9EసV�ాలమందు ఆ}రమ	
Zిదzపరచు��నును �Åత�ాలమందు ¥xన�మ	 కcరFd��నును. 9999 ¯�మ#§, ఎం�xక
వ� పండ���"య	ందువ�? ఎప�డ� "దKల��ెదవ�? 10101010 ఇక ��ం�ెమ	
"��Kం�ెదన" ��ం�ెమ	 క;"�?దన" ��ం�ెమ	ZLప� �ేతpల; మ	డ�చు��"
పరFం(ెదన" వనుచుందువ� 11111111 అందు�ేత �ో1ి(f%ాడ� వచుdనటB6  �x#SదK~మ	
±దwక; వచుdను. ఆయ	ధ¥xరFడ� వచుdనటB6  ల�! ±దwక; వచుdను.
12121212 క;ట-ల���న మ�టల; పల;క;9ాడ� ప"�Iమ�>న9ాడ�ను దుషpC డ�T:ౖ
య	Tx`డ� 13131313 9ాడ� కను` %§టBచు �ాళ6�� Z2ౖగ�ేయ	ను 9EKళ6�� గ	రFతpల;
చూప�ను. 14141414 9ా" హృదయమ	 అJమ�ర � స�´µవమ	గల�� 9ా(ెల6 ప�డ� �×డ�
క>uంచుచు జగడమ	ల; ప�ట-C ంచును. 15151515 �ాబట-C  ఆపద 9ా"]���I హ�ాతpN %ా
వచుdను 9ాడ� JరFగల�క;ండ ఆ mణమం�ే నల;గ%tటCబడ�ను. 16161616 PQ�9ాక;
అసహ�మ	లsౖనV ఆరF గలవ� ఏడ�ను ఆయనక; Á̈యమ	ల; 17171717 అ9Eవన%ా,
అహం�ారదృÌిCయ	 కల6 ల�డ� Txల;కయ	 "రప#ాధులను చంప� �ేతpల;ను 18181818
దు#��చనల; ãAంచు హృదయమ	ను �×డ� �ేయ	టక; త�రప(f పరFగ	లsతpN
�ాదమ	ల;ను 19191919 ల�"9ాట-" పల;క; అబదz¯ా�fయ	 అన`దమ	4లలk
జగడమ	ల; ప�ట-C ంచు9ాడ�ను. 20202020 Tx క;మ�రF(x,  తం(fK ఆజ®ను %?r��నుమ	
 త>6  ఉప�ేశమ	ను ��K Zి9Eయక;మ	. 21212121 9ాట-" ఎల6 ప�డ� 



హృదయమ	నందు ధ#Sంచు ��నుమ	  ��డచుటBC  9ాట-" కటBC ��నుమ	. 22222222
వ� ��K వను 9:ళØ6 నప�డ� అ�� "ను` న(f1ించును వ� పండ���నునప�డ�
అ�� "ను` �ా�ాడ�ను. వ� �¤ల;��నునప�డ� అ�� �� మ	చdట-ంచును. 23232323
ఆజ® �ºపమ	%ాను ఉప�ేశమ	 9:ల;గ	%ాను ఉండ�ను. h�ÔరÍ���న గ��w ంప�ల;
yవమ�ర¶మ	ల;. 24242424 �ెడ� ZీN �±దwక; ��క;ండను పరZీN � పల;క; ఇచdకప�
మ�టలక; లkబడక;ండను అV "ను` �ా�ాడ�ను. 25252525 �x" చక�దనమ	నందు
 హృదయమ	లk ఆశపడక;మ	 అ�� తన కను#?పuలను A�I>ంA "ను`
లkపరచు��న "య�క;మ	. 26262626 9EWా�¯ాంగత�మ	 �ేయ	9ా"�I #tటMCతpనక
మ�తKమ	 !%S>య	ండ�ను. మగTxల; !�I�> Vల;వగల �Kా ణమ	ను
9Eటµడ�ను. 27272727 ఒకడ� తన ఒ(fలk అ%S` నుంచు��"నPQడల 9ా" వసN �మ	ల;
�ాలక;ండ�Tx? 28282828 ఒకడ� "ప�ల]ద న(fAనPQడల 9ా" �ాదమ	ల;
కమలక;ండ�Tx? 29292929 తన ��రFగ	9ా" ´µర�ను కcడ�9ాడ� ఆ పK�ార�¤
Txశనమగ	ను ఆ��ను మ	టBC 9ాడ� hm త1ిuంచు��నడ�. 30303030 �ొంగ ఆక>%t"
�Kా ణరmణ��రక; �ొం%S>న PQడల PQవరFను 9ా" Jరస�#SంపరF గ�x. 31313131 9ాడ�
�ొ#S�IనPQడల ఏడంతల; �ె>6 ంపవలsను తన Pంట- ఆZిN  అంతయ	
అపu%Sంపవలsను. 32323232 జjరత�మ	 జ#S%Sంచు9ాడ� �³వలమ	 బ	��z&ను�డ� ఆ
�ార�మ	 �ేయ	9ాడ� స�Txశనమ	ను �ÅరF9ా(ే 33333333 9ాడ� �ెబËలక;ను
అవమ�నమ	నక;ను �ాతpK డగ	ను 9ా"�I కల;గ	 అప�×#SN PQన`ట-�I"
�¾ల%S��దు. 34343434 భరNక; ప�టBC  #�షమ	 మ} #ðదKమ	గల�� పKJ�ారమ	 �ేయ	
�ాలమందు అట-C9ాడ� క"కర పడడ�. 35353535 �Kా యhdతN�¤���న వ� �ేZినను
9ాడ� లm� 12టCడ� ఎంత %tపu బహÑమ�నమ	ల; VAdనను 9ాడ� ఒప�



��నడ�.

¯ా��తల; 7¯ా��తల; 7¯ా��తల; 7¯ా��తల; 7

1111 Tx క;మ�రF(x, Tx మ�టలను మనసుqన నుంచు ��నుమ	 Tx ఆజ®లను 
±దw  �xA12టBC ��నుమ	. 2222 Tx ఆజ®లను వ� మనసుqన నుంచు��"నPQడల
 కను�ాపవలs Tx ఉప�ేశమ	ను �ా�ా(fనPQడల వ� బKదుక;దువ�. 3333 
9EKళ6 క; 9ాట-" కటBC ��నుమ	  హృదయమను పలక]ద 9ాట-" 9Kా Zి��నుమ	
4444 జj® నమ	��వ� Txక; అక�వ"య	 �ె>V��వ� Txక; �ె>క�ెN వ"య	
�ెప�మ	. 5555 అV వ� జjరZీN �±దwక; ��క;ండను ఇచdకమ	ల�డ� పరZీN ��I
లkబడక;ండను "ను` �ా�ాడ�ను. 6666 Tx Pంట- �Iట-�×లkనుం(f Tx అ>6క

�Iట-�×లkనుం(f TEను �ార¸డ%ా జj® నమ	ల�"9ా#S మధ�ను 7777 ¸°వనుల మధ�ను
బ	��zల�" పడ�చు9ా(ొకడ� Txక; కనబ(ెను. 8888 సం�ె9Eళ ��K దుw  గ	\ ం�IనతరF9ాత
Aమ4*కట-గల #ాJK9Eళ 9999 9ాడ� జjరZీN � సందుదగ¶రనున` �¥�లk JరFగ	
చుం(ెను �x" Pంట-మ�ర¶మ	న నడ�చుచుం(ెను. 10101010 అంతట 9EWా�9Eషమ	
9EZి��"న కపటమ	గల ZీN � ఒక�ె 9ా"" ఎదు#t�న వ�ెdను. 11111111 అ�� బÐబËల;
12టBC న��, ZL�చû%ా JరFగ	న��, �x" �ాదమ	ల; �x" Pంట "ల;వవ�. 12121212
ఒకప�డ� ఇంట-PQదుటను ఒకప�డ� సంత�ధులలkను అ�� య	ండ�ను. పKJ
సందుదగ¶రను అ�� ��ంAయ	ండ�ను. 13131313 అ�� 9ా"" పటBC ��"
మ	దుw 12టBC ��T:ను Zిగ	¶ మ�>న మ	ఖమ	 12టBC ��" Pట6 T:ను 14141414
సమ�¥xనబల;లను TEను అ#SuంపవలZియ	ంట-" TEడ� Tx nÖ క;�బళØ6
�ె>6 ంAయ	Tx`ను 15151515 �ాబట-C  TEను "ను` క>Zి��నవలsన" #ా%ా "ను`



ఎదు#t�నవలsన" బయల;�ేర%ా 9Eకనబ(fJV 16161616 Tx మంచమ	]ద
రత`కంబళ6ను ఐగ	ప�N నుం(f వచుd VAతKప�ప"గల Txరదుపuట6 ను TEను
పరAయ	Tx`ను. 17171717 Tx పరFప�]ద బ¢ళమ	 అగరF �ారప��ెక� చ>6
య	Tx`ను. 18181818 ఉదయమ	 వరక; వలప��ºర తృ1ిN ��ందుదమ	 రమ	4
పరసuర¹హమ	�ేత �xల� సంతpÌిC  TUందుదమ	 రమ	4. 19191919 ప�రFషpడ� ఇంట
ల�డ� దూరపKయ�ణమ	 9:È6య	Tx`డ� 20202020 అతడ� ¯�మ	4సంA �ేత పటBC ��"
��PQను. ప�న`మTxట-వరక; ఇంట-�I J#S%S #ాడ� అT:ను 21212121 అ�� తన అ¥�క���న
ల�లనమ�టల�ేత 9ా"" లkపరచు ��T:ను �xను ప>�Iన Pచdకప�మ�టల�ేత
9ా" డ�d��" ��PQను. 22222222 9:ంటTE ప�వ� వధక; ��వ�నటB6 ను పరFల�ే
��I�న9ాడ� సం�?ళ6లk"�I ��వ�నటB6 ను 23232323 తనక; �Kా ణ}"కర���నద"
PQరFగక ఉ#S±దwక; ప�f త�రపడ�నటB6 ను 9ా" గ	ం(ెను అంబ	 *ల;dవరక;
9ాడ� �x"9:ంట ��PQను. 24242424 Tx క;మ�రFల�#ా, �ెV±గ	¶ (f Tx T°ట- మ�టల
Txల�Iంప�(f 25252525 జjరZీN � మ�ర¶మ	లతటBC   మనసుq �¾లగ"య�క;మ	 �x#S
త1ిu అ�� నడచు ��K వలలk"�I ��క;మ	. 26262626 అ�� %ాయపరA పడ�ోKZిన9ారF
అTEక;ల; అ�� చం1ిన9ారF లsక�ల�నంతమం�� 27272727 �x" Pల;6
�ా�xళమ	నక;��వ� మ�ర¶మ	 ఆ మ�ర¶మ	 మరణWాలలక; ��%S��వ�ను.

¯ా��తల; 8¯ా��తల; 8¯ా��తల; 8¯ా��తల; 8

1111 జj® నమ	 �Ìించుచున`�� V9Eచన తన స�రమ	ను V"1ించుచున`�� 2222
��K వపKక�ను #ాజ�ధుల nగలలkను న(fమ�ర¶మ	లలkను అ�� "ల;చుచున`��
3333 గ	మ4మ	ల±దwను ప�ర�x�రమ	TUదwను పటCణప� గవ�నుల±దwను



"ల;వబ(f అ�� ఈల�గ	 గట-C %ా పKకటన �ేయ	చున`�� 4444 మ�నవ�ల�#ా, ]�³
TEను పKకట-ంచుచుTx`ను నరFలగ	 ]�³ Tx కంఠస�రమ	 V"1ించుచుTx`ను.
5555 జj® నమ	ల�"9ారల�#ా, జj® నమ	 ఎట-C�ైన�� �ె>Zి ��ను(f
బ	��z ß̈నుల�#ా,బ	��zPQట-C�ైన�� ãAంA చూడ�(f. 6666 TEను W \ష¡ ���న
సంగతpలను �ె12uదను Vను(f Tx 12దవ�ల; య�xరÍ���న మ�టల; పల;క;ను 7777
Tx T°రF సత����న మ�టల; పల;క;ను దుషCత�మ	 Tx 12దవ�లక; అసహ�మ	
8888 Tx T°ట- మ�టల"`య	 JగలV 9ాట-లk మ�ర �తPQ�నను క;ట-లతPQ�నను
ల�దు 9999 అVయ"`య	 V9E�I�I �ేట%ాను �ె>VTUం��న9ా#S�I య�xరÍమ	%ాను
ఉన`V. 10101010 9:ం(f�I ఆశపడక Tx ఉప�ేశమ	 అం%§క#Sంచు(f �¤>! బం%ారF
Txhంపక �ె>VTUందు(f. 11111111 జj® నమ	 మ	త�మ	లకన` W \ష¡ ���న�� Vల;వగల
¯�తpN ల�Vయ	 �x"�� ¯ాట- �ావ�. 12121212 జj® నమను TEను �xతpర�మ	ను Txక;
"9ాసమ	%ా �ేZి��"య	Tx`ను సదు�ాయమ	ల; �ె>Zి��నుట Tx�ేతనగ	ను.
13131313 PQ�9ాయందు భయభక;N ల; గ>%Sయ	ండ�ట �ెడ�తనమ	
నస ©̈�ంచు��నుటP�. గర�మ	 అహం�ారమ	 దు#ా4ర¶త క;ట-ల���న మ�టల;
Txక; అసహ�మ	ల;. 14141414 ఆలkచన �ెప�టయ	 లsZ2ౖqన జj® నమ	 "చుdటయ	 Tx
వశమ	 జj® Tx¥xరమ	 TETE, ప#ాక\మమ	 Tx�ే. 15151515 Txవలన #ాàల; ఏల;దురF
అ¥��ారFల; Tx�యమ	నుబట-C  �ాలన�ేయ	దురF. 16161616 Txవలన అ¥�పతpల;ను
లkకమ	లk" ఘనులsౖన Tx�య�¥�పతpలందరFను పKభ	త�మ	 �ేయ	దురF. 17171717
నను` 1LK!ంచు9ా#S" TEను 1LK!ంచుచుTx`ను నను` జjగ\తN %ా 9:దక;9ారF
నను` కను%tందురF 18181818 ఐశ�ర� ఘనతల;ను ZిÍ ర���న క>!య	 Jయ	
Tx±దw  నున`V. 19191919 �¤>! బం%ారమ	కంటMను అపరం�కంటMను Txవలన



కల;గ	 ఫలమ	 మంA�� పKశసN���న 9:ం(fకంటM Txవలన కల;గ	 వచుdబ(f
�ొడi��. 20202020 Jమ�ర¶మ	నందును Tx�యమ�ర¶మ	లయందును TEను
నడచుచుTx`ను. 21212121 నను` 1LK!ంచు9ా#S" ఆZిN కరNల;%ా �ేయ	దును 9ా#S
"ధులను "ంప�దును. 22222222 ప�ర��ాలమందు తన సృ�ాC ~రంభమ	న తన �ార�
మ	లలk పKథమ���న�x"%ా PQ�9ా నను` కల;గజ³Z2ను. 23232323 అTx���ాలమ	
nదల;��" nదట-నుం(f భ�! ఉతuJNPQ�న �ాలమ	నక; ప�ర�మ	 TEను
"య!ంపబ(fJ". 24242424 పK9ాహజలమ	ల; ల�నప�డ� ళ6�� "ం(fన ఊటల;
ల�నప�డ� TEను ప�ట-CJ". 25252525 పర�తమ	ల; ¯ాÍ 1ింపబడకమ	నుప� ��ండల;
ప�టCకమ	నుప� 26262626 భ�!" �x" ����xనమ	లను ఆయన �ేయక మ	నుప�
TEల మట-C" రవంతయ	 సృÌిC ంపకమ	నుప� TEను ప�ట-CJ". 27272727 ఆయన
ఆ�ాశVWాలమ	ను ZిÍ రపరAనప�డ� మ}జలమ	ల]ద మండలమ	ను
"రÞPంAనప�డ� TEనక�డ నుంట-". 28282828 ఆయన 12ౖన ఆ�ాశమ	ను
ZిÍ రపరAనప�డ� జల¥xరలను ఆయన ë%SంAనప�డ� 29292929 జలమ	ల; తమ
స#Sహదుw ల; ]రక;ండ�నటB6  ఆయన సమ	దKమ	నక; ��>�¤రను
ఏరuరAనప�డ� భ�!±క� ప�Txదులను "రÞPంAనప�డ� 30303030 TEను
ఆయన±దw పK¥xనh>uT:ౖ అను��నమ	 సం�� Ìించుచు "త�మ	 ఆయన
స"`¥�" ఆనం��ంచుచునుంట-". 31313131 ఆయన కల;గజ³Zిన పరలkకమ	నుబట-C
సం��Ìించుచు నరFలను చూA ఆనం��ంచుచునుంట-". 32323232 �ావ�న 1ిల6 ల�#ా, Tx
మ�ట ఆల�Iంచు(f Tx మ�ర¶మ	ల ననుస#Sంచు9ారF ధను�ల; 33333333 ఉప�ేశమ	ను
"#ాక#Sంపక �x" నవలంëంA జj® నులsౖ య	ండ�(f. 34343434 అను��నమ	 Tx
గడప±దw క"12టBC ��" Tx �x�రబంధమ	ల±దw �ాచు��" Tx ఉప�ేశమ	



Vను9ారF ధను�ల;. 35353535 నను` కను%tను9ాడ� yవమ	ను కను%tనును
PQ�9ా కటµmమ	 9ా"�I కల;గ	ను. 36363636 నను` కను%tన"9ాడ� తన�³ }"
�ేZి��నును Txయందు అసహ�పడ�9ారందరF మరణమ	ను ZL` ©̈ంచుదురF.

¯ా��తల; 9¯ా��తల; 9¯ా��తల; 9¯ా��తల; 9

1111 జj® నమ	 "9ాసమ	ను కటBC ��" �x"�I ఏడ� సN ంభమ	ల; �ెక;� ��"న�� 2222
ప�వ�లను వ¥�ంA �xK �Ôరసమ	ను క>1ియ	న`�� ´¢జనప�xరÍమ	లను
ZిదzపరAయ	న`�� 3333 తన ప"క�ెN ల�ేత జనులను 1ిల;వనం1ిన��
పటCణమంద> ��టCల]ద అ�� ">A 4444 జj® నమ	 ల�"9ా(x, ఇక�(f�I రమ4"
పKకట-ంచు చున`��. �ె>Vల�"9ా#S�� అ�� ఇట6 నుచున`�� 5555 వAd TEను
ZిదzపరAన ఆ}రమ	ను భ	�ంచు(f TEను క>1ిన �xK �Ôరసమ	ను
�ానమ	�ేయ	(f 6666 ఇక జj® నమ	 ల�"9ా#?r య	ండక బKదుక;(f �ె>V
కల;గజ³య	 మ�ర¶మ	లk చక�%ా నడ�వ�(f. 7777 అప}సక;లక; బ	��z�ెప�9ాడ�
తన�³ "ంద �ెచుd ��నును. భ�IN ß̈నులను గ��w ంచు9ా"�I అవమ�న�¤
కల;గ	ను. 8888 అప}సక;" గ��w ంపక;మ	 గ��w ంAనPQడల 9ాడ� "ను`
�ే�Ìించును. జj® నమ	గల9ా"" గ��w ంప%ా 9ాడ� "ను` 1LK!ం చును. 9999
జj® నమ	గల9ా"�I ఉప�ేశమ	 �ేయ%ా 9ాడ� మ#Sంత జj® నమ	 TUందును
Jగల9ా"�I బ¢ధ�ేయ%ా 9ాడ� జj® Tx�వృ��z  TUందును. 10101010 PQ�9ాయందు
భయభక;N ల; గ>%S య	ండ�టP� జj® నమ	నక; మ�లమ	 ప#S�దz
�ేవ�"గ�#Sdన �ె>VP� V9Eచనక; ఆ¥x రమ	. 11111111 Txవలన క; �º# �ా య	వ�
కల;గ	ను వ� yVంచు సంవతqరమ	ల; అ¥�కమ	లగ	ను. 12121212 వ�



జj® "9:ౖనPQడల  జj® నమ	 �³ ల�భకరమగ	ను వ� అపహZింAనPQడల
�x"" 9E భ#Sంపవలsను. 13131313 బ	��z ß̈నత అనున�� బÐబËల; 12టBC న�� అ��
�ామ	క;#ాల; �x"�³!య	 �ె>Vల�దు. 14141414 అ�� తన ఇంట-9ా�Iట కcరFdండ�ను
ఊ#S #ాజ�ధులలk 1ీఠమ	 ]ద కcరFdండ�ను. 15151515 ఆ �x#S" ��వ�9ా#S" చూA
తమ ��K వను చక�%ా 9:ళØ6 9ా#S" చూA 16161616 జj® నమ	ల�"9ా(x, ఇక�(f�I రమ4"
9ా#S" 1ిల; చును. 17171717 అ�� �ె>Vల�"9ా(ొకడ� వచుdట చూA�ొం%S >ంAన ళØ6
¬1ి �xటBన J"న ´¢జనమ	 రFA అ" �ెప�ను. 18181818 అP�ే అచdట
1LKతల;Tx`ర"య	 �x" ఇంట-�I 9:ళØ6 9ారF �ా�xళకcపమ	లk ఉTx` ర"య	
9ా#S�I ఎంతమ�తKమ	ను �ె>యల�దు.

¯ా��తల; 10¯ా��తల; 10¯ా��తల; 10¯ా��తల; 10

1111 జj® నమ	గల క;మ�రFడ� తం(fK" సం��షపరచును బ	��zల�" క;మ�రFడ� తన
త>6�I దుఃఖమ	 ప�ట-C ంచును. 2222 భ�IN ß̈నుల ధనమ	 9ా#S�I ల�భకరమ	 �ాదు
J మరణమ	నుం(f ర�fంచును. 3333 PQ�9ా Jమంతp" ఆక>%tన"య�డ�
భ�IN ß̈ను" ఆశను భంగమ	�ేయ	ను. 4444 బదzకమ	%ా ప"�ేయ	9ాడ�
ద#SదుK డగ	ను శ\దzగల9ాడ� ఐశ�ర�వంతpడగ	ను. 5555 9EసV�ాలమ	న
కcరFd9ాడ� బ	��z గల క;మ�రFడ� �Åత�ాలమందు "��Kంచు9ాడ� Zిగ	¶ పరచు
క;మ� రFడ�. 6666 Jమంతp" తల]���I ఆ�#ా�దమ	ల; వచుdను
బల��x�రమ	 భ�IN ß̈ను" T°రF మ�Zి9Eయ	ను. 7777 Jమంతp"
జj® పకమ	�ేZి��నుట ఆ�#ా�దకర మగ	ను భ�IN ß̈నుల 1LరF అసహ�త
ప�ట-C ంచును 8888 జj® నAతpN డ� ఉప�ేశమ	 నం%§క#Sంచును ప"�Iమ�>న



వదరFబ¢తp నhంచును. 9999 య�xరÍమ	%ా పKవ#SNంచు9ాడ� "ర»యమ	%ా పKవ
#SNంచును. క;ట-లవరNనుడ� బయల;పడ�ను. 10101010 కనుZ2ౖగ �ేయ	9ాడ� వ�ధ
ప�ట-C ంచును ప"�Iమ�>న వదరFబ¢తp నhంచును. 11111111 Jమంతp" T°రF yవప�
ఊట భ�IN ß̈నుల T°రF బల��x�రమ	 మరFగ	పరచును. 12121212 పగ కలహమ	ను
#³ప�ను 1LKమ �ోషమ	ల"`ట-" కప�ను. 13131313 V9Eక;" 12దవ�లయందు జj® నమ	
కనబడ�ను బ	��z ß̈ను" �ప�నక; బ¿తN�¤ తగ	ను. 14141414 జj® నుల; జj® నమ	
సమకcరFd��ందురF మ�ఢ�ల T°రF అప�(ే Txశనమ	�ేయ	ను. 15151515 ధనవంతp"
ఆZిN  9ా"�I ఆశ\యపటCణమ	 ద#SదుK " 1Lద#Sకమ	 9ా"�I Txశనకరమ	. 16161616
Jమంతp" క�ాC #Sèతమ	 yవ�xయకమ	 భ�IN ß̈ను"�I కల;గ	 వచుdబ(f
�ాపమ	 ప�ట-C ంచును. 17171717 ఉప�ేశమ	 నం%§క#Sంచు9ాడ� yవమ�ర¶మ	లk
ఉTx`డ� గ��w ంప�నక; లkబడ"9ాడ� ��K వ తప�ను. 18181818 అంతరంగమ	న పగ
ఉంచు��ను9ాడ� అబ��z క;డ� ��ం(ెమ	 పKచురమ	 �ేయ	9ాడ� బ	��z ß̈నుడ�. 19191919
V¯ాN ర���న మ�టలలk �ోషమ	ండక మ�నదు తన 12దవ�లను మ�Zి��ను9ాడ�
బ	��zమంతpడ�. 20202020 Jమంతp" Txల;క పKశసN���న 9:ం(fవంట-�� భ�IN ß̈నుల
ఆలkచన ప"�Iమ�>న��. 21212121 Jమంతp" 12దవ�ల; అTEక;లక; ఉప�ేhంచును
బ	��z  ల�క��వ�ట �ేత మ�ఢ�ల; చ"��వ�దురF. 22222222 PQ�9ా ఆ�#ా�దమ	
ఐశ�ర�!చుdను నరFల కషCమ	�ేత ఆ య��#ా�దమ	 ఎక;�వ �ాదు. 23232323
�ెడ�పనుల; �ేయ	ట బ	��z ß̈ను"�I ఆట%ా నున`�� V9E�I�I జj® నప#Sశ\మ
�ేయ	ట అట-C�ే. 24242424 భ�IN ß̈నుడ� �ే"�I భయపడ�T° అ�ే 9ా"]���I వచుdను
Jమంతpల; ఆhంచున�� 9ా#S�I �ొరFక;ను. 25252525 సు(f%ా> �చ%ా భ�IN ß̈నుడ�
ల�క��వ�ను. Jమంతpడ� "త�మ	 "ల;చు కటCడమ	వలs ఉTx`డ�. 26262626



¯�మ#S తనను ప" 12టBC 9ా#S�I పండ6 క; ప�ల;సువంట-9ాడ� కండ6 క;
��గవంట-9ాడ�. 27272727 PQ�9ాయందు భయభక;N ల; క>%Sయ	ండ�ట
�º# �ా య	వ�నక; �ారణమ	 భ�IN ß̈నుల ఆయ	సుq తక;�9:ౖ ��వ�ను. 28282828
Jమంతpల ఆశ సం��షమ	 ప�ట-C ంచును. భ�IN ß̈నుల ఆశ భంగ��� ��వ�ను.
29292929 య�xరÍవంతp"�I PQ�9ా P�#ాuటB ఆశ\యదుర¶మ	
�ాపమ	�ేయ	9ా#S�I అ�� Txశనకరమ	. 30303030 Jమంతpడ� ఎన`డ�ను
కద>ంపబడడ� భ�IN ß̈నుల; �ేశమ	లk "వZింపరF. 31313131 Jమంతp" T°రF
జj® T°ప�ేశమ	ను పల;క;ను మ�ర �ప� మ�టల; పల;క; Txల;క
12#S�I9Eయబడ�ను. 32323232 Jమంతp" 12దవ�ల; ఉపయ	కNమ	లsౖన సంగతpల;
పల;క;ను భ�IN ß̈నుల T°ట మ�ర �ప� మ�టల; వచుdను.

¯ా��తల; 11¯ా��తల; 11¯ా��తల; 11¯ా��తల; 11

1111 �ొంగ�xK సు PQ�9ాక; Á̈యమ	 స#SPQ�న గ	ండ� ఆయన�IషCమ	. 2222
అహం�ారమ	 9:ంబ(f అవమ�నమ	 వచుdను Vనయమ	గల9ా#S±దw
జj® నమ	న`��. 3333 య�xరÍవంతpల య�xరÍత 9ా#S�I ��K వ చూ1ిం చును �ోKహÑల
మ�ర �స�´µవమ	 9ా#S" �ాడ��ేయ	ను. 4444 ఉగ\త��నమందు ఆZిN  అక�రక;
#ాదు J మరణమ	నుం(f ర�fంచును. 5555 య�xరÍవంతpల J 9ా#S మ�ర¶మ	ను
స#ాళమ	 �ేయ	ను భ�IN ß̈నుడ� తన భ�IN ß̈నత�ేతTE ప(f��వ�ను. 6666
య�xరÍవంతpల J 9ా#S" V¹Aంచును VWా�సఘ�తక;ల; తమ
దు#ాశవలనTE పటCబడ�దురF. 7777 భ�IN ß̈నుడ� చ"��%ా 9ా" ఆశ
"ర�4లమగ	ను బల�ఢ��లsౖన9ా#S ఆశ భంగ�����వ�ను. 8888 Jమంతpడ�



బµధనుం(f త1ిuంపబడ�ను భ�IN ß̈నుడ� బµధ�ాలగ	ను 9999 భ�IN ß̈నుడ� తన T°ట-
మ�ట�ేత తన ��రFగ	9ా#S�I Txశనమ	 �ె1ిuంచును �ె>V�ేత Jమంతpల;
త1ిuంచు��ందురF. 10101010 Jమంతpల; వ#SÍల;6 ట పటCణమ	నక; సం��షకరమ	
భ�IN ß̈నుల; నhంచునప�డ� ఉ�xqహధ�" ప�టBC ను. 11111111 య�xరÍవంతpల
�º9:నవలన పటCణమ	నక; �×#SN కల;గ	ను భ�IN ß̈నుల మ�టల; �x""
బ¢ర6�ోKయ	ను. 12121212 తన ��రFగ	9ా"" తృణ÷క#Sంచు9ాడ� బ	��zల�"9ాడ�.
V9E�IPQ�న9ాడ� మ�నమ	%ా నుండ�ను. 13131313 ��ం(ె%ా(ై JరFగ	ల�డ�9ాడ� పరFల
గ	టBC  బయట 12టBC ను నమ4క���న స�´µవమ	గల9ాడ� సంగJ �xచును. 14141414
Txయక;ల; ల�" జనుల; �ె(f��వ�దురF ఆలkచనకరNల; అTEక;ల;ండ�ట
రmణకరమ	. 15151515 ఎదుట-9ా"��రక; ప�టబ(fన9ాడ� �ె(f��వ�ను. ప�టబడ
TUపu"9ాడ� "ర»యమ	%ా నుండ�ను. 16161616 T:నరFగల ZీN � ఘనతTUందును.
బ>షp¡ ల; ఐశ�ర�మ	 �ేపటBC దురF. 17171717 దయగల9ాడ� తన�³ �¤ల; �ేZి��నును
కc\ రFడ� తన శ#§రమ	నక; బµధ �ెచుd��నును 18181818 భ�IN ß̈ను" సం�ాదన 9ా""
¹సమ	 �ేయ	ను J" VతpN 9ాడ� Wాశ�త���న బహÑమ�నమ	 TUందును. 19191919
య�xరÍ���న J yవ�xయకమ	 దుషC�I\యల; Vడ�వక �ేయ	9ాడ� తన
మరణమ	న�³ �ేయ	ను 20202020 మ�ర �AతpN ల; PQ�9ాక; Á̈య	ల;
య�xరÍమ	%ా పKవ#SNంచు9ారF ఆయన�IషpC ల;. 21212121 "శdయమ	%ా భ�IN ß̈ను"�I
hm తపuదు. Jమంతpల సం�xనమ	 V(f1ింపబడ�ను. 22222222 V9Eకమ	ల�"
సుందరZీN � పం�� మ	క;�ననున` బం%ారF క!4వంట-��. 23232323 Jమంతpల �Å#Sక
ఉతNమ���న�� భ�IN ß̈నుల ఆశ అహం�ారయ	కN���న��. 24242424 9:దజ>6
అ�వృ��z��ందు9ారF కలరF త%Sన�x"కన` తక;�వ ఇAd ల�!�I వచుd9ారF



కలరF. 25252525 ఔ�xర�మ	గల9ారF ప�ÌిCTUందుదురF. ళØ6  ��య	9ా#S�I ళØ6
��యబడ�ను 26262626 ¥xన�మ	 ëగబటBC 9ా"" జనుల; శ1ిం�ెదరF �x""
అమ	49ా" తల]���I �º9:న వచుdను. 27272727 �¤ల; �ేయ%�రF9ాడ�
ఉపయ	కN���న �I\య �ేయ	ను �×డ��ేయ %�రF9ా"�I �×(ే మ�డ�ను. 28282828
ధనమ	ను నమ	4��ను9ాడ� �ా(ై��వ�ను Jమంతpల; Aగ	#ాక;వలs
వృ��zTUందుదురF 29292929 తన ఇంట-9ా#S" బµధ12టBC 9ాడ� %ా>" స�తం
JKంచు��నును మ�ఢ�డ� జj® నహృదయ	లక; �xసుడగ	ను. 30303030 Jమంతpల;
ఇచుd ఫలమ	 yవవృmమ	 జj® నమ	గల9ారF ఇతరFలను ర�fంచుదురF 31313131
Jమంతpల; భ�!]ద పKJఫలమ	 ��ందుదురF భ�IN ß̈నుల;ను �ాప�ల;ను
మ#S "శdయమ	%ా పKJ ఫలమ	 ��ందుదురF గ�x?

¯ా��తల; 12¯ా��తల; 12¯ా��తల; 12¯ా��తల; 12

1111 hmను 1LK!ంచు9ాడ� జj® నమ	ను 1LK!ంచు 9ాడ� గ��w ంప�ను
అస ©̈�ంచు��ను9ాడ� ప��Kా య	డ� 2222 సతpuరFషp"�I PQ�9ా కటµmమ	
చూప�ను దు#ాలkచనల;గల9ాడ� TEరసుÍ డ" ఆయన ¬రFu ¬రFdను. 3333
భ�IN ß̈నతవలన ఎవరFను ZిÍ రపరచబడరF Jమంతpల 9EరF కదలదు 4444
ãగ	�#ాల; తన 12"!ట-�I �I#§టమ	 Zిగ	¶  �ెచుdన�� 9ా" PQమ	కలక; క;ళØ6 .
5555 Jమంతpల తలంప�ల; Tx�యయ	కNమ	ల; భ�IN ß̈నుల; �ెప� ఆలkచనల;
¹సకరమ	ల;. 6666 భ�IN ß̈నుల మ�టల; నరహత� �ేయ ��ంచు9ా#S వంట-V
య�xరÍవంతpల T°రF 9ా#S" V(f1ించును. 7777 భ�IN ß̈నుల; �ా(ై ల�క��వ�దురF
Jమంతpల Pల;6  "ల;చును. 8888 ఒ���క� మనుషp�డ� తన V9Eకమ	��ల��



��గడ బడ�ను క;ట-లAతpN డ� తృణ÷క#Sంపబడ�ను. 9999 ఆ}రమ	 ల�కయ	న`ను
తనను �xను ��గడ���ను 9ా"కంటM �xసుడ�గల అల;uడ� %tపu9ాడ�. 10101010
Jమంతpడ� తన ప�వ�ల �Kా ణమ	ను దయ�� చూచును భ�IN ß̈నుల
9ాతqల�మ	 కc\ రత��¤. 11111111 తన భ�!" ZLద�పరచు��ను9ా"�I ఆ}రమ	
సమృ ��z %ా కల;గ	ను వ�రÍ���న9ాట-" అనుస#Sంచు9ాడ� బ	��zల�"9ాడ�. 12121212
భ�IN ß̈నుల; �ెడi9ా#S�I �ొరFక; �ోప�డ�¯�మ	4ను అ1L �fంచుదురF Jమంతpల
9EరF Aగ	రFdను. 13131313 12దవ�లవల" �ోషమ	 అ�ాయకర���న ఉ#S Jమంతpడ�
ఆపదను త1ిuంచు��నును. 14141414 ఒకడ� తన T°ట- ఫలమ	 �ేత తృ1ిN %ా
�¤ల;��ందును ఎవ" �I\యల ఫలమ	 9ా"�I వచుdను. 15151515 మ�ఢ�" మ�ర¶మ	
9ా" దృÌిC �I స#SPQ�న�� జj® నమ	గల9ాడ� ఆలkచన నం%§క#Sంచును. 16161616
మ�ఢ�డ� �Åపపడ�న�� "!షమ	లkTE బయల;పడ�ను V9E�I "ందను
9:ల6 (fపరచక య�రక;ండ�ను. 17171717 సత�9ాద 1ిKయ	డ� Jగల మ�టల;
పల;క;ను కcట¯ా�f ¹సప� మ�టల; �ెప�ను. 18181818 కJN��టBవంట- మ�టల;
పల;క;9ారF కలరF జj® నుల Txల;క ఆ#�గ��xయకమ	. 19191919 "జమ�డ� 12దవ�ల;
"త�మ	 ZిÍ ర��� య	ండ�ను అబదzమ�డ� Txల;క mణమ�తK�¤ య	ండ�ను. 20202020
�×డ� క>uంచు9ా#S హృదయమ	లk ¹సమ	కలదు సమ�¥xనపరచుట�?r
ఆలkచన �ెప�9ారF సం��ష భ#Sతpలగ	దురF. 21212121 Jమంతp"�I ఏ ఆపదయ	
సంభVంపదు. భ�IN ß̈నుల; �×డ��� "ం(fయ	ందురF. 22222222 అబదwమ�డ� 12దవ�ల;
PQ�9ాక; Á̈యమ	ల; సత�వరNనుల; ఆయన�IషpC ల;. 23232323 V9E�IPQ�న9ాడ�
తన Vద�ను �xA 12టBC ను అV9Eక హృదయ	ల; తమ మ�ఢత�మ	 9:ల6 (f
�ేయ	దురF. 24242424 శ\దz%ా ప" �ేయ	9ారF ఏల;బ(f �ేయ	దురF ¯�మరFల; 9:ట-C



పనుల; �ేయవలZి వచుdను. 25252525 ఒక" హృదయమ	లk" V�xరమ	 �x" క;\ ంగ
జ³య	ను దయగల మ�ట �x" సం��ష12టBC ను. 26262626 Jమంతpడ� తన
��రFగ	9ా"�I �x#S చూప�ను భ�IN ß̈నుల పKవరNన 9ా#S" �x#S త1ిuంచును. 27272727
¯�మ#S 9Eటµ(fనను పటBC ��నడ� చురFక;%ా నుండ�ట %tపu ´µగ�మ	. 28282828
Jమ�ర¶మ	నందు yవమ	 కలదు �x" ��K వలk మరణ�¤ ల�దు.

¯ా��తల; 13¯ా��తల; 13¯ా��తల; 13¯ా��తల; 13

1111 తం(fK h�fంAన క;మ�రFడ� జj® నమ	గల9ాడగ	ను. అప}సక;డ� గ��w ంప�నక;
లkబడడ�. 2222 T°ట- ఫలమ	�ేత మనుషp�డ� �¤ల; ననుభVంచును
VWా�సఘ�తక;ల; బల��x�రమ	�ేత నhంచుదురF. 3333 తన T°రF �ాచు��ను9ాడ�
తను` �ా�ాడ���నును ఊర��నక మ�టల�డ�9ాడ� తనక; Txశనమ	 �ెచుd
��నును. 4444 ¯�మ#S ఆశపడ�ను %ా" 9ా" �Kా ణమ	న �³!య	 �ొరకదు
శ\దzగల9ా#S �Kా ణమ	 ప�ÌిC %ా నుండ�ను. 5555 Jమంతp"�I కల6  మ�ట అసహ�మ	
భ�IN ß̈నుడ� "ం��ంచుచు అవమ�నపరచును. 6666 య�xరÍవరNను"�I JP�
రmకమ	 భ�IN ß̈నత �ాప�లను �ె#S1ి9Eయ	ను. 7777 ధనవంతpలమ" �ెప���నుచు
ల�!(f గల9ారF కలరF ద#SదుK లమ" �ెప���నుచు బహÑ ధనమ	గల9ారF
కలరF. 8888 ఒక" �Kా ణమ	నక; 9ా" ఐశ�ర�మ	�Kా యhdతNమ	 �ేయ	ను
ద#SదుK డ� బ¿ద#Sంప� మ�టల; Vనడ�. 9999 Jమంతpల 9:ల;గ	 �ేజ#Sల;6 ను
భ�IN ß̈నుల �ºపమ	 ఆ#S��వ�ను. 10101010 గర�మ	వలన జగడ�¤ ప�టBC ను ఆలkచన
Vను9ా"�I జj® నమ	 కల;గ	ను. 11111111 ¹సమ	�ేత సం�ా��ంAన ధనమ	
�öణÝంA��వ�ను కషCమ	 �ేZి కcరFd��ను9ాడ� తన ఆZిN " వృ��z�ేZి ��నును. 12121212



�Å#Sక సఫలమ	 �ాక;ండ�ట�ేత హృదయమ	 TUచుdను Zి��z ంAన మT°9ాంఛ
yవవృmమ	. 13131313 ఆజ®ను Jరస�#Sంచు9ాడ� అందువలన hmTUందును
ఆజ®Vషయ��� భయభక;N ల;గల9ాడ� ల�భమ	��ందును. 14141414 జj® నుల ఉప�ేశమ	
yవప� ఊట అ�� మరణ�ాశమ	లలkనుం(f V(f1ించును. 15151515 సుబ	��z  దయను
సం�ా��ంచును VWా�సఘ�తక;ల మ�ర¶మ	 కషCమ	. 16161616 V9Eక;లందరF �ె>V
గ>%S ప" జరFప���ందురF బ	��z ß̈నుడ� మ�ర �తను 9:ల6 (fపరచును. 17171717
దుషpC (ైన దూత �×డ�నక; లkబడ�ను. నమ4క���న #ాయబµ#S
ఔషధమ	వంట-9ాడ�. 18181818 hmను ఉ1L�fంచు9ా"�I అవమ�న �x#SదK~తల;
�Kా 1ిN ంచును గ��w ంప�ను లm�12టBC 9ాడ� ఘనతTUందును. 19191919 ఆశ ¬రFట
�Kా ణమ	నక; ¬1ి �ెడ�తనమ	ను Vడ�చుట మ�రF� లక; అసహ�మ	. 20202020
జj® నుల సహ9ాసమ	 �ేయ	9ాడ� జj® నమ	గల9ా డగ	ను. మ�రF� ల
సహ9ాసమ	 �ేయ	9ాడ� �ె(f��వ�ను. 21212121 �×డ� �ాప�లను తరFమ	ను
Jమంతpలక; �¤ల; పKJఫలమ	%ా వచుdను. 22222222 మంA9ాడ� తన 1ిల6 ల
1ిల6 లను ఆZిN కరNలను%ా �ేయ	ను �ా�ాతp4ల ఆZిN  Jమంతpలక;
ఉంచబడ�ను. 23232323 áదల; ZLద�పరచు ��\ తN  భ�! V¯ాN రమ	%ా పండ�ను
అTx�యమ	వలన నhంచు9ారF కలరF. 24242424 బ¿తNమ	 9ాడ"9ాడ� తన
క;మ�రF"�I V#�¥� క;మ�రF" 1LK!ంచు9ాడ� 9ా"" h�fంచును. 25252525
Jమంతpడ� ఆక>¬ర ´¢జనమ	�ేయ	ను భ�IN ß̈నుల కడ�ప�నక; ల�!
కల;గ	ను.

¯ా��తల; 14¯ా��తల; 14¯ా��తల; 14¯ా��తల; 14



1111 జj® నవంతp#ాల; తన Pల;6  కటBC ను మ�ఢ�#ాల; తన �ేతpల�� తన Pల;6
ఊడ... బ¿రFక;ను. 2222 య�xరÍమ	%ా పKవ#SNంచు9ాడ� PQ�9ాయందు
భయభక;N ల;గల9ాడ� క;ట-లAతpN డ� ఆయనను Jరస�#Sంచు9ాడ�, 3333 మ�ఢ�ల
T°ట బ¿తNమ	వంట- గర�మ	న`��. జj® నుల 12దవ�ల; 9ా#S" �ా�ాడ�ను. 4444
ఎదుw ల; ల�" �bట %ా�ెయందు ¥xన�మ	ండదు ఎదుw ల బలమ	�ేత V¯ాN రమ	
వచుdబ(f కల;గ	ను 5555 నమ4క ���న ¯ా�f అబదzమ�డడ� కcట¯ా�f�I
అబదzమ	ల; 1ిKయమ	ల;. 6666 అప}సక;డ� జj® నమ	 9:దక;ట వ�రÍమ	.
�ె>Vగల9ా"�I జj® నమ	 సులభమ	. 7777 బ	��z ß̈ను" PQదుటనుం(f 9:È6��మ	4
జj® నవచనమ	ల; 9ా"యందు కనబడవ� గ�x? 8888 తమ పKవరNనను క"12ట-C
య	ండ�ట V9Eక;ల జj® నమ	 నక; లmణమ	 ¹సకృత�మ	ల� బ	��z ß̈నుల;
కనుపరచు మ�ఢత. 9999 మ�ఢ�ల; �ేయ	 అప#ాధప#S}#ారÍబ> 9ా#S"
అప}స�మ	 �ేయ	ను య�xరÍవంతpల; ఒక#Sయందు ఒకరF దయ
చూప�దురF. 10101010 ఎవ" దుఃఖమ	 9ా" హృదయమ	న�³ �ె>య	ను ఒక"
సం��షమ	లk అను�డ� �ా>9ాడ� �ాTE రడ�. 11111111 భ�IN ß̈నుల Pల;6
"ర�4లమగ	ను య�xరÍవంతpల గ	(xరమ	 వ#SÍల;6 ను. 12121212 ఒక" PQదుట
స#SPQ�న��%ా కనబడ� మ�ర¶మ	 కలదు అP�ే తpదక; అ�� మరణమ	నక;
��K వ¬య	ను. 13131313 ఒకడ� నవ��చుం(fనను హృదయమ	న దుఃఖమ	ండ
వచుdను. సం��షమ	 తpదక; వ�సనమగ	ను. 14141414 భ�IN V(fAన9ా" మ�ర¶మ	ల;
9ా"�³ 9:క�సమగ	ను మంA9ా" స�´µవమ	 9ా"�³ సం��ష!చుdను. 15151515
జj® నమ	 ల�"9ాడ� పKJ మ�ట నమ	4ను V9E�IPQ�న9ాడ� తన నడతలను
బµగ	%ా క"12టBC ను. 16161616 జj® నమ	గల9ాడ� భయప(f �×డ�నుం(f �¾లగ	ను



బ	��z ß̈నుడ� VఱÃ�%S "ర»యమ	%ా JరFగ	ను. 17171717 త�ర%ా �Åపపడ�9ాడ�
మ�ఢత�మ	 చూప�ను. దు#��చనల;గల9ాడ� �ే�Ìింపబడ�ను. 18181818 జj® నమ	
ల�"9ా#S�I మ�ఢత��¤ ¯ా�సÍ ~మ	 V9Eక;ల; జj® నమ	ను �I#§టమ	%ా
ధ#Sంచు��ందురF. 19191919 �ెడi9ారF మంA9ా#S PQదుటను భ�IN ß̈నుల; Jమంతpల
తల;ప�TUదwను వంగ	దురF. 20202020 ద#SదుK డ� తన ��రFగ	9ా#S�I అసహÑ�డ�
ఐశ�ర�వంతp" 1LK!ంచు9ారF అTEక;ల;. 21212121 తన ��రFగ	9ా" Jరస�#Sంచు9ాడ�
�ాపమ	 �ేయ	 9ాడ� áదలను కటµ�fంచు9ాడ� ధను�డ�. 22222222 �×డ�
క>uంచు9ారF త1ిu��వ�దురF �¤ల; క>uంచు9ారF కృ�ాసత�మ	ల
TUందుదురF. 23232323 ఏ కషCమ	 �ేZినను ల�భ�¤ కల;గ	ను వట-C  మ�టల; ల�!(f�I
�ారణమ	ల;. 24242424 జj® నుల ఐశ�ర�మ	 9ా#S�I భ�షణమ	 బ	��z ß̈నుల
మ�ఢత�మ	 మ�ఢత��¤. 25252525 "జమ	 పల;క; ¯ా�f మనుషp�లను ర�fంచును
అబదzమ	ల�డ�9ాడ� వట-C  ¹స%ాడ�. 26262626 PQ�9ాయందు భయభక;N ల;
క>%Sయ	ండ�ట బహÑ ¥ైర�మ	 ప�ట-C ంచును 27272727 అట-C9ా#S 1ిల6 లక;
ఆశ\య¯ాÍ నమ	 కలదు. PQ�9ాయందు భయభక;N ల; క>%Sయ	ండ�ట yవప�
ఊట అ�� మరణ�ాశమ	లలkనుం(f V(f1ించును 28282828 జనసమృ��z  కల;గ	ట�ేత
#ాàలక; ఘనత వచుdను జనmయమ	 #ాàలక; VTxశకరమ	. 29292929
�ºర �Wాంతమ	గల9ాడ� మ} V9E�I మ	ం%�1ి మ�ఢత�మ	ను బహÑమ�నమ	%ా
��ం దును. 30303030 ¯ాJ�క���న మనసుq శ#§రమ	నక; yవమ	 మతqరమ	
ఎమ	కలక; క;ళØ6 . 31313131 ద#SదుK " బµ¥�ంచు9ాడ� 9ా" సృÌిC కరNను "ం��ంచు 9ాడ�
áదను క"క#Sంచు9ాడ� ఆయనను ఘనపరచు9ాడ�. 32323232 అ�ాయమ	 #ా%ా
భ�IN ß̈నుడ� నhంచును మరణ�ాలమందు Jమంతp"�I ఆశ\యమ	 కలదు. 33333333



�ె>Vగల9ా" హృదయమందు జj® నమ	 సుఖ"9ా సమ	 �ేయ	ను బ	��z ß̈నుల
అంతరంగమ	లkనున`�� బయల;పడ�ను 34343434 J జనమ	ల; ఘనత�?క;�టక;
�ారణమ	 �ాపమ	 పKజలక; అవమ�నమ	 �ెచుdను. 35353535 బ	��z గల ZLవక;డ�
#ాàల �IషpC డ� అవమ�నకరమ	%ా నడచు9ా"]ద #ాà �Å1ించును

¯ా��తల; 15¯ా��తల; 15¯ా��తల; 15¯ా��తల; 15

1111 మృదు9:ౖన మ�ట �Å\ ధమ	ను చల�6 రFdను. TU1ిuంచు మ�ట �Åపమ	ను #³ప�ను.
2222 జj® నుల Txల;క మT°హర���న జj® Txంశమ	ల; పల; క;ను బ	��z ß̈నుల T°రF
మ�ఢ9ాక�మ	ల; క;మ4#Sంచును. 3333 PQ�9ా కను`ల; పKJ సÍలమ	]ద
నుండ�ను �ెడi9ా#S" మంA9ా#S" అV చూచుచుండ�ను. 4444 ¯ాJ�క���న Txల;క
yవవృmమ	 �x"లk క;ట-లత య	ం(fనPQడల ఆత4క; భంగమ	 కల;గ	ను. 5555
మ�ఢ�డ� తన తం(fK�ేయ	 hmను Jరస�#Sంచును గ��w ంప�నక; లkబడ�9ాడ�
బ	��zమంతpడగ	ను. 6666 Jమంతp" Pల;6  %tపu ధన"¥� భ�IN ß̈ను"�I కల;గ	
వచుdబ(f శ\మక; �ారణమ	. 7777 జj® నుల 12దవ�ల; �ె>V" 9:దజల;6 ను
బ	��z ß̈నుల మనసుq ZిÍ ర���న�� �ాదు 8888 భ�IN ß̈నుల; అ#Suంచు బల;ల;
PQ�9ాక; Á̈య మ	ల; య�xరÍవంతpల �Kా రÍన ఆయనక; ఆనందకరమ	. 9999
భ�IN ß̈నుల మ�ర¶మ	 PQ�9ాక; Á̈యమ	 J ననుస#Sంచు9ా"" ఆయన
1LK!ంచును. 10101010 మ�ర¶మ	 V(fAన9ా"�I క� Sనhm కల;గ	ను గ��w ంప�ను
�ే�Ìించు9ారF మరణమ	 TUందుదురF. 11111111 �ా�xళమ	ను అ%ాధకcపమ	ను
PQ�9ాక; కన బడ�చున`V నరFల హృదయమ	ల; మ#S �ేట%ా ఆయనక;
కన బడ�ను గ�x? 12121212 అప}సక;డ� తను` గ��w ంచు9ా#S" 1LK!ంచడ� 9ాడ�



జj® నుల±దwక; 9:ళ6డ�. 13131313 సం��షహృదయమ	 మ	ఖమ	నక; �ేట"చుdను.
మT°దుఃఖమ	వలన ఆత4 న>%S��వ�ను. 14141414 బ	��zమంతp" మనసుq జj® నమ	
9:దక;ను బ	��z ß̈నుల; మ�ఢత�మ	 భ	�ం�ెదరF. 15151515 బµధపడ�9ా"
��నమ	ల"`య	 శ\మకరమ	ల; సం��షహృదయ	"�I "త�మ	 Vందు
కల;గ	ను. 16161616 T:మ4��ల�క;ండ V¯ాN ర���న ధనమ	ండ�టకంటM
PQ�9ాయంద> భయభక;N ల�� కcడ ��ం�ెమ	 క>%Sయ	ండ�ట �¤ల;. 17171717
పగ9ా" Pంట ��\ V�నPQదుw  మ�ంసమ	 Jనుట కంటM 1LKమగల�bట ఆక;కcరల
´¢జనమ	 Jనుట �¤ల;. 18181818 �Å���ేK�Iయగ	9ాడ� కలహమ	 #³ప�ను
�ºర �Wాంతpడ� V9ాదమ	 నణA9Eయ	ను. 19191919 ¯�మ#S మ�ర¶మ	 మ	ళ6కం�ె
య�xరÍవంతpల ��K వ #ాజమ�ర¶మ	. 20202020 జj® నమ	గల క;మ�రFడ� తం(fK"
సం��ష12టBC ను బ	��z ß̈నుడ� తన త>6" Jరస�#Sంచును. 21212121 బ	��zల�"9ా"�I
మ�ఢత సం��షకరమ	 V9Eకమ	గల9ాడ� చక�%ా పKవ#SNంచును. 22222222 ఆలkచన
�ెప�9ారF ల�" �bట ఉ�ేw శమ	ల; వ�రÍ మగ	ను ఆలkచన �ెప�9ారF
బహÑమం�� య	న`PQడల ఉ�ేw శమ	ల; దృఢపడ�ను. 23232323 స#S%ా
పKతp�తN ర!Adన9ా"�I �x"వలన సం�� షమ	 ప�టBC ను సమãAత���న
మ�ట PQంత మT°హరమ	! 24242424 �I\ందనున` �ా�xళమ	ను త1ిuంచు��నవలsన"
బ	��zమంతpడ� పరమ	నక; ��వ� yవమ�ర¶మ	న నడచు ��నును 25252525 గ#S�షp¡ ల
Pల;6  PQ�9ా 12#S�I9Eయ	ను Vధవ#ా> ��>�¤రను ఆయన ¯ాÍ 1ించును.
26262626 దు#ాలkచనల; PQ�9ాక; Á̈యమ	ల; దయగల మ�టల; ఆయన
దృÌిC �I పVతKమ	ల;. 27272727 లk� తన Pంట-9ా#S" బµధ12టBC ను లంచమ	
నస ©̈�ంచు��ను9ాడ� బKదుక;ను. 28282828 Jమంతp" మనసుq య	కN���న



పKతp�తN ర !చుd టక; పKయJ`ంచును భ�IN ß̈నుల T°రF �ెడiమ�టల;
క;మ4#Sంచును 29292929 భ�IN ß̈నులక; PQ�9ా దూరసుÍ డ� Jమంతpల �Kా రÍన
ఆయన అం%§క#Sంచును. 30303030 కను`ల పK�ాశమ	 చూచుట హృదయమ	నక;
సం��షకరమ	 మంA సమ��xరమ	 ఎమ	కలక; ప�ÌిC  ఇచుdను. 31313131 y9ారÍ���న
ఉప�ేశమ	ను అం%§క#Sంచు9ా"�I జj® నుల సహ9ాసమ	 ల�ంచును. 32323232
hmTUంద TUల6 "9ాడ� తన �Kా ణమ	ను తృణ÷క #Sంచును గ��w ంప�ను Vను9ాడ�
V9E�Iయగ	ను. 33333333 PQ�9ాయందు భయభక;N ల; క>%Sయ	ండ�ట
జj® Tx´µ�సమ	నక; ¯ాధనమ	 ఘనతక; మ	ందు Vనయమ	ండ�ను.

¯ా��తల; 16¯ా��తల; 16¯ా��తల; 16¯ా��తల; 16

1111 హృదయ�లkచనల; మనుషp�" వశమ	, చక�" పKతp�తN ర!చుdటక;
PQ�9ావలన కల; గ	ను. 2222 ఒక" నడతల"`య	 9ా" దృÌిC �I
"#�w షమ	ల;%ా కనబడ�ను PQ�9ా ఆత4లను ప#SWó¥�ంచును. 3333  పనుల
´µరమ	 PQ�9ా]ద నుంచుమ	 అప�డ�  ఉ�ేw శమ	ల; సఫలమగ	ను. 4444
PQ�9ా పKJ వసుN వ�ను �x" �x" ప" "!తNమ	 కల;గజ³Z2ను Txశన
��నమ	నక; ఆయన భ�IN ß̈నులను కల;గజ³Z2ను. 5555 గర�హృదయ	లందరF
PQ�9ాక; Á̈య	ల; "శdయమ	%ా 9ారF hm TUందుదురF. 6666
కృ�ాసత�మ	లవలన �ోషమ	నక; �Kా యhdతNమ	 కల;గ	ను PQ�9ాయందు
భయభక;N ల; క>%Sయ	ండ�టవలన మనుషp�ల; �ెడ�తనమ	నుం(f
�¾ల%S��వ�దురF. 7777 ఒక" పKవరNన PQ�9ాక; 1ీKJకరమగ	నప�డ� ఆయన
9ా" శతpK వ�లను స} 9ా"�I !తpK ల;%ా �ేయ	ను. 8888 అTx�యమ	 �ేత



క>%Sన %tపu వచుdబ(fకంటM J��కc(fన ��ం�ె�¤ W \ష¡ మ	. 9999 ఒకడ� �xను
�ేయబ¢వ�న�� హృదయమ	లk ãAంచు��నును PQ�9ా 9ా" నడతను
ZిÍ రపరచును 10101010 �ే9Ù�IN పల;క;ట #ాàవశమ	 Tx�యమ	 V¥�ంచుటయందు
అత" మ�ట Tx�యమ	 తపuదు. 11111111 Tx�య���న �xK సును త�"క#ాళØ6 ను
PQ�9ా ±క� P�#ాuటBల; సంAలk" గ	ండ6 "`య	 ఆయన
"య!ం�ెను. 12121212 #ాàల; దుషC�I\యల; �ేయ	ట Á̈య���న�� Jవలన
Zిం}సనమ	 ZిÍ రపరచబడ�ను. 13131313 Jగల 12దవ�ల; #ాàలక;
సం��షకరమ	ల; య�xరÍ9ాదుల; 9ా#S�I 1ిKయ	ల;. 14141414 #ాà �Å\ ధమ	
మరణదూత జj® "PQ�న9ాడ� ఆ �Å\ ధమ	ను WాంJపరచును. 15151515 #ాàల
మ	ఖపK�ాశమ	వలన yవమ	 కల;గ	ను 9ా#S కటµmమ	 కడవ#S 9ానమబ	Ë. 16161616
అపరం�" సం�ా��ంచుటకంటM జj® నమ	ను సం�ా ��ంచుట ఎం�� W \ష¡ మ	 9:ం(f"
సం�ా��ంచుటకంటM �ె>V" సం�ా��ంచుట ఎం�� �¤ల;. 17171717 �ెడ�తనమ	 V(fA
నడచుటP� య�xరÍవంతpలక; #ాజమ�ర¶మ	 తన పKవరNన క"12టBC 9ాడ� తన
�Kా ణమ	ను �ా�ాడ���నును. 18181818 Txశనమ	నక; మ	ందు గర�మ	 నడచును.
ప(f��వ�టక; మ	ందు అహం�ార���న మనసుq నడచును 19191919 గ#S�షp¡ ల��
�ోప�డ�¯�మ	4 పంచు��నుటకంటM �ºనమనసుq క>%S �ºనుల�� ��తpN �ేయ	ట
�¤ల;. 20202020 ఉప�ేశమ	నక; �ెV ±గ	¶ 9ాడ� �¤ల;TUందును PQ�9ాను
ఆశ\Pంచు9ాడ� ధను�డ�. 21212121 జj® నహృదయ	డ� V9E�I యనబడ�ను రFAగల
మ�టల; పల;క;టవలన Vద�PQక;�వగ	ను. 22222222 �ె>Vగల9ా"�I 9ా" �ె>V
yవప� ఊట మ�ఢ�లక; 9ా#S మ�ఢత��¤ hm 23232323 జj® ను" హృదయమ	
9ా"T°ట-�I �ె>V క>%Sంచును 9ా" 12దవ�లక; Vద� VసN #Sంపజ³య	ను. 24242424



ఇం12ౖన మ�టల; �ేT:పటBC వంట-V అV �Kా ణమ	నక; మధుర���నV PQమ	కలక;
ఆ#�గ� కర���నV. 25252525 ఒక" మ�ర¶మ	 9ా" దృÌిC �I య�xరÍమ	%ా కనబడ�ను
అPనను తpదక; అ�� మరణమ	నక; �ేరFను. 26262626 కషCమ	 �ేయ	9ా" ఆక>
9ా"��రక; 9ా"�ేత కషCమ	 �ేPంచును 9ా" కడ�ప� 9ా"" �¾ందర12టBC ను.
27272727 ప"�Iమ�>న9ాడ� �×డ�ను తKV� 12ౖ�?తpN ను 9ా" 12దవ�ల]ద అ%S`
మండ�చున`టBC న`��. 28282828 మ�రF� డ� కలహమ	 ప�ట-C ంచును ��ం(ె%ాడ�
!తK´éదమ	 �ేయ	ను. 29292929 బల��x�#S తన ��రFగ	9ా"" ల�లన�ేయ	ను
�ా"మ�ర¶మ	లk 9ా" న(f1ించును. 30303030 కృJKమమ	ల; క>uంపవలsన" కను`ల;
మ�Zి��" తన 12దవ�ల; ëగబటBC 9ా(ే �×డ� ప�ట-C ంచు9ాడ�. 31313131 T:రZిన
9:ండ�K కల; ¯�గZ2ౖన �I#§టమ	 అV JపKవరNన గల9ా"�I క>%S య	ండ�ను. 32323232
ప#ాక\మWా>కంటM �ºర �Wాంతమ	గల9ాడ� W \షp¡ డ� పటCణమ	 పటBC ��ను9ా"కంటM
తన మనసుqను ¯ా�¥ºన పరచు��ను9ాడ� W \షp¡ డ� 33333333 *టB6  ఒ(fలk
9Eయబడ�ను 9ాట-వల" ¬రFu PQ�9ా వశమ	.

¯ా��తల; 17¯ా��తల; 17¯ా��తల; 17¯ా��తల; 17

1111 రFAPQ�న ´¢జన ప�xరÍమ	ల;న`ను కలహమ	�� కc(fయ	ం(fన
ఇంటనుండ�టకంటM T:మ4�� క>%Sయ	ం(f వట-C  #tటMCమ	క� Jనుట �¤ల;. 2222
బ	��z గల �xసుడ� Zిగ	¶ �ెచుd క;మ�రF"]ద ఏల;బ(f �ేయ	ను
అన`దమ	4ల���ాటB 9ాడ� 1ి�xK #Sèతమ	 పంచు ��నును. 3333 9:ం(f�I మ�స
త%Sన��, బం%ారFనక; ��>! త%Sన�� హృదయ ప#SWóధక;డ� PQ�9ాP�. 4444
�ెడ�నడవ(f గల9ాడ� �ోషప� మ�టల; Vనును Txల;క }"కర���న మ�టల;



పల;క;చుండ%ా అబ��z  క;డ� �ెV±గ	¶ ను. 5555 áదలను 9:�I�#Sంచు9ాడ� 9ా#S
సృÌిC కరNను "ం��ంచు 9ాడ�. ఆపదను చూA సం��Ìించు9ాడ� "#�w Ìి%ా ఎంచ
బడడ�. 6666 క;మ�రFల క;మ�రFల; వృదుz లక; �I#§టమ	 తండ�K ల� క;మ�రFలక;
అలం�ారమ	. 7777 అహం�ారమ	%ా మ�టల�డ�ట బ	��zల�"9ా"�I తగదు
అబదzమ�డ�ట అ¥�పJ�I బÐJN %ా తగదు. 8888 లంచమ	 దృÌిC �I మ�ణÝక�మ	వలs
నుండ�ను అట-C9ాడ� ఏ! �ేZినను �x"లk య	�IN%ా పKవ #SNంచును. 9999 1LKమను
వృ��z�ేయ%�రF9ాడ� త1ిuతమ	ల; �xA 12టBC ను. జ#S%Sన సంగJ మ�ట-మ�ట-�I
ఎతpN 9ాడ� !తK´éదమ	 �ేయ	ను. 10101010 బ	��z ß̈ను"�I నూరF�ెబËల;
TxటBనంతకంటM బ	��zమంతp"�I ఒక గ��w ంప�మ�ట లkతp%ా TxటBను. 11111111
JరFగ	బµటB �ేయ	9ాడ� �×డ��ేయ	ట�³ �ÅరFను అట-C9ా"9:ంట కc\ రదూత
పంపబడ�ను. 12121212 1ిల6 లను ��%tటBC ��"న PQల;గ	బంట-" ఎదు#t�న వచుdను
%ా" మ�ర �ప�పనుల; �ేయ	చున` మ�రF� " ఎదు#t�న #ాదు 13131313 �¤ల;క;
పKJ%ా �×డ� �ేయ	9ా" Pంటనుం(f �×డ� �¾ల%S��దు. 14141414 కల}రంభమ	
ట-గటBC న ప�టBC  ఊట V9ాదమ	 అ¥�కమ	 �ాకమ	ను1L �x" V(fA12టBC మ	.
దుషpC ల; "#�w షpల" ¬రFu ¬రFd9ాడ� 15151515 Jమంతpల; �ోషpల" ¬రFu
¬రFd9ాడ� �#SదwరFను PQ�9ాక; Á̈య	ల;. 16161616 బ	��z ß̈ను" �ేJలk
జj® నమ	 సం�ా��ంచుటక; ¯�మ	4ండ TEల? 9ా"�I బ	��z  ల�దు గ�x? 17171717 "జ���న
ZL` ©̈తpడ� Vడ�వక 1LK!ంచును దురwశలk అట-C9ాడ� స�దరFడ�%ా
నుండ�ను. 18181818 తన ��రFగ	9ా"�I జj]ను ఉం(f ప�టపడ�9ాడ�
�ె>Vమ�>న9ాడ�. 19191919 కలహ1ిKయ	డ� దు#ా4ర¶1ిKయ	డ� తన 9ా�Iండ�6
ఎతpN �ేయ	9ాడ� Txశనమ	 9:దక;9ాడ�. 20202020 క;ట-లవరNనుడ� �¤ల;��ందడ�



మ�ర �మ	%ా మ�టల�డ�9ాడ� �×డ�లk పడ�ను. 21212121 బ	��z ß̈ను" క"న9ా"�I
వ�సనమ	 కల;గ	ను �ె>Vల�"9ా" తం(fK�I సం��షమ	 ల�దు. 22222222
సం��షమ	గల మనసుq ఆ#�గ��ారణమ	. న>%Sన మనసుq ఎమ	కలను
ఎం(f��జ³య	ను. 23232323 Tx�యVధులను �ెరFప�ట�?r దుషpC డ� ఒ(fలkనుం(f
లంచమ	 ప�చుd��నును. 24242424 జj® నమ	 V9Eకమ	గల9ా" PQదుటTE య	న`��
బ	��z ß̈నుV కను`ల; భ���గంతమ	లలk ఉండ�ను. 25252525 బ	��z ß̈నుడగ	
క;మ�రFడ� తన తం(fK�I దుఃఖమ	 �ెచుdను తను` క"న�x"�I అట-C9ాడ� బµధ
కల;గజ³య	ను 26262626 Jమంతpలను దం(fంచుట Tx�యమ	 �ాదు అ�� 9ా#S
య�xరÍతనుబట-C  మంA9ా#S" హతమ	 �ేయ	టä. 27272727 !తమ	%ా
మ�టల�డ�9ాడ� �ె>Vగల9ాడ� Wాంతగ	ణమ	గల9ాడ� V9Eకమ	గల9ాడ�. 28282828
ఒకడ� మ�ఢ�(ైనను మ�నమ	%ా నుం(fనPQడల జj® " అ" PQంచబడ�ను
అట-C9ాడ� 12దవ�ల; మ�Zి��న%ా 9ాడ� V9E�I అ" PQంచబడ�ను.

¯ా��తల; 18¯ా��తల; 18¯ా��తల; 18¯ా��తల; 18

1111 9EరFండ%�రF9ాడ� ZL��xûను¯ారమ	%ా నడచు9ాడ� అట-C9ాడ� లsZ2ౖqన
జj® నమ	నక; V#�¥�. బ	��z ß̈నుడ� V9Eచనయందు సం��Ìింపక 2222 తన
అ��Kా యమ	లను బయల;పరచుటయందు సం�� Ìించును. 3333 భ�IN ß̈నుడ�
#ా%ాTE Jర¯ా�రమ	 వచుdను అవమ�నమ	 #ా%ాTE "ంద వచుdను. 4444
మనుషp�" T°ట- మ�టల; లkతp ట-వంట-V అV న�ºపK9ాహమ	వంట-V జj® నప�
ఊటవంట-V. 5555 ¬రFu ¬రFdటలk భ�IN ß̈నులPQడల పm�ాతమ	 చూప�టయ	
Jమంతpలక; Tx�యమ	 త1ిuంచుటయ	 క\మమ	 �ాదు. 6666 బ	��z ß̈ను"



12దవ�ల; కలహమ	నక; Zిదzమ	%ా నున`V. �ెబËల; �ావలsన" 9ాడ�
�³కల;9Eయ	ను. 7777 బ	��z ß̈ను" T°రF 9ా"�I Txశనమ	 �ెచుdను 9ా" 12దవ�ల;
9ా" �Kా ణమ	నక; ఉ#S �ెచుdను. 8888 ��ం(ె%ా" మ�టల; రFAగల ´¢జ�మ	ల;
అV లkకడ�ప�లk"�I ��%S��వ�ను. 9999 ప"లk జjగ	�ేయ	9ాడ� నషCమ	
�ేయ	9ా"�I ¯�దరFడ�. 10101010 PQ�9ా Txమమ	 బల���న దుర¶మ	.
Jమంతpడ� అందులk"�I పరF%?JN  సుర�fతమ	%ా నుండ�ను. 11111111 ధనవంతp"�I
9ా" ఆZిN  ఆశ\యపటCణమ	 9ా" దృÌిC �I అ�� PQతNPన �Kా �ారమ	. 12121212 ఆపతpN
#ాకమ	నుప� నరF" హృదయమ	 అJశయ పడ�ను ఘనతక; మ	ందు
Vనయమ	ండ�ను. 13131313 సంగJ Vనకమ	ందు పKతp�తN ర!చుd9ాడ� తన
మ�ఢతను బయల;పరA Zిగ	¶ TUందును. 14141414 నరF" ఆత4 9ా" 9ా�¥� T°రFdను
న>%Sన హృదయమ	ను ఎవడ� స ©̈ంపగలడ�? 15151515 జj® నుల �ెV �ె>V"
9:దక;ను V9Eకమ	గల మనసుq �ె>V" సం�ా��ంచును. 16161616 ఒకడ� ఇచుd
�ానుక 9ా"�I �ల; కల;గజ³య	ను అ�� %tపu9ా#SPQదుట-�I 9ా"" ర1ిuంచును
17171717 9ా�జ?�మందు 9ా�� పmమ	 Tx�యమ	%ా కనబడ�ను అP�ే ఎదుట-9ాడ�
వAdన]దట 9ా" సంగJ �ేటపడ�ను. 18181818 *టB6  9Eయ	ట�ేత V9ాదమ	ల;
మ�నును అ�� ప#ాక\మWాల;లను సమ�¥xనపరచును. 19191919 బల���న పటCణమ	ను
వశపరచు��నుటకంటM ఒక"�ేత అTx�యమ	TUం��న స�దరF" వశ పరచు
��నుట కషCతరమ	. V9ాదమ	ల; నగరF తల;ప�ల అడiగ(fయలంత ZిÍ ర మ	ల;.
20202020 ఒక" T°ట- ఫలమ	�ేత 9ా" కడ�ప� "ండ�ను తన 12దవ�ల ఆ�xయమ	�ేత
9ాడ� తృ1ిN ��ందును. 21212121 yవమరణమ	ల; Txల;క వశమ	 �x"యందు
1ీKJపడ�9ారF �x" ఫలమ	 JందురF 22222222 ´µర� �ొ#S�Iన9ా"�I �¤ల; �ొ#S�?ను



అట-C9ాడ� PQ�9ావలన అనుగ\హమ	 ��ం��న 9ాడ�. 23232323 ద#SదుK డ� బJమ�>
మనV �ేZి��నును ధనవంతpడ� దురFసు%ా పKతp�తN ర!చుdను. 24242424
బహÑమం�� �ె>�ాండ�K  గల9ాడ� నషCపడ�ను స�దరF"కంటMను ఎక;�వ%ా
హJNయ	ండ� ZL` ©̈ తpడ� కలడ�.

¯ా��తల; 19¯ా��తల; 19¯ా��తల; 19¯ా��తల; 19

1111 బ	��z ß̈ను(ై తన 12దవ�ల�� మ�ర �మ	%ా మ�టల�డ� 9ా"కంటM
య�xరÍమ	%ా పKవ#SNంచు ద#SదుK (ే W \షp¡ డ�. 2222 ఒకడ� �ె>V ల�క;ండ�ట మంA��
�ాదు �¾ందరప(f నడచు9ాడ� �x#S త1ిu��వ�ను. ఒక" మ�ర �త 9ా"
పKవరNనను �xరFమ�రF �ేయ	ను 3333 అట-C9ాడ� హృదయమ	న PQ�9ా]ద
�Å1ిం చును. 4444 ధనమ	గల9ా"�I ZL` ©̈తpల; అ¥�కమ	%ానుందురF, ద#SదుK డ�
తన ZL` ©̈తpలను ��%tటBC ��నును. 5555 కcట¯ా�f hm TUందక��డ�
అబదzమ	ల�డ�9ాడ� త1ిuంచు��నడ�. 6666 అTEక;ల; %tపu9ా#S కటµmమ	
9:దక;దురF �xతక; అందరF ZL` ©̈తpల�. 7777 áద9ాడ� తన చుటCమ	లంద#S�I
అసహÑ�డ� అట-C9ా"�I ZL` ©̈తpల; మ#S దూరసుÍ లగ	దురF 9ాడ� "రరÍక���న
మ�టల; 9:ంటµడ�9ాడ�. 8888 బ	��z  సం�ా��ంచు��ను9ాడ� తన �Kా ణమ	నక; ఉప
�ా#S V9Eచనను లm�మ	 �ేయ	9ాడ� �¤ల; ��ందును. 9999 కcట¯ా�f
hmTUందక��డ� అబదzమ	ల�డ�9ాడ� నhంచును. 10101010 ´¢గమ	ల ననుభVంచుట
బ	��z ß̈ను"�I తగదు #ాàలTEల;ట �xసు"�I బÐJN %ా తగదు. 11111111 ఒక" సుబ	��z
9ా"�I �ºర �Wాంతమ	 "చుdను తప�ల; m!ంచుట అట-C9ా"�I ఘనత"చుdను.
12121212 #ాà �Åపమ	 Zింహగరèనవంట-�� అత" కటµmమ	 గ(fi]ద క;#Sయ	 మంచు



వంట-��. 13131313 బ	��z ß̈నుడగ	 క;మ�రFడ� తన తం(fK�I �ేటB�ెచుdను ´µర���(f
��రF ఎడ�ెగక పడ�చుండ� ëందువ� ల�� సమ�నమ	. 14141414 గృహమ	ను
VతNమ	ను 1ితరF>Adన ¯ా�సÍ ~మ	 సుబ	��z గల ´µర� PQ�9ా±క�
�xనమ	. 15151515 ¯�మ#Sతనమ	 %ాఢ"దKలk పడ9Eయ	ను ¯�మ#S9ాడ� పసుN
ప(fయ	ండ�ను. 16161616 ఆజ®ను %?r��ను9ాడ� తను` �ా�ాడ���ను9ాడ� తన పKవరNన
Vషయ��� అజjగ\త%ా నుండ�9ాడ� చచుdను. 17171717 áదలను క"క#Sంచు9ాడ�
PQ�9ాక; అ1ిuచుd 9ాడ� 9ా" ఉప�ారమ	నక; ఆయన పKతp�ప�ారమ	
�ేయ	ను. 18181818 బ	��z  వచుdన"  క;మ�రF" h�fంప�మ	 అP�ే 9ాడ�
�xవవలsన" �Åరవదుw . 19191919 మ} �Å1ియగ	9ాడ� దండన త1ిuంచు��నడ� 9ా"
త1ిuంAనను 9ాడ� మరల �Å1ించుచుTE య	ండ�ను. 20202020 వ� మ	ందుక;
జj® "వగ	ట�?r ఆలkచన V" ఉప�ేశమ	 అం%§క#Sంచుమ	. 21212121 నరF"
హృదయమ	లk ఆలkచనల; అTEకమ	ల;%ా ప�టBC ను PQ�9ా±క�
¬#ా4న�¤ ZిÍ రమ	. 22222222 కృప చూప�ట నరF" పరFలక; 1ిKయ	"%ా �ేయ	ను
అబ��z క;"కంటM ద#SదుK (ే �¤ల;. 23232323 PQ�9ాయందు భయభక;N ల;
క>%Sయ	ండ�ట yవ ¯ాధనమ	 అ�� క>%Sన9ాడ� తృప�N (ై అ�ాయమ	 ల�క;ండ
బKదుక;ను. 24242424 ¯�మ#S �ాతKలk �ెP� మ	ంచుTE%ా" తన T°ట-�I �x" J#S%S
ఎతNT:ౖన ఎతNడ�. 25252525 అప}సక;ల; దం(fంపబడ%ా చూA జj® నమ	 ల�" 9ారF
జj® నమ	 TUందుదురF V9Eక;లను గ��w ంAనPQడల 9ారF జj® నవృ��z  TUందు దురF.
26262626 తం(fK�I �×డ��ేZి త>6" త#S!9Eయ	9ాడ� అవమ�నమ	ను అప�×#SN"
కల;గజ³య	9ాడ�. 27272727 Tx క;మ�రF(x, �ె>V ప�ట-C ంచు మ�టల; వ�
]ర%�#SJ9ా? ఉప�ేశమ	 Vనుట ఇక మ�ను��నుమ	. 28282828 వ�రFÍ (ైన ¯ా�f



Tx�యమ	 నపహZించును భ�IN ß̈నుల T°రF �ోషమ	ను àరF\ ��నును. 29292929
అప}సక;లక; ¬రFuల;ను బ	��z ß̈నుల �ప�లక; �ెబËల;ను
"య!ంపబ(fనV.

¯ా��తల; 20¯ా��తల; 20¯ా��తల; 20¯ా��తల; 20

1111 �xK �Ôరసమ	 9:�I�#Sంతల �ాల;�ేయ	ను మద�మ	 అల6 #S ప�ట-C ంచును �x"
వశ���న9ారందరF జj® నమ	ల�"9ారF. 2222 #ాàవల" భయమ	 Zింహగరèనవంట-��
#ాàనక; �Å\ ధమ	 ప�ట-C ంచు9ారF తమక; �Kా ణ ¹సమ	 �ెచుd��ందురF 3333
కలహమ	నక; దూరమ	%ా నుండ�ట నరFలక; ఘనత మ�రF� (ైన పKJ9ాడ�ను
��రFTE �ÅరFను. 4444 VతpN ల; 9Eయ	 �ాలమ	న ¯�మ#S దున`డ� �Åత�ాలమ	న
పంటనుగ�#Sd 9ాడ� V�x#Sంచు నప�డ� 9ా"�³!య	 ల�క��వ�ను. 5555 నరF"
హృదయమ	లk" ఆలkచన లkతp ళ6  వంట-�� V9Eకమ	గల9ాడ� �x"" 12ౖ�I
�ేదు��నును. 6666 దయ చూప�9ా"" క>Zి��నుట అTEక;లక; తట ZిÍ ంచును
నమ	4��నద%Sన9ాడ� ఎవ#S�I కనబడ�ను? 7777 య�xరÍవరNనుడగ	 Jమంతp"
1ిల6 ల; 9ా" తదనంతరమ	 ధను�లగ	దురF. 8888 Tx�యZిం}సTxZీను(ైన #ాà
తన కను`ల�� �ెడ�తనమంతయ	 �ెదర%tటBC ను. 9999 Tx హృదయమ	ను
�దzపరచు��" య	Tx`ను �ాపమ	 ��%tటBC ��" పVతpK డT:ౖJనను��నద%Sన
9ా(ెవడ�? 10101010 9EరF9EరF త�"�? #ాళØ6  9EరF9EరF క;ంచమ	ల; ఈ #?ండ�ను
PQ�9ాక; Á̈యమ	ల;. 11111111 బµల;డ� స ©̈తమ	 తన నడవ(f �దz���న�ో
�ా�ో య�xరÍ���న�ో �ా�ో తన �ేషCలవలన �ె>యజ³య	ను. 12121212 Vనగల �ెV
చూడగల కను` ఈ #?ండ�ను PQ�9ా కల;గ�ేZిన9E. 13131313 ల�!�I భయప(f



"దKయందు ఆస�IN Vడ�వ�మ	 వ� �¤లa�"య	ం(fనPQడల ఆ}రమ	 J"
తృ1ిN  ��ందుదువ�. 14141414 ��ను9ాడ�జబ	Ë�� జబ	Ë�� అనును అవత>�I 9:È6  �x"
��చుd��నును. 15151515 బం%ారFను V¯ాN ర���న మ	త�మ	ల;ను కలవ�. �ె>V
నుచd#Sంచు 12దవ�ల; అమ�ల����న ¯�తpN . 16161616 అను�"��రక; ప�టబ(fన9ా"
వసN �మ	ను ప�చుd ��నుమ	 పరFల��రక; 9ా"TE క;దువ12ట-C ంచుమ	 17171717
¹సమ	 �ేZి �ెచుd��న` ఆ}రమ	 మనుషp�లక; బహÑ ఇంప�%ా ఉండ�ను
1ిమ4ట 9ా" T°రF మంట-�� "ంపబడ�ను. 18181818 ఉ�ేw శమ	ల; ఆలkచన�ేత
ZిÍ రపరచబడ�ను V9Eకమ	గల Txయక;డ9:ౖ య	దzమ	 �ేయ	మ	. 19191919 ��ం(ె%ా(ై
JరFగ	ల�డ�9ాడ� పరFల గ	టBC  బయట 12టBC ను �ావ�న వదరFబ¢తpల జo>�I
��క;మ	. 20202020 తన తం(fKT:ౖనను త>6T:ౖనను దూÌించు9ా" �ºపమ	 �ారF*కట-లk
ఆ#S��వ�ను. 21212121 nదట బహÑ త�#Sతమ	%ా �ొ#S�Iన ¯ా�సÍ ~మ	 తpదక; �º9:న
TUందక��వ�ను. 22222222 �×డ�క; పKJ�×డ� �ేZ2దనను��నవదుw  PQ�9ా��రక;
క"12టBC ��నుమ	 ఆయన "ను` ర�fంచును. 23232323 9EరF9EరF త�"�? #ాళØ6
PQ�9ాక; Á̈యమ	ల; �ొంగ�xK సు అనుకcలమ	 �ాదు. 24242424 ఒక" నడతల;
PQ�9ా వశమ	 తనక; సంభVంపబ¢వ�న�� ±క(ెటB6  �ె>Zి��న గలడ�? 25252525
V9EAంపక పKJÌి¡ తమ" �ెప�టయ	 nÖ క;���"న తరF9ాత �x"గ�#Sd
V�x#Sంచు టయ	 ఒక"�I ఉ#Sయగ	ను. 26262626 జj® నమ	గల #ాà భ�IN ß̈నులను
�ెదర%tటBC ను 9ా#S]ద చక\మ	 �ొ#S6ంచును. 27272727 నరF" ఆత4 PQ�9ా 12ట-Cన
�ºపమ	 అ�� అంతరంగమ	ల"`య	 Wó¥�ంచును. 28282828 కృ�ాసత�మ	ల; #ాàను
�ా�ాడ�ను కృపవలన అతడ� తన Zిం}సనమ	ను ZిÍ రపరచు ��నును. 29292929

¸°వనసుÍ ల బలమ	 9ా#S�I అలం�ారమ	 తలT:రప� వృదుz లక; ¯êందర�మ	 30303030



%ాయమ	ల; �ేయ	 �ెబËల; అంతరంగమ	లలk ��Ad �ెడ�తనమ	ను �¾ల%Sం
చును.

¯ా��తల; 21¯ా��తల; 21¯ా��తల; 21¯ా��తల; 21

1111 PQ�9ా �ేJలk #ాà హృదయమ	 ట-�ాల;వల వలsనున`��. ఆయన తన
AతNవృJN��ప�న �x" JKప�ను. 2222 ఒకడ� తన�³రuరచు��"న మ�ర¶మ	 ఎట-C�ైనను
తన దృÌిC క�� Tx�యమ	%ాTE అగపడ�ను PQ�9ాP� హృదయమ	లను
ప#S�లన �ేయ	 9ాడ�. 3333 JTx�యమ	ల ననుస#SంA నడచు��నుట బల;ల
న#SuంచుటకంటM PQ�9ాక; ఇషCమ	. 4444 అహం�ార దృÌిCయ	 గర�
హృదయమ	ను భ�IN ß̈నుల �³మమ	ను �ాపయ	కNమ	ల;. 5555 శ\దzగల9ా#S
ãచనల; ల�భకరమ	ల; �x>!ల�క ప"�ేయ	9ా"�I నషC�¤ �Kా 1ిN ంచును 6666
అబదzమ	ల�(f ధనమ	 సం�ా��ంచు��నుట ఊ1ి#S�� ¯ాట-, �x"" �ÅరF9ారF
మరణమ	ను �ÅరF��ందురF. 7777 భ�IN ß̈నుల; Tx�యమ	 �ేయTUల6 రF 9ారF �ేయ	
బల��x�రమ	 9ా#S" ��టBC ��" ��వ�ను. 8888 �ోషభ#Sతp" మ�ర¶మ	 !�I�>
వంకరమ�ర¶మ	 పVతpK ల �ార�మ	 య�xరÍమ	. 9999 గయ��È�� 12దwPంట
నుండ�టకంటM !�ెw]ద TUక మ�లను "వZించుట �¤ల;. 10101010 భ�IN ß̈ను"
మనసుq �×డ��ేయ %�రFను 9ాడ� తన ��రFగ	9ా"�?rనను దయ తలచడ�. 11111111
అప}సక;డ� దం(fంపబడ�ట చూA జj® నమ	 ల�" 9ాడ� జj® నమ	 ��ందును
జj® నమ	గల9ాడ� ఉప�ేశమ	వలన �ె>VTUందును. 12121212 Jమంతp(ైన 9ాడ�
భ�IN ß̈ను" Pల;6  ఏ���న�� క" 12టBC ను భ�IN ß̈నులను ఆయన Txశనమ	లk
కcల;dను. 13131313 ద#SదుK ల nఱÃ  Vనక �ెV మ�Zి��ను9ాడ� �xను



nఱÃ12టBC నప�డ� అం%§క#Sంపబడడ�. 14141414 �xటBన ఇAdన బహÑమ�నమ	
�Åపమ	ను చల�6 రFdను ఒ(fలkనుంచబ(fన �ానుక మ} �Å\ ధమ	ను WాంJ
పరచును. 15151515 Tx�య���న �I\యల; �ేయ	ట Jమంతp"�I సం��షకరమ	
�ాపమ	 �ేయ	9ా#S�I అ�� భయంకరమ	. 16161616 V9Eకమ�ర¶మ	 V(fA JరFగ	9ాడ�
1LKతల గ	ంప�లk �ాప�రమ	ండ�ను. 17171717 సుఖ´¢గమ	లయందు 9ాంఛగల9ా"�I
ల�! కల;గ	ను �xK �Ôరసమ	ను నూT:య	 9ాం(ంచు9ా"�I ఐశ� ర�మ	
కల;గదు. 18181818 Jమంతp"��రక; భ�IN ß̈నుల; �Kా యhdతNమగ	దురF
య�xరÍవంతpలక; పKJ%ా VWా�సఘ�తక;ల; కcల; దురF 19191919 �Kా ణమ	
VZి�Iంచు జగడ%tం(f�x"�� �ాప�రమ	 �ేయ	టకంటM అరణ�భ�!లk
"వZించుట �¤ల;. 20202020 Vల;వగల ధనమ	ను నూT:య	 జj® నుల
Pంటనుండ�ను బ	��z ß̈నుడ� �x" వ�యపరచును. 21212121 J" కృపను
అనుస#Sంచు9ాడ� yవమ	ను J" ఘనతను ��ందును. 22222222 జj® "PQ�న
±కడ� ప#ాక\మWాల;ల పటCణ �Kా �ార ��క;�ను అట-C9ాడ� �x"�I ఆశ\య���న
�Åటను పడ%tటBC ను. 23232323 T°ట-" Txల;కను భదKమ	 �ేZి��ను9ాడ� శ\మలనుం(f
తన �Kా ణమ	ను �ా�ాడ���నును. 24242424 అహం�ా#SPQ�న గ#S�షp¡ "�I అప}సక;డ"
1LరF అట-C9ాడ� అ!తగర�మ	�� పKవ#SNంచును. 25252525 ¯�మ#S9ా" �ేతpల;
ప"�ేయTUల6 వ� 9ా" Pచû 9ా" చంప�ను. 26262626 ��న��ల6  ఆశల;
ప�టBC చుండ�ను Jమంతpడ� 9:నుక¬యక ఇచుdచుండ�ను. 27272727 భ�IN ß̈నుల;
అ#Suంచు బల;ల; Á̈యమ	ల; దు#ాలkచన�� అ#SuంAనPQడల అV మ#S

Á̈య మ	ల;. 28282828 కcట¯ా�f నhంచును V" మ�టల�డ�9ాడ� సత�మ	
పల;క;ను. 29292929 భ�IN ß̈నుడ� తన మ	ఖమ	ను మ�డ�d��నును య�xరÍవంతpడ�



తన పKవరNనను చక� పరచు��నును. 30303030 PQ�9ాక; V#�ధ���న జj® న���నను
V9EచనPQ�నను ఆలkచనPQ�నను "ల;వదు. 31313131 య	దz��నమ	నక;
గ	ఱÃమ	లను ఆయతNపరచుటకదుw  %ా" రmణ PQ�9ా అ¥ºనమ	.

¯ా��తల; 22¯ా��తల; 22¯ా��తల; 22¯ా��తల; 22

1111 %tపu ఐశ�ర�మ	కంటM మంA 1LరFను 9:ం(f బం%ారమ	లకంటM దయయ	
�Åరద%SనV. 2222 ఐశ�ర�వంతpల;ను ద#SదుK ల;ను క>Zియ	ందురF 9ారంద#S"
కల;గజ³Zిన9ాడ� PQ�9ాP�. 3333 బ	��zమంతpడ� అ�ాయమ	 వచుdట చూA
�xగ	ను జj® నమ	ల�"9ారF ãAంపక ఆపదలk పడ�దురF. 4444
PQ�9ాయందు భయభక;N ల; క>%Sయ	ండ�ట Vనయ మ	నక; పKJఫలమ	
ఐశ�ర�మ	ను ఘనతయ	 yవమ	ను �x"వలన కల;గ	ను. 5555 మ	ండ�6 ను
ఉరFల;ను మ�రF� ల మ�ర¶మ	లk ఉన`V తను` �ా�ాడ���ను9ాడ� 9ాట-�I
దూరమ	%ా ఉండ�ను. 6666 బµల;డ� నడ�వవలZిన ��K వను 9ా"�I TEరFuమ	 9ాడ�
12దw9ా(ైనప�డ� �x"నుం(f �¾ల%S��డ�. 7777 ఐశ�ర�వంతpడ� áదల]ద
పKభ	త�మ	 �ేయ	ను అప��ేయ	9ాడ� అ1ిuAdన9ా"�I �xసుడ�. 8888
�ౌషC ~మ	ను VతpN 9ాడ� �×డ�ను �Åయ	ను 9ా" �Å\ ధమను దండమ	
�ా>��వ�ను. 9999 దయ�దృÌిC గల9ాడ� తన ఆ}రమ	లk ��ంత ద#SదుK " �Iచుdను
అట-C9ాడ� �º9:నTUందును. 10101010 Jర¯ా�రబ	��z గల9ా" ��>9EZినPQడల
కలహమ	ల; మ�నును ��రF ¬#S అవమ�నమ	 మ�"��వ�ను. 11111111
హృదయ���z" 1LK!ంచుచు దయగల మ�టల; పల;క;9ా"�I #ాà
ZL` ©̈తpడగ	ను. 12121212 PQ�9ా చూప�ల; జj® నమ	గల9ా"" �ా�ాడ�ను.



VWా�సఘ�తక;ల మ�టల; ఆయన వ�రÍమ	 �ేయ	ను. 13131313 ¯�మ#Sబయట
Zింహమ	న`�� �ధులలk TEను చంపబడ�దుననును. 14141414 9Eశ� T°రF లk�ైన%tP�
PQ�9ా Wాపమ	 TUం��న9ాడ� �x"లk పడ�ను. 15151515 బµల;" హృదయమ	లk
మ�ఢత�మ	 ¯ా�´µVకమ	%ా ప�టBC ను h�Ôదండమ	 �x"" 9ా"లkనుం(f
��>9Eయ	ను. 16161616 ల�భమ	TUందవలsన" ద#SదుK లక; అTx�యమ	 �ేయ	
9ా"�I" ధనవంతpల �Iచుd9ా"�I" నషC�¤ కల;గ	ను. 17171717 �ెV ±%S¶  జj® నుల
ఉప�ేశమ	 ఆల�Iంప�మ	 TEను కల;గజ³య	 �ె>V" ��ందుటక; మనసుq
"మ	4. 18181818  అంతరంగమందు 9ాట-" "ల;ప���నుట ఎం�� మంA�� ��క;ండ
అV  12దవ�ల]ద ఉండ"మ	4. 19191919 వ� PQ�9ాను ఆశ\PంచునటB6  క;
�³ గ�x TEను ఈ ��నమ	న �ట-" ఉప�ేhంA య	Tx`ను? 20202020 "ను`
పంప�9ా#S�I వ� సత�9ాక�మ	ల�� పKతp�తN ర !చుdనటB6  సత�పKమ�ణమ	
క; �ె>యజ³య	ట�?r 21212121 ఆలkచనయ	 �ె>Vయ	గల W \ష¡ ���న ¯ా��తల; TEను
��రక; రAంAJ". 22222222 ద#SదుK డ" ద#SదుK " �ోచు��నవదుw  గ	మ4మ	TUదw
�ºనులను బµధపరచవదుw . 23232323 PQ�9ా 9ా#S పmమ	న 9ా�జ?�మ�డ�ను
ఆయన 9ా#S" �ోచు��ను9ా#S �Kా ణమ	ను �ోచు ��నును. 24242424 �ÅపAతpN "��
సహ9ాసమ	 �ేయక;మ	 �Å\ ధమ	గల9ా"�� ప#Sచయమ	 క>%S య	ండక;మ	
25252525 వ� 9ా" మ�ర¶మ	లను అనుస#SంA  �Kా ణమ	నక; ఉ#S
�ెచుd��ందు9E¹. 26262626 �ేJలk �ెP� 9Eయ	9ా#S��ను అప�లక;
ప�టబడ�9ా#S��ను �ేరక;మ	. 27272727 �ె>6 ంచుటక; ±దw ఏ!య	 ల�క��%ా
9ాడ�  �I\ందనుం(f  పరFప� ¬Zి��"�� TEల? 28282828  1ితరFల; 9EZిన
ప�#ాతన���న ��>�¤ర #ాJ" వ� ¬Zి9Eయకcడదు. 29292929 తన ప"లk



"ప�ణతగల9ా"" చూAJ9ా? అల;uలsౖన9ా#S PQదుట �ాదు 9ాడ� #ాàల
PQదు టTE "ల;చును.

¯ా��తల; 23¯ా��తల; 23¯ా��తల; 23¯ా��తల; 23

1111 వ� ఏ>క�� ´¢జనమ	 �ేయ కcరFdం(fనPQడల 9:వ#S సమmమ	న
నుTx`9Ù బµగ	%ా ãAం చుమ	. 2222 వ� Jం(f��తp9:ౖనPQడల  %tంతpకక;
కJN  12టBC ��నుమ	. 3333 అత" రFAగల ప�xరÍమ	లను ఆhంపక;మ	 అV
¹సప�చుd ఆ}రమ	ల;. 4444 ఐశ�ర�మ	 ��ంద పKయ�సపడక;మ	 క; అట-C
అ��Kా యమ	 క>%Sనను �x" V(fA12టBC మ	. 5555 వ� �x"]ద దృÌిC
">1ిన��డTE అ�� ల�క��వ�ను "శdయమ	%ా అ�� #?క�ల; ధ#SంA
PQ%S#S��వ�ను. ప�f#ాà ఆ�ాశమ	నక; ఎ%S#S��వ�నటB6  అ�� ఎ%S#S ��వ�ను. 6666
ఎదుట-9ా" �¤ల; ఓరdల�"9ా"�� క>Zి ´¢జనమ	 �ేయక;మ	 9ా" రFAగల
ప�xరÍమ	ల Txhంపక;మ	. 7777 అట-C9ాడ� తన ఆంతర�మ	లk లsక�ల; చూచు��ను
9ాడ� Jనుమ	 �xK గ	మ	 అ" అతడ� �� �ెప�TE %ా" అ��
హృదయమ	లkనుం(f వచుd మ�ట �ాదు. 8888 వ� J"నను J"న�x"" క�I�
9Eయ	దువ� వ� ప>�Iన Pం12ౖన మ�టల; వ�రÍమ	లగ	ను. 9999 బ	��z ß̈నుడ�
Vన%ా మ�టల�డక;మ	 అట-C9ాడ�  మ�టలలk" జj® నమ	ను తృణ÷క#Sంచును.
10101010 ప�#ాతన���న ��>�¤ర #ాJ" ¬Zి9Eయక;మ	 త>దండ�K ల; ల�"9ా#S
��లమ	లk"�I వ� ��రబడ కcడదు 11111111 9ా#S V¹చక;డ� బలవంతpడ�
ఆయన 9ా#Sపmమ	న �� 9ా�జ?�మ�డ�ను. 12121212 ఉప�ేశమ	]ద మనసుq
నుంచుమ	 �ె>Vగల మ�టలక; �ెV ±గ	¶ మ	. 13131313  బµల;రను h�fంచుట



మ�ను��నక;మ	 బ¿తNమ	�� 9ా" ��ట-CనPQడల 9ాడ� �xవక;ండ�ను 14141414
బ¿తNమ	�� 9ా" ��ట-CనPQడల �ా�xళమ	నక; ��క;ండ 9ా" ఆత4ను వ�
త1ిuం�ె దవ�. 15151515 Tx క;మ�రF(x,  హృదయమ	నక; జj® నమ	 ల�ంAన
PQడల Tx హృదయమ	కcడ సం��Ìించును. 16161616  12దవ�ల; య�xరÍ���న
మ�టల; పల;క;ట V" Tx అంత#Sం��Kయమ	ల; ఆనం��ంచును. 17171717 �ాప�లను
చూA  హృదయమ	నందు మతqరపడక;మ	 "త�మ	 PQ�9ాయందు
భయభక;N ల; క>%S య	ండ�మ	. 18181818 "శdయమ	%ా మ	ందు గJ #ాTE వచుdను
 ఆశ భంగమ	 �ాTEరదు. 19191919 Tx క;మ�రF(x, వ� V" జj® నమ	 �ెచుd��నుమ	
 హృదయమ	ను య�xరÍ���న ��K వలయందు చక�%ా న(f1ించు��నుమ	. 20202020
�xK �Ôరసమ	 �xK గ	9ా#S��T:ౖనను మ�ంసమ	 ¼̈చుd%ాJను9ా#S��T:ౖనను సహ
9ాసమ	 �ేయక;మ	. 21212121 �xK గ	బ¢తpల;ను Jం(f��తpల;ను ద#SదుK లగ	దురF.
"దKమతpN  Aం1ిగ	డiల; ధ#Sంచుటక; �ారణమగ	ను. 22222222 "ను` క"న  తం(fK
ఉప�ేశమ	 అం%§క#Sంచుమ	  త>6  మ	��!యందు ఆ��ను "ర6m�మ	
�ేయక;మ	. 23232323 సత�మ	ను అ!్మ9Eయక �x" ��"య	ంచు ��నుమ	
జj® నమ	ను ఉప�ేశమ	ను V9Eకమ	ను ��"య	ంచు ��నుమ	. 24242424 Jమంతp"
తం(fK�I అ¥�క సం��షమ	 కల;గ	ను జj® నమ	గల9ా"" క"న9ాడ� 9ా"వలన
ఆనందమ	 TUందును. 25252525  త>దండ�K లను వ� సం��ష12టCవలsను "ను`
క"న త>6" ఆనందపరచవలsను. 26262626 Tx క;మ�రF(x,  హృదయమ	ను
Tx�Iమ	4 Tx మ�ర¶మ	ల;  కను`లక; ఇంప�%ా నుండ"మ	4, 27272727 9Eశ� లk�ైన
%tP� పరZీN � PరF�?rన గ	ంట. 28282828 �ోచు��ను9ాడ� ��ంAయ	ండ�నటB6  అ��
��ంA య	ండ�ను అ�� బహÑమం��" VWా�సఘ�తక;లను%ా �ేయ	ను. 29292929



ఎవ#S�I శ\మ? ఎవ#S�I దుఃఖమ	? ఎవ#S�I జగడమ	ల;? ఎవ#S�I Aంత? ఎవ#S�I
Á̈తpవ�ల�" %ాయమ	ల;?ఎవ#S�I మంద దృÌిC ? 30303030 �xK �Ôరసమ	��

��K దుw ప�చుd9ా#S�³ గ�x క>1ిన �xK �Ôరసమ	 రFAచూడ �ేరF9ా#S�³ గ�x. 31313131
�xK �Ôరసమ	 !�I�> ఎఱÃబడగను %ST:`లk తళతళల�డ�చుండగను �xK గ	టక;
రFA%ా నుండగను �x"9:ౖప� చూడక;మ	. 32323232 1ిమ4ట అ�� సరuమ	వలs
కరచును కట6 �ామ	వలs �ాటB9Eయ	ను. 33333333 Vప#§త���నV  కను`లక;
కనబడ�ను వ� 9:ఱ �Ãమ�టల; పల;క;దువ� 34343434 వ� న(fసమ	దKమ	న
పండ���ను9ా"వలs నుందువ� ఓడ��య� Aవరను పండ���ను9ా"వలs
నుందువ�. 35353535 నను` ��ట-Cనను Txక; TU1ిu కల;గల�దు Tx]ద �ెబËల;
ప(fనను Txక; �ె>యల�దు TET:ప�డ� "దK �¤లa�ందును? మరల �x"
9:దక;దును అ" వను��ందువ�.

¯ా��తల; 24¯ా��తల; 24¯ా��తల; 24¯ా��తల; 24

1111 దురèనులను చూA మతqరపడక;మ	 9ా#S సహ9ాసమ	 �Åరక;మ	 2222 9ా#S
హృదయమ	 బల��x�రమ	 �ేయ ãAంచును 9ా#S 12దవ�ల; �×డ�నుగ�#Sd
మ�టల�డ�ను. 3333 జj® నమ	వలన ఇల;6  కటCబడ�ను V9Eచనవలన అ��
ZిÍ రపరచబడ�ను. 4444 �ె>V�ేత �x" గదుల; Vల;వగల రమ����న సర�
సంపదల�� "ంపబడ�ను. 5555 జj® నమ	గల9ాడ� బలవంతpడ�%ా నుండ�ను
�ె>Vగల9ాడ� శ�INమంతpడ�%ా నుండ�ను. 6666 V9Eకమ	గల Txయక;డ9:ౖ
య	దzమ	�ేయ	మ	. ఆలkచన �ెప�9ారF అTEక;ల;ండ�ట రmణకరమ	 7777 
మ�రF� "�I జj® నమ	 అందదు గ	మ4మ	TUదw  అట-C9ారF మ�నులsౖ య	ందురF. 8888 



�×డ��ేయ పTx`గమ	ల; పను`9ా"�I తంటµలమ�#S అ" 1LరF 12టCబడ�ను. 9999 
మ�రF� " ãచన �ాపమ	 అప}సక;ల; నరFలక; Á̈య	ల;. 10101010
శ\మ��నమ	న వ� క;\ ం%SనPQడల వ� �ేత�ా" 9ాడవగ	దువ�. 11111111 �xవ�న�?r
పటCబ(fన9ా#S" వ� త1ిuంచుమ	 Txశమ	నందు పడ�టక; జoగ	చున` 9ా#S"
వ� ర�fంప9ా? 12121212 ఈ సంగJ మ�క; �ె>యద" వను��"నPQడల
హృదయమ	లను Wó¥�ంచు9ాడ�  మ�టను గ\ ©̈ం చును గ�x. "ను`
క"12టBC 9ాడ� �x" T:రFగ	ను గ�x నరFలక; 9ా#S 9ా#S పనులనుబట-C  ఆయన
పKJ�ారమ	 �ేయ	ను గ�x. 13131313 Tx క;మ�రF(x, �ేT: �xK గ	మ	 అ�� రFAగల��
గ�x �ేT:పటBC  Jనుమ	 అ��  Txల;కక; ¬1ిP� గ�x. 14141414  ఆత4క; జj® నమ	
అట-Cద" �ె>Zి��నుమ	 అ�� క; �ొ#S�IనPQడల మ	ందుక; క; మంAగJ
కల;గ	ను  ఆశ భంగమ	 �ాTEరదు. 15151515 భ�IN ß̈ను(x, Jమంతp"
"9ాసమ	TUదw  ��ంA య	ండక;మ	 9ా" Vశ\మసÍలమ	ను �ాడ��ేయక;మ	.
16161616 Jమంతpడ� ఏడ�మ�రFల; ప(fనను J#S%S ల�చును ఆప�x�లమ	నందు
భ�IN ß̈నుల; కcల;దురF. 17171717  శతpK వ� ప(fనప�డ� సం��Ìింపక;మ	 9ాడ�
�¾ట-K>6నప�డ� వ� మనసుqన నుల6 Zింపక;మ	. 18181818 PQ�9ా అ�� చూA
అస ©̈�ంచు��" 9ా"]దనుం(f తన �Åపమ	 JKప���నుTE¹. 19191919 దు#ా4రF¶ లను
చూA వ� వ�సనపడక;మ	 భ�IN ß̈నులPQడల మతqరపడక;మ	. 20202020
దురèను"�I మ	ందు గJ ల�దు భ�IN ß̈నుల �ºపమ	 ఆ#S ��వ�ను 21212121 Tx
క;మ�రF(x, PQ�9ాను ఘనపరచుమ	 #ాàను ఘనపరచుమ	 ఆల�గ	
�ేయ"9ా#S జo>�I ��క;మ	. 22222222 అట-C9ా#S�I ఆపద హ�ాతpN %ా తటZిÍ ంచును 9ా#S
�ాలమ	 ఎప�డ� మ	%Sయ	T° PQవ#S�I �ె>య	ను? 23232323 ఇVయ	 జj® నుల;



�ె1ిuన ¯ా��తల� Tx�యమ	 ¬రFdటలk పm�ాతమ	 చూప�ట ధర4మ	 �ాదు
24242424 యందు �ోషమ	ల�ద" దుషpC "�� �ెప�9ా"" పKజల; శ1ించుదురF
జనుల; అట-C9ా"యందు అసహ�పడ�దురF. 25252525 Tx�యమ	%ా ¬రFu ¬రFd9ా#S�I
�¤ల; కల;గ	ను �³మకర���న �º9:న అట-C9ా#S]���I వచుdను. 26262626 స#SPQ�న
మ�టల�� పKతp�తN ర!చుdట 12దవ�ల�� మ	దుw 12టBC ��"నటB6 ండ�ను. 27272727
బయట  ప" చక� 12టBC ��నుమ	 మ	ందు%ా ��ల మ	లk �x" Zిదzపరచుమ	
తరF9ాత ఇల;6  కటBC ��నవచుdను. 28282828 "#S`!తNమ	%ా  ��రFగ	9ా"]ద
¯ాm�మ	 పల;క క;మ	  12దవ�ల�� ¹సప� మ�టల; �ెపuవచుdTx? 29292929
9ాడ� Txక; �ేZినటB6  9ా"�I �ేZ2దను 9ా" �I\య��ప�న 9ా"�I పKJఫల!�ెdద
నను ��నక;మ	. 30303030 ¯�మ#S9ా" �ేను TEను �xట- #ా%ా �ె>Vల�"9ా" �xK m��ట
TEను �xట- #ా%ా 31313131 ఇ��%� �x"యందంతట మ	ండ6  తpపuల; బ>Zి
య	ం(ెను.దూల%tండ�6  �x" క1ిuయ	ం(ెను �x" #ాJ %�డ ప(fయ	ం(ెను. 32323232
TEను �x" చూA ãచన �ేZి��ంట-" �x" క"12ట-C  బ	��z  �ెచుd��ంట-". 33333333 ఇంక
��ం�ెమ	 "దK Pంక ��ం�ెమ	 క;నుక;�ాటB పరFండ�ట�?r Pంక ��ం�ెమ	
�ేతpల; మ	డ�చు ��నుట 34343434 �ట-వలన క; ద#SదKత పరF%?JN  వచుdను
ఆయ	ధసుÍ డ� వAdనటB6  ల�! ]���I వచుdను.
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1111 ఇVయ	ను ¯�లa¹ను ¯ా��తల� య��x#ాజ?ౖన ©̈��య� ZLవక;ల; �ట-"
ఎJN  9Kా Zి#S. 2222 సంగJ మరFగ	�ేయ	ట �ేవ�"�I ఘనత సంగJ Wó¥�ంచుట
#ాàలక; ఘనత. 3333 ఆ�ాశమ	ల PQతpN ను భ�! లkతpను #ాàల



అ��Kా యమ	ను అ%�చరమ	ల;. 4444 9:ం(fలk" మషpC  ¬Zి9EZినPQడల ప�టమ	
9Eయ	9ాడ� �ాతK±కట- Zిదzపరచును. 5555 #ాà ఎదుటనుం(f దుషpC లను
�¾ల%SంAనPQడల అత" Zిం}సనమ	 Jవలన ZిÍ రపరచబడ�ను. 6666 #ాà
ఎదుట డంబమ	 చూపక;మ	 %tపu9ారFన` �bట "ల;వక;మ	. 7777  కను`ల;
చూAన పK¥x"PQదుట ఒకడ� "ను` త%S¶ంచుటకంటM ఇక�(f�I ఎ�I� రమ4"
అతడ� �� �ెప�ట క; �¤ల; గ�x. 8888 ఆలkచన ల�క 9ా�జ?�మ�డ�టక;
��క;మ	  ��రFగ	9ాడ� "ను` అవమ�నపరA�x" అంత మ	న ఇక 9E!
�ేయ	దువ" �� అనుTE¹. 9999  ��రFగ	9ా"�� వ� 9ా�జ?�మ�డవచుdను
%ా" పరF"గ	టBC  బయట12టCక;మ	. 10101010 బయట12ట-CనPQడల Vను9ాడ� "ను`
అవమ�నపరచు TE¹ అందువలన క; క>%Sన అప�×#SN PQన`ట-�I" ��క;ం
డ�ను. 11111111 సమãAతమ	%ా పల;కబ(fన మ�ట AతK���న 9:ం(f పæç6మ	లలk
నుంచబ(fన బం%ారF పండ6 వంట-��. 12121212 బం%ారF కరÞభ�షణ��ట-C�ో అపరం�
ఆభరణ ��ట-C�ో Vను9ా" �ెV�I జj® నమ	గల ఉప�ేశక;డ� అట-C9ాడ�. 13131313
నమ4క���న దూత తనను పంప�9ా#S�I �Åత�ాలప� మంచు
చల6 దనమ	వంట-9ాడ� 9ాడ� తన యజమ�నుల హృదయమ	ను �ెపu#Sల6
జ³య	ను. 14141414 కపటమనసుq�� �xన!Ad డంబమ	 �ేయ	9ాడ� వరªమ	ల�"
మబ	Ëను %ా>" ��>య	Tx`డ�. 15151515 �ºర �Wాంతమ	�ేత Tx�య�¥�పJ" ఒ1ిuంచ
వచుdను ¯ాJ�క���న Txల;క PQమ	కలను నల;గ%tటBC ను. 16161616 �ేT:
కను%tంట-9ా? త%SనంతమటBC �³ �xK గ	మ	 అ¥�కమ	%ా �xK %SనPQడల క�I�
9Eయ	దు9E¹ 17171717 మ�ట-మ�ట-�I  ��రFగ	9ా" Pంట-�I 9:ళ6క;మ	 అతడ�
వలన VZి�I "ను` �ే�ÌించుTE¹. 18181818 తన ��రFగ	9ా"]ద కcట¯ాm�మ	



పల;క;9ాడ� స��4టను ఖడ¶ మ	ను 9ా(fగల అంబ	ను ��>న9ాడ�. 19191919
శ\మ�ాలమ	లk VWా�సఘ�తక;" ఆశ\Pంచుట V#S%Sన పళ6��ను �×ల; వZి>న
�ాల;��ను సమ�నమ	. 20202020 దుఃఖAతpN "�I �ాటల; Vను1ించు9ాడ�
చ>��నమ	న 12ౖబటC  ¬Zి9Eయ	9ా"��ను సు#³�ారమ	]ద
Aరక��య	9ా"��ను సమ�నుడ�. 21212121  పగ9ాడ� ఆక>%t"నPQడల 9ా"�I
´¢జనమ	 12టBC మ	 ద1ిu%t"నPQడల 9ా"�I �xహ!మ	4 22222222 అటB6
�ేయ	ట�ేత 9ా" తల]ద "ప�ల; క;పu%ా ��య	దువ� PQ�9ా అందుక;
క; పKJఫల!చుdను. 23232323 ఉతN రప� %ా> 9ాన ప�ట-C ంచును ��ం(ె%ా" Txల;క
�ÅపదృÌిC  క>%Sంచును. 24242424 గయ��È�� 12దw  Pంట నుండ�టకంటM !�ెw]ద TUక
మ�లను "వZించుట �¤ల; 25252525 ద1ిu%t"న9ా"�I చల6 " రF ఎటB6 ండ�T°
దూర�ేశమ	నుం(f వAdన �భసమ��xరమ	 అటB6 ం డ�ను. 26262626 కలకల;
�ేయబ(fన ఊటయ	 �ె(f��Pన బ	గ¶య	 Jమంతpడ� దుషpC "�I
లkబడ�టయ	 సమ�నమ	ల;. 27272727 �ేT: న¥�కమ	%ా �xK గ	ట మంA�� �ాదు.
దుర6భ���న సంగJ ప#S�లన �ేయ	ట ఘనతక; �ార ణమ	. 28282828 �Kా �ారమ	 ల�క
�ా(ైన ప�రమ	 ఎం�� తన మనసుqను అణచు��నల�"9ాడ�ను అం�ే.
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1111 ఎండ�ాలమ	నక; మంచు %SటCదు �Åత�ాలమ	నక; వరªమ	 %SటCదు అటBవలs
బ	��z ß̈ను"�I ఘనత %SటCదు. 2222 #?క�ల; ��టBC ��నుచు �x#ాడ�చున`
1ిచుdకయ	 �xటBచుండ� 9ాన�Å9:లయ	 ��గక;ండ�నటB6  Á̈తpవ�ల�" Wాపమ	
తగ	లక��వ�ను. 3333 గ	ఱÃమ	నక; చబ	క; %ా(fదక; కæç6మ	 మ�రF� ల �ప�నక;



బ¿తNమ	. 4444 9ా" మ�ఢత��ప�న మ�రF� "�I పKతp�తN ర !య� క;మ	
ఇAdనPQడల వ�ను 9ా" ��>య	ందువ�. 5555 9ా" మ�ఢత��ప�న
మ�రF� "�I పKతp�తN ర !మ	4 ఆల�గ	 �ేయ"PQడల 9ాడ� తన దృÌిC �I �xను
జj® "నను��నును. 6666 మ�రF� "�ేత వరNమ�నమ	 పంప�9ాడ� �ాళØ6  �ెగ%tటBC ��"
Vషమ	 �xK %Sన9ా"�� సమ� నుడ�. 7777 క;ంట-9ా" �ాళØ6  పటBC ల�క య	న`టB6
మ�రF� ల T°ట ¯ా��త �ాట- ల�క;ండ�ను 8888 బ	��z ß̈ను" ఘనపరచు9ాడ�
వ(fZ2లలk" #ాP కదలక;ండ కటBC 9ా"�� సమ�నుడ�. 9999 మ�రF� ల T°ట
¯ా��త మతpN ను%tను9ా" �ేJలk మ	ల;6  గ	చుd��న` టB6 ండ�ను. 10101010
అ¥�కమ	%ా TUం��న9ాడ� సమసNమ	 �ేయవచుdను మ�రF� "వలన కల;గ	
ల�భమ	 "ల;వదు కc>�I 9ా"" 1ి>Aన9ాడ�ను �ె(f��వ�ను. 11111111 తన
మ�ఢతను మరల కనుపరచు మ�రF� డ� క�I�న�x"�I JరFగ	 క;క���
సమ�నుడ�. 12121212 తన దృÌిC �I జj® "నను��ను9ా"" చూAJ9ా? 9ా""
గ	ణపరచుటకంటM మ�రF� " గ	ణపరచుట సుళØవ�. 13131313 ¯�మ#S�x#Sలk
Zింహమ	న`దనును �¥�లk Zింహ మ	న`దనును. 14141414 ఉతక]ద తల;ప�
JరFగ	ను తన పడక]ద ¯�మ#S JరFగ	ను. 15151515 ¯�మ#S �ాతKలk తన �ెP�
మ	ంచును T°ట-±దwక; �x" J#S%S PQతpN ట కషCమను��నును. 16161616 Á̈తpవ�ల;
చూపగల P�డ�గ	#SకంటM ¯�మ#S తన దృÌిC �I �xTE జj® "నను��నును 17171717 తనక;
పటC" జగడమ	నుబట-C  #³గ	9ాడ� �xట-��వ�చున` క;క� �ెవ�ల;
పటBC ��ను9ా"�� సమ�నుడ�. 18181818 �ెగ	ల; అమ	4ల; ��రవ�ల; VసరF 9:ఱ�Ã 9ాడ�
19191919 తన ��రFగ	9ా" ¹సప�Ad TEను నవ��ల�టక; �ేZిJన" పల;క;9ా"��
సమ�నుడ�. 20202020 కటMCల; ల�"PQడల అ%S` ఆ#S��వ�ను ��ం(ె%ాడ� ల�"PQడల



జగడమ	 చల�6 రFను. 21212121 9E(fబ�(f�ెక; బÐగ	¶ ల; అ%S`�I కటMCల; కలహమ	ల;
ప�ట-C ంచుటక; కలహ1ిKయ	డ�. 22222222 ��ం(ె%ా" మ�టల; రFAగల
ప�xరÍమ	లవంట-V అV లkకడ�ప�లk"�I ��%S��వ�ను. 23232323 �ెడ� హృదయమ	ను
1LKమగల మ�టల�డ� 12ద వ�ల;ను క>%Sయ	ండ�ట మంట- 12ంక;]�� 9:ం(f
ప�త�� సమ�నమ	. 24242424 పగ9ాడ� 12దవ�ల�� మ�యల; �ేZి అంతరంగమ	లk
కపటమ	 �xచు��నును. 25252525 9ాడ� దయ%ా మ�టల�(fనప�డ� 9ా" మ�ట నమ4
క;మ	 9ా" హృదయమ	లk ఏడ� Á̈యVషయమ	ల; కలవ�. 26262626 9ాడ�
తన�ే�షమ	ను కపట9Eషమ	�ేత �xచు��నును సమ�జమ	లk 9ా"
�ెడ�తనమ	 బయల;పరచబడ�ను. 27272727 గ	ంటను తKవ��9ా(ే �x"లk పడ�ను
#ాJ" ��#S6ంచు9ా"]���I అ�� J#S%S వచుdను. 28282828 అబదzమ	ల�డ�9ాడ� �xను
నల;గ%tట-Cన9ా#S" �ే�Ìిం చును ఇచdకప� మ�టల�డ� T°రF నషCమ	
కల;గజ³య	ను.

¯ా��తల; 27¯ా��తల; 27¯ా��తల; 27¯ా��తల; 27

1111 #³పట- ��నమ	నుగ�#Sd అJశయపడక;మ	 ఏ ��నమ	న ఏ�� సంభVంచుT°
అ�� క; �ె>యదు. 2222  T°రF �ాదు అను�(ే,  12దవ�ల; �ాదు పరFల� "ను`
��గడదగ	ను. 3333 #ాP బరFవ� ఇసుక ´µరమ	 మ�ఢ�" �Åపమ	 ఆ #?ంట-కంటM
బరFవ�. 4444 �Å\ ధమ	 కc\ ర���న�� �Åపమ	 వరదవలs ��రF6 న��. #�షమ	 ఎదుట
ఎవడ� "ల;వగలడ�? 5555 లkలkపల 1LK!ంచుటకంటM బ ©̈రంగమ	%ా గ��w ంచుట
�¤ల; 6666 �¤ల;ను �Å#S ZL` ©̈తpడ� %ాయమ	ల; �ేయ	ను పగ9ాడ� లsక�ల�"
మ	దుw ల;12టBC ను. 7777 కడ�ప� "ం(fన9ాడ� �ేT:పటBC T:ౖనను �¾K �I� 9Eయ	ను.



ఆక>%t"న9ా"�I �ేదువసుN 9:ౖనను Jయ�%ా నుండ�ను. 8888 తన Pల;6  V(fA
JరFగ	9ాడ� గ�డ� V(fA JరFగ	 ప�f�� సమ�నుడ�. 9999 �ైలమ	ను అతN రFను
హృదయమ	ను సం��షపరచు నటB6  �ె>�ా" హృదయమ	లkనుం(f వచుd
మధుర���న మ�టల; హృదయమ	ను సం��షపరచును. 10101010  ZL` ©̈తp"T:ౖనను
 తం(fK ZL` ©̈తpT:ౖనను V(fA 12టCక;మ	 క; అపద క>%Sన ��నమందు 
స�దరF" Pంట-�I 9:ళ6క;మ	 దూరమ	లkనున` స�దరF"కంటM
దగ¶రనున` ��రFగ	9ాడ� 9ాZి, 11111111 Tx క;మ�రF(x, జj® నమ	ను సం�ా��ంA Tx
హృద యమ	ను సం��షపరచుమ	. అప�డ� నను` "ం��ంచు9ా#S�� TEను
¥ైర�మ	%ా మ�టల�డ�దును. 12121212 బ	��zమంతpడ� అ�ాయమ	 వచుdట చూA
�xగ	ను జj® నమ	ల�"9ారF ãAంపక ఆపదలk పడ�దురF. 13131313 ఎదుట-9ా"��రక;
ప�టబ(fన9ా" వసN �మ	 ప�చుd ��నుమ	 పరFల��రక; ప�టబ(fన9ా"వలన
క;దువ12ట-C ంచుమ	. 14141414 9Eక;వTE ల�A %tపu శబwమ	�� తన ZL` ©̈తp"
�ºVంచు9ా" �º9:న 9ా"�I Wాపమ	%ా ఎంచ బడ�ను. 15151515 మ	సురF ��నమ	న
ఎడ�ెగక �ారF ళØ6 ను గయ��ÈPQ�న ´µర�య	 సమ�నమ	 16161616 �x""
ఆప¸చు9ాడ� %ా>" అప¸చు9ా" ��ను తన క;(f�ేత నూT:
పటBC ��ను9ా"��ను సమ� నుడ�. 17171717 ఇనుమ	�ేత ఇనుమ	 పదునగ	ను అటB6
ఒకడ� తన �ె>�ా"�I V9Eకమ	 ప�ట-C ంచును. 18181818 అం¸రప� �ెటBC ను 12ంచు9ాడ�
�x" ఫలమ	 Jనును తన యజమ�ను" మ"`ంచు9ాడ� ఘనతTUందును. 19191919
ట-లk మ	ఖమ	నక; మ	ఖమ	 కనబడ�నటB6  ఒక" మనసుqనక; మ#S±క"
మనసుq కనబడ�ను. 20202020 �ా�xళమ	నక;ను అ%ాధ కcపమ	నక;ను తృ1ిN  �ాTE
రదు ఆల�గ	న నరFల దృÌిC  తృ1ిN �ాTEరదు. 21212121 మ�స�ేత 9:ం(f" ��>! �ేత



బం%ారFను �xను ��ం��న �×#SN�ేత నరF" ప#SWó¥�ంపవచుdను. 22222222 మ�ఢ�"
#�ట-లk" %�ధుమలలk 9EZి #�కట దంAనను 9ా" మ�ఢత 9ా" వద>��దు. 23232323
 ప�వ�ల ZిÍJ జjగ\తN %ా �ె>Zి��నుమ	  మందలయందు మనసుq
ఉంచుమ	. 24242424 ధనమ	 Wాశ�తమ	 �ాదు �I#§టమ	 తరతరమ	ల; ఉండ�Tx? 25252525
ఎం(fన గ(fi  9ా!9Eయబ(ెను పAdక కనబడ� చున`�� ��ండగ(fi
P�రబ(fయ	న`�� 26262626  వసN �మ	ల��రక; %tఱÃ1ిల6 ల;న`V ఒక �ే"
క\యధనమ	నక; ��టäC ళØ6  స#S��వ�ను 27272727  ఆ}రమ	నక;  Pంట-9ా#S
ఆ}రమ	నక;  ప"క�ెN ల yవనమ	నక; �¤క�ాల; సమృ��zయగ	ను.

¯ా��తల; 28¯ా��తల; 28¯ా��తల; 28¯ా��తల; 28

1111 ఎవడ�ను తరFమక;ండTE దుషpC డ� �ా#S��వ�ను Jమంతpల; Zింహమ	వలs
¥ైర�మ	%ా నుందురF. 2222 �ేశసుÍ ల �ోషమ	వలన �x" అ¥��ారFల; అTEక;
లగ	దురF బ	��zజj® నమ	ల; గల9ా#S�ేత �x" అ¥��ారమ	 ZిÍ ర పరచబడ�ను. 3333
áదలను బµ¥�ంచు ద#SదుK డ� ఆ}రవసుN వ�లను ఉండ"య�క ��టBC ��"��వ�
9ాన�� సమ�నుడ�. 4444 ధర4WాసN �మ	ను ��K Zి9Eయ	9ారF దుషpC లను ��గడ�
చుందురF ధర4WాసN �మ	 ననుస#Sంచు9ారF 9ా#S�� ��#ాడ� దురF. 5555 దుషpC ల;
Tx�య��ట-C�ైన�� గ\ ©̈ంపరF PQ�9ాను ఆశ\Pంచు9ారF సమసNమ	ను
గ\ ©̈ం చుదురF. 6666 వంచక;(ై ధనమ	 సం�ా��ంAన9ా"కంటM య�xరÍమ	%ా
పKవ#SNంచు ద#SదుK డ� 9ాZి. 7777 ఉప�ేశమ	 నం%§క#Sంచు క;మ�రFడ� బ	��z గల9ాడ�
తpంటరFల సహ9ాసమ	 �ేయ	9ాడ� తన తం(fK�I అప�×#SN �ెచుdను. 8888
వ(fi�ేతను దు#ా6 భమ	�ేతను ఆZిN  12ంచు��ను9ాడ� ద#SదుK లను



కరFణÝంచు9ా"��రక; �x" కcడబ¿టBC ను. 9999 ధర4WాసN �మ	Vనబడక;ండ �ెV"
�¾ల%Sంచు��ను9ా" �Kా రÍన Á̈యమ	. 10101010 య�xరÍవంతpలను దు#ా4ర¶మందు
��1ిuంచు9ాడ� �xను తKV�న %�Jలk �xTE పడ�ను య�xరÍవంతpల;
�¤లsౖన�x"" స�తంJKంచు��ం దురF. 11111111 ఐశ�ర�వంతpడ� తన దృÌిC �I �xTE జj® "
V9Eకమ	గల ద#SదుK డ� 9ా"" ప#SWó¥�ంచును. 12121212 Jమంతpలక; జయమ	
కల;గ	ట మ}ఘనతక; �ార ణమ	 దుషpC ల; %tపu9ారగ	నప�డ� జనుల;
�x%Sయ	ం దురF. 13131313 అJక\మమ	లను �xA12టBC 9ాడ� వ#Szల6 డ� 9ాట-" ఒప���"
V(fA12టBC 9ాడ� క"కరమ	 ��ందును. 14141414 "త�మ	 భయమ	గ>%S
పKవ#SNంచు9ాడ� ధను�డ� హృదయమ	ను క� Sనపరచు��ను9ాడ� �×డ�లk పడ�ను.
15151515 బÐబË#Sంచు Zింహమ	ను JరFగ	ల�డ� ఎల;గ	బంట-య	 ద#SదుK లsౖన జనుల
TEల; దుషpC డ�ను సమ�నమ	ల;. 16161616 V9Eకమ	ల�"9ాడ9:ౖ జనులను అ¥�కమ	%ా
బµధ12టBC  అ¥��ా#§, దు#ా6 భమ	ను �ే�Ìించు9ాడ� �º# �ా య	ష4ంతpడగ	ను. 17171717
�Kా ణమ	 ¬Zి �ోషమ	 కటBC ��"న9ాడ� %�J�I పరF%?తpN చుTx`డ� ఎవరFను
అట-C9ా"" ఆపకcడదు. 18181818 య�xరÍమ	%ా పKవ#SNంచు9ాడ� ర�fంపబడ�ను
మ�ర �పKవరNన గల9ాడ� హ�ాతpN %ా ప(f��వ�ను. 19191919 తన ��లమ	 ZLద�మ	
�ేZి��ను9ా"�I కడ�ప�"ండ న`మ	 �ొరక;ను వ�రÍ���న9ాట-"
అనుస#Sంచు9ా#S�I కల;గ	 1Lద#Sకమ	 ఇంతంత�ాదు. 20202020 నమ4క���న9ా"�I
�º9:నల; ��ండ�%ా కల;గ	ను. ధనవంతpడగ	టక; ఆతpరపడ�9ాడ� hmTUందక
��డ�. 21212121 పm�ాతమ	 చూప�ట మంA�� �ాదు #tటMCమ	క���రక; ఒకడ�
�ోషమ	�ేయ	ను. 22222222 �ెడ� దృÌిC గల9ాడ� ఆZిN  సం�ా��ంప ఆతpరపడ�ను తనక;
ద#SదKత వచుdన" 9ా"�I �ె>యదు. 23232323 Txల;క�� ఇచdకమ	ల�డ� 9ా"కంటM



నరFలను గ��w ంచు9ాడ� తpదక; ఎక;�వ దయ��ం దును. 24242424 తన త>దండ�K ల
¯�మ	4 �ోచు��" అ�� �ోKహమ	�ాదను��ను9ాడ� నhంపజ³య	9ా"�I జత�ాడ�.
25252525 1L#ాసగల9ాడ� కలహమ	ను #³ప�ను PQ�9ాయందు
నమ4కమ	ంచు9ాడ� వ#Szల;6 ను. 26262626 తన మనసుqను నమ	4��ను9ాడ�
బ	��z ß̈నుడ� జj® నమ	%ా పKవ#SNంచు9ాడ� త1ిuంచు��నును. 27272727
áదల�Iచుd9ా"�I ల�! కల;గదు కను`ల; మ�Zి��ను9ా"�I బహÑ Wాపమ	ల;
కల; గ	ను. 28282828 దుషpC ల; %tపu9ారగ	నప�డ� జనుల; �xగ	��ందురF 9ారF
నhంచునప�డ� Jమంతpల; ఎక;�వగ	దురF.

¯ా��తల; 29¯ా��తల; 29¯ా��తల; 29¯ా��తల; 29

1111 ఎ"`¯ారFల; గ��w ంAనను లkబడ"9ాడ� మ#S JరFగ	ల�క;ండ హ�ాతpN %ా
Txశనమగ	ను. 2222 Jమంతpల; పKబ>నప�డ� పKజల; సం��ÌింతpరF దుషpC డ�
ఏల;నప�డ� పKజల; "ట�C రFuల; Vడ�తpరF. 3333 జj® నమ	ను 1LK!ంచు9ాడ� తన
తం(fK" సం��ష పరచును 9Eశ�ల�� ¯ాంగత�మ	 �ేయ	9ాడ� అత" ఆZిN "
�ాడ��ేయ	ను. 4444 Tx�యమ	 జ#S%Sంచుటవలన #ాà �ేశమ	నక; �³మమ	
కల;గజ³య	ను లంచమ	ల; ప�చుd��ను9ాడ� �ేశమ	ను �ాడ��ేయ	ను. 5555 తన
��రFగ	9ా"�� ఇచdకమ	ల�డ�9ాడ� 9ా" పటBC ��నుటక; వల9Eయ	9ాడ�. 6666
దుషpC " మ�ర¶మ	న బ¢నుల; ఉంచబడ�ను Jమంతpడ� సం��ష%ానమ	ల;
�ేయ	ను. 7777 Jమంతpడ� áదల��రక; Tx�యమ	 V�x#Sంచును దుషpC డ�
జj® నమ	 V9EAంపడ�. 8888 అప}సక;ల; పటCణమ	 తల6 (fల6 జ³య	దురF జj® నుల;
�Åపమ	 చల�6 #?dదరF. 9999 జj® " మ�ఢ�"�� 9ా��ంచునప�డ� 9ాడ� ఊరక;ండక



#³గ	చుండ�ను. 10101010 నరహంతక;ల; "#�w షpలను �ే�ÌించుదురF అట-C9ారF
య�xరÍవంతpల �Kా ణమ	 ¬య ¸తpరF. 11111111 బ	��z ß̈నుడ� తన �Åపమంత
కనుపరచును జj® నమ	గల9ాడ� �Åపమ	 అణచు��" �x"" చూప క;ండ�ను. 12121212
అబదzమ	ల Txల�Iంచు #ాàనక; ఉ�ో�గసుÍ లందరF దుషpC ల;%ా నుందురF 13131313
áదల;ను వ(fi �Iచుd9ారFను క>Zి��ందురF ఉభయ	లక; 9:ల;గ	"చుd9ాడ�
PQ�9ాP�. 14141414 ఏ #ాà ద#SదుK లక; సత�మ	%ా Tx�యమ	 ¬రFdT° ఆ #ాà
Zిం}సనమ	 "త�మ	%ా ZిÍ రపరచబడ�ను. 15151515 బ¿తNమ	ను గ��w ంప�ను జj® నమ	
కల;గజ³య	ను అదుప�ల�" బµల;డ� తన త>6�I అవమ�నమ	 �ెచుdను. 16161616
దుషpC ల; పKబ>నప�డ� �ెడ�తనమ	 పKబల;ను 9ారF ప(f��వ�టను
Jమంతpల; కను`ల�ర చూ�ె దరF. 17171717  క;మ�రF" h�fంAనPQడల అతడ�
"ను` సం��ష పరచును  మనసుqక; ఆనందమ	 కల;గజ³య	ను 18181818 �ే9Ù�IN
ల�"PQడల జనుల; కటBC ల�క JరFగ	దురF ధర4WాసN �మ	 ననుస#Sంచు9ాడ�
ధను�డ�. 19191919 �xసుడ� 9ాగwండన�ేత గ	ణపడడ� �xతuర�మ	 �ె>Zి��న`ను
9ాడ� లkబడడ� 20202020 ఆతpరప(f మ�టల�డ�9ా" చూAJ9ా? 9ా"కంటM
మ�రF� డ� సుళØవ�%ా గ	ణపడ�ను. 21212121 ఒకడ� తన �xసు" Aన`పuట-నుం(f
%ా#ాబమ	%ా 12ంAనPQడల తp��" 9ాడ� క;మ� రFడ�%ా ఎంచబడ�ను. 22222222
�Å1ిషp¡ డ� కలహమ	 #³ప�ను మ	ం%�1ి అ¥�క���న దుÌి!"యల; �ేయ	ను. 23232323
ఎవ" గర�మ	 9ా"" త%S¶ంచును Vనయమనసు�డ� ఘనతTUందును 24242424
�ొంగ�� �ాల;కcడ�9ాడ� తనక;�xTE పగ9ాడ� అట-C9ాడ� ఒటBC  12ట-Cనను సంగJ
�ెపuడ�. 25252525 భయపడ�టవలన మనుషp�లక; ఉ#S వచుdను PQ�9ాయందు
న!్మక య	ంచు9ాడ� సుర�fత మ	%ా నుండ�ను. 26262626 అTEక;ల; ఏల;9ా"



దయ �ÅరFచుందురF మనుషp�లను ¬రFu ¬రFdట PQ�9ా వశమ	. 27272727
దు#ా4రF¶ డ� Jమంతpలక; Á̈య	డ� య�xరÍవరNనుడ� భ�IN ß̈ను"�I

Á̈య	డ�.

¯ా��తల; 30¯ా��తల; 30¯ా��తల; 30¯ా��తల; 30

1111 �ే9Ù�IN , అన%ా య��? క;మ�రF(ైన ఆగ�రF ప>�Iన మ�టల;.ఆ మనుషp�డ�
ఈ¬P�ల;నక;ను, ఈ¬P�ల;నక;ను ఉ�ా�ల;నక;ను �ె1ిuనమ�ట. 2222
"శdయమ	%ా మనుషp�లలk Txవంట- ప��Kా య	డ� ల�డ� నరFలక;న`
V9Eచన Txక; ల�దు. 3333 TEను జj® Tx´µ�సమ	 �ేZి��న`9ాడను �ాను ప#S�దz
�ేవ�"గ�#Sdన జj® నమ	 ��ందల�దు. 4444 ఆ�ాశమ	న�?�I� మరల ��%Sన9ా(ెవడ�?
తన 1ి(f�Iళ6�� %ా>" పటBC ��న`9ా(ెవడ�? బటCలk ళØ6  మ�టకట-Cన9ా(ెవడ�?
భ�!±క� ��క;�ల"`ట-" ¯ాÍ 1ింAన 9ా(ెవడ�? ఆయన 1L#³¹ ఆయన
క;మ�రF" 1L#³¹ క; �ె>Zియ	న`�x? 5555 �ేవ�" మ�టల"`య	 ప�టమ	
12టCబ(fన9E ఆయనను ఆశ\Pంచు9ా#S�I ఆయన �³(ెమ	. 6666 ఆయన మ�టల��
ఏ!య	 �ేరdక;మ	 ఆయన "ను` గ��w ంచుTE¹ అప�డ� వ�
అబ��z క;డవగ	దువ�. 7777 �ే9ా, TEను �� #?ండ� మనవ�ల; �ేZి��ను చుTx`ను
TEను చ"��కమ	ందు 9ాట-" Txకనుగ\ ©̈ంప�మ	; 8888 వ�రÍ���న9ాట-"
ఆబదzమ	లను Txక; దూరమ	%ా నుంచుమ	 1Lద#Sకమ	T:ౖనను
ఐశ�ర�మ	T:ౖనను Txక; దయ �ేయక;మ	 త%Sనంత ఆ}రమ	 Txక;
అనుగ\ ©̈ంప�మ	. 9999 ఎక;�9:ౖనPQడల TEను కడ�ప� "ం(fన9ాడT:ౖ "ను`
Vస#SèంA PQ�9ా PQవడ" అందుTE¹ ల�క áదT:ౖ �ొం%S> Tx �ేవ�"



Txమమ	ను దూÌింతp TE¹. 10101010 �xసు"గ�#Sd 9ా" యజమ�ను"��
��ం(ెమ	ల; �ెపuక;మ	 9ాడ� "ను` శ1ించును ఒక9Eళ వ� h�ÔరFú డ
వగ	దువ�. 11111111 తమ తం(fK" శ1ించుచు త>6" �ºVంచ" తరమ	 కలదు. 12121212 తమ
దృÌిC �I �xమ	 �దుz లsౖ తమ మ�>న�మ	నుం(f కడ�గబడ" 9ా#S తరమ	 కలదు.
13131313 కను`ల; T:JN �I వAdన9ా#S తరమ	 కలదు. 9ా#S కను#?పuల; ఎంత
12ౖ�?తN బ(fయ	న`V! 14141414 �ేశమ	లk ఉండక;ండ 9ారF ద#SదుK లను !ంగ	 నటB6 ను
మనుషp�లలk ఉండక;ండ áదలను నhంపజ³య	 నటB6 ను ఖడ¶ మ	వంట- పళØ6 ను
కతpN లవంట- దవడపళØ6 ను గల 9ా#S తరమ	 కలదు. 15151515 జలగక; ఇమ	4 ఇమ	4
అను కcతpరF>దwరF కలరF తృ1ిN పడ"V మ�డ� కలవ��xల;ను అ" పల;క"V
Txల;గ	 కలవ�. 16161616 అ9Eవన%ా �ా�xళమ	, కన" గర»మ	, రF �xల;ను అన"
భ�!, �xల;ను అన" అ%S`. 17171717 తం(fK" అపహZింA త>6  మ�ట VనTUల6 " 9ా"
కను` లkయ �ాక;ల; 1ీక;ను ప�f#ాà 1ిల6 ల; �x"" Jనును. 18181818 Tx బ	��z �I
!ంAనV మ�డ� కలవ� TEను గ\ ©̈ంపల�"V Txల;గ	 కలవ�. అ9Eవన%ా,
అంత#Smమ	న ప�f#ాà జjడ, 19191919 బండ]ద సరuమ	 జjడ, న(fసమ	దKమ	న
ఓడ నడచుజjడ, కన�క�� ప�రFషp" జjడ. 20202020 జj#SణÝ±క� చర�య	ను అట-C�ే;
అ�� J" T°రF తpడ�చు��" TEను ఏ �ోషమ	 ఎరFగననును. 21212121 భ�!"
వణ�IంచునV మ�డ� కలవ�, అ�� ¹య ల�"V Txల;గ	 కలవ�. 22222222 అ9Eవన%ా,
#ాజ#Sకమ	నక; వAdన �xసుడ�, కడ�ప� "ండ అన`మ	 క>%Sన మ�రF� డ�, 23232323
కంటక;#ాలsౖ య	ం(f 12ం(f6 PQ�న ZీN �, యజమ�ను #ా>�I హక;� �xరF#ాలsౖన �xZి.
24242424 భ�!]ద Aన`V Txల;గ	 కలవ� అPనను అV !�I�> జj® నమ	గలV.
25252525 *మల; బలమ	ల�" yవ�ల; అPనను అV 9EసVలk తమ ఆ}రమ	ను



Zిదzపరచు��నును. 26262626 Aన` క;ం�ేళØ6  బలమ	ల�" yవ�ల; అPనను అV 1LటB
సందులలk "9ాసమ	ల; క>uంచు��నును. 27272727 !డ�తలక; #ాà ల�డ�
అPనను అవ"`య	 పంక;N ల; ¬#S ¯ా%S��వ�ను. 28282828 బ>6" �ేJ�� వ�
పటBC ��నగలవ� అPనను #ాàల గృహమ	లలk అ�� య	ండ�ను. 29292929
డంబమ	%ా నడ�చునV మ�డ� కలవ� � §V�� నడ�చునV Txల;గ	 కలవ� 30303030 
అ9Eవన%ా ఎల6 మృగమ	లలk ప#ాక\మమ	గల�ై ఎవ"�?rన భయప(f 9:నుకక;
JరFగ" Zింహమ	 31313131 Wóణం%S క;క�, �¤క��తp, తన Z2ౖన�మ	నక; మ	ందు
నడ�చుచున` #ాà. 32323232 వ� బ	��z ß̈నుడ9:ౖ అJశయప(f య	ం(fనPQడల
�×డ� ãAంA య	ం(fనPQడల  �ేJ�� T°రF మ�Zి��నుమ	. 33333333 �ాల;
తరచ%ా 9:న` ప�టBC ను, మ	క;� 1ిండ%ా రకNమ	 వచుdను, �Åపమ	 #³ప%ా
కలహమ	 ప�టBC ను

¯ా��తల; 31¯ా��తల; 31¯ా��తల; 31¯ా��తల; 31

1111 #ాజ?ౖన లsమ�P�ల; మ�టల;, అత" త>6  అత" క;ప�ేhంAన �ే9Ù�IN , 2222 Tx
క;మ�రF(x, TETEమందును? TEను కన` క;మ� రF(x, TETEమందును? Tx
nÖ క;�ల; nÖ �I� క"న క;మ�రF(x, TETE మందును? 3333  బలమ	ను
ZీN �ల�Iయ�క;మ	 #ాàలను నhంపజ³య	 ZీN �ల�� సహ9ాసమ	 �ేయ క;మ	 4444
�xK �Ôరసమ	 �xK గ	ట #ాàలక; తగదు లsమ�P�లc, అ�� #ాàలక; తగదు
మద��ాTxస�IN అ¥��ారFలక; తగదు. 5555 �xK %SనPQడల 9ారF కటCడలను మరతpరF
�ºనులకంద#S�I అTx�యమ	 �ేయ	దురF 6666 �Kా ణమ	 ��వ�చున`9ా"�I
మద�మ	 "య	�(f మT°9ా�క;లమ	గల9ా#S�I �xK �Ôరసమ	 "య	�(f. 7777 9ారF



�xK %S తమ 1Lద#Sకమ	 మరతpరF తమ శ\మను ఇక తలంచక;ందురF. 8888
మ�గ9ా#S�I" ��క;�ల�"9ా#Sకంద#S�I" Tx�యమ	 జరFగ	నటB6   T°రF
�ెరFవ�మ	. 9999  T°రF �ెరA Tx�యమ	%ా ¬రFu ¬రFdమ	 �ºనులక;ను
శ\మపడ�9ా#S�I" ద#SదుK లక;ను Tx�యమ	 జ#S%Sంప�మ	. 10101010 గ	ణవJPQ�న
´µర� �ొరFక;ట అరFదు అట-C�� మ	త�మ	కంటM అమ�ల����న��. 11111111 ఆ��
12"!ట- ఆ��యందు న!్మకయ	ంచును అత" ల�భ�Kా 1ిN �I 9:>J కల;గదు.
12121212 ఆ�� �xను బKదుక; ��నమ	ల"`య	 అత"�I �¤ల; �ేయ	ను %ా"
�×(ే!య	 �ేయదు. 13131313 ఆ�� %tఱÃబÐచుdను అVZ2Txరను 9:దక;ను తన
�ేతpల�ర 9ాట-�� ప"�ేయ	ను. 14141414 వరNకప� ఓడల; దూరమ	నుం(f ఆ}రమ	
�ెచుdనటB6  ఆ�� దూరమ	నుం(f ఆ}రమ	 �ెచుd��నును. 15151515 ఆ�� *కట-��TE
ల�A, తన Pంట-9ా#S�I ´¢జనమ	 Zిదzపరచును తన ప"క�ెN లక; బ�ెNమ	
ఏరuరచును. 16161616 ఆ�� ��లమ	ను చూA �x"" ¬Zి��నును �xమ	 కcడబ¿ట-Cన
దKవ�మ	 12ట-C  �xK m��ట ±కట- Txట-ంచును. 17171717 ఆ�� న(fకటBC �ేత నడ�మ	
బలపరచు��" �ేతpల�� బలమ	%ా ప"�ేయ	ను 18181818 తన 9ా��ారల�భమ	
అనుభవమ	�ే �ె>Zి��నును #ాJK9Eళ ఆ�� �ºపమ	 ఆ#S��దు. 19191919 ఆ�� పంటMను
�ేత పటBC ��నును తన 9EKళ6�� కదురF పటBC ��" వడ�క;ను. 20202020 �ºనులక; తన
�ెP� �xప�ను ద#SదుK లక; తన �ేతpల; �xప�ను 21212121 తన Pంట-9ా#S�I చ>
తగ	ల;న" భయపడదు ఆ�� Pంట-9ారందరF రకNవరÞ వసN �మ	ల; ధ#SంAన
9ారF. 22222222 ఆ�� పరFప�లను Zిదzపరచు��నును ఆ�� బటCల; సన`" TxరబటCల;
రకNవరÞప� వసN �మ	ల;. 23232323 ఆ�� 12"!ట- �ేశప� 12దwల��కcడ కcరFdం డ�ను
గV"±దw 1LరF%t"న9ా(ై య	ండ�ను. 24242424 ఆ�� TxరబటCల; TEPంA



అమ	4నున(fకట6 ను వరNక;లక; అమ	4ను. 25252525 బలమ	ను ఘనతయ	 ఆ��క;
వసN �మ	ల; ఆ�� #ాబ¢వ� �ాలమ	 Vషయ��� "ర»యమ	%ా ఉండ�ను. 26262626
జj® నమ	 క>%S తన T°రF �ెరచును కృపగల ఉప�ేశమ	 ఆ�� బ¢¥�ంచును. 27272727
ఆ�� తన Pంట-9ా#S నడతలను బµగ	%ా క" 12టBC ను ప"�ేయక;ండ ఆ��
´¢జనమ	 �ేయదు. 28282828 ఆ�� క;మ�రFల; ల�A ఆ��ను ధను�#ాలందరF
�xలమం�� క;మ�#?Nల; పJవK�xధర4మ	 ననుస#SంA 29292929 య	Tx`రF %ా"
9ారంద#S" వ� !ంAన�xనవ� అ" ఆ�� 12"!ట- ఆ��ను ��గడ�ను. 30303030
అందమ	 ¹సకరమ	, ¯êందర�మ	 వ�రÍమ	 PQ�9ాయందు భయభక;N ల;
క>%Sన ZీN � ��" య�డబడ�ను 31313131 �ేZిన ప""బట-C  అట-C�x"�I
పKJఫల!య�దగ	ను గవ�నుల±దw ఆ�� పనుల; ఆ��ను ��"య�డ�ను.

పKసం%S 1పKసం%S 1పKసం%S 1పKసం%S 1

1111 �x�దు క;మ�రFడ�ను PQర�షల�మ	లk #ాàT:ౖ య	ం(fన పKసం%S ప>�Iన
మ�టల;. 2222 వ�రÍమ	 వ�రÍమ" పKసం%S �ెప�చుTx`డ�, వ�రÍమ	 వ�రÍమ	
సమసNమ	 వ�రÍ�¤. 3333 సూరF�"�I\ంద నరFల; పడ�చుండ� �ాటB అంతట-వలన
9ా#S�I కల;గ	చున` ల�భ �¤!? 4444 తరమ	 9:ంబ(f తరమ	 గJంA
��వ�చున`��; భ�!±కటä PQల6 ప�డ�ను "ల;చున��. 5555 సూరF�డ�ద
Pంచును, సూరF�డ� అసN!ంచును, �xనుదPంచు సÍలమ	 మరల �ేరFటక;
త�రపడ�ను. 6666 %ా> ద�fణమ	నక; ��P ఉతN రమ	నక; JరFగ	ను; ఇటB6  మరల
మరల JరFగ	చు తన సం�xరమ�ర¶మ	న J#S%S వచుdను. 7777 నదుల"`య	
సమ	దKమ	లk పడ�ను, అP�ే సమ	దKమ	 "ండ�ట ల�దు; నదుల;



ఎక�డనుం(f �ా#SవచుdT° అక�(f�³ అV ఎప�డ�ను మర>��వ�ను 8888 ఎడ�ె#S1ి
ల�క;ండ సమసNమ	 జరFగ	చున`��; మనుషp�ల; �x" Vవ#Sంప జjలరF;
చూచుట�ేత కను` తృ1ిN ��ందక;న`��, Vనుట�ేత �ెV�I తృ1ిN కల;గ	ట ల�దు. 9999
మ	నుప� ఉం(fన�ే ఇక ఉండబ¢వ� న��; మ	నుప� జ#S%Sన�ే ఇక
జరFగబ¢వ�న��; సూరF�" �I\ంద నూతన���న �ే��య	 ల�దు. 10101010 ఇ��
నూతన���నద" ±క�x"గ�#Sd ±కడ� �ెప�ను; అ��య	ను మనక;
మ	ందుం(fన తరమ	లలk ఉం(fన�ే. 11111111 ప�రF�ల; జj® పక మ	నక; #ారF;
ప�టCబ¢వ�9ా#S జj® పకమ	 ఆ తరF9ాత నుండ బ¢వ�9ా#S�I కల;గదు. 12121212
పKసం%ST:ౖన TEను PQర�షల�మ	నందు ఇW\ా P�Ú య	ల]ద #ాàT:ౖ య	ంట-".
13131313 ఆ�ాశమ	�I\ంద జరFగ	 న�� అంతట-" జj® నమ	�ేత V�x#SంA గ\ ©̈ంచుట�?r Tx
మనసుq ">1ిJ"; 9ారF �º"�ేత అ´µ�సమ	 TUందవలs న" �ేవ�డ�
మ�నవ�లక; ఏ#ాuటB�ేZిన పKయ�సమ	 బహÑ క� Sన���న��. 14141414 సూరF�"�I\ంద
జరFగ	చున` �I\యల న"`ట-" TEను చూAJ"; అV అ"`య	 వ�రÍమ	ల�, అV
±కడ� %ా>�?r పKయ�స ప(fనటBC న`V. 15151515 వంకర%ానున` �x"" చక�పరచ
శక�మ	�ాదు, లkపమ	గల�� లsక�క; #ాదు. 16161616 PQర�షల�మ	నందు Txక;
మ	ందున` 9ారంద#S కంటMను TEను �xల ఎక;�వ%ా జj® నమ	 సం�ా��ంAJ
న"య	, జj® నమ	ను Vద�ను TEను ప�రÞమ	%ా అభ�ZింAJ న"య	 Tx
మనసుqలk TEనను��ంట-". 17171717 Tx మనసుq ">1ి, జj® Tx´µ�సమ	ను
9:ఱ�Ã తనమ	ను మJ ß̈నతను �ె>Zి��నుటక; పKయJ`ంAJ"; అP�ే ఇ��య	
%ా>�?r పKయ�సపడ�టP� అ" �ె>Zి��ంట-". 18181818 V¯ాN ర ���న జj® Tx´µ�సమ	�ేత
V¯ాN ర���న దుఃఖమ	 కల;గ	ను; అ¥�క Vద� సం�ా��ంAన9ా"�I అ¥�క Wóకమ	



కల;గ	ను.
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1111 �ా "ను` సం��షమ	�ేత Wó¥�ంA చూతpను; వ� �¤ల; ననుభVంA
చూడ�మ" TEను Tx హృదయ మ	�� �ెప���ంట-"; అP�ే అ��య	
వ�రÍపKయత` మ�PQను. 2222 నవ����వ� 9:ఱ �Ã �xనవ"య	, సం��ష మ	���ేత
కల;గ	న�ే!య"య	 TEవంట-". 3333 Tx మనసుq ఇంకను జj® నమ	
అనుస#Sంచుచుండ%ా ఆ�ాశమ	 �I\ంద �xమ	 బKదుక;�ాలమంతయ	
మనుషp�ల; ఏ!�ేZి �¤ల; అనుభVంతp#� చూడవలsన" తలA, Tx
�ేహమ	ను �xK �Ôరసమ	�ేత సం��షపరచు��ందున"య	, మJ ß̈నత±క�
సంగJ అంతయ	 గ\ ©̈ంతpన"య	 Tx మనసుqలk TEను ãచన �ేZి��ంట-".
4444 TEను %tపu పనుల; �ేయబ�ను��ంట-", Tx��రక; ఇండ�6  కట-C ంచు ��ంట-",
�xK m��టల; Txట-ంచు��ంట-". 5555 Tx��రక; ��టలను శృం%ారవనమ	లను
9EPంచు��" 9ాట-లk సకలVధమ	లsౖన ఫలవృmమ	లను Txట-ంAJ". 6666
వృmమ	ల TxరFమళ6క; రF�ారFట�?r TEను �ెరFవ�ల; తKV�ంచు ��ంట-". 7777 
ప"9ా#S" ప" క�ెN లను సం�ా��ంచు��ంట-"; Tx Pంట ప�ట-Cన �xసుల;
Txక;ం(f#S; PQర�షల�మ	 నందు Txక; మ	ందుం(fన 9ారంద#SకంటM ఎక;�వ%ా
పసుల మందల;ను %tఱÃ  �¤కల మందల;ను బహÑ V¯ాN రమ	%ా
సం�ా��ంచు��ంట-". 8888 Tx��రక; TEను 9:ం(f బం%ార మ	లను, #ాàల;
సం�ా��ంచు సంపదను, ఆ య� �ేశ మ	లలk �ొరFక; సంపతpN ను కcరFd��ంట-";
TEను %ాయ క;లను %ాయక;#ాండKను మనుషp�>చûPంచు సంపదలను



సం�ా��ంచు��" బహÑమం�� ఉపపతp`లను ఉంచు ��ంట-". 9999 Txక; మ	ందు
PQర�షల�మ	నందున` 9ారంద#S కంటMను TEను ఘనుడT:ౖ అ�వృ��z  TUం��J";
Tx జj® నమ	 నను` V(fA ��ల�దు. 10101010 Tx కను`ల; ఆhంAన 9ాట-లk �ే"" అV
చూడక;ండ TEను అభ�ంతరమ	 �ేయల�దు; మ#Sయ	 Tx హృదయమ	 Tx
పనుల"`ట-"బట-C  సం�� Ìింప%ా సం��షకర���న�ే��య	 అనుభVంచక;ండ
TEను Tx హృదయమ	ను "రËం¥�ంపల�దు. ఇ�ే Tx పనుల"`ట- వలన Txక;
�ొ#S�Iన ´µగ�మ	. 11111111 అప�డ� TEను �ేZిన పనుల"`య	, 9ాట-��ర�?r TEను ప(fన
పKయ�సమంతయ	 TEను "�x"ంA V9EAంప%ా అవ"`య	 వ�రÍ���నV%ాను
ఒకడ� %ా>�I పKయ�సప(fనటBC %ాను అగ	ప(ెను, సూరF�" �I\ంద
ల�భకర���న�ే��య	 ల�నటBC  Txక; కనబ(ెను. 12121212 #ాà తరF9ాత #ాబ¢వ� 9ాడ�,
ఇ��వరక; జ#S%Sన �x" Vషయమ	 సPతమ	 ఏ! �ేయ	T° అను��", TEను
జj® నమ	ను 9:ఱ�Ã తనమ	ను మJ ß̈నతను ప#S�>ంచు ట�?r ప�ను��ంట-". 13131313
అంతట *కట-కంటM 9:ల;గ	 ఎంత పKãజనకర¹ బ	��z ß̈నతకంటM జj® నమ	
అంత పKã జనకరమ" TEను �ె>Zి��ంట-". 14141414 జj® "�I కను`ల; తలలk
నున`V, బ	��z ß̈నుడ� *కట-యందు నడ�చుచుTx`డ�; అPనను అంద#S�I"
ఒక�టä గJ సంభVంచున" TEను గ\ ©̈ంAJ". 15151515 �ావ�న బ	��z  ß̈ను"�I
సంభVంచునటä6  Txక;ను సంభVంచును గనుక TEను అ¥�క జj® నమ	 ఏల
సం�ా��ంAJన" Tx హృదయమందను��ంట-". ఇ��య	 వ�రÍ�¤. 16161616
బ	��z ß̈నులను గ�#SdనటB6 %ాTE జj® నులను గ�#Sdయ	 జj® పకమ	 ఎన`ట-�I"
య	ంచబడదు; #ాబ¢వ� ��న మ	లలk 9ారందరFను మరFవబ(fన9ా#?r
య	ందురF; జj® నుల; మృJTUందు Vధ��ట-C�ో బ	��z ß̈నుల; మృJTUందు



Vధమట-C�ే. 17171717 ఇ�� చూడ%ా సూరF�" �I\ంద జరFగ	న�� Txక; వ�సనమ	
ప�ట-C ం�ెను అంతయ	 వ�రÍమ	 %ాను ఒకడ� %ా>�?r పKయ�సప(fనటBC %ాను
కనబ(ెను గనుక బKదుక;ట Tx కసహ�మ�PQను. 18181818 సూరF�" �I\ంద TEను
పKయ�సప(f �ేZిన పనుల"`ట-" Tx తరF9ాత వచుd9ా"�I TEను
V(fA12టCవలsన" �ె>Zి ��" TEను 9ాట-యందు అసహ�ప(fJ". 19191919 9ాడ�
జj® నమ	 గల9ా(ై య	ండ�T° బ	��z ß̈ను(ై య	ండ�T° అ�� ఎవ "�I �ె>య	ను?
అP�ే సూరF�" �I\ంద TEను పKయ�స ప(f జj® నమ	�ేత సం�ా��ంచు��న` Tx
కషCఫలమంతట- ]దను 9ాడ� అ¥��ా#SPQ� య	ండ�ను; ఇ��య	ను వ�రÍ�¤. 20202020
�ావ�న సూరF�" �I\ంద TEను ప(fన పKయ�స మంతట- Vషయ��� TEను ఆశ
V(fAన 9ాడT:ౖJ". 21212121 ఒకడ� జj® నమ	��ను �ె>V��ను య	�IN��ను
పKయ�సప(f ఏ�ో ఒక ప" �ేయ	ను; అP�ే �x"��రక; పKయ�స పడ" 9ా"�I
అతడ� �x"" ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇAd9Eయ వలZి వచుdను; ఇ��య	 వ�రÍమ	ను
%tపu �ెడ�గ	T:ౖ య	న`��. 22222222 సూరF�" �I\ంద నరF"�I తటZిÍ ంచు పKయ�స
మంతట- �ేతను, 9ాడ� తల12టBC  �ార�మ	 ల"`ట-�ేతను, 9ా"�³!
�ొరFక;చున`��? 23232323 9ా" ��నమ	ల"`య	 శ\మకరమ	ల;, 9ా" �ాటB6
వ�సనకరమ	ల;, #ాJKయం �ైనను 9ా" మనసుqనక; T:మ4�� �ొరకదు;
ఇ��య	వ�రÍ�¤. 24242424 అన`�ానమ	ల; ప�చుd��నుటకంటMను, తన క�ాC #Sè
తమ	�ేత సుఖపడ�టకంటMను నరF"�I �¤ల;కర ���న�ే��య	 ల�దు. ఇ��య	ను
�ేవ�"వలన కల;గ	న" TEను �ె>Zి ��ంట-". 25252525 ఆయన Z2లవ�ల�క
´¢జనమ	�ేZి సం�� Ìించుట ఎవ#S�I ¯ాధ�మ	? 26262626 ఏలయన%ా �ైవదృÌిC �I
మంA9ాడ�%ా నుండ�9ా"�I �ేవ�డ� జj® నమ	ను �ె>V" ఆనందమ	ను



అనుగ\ ©̈ంచును; అP�ే �ైవదృÌిC �I ఇషpC  డగ	9ా" �Iచుdట�?r పKయ�సప(f
��గ	�ేయ	 ప"" ఆయన �ా�ాతp4"�I "రÞPంచును. ఇ��య	 వ�రÍమ	 %ాను
ఒకడ� %ా>�?r పKయ�సప(fనటBC %ాను ఉన`��.
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1111 పKJ�x"�I సమయమ	 కలదు. ఆ�ాశమ	 �I\ంద పKJ పKయత`మ	నక;
సమయమ	 కలదు. 2222 ప�టBC టక;, చచుdటక;; TxటBటక; Txటబ(fన�x"
12#S�I9Eయ	టక;, 3333 చంప�టక; బµగ	�ేయ	టక;; పడ%tటBC టక; కటBC టక;; 4444
ఏడ�dటక; నవ��టక;; దుఃüంచుటక; Txట�మ�డ�టక;; 5555 #ాళ6ను
�ార9Eయ	టక; #ాళ6ను క;పu9Eయ	టక;; �ðగ >ంచుటక; �ðగ>ంచుట
మ�నుటక;; 6666 9:దక;టక; ��%tటBC  ��నుటక;, �xచు ��నుటక; �ార9Eయ	టక;; 7777
Aంప�టక; క;టBC టక;; మ�నమ	%ా నుండ�టక; మ�టల�డ�టక;; 8888 1LK!ంచుటక;
�ే�Ìించుటక;; య	దzమ	 �ేయ	టక; సమ�¥xనపడ�టక;. 9999 కషCప(fన9ా#S�I
తమ కషCమ	వలన వAdన ల�భ�¤!? 10101010 నరFల; అ´µ�సమ	 ��ందవలsన"
�ేవ�డ� 9ా#S�I 12ట-Cయ	న` క�ాC నుభవమ	ను TEను చూA J". 11111111
�ే"�ాలమ	నందు అ�� చక�%ా నుండ�నటB6  సమసNమ	ను ఆయన
"య!ంAయ	Tx`డ�; ఆయన Wాశ�త�ాల జj® నమ	ను నరFల
హృదయమందుంA య	Tx`డ�%ా" �ేవ�డ� �ేయ	�I\యలను ప#S�లన%ా
�ె>Zి��నుటక; అ�� �xలదు. 12121212 �ావ�న సం��షమ	%ా నుండ�టకంటMను తమ
బKదుక;ను సుఖమ	%ా 9:ళ6బ	చుdట కంటMను, W \ష¡ ���న�ే��య	 నరFలక; ల�ద"
TEను �ె>Zి ��ంట-". 13131313 మ#Sయ	 పKJ9ాడ� అన`�ానమ	ల; ప�చుd ��నుచు



తన క�ాC #Sèతమ	వలన సుఖమనుభVంచుట �ేవ� (fచుd బహÑమ�న�¤ అ"
�ె>Zి��ంట-". 14141414 �ేవ�డ� �ేయ	 పనుల"`య	 Wాశ�తమ	ల" TEను
�ె>Zి��ంట-"; �x" �³��య	 �ేరdబడదు �x"నుం(f ఏ��య	 ¬యబడదు;
మనుషp�ల; తనయందు భయభక;N ల; క>%Sయ	ండ�నటB6  �ేవ�(fట-C  "యమమ	
�ేZియ	Tx`డ�. 15151515 మ	ందు జ#S%Sన�ే ఇప�డ�ను జరFగ	ను; జరFగబ¢వ�న��
ప�ర�మందు జ#S%S న�ే; జ#S%S��Pన�x"" �ేవ�డ� మరల ర1ిuంచును. 16161616
మ#Sయ	 లkకమ	నందు Vమరî¯ాÍ నమ	న దు#ా4ర¶త జరFగ	టయ	,
Tx�యమ	ండవలZిన ¯ాÍ నమ	న దు#ా4ర¶త జరFగ	టయ	 Txక; కనబ(ెను. 17171717
పKJ పKయత`మ	నక;ను పKJ �I\యక;ను త%Sన సమయ మ	న`ద"య	,
Jమంతpల క;ను దు#ా4రF¶ లక;ను �ేవ�(ే ¬రFu ¬రFdన"య	 Tx
హృదయమ	లk TEనను��ంట-". 18181818 �ా%ా �xమ	 మృగమ	లవంట-9ార" నరFల;
�ె>Zి��నునటB6 ను, �ేవ�డ� 9ా#S" Vమ#SîంచునటB6 ను ఈల�గ	
జరFగ	చున`ద" అను ��ంట-". 19191919 నరFలక; సంభVంచున�� P��ో అ�ే, మృగ
మ	లక; సంభVంచును; 9ా#S�I" 9ాట-�I" కల;గ	 గJ ఒక�టä; నరFల;
చచుdనటB6  మృగమ	ల;ను చచుdను; సకల yవ�లక; ఒక�టä �Kా ణమ	;
మృగమ	లకంటM నరFల �³!య	 ఎక;�వల�దు; సమసNమ	ను వ�రÍమ	. 20202020 
సమసNమ	 ఒక� సÍలమ	న�³ ��వ�ను; సమసNమ	 మంట-లkనుం(f ప�టMCను,
సమసNమ	 మంట-�³ J#S%S��వ�ను. 21212121 నరFల ఆత4 పరమ	న �?�I���వ�T° ల��ో,
మృగమ	ల �Kా ణమ	 భ�!�I ��%S��వ�T° ల��ో PQవ#S�I �ె>య	ను? 22222222 �ా%ా
తమక; తరF9ాత జరFగ	�x"" చూచుట�?r నరF" J#S%S
ల�1ి��"��వ�9ా(ెవడ�ను ల�క��వ�ట TEను చూడ%ా 9ారF తమ �I\యలయందు



సం��ÌించుటకంటM 9ా#S�I మ#S ఏ �¤ల;ను ల�దను సంగJ TEను �ె>Zి��ంట-";
ఇ�ే 9ా#S ´µగమ	.
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1111 1ిమ4ట సూరF�"�I\ంద జరFగ	 VVధ���న అTx�య �I\యలను గ	#SంA TEను
ãAంAJ". బµ¥�ంపబడ� 9ారF ఆద#Sంచు ��క;�ల�క క`ళØ6  Vడ�చుదురF;
9ా#S" బµధ12టBC 9ారF బలవంతpల; గనుక ఆద#Sంచు9ా(ెవడ�ను ల�క��PQను.
2222 �ాబట-C  Pంకను బKదుక;చున`9ా#S కంటM ఇంతక;మ	ందు �ాలమ	 �ేZిన9ా#³
ధను�లను ��ంట-". 3333 ఇంకను ప�టC" 9ారF సూరF�"�I\ంద జరFగ	 అTx�యప�
పనుల; చూAయ	ండ" Á̈తpవ��ేత ఈ ఉభయ	లకంటMను 9ా#³
ధను�లను��ంట-". 4444 మ#Sయ	 కషCమంతయ	 TEరFu�� కc(fన పను ల"`య	
నరFలక; #�ష�ారణమ	ల" Txక; కనబ(ెను; ఇ��య	 వ�రÍమ	%ా TUకడ� %ా>"
పటBC ��నుట�?r �ేయ	 పKయత`మ	వలsనున`��. 5555 బ	��z ß̈నుడ� �ేతpల;
మ	డ�చు ��" తన మ�ంసమ	 భ�fంచును. 6666 శ\మయ	ను %ా> �?rన
యత`మ	ల;ను #?ండ� �ేతpల"ండ నుండ�టకంటM ఒక �ేJ"ండ T:మ4��క>%S
య	ండ�ట �¤ల;. 7777 TETxలkAంప%ా వ�రÍ���న�� మ#S±కట- సూరF�" �I\ంద
Txక; కనబ(ెను. 8888 ఒంట#S%ా నున` ఒకడ� కలడ�, అత"�I జత%ాడ� ల�డ�
క;మ�రFడ� ల�డ� స�దరFడ� ల�డ�; అPనను అతడ� ఎడ�ెగక కషCపడ�ను;
అత" కను` ఐశ�ర�మ	�ేత తృ1ిN ��ందదు, అతడ�సుఖమనున�� TET:రFగక
ఎవ#S"!తNమ	 కషCపడ�చుTx`న" అను ��నడ�; ఇ��య	 వ�రÍ���న�ై బహÑ
Aంత క>%Sంచును. 9999 ఇదw#S కషCమ	�ేత ఉభయ	లక; మంAఫలమ	కల;గ	ను



గనుక ఒంట-%ా(ై య	ండ�టకంటM ఇదwరF కc(f య	ండ�ట �¤ల;. 10101010 9ారF
ప(f��Pనను ఒకడ� తన��(f9ా"" ల�వT:తpN ను; అP�ే ఒంట#S%ాడ�
ప(f��PనPQడల 9ా"�I శ\మP� కల;గ	ను, 9ా" ల�వT:తpN 9ాడ� ల�క
��వ�ను. 11111111 ఇదwరF క>Zి పండ���"నPQడల 9ా#S�I 9:టC  కల;గ	ను; ఒంట#S%ా"�I
9:టC  ఏల�గ	 ప�టBC ను? 12121212 ఒంట#S యగ	 TUక"]ద మ#S±కడ� ప(fనPQడల
ఇదwరF కc(f 9ా" T:��#Sంప గలరF, మ�డ� 1Lటల �xK డ� త�ర%ా �ె%S��దు గ�x?
13131313 మ�ఢత�మ	�ేత బ	��z  మ�టల�Iక �ెV±గ¶ల�" మ	స> #ాàకంటM
áద9ా(ైన జj® నవంతpడగ	 Aన` 9ా(ే W \షp¡ డ�. 14141414 అట-C9ాడ� తన �ేశమందు
áద9ాడ�%ా ప�ట-Cనను పటµC �ÌLకమ	 TUందుటక; �ెర¯ాలలkనుం(f
బయల;9:ళØ6 ను. 15151515 సూరF�"�I\ంద సంచ#Sంచు సyవ� లందరF గJంAన
#ాàనక; బదుల;%ా #ాజ?ౖన ఆ Aన` 9ా" పmమ	న నుందుర" TEను
�ె>Zి��ంట-". 16161616 అత" ఆ¥�పత�మ	 �I\ం�� జనులక; లsక�P� ల�దు, అPనను
తరF9ాత #ాబ¢వ�9ారF �"యందు ఇషCపడరF. "జమ	%ా ఇ��య	 వ�రÍ�¤,
ఒకడ� %ా>�?r పKయ�సప(fనటäC .
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1111 వ� �ేవ�" మం��రమ	నక; ��వ�నప�డ�  పKవరNన జjగ\తN %ా
చూచు��నుమ	; బ	��z ß̈నుల; అ#Suంచు నటB6 %ా బ> అ#SuంచుటకంటM స]1ింA
ఆల�Iంచుట W \ష¡ మ	; 9ారF �ె>యకP� దు#ా4ర¶ప� పనుల; �ేయ	 దురF. 2222
వ� �ేవ�" స"`¥�" అTxలkచన%ా పల;క;టక;  హృదయమ	ను
త�రపడ"య�క  T°ట-" �ాచు ��మ	4; �ేవ�డ� ఆ�ాశమందుTx`డ� వ�



భ�!]ద ఉTx`వ�, �ావ�న  మ�టల; ����w %ా ఉండవలsను. 3333 V¯ాN ర���న
ప"�ాటBలవలన స�ప`మ	 ప�టBC ను, 12క;� మ�టల; పల;క;9ాడ�
బ	��z ß̈నుడగ	ను. 4444 వ� �ేవ�"�I nÖ క;�బ(f �ేZి��"నPQడల �x""
�ె>6 ంచుటక; ఆలస�మ	 �ేయక;మ	;బ	��z ß̈నులయందు ఆయన �IషCమ	 ల�దు.
5555 వ� nÖ క;���"న�x" �ె>6 ంచుమ	, వ� nÖ క;���" �ె>6 ంపక;ండ�టకంటM
nÖ క;���న క;ండ�టP� �¤ల;. 6666  �ేహమ	ను hmక; లkపరచు నంత ప" 
T°ట-వలన జరFగ"య�క;మ	; అ�� ��ర �ాటB�ేత జ#S%?న" దూత PQదుట
�ెపuక;మ	;  మ�టలవలన �ేవ�"�I �Åపమ	 ప�ట-C ంA 9Eల  కషCమ	ను
వ�రÍపరచు��T:దవ�? 7777 అ¥�క���న స�ప`మ	ల;ను మ�ట ల;ను
"� పKãజనమ	ల;; మటBC క; వ� �ేవ�"యందు భయభక;N ల;
క>%Sయ	ండ�మ	. 8888 ఒక #ాజ�మందు áదలను బµ¥�ంచుటయ	, ధర4మ	ను
Tx�యమ	ను బల��x�రమ	�ేత ]రFటయ	 క; కన బ(fనPQడల �x"�I
ఆశdర�పడక;మ	; అ¥��ారమ	 TUం��న9ా#S]ద మ#S ఎక;�వ అ¥��ారమ	
TUం��న9ా రFTx`రF; మ#Sయ	 మ#S ఎక;�9:ౖన అ¥��ారమ	 TUం��న 9ాడ� 9ా#S�I
12ౖ%ా నుTx`డ�. 9999 ఏ �ేశమ	లk #ాà భ�!Vషయ��� శ\దz  ప�చుd��నుT° ఆ
�ేశమ	నక; సర�Vషయమ	లయందు �¤ల; కల;గ	ను. 10101010 దKవ�మ	
న1L�fంచు9ాడ� దKవ�మ	�ేత తృ1ిN  TUందడ�, ధనసమృ��z  న1L�fంచు9ాడ�
�x"�ేత తృ1ిN  TUందడ�; ఇ��య	 వ�రÍ�¤. 11111111 ఆZిN  PQక;�9:ౖన PQడల �x"
భ�fంచు9ారFను ఎక;�వ అగ	దురF; కను`ల�ర చూచుటP�%ాక ఆZిN పరF"�I
తన ఆZిN వల" పKãజన �¤!? 12121212 కషCyవ�ల; ����w %ా J"నను ఎక;�వ%ా
J"నను సుఖ"దK TUందుదురF; అP�ే ఐశ�ర�వంతpలక; తమ ధనసమృ� �Í �ేత



"దKపటCదు. 13131313 సూరF�" �I\ంద మనసుqనక; ఆయ�సకర���న�ొకట- జరFగ	ట
TEను చూAJ". అ�ేదన%ా ఆZిN గల9ాడ� తన ఆZిN " �xA12టBC ��" తనక;
Txశనమ	 �ె1ిuంచు ��నును. 14141414 అP�ే ఆ ఆZిN  దురదృషCమ	వలన నhంA
��వ�ను; అతడ� ప�తpK ల;గల9ా(ైనను అత"�ేJలk ఏ!య	 ల�క��వ�ను. 15151515
9ాడ� ఏ పK�ారమ	%ా త>6  గర»మ	నుం(f వ�ెdT° ఆ పK�ారమ	%ాTE �xను వAd
నటä6  ��గంబ#S%ాTE మరల ��వ�ను, �xను పKయ�స ప(f �ేZి��"న�x"లk
ఏ�ైనను �ేతపటBC ��"��డ�; 16161616 అతడ� వAdన పK�ారమ	%ాTE మరల ��వ�ను;
%ా>�I పKయ�సప(f సం�ా��ంAన�x"వలన 9ా"�I ల�భ�¤!? 17171717 ఇ��య	
మనసుqనక; ఆయ�సకర���న�ే, తన ��నమ	 ల"`య	 అతడ� *కట-లk
´¢జనమ	 �ేయ	ను, అత"�I 9ా�క;లమ	ను, #�గమ	ను, అసహ�మ	ను
కల;గ	ను. 18181818 మ#Sయ	 �Åరద%Sన��%ాను చూడ మ	చdటPQ�న��%ాను Txక;
కనబ(fన�� ఏదన%ా, �ేవ�డ� తనక; "య!ంAన ఆయ	�ా�ల
��నమ	ల"`య	 ఒకడ� అన`�ానమ	ల; ప�చుd��నుచు తన
క�ాC #Sèతమంతట-వలన �³మమ	%ా బKదుక;చుండ�టP�, ఇ��P� 9ా"�I ´µగ�మ	.
19191919 మ#Sయ	 �ేవ�డ� ఒక"�I ధన¥xన�సమృ��z  ఇAd �x" యందు తన ´µగమ	
అనుభVంచుటక;ను, అన`�ానమ	ల; ప�చుd��నుటక;ను, తన క�ాC #Sèతమందు
సం��Ìించుటక;ను �ల; కల;గజ³ZినPQడల అత"�I ఆ ZిÍJ �ేవ�"
ఆ�#ా�దమ	వలన క>%Sనదను ��నవలsను. 20202020 అట-C9ా"�I �ేవ�డ�
హృదయ�నందమ	 దయ�ేZియ	Tx`డ� గనుక అతడ� తన ఆయ	�ా�ల
��నమ	లను జj® పకమ	 �ేZి��నడ�.
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1111 సూరF�" �I\ంద దురవసÍ  ±కట- Txక; కనబ(ెను, అ�� మనుషp�లక; బహÑ
VW షమ	%ా కల;గ	చున`�� 2222 ఏమన%ా, �ేవ�డ� ఒక"�I ధన¥xన� సమృ��z"
ఘనతను అనుగ\ ©̈ంచును. అత(ే�¤! �Å#Sనను అ�� అత"�I
తక;�వ�ాక;ండ�ను; అPనను �x" ననుభVంచుటక; �ేవ�డ� 9ా"�I శ�IN
ననుగ\ ©̈ంపడ�, అను�డ� �x" ననుభVంచును; ఇ�� వ�రÍమ	%ాను %tపu
దురవసÍ%ాను కనబడ�చున`��. 3333 ఒకడ� నూరFమం�� 1ిల6 లను క"
�º# �ా య	ష4ంతp(ై Aర�ాలమ	 yVంAనను, అతడ� సుఖ�ను భవమ	
T:రFగకయ	 త%Sన #§J" సమ�¥� �ేయబడకయ	 నుం(fనPQడల 9ా" గJకంటM
ప(f��Pన 1ిండమ	 ±క� గJ �¤ల" TEనను��నుచుTx`ను 4444 అ��
ల�!(f�� వAd *కట-లk"�I ��వ�ను, �x" 1LరF *కట-�ేత కమ4బ(ెను. 5555 అ��
సూరF�" చూAన�� �ాదు, ఏ సంగJయ	 �x"�I �ె>యదు, అత" గJకంటM �x"
గJ T:మ4��గల��. 6666 అట-C9ాడ� #?ండ�9Eల సంవతqరమ	ల; బK���Iయ	 �¤ల;
�ానకయ	న` PQడల 9ా"గJ అం�ే; అందరFను ఒక సÍలమ	న�³ 9:ళØ6 దురF
గ�x. 7777 మనుషp�ల పKయ�సమంతయ	 9ా#S T°ట-�³ గ�x; అPనను 9ా#S
మనసుq సంతpÌిCTUందదు. 8888 బ	��z ß̈నులకంటM జj® నుల VW ష�¤!?
సyవ�లPQదుట బKదుకTE#Sdన áద9ా#S�I క>%Sన VW ష�¤!? 9999 మనసుq
అ(fయ�శల; క>%S JరFగ	 ల�డ�టకన` ఎదుట నున`�x"" అనుభVంచుట
�¤ల;; ఇ��య	 వ�రÍ�¤, %ా>�?r పKయ�సప(fనటäC . 10101010 మ	ందుం(fన��
బహÑ�ాలమ	�I\ందTE �ె>యబ(ెను; ఆయ� మనుషp�ల; ఎట-C9ారగ	దు#� అ��



"రÞయ మ�PQను; తమకంటM బలవంతp(ైన9ా"�� 9ారF 9ా�జ?�మ�డజjలరF. 11111111 
పల;కబ(fన మ�టలలk "రరÍక���న మ�టల; �xల ఉండ�ను; 9ాట-వలన
నరFల�³! ల�భమ	? 12121212 డవలs తమ ��నమ	ల"`య	 వ�రÍమ	%ా
గడ�ప���ను మనుషp�ల బKదుక;నందు ఏ�� 9ా#S�I �³మకర���న�ొ యవ#S�I
�ె>య	ను? 9ారF ��Pన తరF9ాత ఏ! సంభ VంచుT° 9ా#S�� ఎవరF
�ెపuగలరF?
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1111 సుగంధ�ైలమ	కంటM మంA 1LరF �¤ల;; ఒక" జన4 ��నమ	కంటM మరణ��న�¤
�¤ల;. 2222 Vందు జరFగ	చున` Pంట-�I ��వ�టకంటM పKల�1ించుచున`9ా#S
Pంట-�I ��వ�ట �¤ల;; ఏలయన%ా మరణమ	 అంద#S�I"వచుdను గనుక
బKదుక;9ారF �x"" మనసుqన 12టBC దురF. 3333 నవ��టకంటM దుఃఖపడ�ట �¤ల;;
ఏలయన%ా üన`���న మ	ఖమ	 హృదయమ	ను గ	ణపరచును. 4444 జj® నుల
మనసుq పKల�1ించు9ా#S Pంట-]దనుండ�ను; అP�ే బ	��z  ß̈నుల తలంప�
సం��Ìించు9ా#S మధ�నుండ�ను. 5555 బ	��z ß̈నుల �ాటల; VనుటకంటM జj® నుల
గ��w ంప� Vనుట �¤ల;. 6666 ఏలయన%ా బµన�I\ంద Aటపటయను Aతpక;ల మంట
ఎట-C�ో బ	��z ß̈నుల నవ�� అట-C�ే; ఇ��య	 వ�రÍమ	. 7777 అTx�యమ	
�ేయ	టవలన జj® నుల; తమ బ	��z" �Åల;��వ�దురF; లంచమ	
ప�చుd��నుట�ేత మనసుq �ెడ�ను. 8888 �ా#ా�రంభమ	కంటM �ా#ా�ంతమ	 �¤ల;;
అహం�ారమ	 గల9ా"కంటM Wాంతమ	గల9ాడ� W \షp¡ డ� 9999 ఆతKప(f �Åపపడవదుw ;
బ	��z ß̈నుల అంత #Sం��Kయమ	లందు �Åపమ	 సుఖ"9ాసమ	 �ేయ	ను. 10101010 ఈ



��నమ	లకంటM మ	నుపట- ��నమ	ల; ఏల �³మకరమ	ల; అ" యడ�గవదుw ; ఈ
పKశ`9Eయ	ట జj® నయ	కNమ	 �ాదు 11111111 జj® నమ	 ¯ా�సÍ ~మంత య	పãగమ	;
సూరF�" �I\ంద బKదుక;9ా#S�I అ�� ల�భకరమ	. 12121212 జj® నమ	 ఆశ\ య�సuదమ	,
దKవ�మ	 ఆశ\య�సuదమ	; అP�ే జj® నమ	 �x" ��ం��న 9ా#S �Kా ణమ	ను
ర�fంచును; ఇ�ే జj® నమ	వలన కల;గ	 ల�భమ	. 13131313 �ేవ�" �I\యలను
¥x�"ంచుమ	; ఆయన వంకర%ా �ేZిన�x"" ఎవడ� చక�పరచును? 14141414 
సుఖ��నమ	నందు సుఖమ	%ా ఉండ�మ	, ఆప��wనమ	నందు ãAంచుమ	;
�xమ	 చ"��Pన తరF9ాత జరFగ	�x"" నరFల; �ె>Zి��నక;ండ�నటB6
�ేవ�డ� సుఖదుఃఖమ	లను జతపరAయ	Tx`డ�. 15151515 Tx వ�రÍసం�xరమ	ల
�ాలమ	లk TEను �ట-న"`ట-" చూAJ"; J ననుస#SంA నhంAన
Jమంతpల; కలరF. దు#ా4రF¶ లsౖ య	ం(fయ	 A#ాయ	వ�లsౖన దుషpC ల;ను
కలరF. 16161616 అ¥�కమ	%ా Jమంతpడ9:ౖ య	ండక;మ	; అ¥�క మ	%ా
జj® "V�ాక;మ	; "ను` 9Eల Txశనమ	 �ేZి ��ందువ�? 17171717 అ¥�కమ	%ా
దు#ా4ర¶ప� పనుల; �ేయక;మ	, బ	��z ß̈నమ	%ా JరFగవదుw ; �ాలమ	నక;
మ	ందు%ా  9Eల చ"��దువ�? 18181818 వ� �º" పటBC ��"య	ండ�టయ	 �x""
�ేPVడ�వక;ండ�టయ	 �¤ల;; �ేవ�"యందు భయభక;N ల; గల9ాడ�
9ాట-న"`ట-" ��న¯ా%Sంచును. 19191919 పటCణమందుండ� ప��మం�� అ¥��ారFలకంటM
జj® నమ	 గల9ా"�I జj® న�¤ PQక;�9:ౖన ఆ¥xరమ	. 20202020 �ాపమ	 �ేయక �¤ల;
�ేయ	చుండ� Jమంతpడ� భ�!]ద ఒక(ైనను ల�డ�. 21212121  ప"9ాడ�
"ను` శ1ించుట క; Vనబడక;ండ�నటB6  �ెప�డ� మ�టల; లm�12టCక;మ	. 22222222 
వ�ను అTEకమ�రFల; ఇతరFలను శ1ింAJవ" �³ �ె>Zి య	న`�� గ�x. 23232323 



ఇ�� అంతయ	 జj® నమ	�ేత TEను Wó¥�ంA చూAJ", జj® Tx´µ�సమ	
�ేZి��ందున" TEనను��ంట-" %ా" అ�� Txక; దూరమ�PQను. 24242424 సత����న��
దూరమ	%ాను బహÑ లkతp%ాను ఉన`��, �x" ప#S�లన �ేయగల9ా(ెవడ� 25252525
V9EAంచుటక;ను ప#SWó¥�ంచుటక;ను, జj® Tx´µ�సమ	 �ేయ	ట�?r
సంగతpల±క� Á̈తpవ�లను �ె>Zి��నుట క;ను, భ�IN ß̈నత బ	��z ß̈నత
అ"య	 బ	��z ß̈నత 9:ఱ�Ã తన మ"య	 గ\ ©̈ంచుటక;ను, ర�� f �ేZి��" Tx
మనసుq ">1ిJ". 26262626 మరణమ	కంటM ఎక;�వ దుఃఖమ	 క>%Sంచున�� ఒకట-
Txక; కనబ(ెను; అ�� వలల వంట-�ై, ఉరFలవంట- మనసుqను బంధకమ	లవంట-
�ేతpల;ను క>%Sన ZీN �; �ేవ�" దృÌిC �I మంA9ా#?rన9ారF �x""
త1ిuంచు��ందురF %ా" �ా�ాతp4ల; �x"వలన పటCబడ�దురF. 27272727 సంగతpల

Á̈తpవ� ఏ���న�� కను%tనుట�?r TEను ఆయ� �ార�మ	లను తరA చూడ%ా ఇ��
Txక; కనబ(ెన" పKసం%ST:ౖన TEను �ెప� చుTx`ను; అP�ే TEను తరA
చూAనను Txక; కనబడ "�� ఒకట- య	న`��. 28282828 అ�ేదన%ా 9:P�మం��
ప�రFషp లలk TETUక" చూAJ" %ా" అంతమం�� ZీN �లలk ఒక�ెను చూడల�దు.
29292929 ఇ�� ±కట-మ�తKమ	 TEను కను %tంట-", ఏమన%ా �ేవ�డ� నరFలను
య�xరÍవంతpలను%ా ప�ట-C ం�ెను %ా" 9ారF VVధ���న తంతKమ	ల; క>uంచు
��" య	Tx`రF.
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1111 జj® నుల�� సమ	లsౖన9ా#?వరF? జరFగ	9ాట- ´µవమ	ను ఎ#S%Sన9ా#?వరF?
మనుషp�ల జj® నమ	 9ా#S మ	ఖమ	నక; �ేజసుq "చుdను, �x"వలన 9ా#S



¹టBతనమ	 మ�రd బడ�ను. 2222 వ� �ేవ�"�I ఒటBC 12టBC ��ంట-వ" జj® పకమ	
�ేZి��" #ాàల కటCడక; లkబడ�మ" TEను �ెప� చుTx`ను. 3333 #ాàల
సమ	ఖమ	నుం(f అTxలkచన%ా 9:ళ6క;మ	; 9ారF �xమ	 �Å#Sన�ెల6
T:ర9EరFdదురF గనుక దు�ా�ర�మ	లk �ాల;ప�చుd��నక;మ	. 4444 #ాàల ఆజ®
అ¥��ారమ	 గల��, వ� �ేయ	 ప" ఏమ" #ాà�� �ెపuగల 9ా(ెవడ�? 5555
ధర4మ	 Txచ#Sంచు9ా#S�I �×(ే!య	 సంభVంపదు; సమయమ	 వచుdన"య	
Tx�యమ	 జరFగ	 న"య	 జj® నుల; మనసుqన �ె>Zి��ందురF. 6666 పKJ సంగ
J" Vమ#Sîంచు సమయమ	ను ఏరu(fయ	న`��; ల�"PQడల
మనుషp�ల;�ేయ	 �×డ� బహÑ ´µరమగ	ను. 7777 సంభVంప బ¢వ�న�� నరFలక;
�ె>యదు; అ�� ఏల�గ	 సంభVంచుT° 9ా#S�I �ె>యజ³య	9ా#?వరF? 8888 %ా>
Vసరక;ండ �ేయ	 టక; %ా>]ద ఎవ#S�I" అ¥��ారమ	ల�దు; మరణ��నమ	
ఎవ#S�I" వశమ	�ాదు. ఈ య	దzమందు Vడ�దల �ొర కదు; �ౌషC ~మ	 �x"
ననుస#Sంచు9ా#S" త1ిuంపదు. 9999 సూరF�" �I\ంద జరFగ	 పKJ ప""గ�#Sd TEను
మనZిqAd ãచన �ేయ	చుండ%ా ఇదంతయ	 Txక; �ె>Z2ను. మ#Sయ	
ఒకడ� మ#S±క"12ౖన అ¥��ా#SPQ� తనక; }" �ెచుd��నుట కలదు. 10101010
మ#Sయ	 దుషpC ల; క\మమ	%ా �ాJ12టCబ(f VW\ా ంJ TUందుటయ	, Tx�యమ	%ా
నడ�చు��న`9ారF ప#S�దz  సÍలమ	నక; దూరమ	%ా ��"��బ(f
పటCణసుÍ లవలన మరFవ బ(fయ	ండ�టయ	 TEను చూAJ"; ఇ��య	 వ�రÍ�¤. 11111111
దు� �I\యక; త%Sన hm �ఘÖమ	%ా కల;గక��వ�టచూA మనుషp�ల;
భయమ	V(fA హృదయప�ర�కమ	%ా దు� �I\యల; �ేయ	దురF. 12121212 
�ా�ాతp4ల; నూరF మ�రFల; దు�ా�ర�మ	�ేZి �º#ా� య	ష4ంతpలsౖనను



�ేవ�"యందు భయభక;N ల; క>%S ఆయన స"`¥��I భయపడ�9ారF �³మ మ	%ా
నుందుర"య	, 13131313 భ�IN ß̈నుల; �ేవ�" స"`¥�" భయ పడరF గనుక 9ా#S�I
�³మమ	 కల;గద"య	, 9ారF డ వంట- �º#ా� య	వ�ను
��ందక��వ�దుర"య	 TET:రFగ	 దును. 14141414 వ�రÍ���న�� మ#S±కట-
సూరF�"�I\ంద జరFగ	 చున`��, అ�ేమన%ా భ�IN ß̈నులక; జ#S%SనటB6 %ా
Jమంతp లలk ��ంద#S�I జరFగ	చున`��; Jమంతpలక; జ#S%SనటB6 %ా
భ�IN ß̈నులలk ��ంద#S�I జరFగ	చున`��; ఇ��య	ను వ�రÍ�¤ అ" TEనను��ంట-".
15151515 అన`�ానమ	ల; ప�చుd��" సం�� ÌించుటకంటM మనుషp�లక;
ల�భకర���న�ొకట-య	 ల�దు గనుక TEను సం��షమ	ను ��గ(fJ"; బK���I
కషCపడ వలsన" �ేవ�డ� 9ా#S�I "య!ంAన �ాలమంతయ	 ఇ��P� 9ా#S�I
��డ�%ానున`��. 16161616 జj® Tx´µ�సమ	 �ేయ	 టక;ను ��9ా#ాతpK ల; కను`ల;
"దK�ానక;ండ మను షp�ల; జ#S%Sంచు 9ా��ారమ	లను చూచుటక;ను Tx
మనసుq TEను "ల;ప%ా 17171717 �ేవ�డ� జ#S%Sంచునదంతయ	 TEను కను%tంట-";
మ#Sయ	 సూరF�" �I\ంద జరFగ	 �I\యల; మనుషp�ల; కను%tనల�ర"య	,
కను%tనవలsన" మనుషp�ల; ఎంత పKయJ`ంAనను 9ారF కను%tనుట
ల�ద"య	, �x" �ె>Zి��నవలsన" జj® నుల; ప�ను ��"నను 9ా#?rన
కను%tనజjలర"య	 TEను �ె>Zి ��ంట-".
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1111 Jమంతpల;ను జj® నుల;ను 9ా#S �I\యల;ను �ేవ�" వశమను సంగJ",
ZL`హమ	 �ేయ	టPQ�నను �ే�Ìించు టPQ�నను మనుషp�ల వశమ	న ల�దను



సంగJ", అ�� యంతయ	 9ా#Sవలన �ాదను సంగJ" ప�#SN%ా ప#S�లన
�ేయ	ట�?r Tx మనసుq ">1ి "�x"ంప బ�ను��ంట-". 2222 సంభVంచునV
అ"`య	 అంద#S�I" ఏక#§J%ాTE సంభ Vంచును; Jమంతpలక;ను
దుషpC లక;ను, మంA9ా#S�I" పVతpK లక;ను అపVతpK లక;ను
బల;ల#Suంచు9ా#S�I" బల;ల న#Suంప" 9ా#S�I" గJ±క�టä;
మంA9ా#S�³ల�గ	నT° �ా�ాతp4లక;ను ఆల�గ	నTE తటZిÍ ంచును; ఒటBC
12టBC ��ను 9ా#S�³ల�గ	నT° ఒటBC క; భయపడ�9ా#S�I" ఆల�గ	నTE జరFగ	ను. 3333
అంద#S�I" ఒక�టä గJ సంభVంచును, సూరF�"�I\ంద జరFగ	9ాట"`ట-లk ఇ��
బహÑ దుఃఖ కరమ	, మ#Sయ	 నరFల హృదయమ	 �ెడ�తనమ	��
"ం(fయ	న`��, 9ారF బKదుక;�ాలమంతయ	 9ా#S హృదయమందు
9:ఱ�Ã తనమ	ండ�ను, తరF9ాత 9ారF మృతpల ±దwక; ��వ�దురF ఇ��య	ను
దుఃఖకరమ	. 4444 బK���I య	ండ�9ా#S�� క>Zి ��>Zియ	న`9ా#S�I ఆశ కలదు;
చAdన Zింహమ	కంటM బK���Iయ	న` క;క� �¤ల; గ�x. 5555 బK���I య	ండ�9ారF
�xమ	 చతpN ర" ఎరFగ	దురF. అP�ే చAdన9ారF ఏ!య	 ఎరFగరF; 9ా#S1LరF
మరFవబ(f య	న`��, 9ా#S�Iక ఏ ల�భమ	ను కల;గదు. 6666 9ా#Sక 1LK!ంపరF,
పగ12టBC ��నరF, అసూయపడరF, సూరF�" �I\ంద జరFగ	 9ాట-లk �ే"యందును
9ా#S�Iక T:పuట-�I" వంతp ల�దు. 7777 వ� ��P సం��షమ	%ా  అన`మ	
Jనుమ	, ఉల�6 సప� మనసుq��  �xK �Ôరసమ	 �xK గ	మ	; ఇ�� వర�³ �ేవ�డ� 
�I\యలను అం%§క#Sం�ెను. 8888 ఎల6 ప�డ� �ెల6 " వసN �మ	ల; ధ#Sంచు��నుమ	, 
తలక; నూT: తక;�వ�ేయక;మ	. 9999 �ేవ�డ� క; దయ�ేZిన వ�రÍ���న 
ఆయ	�ా�లమంతయ	 వ� 1LK!ంచు  ´µర��� సుüంచుమ	,  వ�రÍ���న



ఆయ	�ా�లమంతయ	 సుüం చుమ	, ఈ బKదుక;నందు వ� కషCప(f �ేZి��"న
�x" యంతట-�I అ�ే క; కల;గ	 ´µగమ	. 10101010 �ేయ	టక;  �ేJ�I వAdన P�
ప"T:ౖనను  శ�INలkపమ	 ల�క;ండ �ేయ	మ	; వ� ��వ� �ా�xళమ	నందు
ప"PQ�నను ఉ�ాయ���నను �ె>VPQ�నను జj® న���నను ల�దు. 11111111 మ#Sయ	
TEను ఆలkAంప%ా సూరF�"�I\ంద జరFగ	 చున`�� Txక; �ె>యబ(ెను.
వ(fగల9ారF పరFగ	లk %?ల;వరF; బలమ	గల9ారF య	దzమ	నందు Vజయ
nందరF; జj® నమ	గల9ా#S�I అన`మ	 �ొరకదు; బ	��zమంతpలగ	ట వలన
ఐశ�ర�మ	 కల;గదు; �ె>Vగల9ా#S�I అనుగ\హమ	 �ొరకదు; ఇVయ"`య	
అదృషCవశమ	�ేతTE �ాలవశమ	 �ేతTE అంద#S�I కల;గ	చున`V. 12121212
తమ�ాలమ	 ఎప�డ� వచుdT° నరFలsరFగరF; �ేపల; బµధకర���న వలయందు
Aక;�బడ�నటB6 , 1ిటCల; వలలk పటBC బడ�నటB6 , అ�భ �ాలమ	న హ�ాతpN %ా
తమక; �ేటB కల;గ	నప�డ� 9ారFను Aక;�పడ�దురF. 13131313 మ#Sయ	 TEను
జరFగ	 �º"" చూA P�� జj® నమ" తలంAJ", P�� Tx దృÌిC �I %tపu��%ా
కనబ(ెను. 14141414 ఏమన%ా ఒక Aన` పటCణమ	ం(ెను, �x"యందు ����w  మం��
�ాప�రమ	ం(f#S; �x"]���I %tపu#ాà వAd �x" మ	టC(f9EZి �x"PQదుట
%tపu బ	రFàల; కట-C ం�ెను; 15151515 అP�ే అందులk జj® నమ	గల ±క
áద9ాడ�ం(f తన జj® నమ	�ేత ఆ పటCణమ	ను ర�fం�ెను, అPనను ఎవరFను

ఆ áద9ా"" జj® పకమ	ంచు��నల�దు. 16161616 �ా%ా TE"ట6 ను ��ంట-"-బలమ	కంటM
జj® నమ	 W \ష¡ �¤%ా" áద9ా#S జj® నమ	 తృణ÷క#Sంపబడ�ను, 9ా#S మ�టల;
ఎవరFను లm�మ	 �ేయరF. 17171717 బ	��z ß̈నులలk ఏల;9ా" �³కలకంటM ��ల6 %ా
Vనబ(fన జj® నుల మ�టల; W \ష¡ మ	ల;. 18181818 య	�xz  య	ధమ	లకంటM జj® నమ	



W \ష¡ మ	; ఒక �ా�ాతp4డ� అTEక���న మంA పనులను �ెరFప�ను.

పKసం%S 10పKసం%S 10పKసం%S 10పKసం%S 10

1111 బ	�ా� 9ా" �ైలమ	లk చAdన PÀగల; పడ�ట �ేత అ�� �ెడ�9ాసన
��టBC ను; ��ం�ెమ	 బ	��z ß̈నత �xK సులk ఉంAనPQడల జj® నమ	ను ఘనతను
�ేల %tటBC ను. 2222 జj® "±క� హృదయమ	 అత" క;(f�ేJ"
ఆ(fంచును,బ	��z ß̈ను" హృదయమ	 అత" ఎడమ �ేJ" ఆ(fంచును. 3333 
బ	��z ß̈నుడ� తన పKవరNననుగ�#Sd అ¥ైర� ప(f�xను బ	��z ß̈నుడ" అంద#S�I
�ె>యజ³య	ను. 4444 ఏల;9ాడ� ]ద �Åపప(fనPQడల  ఉ�ో�గమ	నుం(f
వ� �¾ల%S��క;మ	; ఓరFu %tపu �ోKహ�ార�మ	ల; జరFగక;ండ �ేయ	ను. 5555
��ర�ాటBన అ¥�పJ �ేత జరFగ	 దు�ా�ర�nకట- TEను చూAJ" 6666 ఏమన%ా
బ	��z ß̈నుల; %tపu ఉ�ో�గమ	లలk ఉంచబడ�టయ	 ఘనుల; �I\ంద
కcరFdండ�టయ	 7777 ప"9ారF గ	ఱÃమ	ల ]ద కcరFdండ�టయ	 అ¥�పతpల;
ZLవక;లవలs TEలను నడ�చుటయ	 Txకగప(ెను. 8888 %tP� తKవ��9ాడ� �x"లk
పడ�ను; కం�ె ��టBC 9ా"" �ామ	 కరFచును. 9999 #ాళØ6  �ొ#S6ంచు9ాడ� 9ాట-�ేత
%ాయమ	TUందును; �ెటB6  నరFక;9ాడ� �x"వలన అ�ాయమ	 �ెచుd��నును.
10101010 ఇనుప ఆయ	ధమ	 nదుw %ా ఉన`ప�డ� �x"" పదును �ేయ"PQడల
ప"లk ఎక;�వ బలమ	 V"ã%Sంప వలsను; అP�ే �ార�Zి��z �I జj® న�¤
పK¥xనమ	. 11111111 మంతKప� కటBC ల�క �ామ	 క#SAనPQడల మంతK%ా"�ేత ఏ!య	
�ాదు. 12121212 జj® ను"T°ట-మ�టల; ఇంప�%ా ఉన`V, అP�ే బ	��z ß̈ను" T°రF
9ా"TE !ం%S9Eయ	ను. 13131313 9ా" T°ట-మ�టల �Kా రంభమ	 బ	��z ß̈నత, 9ా" పల;



క;ల మ	%Sంప� 9:ఱ �Ã తనమ	. 14141414 కల;గబ¢వ�న�� ఏ�ో మను షp�ల; ఎరFగక
య	ం(fనను బ	��z ß̈నుల; V¯ాN రమ	%ా మ�టల�డ�దురF; నరFడ� చ"��Pన
తరF9ాత ఏ! జరF గ	T° PQవరF �ె>యజ³తpరF? 15151515 ఊ#S�I ��వ� ��K వ
PQరFగ"9ా#?r బ	��z ß̈నుల; తమ పKయ�స�ేత ఆయ�స పడ�దురF. 16161616 �ేశమ�,
�xసుడ� క; #ాజ?ౖ య	ండ� టయ	, ఉదయమ	నTE ´¢జనమ	నక;
కcరFdండ�9ారF క; అ¥�పతpలsౖ య	ండ�టయ	 క; అ�భమ	. 17171717 �ేశమ�, 
#ాà %tపuPంట- 9ా(ైయ	ండ�టయ	  అ¥�పతpల; మతpN లగ	టక; �ాక
బలమ	 TUందుట�?r అనుకcల సమయ మ	న ´¢జనమ	నక; కcరFdండ�9ా#?r
య	ండ�టక; క; �భమ	. 18181818 ¯�మ#Sతనమ	�ేత ఇంట-కప� ��గబ(f��వ�ను,
�ేతpల బదzకమ	�ేత ఇల;6  క;#Sయ	ను. 19191919 నవ��ల�టల; ప�ట-C ంచుట�?r 9ారF
Vందు�ేయ	దురF, �xK �Ôరస�ానమ	 9ా#S �Kా ణమ	నక; సం��షకరమ	; దKవ�మ	
అ"`ట-�I అక�రక; వచుdను. 20202020  మనసుqనం�ైనను #ాàను శ1ింపవదుw , 
పడక గ��లkT:ౖనను ఐశ�ర�వంతpలను శ1ింపవదుw ; ఏలయన%ా ఆ�ాశప{ల;
సమ��xరమ	 ��"��వ�ను, #?క�ల;గల�� సంగJ �ెల;ప�ను.

పKసం%S 11పKసం%S 11పKసం%S 11పKసం%S 11

1111  ఆ}రమ	ను ళ6]ద 9Eయ	మ	,�xల� ��నమ	... లsౖన తరF9ాత అ�� క;
కనబడ�ను. 2222 ఏడ�గ	#S�I" ఎనమండ� గ	#S�I" ´µగమ	 పంA12టBC మ	,
భ�!]ద ఏ! �×డ� జరFగ	T° 9:రFగవ�. 3333 �¤ఘమ	ల; వరªమ	�� "ం(f
య	ండ%ా అV భ�!]ద �x" ��య	ను; మ�Ö ను ద�fణమ	%ా ప(fనను
ఉతN రమ	%ా ప(fనను అ�� ప(fన �bటTE య	ండ�ను. 4444 %ా>" గ	రFతp



పటBC 9ాడ� VతNడ�, �¤ఘమ	లను క"12టBC 9ాడ� �Åయడ�. 5555 చూల�> గరË

éమందు ఎమ	కల; ఏ#§J%ా ఎదుగ	న�� క; �ె>యదు, %ా> P� ��K వను
వచుdT° 9:రFగవ�, ఆల�గ	TE సమసNమ	ను జ#S%Sంచు �ేవ�" �I\యలను
9:రFగవ�. 6666 ఉదయమందు VతNనమ	ను VతpN మ	, అసNమయమందును 
�ేP 9:నుక Jయ�క VతpN మ	, అ�� ఫ>ంచుT° P�� ఫ>ంచుT° ల�క #?ండ�ను
స#Sసమ�నమ	%ా ఎదుగ	T°  9:రFగవ�. 7777 9:ల;గ	 మT°హర���న��, సూరF�"
చూచుట కను`ల �Iంప�%ా నున`��. 8888 ఒకడ� �xల� సంవతqరమ	ల;
బK���IనPQడల *కట-గల ��నమ	ల; అTEకమ	ల; వచుdన" PQ#S%Sయ	ం(f
�xను బKదుక;��నమ	ల"`య	 సం��ష మ	%ా ఉండవలsను, #ాబ¢వ�నదంతయ	

వ�రÍమ	. 9999 ¸°వను(x,  ¸°వనమందు సం��షపడ�మ	,  ¸°వన�ాలమందు 
హృదయమ	 సంతpÌిC %ా ఉండ "మ	4,  �Å#Sక��ప�నను  దృÌిC±క�
PషCమ	 ��ప�నను పKవ#SNంప�మ	; అP�ే �ట"`ట- "బట-C  �ేవ�డ� "ను`
¬రFuలk"�I �ెచుdన" జj® పక మ	ంచు��నుమ	; 10101010 ల�తవయసుqను
న(f�Kా యమ	ను గJంA��వ�నV గనుక హృదయమ	లkనుం(f 9ా�క;లమ	ను
�¾ల%Sంచు��నుమ	,  �ేహమ	ను �ెరFప��x" �¾ల%Sంచు��నుమ	.

పKసం%S 12పKసం%S 12పKసం%S 12పKసం%S 12

1111 దు#Swనమ	ల; #ాకమ	ం�ేఇప�డ� �ట-యందు Txక; సం��షమ	 ల�ద" వ�
�ెప� సంవతqరమ	ల; #ాకమ	ం�ే, 2222 �ేజసుqనక;ను సూర� చందK
నmతKమ	లక;ను *కట- కమ4కమ	ం�ే, 9ాన 9:>Zిన తరF9ాత �¤ఘమ	ల;
మరల #ాకమ	ం�ే,  బµల���నమ	లం�ే  సృÌిC కరNను స4రణక;



�ెచుd��నుమ	. 3333 ఆ ��నమ	న ఇంట- �ావ>9ారF వణక; దురF బ>షp¡ ల;
వంగ	దురF, VసరF9ారF ����wమం�� యగ	ట�ేత ప" �x>ంచు��ందురF,
�Iట-�×లలkగ	ండ చూచు9ారF �ానల�కయ	ందురF. 4444 JరFగట-#ాళ6  ధ�"
త%S¶��వ�ను, �¥� తల;ప�ల; మ�యబడ�ను, 1ిటC±క� కcతక; ఒకడ�
ల�చును; సం%§తమ	ను �ేయ	 ZీN �ల;, Txదమ	 �ేయ	9ారందరFను "శdబwమ	%ా
ఉంచబడ�దురF. 5555 ఎతpN  �bటBలక; భయపడ�దురF. మ�ర¶మ	లయందు
భయంకర���నV కనబడ�ను, బµదమ	 వృmమ	 ప�వ��ల; ప�య	ను, !డ�త
బరFవ�%ా ఉండ�ను, బ	డiబ	డ�సర �ాయ పగ	ల;ను, ఏలయన%ా ఒకడ� తన
"త����న ఉ"�IపటBC నక; ��వ�చుTx`డ�. 9ా" "!తNమ	 పKల� 1ించు9ారF
�ధులలk JరFగ	దురF. 6666 9:ం(f �xK డ� V(f ��వ�ను, బం%ారF %ST:`
ప%S>��వ�ను, ¥xర±దw క;ండ ప%S>��వ�ను, బµV±దw  చక\మ	 ప(f��వ�ను.
7777 మన`P న�� 9:నుకట-వలsTE మరల భ�!�I �ేరFను, ఆత4 �x" దయ�ేZిన
�ేవ�" ±దwక; మరల ��వ�ను. 8888 సమసNమ	 వ�రÍమ" పKసం%S �ెప�చుTx`డ�
సమసNమ	 వ�రÍమ	. 9999 పKసం%S జj® "PQ� య	ం(ెను అతడ� జనులక; జj® నమ	
బ¢¥�ం�ెను; అతడ� ఆలkAంA సంగతpల; ప#S�>ంA అTEక ¯ా��తలను
అనుక\మపర�ెను. 10101010 పKసం%S Pం12ౖన మ�టల; �ెప�టక; ప�ను��T:ను,
సత�మ	నుగ�#Sdన మ�టల; య�xరÍ´µవమ	�� 9Kా య	టక; ప�ను��T:ను. 11111111
జj® నుల; �ెప� మ�టల; మ	ల;�Åలలవలsను చక�%ా కcరdబ(f ëగ%tటCబ(fన
�¤క;లవలsను ఉన`V; అV ఒక� �ాప#Sవలన అం%§క#Sంపబ(fనటBC న`V. 12121212
ఇ��య	 %ాక Tx క;మ�రF(x, ©̈��ప�ేశమ	ల; Vనుమ	; ప�సN క మ	ల;
అ¥�కమ	%ా రAంపబడ�ను, �x"�I అంతమ	 ల�దు; V¯ాN రమ	%ా V�x�´µ�సమ	



�ేయ	ట �ేహమ	నక; ఆయ�సకరమ	. 13131313 ఇదంతయ	 V"న తరF9ాత �ే>న
ఫ>�xరÍ!�ే; �ేవ�"యందు భయభక;N ల; క>%Sయ	ం(f ఆయన కటCడల
ననుస#SంA నడ�చుచుండవలsను, మ�నవ�Åట-�I ఇ��P� V¥�. 14141414 గ�ఢ���న పKJ
యంశమ	నుగ�#Sd �ేవ�డ� Vమరî�ేయ	నప�డ� ఆయన పKJ�I\యను అ��
మంA�ే %ా" �ెడi�ే %ా", ¬రFuలk"�I �ెచుdను.

పరమ%§తమ	 1పరమ%§తమ	 1పరమ%§తమ	 1పరమ%§తమ	 1

1111 ¯�లa¹ను రAంAన పరమ%§తమ	. 2222 T°ట-మ	దుw ల�� అతడ� నను`
మ	దుw 12టBC ��నును %ాక  1LKమ �xK �Ôరసమ	కన` మధురమ	. 3333 వ�
ప�Zి��ను ప#Sమళ�ైలమ	 సు9ాసనగల��  1LరF ��యబ(fన
ప#Sమళ�ైలమ	�� సమ�నమ	 కన�కల; "ను` 1LK!ంచుదురF. 4444 నను`
ఆక#Sªంచుమ	 �¤మ	 ±దwక; పరF%?JN  వ�ెdదమ	 #ాà తన
అంతఃప�రమ	లk"�I నను` �ేరFd��T:ను "ను`బట-C  �¤మ	 సం��ÌింA
ఉతq ©̈ం�ెదమ	 �xK �Ôరసమ	కన`  1LKమను ఎక;�వ%ా స4#Sం�ె దమ	
య�xరÍ���న మనసుq�� 9ారF "ను` 1LK!ంచు చుTx`రF. 5555 PQర�షల�మ	
క;మ�#?Nల�#ా, TEను నల6 "�xనT:ౖనను ¯êందర�వంతp#ాలను �³�xరF9ా#S
గ	(xరమ	లవలsను ¯�లa¹ను నగరF �ెరలవలsను TEను ¯êందర�వంతp#ాలను
6666 నల6 "�xనన" నను` Aన` చూప�ల; చూడక;(f. TEను ఎండ త%S>న�xనను
Tx స�దరFల; Tx]ద �Å1ింA నను` �xK m��టక; �ావ>క�ెN %ా నుంA#S
అP�ే Tx ¯�ంత ��టను TEను �ాయక��J". 7777 Tx �Kా ణ 1ిKయ	(x,  మందను
9:చdట �¤ప�దు9Ù మ¥x�హ`మ	న T:చdట డక; 9ాట-" ��ల;దు9Ù Tx��



�ెప�మ	 మ	సుక;9EZి��"న�xనT:ౖ  జత�ాండ6  మందల±దw
TET:ందుక;ండవలsను? 8888 Tx#§మణ÷, సుంద#§, అ�� క; �ె>యక��PQTx?
మందల యడ�గ	జjడలనుబట-C  వ� ��మ	4 మంద�ాపరFల గ	(xరమ	ల±దw
 �¤క1ిల6 లను �¤ప�మ	. 9999 Tx 1ిKయ	#ాల�, ఫ#�±క� ర�xశ�మ	ల�� "ను`
��లsdదను. 10101010 ఆభరణమ	ల�ేత  �ె�I�ళØ6 ను }రమ	ల�ేత  కంఠమ	ను
Wó�ల;6 చున`V. 11111111 9:ం(f ప�వ��ల;గల బం%ారF సరమ	ల; �¤మ	 క;
�ేPంతpమ	 12121212 #ాà Vందుక; కcరFdం(fయ	ండ%ా Tx ప#Sమళ�ైలప�
సు9ాసన 9ా�1ిం�ెను. 13131313 Tx 1ిKయ	డ� Tx #tమ	4ననుండ� %�పరసమంత
సు9ాసనగల9ాడ� 14141414 Txక; Tx 1ిKయ	డ� ఏT:¶ �º �xK �Ôవనమ	లk" కర�uరప�
ప�గ	తpN ల�� సమ�నుడ�. 15151515 Tx 1ిKయ	#ాల�, వ� సుంద#SV వ� సుంద#SV 
కను`ల; గ	వ� కండ�6 . 16161616 Tx 1ిKయ	(x, వ� సుందరFడవ� అJమT°హరFడవ�
మన శయన¯ాÍ నమ	 పచd"�bటB 17171717 మన మం��రమ	ల దూలమ	ల; �ేవ�xరF
మ�Ö నుల; మన 9ాసమ	ల; సరళప� మ�Ö నుల;.

పరమ%§తమ	 2పరమ%§తమ	 2పరమ%§తమ	 2పరమ%§తమ	 2

1111 TEను �ా#�ను ��లమ	లk ప�య	 ప�షuమ	 వంట- �xనను లkయలలk ప�టBC
పద4మ	వంట-�xనను. 2222 బల;రక�Zి �ెట6 లk వ>6పద4మ	 కనబడ�నటB6  ZీN �లలk
Tx 1ిKయ	#ాల; కనబడ�చున`��. 3333 అడV వృmమ	లలk జలwరF వృm��టB6 న`�ో
ప�రFషpలలk Tx 1ిKయ	డ� అటB6 Tx`డ� ఆనందభ#SతT:ౖ TEనత" డను
కcరFdంట-" అత" ఫలమ	 Tx �హ�క; మధురమ	. 4444 అతడ� నను`
VందుWాలక; ��డ���"��PQను Tx]ద 1LKమను ధ�జమ	%ా ఎ�ెN ను. 5555



1LKమ�Jశయమ	�ేత TEను మ�#Sûల;6 చుTx`ను �xK mపండ6  యడల; 12ట-C  నను`
బలపరచు(f జలwరF పండ�6  12ట-C  నTx`ద#Sంచు(f 6666 అత" PQడమ�ెP� Tx
తల�I\ందనున`�� క;(f�ేత అతడ� నను` �ð%S>ంచుచుTx`డ�. 7777 PQర�షల�మ	
క;మ�#?Nల�#ా, ��లమ	లk" PఱుÃ లనుబట-Cయ	 ల�ళ6నుబట-Cయ	 ]�ేత
పKమ�ణమ	 �ేPంచు��" 1LKమక; ఇషCమగ	వరక; ]రF ల�పకయ	
కలతపరచకయ	 నుండ�డ" !మ	4ను బJమ�ల;��నుచుTx`ను. 8888
ఆల�Iంచు(f; Tx 1ిKయ	" స�రమ	 Vనబడ�చున`�� ఇ��%� అతడ�
వచుdచుTx`డ� గంతpల;9Eయ	చు ��ండల]దను ఎగZి�xటBచు ��టCల]దను
అతడ� వచుdచుTx`డ�. 9999 Tx 1ిKయ	డ� ఇఱ�Ã వలs నుTx`డ� ల�(f1ిల6 వలs
నుTx`డ� అ��%� మన %�డక; 9:>%ా నతడ� "ల;చుచుTx`డ� �Iట-�×గ	ండ
చూచుచుTx`డ� �Iట-�×కంతగ	ండ �¾ం%S చూచుచుTx`డ� 10101010 ఇప�డ� Tx
1ిKయ	డ� Tx�� మ�టల�డ� చుTx`డ� 11111111 Tx 1ిKయ	#ాల�, సుందరవ¬, లsమ	4
రమ	4 చ>�ాలమ	 గ(fA��PQను వరª�ాలమ	 ¬#S��PQను వరª!క #ాదు. 12121212
�ేశమంతట ప�వ��ల; ప�Zియ	న`V 1ిటCల; �Åల�హలమ	 �ేయ	 �ాలమ	
వ�ెdను �ావ�ర స�రమ	 మన �ేశమ	లk Vనబడ�చున`��. 13131313
అం¸రప��ాయల; పక�మగ	చున`V �xK m�ెటB6  ప�తపట-C  సు9ాసన
"చుdచున`V Tx 1ిKయ	#ాల�, సుందరవ¬, లsమ	4 రమ	4 14141414 బండసందులలk
ఎగ	రF Tx �ావ�రమ�, 1LటBáటల Txశ\Pంచు Tx �ావ�రమ�,  స�రమ	
మధురమ	  మ	ఖమ	 మT°హరమ	  మ	ఖమ	 Txక; కనబడ"మ	4 
స�రమ	 Txక; Vనబడ"మ	4. 15151515 మన �xK m��టల; ప�తపట-Cయ	న`V
�xK m��టలను �ెరFప� నక�లను పటBC ��ను(f స}యమ	 �ేZి గ	ంటనక�లను



పటBC ��ను(f. 16161616 Tx 1ిKయ	డ� Tx 9ాడ� TEను అత"�xనను పద4మ	ల;న`�bట
అతడ� మందను �¤ప�చుTx`డ� 17171717 చల6 "%ా> �చువరక; డల;
ల�క��వ�వరక; ఇఱ�Ã వలsను ల�(f1ిల6 వలsను ��ండబµటల]ద త�రప(f రమ	4.

పరమ%§తమ	 3పరమ%§తమ	 3పరమ%§తమ	 3పరమ%§తమ	 3

1111 #ాJK9Eళ పరFం(fయ	ం(f TEను Tx �Kా ణ1ిKయ	" 9:ద�IJ" 9:ద�Iనను అతడ�
కనబడక య	ం(ెను. 2222 TE"ప�(ే ల��ెదను పటCణమ	 9:ంబ(f��P 9:దక;దును
సంత�ధులలkను #ాజ�ధులలkను JరFగ	దును Tx �Kా ణ1ిKయ	" 9:దక;దును
అ" TEనను��ంట-". TEను 9:ద�Iనను అతడ� కనబడల�దు. 3333 పటCణమ	నందు
సంచ#Sంచు �ావ>9ారF Tx�?దురF పడ%ా ]రF Tx �Kా ణ1ిKయ	" చూAJ#ా? అ"
TEన(f%S J" 4444 TEను 9ా#S" V(fA ��ం�ెమ	 దూరమ	 ��%ా Tx �Kా ణ1ిKయ	డ�
Tx�?దురFప(ెను వద>12టCక TEనత" పటBC ��ంట-" Tx త>6  Pంట-కత" ��డ���"
వAdJ" నను` క"న�x" యరలk"�I ��డ���" వAdJ". 5555 PQర�షల�మ	
క;మ�#?Nల�#ా, ��లమ	లk" PఱుÃ లనుబట-Cయ	 ల�ళ6నుబట-Cయ	 ]�ేత
పKమ�ణమ	 �ేPంచు��" ల�చుటక; 1LKమక; ఇషCమగ	వరక; ]రF ల�పకయ	
కలతపరచకయ	 నుండ�డ" TEను !మ	4ను బJమ�ల;��నుచుTx`ను. 6666
ధూమ సN ంభమ	లవలs అరణ�మ�ర¶మ	%ా వచుd ఇ�� ఏ!? %�పరసమ	��ను
¯ాంబµK ణÝ��ను వరNక;లమ	4 VVధ ���న సుగంధ చూరÞమ	ల��ను
ప#SమÈంచుచు వచుd ఇ�� ఏ!? 7777 ఇ��%� ¯�లa¹ను పల6 �I వచుdచున`��
అరFవ��మం�� &రFల; �x"�I ప#S9ారమ	 9ారF ఇW\ా P�Úయ	లలk
ప#ాక\మWాల;ల; 9ారందరFను ఖడ¶ ¥xరFల; య	దz�రFల; 8888 #ాJK భయమ	�ేత



9ారF ఖడ¶ మ	 ధ#SంA వచుd చుTx`రF. 9999 లsబµT°ను మ�Ö ను�� మంచnకట-
¯�లa¹ను#ాà తనక; �ేPంచు��" య	Tx`డ�. 10101010 �x" సN ంభమ	ల;
9:ం(fమయమ	ల; �x" �ాదమ	ల; స�రÞమయమ	ల; �x" ��తNల;
ధూమÖవరÞవసN �మ	�� �ేయబ(ెను 1LKమను సూAంచు VAతK���న క;టBC ప"��
PQర�షల�మ	 క;మ�#?Nల; �x" లkప>´µగమ	 నలంక #SంA#S. 11111111 Zీãను
క;మ�#?Nల�#ా, 9Eం�ేయ	(f �I#§టమ	 ధ#SంAన ¯�లa¹ను#ాàను చూడ�(f
V9ాహ��నమ	న అత" త>6  అత"�I 12ట-Cన �I#§టమ	 చూడ�(f ఆ ��నమ	
అత"�I బహÑ సం��షకరమ	.

పరమ%§తమ	 4పరమ%§తమ	 4పరమ%§తమ	 4పరమ%§తమ	 4

1111 Tx 1ిKయ	#ాల�, వ� సుంద#SV వ� సుంద#SV  మ	సుక;గ	ండ  కను`ల;
గ	వ�కను`లవలs కనబడ� చున`V  తల9:ండ�K కల; %Sల�దు పర�తమ	]��
�¤కల మందను ��>య	న`V. 2222  పల;వరFస క�ెN ర9Eయబ(fనVయ	
కడ�గబ(f అప�(ే 12ౖ�I వAdనVయ	T:ౖ జoడ�జoడ� 1ిల6 ల; క>%S ఒక�x"T:ౖన
��%tటBC ��నక సుఖమ	%ానున` %tఱÃల కదుప�లను ��>య	న`��. 3333 
12దవ�ల; ఎరFప�నూల;ను ��>య	న`V.  T°రF సుందరమ	 
మ	సుక;గ	ండ  కణతల; VAdన �x(fమ ఫలమ	 వలs నగపడ�చున`V. 4444
జయసూచకమ	ల నుంచుట�?r �x�దు కట-C ంAన %�ప�రమ	��ను 9EP
(xల;ల;ను, &రFల కవచమ	ల"`య	ను 9EKల�డ� ఆ %�ప�రమ	��ను 
కంధరమ	 సమ�నమ	. 5555  PరF క;చమ	ల; ఒక �ంక1ిల6 లP �xమరలk
�¤య	 కవలను ��>య	న`V. 6666 ఎండ చల�6 #S డల; జ#S%S��వ�వరక; %�పరస



పర�తమ	లక; ¯ాంబµK ణÝ పర�తమ	లక; TEను 9:ళØ6 దును. 7777 Tx 1ిKయ	#ాల�,
వ� అ¥�కసుంద#SV యందు కళంక�¤!య	 ల�దు. 8888 �Kా ణ 4శ�#§, లsబµT°ను
V(fA Tx��కcడ రమ	4 లsబµT°ను V(fA Tx�� కcడ రమ	4 అమ�నపర�తప�
hఖరమ	నుం(f WøరF ¼̈#�4నుల hఖరమ	నుం(f Zింహ9ా�ఘÖమ	ల;ండ�
గ	హల;గల ��ండల12ౖనుం(f వ� �I\ం���I చూ�ెదవ�. 9999 Tx స�ద#§, �Kా ణ 4శ�#§,
వ� Tx హృదయమ	ను వశపరచు��ంట-V ఒక చూప��� Tx హృదయమ	ను
వశపరచు��ంట-V.  }రమ	లలk ఒక�x"�ేత నను` వశపరచు��ంట-V. 10101010
స�ద#§, �Kా ణ 4శ�#§,  1LKమ ఎంత మధురమ	! �xK �Ôరసమ	కన`  1LKమ ఎంత
సం��షకరమ	 వ� ప�Zి��ను ప#Sమళ �ైలమ	ల 9ాసన సకల
గంధవర¶మ	లకన` సం��షకరమ	. 11111111 �Kా ణ 4శ�#§,  12దవ�ల;
�ే"యలaల;క;చున` టBC న`V  �హ��I\ంద మధు�öరమ	ల; కలవ� 
వసN �మ	ల సు9ాసన లsబµT°ను సు9ాసనవలs నున`��. 12121212 Tx స�ద#S Tx
�Kా ణ 4శ�#S మ�యబ(fన ఉ�x�నమ	 మ�త9Eయబ(fన జలకcపమ	. 13131313 
Aగ	రFల; �x(fమవనమ	 Vం�ైన W \ష¡  ఫలవృmమ	ల; కర�uరవృmమ	ల;
జటµమ�ంZి వృmమ	ల; 14141414 జటµమ�ంZియ	 క;ంక;మయ	 "మ4గ(fiయ	
లవంగపటCయ	 VVధ���న ప#Sమళ�ైల వృmమ	ల; %�పరసమ	ను అగరF
వృmమ	ల; TxTxVధ W \ష¡  ప#SమళదKవ�మ	ల;. 15151515 Tx స�ద#§, Tx �Kా ణ 4శ�#§,
వ� ఉ�x�నజల�శయమ	 పK9ాహజలకcపమ	 లsబµT°ను పర�తపK9ాహమ	. 16161616
ఉతN ర9ాయ	వ�, ఏ�ెంచుమ	 ద�fణ9ాయ	వ�, 9Eం�ేయ	మ	 Tx
ఉ�x�నవనమ	]ద VసరF(f �x" ప#Sమళమ	ల; 9ా�1ింపజ³య	(f Tx
1ిKయ	డ� తన ఉ�x�నవనమ	నక; 9Eం�ేయ	ను %ాక తన�IషC���న ఫలమ	ల



నతడ� భ	�ంచును%ాక.

పరమ%§తమ	 5పరమ%§తమ	 5పరమ%§తమ	 5పరమ%§తమ	 5

1111 Tx స�ద#§, �Kా ణ 4శ�#§, Tx ఉ�x�నవనమ	నక; TEను ఏ�ెంAJ" Tx
జటµమ�ంZి" Tx గంధవర¶మ	లను కcరFd��ను చుTx`ను �ేT:య	 �ేT:పటBC ను
భ	�ంచుచుTx`ను �öరస ©̈త�xK �Ôరసమ	 �ానమ	 �ేయ	చుTx`ను. Tx
సఖుల�#ా, భ	�ంచు(f లsసq%ా �ానమ	 �ేయ	(f ZL` ©̈తpల�#ా, �ానమ	
�ేయ	(f. 2222 TEను "��KంAJTE %ా" Tx మనసుq �¤ల;��" య	న`�� Tx
స�ద#§, Tx 1ిKయ	#ాల�, Tx �ావ�రమ�, "ష�ళంక;#ాల�, ఆలం�Iప�మ	 Tx
తల మంచుక; త(fZిన�� Tx 9:ండ�K కల; #ాJK క;#Sయ	 Aనుక;లక; త(fZినV.
Txక; తల;ప�¬య	మనుచు Tx1ిKయ	డ� 9ా�I> తటBC  చుTx`డ�. 3333 TEను
వసN �మ	 ¬Zి9EZిJ" TEను మరల �x" ధ#SంపTEల? Tx �ాదమ	ల;
కడ�గ	��ంట-" TEను మరల 9ాట-" మ	#S�I�ేయTEల? 4444 తల;ప�సందులk Tx
1ిKయ	డ� �ెP�య	ంచ%ా Tx అంతరంగమ	 అత"PQడల జj>%tT:ను. 5555 Tx
1ిKయ	"�I తల;ప� ¬య ల�AJ" Tx �ేతpలనుం(fయ	 Tx 9EKళ6నుం(fయ	
జటµమ�ంZి గ(fయల]ద సKVం�ెను 6666 Tx 1ిKయ	"�I TEను తల;ప�
¬య	నంతలk అతడ� 9:È6��PQను అత"మ�ట Vనుట��TE Tx �Kా ణమ	
¯�మ4Zిలs6 ను TEనత" 9:ద�Iనను అతడ� కనబడక��PQను TEను 1ి>Aనను
అతడ� పల;కల�దు. 7777 పటCణమ	లk JరFగ	 �ావ>9ారF Tx �?దురFప(f నను`
��ట-C  %ాయపరA#S �Kా �ారమ	]�� �ావ>9ారF Tx 12ౖవసN �మ	ను �ొం%S>ంA#S. 8888
PQర�షల�మ	 క;మ�#?Nల�#ా, Tx 1ిKయ	డ� ]క; కనబ(fనPQడల



1LKమ�Jశయమ	�ేత  1ిKయ	#ాల; మ�#Sûలs6 న" ]రత"�I �ె>యజ³య	నటB6
TEను ]�ేత పKమ�ణమ	 �ేPంచు��ందును. 9999 ZీN �లలk అ¥�క సుంద#Sవగ	�xTx,
9EరF 1ిKయ	"కన`  1ిKయ	" VW ష�¤!? వ� మ��ేత పKమ�ణమ	
�ేPంచు��నుటక; 9EరF 1ిKయ	"కన`  1ిKయ	" VW ష�¤!? 10101010 Tx 1ిKయ	డ�
ధవళవరFÞ డ� రత`వరFÞ డ� ప��9Eలమం�� ప�రFషpలలk అత" గ	#SNంపవచుdను 11111111
అత" hరసుq అపరం�వంట-�� అత" తల9:ండ�K కల; �ాకపmమ	లవలs కృషÞ  వరÞ
మ	ల; అV TUక;�ల; TUక;�ల;%ా కనబడ�చున`V. 12121212 అత" TEతKమ	ల;
న�º¬రమ	లందుండ� గ	వ�లవలs కనబడ�చున`V అV �ాల��
కడ�గబ(fనటBC న`V అV చక�%ా �xAన రత`మ	లవలs ఉన`V. 13131313 అత"
�ె�I�ళØ6  ప#Sమళ ప�షu¯ాÍ నమ	ల; సుగంధవృmమ	ల�ేత Wó�ల;6  ఉన`త
భ�´µగ మ	ల; అత" 12దవ�ల; పద4మ	లవంట-V దKవర�పక జటµమ�ంZివలs
అV ప#SమÈంచును. 14141414 అత" కరమ	ల; �x#§ªషp రత`భ�Ìిత���న
స�రÞ%�ళమ	వలs ఉన`V అత" �ాయమ	 లరత`ఖAత���న VAతKమగ	
దంతప�ప"%ా కనబడ�చున`��. 15151515 అత" �ాళØ6  �¤>!బం%ారF మట6 యందు
">1ిన చల;వ#ాJ సN ంభమ	లవలs ఉన`V. అత" 9:ౖఖ#S లsబµT°ను
పర�తతpల�మ	 అ�� �ేవ�xరF వృmమ	లంత పKZిదzమ	 16161616 అత" T°రF
అJమధురమ	. అతడ� అJ�ాంmణ÷య	డ� PQర�షల�మ	 కcమ�#?Nల�#ా, ఇత(ే
Tx 1ిKయ	డ� ఇత(ే Tx ZL` ©̈తpడ�.

పరమ%§తమ	 6పరమ%§తమ	 6పరమ%§తమ	 6పరమ%§తమ	 6

1111 ZీN �లలk అ¥�క సుంద#Sవగ	�xTx,  1ిKయ	డ� ఎక�(f�I ��PQను?



అత(ే��క;�నక; J#S%?ను? 2222 ఉ�x�నవనమ	నందు �¤ప�టక;ను పద4మ	లను
ఏరF��నుటక;ను. Tx 1ిKయ	డ� తన ఉ�x�నవనమ	నక; ��PQను ప#Sమళ
ప�షu¯ాÍ నమ	నక; ��PQను. 3333 TEను పద4మ	లలk �¤ప�చున` Tx
1ిKయ	"�xనను అతడ�ను Tx9ాడ�. 4444 Tx స�, వ� J#ాqపటCణమ	వలs
సుందర���న �xనవ�. PQర�షల�మంత ¯êందర�వంతp#ాలవ� టM�?�మ	ల T:JN న
Z2ౖన�మ	వలs భయమ	 ప�ట-C ంచు �xనవ� 5555  కనుదృÌిC  Tx]ద ఉంచక;మ	
అ�� నను` వశపరచు��నును  తల9:ండ�K కల; %Sల�దు పర�తమ	]��
�¤కలమందను ��>య	న`V. 6666  పల;వరFస క�ెN ర 9Eయబ(fనVయ	
కడ�గబ(f యప�(ే 12ౖ�I వAdనVయ	T:ౖ జoడ�జoడ� 1ిల6 ల; క>%S ఒక�x"T:ౖన
��%tటBC  ��నక సుఖమ	%ానున` %tఱÃల కదుప�లను ��>య	న`V. 7777 
మ	సుక;గ	ండ  కణతల; VAdన �x(fమ ఫలమ	వలs అగపడ�చున`V. 8888
అరFవ��మం�� #ాణ	ల;ను ఎనుబ��మం�� ఉపపతp` ల;ను లsక�క; !ంAన
కన�కల;ను కలరF. 9999 Tx �ావ�రమ	 Tx "ష�ళంక;#ాల; ఒక�ే ఆ�� తన త>6�I
ఒక�ే క;మ�#?N కన`త>6�I మ	దుw  ëడi  ZీN �ల; �x" చూA ధను�#ాలందురF
#ాణ	ల;ను ఉపపతp`ల;ను �x" ��గడ�దురF. 10101010 సం¥x�#ాగమ	 చూపటBC చు
చందKëంబమంత అందమ	గల�ై సూరF�" అంత స�చûమ	ను కళల;నుగల�ై
వ�� ©̈తZ2ౖన� సమ�కర ర�1ిణÝయ	నగ	 ఈ�� ఎవరF? 11111111 లkయలk" �ెటB6
ఎటB6 న`9Ù చూచుటక; �xK �Ôవల;6 ల; A%S#?dT° ల��ో �x(fమవృmమ	ల;
ప�తపటMCT° ల��ో చూచుటక; TEను అ�5ట వృ�5�x�నమ	నక; 9:È6J". 12121212
�ె>యకP� Tx జనులలk ఘనులగ	9ా#S రథమ	లను TEను క>Zి��ంట-". 13131313
ష�ల]్మ¬, రమ	4 రమ	4 �¤మ	 "ను` ఆశ¬ర చూచుట�?r J#S%Sరమ	4,



J#S%S రమ	4. ష�ల]్మ¬యందు ]క; మ	చdట ప�ట-C ంచున�ే��? అ��
మహనPÀమ	 Txటకమంత VంతPQ�న�x?
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1111 #ాజక;మ�ర ప�JK�ా,  �ాదరmల�� 9:ంత అందమ	%ా నడ�చు చుTx`వ�! 
ఊరFవ�ల; hలu�ా#S �ేZిన ఆభరణ సూతKమ	లవలs ఆడ�చున`V. 2222 
Tx��ేశమ	 మండల��ార కలశమ	 స!్మÈత �xK �Ôరసమ	 �x"యందు
9:>Jపడక;ండ�ను %ాక  %ాతKమ	 ప�x4లంకృత %�ధుమ#ాh 3333  PరF
క;చమ	ల; �ంక1ిల6 లP �xమరలk �¤య	 ఒక కవలను ��> య	న`V. 4444 
కంధరమ	 దంత%�ప�ర ర�పమ	  TEతKమ	ల; జనప�రÞ���న ¼̈��Ëను
పటCణమ	న నున` #?ండ� తటµకమ	ల�� సమ�నమ	ల;  TxZిక దమసు�
��క;�నక; చూచు లsబµT°ను hఖరమ	�� సమ�నమ	. 5555  hరసుq క#?4ల;
పర�తర�పమ	  తల9:ండ�K కల; ధూమÖవరÞమ	గలV. #ాà 9ాట-
య	ంగరమ	ల�ేత బదుz డగ	చుTx`డ�. 6666 Tx 1ిKయ	#ాల�,
ఆనందకర���న9ాట-లk వ� అJసుందర���న�xనవ� అJ మT°హర���న�xనవ�.
7777 వ� �xళవృmమంత Jన`"�xనవ�  క;చమ	ల; %?లలవలs నున`V. 8888
�xళవృmమ	 T:క;�దునను��ంట-" �x" Wాఖలను పటBC ��ందునను��ంట-" 
క;చమ	ల; �xK m%?లలవలs నున`V.  Wా�స9ాసన జలwరFఫల సు9ాసనవలs
నున`��. 9999  T°రF W \షC�xK �Ôరసమ	వలs నున`�� ఆ W \ష¡ �xK �Ôరసమ	 Tx
1ిKయ	"�I మధుర �ాయమ	 అ�� "��Kతpల యధరమ	ల; ఆడజ³య	ను. 10101010
TEను Tx 1ిKయ	"�xనను అతడ� Txయందు ఆWాబదుz డ�. 11111111 Tx 1ిKయ	(x,



లsమ	4 రమ	4 మనమ	 పలs6 లక; ��దమ	 %ా\ మZీమలk "వZింతమ	. 12121212
12ందలకడ ల�A �xK mవనమ	లక; ��దమ	 �xK �Ôవల;6 ల; A%S#Sం�ెT° ల��ో 9ాట-
ప�వ��ల; VకZిం�ెT° ల��ో �x(fమ�ెటB6  ప�తపటMCT° ల��ో చూతమ	 రమ	4
అచdటTE Tx 1LKమసూచనల; క; చూ12దను 13131313 ప�తK�xత వృmమ	 సు9ాసన
"చుdచున`�� Tx 1ిKయ	(x, TEను ��రక; �xAయ	ంAన TxTxVధ
W \ష¡ ఫలమ	ల; పAdVయ	 పండ�Vయ	 మ� �x�రబంధమ	ల]ద
9EKల�డ�చున`V.
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1111 Tx త>6±దw  సNన��ానమ	 �ేZిన ±క స�దరF" వలs వ�
TxPQడలనుం(fన T:ంత�¤ల;! అప�డ� TEను బయట క; ఎదు#?r
మ	దుw >డ�దును ఎవరFను నను` "ం��ంపరF. 2222 TEను క; మ�ర¶ద#SîT�దును
Tx త>6Pంట �ేరFdదును వ� Txక; ఉప�ేశమ	 �ెప�దువ� సం´µర
స!్మÈత �xK �Ôరసమ	ను Tx �x(fమఫలరసమ	ను TEను �IతpN ను. 3333 అత"
PQడమ�ెP� Tx తల�I\ంద నున`�� అత" క;(f�ెP� నను`
�ð%S>ంచుచున`�� 4444 PQర�షల�మ	 క;మ�#?Nల�#ా, ల�చుటక; 1LKమక;
ఇచûప�టBC వరక; ల�పకయ	 కలతపరచకయ	 నుందుమ" TEను ]�ేత
పKమ�ణమ	 �ేPంచు��ందును. 5555 తన 1ిKయ	"]ద ఆను��" అరణ�మ�ర¶మ	న
వచుdన�� ఎవ�ె? జలwరFవృmమ	 �I\ంద TEను "ను` ల�1ిJ" అచdట  త>6�I
వలన పKసవ9Eదన క>%?ను "ను` క"న త>6  PచdటTE పKసవ9Eదన ప(ెను. 6666
1LKమ మరణమంత బలవంత���న�� ఈరª~ �ా�xళమంత క��ర���న�� �x"



జj�లల; అ%S`జj�ల� సమమ	ల; అ�� PQ�9ా ప�ట-C ంచు జj�ల 
హృదయమ	]ద నను` Txమ�mరమ	%ా ఉంచుమ	  భ	జమ	నక;
Txమ�mరమ	%ా నను`ంచుమ	. 7777 అ%ాధసమ	దK జలమ	 1LKమను ఆరuజjలదు
న�º పK9ాహమ	ల; �x" మ	ంA9Eయజjలవ� 1LKమ�?r ±కడ� తన ¯ా�సÍ ~మంత
ఇAdనను Jర¯ా�రమ	�� అతడ� ��K Zి9Eయబడ�ను. 8888 మ���క Aన` �ెలs6 ల;
కలదు �x"�I ఇంకను వయసుq #ాల�దు V9ాహ�ాలమ	 వAdనప�డ� �¤మ	
�x"Vషయ��� P�! �ేయ	దుమ	? 9999 అ�� �Kా �ారమ	వంట-�xPQTx? �¤మ	
�x"12ౖన 9:ం(f %�ప�రnకట- కటBC దుమ	. అ�� క9ాటమ	వంట-�xPQTx?
�ేవ�xరF మ�Ö ను�� �x"�I అడ�i లను కటBC దుమ	 10101010 TEను
�Kా �ారమ	వంట-�xనT:ౖJ" Tx క;చమ	ల; దుర¶మ	ల�PQను అందువలన
అత"దృÌిC �I TEను �³మమ	 TUందద%Sన�xనT:ౖJ". 11111111 బయల; }¹నునందు
¯ాలa¹ను ��క �xK �Ôవనమ	 కలదు అతడ� �x"" �ాప�ల�I�ెdను �x"
ఫలమ	లక; వచుdబ(f%ా ఒ���క�డ� 9EP ర��ాPల; �ేవలsను. 12121212 Tx
�xK �Ôవనమ	 Tx వశమ	న ఉన`�� ¯�లa¹నూ, ఆ 9EP ర��ాPల; �³
�ెల;6 ను. �x"" �ాప��ేయ	9ా#S�I #?ండ�వందల; వచుdను. 13131313
ఉ�x�నవనమ	లలk 12ంచబ(fన�xTx,  �ె>క�ెN ల;  స�రమ	 Vన%�రFదురF
నను`ను �x" Vన"మ	4. 14141414 Tx 1ిKయ	(x, త�రపడ�మ	 లఘ	9:ౖన Pఱ�Ã వలs
ఉండ�మ	 గంధవర¶వృm పర�తమ	ల]ద గంతpల;9Eయ	 ల�(f1ిల6 వలs
ఉండ�మ	.
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1111 ఉ�èయ� ã�xమ	 ఆ}à ©̈��య�యను య��x#ాàల ��నమ	లలk
య��xను గ�#Sdయ	 PQర�షల�మ	ను గ�#Sdయ	 ఆ¹à క;మ�రFడగ	
PQష య�క; క>%Sన దరîనమ	. 2222 PQ�9ా మ�టల�డ�చుTx`డ� ఆ�ాశమ�,
ఆల�Iంచుమ	; భ�], �ెV±గ	¶ మ	. TEను 1ిల6 లను 12ంA %tపu9ా#S"%ా
�ేZిJ" 9ారF Tx]ద JరFగబ(fయ	Tx`రF. 3333 ఎదుw  తన �ామందు T:రFగ	ను
%ా(fద ¯�ంత9ా" �ొ(fi  �ె>Zి��నును ఇW\ా P�ల;క; �ె>Vల�దు Txజనుల;
ãAంపరF 4444 �ా1ిÌి¡  జనమ�, �ోషభ#Sత���న పKజల�#ా, దుషCసం�xనమ�,
�ెరFప��ేయ	 1ిల6 ల�#ా, ]క;శ\మ. 9ారF PQ�9ాను Vస#SèంA య	Tx`రF
ఇW\ా P�ల;±క� ప#S�దz�ేవ�" దూÌింతpరF ఆయనను V(fA �¾ల%S��P
య	Tx`రF. 5555 "త�మ	 JరFగ	బµటB �ేయ	చు ]#³ల ఇంకను ��టCబడ�దురF?
పKJ9ాడ� న(fT:JN " 9ా�¥� గ>%S య	Tx`డ� పKJ9ా" గ	ం(ె బల ß̈నమPQ�ను.
6666 అర�ాల; nదల;��" తలవరక; స�సÍత ��ం�ె���నను ల�దు ఎక�డ
చూAనను %ాయమ	ల; �ెబËల; పAd ప�ండ�6  అV 1ిండబడల�దు కటCబడల�దు
�ైలమ	�� ��తNన �ేయబడల�దు. 7777 ] �ేశమ	 �ా(ై��PQను ] పటCణమ	ల;
అ%S`�ేత �ా>��PQను ] PQదుటTE అను�ల; ] భ�!" J"9Eయ	
చుTx`రF అను�లక; తటZిÍ ంచు Txశనమ	వలs అ�� �ా(ై��PQను. 8888
�xK m��టలk" గ	(fZ2వలsను �ోస�ాదులలk" �ాకవలsను మ	టC(f 9Eయబ(fన
పటCణమ	వలsను Zీãను క;మ�#?N Vడ�వబ(fయ	న`��. 9999
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా బహÑ ����w�ాట- W షమ	 మనక; "ల;ప"
PQడల మనమ	 ¯��ొమవలs నుందుమ	 %tnఱాÃ �� సమ�న మ	%ా ఉందుమ	.
10101010 ¯��ొమ Tx�య�¥�పతpల�#ా, PQ�9ామ�ట ఆల �Iంచు(f. %tnఱాÃ



జనుల�#ా, మన �ేవ�" ఉప�ేశమ	నక; �ెV ±గ	¶ (f. 11111111 PQ�9ా
Z2లVAdన మ�ట ఇ�ే V¯ాN ర���న ] బల;ల; Tx�³ల? దహనబల;లగ	
�ాటäC ళØ6 ను బµగ	%ా �¤1ిన దూడల ��\ వ��ను Txక; 9:క�స మ�PQను �Å(ెల
రకNమం�ైనను %tఱÃ1ిల6 ల రకNమం�ైనను �¤క ��తpల రకNమం�ైనను
Tx�IషCమ	ల�దు. 12121212 Tx స"`¥�" కనబడవలsన" ]రF వచుdచుTx`#³ Tx
ఆవరణమ	లను �¾K క;�టక; !మ	4ను రమ4న` 9ా(ెవడ�? 13131313 ] T:ౖ9Eద�మ	
వ�రÍమ	 అ�� Txక; అసహ�మ	 ప�ట-C ంచు ధూ�ారuణమ	 �x" "కను �ేక;(f
అమ�9ాస�య	 VW\ా ంJ��నమ	ను సమ�జకcట పKక టనమ	ను జరFగ	చున`V
�ాప�లగ	ంప�కc(fన ఉతqవసమ�జమ	ను TE T°రd జjలను. 14141414 ] అమ�9ాస�
ఉతqవమ	ల;ను "య�మక �ాలమ	 ల;ను Txక; Á̈యమ	ల; అV Txక;
బµధకరమ	ల; 9ాట-" స ©̈ంపల�క VZి�Iయ	Tx`ను. 15151515 ]రF ] �ేతpల;
�xప�నప�డ� !మ	4ను చూడక Tx కను`ల; కప���ందును ]రF బహÑ%ా
�Kా రÍన�ేZినను TEను Vనను ] �ేతpల; రకNమ	�� "ం(fయ	న`V. 16161616
!మ	4ను కడ�గ	��ను(f ���z  �ేZి��ను(f. ] దుÌి!"యల; Txక; కనబడక;ండ
9ాట-" �¾ల %Sంప�(f. 17171717 �×డ��ేయ	ట మ�ను(f �¤ల;�ేయ TEరFd��ను(f
Tx�యమ	 జjగ\తN %ా V�x#Sంచు(f, ©̈ంZించబడ� 9ా"" V(f1ించు(f
తం(fKల�"9ా"�I Tx�యమ	 ¬రFd(f Vధవ#ా> పm మ	%ా 9ా��ంచు(f. 18181818
PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుdచుTx`డ� రం(f మన V9ాదమ	 ¬రFd��ందమ	
] �ాపమ	ల; రకNమ	వలs ఎఱÃ"9:ౖనను అV ©̈మమ	 వలs �ెల6 బడ�ను
�?ంప�వలs ఎఱÃ"9:ౖనను అV %tఱÃబÐచుdవలs �ెల6 " వగ	ను. 19191919 ]రF సమ4JంA
Tx మ�ట V"నPQడల ]రF భ�! ±క� మంAప�xరÍమ	లను



అనుభVంతpరF. 20202020 సమ4Jంపక JరFగబ(fనPQడల "శdయమ	%ా ]రF
ఖడ¶ మ	 �ాలగ	దురF PQ�9ా PÀల�గ	నTE Z2లVAdయ	Tx`డ�. 21212121
అã�, నమ4క���న నగరమ	 9Eశ� ఆPQTE! అ�� Tx�యమ	�� "ం(fయ	ం(ెను
J �x"లk "వZిం�ెను ఇప�(ై�ే నరహంతక;ల; �x"లk �ాప�రమ	Tx`రF. 22222222
 9:ం(f మ�ాC PQను,  �xK �Ôరసమ	 ళ6�� క>Zి �ె(f��PQను. 23232323 
అ¥��ారFల; �ోKహÑల; �ొంగల సహ9ాసుల; 9ారందరF లంచమ	 �ÅరFదురF
బహÑమ�నమ	ల��రక; క"12టBC దురF తం(fKల�"9ా#Sపmమ	న Tx�యమ	
¬రdరF, Vధవ #ాండK 9ా�జ?�మ	 V�x#SంచరF. 24242424 �ావ�న పKభ	వ�ను
ఇW\ా P�ల;±క� బ>షp¡ డ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా
ఈల�గ	న అను��నుచుTx`డ� ఆ}, Tx శతpK వ�లనుగ�#Sd TE"కను
ఆయ�సపడను Tx V#�ధుల]ద TEను పగ ¬రFd��ందును. 25252525 Tx హసNమ	
]ద 12ట-C  �Ôరమ	 9EZి  మషpC ను "ర4లమ	 �ేZి లk క>1ిన
తగరమంతయ	 ¬Zి 9EZ2దను. 26262626 nదటనుం(fనటB6  క; Tx�య�¥�పతpలను
మరల ఇ�ెdదను ఆ��లkనుం(fనటB6  క; ఆలkచనకరNలను మరల "య
!ం�ెదను అప�డ� Jగల పటCణమ"య	 నమ4క���న నగరమ"య	 క;
1LరF 12టCబడ�ను. 27272727 Zీãనుక; Tx�యమ	 �ేతను J#S%S వAdన �x"
"9ాసులక; J�ేతను V¹చనమ	 కల;గ	ను. 28282828 అJక\మమ	
�ేయ	9ారFను �ాప�ల;ను "W îషమ	%ా Txశనమగ	దురF PQ�9ాను
Vస#Sèంచు9ారF లయమగ	దురF. 29292929 ]రF ఇచûPంAన
మసN�Iవృmమ	నుగ�#Sd 9ారF Zిగ	¶ పడ�దురF ]క; సం��షకరమ	లsౖన
��టలనుగ�#Sd ] మ	ఖ మ	ల; ఎఱÃబµరFను 30303030 ]రF ఆక;ల; 9ాడ�



మసN�Iవృmమ	వలsను రFల�" ��టవలsను అగ	దురF. 31313131 బలవంతpల;
Txర1ీచువలs నుందురF, 9ా#S ప" అ%S` కణమ	వలs నుండ�ను
ఆరFu9ా(ెవడ�ను ల�క 9ారFను 9ా#S ప"య	 బÐJN %ా �ా>��వ�ను.
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1111 య��xను గ�#Sdయ	 PQర�షల�మ	ను గ�#Sdయ	 ఆ¹à క;మ�రF(ైన
PQషయ�క; దరîనమ	వలన క>%Sన �ే9Ù�IN 2222 అంత���నమ	లలk
పర�తమ	ల12ౖన PQ�9ా మం��ర పర�తమ	 పర�త hఖరమ	న ZిÍ రపరచబ(f
��ండల కంటM ఎతpN %ా ఎతNబడ�ను పK9ాహమ	 వAdనటB6  సమసN  అన�జనుల;
�x"లk"�I వ�ెdదరF 3333 ఆ �ాలమ	న Zీãనులkనుం(f ధర4WాసN �మ	
PQర�షల�మ	లkనుం(f PQ�9ా 9ాక;� బయల; 9:ళØ6 ను. జనమ	ల;
గ	ంప�ల; గ	ంప�ల;%ా వAd య��Åబ	 �ేవ�" మం��రమ	నక; PQ�9ా
పర�త మ	నక; మనమ	 9:ళØ6 దమ	 రం(f ఆయన తన మ�ర¶మ	ల Vషయ���
మనక; బ¢¥�ంచును మనమ	 ఆయన ��K వలలk నడ�తమ	 అ" �ెప���ందురF. 4444
ఆయన మధ�వ#SNPQ� అన�జనులక; Tx�యమ	 ¬రFdను అTEక జనమ	లక;
¬రFu¬రFdను 9ారF తమ ఖడ¶ మ	లను Txగట- నక;�ల;%ాను తమ PÀటMలను
మచుdకతpN ల;%ాను ¯ాగ%tటBC దురF జనమ	]���I జనమ	 ఖడ¶ ��తN క
య	ండ�ను య	దzమ	�ేయ TEరFd��నుట ఇక మ�"9Eయ	ను. 5555 య��Åబ	
వంశసుÍ ల�#ా, రం(f మనమ	 PQ�9ా 9:ల;గ	లk నడ�చు��ందమ	. 6666
య��Åబ	 వంశమగ	 ఈ జనమ	 త�రFuన నుం(fన జనుల సంపK�xయమ	ల��
"ండ���"య	Tx`రF 9ారF Óి>ÌీNయ	లవలsమంతK పKãగమ	 �ేయ	దురF



అను�ల�� సహ9ాసమ	 �ేయ	దురF గనుక వ� 9ా#S" Vస#SèంA య	Tx`వ�. 7777
9ా#S �ేశమ	 9:ం(f బం%ారమ	ల�� "ం(fయ	న`�� 9ా#S ఆZిN  సం�ాద�మ	నక;
!Jల�దు 9ా#S �ేశమ	 గ	ఱÃమ	ల�� "ం(fయ	న`�� 9ా#S రథ మ	లక;
!Jల�దు. 8888 9ా#S �ేశమ	 Vగ\హమ	ల�� "ం(fయ	న`�� 9ారF తమ �ేJప"�I
�xమ	 9EKళ6�� �ేZిన �x"�I నమ¯ా�రమ	 �ేయ	దురF 9999 అల;uల;
అణగ�ొKక�బడ�దురF ఘనుల; త%S¶ంప బడ� దురF �ాబట-C  9ా#S" m!ంపక;మ	.
10101010 PQ�9ా �కరస"`¥�నుం(fయ	 ఆయన పK´µవ మ}త4~మ	నుం(fయ	
బండ áటలk"�I దూరFమ	 మంట-లk �x%S య	ండ�మ	. 11111111 నరFల అహం�ారదృÌిC
త%S¶ంపబడ�ను మనుషp�ల గర�మ	 అణగ�ొKక�బడ�ను ఆ ��నమ	న PQ�9ా
మ�తK�¤ ఘనత వ ©̈ంచును. 12121212 అహం�ా#ాJశయమ	గల పKJ�x"�I"
ఔన`త�మ	 గల పKJ�x"�I" Vమ#Sîంచు ��నnకట- Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	
PQ�9ా "య!ంAయ	Tx`డ� అV అణగ�ొKక�బడ�ను. 13131313 ఔన`త�మ	
క>%S అJశPంచు లsబµT°ను �ేవ�xరF వృmమ	లక"`ట-�I" బµ�ాను Zిందూర
వృmమ	లక"`ట-�I" 14141414 ఉన`తపర�తమ	లక"`ట-�I" ఎతNPన ��ట6 క"`ట-�I"
15151515 ఉన`త���న పKJ%�ప�రమ	నక;ను బ	రFàల;గల పKJ �Åటక;ను 16161616 త#§ªషp
ఓడలక"`ట-�I" రమ����న VAతK వసుN వ�ల క"`ట-�I" ఆ ��నమ	
"య!ంపబ(fయ	న`��. 17171717 అప�డ� నరFల అహం�ారమ	 అణగ�ొKక�బడ�ను
మనుషp�ల గర�మ	 త%S¶ంపబడ�ను ఆ ��నమ	న PQ�9ామ�తK�¤ ఘనత
వ ©̈ంచును. 18181818 Vగ\హమ	ల; బÐJN %ా నhంA��వ�ను. 19191919 PQ�9ా భ�!"
గజగజ వణ�Iంప ల�చునప�డ� ఆయన �కర స"`¥�నుం(fయ	 ఆయన పK´µవ
మ�}త4~మ	నుం(fయ	 మనుషp�ల; ��ండల గ	హలలk దూరFదురF TEల



బÐ#Sయలలk దూరFదురF. 20202020 ఆ ��నమ	న PQ�9ా భ�!" గజగజ వణ�Iంప
ల�చునప�డ� ఆయన �కర స"`¥�నుం(fయ	 ఆయన పK´µవ
మ�}త4~మ	నుం(fయ	 ��ండల గ	హలలkను బండáటలలkను 21212121
దూరవలsనన` ఆశ�� నరFల; �xమ	 ప��ంచుట�?r �ేPంచు��"న 9:ం(f
Vగ\హమ	లను సువరÞ Vగ\హ మ	లను ఎల;కలక;ను గëËలమ	లక;ను
�ార9Eయ	దురF. 22222222 తన TxZి�ారంధKమ	లలk �Kా ణమ	క>%Sన నరF"
లm�12టCక;మ	; 9ా"" ఏVషయమ	లk ఎ"`క �ేయవచుdను?
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1111 ఆల�Iంచు(f పKభ	వ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా ��షణమ	ను
��షణx¥xరమ	ను అT°`దకమ	ల ఆ¥xరమంతయ	 ��షణమంతయ	 2222
&రFలను ãధులను Tx�య�¥�పతpలను పKవకNలను 3333 ¯��ె�ాండKను 12దwలను
పం�xదWా¥�పతpలను ఘనత వ ©̈ంAన9ా#S" మంతpK లను hలuWాసN �మ	లను
ఎ#S%Sన9ా#S" మ�ంJKక;లను PQర�షల�మ	లkనుం(fయ	 య��x�ేశమ	లk
నుం(fయ	 ¬Zి9Eయ	ను. 4444 బµలక;లను 9ా#S�I అ¥�పతpలను%ా
"య!ం�ెదను 9ారF బµల�ేషCల;�ేZి జనులను ఏలsదరF. 5555 పKజలలk
ఒక(fటB6 ను మ#S±కడటB6 ను పKJ9ాడ� తన ��రFగ	9ా"" ఒతpN డ� �ేయ	ను.
12దw9ా"12ౖ" బµల;డ�ను ఘను"12ౖ" చుడ�ను గ#S�ంA Jర¯ా�రమ	%ా
నడ�చును. 6666 ఒకడ� తన తం(fKPంట తన స�దరF" పటBC ��" క; వసN �మ	
కలదు వ� మ�]ద అ¥�పJ9:ౖ య	ందువ� ఈ �ాడ�సÍలమ	 
వశమ	ండ"మ4నును 7777 అతడ� ఆ ��నమ	న �³క9EZిTEను సంరmణ కరNను%ా



ఉండTUల6 ను TxPంట ఆ}ర�¤!య	 ల�దు వసN ��¤!య	 ల�దు నను`
జTx¥�పJ%ా "య!ంప#ాదనును. 8888 PQర�షల�మ	 �ా(ై��PQను య��x
Txశన మ�PQను PQ�9ా మ ©̈మగల దృÌిC �I JరFగ	బµటB �ేయ	 నంత%ా
9ా#S మ�టల;ను �I\యల;ను ఆయనక; పKJకcలమ	%ా ఉన`V. 9999 9ా#S
మ	ఖలmణ�¤ 9ా#S]ద ¯ాm�!చుdను. తమ �ాపమ	ను మరFగ	�ేయక
¯��ొమ9ా#Sవలs �x" బయల;పరచుదురF. తమక; �x�¤ 9ారF �×డ��ేZి��"
య	Tx`రF 9ా#S�I శ\మ 10101010 ]క; �¤ల; కల;గ	న" Jమంతpల�� �ెప�మ	
9ారF తమ �I\యల ఫలమ	 అనుభVంతpరF. 11111111 దుషpC లక; శ\మ, 9ా#S �I\యల
ఫలమ	 9ా#S�I కల;గ	ను. 12121212 Tx పKజలVషయ��� TETEమందును? బµల;రF 9ా#S"
బµధ12టBC చుTx`రF ZీN �ల; 9ా#S" ఏల;చుTx`రF. Tx పKజల�#ా, ] Txయక;ల;
��K వను త1ిuంచు 9ారF 13131313 9ారF  ��K వల జjడను �ె#S1ి9Eయ	దురF.
PQ�9ా 9ా��ంచుటక; "ల;వబ(fయ	Tx`డ� జనమ	లను Vమ#Sîంచుటక;
ల�Aయ	Tx`డ� 14141414 PQ�9ా తన జనుల 12దwలను 9ా#S య¥�పతpలను
Vమ#Sîంప వచుdచుTx`డ�. ]#³ �xK mల��టను J"9EZిJ#S ]రF �ోచు��"న
ద#SదుK ల ¯�మ	4 ] Pండ6 లkTE య	న`�� 15151515 Tx పKజలను నల;గ%tట-C  ]#³!
�ేయ	దురF? áదల మ	ఖమ	లను నూ#S ]#³! �ేయ	దురF? అ" పKభ	వ�ను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 16161616 మ#Sయ	
PQ�9ా Z2లVAdన�ేదన%ా Zీãను క;మ�#?Nల; గ#S�షp¡ #ాం(ై� ��డ�xA
నడచుచు ఓర చూప�ల; చూచుచు క;ల;క;�� నడచుచు, తమ �ాళ6గజèలను
¹Ö %Sంచు చుTx`రF; 17171717 �ాబట-C  పKభ	వ� Zీãను క;మ�#?Nల న(fT:JN  బ¢(f
�ేయ	ను PQ�9ా 9ా#S మ�నమ	ను బయల;పరచును. 18181818 ఆ ��నమ	న



PQ�9ా గల;6 గల;6 మను 9ా#S �ాద భ�షణమ	లను సూర�ëంబ
భ�షణమ	లను చందKవంకలను భ�షణమ	లను 19191919 కరÞభ�షణమ	లను
క(fయమ	లను Txణ���న మ	సుక; లను 20202020 క;ల�6 PÀలను �ాళ6  %tల;సులను
ఒ(xi ణమ	లను ప#Sమళ దKవ�ప� బ#Sణలను 21212121 రm#³క;లను ఉంగరమ	లను
మ	క;� కమ	4లను 22222222 ఉతqవ వసN �మ	లను ఉతN #§యమ	లను 12ౖటలను
సంచులను 23232323 �ేJ అదwమ	లను సన`ప�Txర�� �ేZిన మ	సుక;లను �ా%ాలను
Wాల;వ�లను ¬Zి9Eయ	ను. 24242424 అప�డ� ప#Sమళ దKవ�మ	నక; పKJ%ా
మ	రFగ	డ�ను న(fకటBC క; పKJ%ా �xK డ�ను అ>6న జడక; పKJ%ా బ¢(fతలయ	
పKశసN���న 12ౖవసN �మ	నక; పKJ%ా %�T:పటCయ	 అందమ	నక; పKJ%ా 9ాతయ	ను
ఉండ�ను. 25252525 ఖడ¶ మ	�ేత మనుషp�ల; కcల;దురF య	దzమ	న  బల�ఢ��ల;
పడ�దురF 26262626 పటCణప� గ	మ4మ	ల; బµధప(f దుఃüంచును ఆ�� ఏ!య	
ల�"�ై TEల కcరFdండ�ను.
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1111 ఆ ��నమ	న ఏడ�గ	రF ZీN �ల; ఒక� ప�రFషp" పటBC  ��" �¤మ	 మ� అన`�¤
Jందుమ	 మ� వసN �మ	ల� కటBC ��ందుమ	,  1LరFమ�తKమ	 మ�క; 12ట-C  మ�
"ంద ¬Zి9Eయ	 మ" �ెప�దురF. 2222 ఆ ��నమ	న PQ�9ా Aగ	రF
మ ©̈మయ	 భ�ష ణమ	నగ	ను. ఇW\ా P�ల;లk త1ిuంచు��"న9ా#S�I
భ�!పంట అJశయ�సuదమ	%ాను �భలmణమ	 %ాను ఉండ�ను. 3333
Zీãనులk W ÌింAన9ా#S�I PQర�షల�మ	లk "ల;వబ(fన9ా"�I అన%ా
yవమ	��ందుట�?r PQర�షల�మ	లk �xఖ లsౖన పKJ9ా"�I ప#S�దుz డ" 1LరF



12టBC దురF. 4444 ¬రFu¬రFd ఆత4వలనను ద ©̈ంచు ఆత4వలనను పKభ	వ�
Zీãను కcమ�#?Nలక;న` కల4షమ	ను క(f%S9Eయ	 నప�డ�
PQర�షల�మ	నక; త%S>న రకNమ	ను �x" మధ�నుం(f ¬Zి9EZి �x"
���z�ేయ	నప�డ� 5555 Zీãను��ండలk" పKJ "9ాససÍలమ	]దను �x"
ఉతqవ సంఘమ	ల]దను పగల; �¤ఘధూమమ	లను #ాJK అ%S`జj�ల�
పK�ాశమ	ను PQ�9ా కల;గజ³య	ను. 6666 మ ©̈మ అంతట-]ద
V�xనమ	ండ�ను పగల; ఎండక; డ%ాను %ా>9ానక; ఆశ\యమ	%ాను
�xటB%ాను పరÞWాల ±కట- య	ండ�ను.

PQషయ� గ\ంథమ	 5PQషయ� గ\ంథమ	 5PQషయ� గ\ంథమ	 5PQషయ� గ\ంథమ	 5

1111 Tx 1ిKయ	"గ�#Sd �ా(ెదను Vను(f అత" �xK m��టనుబట-C
Tx�IషpC (ైన9ా"గ�#Sd �ా(ెదను Vను(f. సతpN వ భ�!గల ��ండ]ద Tx
1ిKయ	" ��క�xK m��ట య	ం(ెను 2222 ఆయన �x"" బµగ	%ా తKV� #ాళ6ను ఏ#S
అందులk W ష¡ ���న �xK m¬%?లను Txట-ం�ెను �x" మధ�ను బ	రFà ఒకట-
9EPంA �xK m �¾ట-C" �¾>1ిం�ెను.�xK mపండ�6  ఫ>ంపవలsన" PQదురF
చూచుచుం(ెను %ా" అ�� �ారF�xK mల; �ా�ెను 3333 �ావ�న PQర�షల�మ	
"9ాసుల�#ా, య��x9ార ల�#ా, Tx �xK m��ట Vషయమ	 Txక; Tx�యమ	
¬రd వలsన" !మ	4 9Eడ���నుచుTx`ను. 4444 TEను Tx �xK m��టక;
�ేZిన�x"కంటM మ#³! �x"�I �ేయగలను? అ�� �xK mపండ�6  �ాయ	న" TEను
క"12ట-Cనప�డ� అ�� �ారF�xK mల; �ాయ	టక; �ారణ�¤!? 5555 ఆలkAంచు(f, TEను
Tx �xK m��టక; �ేయబ¢వ� �ార�మ	ను ]క; �ె>యజ?12uదను TEను అ��



�¤Zి9Eయబడ�నటB6  �x" కం�ెను ��ట-C  9EZ2దను. అ�� �¾K క�బడ�నటB6  �x"
%�డను పడ%tట-C  �x" �ాడ��ేZ2దను 6666 అ�� ���z�ేయబడదు �ార�� తKవ�బడదు
�x"లk గచd��దల;ను బల;రక�Zి �ెటB6 ను బ>Zి య	ండ�ను �x"]ద
వ#Sªంపవలద" �¤ఘమ	లక; ఆజ® "�ెdదను. 7777 ఇW\ా P�ల; వంశమ	
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా �xK m��ట య��x మనుషp�ల; ఆయన
�IషC���న వనమ	. ఆయన Tx�యమ	 �ావలsన" చూడ%ా బల� �x�రమ	
కనబ(ెను J �ావలsన" చూడ%ా #�దనమ	 Vనబ(ెను. 8888 సÍలమ	
!గ	లక;ండ ]రF మ�తK�¤ �ేశమ	లk "వZించునటB6  ఇంట-�I ఇల;6  కల;ప���"
��లమ	నక; ��లమ	 �ేరFd ��ను ]క; శ\మ. 9999 TEను �ెవ�ల�ర VనునటB6
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా సuషCమ	%ా ఈ మ�ట Tx�� Z2ల V�ెdను.
"జమ	%ా %tపuVయ	 ��వ����నVయ	T:ౖన Pండ�6  అTEకమ	ల; "9ాసుల;ల�క
�ా(ై��వ�ను. 10101010 ప�� ఎకరమ	ల �xK m��ట ఒక క;ం�ెడ� రస !చుdను
త���డ�%Sంజల పంట ఒక ప(f యగ	ను. 11111111 మద�మ	 �xK గ	దమ" 9Eక;వTE
ల�A �xK �Ôరసమ	 తమక; మంట ప�ట-C ంచు వరక; �xల #ాJKవరక;
�ానమ	�ేయ	9ా#S�I శ\మ. 12121212 9ారF Zి�x#ా స�రమండల తంబ	ర సTx`Pలను
9ాPంచుచు �xK �Ôరసమ	 �xK గ	చు Vందు �ేయ	దురF%ా" PQ�9ా ప"
ãAంపరF ఆయన హసN కృత�మ	లను లm�12టCరF. 13131313 �ావ�న Tx పKజల;
జj® నమ	 ల�కP� �ెరపటCబ(f ��వ�చుTx`రF 9ా#Sలk ఘనులsౖన9ారF
"#ా}రFల;%ా నుTx`రF ¯ామ�ను�ల; ద1ిu�ేత జ�ర1ీ(fతpలగ	దురF. 14141414
అందు�ేతTE �ా�xళమ	 %tపu ఆశ 12టBC ��" అప#S !తమ	%ా తన T°రF
�ెరచుచున`�� 9ా#Sలk ఘనుల;ను ¯ామ�ను�ల;ను �ష�ేయ	9ారFను



హ#Sªంచు9ారFను ప(f��వ�దురF. 15151515 అల;uల; అణగ�ొKక� బడ�దురF ఘనుల;
త%S¶ంపబడ�దురF గ#S�షp¡ ల చూప� తగ	¶ ను 16161616 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	
PQ�9ాP� ¬రFu ¬#Sd మ ©̈మపరచబడ�ను ప#S�దుz (ైన �ేవ�డ�
J"బట-C  తను` ప#S�దz  పరచు ��నును. 17171717 అ�� �¤తáడ�%ా నుండ�ను
%tఱÃ1ిల6 ల; అచdట �¤య	ను గ#S�ంAన9ా#S áడ� భ�!" V�ే�య	లsౖన
�ాపరFల; అనుభVంతpరF. 18181818 భ�IN ß̈నతయను �xK ళ6�� �ోషమ	ను ల�గ	��ను
9ా#S�I శ\మ. బం(f¹క;ల�ేత �ాపమ	ను ల�గ	��ను9ా#S�I శ\మ 9ారF
ఇట6 ను��నుచుTx`రF 19191919 ఆయనను త�రపడ"మ	4 �¤మ	 ఆయన �ార�మ	ను
చూచునటB6  ఆయనను �x"" 9:ంటTE �ేయ"మ	4 ఇW\ా P�ల;±క�
ప#S�దz�ేవ�" ఆలkచన మ�క; �ె>యబడ�నటB6  అ�� మ� PQదుట
కనబడ"మ	4 20202020 �×డ� �¤ల"య	 �¤ల; �×డ"య	 �ెప���" *కట-
9:ల;గ"య	 9:ల;గ	 *కట"య	 ఎంచు��ను 9ా#S�I శ\మ. �ేదు ¬1ి అ"య	
¬1ి �ేద"య	 ఎంచు��ను9ా#S�I శ\మ. 21212121 తమ దృÌిC �I �xమ	 జj® నుల"య	
తమ PQ"`కలk �xమ	 బ	��zమంతpల"య	 తలంచు ��ను9ా#S�I శ\మ. 22222222
�xK �Ôరసమ	 �xK గ	టలk పKఖ��JTUం��న 9ా#S�I" మద�మ	 కల;ప�టలk
�ెగ	వగల9ా#S�I" శ\మ. 23232323 9ారF లంచమ	 ప�చుd��" దుషpC డ� Jమంతpడ"
¬రFu ¬రFdదురF Jమంతpల J" దు#§`J%ా కనబడ�ేయ	దురF. 24242424
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా±క� ధర4 WాసN �మ	ను "ర6m�12టBC దురF
ఇW\ా P�ల;±క� ప#S�దz�ేవ�" 9ాక;�ను తృణ÷క #SంచుదురF. �ాబట-C
అ%S`జj�ల ��య��ాల;ను �ా>d9Eయ	 నటB6  ఎం(fన గ(fi  మంటలk
భస4మగ	నటB6  9ా#S 9EరF క;È6  ��వ�ను 9ా#S ప�వ�� ధూÈవలs 12ౖ�I



ఎ%S#S��వ�ను. 25252525 �x""బట-C  PQ�9ా �Åపమ	 ఆయన పKజల]ద
మండ�చున`��. ఆయన 9ా#S]���I తన బµహÑవ� �xA 9ా#S" ��టC%ా
పర�తమ	ల; వణక;చున`V. �ధులమధ�ను 9ా#S కæïబరమ	ల; 12ంటవలs ప(f
య	న`V. ఇంత%ా జ#S%Sనను ఆయన �Åపమ	 చల�6 రల�దు ఆయన బµహÑవ�
ఇంకను �xపబ(fయ	న`��. 26262626 ఆయన దూరమ	%ానున` జనమ	లను
1ిల;చుటక; ధ�జమ	 T:తpN ను భ�మ�ంతమ	నుం(f 9ా#S" ర1ిuంచుటక; ఈల
%tటBC ను అ��%� 9ారF త�రప(f 9Eగమ	%ా వచుdచుTx`రF. 27272727 9ా#Sలk
అలZిన9ా(ైనను �¾ట-Kల;6 9ా(ైనను ల�డ�. 9ా#Sలk ఎవడ�ను "దK��డ� క;నుకడ�
9ా#S న(fకటBC  V(f��దు 9ా#S �ాదరmల9ారF �ె%S��దు. 28282828 9ా#S బµణమ	ల;
9ా(fగలV 9ా#S Vండ6 "`య	 ఎక;� 12టCబ(fయ	న`V 9ా#S గ	ఱÃమ	ల (ెక�ల;
�ెక;మ	�I#ాళ6�� సమ�న మ	ల; 9ా#S రథచక\మ	ల; సు(f%ా> J#S%SనటB6
JరFగ	ను 29292929 ఆడ�Zింహమ	 గ#SèంAనటB6  9ారF గ#SèంచుదురF ��దమZింహమ	
గ#SèంAనటB6  గరèన�ేయ	చు 9Eటను పటBC ��" అడi�¤!య	 ల�క;ండ �x""
ఎతpN ��" ��వ�దురF V(f1ింపగల9ా(ెవడ�ను ఉండడ�. 30303030 9ారF ఆ ��నమ	న
సమ	దK�షవలs జనమ	]ద గరèన�ేయ	దురF ఒకడ� భ�!9:ౖప� చూడ%ా
అంధ�ారమ	ను బµధయ	 కనబడ�ను అంతట ఆ �ేశమ	]�� 9:ల;గ	
�¤ఘమ	ల�ేత *కట- యగ	ను.
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1111 #ాజ?ౖన ఉ�èయ� మృJTUం��న సంవతqరమ	న అతp� న`త���న
Zిం}సనమందు పKభ	వ� ఆZీను(ైయ	ండ%ా TEను చూAJ"; ఆయన ���ా�P



అంచుల; �ే9ాలయమ	ను "ండ���T:ను. 2222 ఆయనక; 12ౖ%ా Z2#ా ప�ల;
">Aయ	ం(f#S; ఒ���క�#S�I ఆ#³Zి #?క� ల;ం(ెను. పKJ9ాడ� #?ండ� #?క�ల�� తన
మ	ఖ మ	ను #?ంట-�� తన �ాళ6ను కప���నుచు #?ంట-�� ఎగ	రF చుం(ెను. 3333
9ారFZ2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	 PQ�9ా, ప#S�దుz డ� ప#S�దుz డ�
ప#S�దుz డ�; సర�లkకమ	 ఆయన మ ©̈మ�� "ం(fయ	న`�� అ" %tపu
స�రమ	�� %ాన పKJ%ానమ	ల; �ేయ	చుం(f#S. 4444 9ా#S కంఠస�రమ	వలన గడప
కమ	4ల ప�Txదుల; కదల;చు మం��రమ	 ధూమమ	 �ేత "ండ%ా 5555 TEను
అã�, TEను అపVతK���న 12ద వ�ల; గల9ాడను; అపVతK���న 12దవ�ల;గల
జనుల మధ�ను "వZించు 9ాడను; TEను నhంAJ"; #ాàను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ాను TEను కను`ల�ర చూAJనను��ంట-".
6666 అప�డ� ఆ Z2#ాప�లలk TUకడ� �xను బ>1ీఠమ	]దనుం(f �ారF�� ¬Zిన
"ప�ను �ేత పటBC ��" Tx±దwక; ఎ%S#S వAd Tx T°ట-�I �x" త%S>ంA 7777 ఇ�� 
12దవ�లక; త%Sలsను గనుక  �ాప మ	నక; �Kా యhdతNమ�PQను,  �ోషమ	
�¾ల%S ��PQను అT:ను. 8888 అప�డ�TEను ఎవ" పం12దను? మ� "!తNమ	
ఎవడ� ��వ�న" పKభ	వ� Z2లVయ�%ా Vంట-". అంతట TEనుAతN %Sంచుమ	
TEనుTx`ను నను` పంప� మన%ా 9999 ఆయనవ� ��P PÀ జనుల��
ఇట6 నుమ	 ]రF "త�మ	 VనుచుందురF %ా" గ\ ©̈ంపక;ందురF; "త�మ	
చూచుచుందురF %ా" �ె>Zి��నక;ందురF. 10101010 9ారF కను`ల�� చూA, �ెవ�ల��
V", హృదయమ	�� గ\ ©̈ంA, మనసుq మ�రFd��" స�సÍత ��ందక ��వ�నటB6
ఈ జనుల హృదయమ	 ��\ వ��ేZి 9ా#S �ెవ�ల; మంద పరA 9ా#S కను`ల;
మ�Pంచుమ" �ె12uను. 11111111 పKభ	9ా, ఎTx`ళ6  వరక" TEనడ�గ%ా



ఆయన"9ాసుల; ల�క పటCణమ	ల;ను, మనుషp�ల; ల�క Pండ�6 ను �ాడగ	
వరక;ను �ేశమ	 బÐJN %ా áడగ	వరక;ను 12121212 PQ�9ా మనుషp�లను
దూరమ	%ా ¬Zి��" ��Pనందున �ేశమ	లk "రèన���న సÍలమ	ల;
V¯ాN రమగ	వరక;ను ఆల�గ	న జరFగ	ను. 13131313 �x"లk ప��యవ ´µగమ	
మ�తKమ	 Vడ�వ బ(fనను అ��య	ను Txశనమగ	ను. Zిందూర మసN �I
వృmమ	ల; నరకబ(fన తరF9ాత అ�� !%S>య	ండ� nదుw వలs నుండ�ను;
అట-C  nదుw నుం(f ప#S�దz���న Aగ	రF ప�టBC ను.
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1111 య��x #ాజ?ౖన ఉ�èయ� మనుమడ�ను ã�xమ	 క;మ�రFడ�T:ౖన ఆ}à
��నమ	లలk Zి#Sయ� #ాజ?ౖన #?yనును ఇW\ా P�ల; #ాàను #?మల��
క;మ�రFడ�T:ౖన 12కహÑను య	దzమ	 �ేయవలsన" PQర�షల�మ	]���I
వAd#S %ా" అ�� 9ా#Sవలన �ాక��PQను 2222 అప�డ�Zి#Sయనుల;
ఎâKా P]య	లను ��డ� �ేZి��"ర" �x�దు వంశసుÍ లక; �ెల;పబడ%ా, %ా>�I
అడV �ెటB6  కద>నటB6  9ా#S హృదయమ	ను 9ా#S జనుల హృదయమ	ను
క��లsను. 3333 అప�డ� PQ�9ా PQషయ��� ఈల�గ	 Z2ల V�ెdనుఆ}à
T:దు#t�నుటక; వ�ను  క;మ�రF(ైన Ì2య�#ా�ష�బ	ను �x�I#³వ�
మ�ర¶మ	న 12ౖ �ÅTEట- �ాల;వకడక; ��P అత"�� ఈల�గ	 �ెప�మ	 4444
భదKమ	సు], "మ4Èంచుమ	; ��గ #ాàచున` PÀ #?ండ� ��రకంచు ��నలక;,
అన%ా #?yనును, Zి#Sయనుల;, #?మల�� క;మ�రFడ�ను అను9ా#S �Å�ా%S`�I
జ(fయక;మ	,  గ	ం(ె అVయ యక;మ	. 5555 Zి#Sయ�య	, ఎâKా P మ	ను,



#?మల�� క;మ�రFడ�ను క; �×డ��ేయవలsన" ఆలkAంచుచు 6666 మనమ	
య��x �ేశమ	]���I ��P �x" జనులను భయ12ట-C  �x" �Kా �ారమ	లను
పడ%tట-C  టµబ¿P�లను 9ా" క;మ�రF" �x"�I #ాà%ా "య!ం�ె దమ	 రండ"
�ెప���"#S. 7777 అP�ే పKభ	9:ౖన PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�ఆ మ�ట
"ల;వదు, జరF గదు. 8888 దమసు� Zి#Sయ�క; #ాజ¥x"; దమసు�నక;
#?yను#ాà; అరFవ��యPదు సంవతqరమ	ల; �ాకమ	నుప� ఎâKా Pమ	
జనమ	 �ాక;ండ Txశనమగ	ను. 9999 ��¹Ö ను ఎâKా Pమ	నక; #ాజ¥x";
��¹Ö నునక; #?మల�� క;మ�రFడ� #ాà; ]రF నమ4క;ం(fనPQడల ZిÍ రపడక
య	ందురF. 10101010 PQ�9ా ఇంకను ఆ}àనక; ఈల�గ	 Z2లV�ెdను 11111111 
�ేవ�(ైన PQ�9ావలన సూచన నడ�గ	మ	. అ�� �ా�xళమంత లk�ైనను స#³
ఊరÍ�లkకమంత ఎతNPనను స#³. 12121212 ఆ}àTEను అడ�గను PQ�9ాను
Wó¥�ంప న" �ెపu%ా 13131313 అతడ�ఈల�గ	 �ె12uను, �x�దు వంశసుÍ ల�#ా, Vను(f;
మనుషp�లను VZి�Iంచుట �xలదను ��" Tx �ేవ�" కcడ VZి�Iంతp#ా? 14141414
�ాబట-C  పKభ	వ� �xTE ±క సూచన ]క; చూప�ను. ఆల�Iంచు(f, కన�క
గర»వJPQ� క;మ�రF" క" అత"�I ఇమ�4నుP�లను 1LరF 12టBC ను. 15151515 �×డ�ను
Vస#Sèంచుటక;ను �¤ల;ను �ÅరF ��నుటక;ను అత"�I �ె>V వచుdనప�డ�
అతడ� 12రFగ	, �ేT:ను Jనును. 16161616 �×డ�ను Vస#Sèంచుటక;ను �¤ల;ను �ÅరF
��నుటక;ను ఆ బµల;"�I �ె>V#ాక మ	నుప� "ను` భయ12టBC  ఆ PదwరF
#ాàల �ేశమ	 �ాడ��ేయ బడ�ను. 17171717 PQ�9ా  ]���I"  జనమ	
]���I"  1ితరFల క;టBంబప�9ా#S ]���I" శ\మ ��నమ	లను, ఎâKా  Pమ	
య��xనుం(f �¾ల%Sన ��నమ	 nదల;��" TEట- వరక; #ా" ��నమ	లను



ర1ిuంచును; ఆయన అష�ª రF #ాàను ]���I ర1ిuంచును. 18181818 ఆ ��నమ	న
ఐగ	ప�N  నదుల అంతమందున` జo#§గలను, అష�ª రF�ేశమ	లk" కం��#§గలను
PQ�9ా ఈల%tట-C  1ిల;చును. 19191919 అV అ"`య	 వAd ��టCల లkయలలkను
బండల సందులలkను మ	ండ6  ��దల"`ట-లkను గ(fi  áళ6"`ట-లkను ��%S
"ల;చును. 20202020 ఆ ��నమ	న PQ�9ా న�� (య�పKట«సు) అదw#S నుం(f కc>�I
వచుd మంగలకJN�ేతను, అన%ా అష�ª రF #ాà �ేతను తల9:ండ�K కలను
�ాళ69:ండ�K కలను �ðరమ	 �ేPంచును, అ�� గడiమ	కcడను %§A9Eయ	ను. 21212121 ఆ
��నమ	న ఒకడ� ఒక Aన` ఆవ�ను #?ండ� %tఱÃ  లను 12ంచు��న%ా 22222222 అV
సమృ��z %ా �ా>Adనందున అతడ� 12రFగ	 Jనును; ఏలయన%ా ఈ �ేశమ	లk
Vడ�వ బ(fన 9ారందరFను 12రFగ	 �ేT:లను JందురF. 23232323 ఆ ��నమ	న 9:P�
9:ం(f Txణమ	ల Vల;వగల 9:P� �xK m�ెటB6 ండ� పKJ సÍలమ	న గచd��దల;ను
బల; రక�Zి �ెటB6 ను 12రFగ	ను. 24242424 ఈ �ేశమంతయ	 గచd ��దల��ను
బల;రక�Zి �ెట6 ��ను "ం(fయ	ండ�ను గనుక బµణమ	లను Vండ6 ను �ేత
పటBC ��" జనుల; అక� (f�I ��వ�దురF. 25252525 �ార�ేత తKవ�బడ�చుం(fన ��ండ
ల"`ట-లkనున` బల;రక�Zి �ెట6  భయమ	�ేతను గచd ��దల భయమ	�ేతను
జనుల; అక�(f�I ��రF; అ�� PQడ6 ను ��ల;టక;ను %tఱÃల; �¾K క;�టక;ను ఉప
ãగమగ	ను.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా వ� %tపuపలక ¬Zి��" మ Á̈రF �ాల�ý , }�  బ$ 1,
అను మ�టల; ¯ామ�న� ���న అmరమ	ల�� �x"]ద 9Kా య	మ	. 2222 Tx



"!తNమ	 నమ4క���న ¯ాm�మ	 పల;క;టక; య�జక;(ైన ఊ#Sయ�ను
PQబ¿#?�ా�య	 క;మ�రF(ైన జ?క#ా�ను ¯ా{లను%ా 12టMCదన" Tx�� �ెపu%ా 3333 
TEను పKవ�IN � ±దwక; ��J"; ఆ�� గర»వJPQ� క;మ�రF" కన%ా PQ�9ా
అత"�I మ Á̈రF �ాల�ý  }�  బ$ 2 అను 1LరF 12టBC మ	. 4444 ఈ బµల;డ�TxయTx
అమ�4 అ" అనTEరక మ	నుప� అష�ª రF#ాàను అత" 9ారFను దమసు�
±క� ఐశ�ర�మ	ను ��¹Ö ను �ోప�డ� ¯�మ	4ను ఎJN ��" ��వ�దురT:ను. 5555
మ#Sయ	 PQ�9ా ఇంకను Tx�� ఈల�గ	 Z2ల V�ెdను 6666 ఈ జనుల; ��ల6 %ా
�ారF ÌిలkహÑ ళØ6  వదw" �ె1ిu #?yనునుబట-Cయ	 #?మల�� క;మ�రF"బట-Cయ	
సం��ÌించుచుTx`రF. 7777 �ా%ా పKభ	వ� బల���న య�ఫKట«సున�� V¯ాN ర
జలమ	లను, అన%ా అష�ª రF #ాàను అత" దండంతట-" 9ా#S]���I
ర1ిuంచును; అV �x" �ాల;వల"`ట-12ౖ%ా ��ం%S ఒడ�i  ల"`ట-]దను ��#S6
�ారFను. 8888 అV య��x �ేశమ	లk"�I వAd ��#S6  పKవ ©̈ంచును; అV క;Jకల
లkతగ	ను. ఇమ�4నుP�లc, ప�f తన #?క�ల; Vప�నపuట-వలs �x" #?క�ల
9ా�ప కమ	  �ేశ 9:ౖWాల� మంతటను 9ా�1ించును. 9999 జనుల�#ా, #³గ	(f ]రF
ఓ(f��వ�దురF; దూర�ేశసుÍ ల�#ా, ]రందరF ఆల�Iంచు(f ]రF నడ�మ	
కటBC ��"నను ఓ(f��వ�దురF నడ�మ	 కటBC ��"నను ఓ(f��వ�దురF. 10101010 ఆలkచన
�ేZి��"నను అ�� వ�రÍమగ	ను మ�ట ప>�Iనను అ�� "ల;వదు. �ేవ�డ�
మ���నుTx`డ�. 11111111 ఈ జనులమ�ర¶మ	న నడ�వకcడద" PQ�9ా బహÑ
బలమ	%ా Tx�� �ె1ిuయ	Tx`డ�; నను` గ��w ంA PÀ మ�ట Z2లV�ెdను 12121212 ఈ
పKజల; బందుకటBC  అ" �ెప�నదంతయ	 బందుకటBC  అను��నక;(f 9ారF
భయపడ��x"�I భయపడక;(f �x"వలన ��గ	ల; పడక;(f. 13131313



Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ాP� ప#S�దుz డను ��ను(f ]రF
భయపడవలZిన9ాడ� ఆయTE, ఆయన �Åసర�¤ ��గ	ల;పడవలsను
అప�(xయన ]క; ప#S�దzసÍలమ	%ా నుండ�ను. 14141414 అP�ే ఆయన
ఇW\ా P�ల;±క� #?ండ� క;టBంబ మ	లక; తగ	ల; #ాP%ాను అభ�ంతరమ	
క>%Sంచు బండ%ాను ఉండ�ను PQర�షల�మ	 "9ాసులక; బ¢ను%ాను
Aక;�వల%ాను ఉండ�ను 15151515 అTEక;ల; 9ాట-�I త%S> �¾ట-Kల;6 చు ప(f �ాళØ6
�ేతpల; V#S%S Aక;�బ(f పటCబడ�దురF. 16161616 ఈ పKమ�ణ9ాక�మ	ను కటBC మ	, ఈ
బ¢ధను మ	��KంA Tx hషp�ల కపu%Sంప�మ	. 17171717 య��Åబ	 వంశమ	నక; తన
మ	ఖమ	ను మరFగ	�ేZి ��ను PQ�9ాను నమ	4��ను TEను ఎదురFచూచు
చుTx`ను ఆయన��రక; TEను క"12టBC చుTx`ను. 18181818 ఇ��%�, TEనును, PQ�9ా
Tx �IAdన 1ిల6 ల;ను, Zీãను ��ండ]ద "వZించు Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	
PQ�9ావల" సూచనల;%ాను, మహ�x�ర�మ	ల; %ాను ఇW\ా P�Úయ	ల
మధ� ఉTx`మ	. 19191919 9ారF !మ	4ను చూAకరÞ1ిWాAగల9ా#S±దwక;ను
�Iచ�Iచల�(f %tణ	గ	 మంతKà® ల±దwక;ను 9:È6  V�x#Sంచు డ" �ెప�నప�డ�
జనుల; తమ �ేవ�"±దwTE V�x#Sంప వ�xw ? సyవ�లపmమ	%ా చAdన
9ా#S±దwక; 9:ళ6  దగ	Tx? 20202020 ధర4WాసN �మ	ను పKమ�ణ 9ాక�మ	ను V�x
#Sంచు(f; ఈ 9ాక�పK�ారమ	 9ారF బ¢¥�ంచ"PQడల 9ా#S�I అరFణ#దయమ	
కల;గదు. 21212121 అట-C9ారF ఇబËం�� పడ�చు ఆక>%t" �ేశసం�xరమ	 �ేయ	దురF.
ఆక> %tనుచు 9ారF �Åపప(f తమ #ాà 1Lరను తమ �ేవ�" 1Lరను Wాపమ	ల;
పల;క;చు ]ద చూతpరF; 22222222 భ�! తటBC  �ే#S చూడ%ా బµధల;ను
అంధ�ారమ	ను దుసqహ ���న 9Eదనయ	 కల;గ	ను; 9ారF



%ా�xంధ�ారమ	లk"�I ��>9Eయబ(ెదరF.

PQషయ� గ\ంథమ	 9PQషయ� గ\ంథమ	 9PQషయ� గ\ంథమ	 9PQషయ� గ\ంథమ	 9

1111 అPనను 9Eదన��ం��న �ేశమ	]ద మబ	Ë "ల;వ ల�దు ప�ర��ాలమ	న
ఆయన జ?బ�లcను �ేశమ	ను నâాN > �ేశమ	ను అవమ�నపర�ెను
అంత��ాలమ	న ఆయన సమ	దK�Kా ంతమ	ను, అన%ా ±#ాw ను అదw#S"
అన�జనుల గ>లయ పK�ేశమ	ను మ ©̈మగల�x"%ా �ేయ	చుTx`డ�. 2222
*కట-లk నడ�చు జనుల; %tపu 9:ల;గ	ను చూచు చుTx`రF మరణ�xûయగల
�ేశ"9ాసుల]ద 9:ల;గ	 పK�ా hంచును. 3333 వ� జనమ	ను
VసN #Sంపజ³య	చుTx`వ� 9ా#S సం��షమ	ను వృ��zపరచుచుTx`వ�
�Åత�ాలమ	న మనుషp�ల; సం��ÌించునటB6  �ోప�డ�¯�మ	4 పంచు��ను9ారF
సం��ÌించునటB6  9ారF  స"`¥�" సం��ÌించుచుTx`రF. 4444 !�x�ను
��నమ	న జ#S%SనటB6  9ా" బరFవ� �ా(f" వ� V#SAయ	Tx`వ� 9ా" ��డను
కటBC కఱÃను 9ా" ��ల;9ా" ��ర(xలను V#SAయ	Tx`వ�. 5555
య	దzప�సంద(f�ేయ	 ãధులంద#S జoళØ6 ను రకNమ	లk ��ర>ంపబ(fన
వసN �మ	ల;ను అ%S`లk 9Eయబ(f ద ©̈ంపబడ�ను. 6666 ఏలయన%ా మనక; h�వ�
ప�టMCను మనక; క;మ�రFడ� అనుగ\ ©̈ంపబ(ెను ఆయన భ	జమ	]ద
#ాజ�´µరమ	ండ�ను. ఆశdర�కరFడ� ఆలkచనకరN బలవంతp(ైన �ేవ�డ�
"తp�డగ	 తం(fK సమ�¥xనకరNయగ	 అ¥�పJ అ" అత"�I 1LరF 12టCబడ�ను. 7777
ఇ�� nదల;��" !Jల�క;ండ �x"�I వృ��zయ	 �³మ మ	ను కల;గ	నటB6
సర��ాలమ	 �x�దు Zిం}సనమ	ను #ాజ�మ	ను "య!ంచును



Tx�యమ	వలనను Jవలనను #ాజ�మ	ను ZిÍ రపరచు టక; అతడ�
Zిం}సTxZీను(ై #ాజ�ప#S�ాలన �ేయ	ను. Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా
ఆస�INక>%S �º"" T:ర9EరFdను. 8888 పKభ	వ� య��Åబ	 Vషయ��� వరNమ�నమ	
పంప%ా అ�� ఇW\ా P�ల;వరక; ��%SవAdయ	న`��. 9999 అ�� ఎâKా Pమ	క;ను
��¹Ö ను "9ాసులక;ను పKజల కంద#S�I �ె>యవలZియ	న`��. 10101010
9ారFఇట-కల�� కట-Cన�� ప(f��PQను �ె�I�న #ాళ6�� కటBC దమ	 రం(f; #ాVకఱÞ��
కట-Cన�� నరకబ(ెను, 9ాట-�I మ�రF%ా �ేవ�xరF కఱÃను 9Eయ	దమ	 రండ"
అJశయప(f గర�మ	�� �ెప���నుచుTx`రF. 11111111 PQ�9ా 9ా"]���I
#?yనునక; V#�ధులsౖన 9ా#S" ¼̈Adంచుచు 9ా" శతpK వ�లను #³ప�చుTx`డ�. 12121212
త�రFuన Zి#Sయ�య	 పడమట Óి>ÌీNయ	ల;ను T°రF �ెరA ఇW\ా P�ల;ను
!ం%S9Eయవలsన" య	Tx`రF ఈల�గ	 జ#S%Sనను ఆయన �Åపమ	
చల�6 రల�దు.ఆయన బµహÑవ� ఇంకను �xపబ(fయ	న`��. 13131313 అPనను జనుల;
తమ	4 ��ట-Cన9ా"తటBC  JరFగ	ట ల�దు Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ాను
9:దకరF. 14141414 �ావ�న PQ�9ా ఇW\ా P�ల;లkనుం(f తలను ��కను
�xట-కమ4ను #?ల;6 ను ఒక� ��నమ	న ��ట-C9Eయ	ను. 15151515 12దwల;ను ఘనుల;ను
తల; కల6 ల�డ� పKవకNల; ��క. 16161616 ఈ జనుల Txయక;ల; ��K వ త1ిuంచు9ారF
9ా#S" 9:ంబ(fంచు9ారF 9ా#S�ేత !ం%S9Eయబడ� దురF. 17171717 9ారందరFను
భ�IN ß̈నుల;ను దు#ా4రF¶ ల;T:ౖ య	Tx`రF పKJ T°రF దు#ా»షల�డ�ను �ాబట-C

పKభ	వ� 9ా#S ¸°వనసుÍ లను చూA సం�� Ìింపడ� 9ా#Sలk త>దండ�K ల;
ల�"9ా#Sయం�ైనను 9ా#S Vధవ#ాండKయం�ైనను జj>పడడ�. ఈల�గ	 జ#S%Sనను
ఆయన �Åపమ	 చల�6 రల�దు ఆయన బµహÑవ� ఇంకను �xపబ(fయ	న`��. 18181818



భ�IN ß̈నత అ%S`వలs మండ�చున`�� అ�� గచd��దలను బల;రక�Zి �ెట6 ను
�ా>d అడV ��దలలk #ాàను అV దటC���న ��గవలs చుటBC ��నుచు 12ౖ�I
ఎగయ	ను. 19191919 Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	 PQ�9ా ఉగ\తవలన �ేశమ	
�ా>��PQను. జనుల;ను అ%S`�I కటMCలవలs నుTx`రF 9ా#Sలk ఒక"TUకడ�
కరFణÝంపడ�. 20202020 క;(fపKక�న ఉన`�x" పటBC ��ందురF %ా" ఇంకను ఆక>%t"
య	ందురF; ఎడమపKక�న ఉన`�x" భ�fంచుదురF %ా" ఇంకను తృ1ిN ��ందక
య	ందురF 9ా#Sలk పKJ9ాడ� తన బµహÑవ�ను భ�fంచును 21212121 మనÌLª
ఎâKా Pమ	ను ఎâKా Pమ	 మనÌLªను భ�fంచును �#SదwరF ఏ�×భVంA
య��x]ద పడ�దురF. ఈల�గ	 జ#S%Sనను ఆయన �Åపమ	 చల�6 రల�దు ఆయన
బµహÑవ� ఇంకను �xపబ(fయ	న`��.

PQషయ� గ\ంథమ	 10PQషయ� గ\ంథమ	 10PQషయ� గ\ంథమ	 10PQషయ� గ\ంథమ	 10

1111 Vధవ#ాండ�K  తమక; �ోప�డ�¯�మ	4%ా ఉండవలs న"య	 2222
త>దండ�K ల;ల�"9ా#S" ��ల6  12టBC ��నవలsన"య	 �Å#S Tx�యVమరî
జ#S%Sంపక;ండ ద#SదుK లను �¾ల%Sంచు టక;ను Tx పKజలలk" áదల
Tx�యమ	ను త1ిuంచుటక;ను అTx�యప� Vధులను V¥�ంచు9ా#S�I"
బµధకర���న Wాసనమ	లను 9Kా Pంచు9ా#S�I" శ\మ. 3333 దరîన��నమ	న
దూరమ	నుం(f వచుd పKళయ��నమ	న ]#³! �ేయ	దురF?
స}యమ	TUందుటక; ఎవ#S±దwక; �ా#S��వ�దురF?] ఐశ�ర�మ	ను ఎక�డ
�xచు��ందురF? 4444 9ారF �ెరపటCబ(fన9ా#S �I\ంద �xగ	��నుచుTx`రF
హతpలsౖన9ా#S �I\ంద కcల;చుTx`రF ఈల�గ	 జ#S%Sనను PQ�9ా �Åపమ	



చల�6 రల�దు ఆయన బµహÑవ� ఇంకను �xపబ(fయ	న`��. 5555 అష�ª #§య	లక;
శ\మ 9ారF Tx �Åపమ	నక; ¯ాధన���న దండమ	 Tx దుడ�i కఱÃ  Tx ఉగ\త
9ా#S�ేJలk ఉన`��. 6666 భ�IN ß̈నులగ	 జనమ	ల]���I TEను 9ా#S" పం12దను
�ోప�డ�¯�మ	4 �ోచు��నుటక;ను ��ల6 12టBC టక;ను �ధులను �¾K �I�ంచుటక;ను
Tx ఉగ\తక; �ాతpK లగ	 జనులనుగ�#Sd 9ా#S �ాజj® 1ిం�ెదను. 7777 అP�ే అతడ�
ఆల�గను��నడ� అ�� అత" ఆలkచన�ాదు; Txశనమ	 �ేయవలsన"య	 �xల
జనమ	లను "ర�4లమ	 �ేయవలsన"య	 అత" ఆలkచన. 8888
అత(fట6 ను��నుచుTx`డ� Tx య¥�పతpలందరF మ}#ాàల; �ా#ా? 9999 కలk`
క#?�]షpవలs నుండల��x? హమ�తp అ#ాuదువలs నుండల��x? ��¹Ö ను
దమసు�వలs నుండల��x? 10101010 Vగ\హమ	లను ప��ంచు #ాజ�మ	ల; Tx �ేJ�I
A�I�నV గ�x? 9ాట- Vగ\హమ	ల; PQర�షల�మ	 ��¹Ö నుల Vగ\హమ	లకంటM
ఎక;�9:ౖనV గ�x? 11111111 ��¹Ö నునక;ను �x" Vగ\హమ	లక;ను TEను �ేZి నటB6
PQర�షల�మ	నక;ను �x" Vగ\హమ	లక;ను �ేయక ��దుTx అT:ను. 12121212
�ావ�న Zీãను ��ండ]దను PQర�షల�మ	 ]దను పKభ	వ� తన
�ార�మంతయ	 T:ర9E#Sdన తరF9ాత TEను అష�ª రF#ాà±క�
హృదయగర�మ	వల" ఫలమ	నుబట-Cయ	 అత" కను`ల అహం�ారప�
చూప�లనుబట-Cయ	 అత" h�fంతpను. 13131313 అతడ�TEను V9E�I" Tx
బµహÑబలమ	�ేతను Txబ	��z�ేతను ఆల�గ	�ేZిJ" TEను జనమ	ల
స#Sహదుw లను మ�#Sd 9ా#S ఖజjTxలను �ోచు��ంట-" మ} బ>షp¡ డT:ౖ
Zిం}సTxZీనులను ��K Zి9EZిJ" 14141414 ప�fగ�ట-లk ఒకడ� �ెP�9EZినటBC
జనమ	ల ఆZిN  Tx �ేత A�?�ను. ఒకడ� Vడ�వబ(fన గ	డ6 ను ఏరF��నునప�డ�



#?క�ను ఆ(fంచున��PQ�నను T°రF �ెరచున��PQ�నను �Iచ�Iచల�డ�న��PQ�నను
ల�క��వ�నటB6  "రభ�ంతరమ	%ా TEను సర�లkకమ	ను ఏరF��ను చుTx`న"
అను��నును. 15151515 %tడi> తన�� నరFక;9ా" చూA అJశయపడ�Tx? రంపమ	
తన�� �Åయ	9ా"]ద ��గడ���నుTx? �Åల తT:`తpN 9ా"" ఆ(fంAనటB6 ను
దండమ	 కఱÃ�ా"9ా"" ఎJNనటB6 ను ఉండ�ను గ�x? 16161616 పKభ	వ�ను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా బ>Zిన అష�ª #§య	ల]���I
mయ#�గమ	 పంప�ను 9ా#S�I\ంద అ%S`జj�లల;గల ��రVకటMC  #ాàను. 17171717
ఇW\ా P�ల;±క� 9:ల;గ	 అ%S`య	ను అత" ప#S�దz  �ేవ�డ�
జj�లయ	నగ	ను; అ�� అష�ª రF±క� బల;రక�Zి�ెట6 క;ను గచd ��దలక;ను
అంటB��" ఒక���నమ	న 9ాట-" !ం%S9Eయ	ను. 18181818 ఒకడ� 9ా�¥�గ\సుN (ై
�öణÝంA��వ�నటB6 %ా శ#§ర �Kా ణమ	ల��కcడ అత" అడV�I" అత"
ఫలభ#Sత���న ��లమ	లక;ను క>%Sన మ ©̈మను అ�� Txశనమ	 �ేయ	ను. 19191919
అత" అడV�ెట6  W షమ	 ��ం�ెమగ	ను బµల;డ� 9ాట-" లsక� 12టCవచుdను. 20202020
ఆ ��నమ	న ఇW\ా P�ల; W షమ	ను య��Åబ	 క;టBంëక;లలk
త1ిuంచు��"న9ారFను తమ	4ను హతమ	 �ేZిన9ా"" ఇకను ఆశ\Pంపక
సత�మ	నుబట-C  ఇW\ా P�Úయ	ల ప#S�దz�ేవ�(ైన PQ�9ాను "జమ	%ా
ఆశ\Pం�ెదరF. 21212121 W షమ	 JరFగ	ను, య��Åబ	 W షమ	 బలవంతpడగ	
�ేవ�"9:ౖప� JరFగ	ను. 22222222  జనులsౖన ఇW\ా P�ల; సమ	దKప� ఇసుకవలs ఉం(f
నను �x"లk W ష�¤ JరFగ	ను, సమ�లTxశనమ	 "రÞ Pంపబ(ెను. J
పK9ాహమ	వలs వచుdను 23232323 ఏలయన%ా �xను "రÞPంAన సమ�లTxశనమ	
పKభ	వ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా సర�లkకమ	న



కల;గజ³య	ను. 24242424 పKభ	వ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ� Zీãనులk "వZించుచున` Tx జనుల�#ా, ఐగ	1ీNయ	ల;
�ేZినటBC  అష�ª రF కఱÃ�� "ను` ��ట-C  ]ద తన దండమ	 ఎJNనను 9ా"�I
భయపడక;మ	. ఇకను ����w  �ాల���న తరF9ాత Tx �Åపమ	 చల�6 రFను 25252525
9ా#S" Txశనమ	 �ేయ	టక; Tx ఉగ\త JరFగ	ను. 26262626 ఓ#³బ	 బండ±దw
!�x�నును హతమ	 �ేZినటB6  Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా తన
��ర(xలను 9ా"]ద ఆ(fంచును. ఆయన దండమ	 సమ	దKమ	వరక; వచుdను
ఐగ	1ీNయ	ల; దండ��JNనటB6  ఆయన �x" T:తpN ను. 27272727 ఆ ��నమ	న 
భ	జమ	]దనుం(f అత" బరFవ� ¬Zి 9Eయబడ�ను.  ��డ]దనుం(f అత"
�ా(f ��ట-C9Eయబడ�ను వ� బ>Zినందున ఆ �ా(f VరFగ%tటCబడ�ను. 28282828
అష�ª #§య	ల; ఆయ�తp]ద పడ�చుTx`రF !%�\ ను మ�ర¶మ	%ా
��వ�చుTx`రF !క4షpలk తమ ¯ామ%S\ ఉంచుచుTx`రF 29292929 9ారF ��ండసందు
�xట- వచుdచుTx`రF #ామ� వణక;చున`�� %?బలk బస�ేతమ	 రండ" అను
చుTx`రF ¯êల;%Sబµ� "9ాసుల; �ా#S��వ�దురF. 30303030 గÚ6మ	ల�#ా, ëగ¶ర%ా
�³కల;9Eయ	(f ల�P�ా, ఆల�Iంప�మ	 అయ�ã�, అTx��తp 31313131 మ�ే4Tx
జనుల; �ా#S��వ�దురF %Sబµ"9ాసుల; �ా#S��దురF 32323232 ఈ ��న�¤ దండ�
T°బ	లk ��గ	ను ఈ ��న�¤ Zీãను క;మ�#S పర�తమను PQర�ష ల�మ	
��ండ]ద 9ారF తమ �ెP� ఆ(fంచుదురF 33333333 చూడ�(f పKభ	వ�ను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా �కరమ	%ా ��మ4లను �ెగ%tటC%ా
!�I�> PQతpN గల �ెటB6  నరకబడ�ను ఉన`త���నV ప(f��వ�ను. 34343434 ఆయన
అడV ��దలను ఇనుపకJN�� ��ట-C9Eయ	ను లsబµT°ను బలవంతp(ైన



±క"�ేత కc>��వ�ను.
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1111 PQషªP nదుw నుం(f Aగ	రF ప�టBC ను 9ా" 9EరFలనుం(f అంక;రమ	 ఎ��%S
ఫ>ంచును 2222 PQ�9ా ఆత4 జj® నV9Eకమ	లక; ఆ¥xరమగ	 ఆత4 ఆలkచన
బలమ	లక; ఆ¥xరమగ	 ఆత4 �ె>V" PQ�9ాPQడల భయభక;N లను
ప�ట-C ంచు ఆత4 అత"]ద "ల;చును 3333 PQ�9ా భయమ	 అత"�I ఇం12ౖన
సు9ాసన%ా ఉండ�ను. 4444 కంట- చూప�నుబట-C  అతడ� ¬రFu¬రdడ� �xను
Vను�x""బట-C  Vమరî�ేయడ� J"బట-C  áదలక; ¬రFu¬రFdను
భ�"9ాసులలk �ºనులsౖన9ా#S�I య�xరÍమ	%ాVమరî �ేయ	ను తన 9ాగwండమ	
�ేత లkకమ	ను ��టBC ను తన 12దవ�ల ఊ1ి#S�ేత దుషpC లను చంప�ను 5555 అత"
నడ�మ	నక; Jయ	 అత" తpంట6 క; సత�మ	ను న(fకటBC %ా ఉండ�ను. 6666
��(ేల; %tఱÃ1ిల6 ±దw 9ాసమ	�ేయ	ను Aఱుతప�> �¤క1ిల6 ±దw
పండ���నును దూడయ	 ��దమZింహమ	ను 12ంచబ(fన �Å(ెయ	 కcడ���న%ా
బµల;డ� 9ాట-" ��ల;ను. 7777 ఆవ�ల; ఎల;గ	ల; కc(f �¤య	ను 9ాట- 1ిల6 ల;
ఒక� �bటTE పండ���నును ఎదుw  �¤య	నటB6  Zింహమ	 గ(fi  �¤య	ను. 8888
�ాల;క;డ�చు1ిల6  Txగ	�ామ	 ప�టC±దw ఆటµ6  డ�ను !(fTxగ	 ప�టC]ద
�ాల;V(fAన 1ిల6  తన �ెP� �xచును 9999 Tx ప#S�దz  పర�తమందంతటను ఏ
మృగమ	ను }" �ేయదు Txశమ	�ేయదు సమ	దKమ	 జలమ	��
"ం(fయ	న`టBC  లkకమ	 PQ�9ానుగ�#Sdన జj® నమ	�� "ం(f య	ండ�ను.
10101010 ఆ ��నమ	న పKజలక; ధ�జమ	%ా "ల;చుచుండ� PQషªP 9EరF Aగ	రFTUదw



జనమ	ల; V�xరణ �ేయ	ను ఆయన Vశ\మసÍలమ	 పK´µవమ	 గలదగ	ను. 11111111
ఆ ��నమ	న W Ìించు తన పKజల W షమ	ను అష�ª రFలkనుం(fయ	
ఐగ	ప�N లkనుం(fయ	 ప��K సులkనుం(fయ	 కcషpలkనుం(fయ	
ఏల�మ	లkనుం(fయ	 ÌీTxరFలkనుం(fయ	 హమ�తpలk నుం(fయ	
సమ	దK�º�పమ	లలkనుం(fయ	 V(f1ింA ర1ిuంచుటక; PQ�9ా
#?ండవమ�రF తన �ెP� �xచును 12121212 జనమ	లను 1ిల;చుటక; ఆయన ±క
ధ�జమ	 "ల;వ బ¿టBC ను భKషpC లsౖ��Pన ఇW\ా P�Úయ	లను ��గ	�ేయ	ను
భ�!±క� Txల;గ	 ��గంతమ	లనుం(f �ెద#S ��Pన య��x 9ా#S"
సమకcరFdను. 13131313 ఎâKా Pమ	నక;న` మతqరమ	 ��వ�ను య��x V#�ధుల;
"ర�4లమగ	దురF ఎâKా Pమ	 య��xయందు మతqరపడడ� య��x
ఎâKా Pమ	ను బµ¥�ంపడ� 14141414 9ారF Óి>ÌీNయ	ల భ	జమ	]ద ఎక;�దురF
పడమట-9:ౖప�క; పరF%?JN ��వ�దురF ఏ�×భVంA త�రFu9ా#S" �ోచు��ందురF
ఎ�ోమ	ను ¹య�బ	ను ఆక\!ంచు��ందురF అ¹4య	ల; 9ా#S�I
లkబడ�దురF 15151515 మ#Sయ	 PQ�9ా ఐగ	ప�N  సమ	దKమ	±క� అఖ�తమ	ను
"ర�4లమ	 �ేయ	ను 9E(f!గల తన ఊ1ి#S" ఊదును య�ఫKట«సు న�� ]ద
తన �ెP� ఆ(fంచును ఏడ� �ాల;వల;%ా �x" *ల%tటBC ను �ాదరmల;
తడ�వక;ండ మనుషp�ల; �xటBనటB6  �x" �ేయ	ను. 16161616 �ావ�న
ఐగ	ప�N �ేశమ	నుం(f ఇW\ా P�ల; వAdన ��నమ	న 9ా#S�I �x#S క>%SనటB6
అష�ª రFనుం(f వచుd ఆయన పKజల W షమ	నక; #ాజమ�ర¶మ	ండ�ను
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1111 ఆ ��నమ	న ]#§ల�గందురF PQ�9ా, వ� Tx]ద �Åపప(fJV  �Åపమ	
చల�6 #?ను "ను` సుN JంచుచుTx`ను వ� నను` ఆద#SంA య	Tx`వ�. 2222 ఇ��%�
Tx రmణక; �ారణభ�తpడగ	 �ేవ�డ�, TEను భయపడక ఆయనను
నమ	4��నుచుTx`ను PQ�9ా PQ�9ాP� Txక; బలమ	 ఆయTE Tx
�×రNన�ాసuదమ	 ఆయన Txక; రmణx¥xరమ�PQను 3333 �ావ�న ]రF ఆనందప(f
రmణx¥xరమ	లsౖన బµవ� లలkనుం(f ళØ6  �ేదు��ందురF ఆ ��నమ	న
]#§ల�గందురF 4444 PQ�9ాను సుN Jంచు(f ఆయన Txమమ	ను పKకట-ంచు(f
జనమ	లలk ఆయన �I\యలను పKచురమ	 �ేయ	(f ఆయన Txమమ	
ఘన���నద" జj® పకమ	నక; �ెచుd ��ను(f. 5555 PQ�9ానుగ�#Sd �×రNన
�ాడ�(f ఆయన తన మ}త4~మ	ను 9:ల6 (fపర�ెను భ�!యందంతటను ఇ��
�ె>యబడ�ను. 6666 Zీãను "9ాZీ, ఉ�xqహధ�" ëగ¶ర%ా �ేయ	మ	 
మధ�నున` ఇW\ా P�ల;±క� ప#S�దz  �ేవ�డ� ఘను(ై య	Tx`డ�.
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1111 ఆ¹à క;మ�రF(ైన PQషయ�క; బబ	లkనుగ�#Sd పKత�m���న �ే9Ù�IN 2222
జనుల; పK¥xనుల �x�రమ	లలk పK9Ehంచుటక; �ెటB6 ల�" ��ండ]ద ధ�జమ	
"ల;వబ¿టBC (f ఎల;%?JN  9ా#S" 1ిల;వ�(f సంజ® �ేయ	(f. 3333 Txక;
పKJÌి¡ తpలsౖన9ా#S�I TEను ఆజ® ఇAdయ	Tx`ను Tx �Åపమ	 ¬రFd��నవలsన"
Tx ప#ాక\మWాల; రను 1ి>1ింAయ	Tx`ను Tx పK´µవమ	నుబట-C
హ#Sªంచు9ా#S" 1ి>1ింA య	Tx`ను. 4444 బహÑజనుల�షవలs ��ండలలk"
జనసమ�హమ	 వలన కల;గ	 శబwమ	 Vను(f కcడ���ను #ాజ�మ	ల



జనమ	ల; �ేయ	 అల6 #S శబwమ	 Vను(f Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	 PQ�9ా
య	దzమ	న�?r తన ZLనను వ��హక\మమ	%ా ఏరuరచుచుTx`డ� 5555
సర�లkకమ	ను �ాడ��ేయ	ట�?r ఆయన దూర�ేశమ	నుం(f ఆ�ాశ ��గంతమ	ల
నుం(f PQ�9ాయ	ను ఆయన �Å\ ధమ	 ¬రFd ఆయ	ధ మ	ల;ను
వచుdచుTx`రF. 6666 PQ�9ా ��నమ	 వచుdచున`�� �Ìించు(f అ��
పKళయమ	వలs సర�శక;N డగ	 �ేవ�" ±దwనుం(f వచుdను. 7777 అందు�ేత
బµహÑవ�ల"`య	 దురËలమ	లగ	ను పKJ9ా" గ	ం(ె కర%S��వ�ను 8888 జనుల;
V´µK ంJTUందుదురF 9Eదనల; దుఃఖమ	ల; 9ా#S�I కల;గ	ను పKసవ9Eదన
పడ��x"వలs 9ారF 9Eదనప(ెదరF ఒక#STUకరF �ే#S చూతpరF 9ా#S మ	ఖమ	ల;
జj�లలవలs ఎఱÃబµరFను. 9999 PQ�9ా ��నమ	 వచుdచున`��. �ేశమ	ను
�ాడ��ేయ	టక;ను �ాప�లను బÐJN %ా �x"లkనుండక;ండ నhంపజ³య	ట క;ను
కc\ ర���న ఉగ\త��ను పKచండ���న �Åపమ	 ��ను అ�� వచుdను. 10101010 ఆ�ాశ
నmతKమ	ల;ను నmతK#ాసుల;ను తమ 9:ల;గ	 పK�ాhంప"య�వ�
ఉదయ�ాలమ	న సూరF�" *కట- కమ	4ను చందుK డ� పK�ాhంపడ�. 11111111 లkక;ల
�ెడ�తనమ	నుబట-Cయ	 దుషpC ల �ోషమ	నుబట-Cయ	 TEను 9ా#S" h�fంపబ¢వ�
చుTx`ను అహం�ారFల అJశయమ	ను మ�"uం�ెదను బల��x�రFల
గర�మ	ను అణA9EZ2దను. 12121212 బం%ారFకంటM మనుషp�ల;ను ఓÓీరF �ేశప�
సువరÞమ	కంటM నరFల;ను అరFదు%ా ఉండ జ³Z2దను. 13131313 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	
PQ�9ా ఉగ\తక;ను ఆయన �Å�ా%S` ��నమ	నక;ను ఆ�ాశమ	
వణక;నటB6 ను భ�! తన ¯ాÍ నమ	 తప� నటB6 ను TEను �ేZ2దను. 14141414 అప�డ�
తరFమబడ�చున` �ంకవలsను ��గ	�ేయ" %tఱÃలవలsను జనుల; తమ తమ



స�జనులతటBC  JరFగ	దురF తమ తమ స��ేశమ	లక; �ా#S��వ�దురF. 15151515
పటCబ(fన పKJ9ాడ�ను కJN9ాత కcల;ను త#S! పటCబ(fన పKJ9ాడ�ను
కJN9ాత కcల;ను 16161616 9ారF చూచుచుండ%ా 9ా#S పZి1ిల6 ల; నల;గ
%tటCబడ�దురF 9ా#S Pండ�6  �ోచు��నబడ�ను 9ా#S ´µర�ల; �ెరFపబడ�దురF. 17171717
9ా#S]ద పడ�టక; TEను మ��ºయ	లను #³12దను �రF 9:ం(f" లm�మ	

�ేయరF సువరÞమ	కcడ 9ా#S�I రమ����న�� �ాదు 18181818 9ా#S Vండ�6  ¸°వనసుÍ లను
నల;గ%tటBC ను గర»ఫలమందు 9ారF జj>పడరF 1ిల6 లను చూA కరFణÝంపరF. 19191919
అప�డ� #ాజ�మ	లక; భ�షణమ	ను కÚwయ	లక; అJశ య�సuదమ	ను
మ�}త4~మ	నగ	 బబ	లkను �ేవ�డ� �ాడ��ేZిన ¯��ొమ
%tnఱాÃ లవలsనగ	ను. 20202020 అ�� మ#?న`డ�ను "9ాససÍలమ	%ా నుండదు
తరతరమ	లక; �x"లk ఎవడ�ను �ాప�రమ	ండడ� అరáయ	లలk ఒక(ైనను
అక�డ తన గ	(xరమ	 9Eయడ� %tఱÃల�ాపరFల; తమ మందలను అక�డ
పరFండ "య�రF 21212121 నక�ల; అక�డ పండ���నును గ	రF��తpల; 9ా#S Pండ6 లk
ఉండ�ను "ప��ÅళØ6  అక�డ "వZించును ��ండ�¤కల; అక�డ గంతpల;
9Eయ	ను 22222222 9ా#S నగరFలలk నక�ల;ను 9ా#S సుఖVల�స మం��ర మ	లలk
అడVక;క�ల;ను nర>డ�ను ఆ �ేశమ	నక; �ాలమ	 స]1ింAయ	న`��
�x" ��నమ	ల; సంక;Aతమ	ల;.
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1111 ఏలయన%ా PQ�9ా య��Åబ	నందు జj>పడ�ను ఇంకను ఇW\ా P�ల;ను
ఏరuరచు��నును 9ా#S" స��ేశమ	లk "వZింపజ³య	ను పర�ే�ల; 9ా#S"



క>Zి��ందురF 9ారF య��Åబ	 క;టBంబమ	ను హతpN ��"య	ందురF 2222
జనమ	ల; 9ా#S" ¬Zి��"వAd 9ా#S స��ేశమ	న 9ా#S" పK9Eశ12టBC దురF
ఇW\ా P�ల; వంశసుÍ ల; PQ�9ా �ేశమ	లk9ా#S" �xసులను%ాను
ప"క�ెN లను%ాను ¯ా�¥ºనపరచు ��ందురF 9ారF తమ	4ను �ెరలk 12ట-Cన9ా#S"
�ెరలk 12ట-C  3333 తమ	4ను బµ¥�ంAన9ా#S" ఏల;దురF. 4444  బµధను 
పKయ�సమ	ను �ేత �ేPంపబ(fన క� Sన�xస�మ	ను ��ట-C9EZి PQ�9ా
"ను` Vశ\!ంపజ³య	 ��నమ	న వ� బబ	లkను#ాàను గ�#Sd అప}స�ప�
%§తమ	 ఎJN  PÀల�గ	న �ాడ�దువ� బµ¥�ంAన9ారF ఎటB6  నhంA��P#S?
#³గ	చుం(fన పటCణమ	 ఎటB6  Txశనమ�PQను? 5555 దుషpC ల దుడ�i కఱÃను మ�న"
హత��ేత జనమ	లను కc\ రమ	%ా ��ట-Cన ఏ>కల #ాజదండమ	ను PQ�9ా
VరFగ%tట-Cయ	Tx`డ�. 6666 9ారF ఆగ\హప(f మ�న" బల��x�రమ	�ేత జనమ	
లను లkపరA#S. 7777 భ�లkకమంతయ	 "మ4ÈంA Vశ\!ంచుచున`�� జనమ	ల;
�ాడ¯ాగ	దురF. వ� పండ���"నపuట-నుం(f నరFక;9ా(ెవడ�ను మ� ]���I
#ాల�ద" 8888 "ను`గ�#Sd తమ�లవృmమ	ల; లsబµT°ను �ేవ�xరFవృmమ	ల;
హ#Sªంచును 9999 వ� పK9Ehంచుచుండ%ాTE "ను` ఎదు#t�నుట�?r �I\ంద �ా�xళమ	
 Vషయ��� కలవరపడ�చున`��. అ�� "ను` చూA 1LKతలను #³ప�చున`��
భ�!లk ప�ట-Cన సమసN  &రFలను జనమ	ల #ాàల నంద#S"9ా#S 9ా#S
Zిం}సనమ	ల]దనుం(f ల�ప�చున`�� 10101010 9ారందరF "ను` చూAవ�ను
మ�వలs బల ß̈నుడ 9:ౖJ9ా? వ�ను మ�బ¢ట-9ాడ9:ౖJ9ా? అందురF. 11111111 
మ}త4~మ	ను  స�రమండలమ	ల స�రమ	ను �ా�xళమ	న
పడ9Eయబ(ెను.  �I\ంద ప�రFగ	ల; 9ా�1ించును �×టకమ	ల; "ను` కప�ను.



12121212 �ేజoనmతKమ�, 9Eక;వచు�ా�, 9:టB6  ఆ�ాశమ	నుం(f ప(fJV? జనమ	లను
పడ%tట-Cన వ� TEలమటCమ	వరక; ఎటB6  నరకబ(fJV? 13131313 TEను ఆ�ాశమ	న
�?�I���PQదను �ేవ�" నmతKమ	లక; 12ౖ%ా Tx Zిం}సనమ	ను ¼̈Adంతpను
ఉతN ర��క;�ననున` స´µపర�తమ	]ద కcరFdందును 14141414
�¤ఘమండలమ	]�� �?క;�దును మ�న`తp"�� నను` సమ�ను"%ా
�ేZి��ందును అ" వ� మనసుqలk అను��ంట-Vగ�x? 15151515 వ� �ా�xళమ	నక;
నరకమ	లk ఒక మ�లక; ��K యబ(fJ9E. 16161616 "ను` చూచు9ారF "ను`
"�x"ంA చూచుచు ఇటB6  తల��య	దురF 17171717 భ�!" కం1ింపజ³Zి
#ాజ�మ	లను వణ�IంAన9ాడ� ఇత(ేTx? లkకమ	ను అడV%ా�ేZి �x"
పటCణమ	లను �ాడ� �ేZిన9ాడ� ఇత(ేTx? �xను �ెరపట-Cన9ా#S" తమ
"9ాససÍలమ	నక; �� "య�"9ాడ� ఇత(ేTx? 18181818 జనమ	ల #ాàలందరF
ఘనత వ ©̈ంAన9ా#?r తమ తమ నగరFలయందు "��KంచుచుTx`రF. 19191919 వ�
సమ�¥� ��ందక �ార9Eయబ(fన ��మ4వలs నుTx`వ�. ఖడ¶ మ	�ేత ��డ�వబ(f
చAdన9ా#S శవమ	ల�� కపu బ(fన9ాడ9:ౖJV �¾K క�బ(fన
1ీనుగ	వలsT:ౖJVëలమ	±క� #ాళ6±దwక; ��గ	చున`9ా"వలsనుTx`వ� 20202020
వ�  �ేశమ	ను �ాడ��ేZి  పKజలను హతమ�#SdJV వ� సమ�¥�లk
9ా#S��కcడ క>Zియ	ండవ� దుషpC ల సం�xనమ	 ఎన`డ�ను జj® పకమ	నక;
�ేబడదు. 21212121 9ారF 12#S%S భ�!" స�తంJKంచు��" పటCణమ	 ల�� లkకమ	ను
"ంపక;ండ�నటB6  తమ 1ితరFల �ోషమ	నుబట-C  అత" క;మ�రFలను వ¥�ం
చుటక; �ొ(fi  Zిదzపరచు(f. 22222222 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ే
TEను 9ా#S]���I ల�A బబ	లkనునుం(f Txమమ	ను W షమ	ను క;మ�రF"



మనుమ" ��ట-C  9EZ2దన" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 23232323 TEను �x""
తpంబ¢(f�I ¯ా�¥ºనమ	%ాను ట- మడ� గ	ల%ాను �ేయ	దును. Txశనమను
*ప�రFకటC�� �x" తp(fA9EZ2దను అ" Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా
Z2లVచుd చుTx`డ�. 24242424 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా పKమ�ణ ప�ర�
కమ	%ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� TEను ఉ�ేwhంAనటB6  "శdయమ	%ా
జరFగ	ను TEను ãAంAనటB6  ZిÍ రపడ�ను. 25252525 Tx �ేశమ	లk అష�ª రFను
సంహ#Sం�ెదను Tx పర�తమ	ల]ద 9ా" నల;గ�ొK�?�దను 9ా" �ా(f Tx
జనుల]దనుం(f �¾ల%S��వ�ను 9ా" ´µరమ	 9ా#S భ	జమ	]దనుం(f
�¾ల%Sంప బడ�ను. 26262626 సర�లkకమ	నుగ�#Sd TEను �ేZిన ఆలkచన ఇ�ే
జనమ	లంద#S]ద �xపబ(fన బµహÑవ� ఇ�ే. 27272727 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	
PQ�9ా �x" "య!ంA య	Tx`డ� రదుw పరచగల9ా(ెవడ�? బµహÑవ�
�xAన9ాడ� ఆయTE �x" JKపuగల9ా(ెవడ�? 28282828 #ాజ?ౖన ఆ}à మరణ���న
సంవతqరమ	న వAdన �ే9Ù�IN 29292929 Óి>ÌిNయ�, "ను` ��ట-Cన దండమ	
తpతpN "యల;%ా VరFవబ(ెన" అంత%ా సం��Ìింపక;మ	 సరuáజమ	నుం(f
!డ�Txగ	 ప�టBC ను �x" ఫలమ	 ఎగ	రF సరuమ	. 30303030 అప�డ�
అJáదలsౖన9ారF ´¢జనమ	 �ేయ	దురF ద#SదుK ల; సుర�fతమ	%ా
పండ���ందురF కరవ��ేత  áజమ	ను చం12దను అ��  W షమ	ను హతమ	
�ేయ	ను. 31313131 గ	మ4మ�, పKల�1ింప�], పటCణమ�, అంగల�రFu]. Óి>ÌిNయ�,
వ� బÐJN %ా క#S%S��Pయ	Tx`వ� ఉతN ర��క;�నుం(f ��గ
ల�చుచున`��వచుd9ా#S పటµలమ	లలk 9:నుక¬య	9ాడ� ఒకడ�ను ల�డ�. 32323232
జనమ	ల దూత �Iయ�వలZిన పKతp�తN ర�¤��? PQ�9ా Zీãనును



¯ాÍ 1ింAయ	Tx`డ� ఆయన జనులలk శ\మTUం��న9ారF �x" ఆశ\ PంతpరF
అ" �ెపuవలsను.
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1111 ¹య�బ	ను గ�#Sdన �ే9Ù�IN ఒక #ాJKలk ఆ#�4య�బ	 �ా(ై నhంచును ఒక�
#ాJKలk �×#�4య�బ	 �ా(ై నhంచును 2222 ఏడ�dటక; ¹య�áయ	ల; గ	(f�I"
��టC]దనున` �ºబ¢నుక;ను 9:ళØ6 చుTx`రF T:బ¢]దను �¤�ెబµ]దను
¹య�áయ	ల; పKల�1ించుచుTx`రF 9ారంద#S తలల]ద బ¢(fతనమ	న`��
పKJ9ా" గడiమ	 %t#S%Sంపబ(f య	న`�� 3333 తమ సంత �ధులలk %�T:పటC
కటBC ��ందురF 9ా#S �¤డల]దను 9ా#S VWాలసÍలమ	లలkను 9ారందరF
పKల�1ించుదురF క`రF ఒలక��య	 దురF. 4444 ¼̈��Ëనును ఏల�ల�య	ను
nఱÃ12టBC చున`V య�హసువరక; 9ా#S స�రమ	 Vనబడ�చున`��
¹య�áయ	ల ãధుల; �³కల;9Eయ	దురF ¹య�బ	 �Kా ణమ	 అత"లk
వణక;చున`��. 5555 ¹య�బ	 "!తNమ	 Tx హృదయమ	 అరచుచున`�� �x"
పK¥xనుల; మ�(ేండ6  త#S1ి దూడవలs ¯�యరF వరక; �ా#S��వ�దురF లc ß̈తp
ఎక;�డ� ��K వను ఏడ�dచు ఎక;�దురF నhంAJ�¤య" PQల;%?JN  �³కల;
9Eయ	చు హþ#t నPÀమ	 ��K వను ��వ�దురF. 6666 ఏలయన%ా "]మ	 ట-
�xవ�ల; ఎ(xరFల�PQను అ�� ఇంకను అడV%ా ఉండ�ను. గ(fi  PQం(f��PQను,
�ెటBC  �ేమల; 9ాడబµరFచున`V పచd"�� ఎక�డను కనబడదు 7777 ఒ���కడ�
సం�ా��ంAన ఆZిN " �xమ	 కcరFd��"న ప�xరÍమ	లను "రవం� �ెటB6 న` న��
అవతలక; 9ారF ¹Zి��" ��వ�దురF. 8888 #�దనమ	 ¹య�బ	 స#Sహదుw లలk



9ా�1ిం�ెను అంగల�రFu ఎగ6PÀమ	వరక;ను బ¿P�#³Úమ	వరక;ను Vనబ(ెను.
9999 ఏలయన%ా �º¹ను జలమ	ల; రకNమ	ల�PQను. మ#Sయ	 TEను
�º¹ను]���I ఇం��కబµధను ర1ిuం �ెదను. ¹య�áయ	లలkనుం(f
త1ిuంచు��"న9ా#S ]���I" ఆ �ేశమ	లk W ÌింAన9ా#S ]���I" Zింహమ	ను
ర1ిuం�ెదను.
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1111 అరణ�ప� తటBC ననున` Z2లనుం(f �ేశమ	 TEల;9ా"�I త%Sన %tఱÃ1ిల6 లను
కపuమ	%ా Zీãనుక;మ�#?N పర�తమ	నక; పంప�(f 2222 గ�ట-నుం(f �ెద#S ఇటB
అటB ఎగ	రF ప{లవలs అ#�`ను #³వ�ల±దw ¹య�బ	 క;మ�#?Nల; కన
బడ�దురF. 3333 ఆలkచన �ెప�మ	 Vమరî�ేయ	మ	. *కట- క!4నటB6
మ¥x�హ`మ	న  డ మ� ]ద ఉండ"య	�మ	. �ెద#Sన9ా#S" �xA12టBC మ	
�ా#S��Pన9ా#S" పట-Cయ�క;మ	 4444 TEను 9:>9EZిన9ా#S" �� "వZింప"మ	4
�ోచు��ను9ారF 9ా#S]���I #ాక;ండ�నటB6  ¹య� áయ	లక; ఆశ\యమ	%ా
ఉండ�మ	 బల��x�రFల; ఓ(f��P#S సం}రమ	 మ�" ��PQను.
అణగ�ొKక;�9ారF �ేశమ	లk ల�క;ండ నhంA#S. 5555 కృపవలన Zిం}సనమ	
¯ాÍ 1ింపబడ�ను సత�సంపను`(ై �x"]ద కcరFdం(f ¬రFu¬రFd TUకడ� కలడ�
�x�దు గ	(xరమ	లk అత(xZీను(ై Tx�యమ	 V�x#Sంచుచు Tx�యమ	
జ#S%Sంచుట�?r ¬వ#Sంచును. 6666 ¹య�áయ	ల; బహÑ గర�మ	గల9ార" �¤మ	
V" య	Tx`మ	 9ా#S గర�మ	ను గ�#Sdయ	 9ా#S అహం�ార గర��Å\ ధమ	లను
గ�#Sdయ	 V" య	Tx`మ	. 9ారF వదరFట వ�రÍమ	. 7777 �ావ�న



¹య�áయ	ల; ¹య�బ	నుగ�#Sd అంగ ల�రFdదురF అందరFను
అంగల�రFdదురF ¹య�áయ	ల�#ా �³వలమ	 �ా(ైయ	న` �×రú#?Wøతp
�xK mపండ6  అడల; �ొరకక ]రF మ�ల;గ	దురF. 8888 ఏలయన%ా ¼̈��Ëను
��లమ	ల; Zిబµ4 �xK �Ô వల;6 ల; 9ా(f��PQను �x" W \ష¡ ���న �xK �Ôవల;6 లను
జనమ	ల అ¥��ారFల; అణగ�ొK�I�#S. అV య�జరFవరక; 9ా�1ిం�ెను
అరణ�మ	లk"�I�Kా �?ను �x" ¬%?ల; VWాలమ	%ా 9ా�1ింA సమ	దKమ	ను
�xటMను. 9999 అందువలన య�జరF ఏ(fdనటBC  TEను Zిబµ4 �xK �Ô వల;6 ల "!తNమ	
ఏ(ెdదను ¼̈��Ëనూ, ఏల�ల�, Tx క`ళ6�ేత "ను` త(f12 దను ఏలయన%ా
�xK m�¾ట-C  �¾K �I� సం��ÌించునటB6   శతpK వ�ల;  9EసV�ాల ఫలమ	ల]దను
 �Åత ]దను ప(f �³కల; 9Eయ	దురF. 10101010 ఆనందసం��షమ	ల; ఫలభ#Sత���న
��లమ	నుం(f మ�"��PQను �xK mల��టలk సం%§తమ	 Vనబడదు ఉ�xqహ
ధ�" Vనబడదు %ానుగ	లలk �xK m%?లలను �¾K క;�9ా(ెవడ�ను ల�డ� �xK mల�¾ట-C
�¾K క;�9ా" సం��షప��³కల; TEను మ�"uంAయ	Tx`ను. 11111111 ¹య�బ	
"!తNమ	 Tx గ	ం(ె ��టBC ��నుచున`�� �×రú#?� "!తNమ	 Tx ఆంతKమ	ల;
Zి�x#ావలs 9ాగ	చున`V. 12121212 ¹య�áయ	ల; ఉన`త సÍలమ	నక; వAd
ఆయ�స ప(f �Kా రÍన �ేయ	టక; తమ గ	(fలk పK9Ehంచునప�డ� 9ా#S�³!య	
�ొరకక��వ�ను. 13131313 ప�ర��ాలమ	న PQ�9ా ¹య�బ	నుగ�#Sd Z2లVAdన
9ాక�మ	 ఇ�ే; అP�ే PQ�9ా ఇప�(öల�గ	న ఆజ® ఇచుdచుTx`డ� 14141414
కc>9ా" లsక�పK�ారమ	 మ�(ేండ6 లk%ా ¹య�áయ	ల±క� పK´µవమ	ను
9ా#S%tపu 9ా#S సమ�హమ	ను అవమ�నపరచబడ�ను W షమ	 బహÑ ����w %ా
!గ	ల;ను అ�� అJ స�లu మ	%ా నుండ�ను.
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1111 దమసు�ను గ�#Sdన �ే9Ù�IN 2222 దమసు� పటCణమ	 �ాక��వలZివ�ెdను అ��
�ా(ై ��బË%ానగ	ను అ#�P�రF పటCణమ	ల; "#ా4నుష�మ	లగ	ను అV %tఱÃల
మందల; �¤య	 �xవ�లగ	ను ఎవడ�ను 9ాట-" బ¿ద#Sంపక;ండ మందల;
అచdట పండ���నును. 3333 ఎâKా Pమ	నక; దుర¶మ	 ల�క��వ�ను దమసు�నక;
#ాజ�మ	 ల�క;ండ�ను ఇW\ా P�Úయ	ల పK´µవమ	నక; జ#S%SనటB6  Zి#Sయ�లk
నుం(f W ÌింAన9ా#S�I జరFగ	ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈ మ�ట
Z2ల VచుdచుTx`డ�. 4444 ఆ ��నమ	న య��Åబ	±క� పK´µవమ	 �öణÝంA
��వ�ను 9ా" ��\ V�న శ#§రమ	 కృhంA��వ�ను 5555 �ేను �Åయ	9ాడ� దంటB6
పటBC ��న%ా 9ా" �ెP� 9:ను`లను �Åయ	నటB6 ండ�ను #?âాPÀమ	 లkయలk
ఒకడ� ప#S%? P�రFనటB6 ం డ�ను 6666 అPనను ఒÚవ�ెటB6  దుల;ప%ా 12ౖ��మ4
Aవరను #?ండ� మ�డ� పండ�6  !%S>య	ండ�నటB6  ఫలభ#Sత���న �ెటBC న 9ాల;
��మ4లయందు మ�డ� Txల;గ	 పండ�6  !%S>య	ండ�నటB6 �x"లk ప#S%?
పండ�6 ండ�న" ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ� (ైన PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 7777 ఆ
��నమ	న 9ారF తమ �ేతpల; �ేZిన బ>1ీఠమ	ల తటBC  చూడరF
�ేవ�xసN ంభమ	T:ౖనను సూర� �ేవ�x పKJమలT:ౖనను తమ �ేతpల; �ేZిన
�ే"T:ౖనను లm�మ	 �ేయరF. 8888 మ�నవ�ల; తమ	4ను సృÌిC ంAన9ా"9:ౖప�
చూతpరF 9ా#S కను`ల; ఇW\ా P�ల;±క� ప#S�దz  �ేవ�" లm�12టBC ను 9999 ఆ
��నమ	న ఎâKా P]య	ల బల���న పటCణమ	ల; ఇW\ా P�Úయ	ల
భయమ	�ేత అడVలkను ��ండ hఖరమ	]దను జనుల; V(fA��Pన



సÍలమ	ల వలs నగ	ను. ఆ �ేశమ	 �ాడగ	ను 10101010 ఏలయన%ా వ� 
రmణకరNయగ	 �ేవ�" మరA��JV  ఆశ\యదుర¶���న  Wørలమ	ను జj® పకమ	
�ేZి��న ల�దు అందు�ేత వ� రమ����న వనమ	లను TxటBచు వAd JV
9ాట-లk అన����న �xK �Ôవల;6 లను Txట-JV 11111111 వ� Txట-న ��నమ	న �x" చుటBC
కం�ె 9EZిJV ��K దుw నTE వ� 9EZిన VతNనమ	లను ప�Ìిuంప జ³ZిJV %tపu
%ాయమ	ల;ను !క;�ట���న బµధయ	 కల;గ	 ��నమ	న పంట క;పuల;%ా
కcరdబడ�ను. 12121212 ఓ� బహÑ జనమ	ల; సమ	దKమ	ల ఆ#ా»టమ	వలs
ఆర»ట-ంచును.జనమ	ల; పK9ాహజలమ	ల �షవలs �Ìించును 13131313
జనమ	ల; V¯ాN రజలమ	ల �షవలs �Ìించును ఆయన 9ా#S" బ¿ద#Sంచును
9ారF దూరమ	%ా �ా#S��వ�దురF ��ండ]�� ��టBC  %ా>�I ఎ%S#S��వ�నటB6
తp�ాను ఎదుట %Sర%Sర JరFగ	 కసువ� ఎ%S#S��వ�నటB6  9ారFను
తరFమబడ�దురF. 14141414 ¯ాయం�ాలమ	న తల6 (fల;6 దురF ఉదయమ	
�ాకమ	నుప� ల�క��వ�దురF ఇ�ే మమ	4ను �ోచు��ను9ా#S ´µగమ	, మ�
¯�మ	4 �ొం%Sల;9ా#S�I పటBC  గJ P�ే.
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1111 ఓ� కcషp నదుల అవతల తటతట ��టBC ��ను చున` #?క�ల;గల �ేశమ�! 2222
అ�� సమ	దKమ�ర¶మ	%ా జలమ	ల]ద జమ	4 పడవ లలk #ాయబµరFలను
పంప�చున`�� 9E%Sరపడ� దూతల�#ా, PQతNPన9ారFను నును12ౖన
చర4మ	గల9ారFనగ	 జనమ	TUదwక; దూరమ	లkనున` �కరజనమ	TUదwక;
��వ�(f. నదుల; �ారFచున` �ేశమ	గల9ారFను �ౌÌిCక;లsౖ జన మ	లను �¾K క;�



చుండ�9ారFనగ	 జనమ	 TUదwక; ��వ�(f. 3333 పర�తమ	ల]ద ఒకడ�
ధ�జ��తpN నప�డ� లkక "9ాసులsౖన ]రF భ�!]ద �ాప�రమ	ండ� ]రF
చూడ�(f బµ�ా ఊదునప�డ� ఆల�Iంచు(f. 4444 PQ�9ా Tx�×ల�గ	
Z2లVAdయ	Tx`డ� ఎండ �ాయ	చుండ%ాను 9EసV�Åత�ాలమ	న �¤ఘ మ	ల;
మంచు క;#Sయ	చుండ%ాను TEను "మ4ÈంA Tx "9ాససÍలమ	న
క"12టBC చుందును. 5555 �Åత�ాలమ	 #ాకమ	నుప� ప�వ�� 9ా(f��Pన తరF 9ాత
�xK m�ాయ ఫలమగ	చుండ%ా ఆయన ��టకతpN ల�ేత �xK m¬%?లను న#S�I
9ా�1ించు ల�xతంతpలను �ÅZి9Eయ	ను. 6666 అV ��ండలలk" కc\ రప{లక;ను
భ�!]దనున` మృగమ	లక;ను Vడ�వబడ�ను 9EసV�ాలమ	న
కc\ రప{ల;ను �త�ాలమ	న భ�! ]దనున` మృగమ	ల;ను 9ాట-"
Jనును. 7777 ఆ �ాలమ	న ఎతNPన9ారFను నును12ౖనచర4మ	గల 9ారFను.
దూరమ	లkనున` �కర���న9ారFను నదుల; �ారF �ేశమ	 గల9ారFT:ౖయ	న`
�ౌÌిC క;లగ	 ఆ జనుల; Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ాక; అరuణమ	%ా
ఆయన Txమమ	నక; "9ాససÍలమ	%ానుండ� Zీãను పర�తమ	నక;
�ేబడ�దురF.
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1111 ఐగ	ప�N నుగ�#Sdన �ే9Ù�IN PQ�9ా 9Eగమ	గల �¤ఘమ	 ఎ�I� ఐగ	ప�N నక;
వచుdచుTx`డ� ఐగ	ప�N  Vగ\హమ	ల; ఆయన స"`¥�" కలవరపడ�ను
ఐగ	1ీNయ	ల గ	ం(ె కరగ	చున`�� 2222 TEను ఐగ	1ీNయ	ల]���I ఐగ	1ీNయ	లను
#³12దను స�దరFల]���I స�దరFల; ��రFగ	9ా#S]���I ��రFగ	9ారF



ల�చుదురF పటCణమ	�� పటCణమ	 య	దzమ	 �ేయ	ను #ాజ�మ	�� #ాజ�మ	
య	దzమ	 �ేయ	ను 3333 ఐగ	1ీNయ	ల±క� W)ర�మ	 నhంచును 9ా#S
ఆలkచనశ�IN" TEను మ�"u9EZ2దను �ావ�న 9ారF Vగ\హమ	ల±దwక;ను
%tణ	గ	9ా#S ±దwక;ను కరÞ1ిWాAగల9ా#S±దwక;ను ¯��ె%ాండK±దwక;ను
V�x#Sంప 9:ళØ6 దురF. 4444 TEను ఐగ	1ీNయ	లను కc\ ర���న అ¥��ా#S�I అపu%Sం�ె
దను బల��x�రF(ైన #ాà 9ా#S TEల;ను అ" పKభ	వ�ను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 5555
సమ	దKజలమ	ల; ఇం�I��వ�ను న��య	ను ఎం(f ��(fTEల యగ	ను 6666 ఏట-
�ాయల;ను కంప���టBC ను ఐగ	ప�N  �ాల;వల; ఇం�I PQం(f��వ�ను #?ల;6 ను
తpంగల;ను 9ా(f��వ�ను. 7777 T:ౖల;న�º�Kా ంతమ	న �x" ¬రమ	ననున`
áడ�ల;ను �x"±దw VతNబ(fన 12ౖరంతయ	 ఎం(f ��టBC ��" ��P కనబడక
��వ�ను. 8888 జjలరFల;ను దుఃüం�ెదరF T:ౖల;న��లk %ాలమ	ల; 9Eయ	9ారందరF
పKల�1ిం�ె దరF జలమ	ల]ద వలల; 9Eయ	9ారF కృhంA��వ�దురF 9999
దు9:�న�� దువ�బడ� జనుపTxరప" �ేయ	9ారFను �ెల6 " బటCల;
TEయ	9ారFను Zిగ	¶ పడ�దురF. #ాజ� సN ంభమ	ల; పడ%tటCబడ�ను 10101010 కc>ప"
�ేయ	9ారందరF మT°9ా�¥� ��ందుదురF. 11111111 ఫ#�±క� జj® నులsౖన
ఆలkచనకరNల; ¯�యను అ¥�పతpల; �³వలమ	 అV9Eక;లsౖ#S. ఆలkచనశ�IN
ప��Kా యమ�PQను TEను జj® " క;మ�రFడను ప�ర�ప�#ాàల క;మ�రFడన"
ఫ#��� ]#?టB6  �ెప�దురF? 12121212  జj® నుల; ఏ���#S? Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	
PQ�9ా ఐగ	ప�N నుగ�#Sd "రÞPంAన�x"" 9ారF గ\ ©̈ంA �� �ెపu
వలsను గ�x? 13131313 ¯�యను అ¥�పతpల; అV9Eక;లsౖ#S T°ప� అ¥�పతpల;



¹స��P#S. ఐగ	ప�N  %�తK "#ా�హక;ల; అ�� మ�ర¶మ	 తప�నటB6  �ేZి#S 14141414
PQ�9ా ఐగ	ప�N ]ద మ�ర �తగల ఆత4ను క;మ4#SంA య	Tx`డ� మతpN డ�
తన 9ాంJలk త�>పడ�నటB6  ఐగ	ప�N ను తన ప" అంతట- Vషయ��� 9ారF
త�ల�ేZి య	Tx`రF 15151515 తలPQ�నను ��కPQ�నను ��మ4PQ�నను #?ల6 Pనను
ఐగ	ప�N లk ప" ¯ా%Sంప�9ా#?వరFను ల�రF 16161616 ఆ ��నమ	న ఐగ	1ీNయ	ల;
ZీN �లవంట-9ారగ	దురF. Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ా#S12ౖన తన �ెP�
ఆ(fంచును ఆడ�చుండ� ఆయన �ెP� చూA 9ారF వణ�I భయ పడ�దురF. 17171717
య��x�ేశమ	 ఐగ	ప�N నక; భయంకరమగ	ను తమక;V#�ధమ	%ా
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ఉ�ేw hంAన�x""బట-C  ఒకడ�
పK¯ాN 1ింAనPQడల ఐగ	1ీNయ	ల; వణక;దురF. 18181818 ఆ ��నమ	న కTxను´µష��
మ�టల�డ�చు PQ�9ా 9ారమ" పKమ�ణమ	�ేయ	 అPదు పటCణమ	ల;
ఐగ	ప�N �ేశమ	లk ఉండ�ను, 9ాట-లk ఒకట- Txశనప�రమ	. 19191919 ఆ ��నమ	న
ఐగ	ప�N �ేశమ	 మధ�ను PQ�9ాక; ఒక బ>1ీఠమ	ను �x" స#Sహదుw TUదw
PQ�9ాక; పKJÌి¡ త���న ±క సN ంభమ	ను ఉండ�ను. 20202020 అ��
ఐగ	ప�N �ేశమ	లk Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ� 9ాక; సూచన%ాను
¯ా�Ô�రÍమ	%ాను ఉండ�ను. బµధక;లనుగ�#Sd 9ారF PQ�9ాక; nఱÃ12టC%ా
ఆయన 9ా#S "!తNమ	 &రF(ైన ±క రmక;" పంప�ను అతడ� 9ా#S"
V¹Aంచును. 21212121 ఐగ	1ీNయ	ల; �ె>Zి��నునటB6  PQ�9ా తను`
9:ల6 (fపరచు��నును ఆ ��నమ	న ఐగ	1ీNయ	ల; PQ�9ాను �ె>Zి ��ందురF
9ారF బ> T:ౖ9Eద�మ	ల న#SuంA ఆయనను ZLVం�ెదరF PQ�9ాక;
nÖ క;���T:దరF �xమ	 �ేZి��"న nÖ క;�బడ�లను �ె>6 ం�ెదరF. 22222222 PQ�9ా



9ా#S" ��టBC ను స�సÍపరచవలsన" ఐగ	1ీNయ	లను ��టBC ను 9ారF PQ�9ా
9:ౖప� JరFగ%ా ఆయన 9ా#S �Kా రÍన నం%§క#SంA 9ా#S" స�సÍపరచును. 23232323 ఆ
��నమ	న ఐగ	ప�N నుం(f అష�ª రFక; #ాజమ�ర¶ �¤రuడ�ను అష�ª #§య	ల;
ఐగ	ప�N నక;ను ఐగ	1ీNయ	ల; అష�ª రFన క;ను వచుdచు ��వ�చునుందురF
ఐగ	1ీNయ	ల;ను అష�ª #§య	ల;ను PQ�9ాను ZLVం �ెదరF. 24242424 ఆ ��నమ	న
ఐగ	ప�N  అష�ª #§య	ల��కcడ ఇW\ా P�ల; మ�డవ జన��� భ�!]ద ఆ�#ా�ద
�ారణమ	గ నుండ�ను. 25252525 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా Tx జన���న
ఐగ	1ీNయ	ల�#ా, Tx �ేతpల ప"PQ�న అష�ª #§య	ల�#ా, Tx ¯ా�సÍ ~���న
ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా,]రF ఆ�ర���ంపబడ�దుర" �ె1ిu 9ా#S" ఆ�ర���ంచును.
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1111 అష�ª రF #ాజ?ౖన స#�¶ ను త#ాN నును పంప%ా అతడ�... అ��i దునక; వAdన
సంవతqరమ	న అ��i �ºయ	ల�� య	దzమ	�ేZి 9ా#S" పటBC ��T:ను. 2222 ఆ
�ాలమ	న PQ�9ా ఆ¹à క;మ�రF(ైన PQషయ� �x�#ా ఈల�గ	
Z2లV�ెdనువ� ��P  నడ�మ	]�� %�T:పటC  V1ిu  �ాదమ	లనుం(f
జoళØ6  ¬Zి9Eయ	మ	. అత(xల�గ	 �ేZి ��గంబ#SPQ� జoళØ6  ల�కP� నడచు
చుండ%ా 3333 PQ�9ాTx ZLవక;(ైన PQషయ� ఐగ	ప�N ను గ�#Sdయ	 కcషpను
గ�#Sdయ	 సూచన%ాను ¯ాదృశ�మ	%ాను మ�డ� సంవతqరమ	ల; ��గంబ#SPQ�
జoడ� ల�కP� నడచుచున` పK�ారమ	 4444 అష�ª రF #ాà �ెరపటCబ(fన
ఐగ	1ీNయ	లను, తమ �ేశమ	నుం(f ��"��బ(fన కcÌీయ	లను, 1ిన`లను
12దwలను, ��గంబరF లను%ాను �ెప�ల; ల�"9ా#S"%ాను పటBC ��" ��వ�ను.



ఐగ	1ీNయ	లక; అవమ�నమగ	నటB6  1ిరFదుల]�� వసN � మ	ను ఆయన ¬Zి9EZి
9ా#S" ��"��వ�ను. 5555 9ారF �xమ	 నమ	4��"న కcÌీయ	లను
గ�#Sdయ	,�xమ	 అJ శయ�ారణమ	%ా ఎంచు��"న ఐగ	1ీNయ	లను
గ�#Sdయ	 Vస4యnం�� Zిగ	¶ పడ�దురF. 6666 ఆ ��నమ	న సమ	దK¬ర
"9ాసుల; అష�ª రF #ాà �ేJలkనుం(f V(f1ింపబడ వలsన" స}యమ	��రక;
మనమ	 �ా#S��P ఆశ\PంAన 9ా#S�I ఈల�గ	 సంభVంAన�ే, మన��టB6
త1ిuంచు��నగలమ" �ెప���ందురF.
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1111 సమ	దK¬రమ	ననున` అడV�ేశమ	ను గ�#Sdన �ే9Ù�IN ద�fణ��క;�న
సు(f%ా> VసరFనటB6  అరణ�మ	నుం(f �కర�ేశమ	నుం(f అ�� వచుdచున`��. 2222
క� Sన���న9ాట-" చూప�చున` దరîనమ	 Txక; అను గ\ ©̈ంపబ(fయ	న`��.
¹సమ	�ేయ	9ారF ¹సమ	 �ేయ	దురF �ోచు��ను9ారF �ోచు��ందురF
ఏల�మ�, బయల;�ేరFమ	 మ��x�, మ	టC(f9Eయ	మ	 9ా#S "ట�C రuంతయ	
మ�"uంచుచుTx`ను. 3333 �ావ�న Tx నడ�మ	 బహÑ TU1ిu%ా నున`�� పKసVంచు
ZీN � 9Eదనవంట- 9Eదన నను` పట-C  య	న`�� బµధ�ేత TEను Vనల�క;ండ
నుTx`ను V´µK ంJ�ేత TEను చూడల�క;ండ నుTx`ను. 4444 Tx గ	ం(ె తటతట
��టBC ��నుచున`�� మ} భయమ	 నను` కలవరపరచుచున`�� Tx �IషC���న
సంధ�9Eళ Txక; �కరమ�PQను. 5555 9ారF ´¢జనప� బల6 ను Zిదzమ	�ేయ	దురF
J9ాZీల; పరతpరF అన`�ానమ	ల; ప�చుd��ందురF. అ¥�పతpల�#ా, ల�A
�³(ెమ	లక; చమ	రF #ాయ	(f; పKభ	వ� Tx�� ఇట6 T:ను 6666 వ� 9:È6  �ావ>9ా"



"య!ంప�మ	 అతడ� తనక; కనబడ��x"" �ె>యజ³యవలsను. 7777
జతజతల;%ా వచుd #ðతpల;ను వరFసల;%ా వచుd %ా(fదల;ను
వరFసల;%ావచుd ఒంటMల;ను అత"�I కనబడ%ా అతడ� బహÑ జjగ\తN %ా �ెV
±%S¶  "�x"ంA చూచును 8888 Zింహమ	 గ#SèంచునటBC  �³కల; 9EZి Tx
P�>న9ా(x, పగట-9Eళ TEను "త�మ	ను �ావ> బ	రFà]ద "ల;చుచుTx`ను
#ాJK అంతయ	 �ావ> �ాయ	చుTx`ను 9999 ఇ��%� జతజతల;%ా #ðతpల దండ�
వచుdచున`�� అ" �ె12uను.బబ	లkను కcలsను కcలsను�x" �ేవతల
Vగ\హమ	ల"`ట-" ఆయన TEలనుపడ9EZియ	Tx`డ�మ	క�మ	క�ల;%ా
VరFగ%tట-Cయ	Tx`డ� అ"�ెప�చు వ�ెdను. 10101010 TEను నూ#Sdన Tx ¥xన�మ�, Tx
కళ6మ	లk నూరd బ(fన9ా(x, ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	
PQ�9ావలన TEను V"న సంగJ క; �ె>యజ?1ిuయ	Tx`ను. 11111111
దూమ�నుగ�#Sdన �ే9Ù�IN �ావ>9ా(x, #ాJK PQంత 9Eæç6న��? �ావ>9ా(x, #ాJK
PQంత 9Eæç6న��? అ" ±కడ� W PÀరFలkనుం(f �³కల; 9EZి నను`
అడ�గ	చుTx`డ� 12121212 �ావ>9ాడ� ఉదయమ	నగ	ను #ాJKయ	నగ	ను ]రF
V�x#Sంప%�#SనPQడల V�x#Sంచు(f మరల రం(f అనుచుTx`డ�. 13131313 అ#³ëయ�ను
గ�#Sdన �ే9Ù�IN �ె�xయ	లsౖన ¯ారÍ9ాహÑల�#ా, ¯ాయం�ాలమ	న ]రF అరë
PQ(x#Sలk ��గవలsను. 14141414 �ేమ��ేశ"9ాసుల�#ా, ద1ిu%tన`9ా#S�I ళØ6  �ెం(f
�ా#S��వ�చున`9ా#S�I ఎదురF%ా ఆ}రమ	 ¬Zి��" రం(f 15151515 ఖడ¶
భయమ	�ేతను దూZిన ఖడ¶  భయమ	 �ేతను ఎక;� 12టCబ(fన ధనుసుqల
భయమ	�ేతను కc\ రయ	దz  భయమ	�ేతను 9ారF �ా#S��వ� చుTx`రF 16161616
పKభ	వ� Tx�×ల�గ	 Z2లVAdయ	Tx`డ�కc> 9ారF ఎంచునటB6 %ా ఒక



P�(x��లk%ాTE �³�xరF పK´µవమంతయ	 నhంA��వ�ను. 17171717 �³�x#§య	ల
బల�ఢ��ల Vల;�ాండ6 లk W Ìించు 9ారF ����w9ారగ	దురF. ఈల�గ	 జరFగ	న"
ఇW\ా P�ల; �ేవ�(ైన PQ�9ా Z2లVAdయ	Tx`డ�.
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1111 దరîనప�లkయను గ�#Sdన �ే9Ù�IN 2222 ఏ!వAd లk"9ారందరF �¤డల]��
�?�I� య	Tx`రF? అల6 #S�� "ం(f �³కల;9Eయ	 ప�రమ�, ఉల�6 సమ	�� బÐబËల;
12టBC  దుర¶మ�, లk హతpలsౖన9ారF ఖడ¶ మ	�ేత హతమ	�ాల�దు య	దzమ	లk
వ¥�ంపబడల�దు. 3333  అ¥�పతpలందరF కc(f �ా#S��%ా Vల;�ాండ6 �ేత
��టCబడక;ండ పటCబ(fన9ా#?r#S. ]లk �ొ#S�Iన9ారందరF పటCబ(f దూరమ	నక;
�ా#S��P#S 4444 TEను సం�xపమ	 క>%S P�డ�dచుTx`ను Txక; Vమ	ఖులsౖ
య	ండ�(f Tx జనమ	నక; క>%Sన Txశనమ	నుగ�#Sd నను` ఓ�xరFdటక;
¬వరపడక;(f. 5555 దరîనప� లkయలk Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	 పKభ	వ� నగ	
PQ�9ా అల6 #S��నnకట- "య!ంA య	Tx`డ� ఓట! �¾K క;�డ�
కలవరమ	 ఆయన కల;గజ³య	ను ఆయన �Kా �ారమ	లను పడ%tటC%ా
��ండ9:ౖప� ధ�" Vనబడ�ను. 6666 ఏల�మ	 ãధులను రథమ	లను #ðతpలను
సమకc#Sd అంబ	ల����" వ ©̈ంAయ	న`��. �×రF (xల; 12ౖ గVZ2న ¬Z2ను 7777
అందు�ేత అంద���న  లkయల"ండ రథమ	ల;న`V గ	ఱÃప�#ðతpల;
గV"±దw వ��హ�¤రuరచు��ను చుTx`రF. 8888 అప�డ� య��xనుం(f ఆయన
మ	సుక; ¬Zి9EZ2ను ఆ ��నమ	న వ� అరణ�గృహమందున` ఆయ	ధమ	
లను క"12ట-CJV. 9999 �x�దుపటCణప� �Kా �ారమ	 �xల�మటBC క; ప(f ��Pనద"



�ె>Zి��" ��గ	వనున` �ÅTEట- ళ6ను ]రF సమకc#SdJ#S. 10101010 PQర�షల�మ	
Pండ6 ను లsక�12ట-C  �Kా �ారమ	ను గట-C�ేయ	టక; ఇండ6 ను పడ%tట-CJ#S 11111111 �ాత
�ÅTEట-ళØ6  "ల;చుటక; ఆ #?ండ� %�డల మధ�ను �ెరFవ� కట-CJ#S అPనను
�x" �ేPంAన 9ా"9:ౖప� ]రF చూAన 9ారF �ారF ప�ర��ాలమ	న �x"
"#S4ంAన9ా"" ]రF లm� 12టCక��J#S. 12121212 ఆ ��నమ	న ఏడ�dటక;ను
అంగల�రFdటక;ను తలబ¢(f �ేZి��నుటక;ను %�T:పటC  కటBC ��నుటక;ను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	 పKభ	వ�నగ	 PQ�9ా !మ	4ను 1ిల;వ%ా 13131313 #³ప�
చAd��దుమ	 గనుక Jందమ	 �xK గ	దమ	 అ" �ె1ిu, PQడ6 ను వ¥�ంచుచు
%tఱÃలను �Åయ	చు మ�ంసమ	 Jనుచు �xK �Ôరసమ	 �xK గ	చు ]రF 14141414
సం��ÌింA ఉతq ©̈ంచుదురFఒ �ా%ా పKభ	వ�ను Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయ	నగ	
PQ�9ా Txక; పKత�{(ై Txక; Vనబడ�నటB6  ఇట6 నుచుTx`డ�]రF
మరణమ	 �ాక;ండ ఈ ] �ోషమ	నక; �Kా యhdతNమ	 కల;గద" పKభ	వ�ను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా పKమ�ణ ప�ర�కమ	%ా
Z2లVచుdచుTx`డ�. 15151515 పKభ	వ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా
ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�గృహ "#ా�హక;(ైన Ì2బµ` అను ఈ
V�xరణకరN±దwక; ��P అత"�� ఇట6 నుమ	 16161616 ఇక�డ  �³! ప"? ఇక�డ
 �?వరFTx`రF? Vక�డ సమ�¥�" �¾>1ించు��నTEల? ఎతNPనసÍలమ	న
సమ�¥�" �¾>1ించు��నుచుTx`డ� hలలk తనక; "9ాసమ	
�¾>1ించు��నుచుTx`డ� 17171717 ఇ��%� బల�ఢ��(ొక" Vస#S9Eయ	నటB6  PQ�9ా
"ను` వ(f%ా Vస#S9Eయ	ను ఆయన "ను` గట-C %ా పటBC ��నును 18181818 ఆయన
"ను` మ(fA ±కడ� �ెండ� 9EZినటBC  VWాల���న �ేశమ	లk"�I "ను`



Vస#S9Eయ	ను.  యజమ�ను" ఇంట-9ా#S�I అవమ�నమ	 �ెAdన 9ా(x,
అక�డTE వ� మృJబÐం�ెదవ�  ఘన���న రథమ	ల; అక�డTE
ప(fయ	ండ�ను 19191919  ZిÍJనుం(f PQ�9ానగ	 TEను "ను` �¾ల%Sం�ె దను 
ఉ�ో�గమ	నుం(f ఆయన "ను` ��K Zి9Eయ	ను. 20202020 ఆ ��నమ	న TEను Tx
ZLవక;డ�ను ©̈Ú�య� క;మ� రFడ�నగ	 ఎల���×మ	ను 1ి>A 21212121 అత"�I 
���ా�P" �¾(f%SంA  న(fకటBC �ేత ఆత" బలపరA  అ¥��ార మ	ను
అత"�I�ెdదను; అతడ� PQర�షల�మ	 "9ాసుల క;ను య��x వంశసుÍ లక;ను
తం(fKయగ	ను. 22222222 TEను �x�దు ఇంట-�xళప� అ¥��ార´µరమ	ను అత"
భ	జమ	]ద ఉం�ెదను అతడ� ¬య%ా ఎవడ�ను మ�యజjలడ� అతడ�
మ�య%ా ఎవడ�ను ¬యజjలడ� 23232323 ��టC���న�bట �¤క; ��ట-CనటBC  TEను అత"
ZిÍ ర పర�ెదను అతడ� తన 1ితరFలక;టBంబమ	నక; మ�న�తగల
Zిం}సనమ	%ా నుండ�ను. 24242424 %ST:`లవంట- �ాతKలను బ	డ6 వంట- సమసN���న
Aన` �ెంబ	లను అన%ా అత" 1ితరFల సం�xన సంబంధులగ	 1ిల6 జల6
లంద#S" అత"]ద 9EKల�(fం�ెదరF. 25252525 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా
ఈల�గ	 Z2ల VచుdచుTx`డ� ఆ ��నమ	న ��టC���న �bట ZిÍ రపరచబ(fన ఆ
�¤క; ఊడ�ºయబ(f �ెగ9Eయబ(f పడ�ను �x"]దనున` ´µరమ	
Txశనమగ	ను ఈల�గ	 జరFగ	న" PQ�9ా Z2లVAdయ	Tx`డ�.
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1111 త�రFనుగ�#Sdన �ే9Ù�IN త#§ªషp ఓడల�#ా, అంగల�రFd(f త�రF �ా(ై��PQను
ఇల6 Pనను ల�దు పK9Eశమ�ర¶���నను ల�దు �I¬Nయ	ల �ేశమ	నుం(f ఆ సంగJ



9ా#S�I 9:ల6 (f �ేయబ(ెను. 2222 సమ	దK¬ర9ాసుల�#ా, అంగల�రFd(f సమ	దKమ	
�xటBచుండ� Zీ�ోను వరNక;ల; తమ సర క;ల�� "ను` "ం1ి#S. 3333 Ìీ�రF న��
¥xన�మ	 T:ౖల;న�� పంట సమ	దKమ	]ద లk"�I �ేబడ�చుం(ెను త�రFవలన
జనమ	లక; ల�భమ	 వ�ెdను. 4444 Zీ�ోనూ, Zిగ	¶ పడ�మ	, సమ	దKమ	
సమ	దKదుర¶మ	 మ�టల�డ�చున`�� TEను పKసవ9Eదనపడ"�xనను 1ిల6 ల;

కన"�xనను ¸°వనసుÍ లను ��Ìింప"�xనను కన�కలను 12ంచ"�xనను. 5555 ఆ
వరNమ�నమ	 ఐగ	1ీNయ	ల; V" త�రFను గ�#Sd !�I�> దుఃüంతpరF. 6666
త#§ªషpనక; 9:ళØ6 (f సమ	దK¬ర9ాసుల�#ా, అంగ ల�రFd(f. 7777 క; సం��షమ	
కల;గజ³Zిన పటCణ!�ేTx? �Kా *న �ాలమ	ననుం(fన పటCణ!�ేTx?
పర�ేశ"9ాసమ	�ేయ	టక; దూరపKయ�ణమ	�ేZిన ���ేTx? 8888 �x" వరNక;ల;
#ాజసమ�నుల; �x" 9ా��ారFల; భ�"9ాసులలk ఘనుల; �I#§టమ	ల
"చుdచుండ� త�రFక; ఈల�గ	 �ేయ T:వడ� ఉ�ేw hం�ెను? 9999 సర�¯êందర�
గ#ా�Jశయమ	ను అపVతKపరచుట క;ను భ�!]దనున` సర�ఘనులను
అవమ�నపరచుటక;ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 �ేయ
ను�ేwhం�ెను. 10101010 త#§ªషpక;మ�#§,  �ేశమ	న�Iక న(fకటBC  ల�క��PQను T:ౖల;న��
పKవ ©̈ంచునటB6  �x"]ద పKవ ©̈ంచుమ	. 11111111 ఆయన సమ	దKమ	]ద తన
�ెP� �x12ను #ాజ�మ	లను కం1ింపజ³Z2ను కTxను�Åటలను నhంపజ³య	టక;
PQ�9ా �x" గ�#Sd ఆజj® 1ిం�ెను. 12121212 మ#Sయ	 ఆయన Zీ�ోను కన��ా,
�ెరపబ(fన�xTx, �Iకను సం��షమ	ండదు వ� ల�A �I¬Nమ	క; �xట- ��మ	4
అక�డT:ౖనను క; T:మ4�� కల;గదు 13131313 ఇ��%� కÚwయ	ల �ేశమ	ను చూడ�మ	
9ా#Sకను జన మ	%ా ఉండరF అష�ª #§య	ల; �x"" అడVమృగమ	లక;



"9ాసమ	%ా �ేZియ	Tx`రF. 9ారF �Åటల; కట-C ంA �x" నగరFలను పడ%tట-C
య	Tx`రF. 14141414 త#§ªషp ఓడల�#ా, అంగల�రFd(f, ] దుర¶మ	 �ా(ై ��PQను. 15151515
ఒక #ాà ఏల;బ(fలk జ#S%SనటB6  త�రF ఆ ��నమ	న (ెబË�� సంవతqరమ	ల;
మరవబడ�ను (ెబË�� సంవతqరమ	లsౖన తరF9ాత 9Eశ�ల �×రNనలk ఉన`టB6
జరFగ	ను, ఏమన%ా 16161616 మరవబ(fన 9EWా�, Zి�x#ా¬Zి��" పటCణమ	లk
JరFగ	ల�డ�మ	 వ� జj® పకమ	నక; వచుdనటB6  ఇంప�%ా 9ాPం చుమ	
అTEక �×రNనల; �ాడ�మ	. 17171717 (ెబË�� సంవతqరమ	ల అంతమ	న PQ�9ా
త�రFను ద#Sîంచును అ�� 9Eశ�yతమ	నక; మరల భ�!]దనున` సమసN
లkక #ాజ�మ	ల�� వ���xరమ	 �ేయ	ను. 18181818 9Eశ�yతమ	%ా ఉన`�x"
వరNకల�భమ	 PQ�9ాక; పKJÌి¡ తమగ	ను అ�� కcరdబడదు ధన"¥�లk
9Eయబడదు PQ�9ా స"`¥�" "వZించు9ా#S�I సంతpÌిC  ఇచుd
´¢జనమ	నక;ను పKశసN  వసN �మ	లక;ను ఆ పటCణప� ల�భమ	 ఆ¥xరమ	%ా
నుండ�ను.
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1111 ఆల�Iంచు(f PQ�9ా �ేశమ	ను వట-C��%ా �ేయ	చుTx`డ� ఆయన �x"
�ాడ�%ా�ేZి కలk6 లపరచుచుTx`డ� �x" "9ాసులను �ెదర%tటBC చుTx`డ�. 2222
పKజలక; క>%SనటBC  య�జక;లక; కల;గ	ను �xసులక; క>%SనటB6
యజమ�నులక; కల;గ	ను �xZీలక; క>%SనటB6  9ా#S యజమ�ను#ాండKక;
కల;గ	ను ��ను9ా#S�I క>%SనటB6  అమ	49ా#S�I కల;గ	ను అ1ిuచుd9ా#S�I
క>%SనటB6  అప� ప�చుd��ను 9ా#S�I కల;గ	ను వ(fi �Iచుd9ా#S�I క>%SనటB6  వ(fi �I



¬సు��ను9ా#S�I కల; గ	ను. 3333 �ేశమ	 �³వలమ	 వట-C��%ా �ేయబడ�ను అ��
�³వలమ	 ��ల6 ¯�మ4గ	ను. PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVAdయ	Tx`డ� 4444 �ేశమ	
9ా�క;లమ	�ేత 9ా(f��వ�చున`�� లkకమ	 దుఃఖమ	�ేత �öణÝంA��వ�చున`��
భ�జనులలk %tపu9ారF �öణÝంA��వ�చుTx`రF. 5555 లkక"9ాసుల;
ధర4Wాసనమ	లను అJక\!ంA య	Tx`రF కటCడను మ�#Sd "త�"బంధనను
]#Sయ	Tx`రF. �x" "9ాసుల�ేత లkకమ	 అపVతKమ�PQను. 6666 Wాపమ	
�ేశమ	ను Txశనమ	 �ేయ	చున`�� �x" "9ాసుల; hmక; �ాతpK లsౖ#S
�ేశ"9ాసుల; �ా>��P#S W ÌింAన మనుషp�ల; ����w %ాTE య	Tx`రF. 7777 ��\ తN
�xK �Ôరసమ	 అంగల�రFdచున`�� �xK �Ôవ>6  �öణÝంచుచున`��
సం��షహృదయ	లందరF "ట�C రFu Vడ�చు చుTx`రF. తంబ	రల
సం��షTxదమ	 ">A��PQను 8888 ఉల6 Zించు9ా#S ధ�" మ�"��PQను Zి�x#ాల
Pం12ౖన శబwమ	 ">A��PQను. 9999 �ాటల; �ాడ�చు మనుషp�ల; �xK �Ôరసమ	
�xK గరF �ానమ	 �ేయ	9ా#S�I మద�మ	 �ే�xPQను 10101010 "#ా�ార���నపటCణమ	
"ర�4లమ	 �ేయబ(ెను ఎవడ�ను పK9Ehంపక;ండ పKJ Pల;6  మ�యబ(f
య	న`��. 11111111 �xK �Ôరసమ	 ల�ద" ��లమ	లలk జనుల; �³కల; 9Eయ	చుTx`రF
సం��షమంతయ	 అసN!ం�ెను �ేశమ	లk ఆనందమ	 ల�దు. 12121212 పటCణమ	లk
�ాడ� మ�తKమ	 W Ìిం�ెను గ	మ4మ	ల; VరFగ%tటCబ(ెను. 13131313 ఒÚవ �ెటBC ను
దుల;ప�నప�డ�ను �xK mఫలమ	ల�Åత ¬#SనతరF9ాత ప#S%? పండ6 ను ఏరF
��నునప�డ�ను జరFగ	నటB6 %ా భ�!మధ� జనమ	లలk జరFగ	ను. 14141414
W ÌింAన9ారF ëగ¶ర%ా ఉ�xqహధ�" �ేయ	దురF PQ�9ా
మ}త4~మ	నుబట-C  సమ	దK¬రమ	న నున` 9ారF �³కల;9Eయ	దురF. 15151515



అందునుబట-C  త�రFu��శనున`9ారల�#ా, PQ� 9ాను ఘనపరచు(f సమ	దK
�º�ప9ాసుల�#ా, ఇW\ా P�ల; �ేవ�(ైన PQ�9ా Txమమ	ను ఘనపరచు(f. 16161616
Jమంతp"�I ¯�N తKమ" భ���గంతమ	నుం(f సం%§త మ	ల; మనక;
Vనబ(ెను. అప�డ� TEను అã� Txక; శ\మ TEను �ె(f��J" �ె(f��J".
¹సమ	 �ేయ	9ారF ¹సమ	 �ేయ	దురF ¹సమ	 �ేయ	9ారF బహÑ%ా
¹సమ	 �ేయ	దురF. 17171717 భ�"9ాZీ, ]���I భయమ	 వ�ెdను గ	ంటయ	
ఉ#Sయ	 క; తటZిÍ ం�ెను 18181818 త�మ	ల; 12ౖ�I ¬యబ(fయ	న`V భ�!
ప�Txదుల; కం1ించుచున`V 19191919 భ�! బÐJN %ా బదwలsౖ ��వ�చున`�� భ�!
�³వలమ	 తpనకలsౖ ��వ�చున`�� భ�! బహÑ%ా దదw#Sల;6 చున`�� 20202020 భ�!
మతpN "వలs �³వలమ	 త�ల;చున`�� �ాకవలs ఇటB అటB ఊగ	చున`�� �x"
అప#ాధమ	 �x"]ద ´µరమ	%ా ఉన`�� అ�� ప(f Pకను ల�వదు.
భయంకర���న వరNమ�నమ	 V" �ా#S��వ�9ాడ� గ	ంటలk పడ�ను గ	ంటను
త1ిuంచు��ను9ాడ� ఉ#Sలk Aక;�ను. 21212121 ఆ ��నమ	న PQ�9ా ఉన`త
సÍలమందున` ఉన`త సÍల సమ�హమ	ను భ�!]దనున` భ�#ాàలను
దం(fంచును 22222222 �ెరపటCప(fన9ారF %�Jలk �ేరdబడ�నటB6 %ా 9ారF �ేరdబ(f
�ెర¯ాలలk 9Eయబడ�దురF బహÑ��నమ	లsౖన తరF9ాత 9ారF ద#Sîంపబడ�దురF.
23232323 చందుK డ� 9:ల9:లబ¢వ�ను సూరF�" మ	ఖమ	 మ�రFను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా Zీãను ��ండ ]దను
PQర�షల�మ	లkను #ాజగ	ను. 12దwలPQదుట ఆయన పK´µవమ	 కనబడ�ను.
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1111 PQ�9ా, 9E Tx �ేవ�డవ� TEను "ను` ¼̈Adం�ెదను  Txమమ	ను
సుN Jం�ె దను వ� అదు»తమ	ల; �ేZిJV, సత�స�´µవమ	 ననుస #SంA వ�
ప�ర��ాలమ	న �ేZిన  ఆలkచనల; T:ర9E#SdJV 2222 వ� పటCణమ	 ��బË%ాను
�Kా �ారమ	గల పటCణమ	 �ాడ�%ాను అను�ల నగ#S పటCణమ	%ా మరల
ఉండక;ండ వ� �ేZిJV అ�� మరల ఎన`డ�ను కటCబడక;ండ �ేZిJV. 3333
�కరFల ఊ1ి#S %�డక; త%S>న %ా>9ానవలs ఉండ%ా వ� áదలక; శరణ�మ	%ా
ఉంట-V ద#SదుK లక; క>%Sన శ\మలk 9ా#S�I శరణ�మ	%ాను %ా>9ాన తగ	లక;ండ
ఆశ\యమ	%ాను 9:టC  తగ	ల క;ండ డ%ాను ఉంట-V. 4444 �ాబట-C  బ>షp¡ లsౖన
జనుల; "ను` ఘనపర�ెదరF �కరజనమ	ల పటCణసుÍ ల; క; భయపడ�దురF.
5555 ఎం(fన �ేశమ	లk ఎండ 9E(f! అణ%S��వ�నటB6  వ� అను�ల �షను
అణA9EZిJV �¤ఘ�xûయవలన ఎండ అణA9Eయబడ�నటB6  బల��x�రFల
జయ�×రNన అణA9Eయబడ�ను. 6666 ఈ పర�తమ	]ద Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	
PQ�9ా సమసNజనమ	ల "!తNమ	 ��\ V�న9ాట-�� Vందు �ేయ	ను

మ(fi]దనున` �xK �Ôరసమ	�� Vందు�ేయ	ను nమ�ల;గ	గల ��\ V�న9ాట-��
Vందు�ేయ	ను మ(fi]�� "ర4ల���న �xK �Ôరసమ	�� Vందు�ేయ	ను. 7777
సమసNజనమ	ల మ	ఖమ	లను కప�చున` మ	సుక;ను సమసN  జనమ	ల]ద
పరచబ(fన �ెరను ఈ పర�తమ	 ]ద ఆయన ¬Zి9Eయ	ను 8888 మ#?న`డ�ను
ఉండక;ండ మరణమ	ను ఆయన !ం%S 9Eయ	ను. పKభ	9:ౖన PQ�9ా
పKJ9ా" మ	ఖమ	]�� బµషu ëందువ�లను తp(fA9Eయ	ను
భ�!]దనుం(f తన జనుల"ందను ¬Zి9Eయ	ను ఈల�గ	న
జరFగ	న"PQ�9ా Z2లVAdయ	Tx`డ�. 9999 ఆ ��నమ	న జనుÚల�గ	



నందురF ఇ��%� మనలను ర�fంచున" మనమ	 క"12టBC ��" య	న` మన
�ేవ�డ� మనమ	 క"12టBC ��"న PQ�9ా ఈయTE ఆయన రmణనుబట-C
సం��ÌింA ఉతq ©̈ంతమ	. 10101010 PQ�9ా హసNమ	 ఈ పర�తమ	]ద
"ల;చును 12ంటక;పuలk వ#Sగ(fi  �¾K క�బడ�నటB6  ¹య�áయ	ల; తమ �bటTE
�¾K క�బడ�దురF. 11111111 ఈత%ాండ�K  ఈదుటక; తమ �ేతpలను �xప�నటB6  9ారF �x"
మధ�ను తమ �ేతpలను �xప�దురF 9ా#?"` తంతKమ	ల; ప"`నను
PQ�9ా 9ా#S గర�మ	ను అణA9Eయ	ను. 12121212 ¹య�బ�,  �Kా �ారమ	ల
��డ9:ౖన �Åటలను ఆయన క;\ ంగ%tటBC ను 9ాట-" TEలక; అణగ�ొK�I�
ధూÈ�ాల;�ేయ	ను.
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1111 ఆ ��నమ	న య��x�ేశమ	లk జనుల; ఈ �×రNన �ాడ�దురF బల���న
పటCణnకట- మనక;న`�� రmణను �x"�I �Kా �ారమ	ల;%ాను బ	రFàల;%ాను
ఆయన "య!ంAయ	Tx`డ�. 2222 సత�మ	 Txచ#Sంచు Jగల జనమ	
పK9EhంచునటB6  �x�రమ	లను ¬య	(f. 3333 ఎవ"మనసుq ]ద ఆను��నుT°
9ా"" వ� ప�రÞWాంJగల9ా"%ా �ా�ాడ�దువ�. ఏలయన%ా అతడ� యందు
VWా�సమ	ంA య	Tx`డ�. 4444 PQ�9ా PQ�9ాP� "�x�శ\యదుర¶మ	
య	గయ	గమ	ల; PQ�9ాను నమ	4��ను(f. 5555 ఆయన ఉన`తసÍల
"9ాసులను ఎతNPన దుర¶మ	ను ��గ%tటBC 9ాడ� ఆయన 9ా" పడ%tటMCను
TEలక; �x" పడ%tటMCను ఆయన ధూÈలk �x" క>1ి య	Tx`డ� 6666 �ాళØ6 ,
áదల�ాళØ6 , �ºనుల�ాళØ6 , �x" �¾K క;� చున`V. 7777 Jమంతpల; ��వ�మ�ర¶మ	



సమమ	%ా ఉండ�ను Jమంతpల ��K వను వ� స#ాళమ	 �ేయ	చుTx`వ�.
PQ�9ా,  ¬రFuల మ�ర¶మ	న వ� వచుdచుTx`వ" 8888 �¤మ	 ��రక;
క"12టBC ��నుచుTx`మ	 మ� �Kా ణమ	  Txమమ	ను  స4రణను ఆhంచు
చున`��. 9999 #ాJK9Eళ Tx �Kా ణమ	 "ను` ఆhంచుచున`�� Txలkనున` ఆత4
ఆస�IN�� "ను` ఆశ\Pంచు చున`��.  ¬రFuల; లkకమ	నక; #ా%ా
లkక"9ాసుల; J" TEరFd��ందురF. 10101010 దుషpC లక; దయచూ1ినను 9ారF
J" TEరFd��నరF 9ారF ధర4�³తKమ	లk "వZింAనను PQ�9ా
మ�}త4~మ	 ఆలkAంపక అTx�యమ	 �ేయ	దురF. 11111111 PQ�9ా, 
హసN��తNబ(f య	న`��%ా" జనుల; �x" చూడTUల6 రF జనుల��ర�?rన 
ఆస�IN" చూA 9ారF Zిగ	¶ పడ� దురF "శdయమ	%ా అ%S`  శతpK వ�లను
!ం%S9Eయ	ను. 12121212 PQ�9ా, వ� మ�క; సమ�¥xనమ	 ZిÍ రపరచుదువ�
"జమ	%ా వ� మ� పmమ	ననుం(f మ� పనుల"`ట-" సఫలపరచుదువ�. 13131313
PQ�9ా, మ� �ే9ా, వ� %ాక 9EరF పKభ	వ�ల; మమ	4 TE>#S ఇప�డ� "ను`
బట-CP�  Txమమ	ను స4#Sంతpమ	 14141414 చAdన9ారF మరల బKదుకరF 1LKతల;
మరలల�వరF అందు�ేతను వ� 9ా#S" దం(fంA నhంపజ³ZిJV 9ా#Sకను
స4రణక; #ాక;ండ వ� 9ా#S" తp(fA 9EZిJV. 15151515 PQ�9ా, వ� జనమ	ను
వృ��z�ేZిJV జనమ	ను వృ��z�ేZిJV. �ేశమ	±క� స#Sహదుw లను VWాలపరA
"ను` వ� మ ©̈మపరచు��ంట-V. 16161616 PQ�9ా, శ\మలk 9ారF "ను`
తలంచు��"#S  hm 9ా#S]ద ప(fనందున 9ారF VW షమ	%ా �ºన �Kా రÍనల;
�ేZి#S 17171717 PQ�9ా, పKసూJ�ాలమ	 స]1ింప%ా గర»వJ 9Eదనప(f క>%Sన
9Eదనల�ేత nఱÃ12టBC నటB6  �¤మ	  స"`¥�లk నుTx`మ	. 18181818 �¤మ	



గర»మ	 ధ#SంA 9Eదనప(fJVు %ా>" కన`టBC  ఉంట-! �¤మ	 లkకమ	లk
రmణ కల;గజ³యక��JVు లkకమ	లk "9ాసుల; ప�టCల�దు. 19191919 మృతpలsౖన
9ారF బKదుక;దురF Tx9ా#S శవమ	ల; సyవమ	లగ	ను మంట-లk
ప(fయ	న`9ారల�#ా, �¤లa�" ఉతq ©̈ంచు(f.  మంచు పK�ాశమ�న���న
మంచు భ�! తనలk" 1LKతలను సyవ�లను%ా �ేయ	ను. 20202020 Tx జనమ�,
ఇ��%� 9ా#S �ోషమ	నుబట-C  భ�"9ాసు లను h�fంచుటక; PQ�9ా తన
"9ాసమ	లkనుం(f 9:డ> వచుd చుTx`డ� భ�! తన]ద చంపబ(fన9ా#S"
ఇకను కపuక;ండ �xను �xK %Sన రకNమ	ను బయల;పరచును. 21212121 వ� 9:È6  
అంతఃప�రమ	లలk పK9Ehంచుమ	 వ� 9:È6   తల;ప�ల; 9EZి��నుమ	 ఉగ\త
¬#S��వ�వరక; ��ం�ెమ	ZLప� �x%Sయ	ండ�మ	.
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1111 ఆ ��నమ	న PQ�9ా గట-C�ై %tపu�ై బల���న తన ఖడ¶ మ	 పటBC ��నును
¬వKసరu���న మకరమ	ను వంకరసరu���న మకరమ	ను ఆయన దం(fంచును
సమ	దKమ	]దనున` మకరమ	ను సంహ#Sంచును. 2222 ఆ ��నమ	న
మT°హరమగ	 ఒక �xK mవనమ	ండ�ను �x"గ�#Sd �ాడ�(f. 3333 PQ�9ా అను
TEను �x"" �ాప��ేయ	చుTx`ను పKJ"!షమ	న TEను �x"�I రF
కటBC చుTx`ను ఎవడ�ను �x"]���I #ాక;ండ�నటB6  ��9ా#ాతKమ	 �x"
�ా�ాడ�చుTx`ను. 4444 Txయందు �Å\ ధమ	 ల�దు గచd��దల;ను బల;రక�Zి
�ెటB6 ను ఒక9Eళ నుం(fన PQడల య	దzమ	 �ేయ	9ా"వలs TEను 9ాట-లk"�I
వ(f%ా జ�Ad తపuక 9ాట-" �ా>d9Eయ	దును. 5555 ఈల�గ	న జరFగక;ండ�నటB6



జనుల; నను` ఆశ\Pంప వలsను Tx�� సమ�¥xనపడవలsను 9ారF Tx��
సమ�¥xన పడవలsను. 6666 #ాబ¢వ� ��నమ	లలkయ��Åబ	 9EరF�ారFను ఇW\ా
P�ల; A%S#Sd ప�య	ను. 9ారF భ�లkకమ	ను ఫలభ#Sతమ	%ా �ేయ	దురF. 7777
అత" ��ట-Cన9ా#S" ఆయన ��ట-CనటB6  ఆయన అత" ��టMCTx? అత"వలన
చంపబ(fన9ారF చంపబ(fనటB6  అతడ� చంపబ(ెTx? 8888 వ� �x"
9:ళ6%tట-Cనప�డ� !తమ	%ా �x"�I hm V¥�ంAJV. త�రFu%ా>" �ె1ిuంA
క� Sన���న తp�ాను �ేత �x" �¾ల%SంAJV 9999 �ావ�న య��Åబ	 �ోషమ	నక;
ఈల�గ	న �Kా య hdతNమ	 �ేయబడ�ను ఇదంతయ	 అత" �ాపప#S}రమ	నక;
కల;గ	 ఫలమ	. (Tx`�న`మ	ల;%ా �ేయబడ� సున`ప�#ాళ6వలs అతడ�
బ>1ీఠప� #ాళ6"`ట-" ��టBC నప�డ� �ేవ�xసN ంభమ	 సూర��ేవ�x పKJమల;
ఇకను మరల ల�వవ�. 10101010 �Kా �ారమ	గల పటCణమ	 "రèన��� అడVవలs Vడ�వ
బడ�ను Vస#Sèంపబ(fన "9ాససÍలమ	%ా నుండ�ను అక�డదూడల; �¤Zి
పండ���" �x" �ెట6 ��మ4లను Jనును. 11111111 �x"��మ4ల; ఎం(fన9:ౖ
V#SA9Eయబడ�ను ZీN �ల; వAd 9ాట-" తగలబ¿టBC దురF. 9ారF బ	��z గల జనుల;
�ారF 9ా#S" సృ�ంAన9ాడ� 9ా#Sయందు జj>పడడ�. 9ా#S" ప�ట-C ంAన9ాడ�
9ా#S�I దయచూపడ�. 12121212 ఆ ��నమ	న య�ఫKట«సు న�ºపK9ాహమ	 nదల; ��"
ఐగ	ప�N న��వరక; PQ�9ా తన ¥xన� మ	ను �¾K క;�ను. ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా,
]రF ఒక#STUకరF క>Zి��" కcరdబడ�దురF. 13131313 ఆ ��నమ	న 12దw  బ�ర
ఊదబడ�ను అష�ª రF�ేశమ	లk నhంప Zిదz���న9ారFను ఐగ	ప�N �ేశమ	లk
9:>9Eయబ(fన9ారFను,వ�ెdదరF, PQర�షల�మ	లkనున` ప#S�దzపర�తమ	న
PQ� 9ాక; నమ¯ా�రమ	 �ేయ	దురF.
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1111 �xK గ	బ¢తpలగ	 ఎâKా P]య	ల అJశయ �I#§టమ	నక; శ\మ
9ా(f��వ�చున` ప�షuమ	వంట-9ా#S సుందర భ�షణ మ	నక; శ\మ
�xK �Ôరసమ	వలన కc>��Pన9ా#S ఫలవంత���న లkయ తల]దనున`
�I#§టమ	నక; శ\మ. 2222 ఆల�Iంచు(f, బలప#ాక\మమ	ల; గల9ా(ొకడ� పKభ	వ�క;
ఉTx`డ� పKచండ���న వడగండ�6 ను పKచండ���న జలమ	ల పK9ాహమ	ను
పKచండ���న వరదయ	 ��ట-C9Eయ	నటB6  ఆయన తన బలమ	�ేత
పడ�ోKయ	9ాడ�. 3333 �xK గ	బ¢తpలగ	 ఎâKా P]య	ల అJశయ �I#§టమ	 �ాళ6��
�¾K క�బడ�ను. 4444 ఫలవంత���న లkయ తల]దనున` 9ా(f��వ�
ప�షuమ	వంట-�x" సుందరభ�షణమ	 వసంత�ాలమ	 #ాకమ	నప� పం(fన
nదట- అం¸ రప� పండ�వలs అగ	ను �x" కను%tను9ాడ� �x" చూడ%ాTE
అ�� 9ా" �ేJలk ప(fన9:ంటTE అ�� !ం%S9Eయబడ�ను. 5555 ఆ ��నమ	న
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా W Ìిం Aన తన పKజలక; �xTE భ�షణ
�I#§టమ	%ా నుండ�ను ¯êందర�మ	గల మక;టమ	%ా నుండ�ను. 6666 ఆయన
Tx�య1ీఠమ	]ద కcరFdండ�9ా#S�I ¬రFu ¬రd TEరFu ఆత4%ాను
గ	మ4మ	TUదw  య	దzమ	ను �ార%tటBC 9ా#S�I ప#ాక\మమ	 ప�ట-C ంచు9ాడ�%ాను
ఉండ�ను. 7777 అP�ే �రFను �xK �Ôరసమ	వలన ¯��I� ¯�ల;దురF
మద�మ	వలన తతN రపడ�దురF య�జక;ల�! పKవకNల�! అందరFను
మద�మ	వలన ¯��I� ¯�ల;దురF �xK �Ôరసమ	 9ా#S" !ం%S9Eయ	చున`��
మద�మ	వలన తతN రపడ�చుTx`రF దరîనమ	 కల;గ	నప�డ� ¯�ల;దురF



¬రFu¬రFd�ాలమ	న తతN రపడ�దురF. 8888 9ా#S ´¢జనప� బల6 ల"`య	
9ాంJ��ను కల4షమ	ల ��ను "ం(fయ	న`V అV ల�"�bటB ల�దు. 9999 9ాడ�
ఎవ#S�I Vద� TEరFuను? ఎవ#S�I వరNమ�నమ	 �ె>య జ³య	ను? త>6�ాల;
V(fAన9ా#S�ా? చను` V(fAన9ా#S�ా? 10101010 ఆజ®9:ంబ(f ఆజ® ఆజ®9:ంబ(f ఆజ®
సూతKమ	9:ంబ(f సూతKమ	 సూతKమ	9:ంబ(f సూతKమ	 ��ంత ఇచdట ��ంత

అచdట n�ెప�చుTx`డ" 9ారను��ందురF. 11111111 "జ�¤ అలZిన9ా"�I T:మ4��
కల;గజ³య	(f ఇ�ే T:మ4�� ఇ�ే VW\ా ంJ అ" �ె1ిuన9ాడ� నJN9ా#S 12దవ�ల
�ేతను అన�´µష��ను ఈ జనుల�� మ�టల�డ�చుTx`డ�. 12121212 అPనను 9ారF
VనTUల6 #?r#S. �ావ�న 9ారF 9:È6  9:నుకక; n%S¶  VరFగబ(f Aక;� బ(f
పటCబడ�నటB6  13131313 ఆజ®9:ంబ(f ఆజ® ఆజ®9:ంబ(f ఆజ® సూతKమ	9:ంబ(f సూతKమ	
సూతKమ	9:ంబ(f సూతKమ	 ��ంత ఇచdట ��ంత అచdట PQ�9ా 9ాక�మ	
]క; వచుdను. 14141414 �ాబట-C  PQర�షల�మ	లkనున` PÀ జనులను ఏల;
అప}సక;ల�#ా, PQ�9ా 9ాక�మ	 Vను(f 15151515 �¤మ	 మరణమ	�� "బంధన
�ేZి��ంట-! �ా�xళమ	�� ఏక���JVు ఉపదKవమ	 పK9ాహమ	వలs వ(f%ా
�xటBనప�డ� అ�� మ�±దwక; #ాదు అబదzమ	లను మ�క; ఆశ\యమ	%ా
�ేZి��ంట-! మ�య�I\ంద �x%Sయ	Tx`మ	 అ" ]రF �ెప���నుచుTx`#³. 16161616
పKభ	వగ	 PQ�9ా ఈల�గ	న Z2లVచుdచుTx`డ� Zీãనులk ప�Tx��%ా
#ాJ" 9EZిన9ాడను TETE అ�� ప#SWó¥�ంపబ(fన #ాP అమ�ల����న తల#ాP
బహÑ ZిÍ ర���న ప�Tx��PQ�న మ�ల#ాPPQ�య	న`�� Vశ�Zించు9ాడ�
కలవరపడడ�. 17171717 TEను Tx�యమ	 ��లనూల;%ాను J మటCప�గ	ండ�%ాను
12టMCదను వడగండ�6  ] మ�య�శరణ�మ	ను ��ట-C9Eయ	ను �x%Sయ	న`�bటB



ళ6�ేత ��టBC ��"��వ�ను. 18181818 మరణమ	�� ]రF �ేZి��"న "బంధన ��ట-C9Eయ
బడ�ను �ా�xళమ	�� ]రF �ేZి��"న ఒడంబ(fక "ల; వదు పK9ాహమ	వలs
ఉపదKవమ	 ] ]దు%ా �xటB నప�డ� ]రF �x"�ేత �¾K క�బ(fన 9ారగ	దురF
19191919 వచుdనప�(ెల6 ను అ�� !మ	4ను ఈడ�d��"��వ�ను పKJ ఉదయమ	 పKJ
పగల; పKJ #ాJK అ�� వచుdను ఇట-C  పKకటన గ\ ©̈ంచుటవలన మ} భయమ	
ప�టBC ను. 20202020 పండ���నుటక; మంచమ	 ��డ�గ	 �xలదు కప���నుటక; దుపuట-
9:డల;u �xలదు. 21212121 "జమ	%ా తన �ార�మ	ను తన ఆశdర����న �ార� మ	ను
�ేయ	టక; అప�ర����న తన �ార�మ	 TUన#Sంచుటక; ఆయన 12#ాyమ	 అను
��ండ]ద ల�AనటB6  PQ�9ా ల�చును %Sëãనులkయలk ఆయన #³%SనటB6
#³గ	ను. 22222222 ] బంధకమ	ల; మ#S ë%Sంపబడక;ండ�నటB6  ప#S}స క;లsౖ
య	ండక;(f భ�!యందంతట Txశనమ	 ఖం(fతమ	%ా "య!ంప బ(ెను
పKభ	వ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ావలన TEను �x"
సమ��xరమ	 Vంట-" 23232323 �ెV±%S¶  Tx మ�ట Vను(f ఆల�IంA TEను
పల;క;న�� Vను(f 24242424 దును`9ాడ� VతpN టక; "త�మ	 తన ��లమ	దును`Tx?
అతడ� దు�I� 12ల6 ల; "త�మ	 బదwల%tటBC Tx? 25252525 అతడ� TEల సదును�ేZిన
తరF9ాత నల6  yలకఱÃ  చల;6 ను �ెల6  yలకఱÃ  చల;6 ను %�ధుమల; వరFస%ా
VతpN ను యవలను �xTEరuరAన �ే"లk చల;6 ను �x" అంచున !రపnలకల;
9Eయ	ను గ�x? 26262626 9ా" �ేవ�(ే త%Sన క\మమ	 9ా"�I TE#Suయ	Tx`డ� ఆయన
9ా"�I ఆ ప" బ¢¥�ంచుచుTx`డ�. 27272727 ZLద�%ాడ� నల6  yలకఱÃ  పదునుగల
యంతKమ	�ేత నూరdడ� బం(fచక\మ	లను yలకఱÃ]ద న(f1ింపడ� %ా"
కఱÃ�ేత నల6  yలకఱÃను చువ��ేత yలకఱÃను దుళ6  %tటBC ను గ�x? 28282828



మనుషp�ల; %�ధుమల; %ా>ంప%ా �x" నల;చుదు#ా? ZLద�%ాడ�ను ఎల6 ప�డ�
�x" నూరFdచుండడ� ఎల6 ప�డ�ను అతడ� బం(fచక\మ	ను గ	ఱÃమ	లను �x"
]ద న(f1ించుచుండడ�, �x" నల;పడ� గ�x! 29292929 జనుల;
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా�ేత �x" TEరFd��ందురF. ఆశdర����న
ఆలkచనశ�INయ	 అ¥�క బ	��zయ	 అనుగ\ ©̈ంచు9ాడ� ఆయTE
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1111 అ#§P�ల;క; శ\మ �x�దు దండ� ��%Sన అ#§P�ల; పటCణమ	నక; శ\మ
సంవతqరమ	 9:ంబ(f సంవతqరమ	 గడవయ	(f పండ�గలను క\మమ	%ా
జరFగయ	(f. 2222 TEను అ#§P�ల;ను బµ¥�ంప%ా దుఃఖమ	ను Vల�పమ	ను
కల;గ	ను అందు�ేత అ�� "జమ	%ా Txక; అ%S`గ	ండమగ	ను. 3333 TEను ��
య	దzమ	�ేయ	చు చుటBC  hëరమ	 9Eయ	దును. �?దురF%ా �Åట కట-C
మ	టC(f ��బË 9Eయ	దును. 4444 అప�డ� వ� అణపబ(f TEలనుం(f
పల;క;చుందువ�  మ�టల; TEలనుం(f ±కడ� గ	సగ	సల�డ� నటB6 ం డ�ను
కరÞ1ిWాA స�రమ	వలs  స�రమ	 TEలనుం(f వచుdను  పల;క;
ధూÈలkనుం(f గ	సగ	సల;%ా Vనబడ�ను. 5555  శతpK వ�ల సమ�హమ	 లsక�క;
ఇసుక #³ణ	వ�లంత V¯ాN రమ	%ా నుండ�ను బµ¥�ంచు9ా#S సమ�హమ	
ఎ%S#S��వ� ��టBC వలs నుండ�ను హ�ాతpN %ా ఒక� "!షమ	లkTE P�� సంభ
Vంచును. 6666 ఉరFమ	��ను భ�కంపమ	��ను మ} శబwమ	��ను సు(f%ా>
తp�ానుల��ను ద ©̈ంచు అ%S`జj�లల ��ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	
PQ�9ా �x" h�fంచును. 7777 అ#§P�ల;�� య	దzమ	 �ేయ	 సమసN  జనుల



సమ�హ మ	ను �x"]దను �x" �Åట]దను య	దzమ	 �ేయ	9ారFను �x"
బµధపరచు9ారందరFను #ాJK కన` స�ప`మ	 వలs ఉందురF. 8888 ఆక>%tన`
9ాడ� కలలk ´¢జనమ	�ేZి �¤లa�న%ా 9ా" �Kా ణమ	 తృ1ిN పడక��PనటB6 ను
ద1ిu%t"న9ాడ� కలలk �ానమ	�ేZి �¤లa�న%ా ¯�మ4Zి>6న9ా" �Kా ణమ	
ఇంకను ఆశ%t" య	న`టB6 ను Zీãను ��ండ]ద య	దzమ	�ేయ	 జనమ	ల
సమ�హమంతట-�I సంభVంచును. 9999 జనుల�#ా, �ే#S చూడ�(f Vస4యnందు(f
] కండ6 ను �ెడ%tటBC ��ను(f గ	\ (fi9ారగ	(f �xK �Ôరసమ	 ల�కP� 9ారF
మతpN లsౖయ	Tx`రF మద��ానమ	 �ేయకP� త�ల;చుTx`రF. 10101010 PQ�9ా
]]ద %ాఢ"�xK త4ను క;మ4#SంA య	Tx`డ� ]క; TEతKమ	ల;%ా ఉన`
పKవకNలను �ెడ%tట-C  య	Tx`డ� ]క; hరసుqల;%ా ఉన` �ºర �దరFîలక;
మ	సుక; 9EZి య	Tx`డ�. 11111111 �º"నంతట-"గ�#Sdన పKకటన గ�ఢ���న గ\ంథ
9ాక�మ	లవలs ఉన`�� ఒకడ�వ� దయ�ేZి �º" చదువ�మ" �ె1ిu అmర
మ	ల; �ె>Zిన9ా"�I 9ా"" అపu%Sంచును; అతడ� అ�� Txవలన �ాదు అ��
గ��xరÍమ	%ా ఉన`ద" �ెప�ను. 12121212 మ#Sయ	వ� దయ�ేZి �º" చదువ�మ"
�ె1ిu అmర మ	ల; �ె>య"9ా"�I �x"" అపu%Sంచును అతడ� అmరమ	ల;
Txక; �ె>యవనును. 13131313 పKభ	వ� ఈల�గ	 Z2లVAdయ	Tx`డ� ఈ పKజల;
T°ట-మ�ట�� Tx±దwక; వచుd చుTx`రF 12దవ�ల�� నను`
ఘనపరచుచుTx`రF %ా" తమ హృదయమ	ను Txక; దూరమ	 �ేZి��"
య	Tx`రF 9ారF TxPQడల చూప� భయభక;N ల; మ�నవ�ల Vధు లనుబట-C
9ారF TEరFd��"నV. 14141414 �ా%ా TEను మరల ఈ జనులPQడల ఒక ఆశdర�
�ార�మ	 జ#S%Sంతpను బహÑ ఆశdర�మ	%ా జ#S%Sంతpను 9ా#S జj® నుల జj® నమ	



వ�రÍమగ	ను 9ా#S బ	��zమంతpల బ	��z  మరF%?r��వ�ను. 15151515 తమ ఆలkచనల;
PQ�9ాక; కనబడక;ండ లkలk పల 9ాట-" మరFగ	�ేయ ¸చు9ా#S�I శ\మ.
మమ	4 T:వరF చూ�ెదరF? మ� ప" PQవ#S�I �ె> య	ను? అను��" *కట-లk
తమ �I\యల; జ#S %Sంచు9ా#S�I శ\మ. 16161616 అã�, ]#?ంత మ�రF� ల;? క;మ4#S�I"
మంట-�I" ´éదమ	ల�ద" PQంచదగ	Tx? �ేయబ(fన వసుN వ� �x"
�ేZిన9ా#Sగ�#Sdఇతడ� నను` �ేయల�దనవచుdTx? ర�1ింపబ(fన వసుN వ�
ర�1ింAన9ా"గ�#Sdఇత"�I బ	��zల�దనవచుdTx? 17171717 ఇకను ����w  �ాల���న
తరF9ాతTE గ�x లsబµT°ను పK�ేశమ	 ఫలవంత���న ��లమగ	ను ఫలవంత���న
��లమ	 వనమ" PQంచబడ�ను. 18181818 ఆ ��నమ	న �ెVట-9ారF గ\ంథ9ాక�మ	ల;
VందురF అంధ�ారమ	 క>%Sనను %ా�xంధ�ారమ	 క>%Sనను గ	\ (fi9ారF
కను`ల�ర చూ�ెదరF. 19191919 PQ�9ాయందు �ºనులక; కల;గ	 సం��షమ	 అ¥�క
మగ	ను మనుషp�లలk áదల; ఇW\ా P�ల;±క� ప#S�దz  �ేవ�"యందు
అనం��ం�ెదరF. 20202020 బల��x�రFల; ల�క��వ�దురF ప#S}సక;ల; నhం�ెదరF. 21212121
�×డ��ేయ యJ`ంచుచు ఒక� 9ా�జ?�మ	ను బట-C  PతరFలను �ాప�లను%ా
�ేయ	చు గ	మ4మ	లk తమ	4ను గ��w ంచు9ా"" పటBC ��నవలsన" ఉ#S TUడ�i చు
మ�యమ�టల�ేత Jమంతp" పడ�ోKయ	9ారF నరకబడ�దురF. 22222222
అందు�ేతను అబµK }మ	ను V¹AంAన PQ�9ా య��Åబ	
క;టBంబమ	నుగ�#Sd PÀల�గ	 Z2ల VచుdచుTx`డ� ఇక]దట య��Åబ	
Zిగ	¶ పడడ� ఇక]దట అత" మ	ఖమ	 �ెల6 బµరదు. 23232323 అత" సం�xనప�9ారF
తమ మధ� TEను �ేయ	 �ార�మ	ను చూచునప�డ� Tx Txమమ	ను
ప#S�దzపరచుదురF య��Åబ	 ప#S�దz�ేవ�" ప#S�దzపరచుదురF ఇW\ా P�ల;



�ేవ�"�I భయపడ�దురF. 24242424 చంచల బ	��z గల9ారF V9Eక;లగ	దురF
సణ	గ	9ారF ఉప�ేశమ	నక; లkబడ�దురF.
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1111 PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ే లkబడ" 1ిల6 లక; శ\మ �ాపమ	నక; �ాపమ	
కcరFd��నునటB6 %ా 9ారF నను` అడ�గక ఆలkచన�ేయ	దురF Tx ఆత4
"య!ంప" సం¥��ేZి��ందురF 2222 9ారF Tx T°ట- మ�ట V�xరణ�ేయక
ఫ#�బలమ	�ేత తమ	4ను �xమ	 బలపరచు��నుటక; ఐగ	ప�N డను
శరణ	జ�చుdటక; ఐగ	ప�N నక; పKయ� ణమ	 �ేయ	దురF. 3333 ఫ#�వలన కల;గ	
బలమ	 ]క; అవమ�నకరమగ	ను ఐగ	ప�N డను శరణ	జ�చుdటవలన Zిగ	¶
కల;గ	ను. 4444 య��Åబ	9ా#S అ¥�పతpల; ¯�యనులk కనబడ�నప�డ� 9ా#S
#ాయబµరFల; }TEసులk పK9Ehంచునప�డ� 5555 9ారందరFను తమక; అక�రక;
#ాక P� స}య మ	న�?rనను ఏ పKãజనమ	న�?rనను ప"�I#ాక Zిగ	¶ ను
"ందయ	 కల;గజ³య	 ఆ జనుల Vషయ��� Zిగ	¶ పడ�దురF. 6666 ద�fణ
�ేశమ	లkనున` కc\ రమృగమ	లను గ�#Sdన �ే9Ù�IN Zిం ß̈ Zింహమ	ల;ను
�ామ	ల;ను �xపకర���న !డ�Txగ	ల; నున` !�I�> శ\మ బµధల;గల
�ేశమ	గ	ండ 9ారF %ా(fద1ిల6 ల �ప�ల]ద తమ ఆZిN " ఒంటMల మ�ప�ల]ద
తమ దKవ�మ	లను ఎ�I�ంచు ��" తమక; స}యమ	 �ేయల�" జనమ	TUదwక;
9ాట-" ¬Zి��" ��వ�దురF. 7777 ఐగ	ప�N వల" స}యమ	
ప"�Iమ�>న��,"ష7"ãజన ���న�� అందు�ేతనుఏ!య	 �ేయక ఊరక;ండ�
గ�ాuల మ�#S అ" �x"�I 1LరF 12టBC చుTx`ను. 8888 #ాబ¢వ� ��నమ	లలk



Aర�ాలమ	వరక; "త�మ	 ¯ా�Ô�రÍమ	%ా నుండ�నటB6  వ� 9:È6  9ా#SPQదుట
పలక]ద �º" 9Kా Zి గ\ంథ మ	లk >üంప�మ	 9999 9ారF JరFగబడ� జనుల;
అబదzమ�డ� 1ిల6 ల; PQ�9ా ధర4WాసN �మ	 VనTUల6 " 1ిల6 ల; 10101010 దరîనమ	
చూడవదw" దరîనమ	 చూచు9ా#S�� �ెప� 9ారFను య	కN 9ాక�మ	లను మ���
పKవAంపక;(f మృదు9:ౖన మ�టలTE మ��� పల;క;(f మ�య�దరîనమ	లను
కను(f 11111111 అడiమ	 #ాక;ండ�(f ��K వనుం(f �¾లగ	(f ఇW\ా P�ల; ప#S�దz�ేవ�"
సంగJ మ� PQదుట ఎతN క;(f అ" భVష�1  జj® నుల�� పల;క;9ారFT:ౖ
య	Tx`రF. 12121212 అందు�ేతను ఇW\ా P�ల;±క� ప#S�దz�ేవ�డ� ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ� ]రF ఈ 9ాక�మ	వదw" ��K Zి9EZి బల��x�ర మ	ను
కృJKమమ	ను నమ	4��" అట-C  9ాట-" ఆ¥xరమ	 �ేZి��ంట-#S గనుక 13131313 ఈ
�ోషమ	 ]క; ఎతNPన %�డ నుం(f జo%Sపడబ¢వ�చున` %�డ అండవలs అగ	ను
అ�� ఒక� mణమ	లkTE హ�ాతpN %ా ప(f��వ�ను. 14141414 క;మ4#S క;ండ
పగ	ల%tటCబడ�నటB6  ఆయన ఏ!య	 V(fA12టCక �x" పగ	ల%tటBC ను
��Pలkనుం(f "ప� ¬య	టక; %ా" గ	ంటలkనుం(f ళØ6  ¬య	టక; %ా"
�x"లk ఒక� 12ం�?rనను �ొరకదు. 15151515 పKభ	వ�ను ఇW\ా P�ల;±క� ప#S�దz
�ేవ�డ�నగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� ]రF మర> వAd
ఊరక;ండ�టవలన ర�fంప బ(ెదరF ]రF ఊరక;ం(f నమ	4��నుటవలన ]క;
బలమ	 కల;గ	ను. 16161616 అPనను ]రF సమ4Jంపక అటB6  �ాదు, �¤మ	
గ	ఱÃమ	లT:�I� �ా#S��వ�దుమంట-#S �ా%ా ]రF �ా#S��వలZి వ�ెdను. �¤మ	
వ(fగల గ	ఱÃమ	లను ఎ�I� ��PQదమంట-#³ �ా%ా !మ	4ను తరFమ	9ారF
వ(fగల9ారF%ా నుందురF. 17171717 ]రF పర�తమ	]దనుండ� ��య�వలsను



��ండ]దనుండ� జ?ం(xవలsను అగ	వరక; ఒక" గ��w ంప�నక; ]లk 9:P�మం��
�ా#S��PQదరF అPదుగ	#S గ��w ంప�నక; ]రF �ా#S��PQదరF. 18181818 �ావ�న
]యందు దయచూపవలsన" PQ�9ా ఆలస�మ	�ేయ	చుTx`డ�
!మ	4ను కరFణÝంపవలsన" ఆయన "ల;వబ(f య	Tx`డ� PQ�9ా
Tx�యమ	¬రFd �ేవ�డ�ఆయన "!తNమ	 క"12టBC ��ను9ారందరF ధను�ల;.
19191919 Zీãనులk PQర�షల�మ	లkTE ±క జనమ	 �ాప�రమ	ండ�ను. జనమ�,
Vక TEమ�తKమ	 క`ళØ6  Vడ�వవ� ఆయన  nఱÃ  V" "శdయమ	%ా
"ను` కరF ణÝంచును ఆయన  మ�ట Vన%ాTE క; ఉతN ర!చుdను. 20202020
పKభ	వ� క; �³6�ాన`�ానమ	ల "చుdను ఇక]దట  బ¢ధక;ల;
�x%Sయ	ండరF వ� కను`ల�ర  బ¢ధక;లను చూ�ెదవ� 21212121 ]రF క;(f
తటCPనను ఎడమ తటCPనను J#S%Sనను ఇ�ే ��K వ �º"లk నడ�వ�(f అ" 
9:నుకనుం(f ±క శబwమ	  �ెవ�లక; Vనబడ�ను. 22222222 �ెక�బ(fన ] 9:ం(f
పKJమల కప�ను ��త��Zిన ] బం%ారF Vగ\హమ	ల బటCలను ]రF
అపVతKపరతpరF Á̈యమ	ల" 9ాట-" �ార9Eయ	దురF. ల�A��మ4" �x"��
�ెప�దురF. 23232323 వ�  భ�!లk VతpN టక;  %Sంజలక; �ావలZిన 9ాన
ఆయన క;#S1ించును భ�! #ాబ(fPQ�న ఆ}రదKవ�!చుdను అ�� V¯ాN ర ¯ార
రసమ	ల; కల�ై య	ండ�ను ఆ ��నమ	న  ప�వ�ల; VWాల���న గ(fiáళ6లk
�¤య	ను. 24242424 భ�! ZLద�మ	�ేయ	 ఎడ�6 ను ల�త %ా(fదల;ను �ేట ��ను
జలs6 డ��ను �ె#S%S జ>6 ంA ఉప��� క>Zిన �¤త Jనును. 25252525 %�ప�రమ	ల; పడ�
మ} హత���నమ	న ఉన`త���న పKJ పర�తమ	]దను ఎతNPన పKJ
��ండ]దను 9ాగ	ల;ను నదుల;ను �ారFను. 26262626 PQ�9ా తన జనుల



%ాయమ	 కట-C  9ా#S �ెబËను బµగ	�ేయ	 ��నమ	న చందుK " 9:T:`ల సూరF�"
పK�ాశమ	వలs ఉండ�ను సూరF�" పK�ాశమ	 ఏడ� ��నమ	ల 9:ల;గ	 ఒక
��నమ	న పK�ాhంAనటB6 ండ�ను. 27272727 ఇ��%� �Åపమ	�� మండ�చు దటCమ	%ా ల�చు
��గ�� కc(fన�ై PQ�9ా Txమమ	 దూరమ	నుం(f వచుdచున`�� ఆయన
12దవ�ల; ఉగ\త�� "ం(fయ	న`V ఆయన Txల;క ద ©̈ంచు అ%S`జj�లవలs
ఉన`��. 28282828 ఆయన ఊ1ి#S క;Jకలలkతp వచుd పK9ాహ���న న��వలs ఉన`��
వ�రÍ���న9ాట-" �ెదర%tటBC  జలs6 డ�� అ�� జనమ	 లను %ా>ంచును ��K వ
త1ిuంచు కæç6మ	 జనుల దవడలలk ఉండ�ను. 29292929 #ాJKయందు పండ�గ
Txచ#SంచునటB6 %ా ]రF సం%§తమ	 �ాడ�దురF. ఇW\ా P�ల;నక; ఆశ\యదుర¶���న
PQ�9ా±క� పర�తమ	నక; 1ిల6 న%�\ V Txదమ	�� పKయ�ణమ	
�ేయ	9ా#S�I కల;గ	నట-C  హృదయసం��షమ	 కల;గ	ను. 30303030 PQ�9ా తన
పK´µవమ	గల స�రమ	ను V" 1ించును పKచండ���న �Åపమ	��ను ద ©̈ంచు
జj�ల��ను 12ళ12ళయను %ా>9ాన వడగండ6 ��ను తన బµహÑవ� 9ాల;ట
జనులక; చూ1ించును. 31313131 PQ�9ా దండమ	�� అష�ª రFను ��టC%ా అ��
ఆయన స�రమ	 V" �JTUందును. 32323232 PQ�9ా అష�ª రF]ద పడ9Eయ	
"య�మక దండమ	వల" పKJ �ెబË తంబ	ర Zి�x#ాల Txదమ	�� పడ�ను
ఆయన తన బµహÑవ�ను 9ా"]ద ఆ(fంచుచు య	దzమ	 �ేయ	ను. 33333333
ప�ర�మ	నుం(f ��12తp1 Zిదzపరచబ(fయ	న`�� అ�� nలsక;�ేవతక;
Zిదzపరచబ(fయ	న`�� లkతp%ాను VWాలమ	%ాను ఆయన �x" �ేZి
య	Tx`డ� అ�� అ%S`య	 V¯ాN ర�ాష¡ మ	ల;ను క>%Sయ	న`�� గంధక
పK9ాహమ	వలs PQ�9ా ఊ1ి#S �x" రగ	లబ¿టBC ను.
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1111 ఇW\ా P�ల; ప#S�దz�ేవ�" లm�12టCకయ	 PQ�9ా±దw V�x#Sంపకయ	
స}యమ	 "!తNమ	 ఐగ	ప�N నక; 9:ళØ6 చు గ	ఱÃమ	లను ఆ¥xరమ	 �ేZి��"
9ా#S రథమ	ల; V¯ాN రమ	ల"య	 #ðతpల; బల�ఢ�� ల"య	 9ా#S"
ఆశ\Pంచు9ా#S�I శ\మ. 2222 అPనను ఆయనయ	 బ	��zమంతpడ�%ా ఉTx`డ�.
మ�ట తపuక దుషpC ల Pంట-9ా#S]దను �×డ��ేయ	9ా#S�I ��డuడ�9ా#S]దను
ఆయన ల�చును. 3333 ఐగ	1ీNయ	ల; మనుషp�ల�%ా" �ేవ�డ� �ారF ఐగ	1ీNయ	ల
గ	ఱÃమ	ల; మ�ంసమయమ	ల�%ా" ఆత4 �ావ� PQ�9ా తన �ెP��xప%ా
స}యమ	 �ేయ	 9ాడ� జoగ	ను స}యమ	 ��ందు9ాడ� పడ�ను 9ారందరF
కc(f Txశనమగ	దురF. 4444 PQ�9ా Tx�×ల�గ	 Z2లVAdయ	Tx`డ�
త1ిuంచుట�?r %tఱÃల �ాపరFల సమ�హమ	 కc(f#ా%ా Zింహమ	 ��దమ
Zింహమ	 9ా#S శబwమ	నక; భయపడకయ	 9ా#S �³కలక; అ¥ైర� పడకయ	
తనక; �ొ#S�Iన�x"]ద గ#SèంచునటB6  Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా
య	దzమ	 �ేయ	ట�?r Zీãను పర�తమ	]���I" �x" ��ండ]���I" ��%S
వచుdను. 5555 ప{ల; ఎగ	రFచు తమ 1ిల6 లను �ా�ాడ�నటB6
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా PQర�షల�మ	ను �ా�ాడ�ను �x"
�ా�ాడ�చు V(f1ించుచునుండ�ను �x"�I }"�ేయక త1ిuంచుచునుండ�ను. 6666
ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, ]రF ఎవ"]ద VW షమ	%ా JరFగ	బµటB �ేZిJ#�
ఆయన9:ౖప� JరFగ	(f. 7777 ]క; ]రF �ాపమ	 కల;గజ³Zి��" ] �ేతpల��
]రF "#S4ంAన 9:ం(f Vగ\హమ	లను సువరÞ Vగ\హమ	లను ఆ ��నమ	న ]లk



పKJ9ాడ�ను �ార9Eయ	ను. 8888 నరF"�� �ా" ఖడ¶ మ	వలన అష�ª #§య	ల; కcల;
దురF మనుషp�"�� �ా" కJN�ాలగ	దురF. ఖడ¶  ��దుటనుం(f9ారF
�ా#S��వ�దురF 9999 9ా#S పడ�చు9ారF �xసులగ	దురF �J�ేత 9ా#S
ఆశ\యదుర¶మ	 సమZి��వ�ను 9ా#S అ¥�పతpల; ధ�జమ	ను చూA �JTUం��
9:నుక �ºయ	దుర" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. Zీãనులk ఆయన
అ%S`య	 PQర�షల�మ	లk ఆయన ��>!య	 ఉన`V.
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1111 ఆల�Iంచు(f, #ాà J"బట-C  #ాజ�ప#S�ాలన �ేయ	ను అ¥��ారFల;
Tx�యమ	నుబట-C  P�ల;దురF. 2222 మనుషp�డ� %ా>�I మరF%?rన�bటBవలsను
%ా>9ానక; �xటMౖన �bటBవలsను ఉండ�ను ఎం(fన�bట ళ6�ాల;వలవలsను
అలసట ప�ట-C ంచు �ేశమ	న %tపuబండ డవలsను ఉండ�ను. 3333 చూచు9ా#S
కను`ల; మందమ	%ా ఉండవ� Vను9ా#S �ెవ�ల; ఆల�Iంచును. 4444 చంచల;ల
మనసుq జj® నమ	 గ\ ©̈ంచును నJN9ా#S Txల;క సuషCమ	%ా మ�టల�డ�ను. 5555
మ�ఢ�డ� ఇక ఘనుడ" PQంచబడడ� కపట- ఉ�xరFడనబడడ�. 6666 మ�ఢ�ల;
మ�ఢ9ాక;�ల; పల;క;దురF భ�IN ß̈నమ	%ా నడ�చు��ందురF
PQ�9ానుగ�#Sd �ా"మ�టల�డ�చు ఆక>%t"న9ా#S yవTx¥xరమ	
¬Zి��నుచు ద1ిu%t"న9ా#S�I �ాయమ	 ల�క;ండ �ేయ	చు
హృదయప�ర�కమ	%ా �ాపమ	 �ేయ	దురF. 7777 ¹స�ా#S ¯ాధనమ	ల;ను
�ెడiV "రF1Lదల; Tx�య9ాదన �ేZినను కల6 మ�టల�� �ºనులను
Txశనమ	�ేయ	టక; 9ారF దు#ాలkచనల; �ేయ	దురF. 8888 ఘనుల;



ఘన�ార�మ	ల; క>uంచుదురF 9ారF ఘన�ార�మ	లనుబట-C  "ల;చుదురF. 9999
సుఖ�స�INగల ZీN �ల�#ా, ల�A Tx మ�ట Vను(f "hdంత%ానున` క;మ�#?Nల�#ా, Tx
మ�ట Vను(f. 10101010 "hdంతగల ZీN �ల�#ా, Pక ఒక సంవతqరమ	నక; ]క; �¾ందర
కల;గ	ను �xK mపంట ��వ�ను పండ�6  ఏరFటక; #ావ�. 11111111 సుఖ�స�INగల కన�ల�#ా,
వణక;(f "#S��x#Sణ	ల�#ా, �¾ందరపడ�(f ] బటCల; ¬Zి9EZి ��గంబరFలsౖ ]
నడ�మ	న %�T: పటC  కటBC ��ను(f. 12121212 రమ����న ��లమ	 Vషయ���
ఫలభ#Sత���న �xK �Ô వల;6 ల Vషయ��� 9ారF #tమ	4 ��టBC ��ందురF. 13131313 Tx
జనుల భ�!లk ఆనందప�రమ	లk" ఆనందగృహమ	ల"`ట-లk మ	ండ6
తpపuల;ను బల;రక�Zి �ెటB6 ను 12రFగ	ను. 12ౖనుం(f మన]ద ఆత4
క;మ4#Sంపబడ�వరక; 14141414 నగ#S Vడ�వబడ�ను జనసమ�హమ	గల పటCణమ	
Vడ�వబడ�ను ��ండయ	 �ాపరFల %�ప�రమ	ను ఎల6 �ాలమ	 గ	హ ల;%ా
ఉండ�ను 15151515 అV అడV%ా(fదలక; ఇషC���న�bటB6 %ాను మందల; �¤య	
భ�!%ాను ఉండ�ను అరణ�మ	 ఫలభ#Sత���న భ�!%ాను ఫలభ#Sత ���న
భ�! వృmవనమ	%ానుండ�ను. 16161616 అప�డ� Tx�యమ	 అరణ�మ	లk
"వZించును ఫల భ#Sత���న భ�!లk J ��గ	ను 17171717 J సమ�¥xనమ	
కల;గజ³య	ను Jవలన "త�మ	ను "మ4ళమ	 "బËరమ	 కల;గ	ను.
అప�డ� Tx జనుల Vశ\మ సÍలమ	నందును ఆశ\య ¯ాÍ నమ	లయందును
సుఖకర���న "9ాసమ	ల యందును "వZిం�ెదరF 18181818 అPనను అరణ�మ	
ధ�ంసమగ	నప�డ� వడగండ�6  పడ�ను 19191919 పటCణమ	 "శdయమ	%ా
కc>��వ�ను. 20202020 సమసN  జలమ	ల±దwను VతNనమ	ల; చల;6 చు ఎదుw లను
%ా(fదలను JరFగ"చుd ]రF ధను�ల;.



PQషయ� గ\ంథమ	 33PQషయ� గ\ంథమ	 33PQషయ� గ\ంథమ	 33PQషయ� గ\ంథమ	 33

1111 �ోచు��నబడక��Pనను �ోచు��నుచుండ� క; శ\మ "T:`వరF
వంAంపక��Pనను వంAంచుచుండ� క; శ\మ వ� �ోచు��నుట మ�"న
తరF9ాత వ� �ోచు��న బ(ెదవ� వ� వంAంచుట మ	%SంAన తరF9ాత
జనుల; "ను` వంAం�ెదరF. 2222 PQ�9ా, ��రక; క"12టBC చుTx`మ	
మ�యందు కరFణÝంచు2 ◌ు ఉదయ�ాలమ	న 9ా#S�I
బµహÑవ�%ానుఆప�x�లమ	న మ�క; రmణx¥xరమ	%ానుఉండ�మ	. 3333
మ}�షణ V" జనమ	ల; �ా#S��వ�ను వ� ల�చుట��TE అన�జనుల;
�ెద#S��వ�దురF. 4444 *డప�రFగ	ల; ��ట-C9Eయ	నటB6  ] ¯�మ	4 �ోచ బడ�ను
!డతల; ఎ%S#Sపడ�నటB6  శతpK వ�ల; �x"]ద పడ� దురF 5555 PQ�9ా మ}
ఘనత TUం��య	Tx`డ� ఆయన ఉన`తసÍలమ	న "వZించుచు
Tx�యమ	��ను J��ను Zీãనును "ం12ను. 6666 �ాలమ	లk
"య!ంపబ(fన�� ZిÍ రమ	%ా నుండ�ను రmణ బµహÑళ�మ	ను బ	��zజj® నమ	ల
సమృ��zయ	 కల;గ	ను PQ�9ా భయమ	 9ా#S�I ఐశ�ర�మ	. 7777 9ా#S
&రFల; బయట #�దనమ	 �ేయ	చుTx`రF సమ�¥xన #ాయబµరFల;
�రమ	%ా ఏడ�d చుTx`రF. 8888 #ాజమ�ర¶మ	ల; �ా(ై��PQను ��K వను
నడచు9ారF ల�క��P#S అష�ª రF "బంధన ]#?ను పటCణమ	లను అవమ�న
పర�ెను నరFలను తృణ÷క#Sం�ెను. 9999 �ేశమ	 దుఃüంA �öణÝంచుచున`��
లsబµT°ను Zిగ	¶ ప(f 9ా(f��వ�చున`�� �ా#�ను ఎ(x#S ఆPQను బµ�ానును
క#?4ల;ను తమ �ెట6  ఆక;లను #ాల;d��ను చున`V. 10101010 PQ�9ా



ఇట6 ను��నుచుTx`డ� ఇప�(ే ల��ెదను ఇప�(ే నను` %tపu�ేZి��T:దను. ఇప�(ే
Txక; ఘనత �ెచుd��T:దను. 11111111 ]రF ��టBC ను గర»మ	 ధ#SంA ��య��ాల;ను
కందురF. ] ఊ1ి#SP� అ%S`PQ�నటBC  !మ	4ను ద ©̈ంA 9Eయ	 చున`��. 12121212
జనమ	ల; �ాల;చున` సున`ప�బట«Cలవలsను నరకబ(f అ%S`లk �ాలdబ(fన
మ	ళ6వలsను అగ	ను. 13131313 దూరసుÍ ల�#ా, ఆల�Iంచు(f TEను �ేZిన�x" చూడ�(f
స]పసుÍ ల�#ా, Tx ప#ాక\మమ	ను �ె>Zి��ను(f. 14141414 Zీãనులkనున` �ాప�ల;
��గ	ల;పడ�చుTx`రF వణక; భ�IN ß̈నులను పటMCను. మనలk ఎవడ� "త�మ	
ద ©̈ంచు అ%S`�� "వZింప గలడ�? మనలk ఎవడ� "త�మ	
�ాల;dచున`9ాట-�� "వ Zించును? 15151515 J" అనుస#SంA నడచుచు
య�xరÍమ	%ా మ�ట ల�డ�చు "రËంధనవలన వచుd ల�భమ	ను ఉ1L�fంచుచు
లంచమ	 ప�చుd��నక;ండ తన �ేతpలను మల;ప���" హత� యను మ�ట
Vనక;ండ �ెవ�ల; మ�Zి��" �ెడ�తనమ	 చూడక;ండ కను`ల;
మ�Zి��ను9ాడ� ఉన`తసÍలమ	న "వZించును. 16161616 పర�తమ	లలk" hలల;
అత"�I �Åటయగ	ను తపuక అత"�I ఆ}రమ	 �ొరక;ను అత" ళØ6  అత"�I
Wాశ�తమ	%ా ఉండ�ను. 17171717 అలంక#Sంపబ(fన #ాàను వ� కను`ల�ర చూ�ె
దవ� బహÑ దూరమ	నక; 9ా�1ించుచున` �ేశమ	 క; కన బడ�ను. 18181818 
హృదయమ	 భయంకర���న9ాట-"బట-C  ¥x�"ంచును. జనసంఖ�
9Kా య	9ా(ెక�డ ఉTx`డ�? త�చు9ా(ెక�డ ఉTx`డ�? బ	రFàలను
లs�I�ంచు9ా(ెక�డ ఉTx`డ�? 19191919 Txగ#Sకమ	ల�" ఆ జనమ	ను గ\ ©̈ంపల�"
గం�ర´µషయ	 క; �ె>య" అన� ´µషయ	 పల;క; ఆ జనమ	ను Vకను
చూడవ�. 20202020 ఉతqవ�ాలమ	లలk మనమ	 కcడ���నుచున` Zీãను



పటCణమ	ను చూడ�మ	 "మ4ళ���న �ాప�రమ	%ాను Jయ�బడ"
గ	(xరమ	%ాను  కను`ల; PQర�ష ల�మ	ను చూచును �x"
�¤క;లsన`డ�ను ఊడ�ºయబడవ� �x" �xK ళ6లk ఒక�ట-PQ�నను �ెగదు. 21212121
అచdట PQ�9ా పK´µవమ	గల9ా(ై మన పmమ	ననుండ�ను, అ��
VWాల���న నదుల;ను �ాల;వల;ను ఉన` సÍలమ	%ా ఉండ�ను అందులk �ెడ6
ఓడ P���య	 నడ�వదు %tపu ఓడ అక�(f�I #ాదు. 22222222 PQ�9ా మనక;
Tx�య�¥�పJ PQ�9ా మన WాసనకరN PQ�9ా మన #ాà ఆయన
మనలను ర�fంచును. 23232323  ఓడ�xK ళØ6  వద>��PQను ఓడ9ారF తమ ��య�
అడ�గ	ను ��టCపరచరF �xపను V1ిu పటCరF �ా%ా V¯ాN ర���న �ోప�డ� ¯�మ	4
V´µ%Sంపబడ�ను క;ంట-9ా#³ �ోప�డ�¯�మ	4 పంచు��ందురF. 24242424 Txక;
�ేహమ	లk బµగ	ల�ద" అందులk "వZించు 9ా(ెవడ�ను అనడ� �x"లk
"వZించు జనుల �ోషమ	 ప#Sహ#Sంపబడ�ను.
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1111 #ాషC  మ	ల�#ా, Tx±దwక; వAd Vను(f జనమ	ల�#ా, �ెV ±%S¶  ఆల�Iంచు(f
భ�!య	 �x" సంప�రÞతయ	 లkకమ	ను �x"లk ప�ట-Cనదంతయ	 Vనును
%ాక. 2222 PQ�9ా �Åపమ	 సమసN  జనమ	ల]���I వచుd చున`�� 9ా#S సర�
Z2ౖన�మ	ల]ద ఆయన �Å\ ధమ	 వచుd చున`�� ఆయన 9ా#S" శ1ింA వధక;
అపu%Sం�ెను. 3333 9ా#Sలk చంపబ(fన9ారF బయట 9Eయబ(ెదరF 9ా#S శవమ	ల;
కంప���టBC ను 9ా#S రకNమ	వలన ��ండల; కర%S��వ�ను. 4444 ఆ�ాశ Z2ౖన�మంతయ	
�öణÝంచును �ా%Sతప� చుటCవలs ఆ�ాశ9:ౖWాల�మ	ల; చుటCబడ�ను. �xK �Ôవ>6నుం(f



ఆక; 9ా(f #ాల;నటB6  అం¸రప��ెటBC నుం(f 9ా(fన�� #ాల;నటB6  9ాట-
Z2ౖన�మంతయ	 #ా>��వ�ను. 5555 "జమ	%ా ఆ�ాశమందు Tx ఖడ¶ మ	 మJNల;6 ను
ఎ�ోమ	]ద ¬రFu¬రFdటక; TEను శ1ింAన జనమ	]ద ¬రFu¬రFdటక; అ��
��గ	ను 6666 PQ�9ా ఖడ¶ మ	 రకNమయమగ	ను అ�� ��\ వ���ేత కపuబడ�ను
%tఱÃ1ిల6 ల±క�య	 �¤కల±క�య	 రకNమ	 �ేతను ��టä6 ళ6
మ�తKగ\ంథుల]�� ��\ వ���ేతను కపu బడ�ను ఏలయన%ా బÐ¯Kా లk PQ�9ా
బ> జ#S%Sంచును ఎ�ోమ	 �ేశమ	లk ఆయన మ} సం}రమ	 �ేయ	ను. 7777
9ాట-��కcడ గ	రF��తpల;ను వృషభమ	ల;ను �Å(ె ల;ను ��%S��వ�చున`V
ఎ�ో]య	ల భ�! రకNమ	�� Txనుచున`�� 9ా#S మను` ��\ వ����
బ>Zియ	న`��. 8888 అ�� PQ�9ా పKJదండన�ేయ	 ��నమ	 Zీãను
9ా�జ?�మ	నుగ�#Sdన పKJ�ార సంవతqరమ	. 9999 ఎ�ోమ	 �ాల;వల; �×లగ	ను
�x" మను` గంధకమ	%ా మ�రdబడ�ను �x" భ�! ద ©̈ంచు గంధకమ	%ా
ఉండ�ను. 10101010 అ�� #³PంబగళØ6  ఆరక య	ండ�ను �x" ��గ "త�మ	 ల�చును
అ�� తరతరమ	ల; �ాడ�%ా నుండ�ను ఎన`డ�ను ఎవడ�ను �x"లk బ(f
�xటడ� 11111111 గ�డబµతpల;ను ఏదుపందుల;ను �x" ఆక\!ంచు ��నును
గ	డ6 గ�బయ	 �ా�Iయ	 �x"లk "వZించును ఆయన �xరFమ�రF అను
��లనూల;ను �xచును &న�మను గ	ండ�ను పటBC ను. 12121212 #ాజ�మ	
పKకట-ంచుటక; 9ా#S పK¥xనుల; అక�డ ల�క��వ�దురF �x" అ¥�పతpలందరF
గత�����P#S. 13131313 ఎ�ోమ	 నగరFలలk మ	ళ6�ెటB6  12రFగ	ను �x" దుర¶మ	లలk
దురద%tండ�6 ను గచdల;ను ప�టBC ను అ�� అడVక;క�లక; "9ాససÍలమ	%ాను
"ప��Åళ6క; ¯ాల%ాను ఉండ�ను 14141414 అడV1ిల;6 ల;ను నక�ల;ను అచdట



క>Zి��నును అచdట అడV�¤క తన��ట- జంతpవ�ను కను%tనును అచdట
చువ�1ిటC  ��%S Vశ\మసÍలమ	 చూచు��నును 15151515 AతN గ�బ గ�డ� కటBC ��నును
అచdట గ	డ�6  12ట-C  ����%S డలk 9ాట-" కcరFdను అచdటTE �ెల6 గదwల; తమ
జjJప{ల�� కcడ� ��నును. 16161616 PQ�9ా గ\ంథమ	ను ప#S�>ంA
చదువ���ను(f ఆ జంతpవ�లలk ఏ��య	 ల�క య	ండదు �ే" జతప�f
�x"±దw  ఉండక మ�నదు Tx T°టనుం(f వAdన ఆజ® P�ే ఆయన T°ట-
ఊ1ి#S 9ాట-" ��గ	�ేయ	ను. 17171717 అV #ావలsన" ఆయన *టB6 9EZ2ను ఆయన
��లనూల; �ేత పటBC ��" 9ాట-�I ఆ �ేశమ	ను పంA12టBC ను. అV "త�మ	 �x"
ఆక\!ంచు��నును య	గయ	గమ	ల; �x"లk "వZించును.
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1111 అరణ�మ	ను ఎం(fన భ�!య	 సం��Ìించును అడV ఉల6 ZింA
కసూN #Sప�షuమ	వలs ప�య	ను 2222 అ�� బహÑ%ా ప�య	చు ఉల6 Zించును
ఉల6 ZింA సం%§తమ	ల; �ాడ�ను లsబµT°ను ¯êందర�మ	 �x"�I కల;గ	ను
క#?4ల; �ా#�నులక;న` ¯�గసు �x"క;ండ�ను అV PQ�9ా మ ©̈మను మన
�ేవ�" �ేజసుqను చూచును. 3333 సడ>న �ేతpలను బలపరచు(f �¾ట-Kల;6
¹�ాళ6ను దృఢపరచు(f. 4444 తతN #Sల;6  హృదయ	ల�� ఇట6 ను(f భయపడక
¥ైర�మ	%ా ఉండ�(f పKJదండన �ేయ	ట�?r ] �ేవ�డ� వచుdచుTx`డ�
పKJదండనను �ేవ�డ� �ేయద%Sన పKJ�ారమ	ను ఆయన �ేయ	ను ఆయన
వAd �xTE !మ	4ను ర�fంచును. 5555 గ	\ (fi9ా#S కను`ల; �ెరవబడ�ను �ెVట-9ా#S
�ెవ�ల; Vపuబడ�ను 6666 క;ంట-9ాడ� దు1ిuవలs గంతpల;9Eయ	ను మ�గ9ా"



Txల;క �ాడ�ను అరణ�మ	లk ళØ6  ఉబ	క;ను అడVలk �ాల;వల; �ారFను 7777
ఎండమ�వ�ల; మడ�గ	లగ	ను ఎం(fన భ�!లk ట-బ	గ¶ల; ప�టBC ను నక�ల;
పండ���"న9ాట- ఉ"�IపటBC లk జమ	4ను తpంగగ(fiయ	 �¤తయ	 ప�టBC ను. 8888
అక�డ �x#S%ా నున` #ాజమ�ర¶మ	 ఏరuడ�ను అ�� ప#S�దz  మ�ర¶మనబడ�ను
అ�� అపVతpK ల; ��కcడ" మ�ర¶మ	 అ�� మ�ర¶మ	న ��వ�9ా#S�I
ఏరuరచబడ�ను మ�ఢ�లsౖనను �x"లk నడచుచు ��K వను తపuక య	ందురF 9999
అక�డ Zింహమ	ండదు కc\ రజంతpవ�ల; �x" ఎక�వ�, అV అక�డ కనబడవ�
V¹Aంపబ(fన9ా#³ అక�డ నడచుదురF PQ�9ా V¹AంAన9ారF
�ాటల;�ాడ�చు J#S%S Zీãనునక; వ�ెdదరF 10101010 9ా#S తలల]ద
"�x�నందమ	ండ�ను 9ారF ఆనందసం��షమ	ల; గల9ా#?r వ�ెdదరF.
దుఃఖమ	ను "ట�C రFuను ఎ%S#S��వ�ను.
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1111 ©̈��య� #ాà±క� పదుTxల;గవ సంవతqర మ	న అష�ª రF#ాజ?ౖన
సT:ú#§బ	 య��x �ేశమ	లk" �Kా �ారమ	గల పటCణమ	ల"`ట-]���I వAd
9ాట-" పటBC ��T:ను. 2222 అంతట అష�ª రF #ాà రబµª �³ను ల��×షp పటCణమ	నుం(f
PQర�షల�మ	నందున` #ాజ?ౖన ©̈��య� ]���I బహÑ %tపu ZLన�� పం12ను.
9ారF �x�I #³వ� మ�ర¶మందున` ��రక��లను �ాల;వ±దw పK9E hంప%ా 3333 

©̈Ú�య� కcమ�రFడ�ను #ాà గృహ"#ా�హ క;డ�ను T:ౖన ఎల���×మ	ను
WాZిN �యగ	 Ì2బµ`య	ను, #ాజ�ప� ద¯ాN 9Eàల]దనున` ఆ¯ాప� క;మ�రFడగ	
ã9ాహÑను 9ా#S±దwక; ��P#S. 4444 అప�డ� రబµª �³ 9ా#S�� ఇట6 T:నుఈ మ�ట



©̈��య��� �ె>య జ?ప�(fమ}#ాజ?ౖన అష�ª రF#ాà Z2లVAdన�ేమన%ా
�ల�గ	 �ెపuవలsను. వ� నమ	4��ను ఈ ఆశ\ య�సuదుడ� ఏ�ాట-
పKãజన�ా#S? 5555 య	దzVషయ మ	లk  ãచనయ	  బలమ	ను
వట-Cమ�టల�. ఎవ" నమ	4��" Tx]ద JరFగ	బµటB �ేయ	చుTx`వ�? 6666 న>%Sన
#?ల;6 వంట- PÀ ఐగ	ప�N ను వ� నమ	4��నుచుTx`వ� గ�x; ఒకడ� �x"]ద
ఆను��న`PQడల అ�� 9ా" �ేJ�I గ	చుd��" దూZి��వ�ను. ఐగ	ప�N #ాజ?ౖన ఫ#�
అత" నమ	4��ను9ా#Sకంద#S�I అట-C9ా(ే. 7777 మ� �ేవ�(ైన PQ�9ాను �¤మ	
నమ	4��నుచుTx`మ" ]రF Tx�� �ె12uద#³¹ స#³; PQర�షల�మందున`
PÀ బ>1ీఠమ	 TUదw  మ�తK�¤ ]రF నమ¯ా�రమ	 �ేయవలsన"
య��x9ా#S�I" PQర�షల�మ	9ా#S�I" ఆజ® ఇAd, ©̈��య� PQవ" ఉన`త
సÍలమ	లను బ>1ీఠమ	లను పడ%tటMCT° ఆయTEగ�x PQ�9ా. 8888 �ావ�న AతN
%SంA అష�ª రF #ాజ?ౖన Tx P�>న9ా"�� పం�ెమ	 9Eయ	మ	; #?ండ� 9Eల
గ	ఱÃమ	ల]ద #ðతpలను ఎ�I�ంచు టక; క; శ�IN య	న`PQడల TEను 9ాట-"
�I�ెdదను. 9999 ల�"PQడల Tx యజమ�ను" ZLవక;లలk అత�ల;u(ైన
అ¥�పJయగ	 ఒక" 9Eల�గ	 ఎ��#Sంతpవ�? రథమ	లను #ðతpలను పంప�న"
ఐగ	ప�N #ాàను వ� ఆశ\Pంచు ��ంట-9E. 10101010 PQ�9ా Z2లవ� TUందకP� PÀ
�ేశమ	ను �ాడ��ేయ	టక; TEను వAdJTx? ల�దుఆ �ేశమ	]���I ��P �x"
�ాడ��ేయ	మ" PQ�9ా Txక; ఆజ® ఇ�ెdను అ" �ె12uను. 11111111 ఎల���×మ	
Ì2బµ` ã9ాహÑ అను 9ారFAతN %Sంచుమ	  �xసుల���న మ�క; Zి#Sయ� ´µష
�ె>య	ను గనుక �x"�� మ�ట ల�డ�మ	, �Kా �ారమ	]దనున` పKజల
V"�I(fలk య�దుల ´µష�� మ�టల�డక;మ" రబµª �³�� అన%ా 12121212 రబµª �³ఈ



మ�టల; �ెప�ట�?r Tx యజ మ�నుడ�  యజమ�ను"±దwక;ను
±దwక;ను నను` పం12Tx? తమ మలమ	ను JనునటB6 ను తమ
మ�తKమ	ను �xK గ	నటB6 ను ]��కcడ �Kా �ారమ	]ద ఉన` 9ా#S±దwక;ను
నను` పం12ను గ�x అ" �ె1ిu 13131313 %tపu శబwమ	�� య��x´µష��
ఇట6 T:నుమ}#ాజ?ౖన అష�ª రF#ాà Z2లVAdన మ�టల; Vను(f. #ాà Z2ల
Vచుdన�ేమన%ా 14141414 ©̈��య��ేత ¹స��క;(f; !మ	4ను V(f1ింప శ�IN
9ా"�I �xలదు. 15151515 PQ�9ాను బట-C  !మ	4ను న!్మంAPQ�9ా
మనలను V(f1ించును; ఈ పటCణమ	 అష�ª రF #ాà �ేJలk Aక�క ��వ�న"

©̈��య� �ెప�చుTx`(ే. 16161616 ©̈��య� �ె1ిuన మ�ట ]రం%§క#Sంపవలదు;
అష�ª రF#ాà Z2లVచుdన �ేమన%ా Tx�� సం¥� �ేZి��" Tx±దwక; ]రF
బయట-�I వAdనPQడల ]లk పKJ మ"Ìి తన �xK m �ెటBC  ఫలమ	ను తన
అం¸రప� �ెటBC  ఫలమ	ను Jనుచు తన బµV ళØ6  �xK గ	చు నుండ�ను. 17171717 
అటB1ిమ4ట ]రF �xవక బKదుక;నటB6 %ా TEను వAd ] �ేశమ	వంట-
�ేశమ	నక;, అన%ా %�ధుమల;ను �xK �Ôరసమ	ను గల �ేశమ	నక;ను
ఆ}రమ	ను �xK m�ెటB6 నుగల �ేశమ	నక;ను !మ	4ను ¬Zి��" ��దును;
PQ�9ా !మ	4ను V(f1ించున" �ె1ిu ©̈��య� !మ	4ను ¹సప�చుd
చుTx`డ�. 18181818 ఆయ� జనమ	ల �ేవతలలk ఏ�ైనను తన �ేశమ	ను అష�ª రF
#ాà �ేJలkనుం(f V(f1ిం�ెTx? హమ�తp �ేవతల�మ�PQను? 19191919 అ#ాuదు
�ేవతల�మ�PQను? Z2పర�PÀమ	 �ేవతల�మ�PQను? ��¹Ö ను �ేశప� �ేవత
Tx �ేJలkనుం(f ��¹Ö నును V(f1ిం�ెTx? 20202020 PQ�9ా Tx �ేJలk నుం(f
PQర�షల�మ	ను V(f1ించు ననుటక; ఈ �ేశమ	ల �ేవతలలk ఏ�ైనను తన



�ేశమ	ను Tx �ేJలkనుం(f V(f1ింAన�� కల�x? అ" �ె12uను. 21212121 అP�ే
అత"�I పKతp�తN ర !య�వదw" #ాà Z2లVAd య	ండ�ట�ేత
9ా#?ంతమ�తKమ	ను పKతp� తN ర!య�క ఊర��"#S. 22222222 గృహ"#ా�హక;డ�ను

©̈Ú�య� క;మ� రFడ�T:ౖన ఎల���×మ	ను, WాZిN �యగ	 Ì2బµ`య	ను, #ాజ�ప�
ద¯ాN 9Eàల]దనున` ఆ¯ాప� క;మ�రFడగ	 ã9ాహÑను బటCల; Aంప���"

©̈��య�±దwక; వAd రబµª �³ ప>�Iన మ�టల"`య	 �ె>యజ?1ిu#S.
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1111 ©̈��య� V" తన బటCల; Aంప���" %�T:పటC  కటBC ��" PQ�9ా
మం��రమ	నక;��P 2222 గృహ "#ా�హక;డగ	 ఎల���×మ	ను, WాZిN �యగ	
Ì2బµ`ను, య�జక;లలk 12దwలను, ఆ¹à క;మ�రFడ�ను పKవకNయ	 T:ౖన
PQషయ�±దwక; పం12ను. 3333 �రF %�T:పటC  కటBC  ��"న9ా#?r అత"±దwక;
వAd అత"�� ఇట6 "#S ©̈��య� Z2లVచుdన�ేమన%ాఈ ��నమ	 శ\మయ	
hmయ	 దూషణయ	 గల ��నమ	, 1ిల6 ల; ప�టCవAd#S %ా" కనుటక; శ�IN
�xలదు. 4444 yవమ	గల �ేవ�" దూÌించు ట�?r అష�ª రF#ాజ?ౖన తన
యజమ�ను"�ేత పంపబ(fన రబµª �³ ప>�Iన మ�టల;  �ేవ�(ైన PQ�9ా
ఒక9Eళ ఆల�IంA,  �ేవ�(ైన PQ�9ాక; Vనబ(fయ	న` ఆ మ�టలనుబట-C
ఆయన అష�ª రF#ాàను గ��w ంచుTE¹. �ాబట-C  ">Aన W షమ	��రక; వ�

¼̈చుd%ా �Kా రÍన �ేయ	మ	. 5555 #ాజ?ౖన ©̈��య� ZLవక;ల; PQషయ� ±దwక;
#ా%ా 6666 PQషయ� 9ా#S�� ఇట6 T:ను] యజమ�ను"�I ఈ మ�ట �ె>యజ³య	(f;
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా అష�ª రF#ాà ZLవక;ల; నను` దూÌింప%ా



వ� V"న మ�టలక; భయపడవదుw . 7777 అత"లk ఒక ఆత4ను TEను
ప�ట-C ంతpను; వదంJ V" తన �ేశమ	నక; 9:È6��వ�ను. అత" �ేశమందు
ఖడ¶ మ	�ేత అత"" కcలజ³య	దును. 8888 అష�ª రF#ాà ల��×షp పటCణమ	ను
V(fA 9:È6 >బµ` ]ద య	దzమ	 �ేయ	చుండ%ా రబµª �³ ��P అత"
క>Zి��T:ను. 9999 అంతట కcషp#ాజ?ౖన J#úా �ా తన ]ద య	దzమ	 �ేయ	టక;
వ�ెdన" అష�ª రF #ాàనక; Vనబ(f నప�డ� అతడ� ©̈��య�±దwక;
దూతలను పం1ి PÀల�గ	 ఆజ® ఇ�ెdను. 10101010 య��x #ాజగ	 ©̈�� య���
ఈల�గ	 �ెప�(fPQర�షల�మ	 అష�ª రF#ాà �ేJ�I అపu%Sంపబడద" �ె1ిu వ�
నమ	4��"య	న`  �ేవ�"�ేత ¹స��క;మ	. 11111111 అష�ª రF#ాàల;
సకల�ేశమ	 లను బÐJN %ా నhంపజ³Zిన సంగJ క; Vనబ(fన�� గ�x;
వ�మ�తKమ	 త1ిuంచు��ందు9ా? 12121212 Tx 1ితరFల; "ర�4 లమ	�ేZిన
%�జjను9ారF %ా" }#ాను9ారF %ా" #?జ?ప�ల; %ా" �ెలWాîరFలkనుం(fన
ఏ�ెయ	ల; %ా" తమ �ేవతల స}యమ	వలన త1ిuంచు��"#ా? 13131313 
హమ�తp #ాà ఏమ�PQను? అ#ాuదు#ాàను Z2పర�PÀమ	 Á̈న ఇ9ా� అను
పటCణమ	ల #ాàల;ను ఏ���#S? అ" 9Kా Zి#S 14141414 ©̈��య� దూతల�ేJలkనుం(f
ఆ ఉతN రమ	 ¬Zి��" చ��V PQ�9ా మం��రమ	లk"�I ��P PQ�9ా
స"`¥�" �x" V1ిu పరA 15151515 PQ�9ా స"`¥�" ఇట6 " �Kా రÍన�ేZ2ను 16161616
PQ�9ా, �?ర� బ	ల మధ�ను "వZించుచున` ఇW\ా P�Úయ	ల �ే9ా,
భ�మ���ాశమ	లను కల;గజ³Zిన అ���¬య �ే9ా, వ� లkకమందున` సకల
#ాజ�మ	లక; �ేవ�డ9:ౖ య	Tx`వ�. 17171717 Z2ౖన�మ	ల క¥�పJవగ	 PQ�9ా, �ెV
±%S¶  ఆల�Iం చుమ	; PQ�9ా, కను`ల; �ెరA దృÌిC ంచుమ	; yవమ	 గల



�ేవ�డ9:ౖన "ను` దూÌించుట�?r సT:ú#§బ	 పం1ిన 9ా" మ�టలను
�ెV"బ¿టBC మ	. 18181818 PQ�9ా, అష�ª రF #ాàల; ఆ జనమ	లను 9ా#S
�ేశమ	లను �ాడ� �ేZి 19191919 9ా#S �ేవతలను అ%S`లk 9EZిన�� "జ�¤. ఆ
#ాజ�మ	ల �ేవతల; "జ���న �ేవ�డ� �ాక మనుషp�ల�ేత �ేయబ(fన కఱÃల;
#ాళØ6  %ా" �ేవతల; �ావ� గనుక 9ారF 9ా#S" "ర�4లమ	�ేZి#S. 20202020 PQ�9ా,
లkకమందున` 9E "జమ	%ా 9E అ���¬య �ేవ�డ9:ౖన PQ�9ా వ"
సమసN  జనుల; �ె>Zి��నునటB6  అత" �ేJలkనుం(f మమ	4ను ర�fంచుమ	. 21212121
అంతట ఆ¹à క;మ�రF(ైన PQషయ� ©̈��య� ±దwక; ఈ వరNమ�నమ	
పం12నుఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ� డగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా అష�ª రF
#ాజ?ౖన సT:ú#§బ	 Vషయమందు వ� Tx PQదుట �Kా రÍన �ేZిJ9E. 22222222
అత"గ�#Sd PQ�9ా Z2లVచుdమ�ట ఏదన%ా Zీãను క;మ�#SPQ�న కన�క
"ను` దూషణ �ేయ	 చున`�� ఆ�� "ను` అప}స�మ	 �ేయ	చున`��
PQర�షల�మ	 క;మ�#S "ను` చూA తల ఊచు చున`��. 23232323 వ� ఎవ#S"
Jరస�#SంAJV? ఎవ#S" దూÌింAJV? వ� గ#S�ంA PQవ#S" భయ12ట-CJV?
ఇW\ా P�Úయ	ల ప#S�దz�ేవ�"TE గ�x? 24242424  దూతల�ేత PQ�9ాను
Jరస�#SంA  �ల�గ	 ప>�IJV Tx రథమ	ల సమ	�xయమ	�� TEను పర�త
hఖర మ	ల ]���I" లsబµT°ను �ారî�మ	లక;ను ఎ�I�య	Tx`ను ఎతpN గల
�x" �ేవ�xరF వృmమ	లను W \ష¡ ���న సరళవృmమ	లను న#S�I9EZియ	Tx`ను
9ా" దూరప� స#Sహదుw లలkనున` సతKమ	లలk"�I" క#?4ల; ఫలవంతమ	లగ	
�³తK���న అడV లk"�I" పK9EhంAయ	Tx`ను. 25252525 TEను తKV� ళØ6
�ానమ	�ేZియ	Tx`ను Tx అర�ా>�ేత TEను ��టC���న సÍలమ	ల నదుల



న"`ట-" ఎం(f���ేZియ	Tx`ను 26262626 TETE ప�ర�మం�ే �º" కల;గజ³ZిJన"య	
ప�#ాతన �ాలమం�ే �º" "రÞPంAJన"య	 క; Vనబడల��x?
�Kా �ారమ	ల;గల పటCణమ	లను వ� �ాడ� ��బË ల;%ా �ేయ	ట Tx వలనTE
సంభVంAన��. 27272727 �ాబట-C  9ాట- �ాప�రసుÍ ల; బల ß̈నులsౖ జ(fZి#S. V´µK ంJTUం��
��లమ	లk" గ(fiవలsను �ాడ9Eయ" �ేలవలsను అP#S. 28282828 వ�
కcరFdండ�టయ	 బయల;9:ళØ6 టయ	 లkప>�I వచుdటయ	 Tx]ద9Eయ	
రం�?ల;ను Txక; �ె>ZLయ	న`V. 29292929 Tx]ద వ� 9Eయ	 రం�?ల;ను వ�
�ేZిన కలహమ	ను Tx �ెవ�లలk జ��ెdను Tx %ాలమ	  మ	క;�నక;
త%S>ం�ెదను Tx కæç6మ	  T°ట-లk 12ట-C  "ను` మÈ6ం�ెదను వ� వAdన
మ�ర¶మ	నTE "ను` మÈ6ం�ెదను. 30303030 మ#Sయ	 PQషయ�
�ె1ిuన�ేమన%ా ©̈��య�, �I�ే సూచనయగ	ను. ఈ సంవతqరమందు �x"
అంతట అ�ే పండ� ¥xన�మ	ను, #?ండవ సంవతqరమందు �x"నుం(f కల;గ	
¥xన�మ	ను ]రF భ	�ంతpరF. మ�డవ సంవతqరమ	న ]రF VతNనమ	 VJN
�ేల; �Åయ	దురF; �xK m��టల; Txట- 9ాట-ఫలమ	 ననుభVంచుదురF. 31313131 య��x
వంశమ	లk త1ిuంచు ��"న W షమ	 ఇంకను �I\ం���I 9EరF త"` ]���I ఎ��%S
ఫ>ంచును. 32323232 W Ìించు 9ారF PQర�షల�మ	లk నుం(f బయల;�ేరFదురF,
త1ిuంచు ��"న9ారF Zీãను ��ండలkనుం(f బయల;�ేరFదురF; Z2ౖన�
మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ఆస�IN �º" T:ర 9EరFdను. 33333333 �ాబట-C
అష�ª రF#ాàనుగ�#Sd PQ�9ా Z2లVచుdన �ేమన%ా అతడ� ఈ
పటCణమ	లk"�I #ాడ�; �x"]ద ఒక బµణ���న పKã%Sంపడ�; ఒక �³(ెమ	 T:ౖన
�x"�I కనుపరచడ�; �x"PQదుట మ	టC(f ��బË కటCడ�. 34343434 ఈ పటCణమ	



లkప>�I #ాక �xను వAdన మ�ర¶మ	నTE అతడ� J#S%S ��వ�ను; ఇ�ే PQ�9ా
9ాక;�. 35353535 Tx "!తNమ	ను Tx ZLవక;(ైన �x�దు "!తNమ	ను TEను ఈ
పటCణమ	ను �ా�ా(f ర�fంచుదును. 36363636 అంతట PQ�9ా దూత బయల;�ే#S
అష�ª రF9ా#S దండ� 1Lటలk లm PQనుబ��PQ�దు9Eలమం��" n�ెN ను;
ఉదయమ	న జనుల; ల�వ%ా 9ారందరFను మృతకæïబర మ	ల;%ా ఉం(f#S. 37373737
అష�ª రF#ాజ?ౖన సT:ú#§బ	 J#S%S��P T:9: పటCణమ	నక; వAd "వZింAన
తరF9ాత 38383838 అతడ� "¯�K క; అను తన �ేవత మం��రమందు nÖ క;� చుండ%ా
అత" క;మ�రFలsౖన అదK��4లsక;ను Ì2#?జ?రFను ఖడ¶ మ	�� అత" చం1ి
ఆ#ా#ాతp�ేశమ	లk"�I త1ిuంచు ��"��P#S. అప�డ� అత" క;మ�రF(ైన
ఎసరú�ోw ను అత"�I మ�రF%ా #ాజjPQను.
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1111 ఆ ��నమ	లలk ©̈��య�క; మరణకర���న #�గమ	 కల;గ%ా పKవకNయ	
ఆ¹à క;మ�రFడ�T:ౖన PQషయ� అత"±దwక; వAdవ�
మరణమవ�చుTx`వ�, బKదుకవ� గనుక వ�  Pల;6  చక�బ¿టBC  ��నుమ"
PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ" �ెపu%ా 2222 అతడ� తనమ	ఖమ	ను %�డతటBC
JKప���" 3333 PQ�9ా, య�xరÍ హృద య	డT:ౖ సత�మ	��  స"`¥�" TET:టB6
నడచు ��ంట-T°,  దృÌిC �I అనుకcలమ	%ా సమసNమ	ను TET:టB6  జ#S%SంAJT°,
కృప�� జj® పకమ	 �ేZి��నుమ" ©̈��య� క`ళØ6  Vడ�చుచు PQ�9ాను
�Kా #SÍం ప%ా 4444 PQ�9ా 9ాక;� PQషయ�క; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను.
5555 వ� J#S%S ©̈��య� ±దwక; ��P అత"�� ఇట6 నుమ	 1ితరF(ైన



�x�దునక; �ేవ�(ైన PQ�9ా క; Z2లVచుdన �ేమన%ావ� క`ళØ6
Vడ�చుట చూAJ";  �Kా రÍన TEనం%§క#SంAయ	Tx`ను; 6666 ఇంక ప�� Á̈ను
సంవతqర మ	ల ఆయ	ష�మ	 �I�ెdదను. మ#Sయ	 ఈ పటCణమ	ను TEను
�ా�ాడ�చు "ను`ను ఈ పటCణమ	ను అష�ª రF#ాà �ేJలk పడక;ండ
V(f1ిం�ెదను. 7777 PQ�9ా �xను ప>�Iన మ�ట T:ర9EరFdననుటక; ఇ��
PQ�9ావలన క; క>%Sన సూచన; 8888 ఆ}à ఎండ గ(fయ�రమ	]ద
సూరF�" �ాంJ�ేత ��%Sన డ మరల ప����టB6  ఎక� జ³Z2దను. అప�డ�
సూర��ాంJ ��%Sన ��ట6 లk అ�� ప�� ��టB6  మరల ఎ�?�ను. 9999 య��x#ాజ?ౖన

©̈��య� #�%SPQ� ఆ#�గ�మ	 ��ం��న తరF9ాత అతడ� రAPంAన��. 10101010 Tx
��నమ	ల మ¥x�హ`�ాలమందు TEను �ా�xళ �x�రమ	న ��వలZి వ�ెdను. Tx
ఆయ	W îషమ	 ��%tటBC ��" య	Tx`ను. 11111111 PQ�9ాను, సyవ�ల �ేశమ	న
PQ�9ాను చూడక��వ�దును. మృతpల లkక"9ాZిT:ౖ ఇకను మనుషp�లను
�ానక ��వ�దున" TEనను��ంట-". 12121212 Tx "9ాసమ	 12#S�I9Eయబ(ెను
%tఱÃల�ాప#S గ	(fZ2వలs అ�� Tx±దwనుం(f ఎJN  ��" ��బ(ెను. TEయ	9ాడ�
తన ప" చుటBC ��నునటB6  TEను Tx yవమ	 మ	%SంచుచుTx`ను ఆయన నను`
బ�ెwనుం(f కJN #SంచుచుTx`డ� ఒక ��నమ	లk%ా వ� నను`
సమ�1ిN �ేయ	చుTx`వ�. 13131313 ఉదయమగ	వరక; ఓరFd��ంట-" Zింహమ	
ఎమ	కలను VరచునటB6  TU1ిu�ేత Tx PQమ	కల"`య	 VరFవబ(ెను ఒక
��నమ	లk%ాTE వ� నను` సమ�1ిN �ేయ	దువ� 14141414 మంగలకJN  1ిటCవలsను
ఓ�ె��రFక;వలsను TEను �Iచ�Iచ ల�(fJ" గ	వ�వలs మ�>¶J"
ఉన`తసÍలమ	తటBC  చూA చూA Txకను`ల; �öణÝం �ెను Txక; శ\మ క>%?ను;



PQ�9ా, Tx��రక; ప�ట బ(f య	ండ�మ	. 15151515 TETEమందును? ఆయన Txక;
మ�ట ఇ�ెdను ఆయTE T:ర9E#?dను. Txక; క>%Sన 9ా�క;లమ	నుబట-C  Tx
సంవతqరమ	ల"`య	 TEను ��ల6 %ా నడచు ��ందును. 16161616 పKభ	9ా, �ట-వలన
మనుషp�ల; yVంచుదురF �ట-వలనTE Tx ఆత4 yVంచుచున`�� వ� నను`
బµగ	�ేయ	దువ� నను` yVంపజ³య	దువ� 17171717 !క;�ట���న ఆయ�సమ	
Txక; T:మ4�� కల; గ	టక; �ారణమ�PQను  1LKమ�ేత Tx �Kా ణమ	ను
Txశనమను %�J నుం(f V(f1ింAJV.  �ప� 9:నుకతటBC  Tx
�ాపమ	ల"`య	 వ� �ార 9EZిJV. 18181818 �ా�xళమ	న క; సుN J కల;గదు
మృJ క; కృతజ®�x సుN J �ె>6 ంపదు సమ�¥�లk"�I ��గ	9ారF  సత�మ	ను
ఆశ\Pం చరF. 19191919 సyవ�ల;, సyవ�ల� గ�x "ను` సుN JంచుదురF ఈ ��నమ	న
TEను సyవ�డT:ౖ "ను` సుN Jంచు చుTx`ను. తండ�K ల; క;మ�రFలక; 
సత�మ	ను �ె>యజ³తpరF PQ�9ా నను` ర�fంచు9ాడ� 20202020 మన
yVత��నమ	ల"`య	 PQ�9ా మం��రమ	లk తంJ9ాద�మ	ల;
9ాPంతpమ	. 21212121 మ#Sయ	 PQషయ� అం¸రప�పండ6  మ	దw  ¬Zి��" ఆ
ప�ండ�క; కటCవలsను, అప�డ� అతడ� బµగ	పడ�న" �ె12uను. 22222222 మ#Sయ	

©̈��య�TEను PQ�9ా మం��రమ	నక; ��PQదననుటక; గ	రF�ేమ"
య(f%S య	ం(ెను.
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1111 ఆ �ాలమందు బబ	లkను#ాàను బల�xను క;మ� రFడ�T:ౖన ��#�దకËల�xను
©̈��య� #�%SPQ� బµగ	 ప(fన సంగJ V" పJKకలను �ానుకను అత"



±దwక; పంప%ా 2222 ©̈��య� దూతల; వAdన మ�ట V" 9ా#S" లkప>�I
ర1ిuంA, తన PంటTE! #ాజ�మం�ే! క>%Sన సమసNవసుN వ�లలk �ే""
మరFగ	 �ేయక తన ప�xరÍమ	ల; గల ��టBC ను 9:ం(f బం%ారమ	లను
గంధవర¶మ	లను ప#Sమళ �ైలమ	ను ఆయ	ధWాలను తన ప�xరÍమ	లలk
నున` సమసNమ	ను 9ా#S�I చూ1ిం�ెను. 3333 1ిమ4ట పKవకNPQ�న PQషయ� #ాజ?ౖన

©̈��య�±దwక; వAdఆ మను షp�ల; ఏమ"#S? ±దwక; ఎక�డనుం(f
వAd#S? అ" యడ�గ%ా ©̈��య�బబ	లkనను దూర�ేశమ	నుం(f 9ారF
వAdయ	Tx`ర" �ె12uను. 4444  Pంట 9ా#³�¤! చూAర" అతడడ�గ%ా

©̈��య�Tx ప�xరÍమ	లలk �ే"" మరFగ	�ేయక Tx Pంటనున`
సమసNమ	ను TEను 9ా#S�I చూ1ింAయ	Tx`నT:ను. 5555 అంతట PQషయ�

©̈��య��� "ట6 T:నుPQ�9ా Z2లVచుd మ�ట Vనుమ	 6666 #ాబ¢వ�
��నమ	లలk ఏ!య	 !గ	లక;ండ  Pంటనున` సమసNమ	ను, TEట-వరక;
 1ితరFల; సమ కc#Sd �xA12ట-Cన�� అంతయ	ను బబ	లkను పటCణమ	నక;
ఎJN ��" ��వ�దుర" Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�.
7777 మ#Sయ	  గర»మందు ప�ట-Cన  ప�తKసంతpను బబ	లkను #ాà
నగరFనందు నప�ంసక;ల%ా �ేయ	ట�?r 9ారF ¬Zి��"��వ�దురF. 8888 అందుక;

©̈��య�వ� �ె>యజ³Zిన PQ�9ాఆజ® ��ప�న జరFగ	ట �¤ల�; Tx
��నమ	లలk సమ�¥xన సత�మ	ల; కల;గ	ను%ాక అ" PQషయ��� అT:ను.
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1111 ] �ేవ�డ� Z2లVAdన మ�ట ఏదన%ా, 2222 Tx జనులను ఓ�xరFd(f ఓ�xరFd(f



PQర�షల�మ	�� 1LKమ%ా మ�టల�డ�(f ఆ�� య	దz�ాలమ	 సమ�పNమPQ�ను
ఆ�� �ోషరFణమ	 ¬రdబ(ెను PQ�9ా �ేJవలన ఆ�� తన సమసN
�ాపమ	ల "!తNమ	 #?ం(fంతల; ��ం�ెనను సమ��xరమ	 ఆ��క; పKకట-ంచు(f.
3333 ఆల�Iంచు(f, అడVలk ఒకడ� పKకట-ంచుచుTx`డ� ఎట6 న%ా అరణ�మ	లk
PQ�9ాక; మ�ర¶మ	 Zిదz  పరచు(f ఎ(x#Sలk మ� �ేవ�" #ాజమ�ర¶మ	
స#ాళమ	 �ేయ	(f. 4444 పKJ లkయను ఎతpN  �ేయవలsను పKJ పర�తమ	ను పKJ
��ండను అణచవలsను వంకరV చక�%ాను కరF�?rనV సమమ	%ాను ఉండ వలsను.
5555 PQ�9ా మ ©̈మ బయల;పరచబడ�ను ఒకడ�ను తపuక;ండ సర�శ#§రFల;
�x" చూ�ెదరF ఈల�గ	న జరFగ	న" PQ�9ా Z2లVAdయ	Tx`డ�. 6666
ఆల�Iంచు(f, పKకట-ంచుమ" ±కడ� ఆజ® ఇచుd చుTx`డ� TETE!
పKకట-ంతpన" మ#S ±కడడ�గ	చుTx`డ�. సర�శ#§రFల; గ(fiPQ� య	Tx`రF
9ా#S అందమంతయ	 అడVప�వ��వలs ఉన`�� 7777 PQ�9ా తన Wా�సమ	
�x"]ద ఊద%ా గ(fi  PQండ�ను ప�వ�� 9ాడ�ను "శdయమ	%ా జనుల;
గ(fiవంట-9ా#³. 8888 గ(fi  PQం(f��వ�ను �x" ప�వ�� 9ా(f��వ�ను మన �ేవ�"
9ాక�మ	 "త�మ	 "ల;చును. 9999 Zీãనూ, సు9ారN పKట-ంచుచున`�xTx,
ఉన`తపర�తమ	 ఎక;�మ	 PQర�షల�మ�, సు9ారN పKకట-ంచుచున`�xTx,
బలమ	%ా పKకట-ంచుమ	 భయపడక పKకట-ంప�! ఇ��%� ] �ేవ�డ� అ"
య��x పటCణమ	లక; పKకట-ంచుమ	. 10101010 ఇ��%� తన బµహÑ9E తన పmమ	న
ఏల;చుండ%ా పKభ	వగ	 PQ�9ా �xTE శ�INసంపను`(ై వచుdను ఆయన
ఇచుd బహÑమ�నమ	 ఆయన±దwనున`�� ఆయన �ేయ	 పKJ�ారమ	
ఆయనక; మ	ందు%ానడచుచున`��. 11111111 %tఱÃల�ాప#Sవలs ఆయన తన మందను



�¤ప�ను తన బµహÑవ��� %tఱÃ1ిల6 లను కc#Sd #tమ	4న ఆ"ంచు��"
¹య	ను �ా>చుd9ాట-" ఆయన ��ల6 %ా న(f1ించును. 12121212 తన ప�(fZిట-లk
జలమ	ల; ��>Aన9ా(ెవడ�? జ³న�� ఆ�ాశమ	ల ��ల చూAన9ా(ెవడ�?
భ�!లk" మను` ��ల�ాతKలk ఉంAన9ా(ెవడ�? �xK సు�� పర�తమ	లను
త�Aన9ా(ెవడ�? త�"క�ేత ��ండలను త�Aన9ా(ెవడ�? 13131313 PQ�9ా
ఆత4క; TE#Suన9ా(ెవడ�? ఆయనక; మంJKPQ� ఆయనక; బ¢ధపరAన9ా(ెవడ�?
ఎవ"±దw ఆయన ఆలkచన అ(f%?ను? 14141414 ఆయనక; V9Eకమ	
కల;గజ³Zిన9ా(ెవడ�? Tx�యమ�ర¶మ	ను గ�#Sd ఆయనక; TE#Suన9ా(ెవడ�?
ఆయనక; జj® నమ	ను ఆభ�Zింపజ³Zిన9ా(ెవడ�? ఆయనక; బ	��zమ�ర¶మ	
బ¢¥�ంAన9ా(ెవడ�? 15151515 జనమ	ల; �ేదనుం(f జjరF ëందువ�లవంట-V జనుల;
�xK సు]�� ధూÈవంట-9ారF �º�పమ	ల; %ా>�I ఎగ	రF సూm4 #³ణ	వ�లవలs
నున`V. 16161616 స!ధలక; లsబµT°ను �xలక��వ�ను దహనబ>�I �x" ప�వ�ల;
�xలవ� 17171717 ఆయన దృÌిC �I సమసN  జనమ	ల; ల�నటBC %ాTE య	ండ�ను ఆయన
దృÌిC �I అV అ´µవమ	%ాను &న�మ	%ాను ఎంచబడ�ను. 18181818 �ావ�న ]రF
ఎవ"�� �ేవ�" ��ల;dదురF? ఏ ర�పమ	ను ఆయనక; ¯ాట-�ేయగలరF? 19191919
Vగ\హమ	ను చూడ%ా h>u �x"" ��త��య	ను కం¯ా> �x"" బం%ారF
#³క;ల�� ��దుగ	ను �x"�I 9:ం(f %tల;సుల; �ేయ	ను 20202020 Vల;వగల�x""
అ#Suంపజjల" రసుడ� ప�చd" మ�Ö ను ఏరuరచు��నును కదల" Vగ\హమ	ను
¯ాÍ 1ించుటక; TEరFuగల ప" 9ా" 9:ద�I 1ిల;చు��నును. 21212121 ]క; �ె>య�x?
]రF Vనల��x? nదట-నుం(f ఎవరFను ]�� �ెపuల��x? భ�!"
¯ాÍ 1ించుటనుబట-C  ]రF�x" గ\ ©̈ంపల��x? 22222222 ఆయన భ�మండలమ	]ద



ఆZీను(ై య	Tx`డ� �x" "9ాసుల; !డతలవలs కనబడ�చుTx`రF ఒకడ�
�ెరను V1ిuనటB6  ఆయన ఆ�ాశ9:ౖWాల�మ	ను 9ా�1ింపజ³Z2ను ఒకడ�
గ	(xరమ	 9EZినటB6  ఆయన �x"" "9ాస సÍలమ	%ా ఏరuర�ెను. 23232323 #ాàలను
ఆయన ల�క;ండ�ేయ	ను భ�!±క� Tx�య�¥�పతpలను మ�య�స�ర�ప�
ల;%ా �ేయ	ను. 24242424 9ారF TxటబడగTE VతNబడగTE 9ా#S nదల; భ�!లk 9EరF
తన`కమ	ను1L ఆయన 9ా#S]ద ఊద%ా 9ారF 9ా(f��వ�దురF సు(f%ా>
��టBC ను ఎగర%tటBC నటB6  ఆయన 9ా#S" ఎగర%tటBC ను. 25252525 వ� ఇత"��
సమ�నుడవ" ]రF నT:`వ"�I ¯ాట- �ేయ	దురF? అ" ప#S�దుz డ�
అడ�గ	చుTx`డ�. 26262626 ]కను`ల; 12ౖ�?JN  చూడ�(f �ట-" ఎవడ� సృ�ం�ెను? �ట-
లsక���ప�న �ట- సమ�హమ	లను బయల; �ేరజ³Zి �ట"`ట-�I" 1LరFల; 12ట-C
1ిల;చు9ా(ే గ�x. తన అ¥�కశ�IN�ేతను తనక; క>%Sయ	న` బల�Jశయమ	
�ేతను ఆయన ±క�ట-PQ�నను V(fA12టCడ�. 27272727 య��Åబ�Tx మ�ర¶మ	
PQ�9ాక; మరF%?r య	న`�� Tx Tx�యమ	 Tx �ేవ�" దృÌిC �I కనబడల�దు
అ" 9Eల అనుచుTx`వ�? ఇW\ా P�లc, 9Eల ఈల�గ	 �ెప�చుTx`వ�? 28282828 క;
�ె>యల��x? వ� Vనల��x? భ���గంతమ	లను సృ�ంAన PQ�9ా
"తp�డగ	 �ేవ�డ� ఆయన ¯�మ4Zిల6 డ� అలయడ� ఆయన జj® నమ	ను
Wó¥�ంచుట అ¯ాధ�మ	. 29292929 ¯�మ4Zి>6న9ా#S�I బల!చుd9ాడ� ఆయTE
శ�IN ß̈నులక; బల��వృ��z  కల;గజ³య	9ాడ� ఆయTE. 30303030 బµల;రF

¯�మ4Zిల;6 దురF అలయ	దురF ¸°వనసుÍ ల; తపuక �¾ట-Kల;6 దురF 31313131
PQ�9ా��రక; ఎదురF చూచు9ారF నూతన బలమ	 ��ందుదురF 9ారF
ప�f#ాàలవలs #?క�ల; �x1ి 12ౖ�I ఎగ	రFదురF అలయక పరF%?తpN దురF



¯�మ4Zిల6 క న(fA��వ�దురF.
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1111 �º�పమ	ల�#ా, TxPQదుట మ�నమ	%ా నుండ�(f జనమ	ల�#ా, నూతనబలమ	
��ందు(f. 9ారF Tx స"`¥��I వAd మ�టల�డవలsను 9ా�జ?�మ	 ¬రFd��నుటక;
మనమ	 కcడ���ందమ	 రం(f. 2222 తన పKవరNన అంతట-లk J" జ#S%Sంచు9ా""
త�రFu నుం(f #³1ి 1ి>Aన9ా(ెవడ�? ఆయన అత"�I జనమ	లను
అపu%SంచుచుTx`డ� #ాàలను లkపరచుచుTx`డ� ధూÈవలs9ా#S" అత"
ఖడ¶ మ	నక; అపu%SంచుచుTx`డ� ఎ%S#S��వ� ��టBC వలs అత" Vంట-�I 9ా#S"
అపu%Sంచు చుTx`డ�. 3333 అతడ� 9ా#S" తరFమ	చుTx`డ� �xను
ఇంతక;మ	ందు 9:ళå"��K వTE సుర�fతమ	గ �xట-��వ�చుTx`డ�. 4444 ఎవడ� �º"
TxలkAంA జ#S%Sం�ెను? ఆ��నుం(f మ�నవ వంశమ	లను 1ి>Aన9ాడT:ౖన
PQ�9ానగ	 TETE TEను nదట-9ాడను కడవ#S9ా#S��ను ఉండ�9ాడను. 5555
�º�పమ	ల; చూA ��గ	ల;పడ�చున`V భ���గంతమ	ల; వణక;చున`V
జనుల; వAd �ేరFచుTx`రF 6666 9ారF ఒక"��కడ� స}యమ	 �ేZి��ందురF
¥ైర�మ	 వ ©̈ంచుమ" ±క"�� ఒకడ� �ెప� ��ందురF. 7777 అతpక;టనుగ�#Sd
అ�� బµగ	%ా ఉన`ద" �ె1ిu h>u కం¯ా>" ��K �xqహపరచును సు�ెN ��
నునుప��ేయ	9ాడ� �xగ> ]ద ��టBC  9ా"" ��K �xqహపరచును Vగ\హమ	
కదలక;ండ ప"9ాడ� �¤క;ల�� �x" ë%Sంచును. 8888 Tx ZLవక;డ9:ౖన ఇW\ా P�లc,
TETEరuరచు��"న య��Åబ�,Tx ZL` ©̈తp(ైన అబµK }మ	 సం�xనమ�, 9999
భ���గంతమ	లనుం(f TEను పటBC ��" �x" ��నల నుం(f 1ిల;చు��"న9ా(x, 10101010



వ� Tx �xసుడవ"య	 TEను "ను` ఉ1L�fంపక P�రuరచు��ంట-న"య	 TEను
�� �ె1ిuయ	Tx`ను క; ��(ైయ	Tx`ను భయపడక;మ	 TEను  �ేవ�డT:ౖ
య	Tx`ను ��గ	ల;పడక;మ	 TEను "ను` బలపరతpను క; స}యమ	
�ేయ	9ాడను TETE Jయను Tx ద�fణహసNమ	�� "ను` ఆదు��ం దును. 11111111
]ద �Åపప(fన9ారందరF Zిగ	¶ ప(f Vస4య nం�ె దరF �� 9ా��ంచు9ారF
మ�య��� నhంA��వ�దురF 12121212 �� కల ©̈ంచు9ా#S" వ� 9:దక;దువ� %ా"
9ా#S" కను%tనల�క��వ�దువ� �� య	దzమ	 �ేయ	9ారF మ�య���
��వ�దురF అ´µవ�లగ	దురF. 13131313  �ేవ�డT:ౖన PQ�9ానగ	
TEనుభయపడక;మ	 TEను క; స}యమ	 �ేZ2దన" �ెప�చు  క;(f�ేJ"
పటBC ��నుచుTx`ను. 14141414 ప�రFగ	వంట- య��Åబ�, స�లuజనమగ	 ఇW\ా P�లc,
భయపడక;(f TEను క; స}యమ	 �ేయ	చుTx`ను అ" PQ�9ా
Z2లVచుdచుTx`డ�  V¹చక;డ� ఇW\ా P�ల; ప#S�దz  �ేవ�(ే. 15151515 కక;�ల;
12టCబ(f పదునుగల ��\ తN �ైన ను#S1ి(f మ�Ö ను%ా "ను` "య!ంAయ	Tx`ను
వ� పర�తమ	లను నూరFdదువ� 9ాట-" ��(f �ేయ	 దువ� ��ండలను
��టBC వలs �ేయ	దువ� 16161616 వ� 9ాట-" %ా>ంచ%ా %ా> 9ాట-" ��" ��వ�ను
సు(f%ా> 9ాట-" �ెదర%tటBC ను. వ� PQ�9ానుబట-C  సం��Ìించుదువ�
ఇW\ా P�ల; ప#S�దz�ేవ�"బట-C  అJశయపడ�దువ�. 17171717 �ºనద#SదుK ల; ళØ6
9:దక;చుTx`రF, ళØ6  �ొరకక 9ా#S Txల;క ద1ిu�ేత ఎం(f��వ�చున`��,
PQ�9ా అను TEను 9ా#S�I ఉతN ర!�ెdదను ఇW\ా P�ల; �ేవ�డT:ౖన TEను
9ా#S" VడTxడను. 18181818 జనుల; చూA PQ�9ా హసNమ	 ఈ �ార�మ	
�ేZ2న"య	 ఇW\ా P�ల; ప#S�దz  �ేవ�డ� �º" కల;గజ³Z2న"య	 �ె>Zి��"



మనస�#SంA సuషCమ	%ా గ\ ©̈ంచు నటB6  19191919 �ెటB6 ల�" ��టCల]ద TEను
నదులను �ారజ³Z2దను లkయలమధ�ను ఊటలను ఉబ	కజ³Z2దను అరణ�మ	ను
ట-మడ�గ	%ాను ఎం(fన TEలను ట-బ	గ¶ల;%ాను �ేZ2దను. 20202020 TEను
అరణ�మ	లk �ేవ�xరF వృmమ	ను తpమ4 �ెట6 ను %tం��ెట6 ను �ైలవృmమ	ను
Txట-ం �ెదను అడVలk తమ�లవృmమ	లను సరళవృmమ	లను TE#?(f
వృmమ	లను TxటMదను. 21212121 9ా�జ?�మ�డ�డ" PQ�9ా అనుచుTx`డ� ]
రFàవ� చూ1ించుడ" య��Åబ	#ాà �ెప� చుTx`డ�. 22222222 జరFగబ¢వ�9ాట-"
VశదపరA మ�PQదుట �ె>య జ?ప�(f ప�ర����న9ాట-" Vశదపరచు(f
�¤మ�లkAంA 9ాట- ఫలమ	ను �ె>Zి��నునటB6  9ాట-" మ�క; �ె>యజ?ప�(f
ల�"PQడల #ాగల9ాట-" మ�క; �ె>యజ?ప�(f. 23232323 ఇక]దట #ాబ¢వ�
సంగతpలను �ె>యజ?ప�(f అప�డ� ]రF �ేవతల" �¤మ	 ఒప���ందుమ	
�¤మ	 ఒక#STUకరమ	 ¯ాట-�ేZి��" కను%tనునటB6  �¤లsౖనను �×(ైనను �ేయ	(f.
24242424 ]రF మ�య�సం�xనమ	 ] �ార�మ	 &న�మ	 !మ	4ను
�ÅరF��ను9ారF Á̈య	ల;. 25252525 ఉతN ర��క;�నుం(f TETUక" #³ప�చుTx`ను Tx
Txమమ	న �Kా #SÍంచు9ా(ొకడ� సూ#��దయ ��క;�నుం(f వచుdచుTx`డ� ఒకడ�
బ	రద �¾K క;�నటB6  క;మ4#S మను` �¾K క;� నటB6  అతడ� Z2ౖTx�¥�పతpలను
నలగ�ొKక;�ను. 26262626 �¤మ	 ఒప���నునటB6  జ#S%Sన�x"" ఆ��నుం(fయ	
�ె>యజ?1ిuన9ా(ెవడ�? ఆ 9ాదమ	 Tx�యమ" �¤మ	 అనునటB6  ప�ర�
�ాలమ	న �x"" �ె>యజ?1ిuన9ా(ెవడ�? �x" �ె>యజ?ప�9ా(ెవడ�ను ల�డ�
Vను1ించు 9ా (ెవడ�ను ల�డ�] మ�టల; Vను9ా(ెవడ�ను ల�డ�. 27272727
ఆల�Iంచు(f, అVP� అ" nదట Zీãను�� �ె1ిuన 9ాడను TETE



PQర�షల�మ	నక; వరNమ�నమ	 పKకట-ంప� TUక" TETE పం1ిJ". 28282828 TEను
చూడ%ా ఎవడ�ను ల�క��PQను TEను 9ా#S" పKశ`9Eయ%ా పKతp�తN ర!య�గల
ఆలkచనకరN PQవడ�ను ల�క��PQను. 29292929 9ారందరF మ�య�స�ర�ప�ల; 9ా#S
�I\యల; మ�య 9ా#S ��తVగ\హమ	ల; &న�మ	ల; అV వట-C %ా>PQ�
య	న`V.
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1111 ఇ��%� TEను ఆదు��ను Tx ZLవక;డ� TEను ఏరuరచు��"న9ాడ� Tx
�Kా ణమ	నక; 1ిKయ	డ� అత"యందు Tx ఆత4ను ఉంAయ	Tx`ను అతడ�
అన�జనులక; Tx�యమ	 కనుపరచును. 2222 అతడ� �³కల; 9Eయడ� అరFవడ�
తన కంఠస�రమ	 �¥�లk Vనబడ"య�డ� 3333 న>%Sన #?ల;6 ను అతడ� VరFవడ�
మకమకల�డ�చున` జనుపTxర వJN" ఆరuడ� అతడ� సత�మ	 ననుస#SంA
Tx�యమ	 కనుపరచును. 4444 భ�లkకమ	న Tx�యమ	 ¯ాÍ 1ించువరక; అతడ�
మంద%Sలడ� నల;గ	డ�పడడ� �º�పమ	ల; అత" బ¢ధ��రక; క"12టBC ను. 5555
ఆ�ాశమ	లను సృ�ంA 9ాట-" VWాలపరA భ�!" అందులk ప�ట-Cన
సమసNమ	ను పరA �x"]దనున` జనులక; �Kా ణమ	ను �x"లk నడచు
9ా#S�I y9ాత4ను ఇచుdచున` �ేవ�(ైన PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�. 6666 గ	\ (fi9ా#S కను`ల; �ెరచుటక;ను బం¥�ంపబ(fన9ా#S"
�ెర¯ాలలkనుం(f 9:ల;ప>�I �ెచుdటక;ను *కట-లk "వZించు9ా#S"
బం�ºగృహమ	లkనుం(f 9:ల;ప>�I �ెచుdటక;ను 7777 PQ�9ానగ	 TETE
JVషయమ	లలk "ను` 1ి>A  �ేP పటBC ��"య	Tx`ను "ను` �ా�ా(f



పKజల��రక; "బంధన%ాను అన� జనులక; 9:ల;గ	%ాను "ను` "య!ంA
య	Tx`ను. 8888 PQ�9ాను TETE; ఇ�ే Tx Txమమ	 మ#S ఎవ"�I" Tx
మ ©̈మను TE"చుd9ాడను �ాను Txక; #ావలZిన ¯�N తKమ	ను Vగ\హమ	లక;
�ెంద "య�ను. 9999 మ	నుపట- సంగతpల; సంభVం�ెను గ�x ��\ తN  సంగతpల;
�ె>యజ³య	చుTx`ను ప�టCకమ	ను1L 9ాట-" ]క; �ెల;ప�చుTx`ను. 10101010
సమ	దKపKయ�ణమ	 �ేయ	9ారల�#ా, సమ	దKమ	 లk" సమసNమ�,
�º�పమ	ల�#ా, �º�ప "9ాసుల�#ా, PQ�9ాక; ��\ తN  %§తమ	 �ాడ�(f
భ���గంతమ	లనుం(f ఆయనను సుN Jంచు(f. 11111111 అరణ�మ	ను �x"
ప�రమ	ల;ను �³�xరF "9ాస %ా\ మమ	ల;ను ëగ¶ర%ా �ాడవలsను Z2ల
"9ాసుల; సం��ÌించుదురF %ాక పర�తమ	ల hఖరమ	లనుం(f 9ారF �³కల;
9Eయ	దురF %ాక. 12121212 పK´µవమ	గల9ాడ" మనుషp�ల; PQ�9ాను ��"
య�డ�దురF %ాక �º�పమ	లలk ఆయన ¯�N తKమ	 పKచురమ	 �ేయ	 దురF %ాక
13131313 PQ�9ా &రF"వలs బయల;�ేరFను ãధు"వలs ఆయన తన ఆస�IN
#³ప���నును ఆయన హÑంక#Sంచుచు తన శతpK వ�లను ఎ��#Sంచును
9ా#SPQదుట తన ప#ాక\మమ	 కనుపరచు��నును. 14141414 Aర�ాలమ	నుం(f TEను
మ�నమ	%ా ఉంట-" ఊర��" నను` అణచు��ంట-" పKసవ9Eదనపడ� ZీN �వలs
Vడ�వక;ండ TEను బలవంత మ	%ా ఊ1ి#S¬య	చు ఒగరFdచు #�àచు
నుTx`ను. 15151515 పర�తమ	లను ��ండలను �ాడ��ేయ	దును 9ాట-]��
�ెటBC �ేమల"`ట-" ఎం(f���ేయ	దును నదులను �º�పమ	ల;%ా �ేయ	దును
మడ�గ	లను ఆ#S���ేయ	దును. 16161616 9ా#?రFగ"మ�ర¶మ	న గ	\ (fi9ా#S" ¬Zి��"
వ�ెdదను 9ా#?రFగ" ��K వలలk 9ా#S" న(f1ింతpను 9ా#S PQదుట *కట-"



9:ల;గ	%ాను వంకర ��K వలను చక�%ాను �ేయ	దును TEను 9ా#S" Vడ�వక PÀ
�ార�మ	ల; �ేయ	దును 17171717 �ె�I�నVగ\హమ	లను ఆశ\PంA ��తVగ\హ
మ	లను చూA ]#³ మ�క; �ేవతల" �ెప�9ారF 9:నుకక; �¾ల%S �³వలమ	
Zిగ	¶ పడ�చుTx`రF. 18181818 �ెVట-9ారల�#ా, Vను(f గ	\ (fi9ారల�#ా, ]రF
గ\ ©̈ంచునటB6  ఆలk Aంచు(f. 19191919 Tx ZLవక;డ� తపu మ#S ఎవడ� గ	\ (fi9ాడ�? TEను
పంప� Tx దూత తపu మ#S ఎవడ� �ెVట-9ాడ�? Tx భక;N డ� తపu మ#S ఎవడ�
గ	\ (fi9ాడ�? PQ�9ా ZLవక;డ� తపu మ#S ఎవడ� గ	\ (fi9ాడ�? 20202020 వ� అTEక
సంగతpలను చూచుచుTx`వ� %ా" గ\ ©̈ంపక;Tx`వ� 9ారF �ెV ±%S¶#S%ా"
Vనక;Tx`రF. 21212121 PQ�9ా తన J"బట-C  సం��షమ	గల9ా(ై
ఉప�ేశక\మnకట- ఘనపరA %tపu�ేZ2ను. 22222222 అPనను ఈ జనమ	
అపహ#Sంపబ(f �ోప�డ� ¯�మ�4PQను. ఎవరFను త1ిuంచు��నక;ండ 9ారందరF
గ	హలలk Aక;�ప(fయ	Tx`రF 9ారF బం�ºగృహమ	లలk �xచబ(fయ	Tx`రF
�ోప�డ��ాలsౖ#S V(f1ించు9ా(ెవడ�ను ల�డ� అపహ#Sంపబ(f#S J#S%S
ర1ిuంచుమ" �ెప�9ా(ెవడ�ను ల�డ�. 23232323 ]లk ఎవడ� �x"�I �ెV ±గ	¶ ను?
#ాబ¢వ��ాలమ	న�?r ఎవడ� ఆల�IంA Vనును? 24242424 PQ�9ాక; V#�ధమ	%ా
మనమ	 �ాపమ	 �ేZిJVు 9ారF ఆయన మ�ర¶మ	లలk నడవTUల6 క��P#S
ఆయన ఉప�ేశమ	ను 9ారం%§క#Sంపక��P#S య��Åబ	ను �ోప�¯�మ	4%ా
అపu%SంAన9ాడ�, �ోచు��ను9ా#S�I ఇW\ా P�ల;ను అపu%SంAన9ాడ�
PQ�9ాP� గ�x? 25252525 �ావ�న ఆయన 9ా"]ద తన �Å�ా%S`య	 య	దz
బలమ	ను క;మ4#Sం�ెను అ�� 9ా"చుటBC  అ%S` #ాజ�ేZ2ను అPనను 9ాడ�
�x" గ\ ©̈ంపల�దు అ�� 9ా"�I అంటB��T:ను %ా" 9ాడ� మనసుqన 12టCల�దు.



PQషయ� గ\ంథమ	 43PQషయ� గ\ంథమ	 43PQషయ� గ\ంథమ	 43PQషయ� గ\ంథమ	 43

1111 అP�ే య��Åబ�, "ను` సృ�ంAన9ాడగ	 PQ�9ా ఇW\ా P�లc, "ను`
"#S4ంAన9ాడ� ఈల�గ	 Z2ల VచుdచుTx`డ� TEను "ను`
V¹AంAయ	Tx`ను భయపడక;మ	, 1LరF12ట-C  "ను` 1ి>Aయ	Tx`ను వ�
Tx ¯�తpN . 2222 వ� జలమ	లలk బ(f �xటBనప�డ� TEను క; ��(ై య	ందును
నదులలk బ(f 9:ళØ6 నప�డ� అV ]ద ��#S6�ారవ�. వ� అ%S`మధ�ను
నడచునప�డ� �ా>��వ�, జj�లల; "ను` �ాలdవ� 3333 PQ�9ానగ	 TEను
క; �ేవ�డను, ఇW\ా P�ల; ప#S�దz�ేవ�డT:ౖన TETE "ను` ర�fంచు9ాడను
�Kా ణరmణ క\యమ	%ా ఐగ	ప�N ను ఇAd య	Tx`ను క; బదుల;%ా కcషpను
Z2బµను ఇAdయ	Tx`ను. 4444 వ� Tx దృÌిC �I 1ిKయ	డ9:ౖనందున ఘనుడ9:ౖJV
TEను "ను` 1LK!ంచుచుTx`ను గనుక క; పKJ%ా మనుషp�లను
అపu%SంచుచుTx`ను  �Kా ణమ	నక; పKJ%ా జనమ	లను అపu%Sంచు
చుTx`ను. 5555 భయపడక;మ	, TEను క; ��(ైయ	Tx`ను త�రFuనుం(f 
సం�xనమ	ను �ె1ిuం�ెదను పడమట-నుం(f "ను` సమకc#Sd ర1ిuం�ెదను. 6666
అపu%Sంప�మ" ఉతN ర��క;�నక; ఆజ® ఇ�ెdదను ëగబటCవదw" ద�fణ��క;�నక;
ఆజ® ఇ�ెdదను దూరమ	నుం(f Tx క;మ�రFలను భ���గంతమ	నుం(f Tx
క;మ�#?Nలను �ె1ిuంచుమ	. 7777 Tx మ ©̈మ "!తNమ	 TEను సృ�ంAన9ా#S" Tx
Txమమ	 12టCబ(fన 9ా#Sనంద#S" �ె1ిuంచుమ	 TETE 9ా#S" కల;గజ³ZిJ" 9ా#S"
ప�ట-C ంAన9ాడను TETE. 8888 కను`ల;ం(f అంధులsౖన9ా#S" �ెవ�ల;ం(f బ¥�రFలsౖన
9ా#S" ¬Zి��" రం(f 9999 సర�జనుల�#ా, గ	ంప�కc(f రం(f జనమ	ల;



కcరdబడవలsను 9ా#Sలk ఎవరF ఇట-C  సంగతpల; �ె>యజ³య	దురF?
ప�ర��ాలమ	న జ#S%Sన9ాట-" ఎవరF మ�క; V"1ించు దురF? �xమ	
"#�w షpలమ" ¬రFu��ందునటB6  తమ ¯ా{ లను �ేవలsను ల��x, V" సత��¤
య" ±ప���నవలsను. 10101010 ]రF �ె>Zి��" నను` న!్మ TETE ఆయనన"
గ\ ©̈ంచునటB6  ]రFను TEను ఏరuరచు��"న Tx ZLవక;డ�ను Txక; ¯ా{ల;
Txక; మ	ందు%ా ఏ �ేవ�డ�ను "#S4ంపబడల�దు Tx తరF9ాత ఏ �ేవ�డ�
నుండడ�. 11111111 TEను TETE PQ�9ాను, TEను తపu 9E#tక రm క;డ� ల�డ�. 12121212
పKకట-ంAన9ాడను TETE ర�fంAన9ాడను TETE �x" గ\ ©̈ంపజ³Zిన9ాడను TETE;
P� అన��ేవ తయ	 ]లk నుం(fయ	ండల�దు TETE �ేవ�డను ]#³ Txక;
¯ా{ల;; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 13131313 ఈ ��నమ	 nదల;��" TETE ఆయనను
Tx �ేJలkనుం(f V(f1ించగల9ా(ెవడ�ను ల�డ� TEను �ార�మ	 �ేయ%ా
JK1ిu9Eయ	9ా(ెవడ�? 14141414 ఇW\ా P�ల; ప#S�దz�ేవ�డ�ను ] V¹చక;డ�T:ౖన
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� ] "!తNమ	 TEను బబ	లkను
పం1ిJ" TEను 9ా#Sనంద#S" �ా#S��వ�నటB6  �ేZ2దను 9ా#S�I
అJశయ�సuదమ	లగ	 ఓడల�� కÚwయ	లను పడ9EZ2దను. 15151515 PQ�9ానగ	
TETE ]క; ప#S�దz  �ేవ�డను ఇW\ా P�ల; సృÌిC కరNనగ	 TETE ]క; #ాàను. 16161616
సమ	దKమ	లk ��K వ కల;గజ³య	9ాడ�ను వ(fగల జలమ	లలk మ�ర¶మ	
కల;గజ³య	9ాడ�ను 17171717 రథమ	ను గ	ఱÃమ	ను ZLనను &రFలను
న(f1ించు9ాడ� నగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�. 9ారందరF
ఏకమ	%ా పండ���" ల�వకయ	ందురF 9ారF లయ��� జనుపTxరవలs
ఆ#S��P#S. 18181818 మ	నుపట-9ాట-" జj® పకమ	 �ేZి��నక;(f ప�ర��ాలప�



సంగతpలను తలంచు��నక;(f. 19191919 ఇ��%� TETUక నూతన�I\య �ేయ	చుTx`ను
ఇప�(ే అ�� nల;చును ]రF �x" TxలkAంప#ా? TEను అరణ�మ	లk ��K వ
కల;గజ³య	చుTx`ను ఎ(x#Sలk నదుల; �ారజ³య	చుTx`ను. 20202020 TEను
ఏరuరచు��"న పKజల; �xK గ	టక; అరణ� మ	లk ళØå ప�ట-C ంచుచుTx`ను
ఎ(x#Sలk నదుల; కల;గజ³య	చుTx`ను అడV జంతpవ�ల;ను అడV
క;క�ల;ను "ప��ÅళØ6 ను నను` ఘనపరచును 21212121 Tx "!తNమ	 TEను
"#S4ంAన జనుల; Tx ¯�N  తKమ	ను పKచురమ	 �ేయ	దురF. 22222222 య��Åబ�, వ�
Txక; nఱÃ12టBC టల�దు ఇW\ా P�లc, నను`గ�#Sd వ� VZి�IJV గ�x. 23232323
దహనబల;ల;%ా %tఱÃ�¤కల 1ిల6 లను Tx±దwక; �ేల�దు  బల;ల�ేత నను`
ఘనపరచల�దు T:ౖ9Eద�మ	ల; �ేయవలsన" TEను "ను` బలవంత 12టCల�దు
ధూపమ	 9Eయవలsన" TEను "ను` VZి�Iంపల�దు. 24242424 Tx "!తNమ	
సు9ాసనగల లవంగప� �ెక�ను వ� ర�క>Ad ��నల�దు  బ> ప�వ�ల
��\ వ���ేత నను` తృ1ిN పరచల�దు స#³ గ�x.  �ాపమ	ల�ేత వ� నను`
VZి�IంAJV  �ోషమ	ల�ేత నను` ఆయ�స12ట-CJV. 25252525 TEను TETE Tx
A�xN ను¯ారమ	%ా  యJక\మమ	 లను తp(fA9Eయ	చుTx`ను TEను 
�ాపమ	లను జj® పకమ	 �ేZి��నను. 26262626 Txక; జj® పకమ	 �ేయ	మ	 మనమ	
కc(f 9ా��ంతమ	 వ� Jమంతpడవ�%ా ¬రdబడ�నటB6   9ా�జ?�మ	ను
Vవ#Sంచుమ	. 27272727  మ�ల1ితరFడ� �ాపమ	�ేZిన9ా(ే,  మధ�వరFN ల;
Tx]ద JరFగ	బµటB �ేZిన9ా#³. 28282828 �ావ�న TEను పKJÌి¡ తpలగ	  పK¥xనులను
అపVతK పరAJ" య��Åబ	ను శ1ింAJ" ఇW\ా P�ల;ను దూషణ �ాల; �ేZిJ".
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1111 అPనను Tx ZLవక;డవగ	 య��Åబ�, TEను ఏరuరచు��"న ఇW\ా P�లc,
Vనుమ	 2222 "ను` సృÌిC ంA గర»మ	లk "ను` "#S4ంA క; స}యమ	
�ేయ	9ా(ైన PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� Tx ZLవక;డవగ	
య��Åబ�, TEను ఏరuరచు��"న PQష�ర�నూ, భయపడక;మ	. 3333 TEను
ద1ిuగల9ా"]ద ళ6ను ఎం(fన భ�!]ద పK9ాహజలమ	లను
క;మ4#Sం�ెదను  సంతJ]ద Tx ఆత4ను క;మ4#Sం�ెదను క; ప�ట-Cన9ా#S"
TETx�ర���ం�ెదను. 4444 ట-�ాల;వల±దw Txటబ(fన "రవం��ెటB6  గ(fiలk
ఎదుగ	నటB6  9ారF ఎదుగ	దురF. 5555 ఒకడ�TEను PQ�9ా9ాడననును,
మ#S±కడ� య��Åబ	 1LరF �ెప���నును, మ#S±కడ� PQ�9ా9ాడన"
తన �ేJ�� 9Kా Zి ఇW\ా P�లను మ�రF1LరF 12టBC ��నును. 6666 ఇW\ా P�Úయ	ల
#ాజ?ౖన PQ�9ా 9ా#S V¹చక;(ైన Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా
ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� TEను nదట-9ాడను కడపట-9ాడను TEను తపu ఏ
�ేవ�డ�ను ల�డ�. 7777 ఆ��లkనున` జనమ	ను "య!ంAన�� nదల;��" TEను
�ె>యజ³య	చు వAdనటB6  �ె>యజ³యగల 9ా(ెవడ�? అట-C9ా(ెక�(ైన
నుం(fనPQడల Txక; �ె>యజ?పu వలsను ఆ సంగJ Txక; పKచు#Sంపవలsను
అట-C9ారF భVష����షయమ	ను #ాబ¢వ� సంగతpలను �ె>యజ?ప�9ా#?r
య	ండవలsను. 8888 ]రF 9:రవక;(f భయపడక;(f ప�ర��ాలమ	నుం(f TEను
క; ఆ సంగJ V"1ింA �ె>యజ³యల��x? ]#³ Txక; ¯ా{ల;, TEను తపu
9E#tక �ేవ� డ�Tx`(x? TEను తపu ఆశ\య దుర¶�¤��య	 ల�దు, ఉన`టBC  TE



T:రFగను. 9999 Vగ\హమ	ను "#S4ంచు9ారందరF మ�యవంట-9ారF 9ా#S�IషC���న
Vగ\హమ	ల; "� పKãజనమ	ల; �x�¤ అందుక; ¯ా{ల;, 9ారF
గ\ ©̈ంచు9ారF �ారF ఎరFగ	9ారF �ారF గనుక 9ారF Zిగ	¶ పడరF. 10101010 ఎందుక;ను
ప"�I#ా" Vగ\హమ	ను ��త��Zి �x" TUక �ేవ�"%ా "ర�1ించు9ా(ెవడ�? 11111111
ఇ��%� �x" ప��ంచు9ారందరF Zిగ	¶ పడ�దురF ఆ hలu�ారFల;
నరమ�తpK ల�గ�x? 9ారందరF ��గ	 �ేయబ(f "ల;వబడవలsను "శdయమ	%ా
9ారF భయప(f Zిగ	¶ పడ�దురF. 12121212 కమ4#S %tడi> పదును �ేయ	చు "ప�ల��
ప" �ేయ	ను సు�ెN �� �x"" ర�1ింA తన బµహÑబలమ	�ేత �x" �ేయ	ను.
అతడ� ఆక>%tన%ా అత" బలమ	 �öణÝంA��వ�ను ళØ6  �xK గక ¯�మ4Zిల;6 ను
13131313 వడ6 9ాడ� నూల; 9EZి *రÞమ	�� %§త %§A AJKక ల�� �x" చక��ేయ	ను
క#ా�టకమ	ల�� గ	రFతp12ట-C  �x" ర�1ించును మం��రమ	లk �x"
¯ాÍ 1ింపవలsన" నరర�పమ	గల �x"%ాను నర¯êందర�మ	గల�x"%ాను
�ేయ	ను. 14141414 ఒకడ� �ేవ�xరF�ెట6 ను నరFకవలsన" ప�ను��నును
శ4WాTxవృmమ	ను %ా" సరళవృmమ	ను %ా" Zింధూరవృmమ	లను%ా" అడV
వృmమ	లలk ఏ�ో ఒక�x"" ¬Zి��నును ఒకడ� �ెటBC  Txట%ా వరªమ	 �x"
12ంచును 15151515 ఒకడ� ��P�కటMCలక; 9ాట- నుపã%Sంచును 9ాట-లk ��ంత¬Zి��"
చ> �ాచు��నును "ప� #ాజబ¿ట-C  #tటMC  �ాల;d��నును ఒక తpండ� ¬Zి��"
�x"�� ఒక �ేవతను �ేZి��నును �x"�I నమ¯ా�రమ	 �ేయ	ను �x"�� ఒక
Vగ\హమ	�ేZి �x"�I ¯ా%Sలపడ�ను. 16161616 అ%S`�� సగమ	 �ా>dయ	Tx`డ�,
��దువ సగ మ	�� మ�ంసమ	 వం(f భ�fంAయ	Tx`డ� J" తృ1ిN ��ంద%ా చ>
�ాచు��నుచు ఆ}, చ>�ాచు��ంట-" 9:చd%ా ఉన`�� అ" అను ��నుచుTx`డ�



17171717 �x"లk !%S>న ´µగమ	�� తనక; �ేవత%ానున` Vగ\హమ	ను
�ేPంచు��నును �x"PQదుట ¯ా%Sలపడ�చు నమ¯ా�రమ	 �ేయ	చు 9E Tx
�ేవ�డవ� నను` ర�fంప�మ" �Kా #SÍంచును. 18181818 9ారF V9EAంపరF గ\ ©̈ంపరF
చూడక;ండ�నటB6  9ా#S కను`ల; కపuబ(ెను గ\ ©̈ంపక;ండ�నటB6  9ా#S
హృదయమ	ల; మ�య బ(ెను. 19191919 ఎవడ�ను ఆలkచన�ేయడ�, TEను అ%S`లk
సగమ	 �ా>dJ" "ప�ల]ద 9EZి #tటMC  �ా>dJ" �x"�� మ�ంసమ	 వండ���"
´¢జనమ	 �ేZిJ" !%S>న�x"" ¬Zి��" �x"�� Á̈య���న�x" �ేయ	దుTx?
�ెటBC  nదుw క; ¯ా�ాC ంగపడ�దుTx? అ" PQవడ�ను ఆలkAంపడ�
ãAంచుటక; ఎవ"�I" �ె>Vల�దు V9Eచనల�దు. 20202020 9ాడ� బ�(f�ె
JనుచుTx`డ�, 9ా" మనసుq ¹స��Pన�ై తప��x#S" 9ా" ¬Zి��"��వ�
చున`�� 9ాడ� తన ఆత4ను ర�fంచు��నజjలడ"య	 Tx క;(f�ేJలk
అబదzమ	న`�� గ�x అ"య	 అను ��నుటక; 9ా"�I బ	��z  �xలదు. 21212121
య��Åబ�, ఇW\ా P�లc; �ట-" జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	 వ� Tx ZLవక;డవ�
TEను "ను` "#S4ంAJ" ఇW\ా P�లc, వ� Txక; ZLవక;డ9:ౖ య	Tx`వ� TEను
"ను` మరA��జjలను. 22222222 మంచు V(f��వ�నటB6 %ా TEను 
యJక\మమ	లను మబ	Ë �¾లగ	నటB6 %ా  �ాపమ	లను తp(fA9EZి
య	Tx`ను TEను "ను` V¹AంAయ	Tx`ను, Tx±దwక; మళØ6 ��నుమ	. 23232323
PQ�9ా ఆ �ార�మ	ను సమ�1ిN  �ేZియ	Tx`డ� ఆ�ాశమ	ల�#ా,
ఉ�xqహధ�" �ేయ	(f భ�! అ%ాధసÍలమ	ల�#ా, ఆ#ా»టమ	 �ేయ	(f
పర�తమ	ల�#ా, అరణ�మ�, అందులk" పKJ వృmమ�, సం%§తTxదమ	
�ేయ	(f.PQ�9ా య��Åబ	ను V¹Aంచునుఆయన ఇW\ా P�ల;లk



తను`�xను మ ©̈¹న`తp"%ా కనుపరచు��నును 24242424 గర»మ	నుం(f "ను`
"#S4ంAన  V¹చక;డగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�
PQ�9ానగ	 TETE సమసNమ	ను జ#S%Sంచు9ాడను TETUకడTE ఆ�ాశమ	ను
VWాలపరAన9ాడను TETE భ�!" పరAన9ాడను 25252525 TETE పKగల;»ల
పKవచనమ	లను వ�రÍమ	 �ేయ	 9ాడను ¯��ె�ాండKను 9:ఱ �Ã 9ా#S"%ా
�ేయ	9ాడను జj® నులను 9:నుకక; JK1ిu 9ా#S Vద�ను అVద�%ా �ేయ	9ాడను
TETE. 26262626 TETE Tx ZLవక;" మ�ట ర�� fపరచు9ాడను Tx దూతల ఆలkచన
T:ర9EరFd9ాడను PQర�షల�మ	 "9ాససÍలమగ	న"య	 య��x
నగరFలనుగ�#Sd అV కటCబడ�న"య	 TEను ఆజ® ఇAdయ	Tx`ను, �x" �ా(ైన
సÍలమ	లను బµగ	�ేయ	9ాడను TETE. 27272727 TETE  నదులను
ఎండ�ేయ	చుTx`ను ఎం(f��మ4" పK9ాహమ	�� TETE �ెప�చుTx`ను 28282828
�Å#?షp�� Tx మంద�ాప#§, Tx AతNమంతయ	 T:ర9EరFd9ా(x, అ" �ెప�9ాడను
TETE. PQర�షల�మ	��వ� కటCబడ�దువ"య	 �ే9ాలయ మ	నక;
ప�Tx��9Eయబడ�న"య	 TEను �ెప� చుTx`ను.
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1111 అత" పmమ	న జనమ	లను జPంచుటక; TEను అత" క;(f�ేJ"
పటBC ��"య	Tx`ను TEను #ాàల న(fకట6 ను V12uదను, �x�రమ	ల; అత"
PQదుట 9Eయబడక;ండ తల;ప�ల; ¬Z2దను అ" PQ�9ా �xను
అ�ÌL�IంAన �Å#?షpను గ	#SంA Z2లVచుdచుTx`డ�. 2222 TEను క; మ	ందు%ా
��వ�చు ��టC%ానున` సÍల మ	లను స#ాళమ	�ేZ2దను. ఇతN(f తల;ప�లను



పగ	ల%tటMCదను ఇనుపగ(fయలను Vడ%tటMCదను. 3333 1LరF12ట-C  "ను` 1ి>Aన
ఇW\ా P�ల; �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను TETE య" వ� �ె>Zి��నునటB6
అంధ�ారసÍలమ	లలk ఉంచబ(fన "ధులను రహస�సÍలమ	లలk" మరF%?rన
ధనమ	ను  �I�ెdదను. 4444 Tx ZLవక;(ైన య��Åబ	 "!తNమ	 TEను
ఏరuరచు��"న ఇW\ా P�ల; "!తNమ	 TEను క; 1LరF12ట-C  "ను` 1ి>AJ".
వ� నను` ఎరFగక;ం(fనపuట-�I" క; ëరFదు>AdJ" 5555 TEను PQ�9ాను,
మ#S ఏ �ేవ�డ�ను ల�డ� TEను తపu ఏ �ేవ�డ�ను ల�డ�. 6666 త�రFu��క;�నుం(f
పడమట-��క;�వరక; TEను తపu ఏ �ేవ�డ�ను ల�డ" జనుల; �ె>Zి��ను నటB6
వ� నను` ఎరFగక;ం(fనపuట-�I" "ను` ZిదzపరAJ" PQ�9ాను TETE
TEను తపu మ#S ఏ �ేవ�డ�ను ల�డ� 7777 TEను 9:ల;గ	ను సృ�ంచు9ాడను
అంధ�ారమ	ను కల;గజ³య	9ాడను సమ�¥xనకరNను �×డ�ను
కల;గజ³య	9ాడను TETE PQ�9ా అను TETE �ట-న"`ట-" కల;గజ³య	
9ాడను. 8888 ఆ�ాశమండలమ	 J" క;#S1ించునటB6  అంత#Smమ�, మ}వరªమ	
వ#Sªంచుమ	 భ�! T:రల;V(fA రmణ ఫ>ంచునటB6  భ�! J"
n>1ించును %ాక PQ�9ానగ	 TEను �x" కల;గజ³Zియ	Tx`ను. 9999
మంట-క;ండ 12ంక;లలk ఒక 12ం�?r య	ం(f తను` సృ�ంAన9ా"��
9ా��ంచు9ా"�I శ\మ. �గటమను` �x" ర�1ించు9ా"�� 9E! �ేయ	
చుTx`వ" అనదగ	Tx? �"�I �ేతpల; ల�వ" వ� �ేZిన�� �� �ెపuదగ	Tx?
10101010 వ� ఏ! కనుచుTx`వ" తన తం(fK�� �ెప�9ా"�I శ\మ వ� గర»మ	
ధ#SంAన�ే! అ" ZీN ��� �ెప�9ా"�I శ\మ. 11111111 ఇW\ా P�ల; ప#S�దz  �ేవ�డగ	
సృÌిC కరNPQ�న PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుdచుTx`డ� #ాగల9ాట-"గ�#Sd



నన`డ�గ	దు#ా? Tx క;మ�రFలను గ�#Sdయ	 Tx హసN �ార�మ	లను గ�#Sdయ	
Tx�³ ఆజj® 1ింతp#ా? 12121212 భ�!" కల;గజ³Zిన9ాడను TETE �x"]దనున`
నరFలను TETE సృ�ంAJ" Tx �ేతpల; ఆ�ాశమ	లను VWాలపర�ెను 9ాట-
సర�సమ�హమ	నక; TEను ఆజ® ఇAdJ". 13131313 J"బట-C  �Å#?షpను #³1ిJ"
అత" మ�ర¶మ	ల"`య	 స#ాళమ	�ేZ2దను అతడ� Tx పటCణమ	ను
కట-C ంచును క\యధనమ	 ¬Zి��నకయ	 లంచమ	 ప�చుd ��నకయ	 TEను
9:>9EZిన9ా#S" అతడ� V(f1ించును 14141414 PQ�9ా ఈ మ�ట
Z2లVచుdచుTx`డ� ఐగ	1ీNయ	ల క�ాC #Sèతమ	ను కcషp వరNక ల�భమ	ను క;
�ొరFక;ను �ºర ��ేహÑలsౖన Z2బµPÀయ	ల;ను ±దwక; వAd 9ారగ	దురF
9ారF 9:ంట వ�ెdదరF సం�?ళØ6  కటBC ��" వAd  PQదుట ¯ా%Sలపడ�దురF
"శdయమ	%ా  మధ� �ేవ�డ�Tx`డ� మ#S ఏ �ేవ�డ�ను ల�డ� ఆయన తపu
ఏ �ేవ�డ�ను ల�డ� అ" �ెప�చు క; Vన`పమ	 �ేZ2దరF. 15151515 ఇW\ా P�ల; �ే9ా,
రm�ా, "శdయమ	%ా వ� "ను` మరFగ	పరచు��ను �ేవ�డ9:ౖయ	Tx`వ�. 16161616
Vగ\హమ	ల; �ేయ	9ారF Zిగ	¶ ప(fన9ా#?r#S 9ారందరF Vస4యమ	
��ం��య	Tx`రF. ఒకడ�ను !గ	లక;ండ అందరF కలవరపడ�దురF. 17171717
PQ�9ావలన ఇW\ా P�ల; "త����న రmణ ��ం�� య	న`�� ]రF
ఎన`టMన`ట-�I Zిగ	¶ పడకయ	 Vస4య nంద కయ	 నుందురF. 18181818
ఆ�ాశమ	లక; సృÌిC కరNయగ	 PQ�9ాP� �ేవ�డ�; ఆయన భ�!"
కల;గజ³Zి �x" ZిదzపరA ZిÍ ర పర�ెను "#ా�ారమ	%ానుండ�నటB6  ఆయన �x"
సృ�ంప ల�దు "9ాససÍలమగ	నటB6 %ా �x" సృ�ం�ెను ఆయన
Z2లVచుdన�ేమన%ా PQ�9ాను TETE మ#S ఏ �ేవ�డ�ను ల�డ�. 19191919



అంధ�ార�ేశమ	లk" మరF%?rన�bటBన TEను మ�ట ల�డల�దు
మ�య�స�ర�ప�డT:ౖనటBC 3 నను` 9:దక;డ" య��Åబ	 సం�xనమ	�� TEను
�ెపuల�దు TEను Tx�య���న సంగతpల; �ెప�9ాడను య�xరÍ���న సంగతpల;
�ె>యజ³య	9ాడను అగ	 PQ�9ాను TETE. 20202020 కc(f రం(f జనమ	లలk
త1ిuంచు��"న9ారల�#ా, దగ¶రక; వAd కcడ���ను(f తమ ��య�Vగ\హమ	ను
¹య	చు ర�fంపల�" �ేవతక; nఱÃ12టBC 9ా#S�I �ె>Vల�దు. 21212121 ]
పKమ�ణ9ాక�మ	ల; Tx స"`¥�" �ె>య జ³య	(f జనుల; కcడ���" ఆలkచన
�ేZి��ందురF %ాక; ప�ర��ాలమ	 nదల;��" ఆ �ార�మ	ను �ె>య
జ³Zిన9ా(ెవడ�?�xల�ాలమ	�I\ందట �x" పKకట-ంAన9ా(ెవడ�?PQ�9ానగ	
TETE గ�x? TEను తపu 9E#tక �ేవ�డ� ల�డ�.TEను JపరFడనగ	 �ేవ�డను,
ర�fంచు9ాడను TETE TEను తపu మ#S ఏ �ేవ�డ�ను ల�డ� 22222222 భ���గంతమ	ల
"9ాసుల�#ా, Tx 9:ౖప� చూA రmణ ��ందు(f �ేవ�డను TETE మ#S ఏ �ేవ�డ�ను
ల�డ�. 23232323 Tx PQదుట పKJ ¹�ాల; వంగ	న"య	 పKJ Txల;కయ	 Tx��డ"
పKమ�ణమ	 �ేయ	న"య	 TEను Tx 1Lరట పKమ�ణమ	 �ేZియ	Tx`ను Jగల
Tx T°ట- మ�ట బయల;�ే#Sయ	న`�� అ�� వ�రÍమ	 �ాTEరదు. 24242424
PQ�9ాయం�ే J బలమ	ల;న`వ" జనుల; నను` గ�#Sd �ెప�దురF
ఆయన±దw�³ మనుషp�ల; వ�ెdదరF ఆయన]ద �Åపప(fన9ారందరF
Zిగ	¶ పడ�దురF 25252525 PQ�9ాయం�ే ఇW\ా P�ల; సంతJ9ారందరF
Jమంతpల;%ా ఎంచబ(fన9ా#?r యJశయపడ�దురF.
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1111 బéల; కcల;చున`�� T:బ¢ క;\ ంగ	చున`�� 9ాట- పKJమల; జంతpవ�ల]దను
ప�వ�ల]దను ¹యబడ�చున`V 2222 ] ¹తల; ¯�మ4Zిల;6  ప�వ�లక;
´µరమ	%ా నున`V అV క;\ ంగ	చు కcల;చు నుం(f ఆ బరFవ�లను V(f
1ించు��నల�క �x�¤ �ెరలk"�I ��Pయ	న`V. 3333 య��Åబ	 ఇంట-9ారల�#ా,
ఇW\ా P�ల; ఇంట- 9ా#Sలk W ÌింAన9ారల�#ా, గర»మ	న ప�ట-Cన�� nదల;��"
Tx �ేత భ#Sంపబ(fన 9ారల�#ా, త>6  ఒ(fలk కcరFdం(fన�� nదల;��" TEను
చంక 12టBC ��"న9ారల�#ా, Tx మ�ట ఆల�Iంచు(f. 4444 మ	��! వచుdవరక;
"ను` ఎJN ��ను9ాడను TETE తల 9:ండ�K కల; T:రయ	వరక; "ను`
ఎJN ��ను9ాడను TETE TETE �ేZియ	Tx`ను చంక12టBC ��ను9ాడను TETE "ను`
ఎJN ��నుచు ర�fంచు9ాడను TETE. 5555 �¤మ	 సమ�నులమ" నను` ఎవ"�I
¯ాట-�ేయ	దురF? �¤మ	 సమ�నులమ" PQవ" Txక; ��ట-%ా �ేయ	 దురF? 6666
�x"�I ¯ా%Sలప(f నమ¯ా�రమ	 �ేయ	ట�?r సంAనుం(f బం%ారమ	 ��ండ�%ా
��య	9ారFను 9:ం(f త�చు9ారFను �x" �ేవత%ా "ర�1ించవలsన" కం¯ా>"
కc>�I 1ిల;తpరF. 7777 9ారF భ	జమ	]ద �x" T:�I�ంచు��ందురF �x"
¹Zి��"��P త%Sన�bట "ల;వబ¿టBC దురF ఆ �bటB Vడ�వక;ండ అ�� అక�డTE
"ల;చును ఒకడ� �x"�I nఱÃ12ట-Cనను ఉతN రమ	 �ెపuదు 9ా" శ\మ ��%tట-C
PQవ"" ర�fంపదు. 8888 �º" జj® పకమ	 �ేZి��" ¥ైర�మ	%ా నుండ�(f అJక\మమ	
�ేయ	9ారల�#ా, �º" ఆలkAంచు(f 9999 �xల ప�ర�మ	న జ#S%Sన9ాట-" జj® పకమ	
�ేZి��ను(f �ేవ�డను TETE మ#S ఏ �ేవ�డ�ను ల�డ� TEను �ేవ�డను నను`
��>న9ా(ెవడ�ను ల�డ�. 10101010 Tx ఆలkచన "ల;చున"య	 Tx AతNమంతయ	 T:ర
9EరFd��T:దన"య	, �ెప���నుచు ఆ��నుం(f TETE కల;గబ¢వ�9ాట-"



�ె>యజ³య	 చుTx`ను. ప�ర��ాలమ	నుం(f TETE Pంక జరFగ"9ాట-"
�ె>యజ³య	చుTx`ను. 11111111 త�రFuనుం(f కc\ రప�f" ర1ిuంచుచుTx`ను
దూర�ేశమ	నుం(f TEను ãAంAన �ార�మ	ను T:ర 9EరFd9ా""
1ిల;చుచుTx`ను TEను �ె1ిuయ	Tx`ను �x" T:ర9E#?dదను
ఉ�ేwhంAయ	Tx`ను సఫలపర�ెదను. 12121212 క� Sనహృదయ	లsౖ J�I దూరమ	%ా
ఉన`9ారల�#ా, Tx మ�ట ఆల�Iంచు(f 13131313 Tx J" దగ¶రక; ర1ిuంAయ	Tx`ను
అ�� దూరమ	న ల�దు Tx రmణ ఆలస�మ	 �ేయల�దు Zీãనులk రmణనుండ
"య!ంచుచుTx`ను ఇW\ా P�ల;నక; Tx మ ©̈మను అనుగ\ ©̈ంచు చుTx`ను.
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1111 కన�కPQ�న బబ	లkనూ, �I\ం���I ��%S మంట-లk కcరFdండ�మ	 కÚwయ	ల
క;మ�#§, Zిం}సనమ	 ల�కP� TEల]ద కcరFdండ�మ	 వ�
మృదువ�వ"PQ�నను సుక;మ�#Sవ"PQ�నను జనుల; ఇక]దట �ెపuరF. 2222
JరFగట-��మ4ల; ¬Zి��" 1ిం(f VసరFమ	  మ	సుక; �ార9Eయ	మ	 �ా>]ద
y#ాడ� వసN �మ	 ¬Zి9Eయ	మ	 �ా>]�� బటC  ¬Zి నదుల; �xటBమ	. 3333 
�Åకయ	 ¬Zి9Eయబడ�ను క; క>%Sన యవమ�నమ	 9:ల6 (fయగ	ను TEను
పKJదండన �ేయ	చు నరFలను మ"`ంపను. 4444 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	
ఇW\ా P�ల;±క� ప#S�దz  �ేవ�డ�నగ	 PQ�9ా అ" మ� V¹చక;"�I
1LరF. 5555 కÚwయ	ల క;మ�#§, మ�నమ	%ా నుం(f *కట-లk"�I ��మ	4
#ాజ�మ	లక; �ొర¯ా"య" Pక]దట జనుల; "ను`గ�#Sd �ెపuరF. 6666 Tx
జనుల]ద �Åపప(f Tx ¯ా�సÍ ~మ	 నపVతK పరA 9ా#S"  �ేJ�I అపu%SంAJ"



వ� 9ా#Sయందు క"కరపడక వృదుw ల]ద  �ా(f మ�Ö నును !�I�> బరFవ�%ా
¹1ిJV. 7777 TEను సర��x �ొర¯ా"T:ౖ య	ందున" వను��" �ట-"
ఆలkAంపక��JV 9ాట- ఫల�¤మవ�T° మనసుqనక; �ెచుd��నక��JV. 8888
�ాబట-C  సుఖ�సక;N #ాల9:ౖ "ర»యమ	%ా "వZించుచు TETE ఉTx`ను TEను తపu
మ#S ఎవరFను ల�రF TEను Vధవ#ాలT:ౖ కcరFdండను ప�తKWóకమ	 TEను
చూడన" అను��నుచున`�xTx, ఈ మ�టను Vనుమ	 9999 ఒక� ��నమ	లk%ా
ఒక� "!షమ	నTE ప�తK Wóకమ	ను 9:ౖధవ�మ	ను ఈ #?ండ�ను క; సంభ
Vంచును. వ� అ¥�కమ	%ా శక;నమ	 చూAనను అత�¥�క���న కరÞ1ిWాచ
తంతKమ	లను వ� ఆ¥xర మ	%ా �ేZి��"నను ఆ య�ాయమ	ల; ]���I
సంప�#SN%ా వచుdను. 10101010  �ెడ�తనమ	ను వ� ఆ¥xరమ	 �ేZి��" PQవడ�ను
నను` చూడడ" అను��ంట-V TEనుTx`ను TEను తపu మ#S ఎవరFను ల�ర"
వను ��నునటB6 %ా  Vద�య	  జj® నమ	ను "ను` �ె#S1ి9EZ2ను. 11111111 �×డ�
]���Iవచుdను వ� మంJKంA �x" ��%tటC  జjలవ� ఆ �×డ� ]ద పడ�ను
�x"" వ� "9ా#Sంచల�వ� క; �ె>య" Txశనమ	 ]���I ఆకZి4కమ	%ా
వచుdను. 12121212  బµల�మ	నుం(f వ� పKయ�సప(f అభ�ZింAన  కరÞ1ిWాచ
తంతKమ	లను  V¯ాN ర���న శక;నమ	లను చూప�టక; "ల;వ�మ	 ఒక9Eళ
అV క; పKãజనమ	లగ	TE¹ ఒక9Eళ వ� మనుషp�లను బ¿ద#Sంతp9E¹
13131313  V¯ాN ర���న ãచనలవలన వ� అలZియ	Tx`వ� జo�Jషp�ల;
నmతKసూచక;ల; మ�సచర� �ెప� 9ారF "ల;వబ(f ]���I వచుdనV #ాక;ండ
"ను` త1ిuంA ర�fంచుదు #³¹ ఆలkAంచుమ	. 14141414 9ారF ��య��ాల;వలsT:ౖ#S
అ%S` 9ా#S" �ా>d9Eయ	 చున`�� జj�ల±క� బలమ	నుం(f తమ	4�xమ	



త1ిuంచు��న ల�క య	Tx`రF అ�� �ాచు��నుటక; "ప��ాదు ఎదుట కcరFdం(f
�ాచు��నద%Sన�� �ాదు. 15151515 వ� ఎవ#S��రక; పKయ�సప(f అలZిJ9Ù 9ా#S�I
ఆల�%³ జరFగ	చున`��  బµల�మ	 nదల;��" �� 9ా��ారమ	 �ేయ	 9ారF
తమ తమ �bట6 క; 9:È6��వ�చుTx`రF "ను` ర�fంచు9ా(ొక(ైన నుండడ�.
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1111 య��Åబ	 వంశసుÍ లsౖ ఇW\ా P�ల; అను 1LరF క>%Sన9ారల�#ా, య��x
జలమ	లలkనుం(f బయల;�ే#S వAdన9ా#?r PQ�9ా Txమమ	��డ"
పKమ�ణమ	 �ేయ	చు ఇW\ా P�ల; �ేవ�" Txమమ	ను స4#Sంచుచు
Jసత�మ	లను అనుస#Sంప"9ారల�#ా, ఈ మ�ట ఆల�Iంచు(f. 2222 9ారF�¤మ	
ప#S�దz  పటCణసుÍ లమను 1LరF 12టBC  ��" ఇW\ా P�ల; �ేవ�" ఆశ\PంచుదురF
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా అ" ఆయనక; 1LరF. 3333 ప�ర��ాలమ	న
జ#S%Sన సంగతpలను TEను �xల �ాలమ	�I\ందట �ె>యజ³ZిJ" ఆ సమ��xరమ	
Tx T°టనుం(f బయల;�ే#?ను TEను 9ాట-" పKకట-ంAJ" TEను ఆకZి4కమ	%ా
9ాట-" �ేయ%ా అV సంభ Vం�ెను. 4444 వ� మ�రF� డవ"య	  ��డ Pనుప
నరమ"య	  నుదురF ఇతN(fద"య	 TET:#S%Sయ	ం(f 5555 Tx Vగ\హమ	 ఈ
�ార�మ	లను జ#S%Sం�ెన"య	 TEను �ె�I�న పKJమ TEను ��Zిన ��త Vగ\హమ	
�º" "య!ం�ెన"య	 వ� �ెపuక;ండ�నటB6  ప�ర��ాలమ	నTE ఆ సమ�
�xరమ	 క; �ె>యజ³ZిJ" అ�� జరFగకమ	ను1L �x"" క; పKకట-ంAJ" 6666
వ� ఆ సంగJ V"య	Tx`వ� ఇదంతయ	 ఆలk Aంచుమ	 అ�� "జమ"
]రF ఒప���నవలsను గ�x? �ె>య" మరF%?rన ��\ తN సంగతpల; TE"క]దట



క; �ె>యజ³య	చుTx`ను 7777 అV ప�ర��ాలమ	న సృ�ంపబ(fనV �ావ� అV
ఇప�డ� కల;గ	నVP�. అV Txక; �ె>ZLయ	న`వ" వ� �ెపuక;ండ�నటB6 , ఈ
��నమ	నక; మ	ందు వ� 9ాట-" V"య	ండ ల�దు. 8888 అV క; VనబడTE
ల�దు క; �ె>యబడTE ల�దు ప�ర�మ	నుం(f  �ెV �ెరFవబడTEల�దు వ�
అపనమ4కసుÍ డ9:ౖ  త>6  గర»మ	న ప�ట-Cన�� nదల;��" JరFగ	బµటB
�ేయ	9ాడవ" అ" 1ించు��ంట-వ" Txక; �ె>య	ను. 9999 TEను "ను`
"ర�4లమ	 �ేయక;ండ�నటB6  Tx Txమ మ	నుబట-C  Tx �Åపమ	
మ�ను��నుచుTx`ను Tx �×#SN "!తNమ	  Vషయమ	లk నను` ëగబటBC
��నుచుTx`ను. 10101010 TEను "ను` ప�టమ	9EZిJ" 9:ం(f" 9EZినటB6  �ాదు
ఇబËం�� ��>!లk "ను` ప#§�fంAJ" 11111111 Tx "!తNమ	 Tx "!తN�¤ ఆల�గ	
�ేZ2దను Tx Txమమ	 అపVతKపరచబడTEల? Tx మ ©̈మను మ#S ఎవ#S�I"
TE"చుd9ాడను �ాను. 12121212 య��Åబ�, TEను 1ి>Aన ఇW\ా P�లc, Txక; �ెV
±%S¶  Vనుమ	. TETE ఆయనను TEను nదట-9ాడను కడపట-9ాడను 13131313 Tx
హసNమ	 భ�! ప�Tx��9EZ2ను Tx క;(f�ెP� ఆ�ాశ9:ౖWాల�మ	లను
9ా�1ింపజ³Z2ను TEను 9ాట-" 1ిల;వ%ా ఒకట- తపuక;ండ అవ"`య	
"ల;చును. 14141414 ]రందరF కc(fవAd ఆల�Iంచు(f 9ాట-లk ఏ�� PÀ సంగJ
�ె>యజ³య	ను? PQ�9ా 1LK!ంచు9ాడ� ఆయన AతNపK�ా రమ	
బబ	లkనునక; �ేయ	ను అత" బµహÑబలమ	 కÚwయ	ల]���I వచుdను. 15151515
TEను, TETE ఆజ® ఇAdన9ాడను, TETE అత" 1ి>AJ" TETE అత"" ర1ిuంAJ"
అత" మ�ర¶మ	 �ేజ#Sల;6 ను. Tx±దwక; రం(f PÀ మ�ట ఆల�Iంచు(f 16161616
ఆ��నుం(f TEను రహస�మ	%ా మ�టల�(fన9ాడను �ాను అ�� ప�ట-Cన�ాలమ	



nదల;��" TEను అక�డ నున` 9ాడను ఇప�డ� పKభ	వగ	 PQ�9ాయ	
ఆయన ఆత4య	 నను` పం12ను 17171717  V¹చక;డ�ను ఇW\ా P�ల;
ప#S�దz�ేవ�డ�T:ౖన PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� క;
పKãజనమ	 కల;గ	నటB6   �ేవ�డT:ౖన PQ�9ానగ	 TETE క; ఉప�ేశమ	
�ేయ	దును వ� నడవవలZిన ��K వను "ను` న(f1ించుదును. 18181818 వ� Tx
ఆజ®లను ఆల�Iంపవలsన" TET:ం�� �ÅరF చుTx`ను ఆల�IంAనPQడల 
�³మమ	 న��వలsను  J సమ	దKతరంగమ	లవలsను ఉండ�ను. 19191919 
సం�xనమ	 ఇసుకవలs V¯ాN రమగ	ను  గర»ఫలమ	 �x" #³ణ	వ�లవలs
VసN #Sంచును 9ా#S Txమమ	 Tx స"`¥�నుం(f ��ట-C9Eయబడదు మరFవబడదు
20202020 బబ	లkనునుం(f బయల;9:ళØ6 (f కÚwయ	ల �ేశమ	లkనుం(f �ా#S��వ�(f
PQ�9ా తన ZLవక;(ైన య��Åబ	ను V¹Aం�ె నను సంగJ
ఉ�xqహధ�"�� �ె>యజ³య	(f భ���గంతమ	లవరక; అ�� Vనబడ�నటB6  �x"
పKక ట-ంచు(f. 21212121 ఎ(x#S సÍలమ	లలk ఆయన 9ా#S" న(f1ిం�ెను 9ారF
ద1ిu%tనల�దు #ాJ��ండలkనుం(f 9ా#S��రక; ఆయన ళØ6  ఉబ	క జ³Z2ను
ఆయన ��ండను *లd%ా ళØ6  పK9ాహమ	%ా బయల;�ే#?ను. 22222222 దుషpC లక;
T:మ4��య	ండద" PQ�9ా Z2లVచుd చుTx`డ�.
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1111 �º�పమ	ల�#ా, Tx మ�ట Vను(f, దూరమ	ననున` జనమ	ల�#ా, ఆల�Iంచు(f,
TEను గర»మ	న ప�టC%ాTE PQ�9ా నను` 1ి>�ెను త>6  నను` ఒ(fలk
12టBC ��"న�� nదల;��" ఆయన Tx Txమమ	 జj® పకమ	 �ేZి��T:ను. 2222 Tx



T°రF 9ా(fగల ఖడ¶ మ	%ా ఆయన �ేZియ	Tx`డ� తన �ేJ డలk నను`
�xAయ	Tx`డ� నను` ��రFగ	12ట-Cన అంబ	%ా �ేZి తన అంబ	ల����లk
మ�Zి12ట-Cయ	Tx`డ�. 3333 ఇW\ా P�లc, వ� Tx ZLవక;డవ� లk నను`
మ ©̈మపరచు��T:దను అ" ఆయన Tx�� �ె12uను. 4444 అPననువ�రÍమ	%ా
TEను కషCప(fJ" ఫల�¤!య	 ల�క;ండ Tx బలమ	ను వృ�x%ా వ�య పరA
య	Tx`నను��ంట-" Txక; Tx�యకరN PQ�9ాP�, Tx బహÑమ�నమ	 Tx
�ేవ�"±దwTE య	న`��. 5555 PQ�9ా దృÌిC �I TEను ఘనుడT:ౖJ" Tx �ేవ�డ�
Txక; బలమ�PQను �ా%ా తనక; ZLవక;డT:ౖయ	ం(f తన±దwక; య��Å బ	ను
J#S%S ర1ిuంచుటక; ఇW\ా P�ల; ఆయన±దwక; సమకcరdబడ�టక; నను`
గర»మ	న ప�ట-C ంAన PQ�9ా ఈల�గ	 Z2ల VచుdచుTx`డ� 6666 వ�
య��Åబ	 %�తKప�9ా#S" ఉదz#SంచునటB6 ను ఇW\ా P�ల;లk త1ిuంపబ(fన9ా#S"
ర1ిuంచునటB6 ను Tx ZLవక;డ9:ౖ య	ండ�ట ఎం�� స�లuVషయమ	;
భ���గంతమ	లవరక; వ� TEను కల;గజ³య	 రmణక; ¯ాధనమగ	ట�?r
అన�జనులక; 9:ల;%?r య	ండ�నటB6  "ను` "య!ంA య	Tx`ను. 7777
ఇW\ా P�ల; V¹చక;డ�ను ప#S�దz  �ేవ�డ�నగ	 PQ�9ా మనుషp�ల�ేత
"#ాక#Sంపబ(fన9ాడ�ను జనులక; అసహÑ�డ�ను "రwయ�తp4ల ZLవక;డ�నగ	
9ా"�� ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� PQ�9ా నమ4క���న9ాడ"య	
ఇW\ా P�ల; ప#S�దz  �ేవ�డ� "ను` ఏరuరచు��T: న"య	 #ాàల; గ\ ©̈ంA
ల��ెదరF అ¥��ారFల; క; నమ¯ా�రమ	 �ేZ2దరF. 8888 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ� అనుకcలసమయమందు TEను  nర Txల�IంA క;
ఉతN ర!AdJ" రmణ��నమందు "ను` ఆదు��ంట-". బయల;9:ళØ6 (f అ"



బం¥�ంపబ(fన9ా#S��ను బయట-�I రం(f అ" *కట-లkనున`9ా#S��ను�ెప�చు
�ేశమ	ను చక�పరA �ా(ైన ¯ా�సÍ ~మ	లను పంA 12టBC ట�?r "ను` �ా�ా(f
పKజలక; "బంధన%ా "య!ంAJ". 9999 మ�ర¶మ	లలk 9ారF �¤య	దురF
�ెటB6 ల�" !టCల"`ట-]ద 9ా#S�I �¤ప� కల;గ	ను 10101010 9ా#Sయందు
కరFణÝంచు9ాడ� 9ా#S" ��డ���" ��వ�చు ట-బ	గ¶ల±దw 9ా#S" న(f1ించును
�ాబట-C  9ా#S�I ఆక>PQ�నను ద1ిuPQ�నను కల;గదు ఎండమ�వ�లsౖనను
ఎండPQ�నను 9ా#S�I తగ	లదు. 11111111 Tx పర�తమ	ల"`ట-" ��K వ%ా �ేZ2దను Tx
#ాజమ�ర¶మ	ల; ఎతpN %ా �ేయబడ�ను. 12121212 చూడ�(f �రF దూరమ	నుం(f
వచుdచుTx`రF �రF ఉతN ర ��క;�నుం(fయ	 పడమట- ��క;�నుం(fయ	
వచుdచుTx`రF �రF Zీయ	ల �ేశమ	నుం(f వచుdచుTx`రF. 13131313 శ\మTUం��న
తన జనులయందు జj>ప(f PQ�9ా తన జనులను ఓ�x#Sdయ	Tx`డ�
ఆ�ాశమ�, ఉ�xqహధ�" �ేయ	మ	 భ�], సం��Ìించుమ	 పర�తమ	ల�#ా,
ఆనందధ�" �ేయ	(f. 14141414 అP�ే ZీãనుPQ�9ా నను` V(fA12ట-C
య	Tx`డ� పKభ	వ� నను` మరAయ	Tx`డ" అను��నుచున`��. 15151515 ZీN � తన
గర»మ	న ప�ట-Cన ëడiను కరFణÝంపక;ండ తన చంట-1ిల6 ను మరచుTx? 9ా#?rన
మరచుదురF %ా" TEను "ను` మరFవను. 16161616 చూడ�మ	 Tx యర�ేతpల]దTE
"ను` �ె�I� య	Tx`ను  �Kా �ారమ	ల; "త�మ	 TxPQదుట నున`V 17171717 
క;మ�రFల; త�రపడ�చుTx`రF "ను` Txశనమ	�ేZి "ను` �ాడ��ేZిన9ారF
లk నుం(f బయల; 9:ళØ6 చుTx`రF. 18181818 కను`లsJN  నల;��శల చూడ�మ	
�రందరF కcడ���నుచు ±దwక; వచుdచుTx`రF వ� �#Sనంద#S"
ఆభరణమ	%ా ధ#Sంచు��ందువ� 12ం(f6 క;మ�#?N ఒ(xi ణమ	 ధ#Sంచు��నునటB6  వ�



9ా#S" అలం�ారమ	%ా ధ#Sంచు��ందువ� Tx yవమ	��డ" పKమ�ణమ	
�ేయ	చుTx`న" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 19191919 "9ాసుల;
VసN #SంAనందున �ా(ైన  �bటB6 ను áట- సÍలమ	ల;ను Txశనమ	 �ేయబ(fన 
భ�!య	 9ా#S�I ఇరFక;%ా ఉండ�ను "ను` !ం%S9EZిన9ారF దూరమ	%ా
ఉందురF. 20202020 వ� సం�xన ß̈ను#ాల9:ౖనప�డ� క; ప�ట-Cన క;మ� రFల; ఈ
సÍలమ	 మ�క; ఇరFక;%ా ఉన`��. ఇంక VWాల���న సÍలమ	 మ��Iమ4" 
�ెవ�లలk �ెప�దురF. 21212121 అప�డ� వ�TEను Tx 1ిల6 లను ��%tటBC ��",
సం�xన ß̈ను#ాలను, ఒంట#ST:ౖ ఇటB అటB JరFగ	ల�డ�చున` పర�ే�#ాలTE
గ�x? �#S" Txయందు క"న9ా(ెవడ�? �#S" 12ంAన9ా (ెవడ�? TEను
ఒంట#Sక�ెN T:ౖ Vడ�వబ(fJ", �రF ఎక�డ ఉం(f#S? అ"  మనసుqలk
వను��ందువ�. 22222222 పKభ	వగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� TEను
జనమ	లతటBC  Tx �ెPPQతpN చుTx`ను జనమ	లతటBC  Tx ధ�జమ	
ఎతpN చుTx`ను 9ారF  క;మ�రFలను #tమ	4ననుంచు��" వ�ెdదరF 
క;మ�#?Nల; 9ా#S భ	జమ	ల]ద ¹యబ(ెదరF 23232323 #ాàల; "ను` ��Ìించు
తండ�K ల;%ాను 9ా#S #ాణ	ల; క; �ా>చుd �xదుల;%ాను ఉం(ెదరF 9ారF
భ�!]ద ¯ా%Sలప(f క; నమ¯ా�రమ	 �ేZ2దరF  �ాదమ	ల ధూÈ
Tx�?దరF. అప�డ� TEను PQ�9ాన"య	 Tx��రక; క" 12టBC ��ను9ారF
అవమ�నమ	 TUందర"య	 వ� �ె>Zి��ందువ�. 24242424 బల�ఢ��" �ేJలkనుం(f
��ల6 ¯�మ	4 ఎవడ� ¬Zి��న గలడ�? �కరFల; �ెరపట-Cన9ారF
V(f1ింపబడ�దు#ా? 25252525 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� బల�ఢ��ల;
�ెరపట-Cన9ారF స ©̈తమ	 V(f1ింప బడ�దురF �కరFల; �ెరపట-Cన9ారF



V(f1ింపబడ�దురF �� య	దzమ	 �ేయ	9ా#S�� TETE య	దzమ	 �ేZ2దను 
1ిల6 లను TETE ర�fం�ెదను. 26262626 PQ�9ాT:ౖన TETE  రmక;డన"య	 య��Åబ	
బలవంతpడ�  V¹చక;డ"య	 మనుషp� లందరF ఎరFగ	నటB6  "ను`
బµధపరచు9ా#S�I తమ స�మ�ంసమ	 J"1ిం�ె దను ��\ తN  �xK �Ôరసమ	�ేత
మతpN లsౖనటBC %ా తమ రకNమ	 �ేత 9ారF మతpN లగ	దురF.
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1111 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� TEను ] త>6" VడTx(fన ప#S�x�గ
పJKక ఎక�డనున`��? Tx అప�ల9ా#Sలk ఎవ"�I !మ	4ను అ!్మ9EZిJ"?
] �ోషమ	లనుబట-C  ]రF అమ4బ(fJ#S ] అJక\మమ	లనుబట-C  ] త>6
ప#S�x�గమ	 �ేయబ(ెను. 2222 TEను వAdనప�డ� ఎవడ�ను ల�క��TEల? TEను
1ి>Aనప�డ� ఎవడ�ను ఉతN ర!య�క;ండTEల? Tx �ెP� V¹Aంపల�నంత
క;రచPQ� ��PQTx?V(f1ించుటక; Txక; శ�INల��x?Tx గ��w ంప��ేత సమ	దKమ	ను
ఎండబ¿టBC దును నదులను ఎ(x#S%ా �ేయ	దును ళØ6  ల�నందున 9ాట- �ేపల;
కంప���ట-C  �xహమ	�ేత చAd��వ�ను. 3333 ఆ�ాశమ	 *కట- కమ4జ³య	చుTx`ను
అV %�T:పటC  ధ#Sంపజ³య	చుTx`ను 4444 అలZిన9ా"" మ�టల�ేత ఊర(fంచు
జj® నమ	 Txక; కల;గ	నటB6  hషp�"�I త%Sన T°రF PQ�9ా Txక; దయ�ేZి
య	Tx`డ� hషp�ల;VనునటB6 %ా TEను Vనుట�?r ఆయన పKJ య	దయమ	న
Txక; Vను బ	��z  ప�ట-C ంచుచుTx`డ�. 5555 పKభ	వగ	 PQ�9ా Tx �ెV�I Vను
బ	��z  ప�ట-C ంప%ా TEను ఆయన]ద JరFగ	బµటB �ేయల�దు Vనక;ండ TEను
�¾ల%S��ల�దు. 6666 ��టBC 9ా#S�I Tx �ప�ను అపu%SంAJ" 9:ండ�K కల;



12#S�I9Eయ	9ా#S�I Tx �ెంపలను అపu %SంAJ" ఉ!్మ9Eయ	9ా#S�I"
అవమ�నపరచు9ా#S�I" Tx మ	ఖమ	 �xచు��నల�దు 7777 పKభ	వగ	 PQ�9ా
Txక; స}యమ	 �ేయ	9ాడ� గనుక TEను Zిగ	¶ పడల�దు TEను Zిగ	¶ పడన"
PQ#S%S Tx మ	ఖమ	ను �ెక;మ	�I#ాJవలs �ేZి��ంట-". 8888 నను` Jమంతp"%ా
ఎంచు9ాడ� ఆసను`(ై య	Tx`డ� Tx�� 9ా�జ?�మ�డ�9ా(ెవడ�? మనమ	
కcడ���" 9ా�జ?�మ�డ�దమ	 Tx పKJ9ా�� PQవడ�? అత" Tx±దwక;
#ా"మ	4. 9999 పKభ	వగ	 PQ�9ా Txక; స}యమ	 �ేయ	ను Tx]ద
TEర¯ాÍ పన�ేయ	9ా(ెవడ�? 9ారందరF వసN �మ	వలs �ాత%S>��వ�దురF A��4ట
9ా#S" J"9Eయ	ను. 10101010 ]లk PQ�9ాక; భయప(f ఆయన ZLవక;"మ�ట
Vను9ా(ెవడ�? 9:ల;గ	ల�కP� *కట-లk నడచు9ాడ� PQ�9ా Txమమ	ను
ఆశ\PంA తన �ేవ�" నమ	4��నవలsను. 11111111 ఇ��%� అ%S` #ాజబ¿ట-C
అ%S`��రవ�లను ]చుటBC  12టBC ��ను9ారల�#ా, ] అ%S` జj�లలk నడ�వ�(f
#ాజబ¿ట-Cన అ%S` ��రవ�లలk నడ�వ�(f Tx �ేJవలన ఇ�� ]క; కల;గ	చున`��
]రF 9Eదనగల9ా#?r పండ���T:దరF.
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1111 J" అనుస#Sంచుచు PQ�9ాను 9:దక;చు నుండ� 9ారల�#ా, Tx మ�ట
Vను(f ]రF ఏ బండనుం(f �ెక�బ(fJ#� �x" ఆలk Aంచు(f ]రF ఏ
గ	ంటనుం(f తవ�బ(fJ#� �x" ఆలk Aంచు(f 2222 ] తం(fKPQ�న అబµK }మ	
సంగJ ఆలkAంచు(f !మ	4ను క"న Wా#ాను ఆలkAంచు(f అతడ� ఒంట#SPQ�
య	ండ%ా TEను అత" 1ి>AJ" అత"" ఆ�ర���ంA అత"" 12క;�మం��



యగ	నటB6  �ేZిJ". 3333 PQ�9ా Zీãనును ఆద#SంచుచుTx`డ� �x" �ా(ైన
సÍలమ	ల"`ట-" ఆద#SంA �x" అరణ�సÍలమ	లను ఏ�ెనువలs �ేయ	చుTx`డ�
�x" PQ(x#S భ�మ	ల; PQ�9ా ��టవలs నగ	 నటB6  �ేయ	చుTx`డ�
ఆనంద సం��షమ	ల;ను కృతజ®�xసుN Jయ	 సం%§త%ానమ	ను �x"లk
Vనబడ�ను 4444 Tx పKజల�#ా, Tx మ�ట ఆల�Iంచు(f Tx జనుల�#ా, Txక;
�ెV±%S¶  Vను(f. ఉప�ేశమ	 Tx±దwనుం(f బయల;�ేరFను జనమ	లక;
9:ల;గ	 కల;గ	నటB6 %ా Tx V¥�" "య !ంతpను. 5555 TEను ఏరuరచు Tx J
స]పమ	%ా ఉన`�� TEను కల;గజ³య	 రmణ బయల;�ేరFచున`�� Tx
బµహÑవ�ల; జనమ	లక; ¬రFu¬రFdను �º�ప9ాసుల; Tx తటBC  చూA "#§mణ
గల9ా రగ	దురF 9ారF Tx బµహÑవ�ను ఆశ\PంతpరF. 6666 ఆ�ాశమ	9:ౖప�
కను`లsతpN (f �I\ంద భ�!" చూడ�(f అంత#Smమ	 ��గవలs అంత#ాz నమగ	ను
భ�! వసN �మ	వలs �ాత%S>��వ�ను అంద> "9ాసుల; అటBవలs చ"��వ�దురF
Tx రmణ "త�మ	ండ�ను Tx J ��ట-C9Eయబడదు. 7777 J అనుస#Sంచు9ారల�#ా,
Tx మ�ట Vను(f Tx బ¢ధను హృదయమందుంచు��న` జనుల�#ా, ఆల�Iంచు(f
మనుషp�ల; 12టBC  "ందక; భయపడక;(f 9ా#S దూషణ మ�టలక;
��గ	ల;పడక;(f. 8888 వసN �మ	ను ��#S�I9Eయ	నటB6  Aమ4ట 9ా#S" ��#S�I 9Eయ	ను
బÐ�ºw క %tఱÃబÐచుdను ��#S�I9Eయ	నటB6  9ా#S" ��#S�I9Eయ	ను అP�ే Tx J
"త�మ	 "ల;చును Tx రmణ తర తరమ	ల;ండ�ను. 9999 PQ�9ా బµహÑ9ా,
లsమ	4 లsమ	4 బలమ	 �¾డ�గ	 ��మ	4 ప�ర�ప��ాలమ	లలkను ప�#ాతన
తరమ	లలkను ల�A నటB6  లsమ	4 #ా}బ	ను తpతpN "యల;%ా
న#S�I9EZిన9ాడవ� 9E గ�x? మకరమ	ను ��(fAన9ాడవ� 9E గ�x? 10101010 అ%ాధ



జలమ	ల;గల సమ	దKమ	ను ఇం�I��జ³Zిన 9ాడవ� 9E గ�x?
V¹Aంపబ(fన9ారF �xట-��వ�నటB6  సమ	�xK %ాధ సÍలమ	లను ��K వ%ా
�ేZిన9ాడవ� 9E గ�x? 11111111 PQ�9ా V¹AంAన9ారF సం%§తTxదమ	��
Zీãనునక; J#S%S వ�ెdదరF "త�సం��షమ	 9ా#S తలల]ద ఉండ�ను 9ారF
సం���ానందమ	 గల9ారగ	దురF దుఃఖమ	ను "ట�C రFuను �¾ల%S��వ�ను. 12121212
TEను TETE !మ	4 T°�xరFd9ాడను చ"��వ� నరF"�I తృణమ�తpK డగ	 నరF"�I
ఎందుక; భయపడ�దువ�? 13131313 బµధ12టBC 9ాడ� Txశనమ	
�ేయ	టక;Zిదzపడ�నప�డ� 9ా" �Å\ ధమ	నుబట-C  "త�మ	 భయపడ�చు,
ఆ�ాశమ	లను 9ా�1ింపజ³Zి భ�! ప�Txదులను9EZిన PQ�9ాను 
సృÌిC కరNPQ�న PQ�9ాను మరచుదు9ా? బµధ12టBC 9ా" �Å\ ధమ	 ఏమ�PQను?
14141414 క;\ ంగబ(fన9ాడ� త�ర%ా Vడ�దల ��ందును అతడ� %�Jలk"�I ��డ�
చ"��డ� అత"�I ఆ}రమ	 తపuదు. 15151515 TEను  �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను
సమ	దKమ	±క� �?రటమ	ల; �ÌించునటB6  �x" #³ప�9ాడను TETE.
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా అ" ఆయనక; 1LరF. 16161616 TEను
ఆ�ాశమ	లను ¯ాÍ 1ించునటB6 ను భ�! ప�Txదులను 9Eయ	నటB6 ను Txజనమ	
9Eయ" Zీãను�� �ెప�నటB6 ను  T°ట Tx మ�టల; ఉంA Tx �ేJడలk
"ను` క1ిuయ	Tx`ను. 17171717 PQర�షల�మ�, లsమ	4 లsమ	4 PQ�9ా
�Å\ ధ�ాతKను ఆయన �ేJనుం(f ప�చుd ��" �xK %Sన�xTx, త�>పడజ³య	
�ాతKలk"దంతట-" �xK %Sన�xTx, "ల;వ�మ	. 18181818 ఆ�� క"న క;మ�రFలంద#Sలk
ఆ��క; �x#S చూప గల9ా(ెవడ�ను ల�క��PQను. ఆ�� 12ంAన
క;మ�రFలంద#Sలk ఆ��ను �ెPపటBC  ��ను9ా(ెవడ�ను ల�క��PQను. 19191919 ఈ



#?ండ� అ�ాయమ	ల; క; సంభVం�ెను "ను` ఓ�xరdగల9ా(ెక�డ ఉTx`డ�?
�ాడ� Txశనమ	 కరవ� ఖడ¶ మ	 క; �Kా 1ిN ం�ెను, TEను "T:`టB6  ఓ�xరFdదును?
 క;మ�రFల; మ�#Sû>6య	Tx`రF దు1ిu వలలk Aక;� ప(fనటB6  �ధుల"`ట-
Aవరలలk 9ారF ప(fయ	Tx`రF. 20202020 PQ�9ా �Å\ ధమ	��ను  �ేవ�"
గ��w ంప���ను 9ారF "ం(fయ	Tx`రF. 21212121 �xK �Ôరసమ	ల�కP� మతpN #ాల9:ౖ
శ\మప(fన�xTx, ఈ మ�ట Vనుమ	. 22222222  పKభ	వగ	 PQ�9ా తన
జనుల"!తNమ	 9ా�జ?�మ�డ�  �ేవ�డ� ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� ఇ��%�
త�>పడజ³య	 �ాతKను Tx �Å\ ధ �ాతKను  �ేJలkనుం(f ¬Zి9EZియ	Tx`ను
Vకను �x"లk"�� �xK గవ�. 23232323 "ను` బµధపరచు9ా#S�ేJలk �x" 12టMCదను
�¤మ	 �xట-��వ�నటB6  �I\ం���I వం%S ¯ా%Sలపడ�మ" 9ారF �� �ెపu%ా వ� 
�ప�ను �xటB9ా#S�I �x#S%ా�ేZి TEలక; �x"" వంAJV గ�x 9ా#S�³ ఆ �ాతKను
�xK గ"�ెdదను.
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1111 Zీãనూ, లsమ	4 లsమ	4,  బలమ	 ధ#Sంచు��నుమ	 ప#S�దz  పటCణ���న
PQర�షల�మ�,  సుందర వసN � మ	లను ధ#Sంచు��నుమ	 ఇక]దట
సున`J��ంద" 9ా(ొక(ైనను అపVతpK (ొక(ైనను  లkప>�I #ాడ�. 2222 ధూÈ
దుల;ప���నుమ	 PQర�షల�మ�, ల�A కcరFdండ�మ	 �ెరపటCబ(fన Zీãను
క;మ�#§,  ��డకటB6  V1ిu9EZి��నుమ	. 3333 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ� ]రF ఊరకP� అమ4బ(fJ#S గ�x ర�క>య�కP� ]రF
V¹Aంపబ(ెదరF. 4444 �ేవ�(ైన PQ�9ా అను��నుచున` �ేమన%ా �x�x�ల



"9ాసమ	 �ేయ	ట�?r ప�ర��ాలమ	న Tx జనుల; ఐగ	ప�N నక; ��P#S.
మ#Sయ	 అష�ª రF "#S`!తNమ	%ా 9ా#S" బµధపర�ెను. 5555 Tx జనుల; ఊరకP�
��"��బ(fయ	Tx`రF 9ా#S" బµధపరచు9ారF 9ా#S" చూA గ#Sèంచు చుTx`రF
ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;� ��న��ల6  Tx Txమమ	 దూÌింపబడ�చున`�� 6666 �ావ�న
ఇచdట TETE! �ేయవలsను? ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. Tx జనుల; Tx Txమమ	
�ె>Zి��ందురF TEనుTx`న" �ెప�9ాడను TETE అ" 9ారF ఆ ��న మ	న
�ె>Zి��ందురF. 7777 సు9ారN పKకట-ంచుచు సమ�¥xనమ	 �xట-ంచుచు
సువరNమ�నమ	 పKకట-ంచుచు రmణ సమ��xరమ	 పKచు#Sంచు9ా" �ాదమ	ల;,
 �ేవ�డ� ఏల;చుTx`డ" Zీãను�� �ెప�చున` 9ా" �ాదమ	ల;
పర�తమ	ల]ద ఎం�� సుందరమ	లsౖ య	న`V. 8888 ఆల�Iంచుమ	  �ావ>9ారF
పల;క;చుTx`రF కcడ���" ëగ¶ర%ా �ాడ�చుTx`రF PQ�9ా Zీãనును
మరల ర1ిuంచ%ా 9ారF కను`ల�ర చూచుచుTx`రF. 9999 PQర�షల�మ	నందు
�ా(ైయ	న` సÍలమ	ల�#ా, ఉతq ©̈ంA P�కమ	%ా సం%§త%ానమ	 �ేయ	(f
PQ�9ా తన జనులను ఆద#Sం�ెను PQర�ష ల�మ	ను V¹Aం�ెను. 10101010
సమసNజనమ	ల కను`లPQదుట PQ�9ా తన ప#S�దzబµహÑవ�ను
బయల;పరA య	Tx`డ�. భ���గంత "9ాసులందరF మన �ేవ�" రmణ
చూ�ెదరF. 11111111 ��వ�(f ��వ�(f అచdటనుం(f 9:ళØ6 (f అపVతK���న �ే""
మ	టCక;(f �x"±దwనుం(f �¾ల%S��వ�(f PQ�9ా ZL9Ùపకరణమ	లను
¹య	9ారల�#ా, !మ	4ను ]రF పVతKపరచు��ను(f 12121212 ]రF త�రప(f
బయల;�ేరరF, �ా#S��వ�#§J%ా 9:ళ6రF. PQ�9ా ] మ	ందర నడచును
ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ� ] Z2ౖన�ప� 9:నుకట- ´µగమ	ను �ావ>�ాయ	ను 13131313



ఆల�Iంచు(f, Tx ZLవక;డ� V9Eకమ	%ా పKవ#SNంచును అతడ� ¼̈Adంపబ(f
పKZిదుz (ై మ} ఘనుడ�%ా ఎంచబడ�ను. 14141414 "ను` చూA P�
మ"Ìిర�పమ	కంటM అత" మ	ఖ మ	ను, నరర�పమ	కంటM అత" ర�పమ	ను
�xల V�ారమ" �xలమం�� P�ల�గ	 Vస4యnం��#t 15151515 ఆల�%³ అతడ� అTEక
జనమ	లను Aలక#Sంచును #ాàల; అత" చూA T°రF మ�Zి��T:దరF తమక;
�ె>యజ³యబడ" సంగతpల; 9ారF చూ�ెదరF �xమ	 Vన"�x"" గ\ ©̈ంతpరF.
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1111 �¤మ	 �ె>యజ³Zిన సమ��xరమ	 ఎవడ� న��4ను? PQ�9ా బµహÑవ�
ఎవ"�I బయల;పరచబ(ెను? 2222 ల�తnక�వలsను ఎం(fన భ�!లk n>Aన
nక�వలsను అతడ� ఆయనPQదుట 12#S%?ను. అత"�I సుర�ప���నను
¯�గZ2ౖనను ల�దు మనమత" చూA, అ1L�fంచునటB6 %ా అత"యందు
సుర�పమ	 ల�దు. 3333 అతడ� తృణ÷క#Sంపబ(fన9ాడ�ను ఆPQను
మనుషp�లవలన Vస#Sèంపబ(fన9ాడ�ను వ�సTx�\ా ంతpడ�%ాను 9ా�¥�
ననుభVంAన9ాడ� %ాను మనుషp�ల; చూడTUల6 "9ాడ�%ాను ఉం(ెను. అతడ�
తృణ÷క#Sంపబ(fన9ాడ� గనుక మనమ	 అత"" ఎ"`క�ేయక��JVు. 4444
"శdయమ	%ా అతడ� మన #�గమ	లను భ#Sం�ెను మన వ�సనమ	లను
వ ©̈ం�ెను అPనను nతNబ(fన9ా"%ాను �ేవ�"వలన
బµ¥�ంపబ(fన9ా"%ాను శ\మTUం��న9ా"%ాను మనమత"" ఎంAJVు. 5555 మన
యJక\మ�I\యలనుబట-C  అతడ� %ాయపరచ బ(ెను మన �ోషమ	లనుబట-C
నల;గ%tటCబ(ెను మన సమ�¥xTxరÍ���న hm అత"]ద ప(ెను అతడ� ��ం��న



�ెబËల�ేత మనక; స�సÍత కల;గ	 చున`��. 6666 మనమందరమ	 %tఱÃలవలs ��K వ
త1ిu��JVు మనలk పKJ9ాడ�ను తన�IషC���న ��K వక; �¾>%?ను PQ�9ా
మన యంద#S �ోషమ	ను అత"]ద ¹12ను. 7777 అతడ� �ౌరèన�మ	 TUం�ెను
బµ¥�ంపబ(fనను అతడ� T°రF �ెరవల�దు వధక; �ేబడ� %tఱÃ1ిల6 య	 బÐచుd
కJN #Sంచు9ా"PQదుట %tఱÃయ	 మ�నమ	%ా నుండ�నటB6  అతడ� T°రF
�ెరFవల�దు. 8888 అTx�యప� ¬రFuTUం��న9ా(ై అతడ� ��"��బ(ెను అతడ� Tx
జనుల యJక\మమ	నుబట-C  nతNబ(ెను గ�x. సyవ�ల భ�!లkనుం(f అతడ�
��ట-C9Eయబ(ెను అPనను అత" తరమ	9ా#Sలk ఈ సంగJ ఆలk
AంAన9ా#?వరF? 9999 అతడ� మరణ���నప�డ� భ�IN ß̈నుల�� అత"�I సమ�¥�
"య!ంపబ(ెను ధనవంతp"±దw అతడ� ఉంచబ(ెను "శdయమ	%ా
అతడ� అTx�య�¤!య	 �ేయల�దు అత" T°ట ఏ కపటమ	ను ల�దు. 10101010
అత" నల;గ%tటBC టక; PQ�9ాక; ఇషCమ�PQను ఆయన అత"�I 9ా�¥�
కల;గజ³Z2ను. అతడ� తను`�xTE అప#ాధప#S}#ారÍబ>�ేయ%ా అత"
సం�xనమ	 చూచును. అతడ� �º# �ా య	ష4ంతpడగ	ను, PQ�9ా ఉ�ేw శమ	
అత"వలన సఫలమగ	ను. 11111111 అతడ� తనక; క>%Sన 9Eదనను చూA
తృ1ిN TUందును. Jమంతp(ైన Tx ZLవక;డ� జనుల �ోషమ	లను భ#SంA
నక;న` అనుభవజj® నమ	 �ేత అTEక;లను "#�w షpల;%ా �ేయ	ను. 12121212 �ావ�న
%tపu9ా#S�� TEనత"�I �ాల; పంA12టMCదను ఘనుల�� క>Zి అతడ� ��ల6 ¯�మ	4
V´µ%Sంచు��నును. ఏలయన%ా మరణమ	 TUందునటB6  అతడ� తన �Kా ణ మ	ను
¥xర��Z2ను అJక\మమ	 �ేయ	9ా#Sలk ఎంచబ(fన9ా(xPQను అTEక;ల
�ాపమ	ను భ#Sంచుచు JరFగ	బµటB �ేZిన9ా#S"గ�#Sd Vజj® పనమ	�ేZ2ను
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1111 %t(xK ల�, 1ిల6 ల; కన"�xTx, జయ%§త��తpN మ	 పKసవ9Eదన పడ"�xTx,
జయ�×రNన T:JN  ఆనంద పడ�మ	 సం¯ా#S1ిల6 లకంటM Vడ�వబ(fన�x" 1ిల6 ల;
V¯ాN ర మగ	దుర" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 2222  గ	(xరప� సÍలమ	ను
VWాలపరచుమ	  "9ాససÍలమ	ల �ెరల; "#ాటంకమ	గ ¯ాగ"మ	4, 
�xK ళ6ను ��డ�గ	�ేయ	మ	  �¤క;లను ��గ%tటBC మ	. 3333 క;(f9:ౖప�నక;ను
ఎడమ9:ౖప�నక;ను వ� 9ా�1ిం�ెదవ�  సం�xనమ	 అన�జనమ	ల �ేశమ	ను
¯ా�¥ºనపరచు ��నును �ా(ైన పటCణమ	లను "9ాస సÍలమ	ల;%ా �ేయ	ను. 4444
భయపడక;మ	 వ� Zిగ	¶ పడనక�రల�దు అవమ�నమ	ను తలంచక;మ	 వ�
లజèపడనక�రల�దు, వ�  బµల��ాలప� Zిగ	¶ ను మరచుదువ�  9:ౖధవ�ప�
"ందను ఇక]దట జj® పకమ	 �ేZి��నవ�. 5555 "ను` సృÌిC ంAన9ాడ� క;
భరNPQ�య	Tx`డ� Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా అ" ఆయనక; 1LరF.
ఇW\ా P�ల;±క� ప#S�దz�ేవ�డ� క; V¹చక;డ� సర�లkకమ	నక;
�ేవ�డ" ఆయనక; 1LరF. 6666  �ేవ�డ� ఈ మ�ట Z2లVచుdచుTx`డ� Vడ�వబ(f
దుఃఖ��\ా ంతp#ాలsౖన ´µర�ను ప�రF షpడ� ర1ిuంAనటB6 ను తృణ÷క#Sంపబ(fన

¸°వనప� ´µర�ను ప�రFషpడ� ర1ిuంAనటB6 ను PQ�9ా "ను`
1ిల;చుచుTx`డ�. 7777 "!షమ�తKమ	 TEను "ను` Vస#SèంAJ" %tపu
9ాతqల�మ	�� "ను` సమకc#?dదను 8888 మ��ేKకమ	 క>%S "!షమ�తKమ	
క; Vమ	ఖుడ T:ౖJ" "త����న కృప�� క; 9ాతqల�మ	 చూప�దును అ" 
V¹చక;డగ	 PQ�9ా Z2లVచుd చుTx`డ�. 9999 T°వహÑ �ాలమ	న



జలపKళయమ	నుగ�#Sd TEను �ేZినటB6  �ేయ	దును జలమ	ల; భ�!]���I
ఇకను ��రF6 చు#ావ" T°వహÑ�ాలమ	న TEను ఒటBC 12టBC ��"నటB6  ]ద
�Åపమ	%ా నుండన"య	 "ను` గ��w ంపన"య	 TEను ఒటBC
12టBC ��"య	Tx`ను. 10101010 పర�తమ	ల; �¾ల%S��Pనను ��టCల; తతN #S>6నను Tx
కృప "ను` V(fA��దు సమ�¥xనVషయ���న Tx "బంధన �¾ల%S��దు అ"
యందు జj>పడ� PQ�9ా Z2లVచుd చుTx`డ�. 11111111 పKయ�సప(f
%ా>9ాన�ేత ��టCబ(f ఆదరణల�క య	న`�xTx, TEను ల�ంజనమ	ల�� 
కటCడమ	ను కటBC దును లమ	ల��  ప�Txదులను 9Eయ	దును 12121212
మ�ణÝక�మణ	ల��  �Åట��మ	4లను సూర��ాంతమ	ల��  గ	మ4మ	లను
కటBC దును పKశసN���న రత`మ	ల�� క; స#Sహదుw ల; ఏరuరచు దును. 13131313 
1ిల6 లందరF PQ�9ా�ేత ఉప�ేశమ	 TUందుదురF  1ిల6 లక; అ¥�క VW\ా ంJ
కల;గ	ను. 14141414 వ� Jగల�xన9:ౖ ¯ాÍ 1ింపబడ�దువ� వ� భయపడనక�రల�దు,
బµ¥�ంచు9ారF క; దూర మ	%ా నుందురF �J క; దూరమ	%ా ఉండ�ను అ��
 దగ¶రక; #ాTE#ాదు. 15151515 జనుల; గ	ంప�కc(fనను 9ారF Txవలన కcడరF క;
V#�ధమ	%ా గ	ంప�కcడ�9ారF  పmప� 9ారగ	 దురF. 16161616 ఆల�Iంచుమ	,
"ప�లc�� తన వృJN �I త%SనటBC %ా ప" మ	టBC  �ేయ	 కమ4#S" సృ�ంచు9ాడను
TETE Txశనమ	 �ేయ	ట�?r �ాడ��ేయ	9ా" సృ�ంచు 9ాడను TETE 17171717 క;
V#�ధమ	%ా ర�1ింపబ(fన P� ఆయ	ధమ	ను వ#Szల6 దు Tx�యVమరîలk క;
�ో�ా#�పణ�ేయ	 పKJ 9ా"�I వ� TEర¯ాÍ పన �ేZ2దవ� PQ�9ా±క�
ZLవక;ల J Txవలన కల;గ	 చున`��; ఇ�� 9ా#S ¯ా�సÍ ~మ	, ఇ�ే PQ�9ా
9ాక;�.
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1111 ద1ిu%t"న9ారల�#ా, ళ6±దwక; రం(f ర�కల;ల�"9ారల�#ా, ]రF వAd
��" ´¢జనమ	 �ేయ	(f. రం(f, ర�కల; ల�క��Pనను ఏ!య	 "య�కP�
�xK �Ôరసమ	ను �ాలను ��ను(f. 2222 ఆ}రమ	 �ా"�x"��రక; ] #³ల
ర�క>�ెdదరF? సంతpÌిC  కల;గజ³య"�x"��రక; ] క�ాC #Sèతమ	ను ఎందుక;
వ�యపర�ెదరF? Tx మ�ట జjగ\తN %ా ఆల�IంA మంA ప�xరÍమ	 భ	�ంచు(f ]
�Kా ణమ	¯ార���న�x"యందు సుüంప"య	�(f. 3333 �ెV±%S¶  Tx±దwక; రం(f
]రF V"నPQడల ]రF బKదుక;దురF TEను ]�� "త�"బంధన �ేZ2దను
�x�దునక; చూ1ిన Wాశ�తకృపను ]క; చూప�దును. 4444 ఇ��%� జనమ	లక;
¯ా�f%ా అత" "య!ంAJ" జనమ	లక; #ాà%ాను అ¥�పJ%ాను అత"
"య!ంA J" 5555 9:రFగ" జనులను వ� 1ి>�ెదవ� "T:`రFగ" జనుల;
PQ�9ా "ను` మ ©̈మపరచ%ా చూA  �ేవ�(ైన PQ�9ానుబట-C
ఇW\ా P�ల; ప#S�దz  �ేవ�"బట-C  ±దwక; పరF%?JN  వ�ెdదరF. 6666 PQ�9ా
]క; �ొరFక; �ాలమ	నందు ఆయనను 9:దక;(f ఆయన స]పమ	లk ఉండ%ా
ఆయనను 9Eడ� ��ను(f. 7777 భ�IN ß̈నుల; తమ మ�ర¶మ	ను Vడ�వవలsను
దుషpC ల; తమ తలంప�లను మ�నవలsను 9ారF PQ�9ా9:ౖప� J#S%SనPQడల
ఆయన 9ా#S యందు జj>పడ�ను 9ారF మన �ేవ�"9:ౖప� J#S%SనPQడల
ఆయన బహÑ%ా m!ంచును. 8888 Tx తలంప�ల; ] తలంప�లవంట-" �ావ� ]
��K వల; Tx ��K వలవంట-" �ావ� ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;� 9999 ఆ�ాశమ	ల;
భ�!�I12ౖన ఎంత PQతpN %ా ఉన`9Ù ] మ�ర¶మ	లకంటM Tx మ�ర¶మ	ల; ]



తలంప�లకంటM Tx తలంప�ల; అంత PQతpN %ా ఉన`V. 10101010 వరªమ	ను
©̈మమ	ను ఆ�ాశమ	నుం(f వAd అక�(f�I ఏల�గ	 మరలక భ�!" త(f1ి

VతpN 9ా"�I VతNనమ	ను భ	�ంచు9ా"�I ఆ}రమ	ను కల;గ	ట�?r అ�� A%S#Sd
వ#Szల;6 నటB6  �ేయ	T° ఆల�%³ Tx T°టనుం(f వచుdవచనమ	ను ఉండ�ను 11111111
"ష�లమ	%ా Tx±దwక; మరలక అ�� Txక; అనుకcల���న�x" T:ర9EరFdను
TEను పం1ిన �ార�మ	ను సఫలమ	�ేయ	ను. 12121212 ]రF సం��షమ	%ా
బయల;9:ళØ6 దురF సమ�¥xనమ	 ��ం�� ��డ���" ��బడ�దురF ] PQదుట
పర�తమ	ల;ను ��టCల;ను సం%§తTxదమ	 �ేయ	ను ��లమ	లk" �ెట6 "`య	
చపuటB6  ��టBC ను. 13131313 మ	ండ6 �ెట6 క; బదుల;%ా �ేవ�xరFవృmమ	ల; nల;
చును దురద%tం(f�ెట6 క; బదుల;%ా %tం�వృmమ	ల; ఎదు గ	ను అ��
PQ�9ాక; ఖ��J%ాను ఆయనక; ��ట-C9Eయబడ" "త����న జj® పక సూచన
%ాను ఉండ�ను.
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1111 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� Tx రmణ వచుdటక; Zిదzమ	%ా
ఉన`�� Tx J 9:ల6 (fయగ	టక; Zిదzమ	%ా ఉన`��. Tx�యV¥�"
అనుస#Sంచు(f J" అనుస#SంA నడ�చు��ను(f. 2222 TEను "య!ంAన
VW\ా ంJ��నమ	ను అపVతKపరచ క;ండ �x"" అనుస#Sంచుచు ఏ �×డ�
�ేయక;ండ తన �ేJ" ëగబటBC 9ాడ� ధను�డ� ఆ పK�ారమ	 �ేZి �x" ర�� f%ా
%?r��ను నరFడ� ధను�డ�. 3333 PQ�9ాను హతpN ��ను అను�డ� "శdయమ	%ా
PQ�9ా తన జనులలkనుం(f నను` 9:>9Eయ	న" అను��నవదుw .



షండ�డ�TEను ఎం(fన �ెటC" అను��నవదుw . 4444 TEను "య!ంAన
VW\ా ంJ��నమ	లను ఆచ#Sంచుచు Tx�IషC���న9ాట-" �ÅరF��నుచు Tx "బంధన
Tx¥xరమ	 �ేZి��నుచున` షండ�లను గ�#Sd PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ� 5555 Tx Pంటను Tx �Kా �ారమ	లలkను ఒక ´µగ మ	ను
9ా#S�I�ెdదను ��డ�క;ల; కcతpళØ6  అ" య"1ించు��నుటకంటM W \ష¡ ���న 1LరF
9ా#S�I 12టBC చుTx`ను ��ట-C9Eయబడ" "త����న 1LరF 9ా#S�I 12టBC చుTx`ను 6666
VW\ా ంJ��నమ	ను అపVతKపరచక;ండ ఆచ#Sంచుచు Tx "బంధనను ఆ¥xరమ	
�ేZి��నుచు PQ�9ాక; �xసులsౖ PQ�9ా Txమమ	ను 1LK!ంచుచు
ఆయనక; ప#Sచర� �ేయవలsన" ఆయన పmమ	న �ేరF అను�లను Tx ప#S�దz
పర�తమ	నక; ��డ���" వ�ెdదను 7777 Tx �Kా రÍన మం��రమ	లk 9ా#S"
ఆనం��ంపజ³Z2దను Tx బ>1ీఠమ	]ద 9ార#Suంచు దహనబల;ల;ను బల;
ల;ను Txక; అం%§�ారమ	లగ	ను Tx మం��రమ	 సమసNజనులక;
�Kా రÍనమం��రమన బడ�ను. 8888 ఇW\ా P�Úయ	లలk 9:>9Eయబ(fన9ా#S"
సమకcరFd పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ే TEను సమకc#Sdన ఇW\ా P�ల;
9ా#S�I12ౖ%ా ఇతరF లను కc#?dదను. 9999 ��లమ	లk" సమసN  జంతpవ�ల�#ా,
అడVలk" సమసN  మృగమ	ల�#ా, భ�fంచుటక; రం(f. 10101010 9ా#S �ాపరFల;
గ	\ (fi9ారF 9ారందరF �ె>Vల�"9ారF 9ారందరF మ�గక;క�ల; nరFగల�రF
కలవ#Sంచుచు పండ���ను9ారF "�xK సక;N ల;. 11111111 క;క�ల; Jం(f�I ఆతpరపడ�ను,
ఎంత J"నను 9ాట-�I తృ1ిN ల�దు. ఈ �ాపరFల; అట-C9ా#³ 9ారF �ే""
V9EAంపజjలరF 9ారందరF తమ�IషC���న మ�ర¶మ	న ��వ�దురF ఒకడ�
తపuక;ండ అందరF స�పKãజన�¤ V�x #Sంచు��ందురF. 12121212 9ా#Sట6 ందురFTEను



�xK �Ôరసమ	 �ె1ిuం�ెదను మనమ	 మద�మ	 "ం(xరFలగ	నటB6  �xK గ	దమ	
రం(f TEడ� జ#S%SనటBC  #³ప� మ#S లmణమ	%ా జరFగ	ను.
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1111 Jమంతpల; నhంచుట చూA PQవరFను �x"" మనసుqన 12టCరF
భక;N లsౖన9ారF ¬Zి��"��బడ�చుTx`రF �×డ� చూడక;ండ Jమంతpల;
��"��బడ�చుTx`ర" PQవ"�I" ��చదు. 2222 9ారF VW\ా ంJలk
పK9EhంచుచుTx`రF తమక; సూట-%ానున` మ�ర¶మ	న నడచు9ారF తమ
పడకల]ద పరFం(f Vశ\!ంచుచుTx`రF. 3333 మంతKపKãగప� ��డ�క;ల�#ా,
వ���xర సం�xనమ�, 9EWా�సం�xనమ�, ]రక�(f�I రం(f. 4444 ]#?వ" ఎగ�xÈ
�ేయ	చుTx`రF? ఎవ" చూA T°రF �ెరA Txల;క �xచుచుTx`రF? ]రF
JరFగ	బµటB �ేయ	9ారFను అబ��z క;ల;ను �ా#ా? 5555 మసN�xవృmమ	లను చూA
పచd" పKJ�ెటBC  �I\ందను �ామమ	 #³ప���ను9ారల�#ా, లkయలలk
#ాJసందుల�I\ంద 1ిల6 లను చంప�9ార ల�#ా, 6666  ´µగ�మ	 లkయలk" #ాళ6లkTE
య	న`�� అVP� క; ´µగ�మ	, 9ాట-�³ �ాయ�రuణమ	 �ేయ	చుTx`వ�
9ాట-�³ T:ౖ9Eద�మ	 న#SuంచుచుTx`వ�.ఇవ"`య	 జరFగ%ా TEను
ఊరక;ండదగ	Tx? 7777 ఉన`త���న మ}పర�తమ	]ద  పరFప� 9EZి ��ంట-V
బ> అ#Suంచుటక; అక�(f�³ PQ�I�JV తల;ప�9:నుకను �x�రబంధమ	
9:నుకను  జj® పకAహ`మ	 ఉంAJV 8888 Txక; మరF%?r బటCల; ¬Zి
మంచ���I�JV  పరFప� 9:డల;u�ేZి��"  పmమ	%ా 9ా#S�� "బంధన
�ేZిJV వ� 9ా#S మంచమ	 కనబ(fన �bట �x" 1LK!ం AJV. 9999 వ� �ైలమ	



¬Zి��" #ాàTUదwక; ��JV ప#Sమళ దKవ�మ	లను V¯ాN రమ	%ా ¬Zి��" 
#ాయబµరFలను దూరమ	నక; పం1ిJV �ా�xళమంత లkతp%ా వ� లaం%SJV
10101010  దూరపKయ�ణమ	�ేత వ� పKయ�సప(fనను అ�� అ¯ాధ�మ"
వను��నల�దు వ� బలమ	 �ెచుd��ంట-" గనుక వ� ¯�మ4Zిల6 ల�దు. 11111111
ఎవ"�I జ(fZి భయప(fనందున ఆ సంగJ మనస�#Sంపక��JV? వ� కల6 ల�(f
నను` జj® పకమ	 �ేZి��నక��JV బహÑ�ాలమ	నుం(f TEను
మ�నమ	%ానుం(fనందు నTE గ�x వ� Txక; భయపడ�ట ల�దు? 12121212  J
PQం�� TETE �ె>యజ³Z2దను,  �I\యల; క; "� పKãజనమ	లగ	ను. 13131313
వ� nఱÃ12టBC నప�డ�  Vగ\హమ	ల గ	ంప� "ను` త1ిuంచుTE¹ %ా>
9ాట-న"`ట-" ఎగర%tటBC ను గ�x? ఒకడ� ఊ1ి#S V(fAనమ�తKమ	న
అVయ"`య	 ��టBC ��"��వ�ను నను` నమ	4��ను9ారF �ేశమ	ను
స�తంJKంచు ��ందురF Tx ప#S�దz  పర�తమ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��ందురF. 14141414
ఎతpN �ేయ	(f ఎతpN �ేయ	(f ��K వను Zిదzపరచు(f, అడ�i  �ేయ	�x"" Tx జనుల
మ�ర¶మ	లkనుం(f ¬Zి9Eయ	(f అ" ఆయన ఆజ® ఇచుdచుTx`డ�. 15151515 మ}
ఘనుడ�ను మ�న`తpడ�ను ప#S�దుz డ�ను "త�"9ాZియ	T:ౖన9ాడ�
ఈల�గ	 Z2ల VచుdచుTx`డ� TEను మ�న`త���న ప#S�దzసÍలమ	లk
"వZించు 9ాడను అPనను Vనయమ	గల9ా#S �Kా ణమ	ను ఉyèVంప
జ³య	టక;ను న>%Sన9ా#S �Kా ణమ	ను ఉyèVంపజ³య	టక;ను
Vనయమ	గల9ా#S±దwను �ºనమనసుqగల9ా#S±దwను "వZించుచుTx`ను.
16161616 TEను "త�మ	 ��#ాడ�9ాడను �ాను ఎల6 ప�డ�ను �Å1ించు9ాడను �ాను
ఆల�గ	ం(fనPQడల Tx మ�లమ	%ా y9ాత4 �öణÝం చును TEను ప�ట-C ంAన



నరFల; �öణÝంA��వ�దురF. 17171717 9ా#S లkభమ	వలన క>%Sన �ోషమ	నుబట-C  TEను
ఆగ\హప(f 9ా#S" ��ట-CJ" TEను Tx మ	ఖమ	 మరFగ	�ేZి��" �Å1ింAJ" 9ారF
JరFగబ(f తమ�IషC���న మ�ర¶మ	న నడచుచు వAd#S. 18181818 TEను 9ా#S పKవరNనను
చూAJ" 9ా#S" స�సÍపరచుదును 9ా#S" న(f1ింతpను 9ా#Sలk దుఃüంచు9ా#S"
ఓ�xరFdదును. 19191919 9ా#Sలk కృతజ®�xబ	��z  ప�ట-C ంచుచు దూరసుÍ లక;ను
స]పసుÍ లక;ను సమ�¥xనమ	 సమ� ¥xనమ" �ె1ిu TETE 9ా#S"
స�సÍపర�ెదన" PQ�9ా Z2లVచుd చుTx`డ�. 20202020 భ�IN ß̈నుల; కదల;చున`
సమ	దKమ	వంట-9ారF అ�� "మ4ÈంపTEరదు �x" జలమ	ల; బ	రదను ���లను
12ౖ�I9Eయ	ను. 21212121 దుషpC లక; T:మ4��య	ండద" Tx �ేవ�డ� Z2లVచుd
చుTx`డ�.
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1111 �xళక బ�ర ఊ��నటB6  ఎల;%?JN  ëగ¶ర%ా �³కల; 9Eయ	మ	 9ారF �ేZిన
JరFగ	బµటBను Tx జనులక; �ె>య జ³య	మ	 య��Åబ	 ఇంట-9ా#S�I 9ా#S
�ాపమ	లను �ె>య జ³య	మ	 2222 తమ �ేవ�" Tx�యV¥�" Vడ�వక J"
అనుస#Sంచు9ా#?rనటBC  అను��నమ	 9ారF Tx±దw  V�xరణ �ేయ	చు Tx
మ�ర¶మ	లను �ె>Zి��న "చû కనుపరచుదురF తమక; Tx�య���న ¬రFuల;
¬రdవలsన" 9ారడ� గ	దురF �ేవ�డ� తమక; పKత�{డ� �ావలsన" Pచû
PంతpరF. 3333 �¤మ	 ఉప9ాసమ	ండ%ా 9:ందుక; చూడవ�? �¤మ	 మ�
�Kా ణమ	లను ఆయ�సపరచు��న%ా 9:ందుక; లm�12టCవ�? అ" అందురF ]
ఉప9ాస��నమ	న ]రF ] 9ా��ారమ	 �ేయ	దురF. ] ప"9ా#S�ేత



క� Sన���నప" �ేPంచుదురF 4444 ]రF కలహపడ�చు V9ాదమ	 �ేయ	చు
అTx�య మ	%ా గ	దుw ల�డ�చు ఉప9ాసమ	ందురF ] కంఠధ�" పరమ	న
Vనబడ�నటB6 %ా ]#Sప�డ� ఉప9ాసమ	ండరF. 5555 అట-C  ఉప9ాసమ	
Txకనుకcలమ�? మనషp�డ� తన �Kా ణమ	ను బµధపరచు��నవలZిన ��నమ	
అట-C�ేTx? ఒకడ� జమ	4వలs తలవంచు��" %�T:పటC  కటBC ��" బ�(f�ె పరచు��"
కcరFdండ�ట ఉప9ాసమ�? అట-C  ఉప9ాసమ	 PQ�9ాక; 1ీKJకరమ" ]రను
��ందు#ా? 6666 దు#ా4రF¶ ల; కట-Cన కట6 ను Vప�టయ	 �ా(fమ�ను ¹క;ల;
¬య	టయ	 బµ¥�ంపబ(fన9ా#S" V(f1ించుటయ	 పKJ �ా(f" VరFగ%tటBC టయ	
TE TEరuరచు��"న ఉప9ాసమ	 గ�x? 7777  ఆ}రమ	 ఆక>%t"న9ా#S�I
12టBC టయ	  రకN సంబం¥��I మ	ఖమ	 త1ిuంపక;ండ�టయ	 ��క;�మ�>న
áదలను  Pంట �ేరFd��నుటయ	 8888 వసN � ß̈నుడ� క; కనబ(fనప�డ� 9ా"�I
వసN �మ	 >చుdటయ	 ఇ��P� గ�x Tx�IషC���న ఉప9ాసమ	? ఆల�గ	న వ�
�ేZినPQడల  9:ల;గ	 9Eక;వ చుక� వలs ఉదPంచును స�సÍత క;
�ఘÖమ	%ా ల�ంచును  J  మ	ందర నడచును PQ�9ా మ ©̈మ 
Z2ౖన�ప� 9:నుకట- ´µగమ	ను �ావ>�ాయ	ను. 9999 అప�డ� వ� 1ిల;వ%ా
PQ�9ా ఉతN ర !చుdను వ� nఱÃ12టC%ా ఆయనTEనుTx`ననును.
ఇతరFలను బµ¥�ంచుటయ	 9EKల;12ట-C  చూ1ి Jరస�#Sంచుటయ	 �ెడi�x""బట-C
మ�టల�డ�టయ	 వ� మ�" 10101010 ఆhంAన�x"" ఆక>%t"న9ా"�IAd
శ\మప(fన9ా"" తృ1ిN పరAనPQడల *కట-లk  9:ల;గ	 పK�ాhంచును
అంధ�ారమ	 క; మ¥x�హ`మ	వలs నుండ�ను. 11111111 PQ�9ా "ను` "త�మ	
న(f1ించును �Ôమ�ాలమ	న ఆయన "ను` తృ1ిN పరA  PQమ	క లను



బలపరచును వ� రF కట-Cన ��టవలsను ఎప�డ�ను ఉబ	క;చుండ� ట-
ఊటవలsను ఉం(ెదవ�. 12121212 ప�ర��ాలమ	నుం(f �ా(ై��Pన సÍలమ	లను 
జనుల; కటMCదరF అTEకతరమ	ల �I\ందట �ా(ై��Pన ప�Txదులను వ� మరల
కటMCదవ� VరFగబ(fన�x"" బµగ	�ేయ	9ాడవ"య	 �ేశమ	లk
"వZించునటB6 %ా ��K వల; Zిదzపరచు9ాడ వ"య	 క; 1LరF 12టCబడ�ను.
ఆయన JP� ఆయనక; ఆ¥xరమ�PQను. 13131313 Tx VW\ా ంJ��నమ	న
9ా��ారమ	 �ేయక;ండ Txక; పKJÌి¡ త���న ��నమ" వ� ఊరక;ం(fనPQడల
VW\ా ంJ��నమ	 మT°హర���నద"య	 PQ�9ాక; పKJÌి¡ త��నమ"య	
ఘన���నద"య	 అను��" �x" ఘనమ	%ా ఆచ#SంAనPQడల �IషC���న
పనుల; �ేయకయ	 9ా��ారమ	 �ేయ కయ	 లkక9ారNల; �ెప���నకయ	
ఉం(fనPQడల 14141414 వ� PQ�9ాయందు ఆనం��ం�ెదవ� �ేశమ	±క�
ఉన`తసÍలమ	ల]ద TEను "T:`�I�ం �ెదను  తం(fKPQ�న య��Åబ	
¯ా�సÍ ~మ	ను  యనుభవ మ	లk ఉం�ెదను PQ�9ా Z2లVAdన 9ాక;�
ఇ�ే.
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1111 ర�fంపTEరక య	ండ�నటB6  PQ�9ా హసNమ	 క;రFచ�ాల�దు VనTEరక
య	ండ�నటB6  ఆయన �ెవ�ల; మందమ	 �ాల�దు ] �ోషమ	ల; ]క;ను ]
�ేవ�"�I" అడiమ	%ా వ�ెdను 2222 ] �ాపమ	ల; ఆయన మ	ఖమ	ను ]క;
మరFగ	 పర�ెను గనుక ఆయన ఆల�Iంపక;Tx`డ�. 3333 ] �ేతpల;
రకNమ	�ేతను ] 9EKళØ6  �ోషమ	�ేతను అపVతKపరచబ(fయ	న`V ] 12దవ�ల;



అబదzమ	ల�డ�చున`V ] Txల;క �×డ�నుబట-C  మ�టల�డ�చున`��. 4444 J"బట-C
PQవడ�ను ¯ాm�మ	 పల;కడ� సత�మ	నుబట-C  PQవడ�ను 9ా�జ?�మ�డడ�
అందరF వ�రÍ���న�x" నమ	4��" ¹సప�మ�టల; పల;క;దురF �ెడ�గ	ను
గర»మ	 ధ#SంA �ాపమ	ను కందురF. 5555 9ారF !డ�Txగ	ల గ	డ6 ను
��దుగ	దురF ¯ాలsప�రFగ	 వల TEయ	దురF ఆ గ	డ�6  Jను9ాడ� చచుdను
9ాట-లk ఒక�x"" ఎవ(ైన �¾K �I�నPQడల Vష సరuమ	 ప�టBC ను. 6666 9ా#S పటBC
బటCTEయ	టక; ప"�I#ాదు 9ారF TEZిన�� ధ#Sంచు��నుటక; ఎవ"�I" V"ã
%Sంపదు 9ా#S �I\యల; �ాప�I\యల� 9ారF బల��x�రమ	 �ేయ	9ా#³. 7777 9ా#S �ాళØ6
�ాపమ	�ేయ పరF%?తpN చున`V "రప#ాధులను చంప�టక; అV త�రపడ�ను
9ా#S తలంప�ల; �ాప Á̈తpక���న తలంప�ల; �ాడ�ను Txశనమ	ను 9ా#S
��K వలలk ఉన`V 8888 WాంతవరNనమ	ను 9ా#?రFగరF 9ా#S నడవడ�లలk Tx�యమ	
కనబడదు 9ారF తమ��రక; వంకర��K వల; క>uంచు��ను చుTx`రF 9ాట-లk
నడచు9ా(ెవడ�ను WాంJ TUందడ�. 9999 �ావ�న Tx�యమ	 మ�క; దూరమ	%ా
ఉన`�� J మమ	4ను క>Zి��నుటల�దు 9:ల;గ	��రక; �¤మ	
క"12టBC ��నుచుTx`మ	 %ా" *కట-P� �Kా 1ిN ంచును పK�ాశమ	��రక;
ఎదురFచూచుచుTx`మ	 %ా" అంధ�ారమ	లkTE నడచుచుTx`మ	 10101010 %�డ
��రక; గ	\ (fi9ా#Sవలs తడవ�ల�డ�చుTx`మ	 కను`ల; ల�"9ా#Sవలs
తడవ�ల�డ�చుTx`మ	 సంధ�*కట-యందువలsTE మ¥x�హ`�ాలమ	న �ాల;
జj#S పడ�చుTx`మ	 బµగ	గ బKతpక;చున`9ా#Sలkనుం(fయ	 చAdన9ా#S వలs
ఉTx`మ	. 11111111 �¤మందరమ	 ఎల;గ	బంట6 వలs బÐబË#SంచుచుTx`మ	
గ	వ�లవలs దుఃఖరవమ	 �ేయ	చుTx`మ	 Tx�యమ	��రక;



�ాచు��నుచుTx`మ	 %ా" అ�� ల�ంచుటల�దు రmణ��రక;
�ాచు��నుచుTx`మ	 %ా" అ�� మ�క; దూరమ	%ా ఉన`�� 12121212 �¤మ	 �ేZిన
JరFగ	బµటB�I\యల;  PQదుట VసN  #SంAయ	న`V మ� �ాపమ	ల; మ�]ద
¯ాm�మ	 పల;క;చున`V మ� JరFగ	బµటB�I\యల; మ�క; కనబడ�చున`V.
మ� �ోషమ	ల; మ�క; �ె>ZLయ	న`V. 13131313 JరFగ	బµటB �ేయ	టయ	
PQ�9ాను Vస#Sèంచుటయ	 మ� �ేవ�" 9:ంబ(fంపక 9:నుక�ºయ	టయ	
బµధకర���న మ�టల; V¥��I వ�J#SకN���న మ�టల; వAంచుటయ	
హృదయమ	న ãAంచు��" అసత�ప�మ�టల; పల; క;టయ	 ఇVP�
మ�వలన జరFగ	చున`V. 14141414 Tx�యమ	నక; ఆటంకమ	 కల;గ	చున`�� J
దూరమ	న "ల;చుచున`�� సత�మ	 సంత�¥�లk ప(fయ	న`�� ధర4మ	
లkపల పK9EhంపTEరదు. 15151515 సత�మ	 ల�క��PQను �ెడ�తనమ	 Vస#Sèంచు9ాడ�
�ోచబడ�చుTx`డ� Tx�యమ	 జరFగక��వ�ట PQ�9ా చూ�ెను అ�� ఆయన
దృÌిC �I పKJకcల���య	ం(ెను. 16161616 సంరmక;డ� ల�క��వ�ట ఆయన చూ�ెను
మధ�వ#SN ల�క;ండ�ట చూA ఆశdర�ప(ెను. �ాబట-C  ఆయన బµహÑవ� ఆయనక;
స}యమ	 �ేZ2ను ఆయన JP� ఆయనక; ఆ¥xరమ�PQను. 17171717 J"
కవచమ	%ా ఆయన ధ#Sంచు��T:ను రmణను తల]ద hర¯ాN  ణమ	%ా
ధ#Sంచు��T:ను 18181818 పKJదండనను వసN �మ	%ా 9EZి��T:ను ఆస�IN" 12ౖవసN �మ	%ా
ధ#Sంచు��T:ను 9ా#S �I\యలనుబట-C  ఆయన పKJదండన �ేయ	ను తన
శతpK వ�లక; #ðదKమ	 చూప�ను తన V#�ధులక; పKJ�ారమ	 �ేయ	ను
�º�పసుÍ లక; పKJ�ారమ	 �ేయ	ను. 19191919 పడమట- ��క;�ననున`9ారF PQ�9ా
Txమమ	నక; భయపడ�దురF సూ#��దయ ��క;�ననున`9ారF ఆయన



మ ©̈మక; భయపడ�దురF PQ�9ా ప�ట-C ంచు %ా>�I ��టBC ��"��వ� పK9ాహ
జలమ	వలs ఆయన వచుdను. 20202020 ZీãనుTUదwక;ను య��Åబ	లk JరFగ	బµటB
�ేయ	ట మ�" మళØ6 ��"న 9ా#S±దwక;ను V¹చక;డ� వచుdను ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. 21212121 TEను 9ా#S�� �ేయ	 "బంధన P��  ]దనున` Tx
ఆత4య	 TEను  T°టనుంAన మ�టల;ను  T°టనుం(fయ	  1ిల6 ల
T°టనుం(fయ	  1ిల6 ల 1ిల6 ల T°టనుం(fయ	 ఈ �ాలమ	 nదల;��"
PQల6 ప�డ�ను �¾ల%S��వ� అ" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�.
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1111 క; 9:ల;గ	 వAdయ	న`��, లsమ	4, �ేజ#Sల;6 మ	 PQ�9ా మ ©̈మ
]ద ఉదPం�ెను. 2222 చూడ�మ	 భ�!" *కట- కమ	4చున`�� కట-క*కట-
జనమ	లను కమ	4చున`�� PQ�9ా ]ద ఉదPంచుచుTx`డ� ఆయన
మ ©̈మ ]ద కనబడ�చున`�� 3333 జనమ	ల;  9:ల;గ	నక; వ�ెdదరF
#ాàల;  ఉదయ�ాంJ�I వ�ెdదరF. 4444 కను`లsJN  చుటBC  చూడ�మ	 �రందరF
కcడ���" ±దwక; వచుdచుTx`రF  క;మ�రFల; దూరమ	నుం(f
వచుdచుTx`రF  క;మ�#?Nల; చంకT:తNబ(f వచుdచుTx`రF. 5555 వ� చూA
పK�ాhంతpవ�  గ	ం(ె ��టBC ��నుచు ఉ��uంగ	ను సమ	దK9ా��ారమ	  9:ౖప�
JKపuబడ�ను జనమ	ల ఐశ�ర�మ	 ±దwక; వచుdను. 6666 ఒంటMల
సమ�హమ	 !�x�ను ఏPâాల ల�త ఒంటM ల;ను  �ేశమ	]ద
9ా�1ించును 9ారందరF ÌLబనుం(f వ�ెdదరF బం%ారమ	ను ధూపదKవ�మ	ను
¬Zి��"వ�ెdదరF PQ�9ా ¯�N తKమ	లను పKకట-ం�ెదరF. 7777  ��రక; �³�xరF



%tఱÃమందల"`య	 కcడ���నును? T:బµãతp ��టä6 ళØ6   ప#Sచర�క;
ఉపãగమ	 లగ	ను అV Tx బ>1ీఠమ	]ద అం%§�ారమ	లగ	ను Tx శృం%ార
మం��రమ	ను TEను శృం%ా#Sం�ెదను. 8888 �¤ఘమ	వలsను ఎగయ	 గ	వ�లవలsను
గ�ళ6క; ఎగZి వచుd �#?వరF? 9999  �ేవ�(ైన PQ�9ా Txమమ	నుబట-C
ఆయన "ను` శృం%ా#SంAనందున ఇW\ా P�ల; ప#S�దz�ేవ�" Txమమ	నుబట-C
దూరమ	నుం(f  క;మ�రFలను తమ 9:ం(f బం%ారమ	 లను ¬Zి��"
వచుdటక; �º�పమ	ల; Tx��రక; క"12టBC ��నుచున`V త#§ªషp ఓడల; nదట
వచుdచున`V. 10101010 అను�ల;  �Kా �ారమ	లను కటBC దురF 9ా#S #ాàల; క;
ఉప�xరమ	 �ేయ	దురF ఏలయన%ా TEను �Åపప(f "ను` ��ట-CJ"%ా"
కటµ�fంA  ]ద జj>పడ�చుTx`ను. 11111111 ±దwక; జనమ	ల ´µగ�మ	
�ేబడ�నటB6  9ా#S #ాàల; జã�xqహమ	�� ర1ిuంపబడ�నటB6   �x�రమ	ల;
#ాJKంబగళØ6  9Eయబడక "త�మ	 �ెరFవబ(f య	ండ�ను. 12121212 "ను` ZLVంపTUల6 "
జన���నను #ాజ����నను "ల;వదు అట-C  జనమ	ల; "ర�4లమ	 �ేయబడ�ను.
13131313 Tx ప#S��xz లయప� అలం�ారమ	 "!తN��� లsబµT°ను W \ష¡ ���న �ేవ�xరF
వృmమ	ల;ను సరళవృmమ	ల;ను %tం��ెటB6 ను ±దwక; �ేబడ�ను TEను Tx
�ాదసÍలమ	ను మ ©̈మపర�ెదను. 14141414 "ను` బµ¥�ంAన9ా#S సం�xనప�9ారF 
PQదుట-�I వAd ¯ా%Sలప(ెదరF "ను` తృణ÷క#SంAన9ారందరF వAd 
�ాదమ	ల]ద ప(ెదరF. PQ�9ా పటCణమ"య	 ఇW\ా P�ల; ప#S�దz  �ేవ�"
Zీãన"య	 క; 1LరF 12టMCదరF. 15151515 వ� Vస#Sèంపబడ�టనుబట-Cయ	
�ే�Ìింపబడ�టను బట-Cయ	 ఎవడ�ను  మ�ర¶మ	న �xట-��వ�ట ల�దు. "ను`
Wాశ�త Wó´µJశయమ	%ాను బహÑ తరమ	లక; సం��ష�ారణమ	%ాను



�ేZ2దను. 16161616 PQ�9ానగ	 TEను  రmక;డన"య	 బహÑ ప#ాక\మమ	గల
య��Åబ	 �ేవ�డనగ	  V¹చక;డన"య	 క; �ె>యబడ�నటB6  వ�
జనమ	ల �ాల; క;(fA #ాàల చంట- �ాల; �xK %?దవ�. 17171717 TEను ఇతN(f�I పKJ%ా
బం%ారమ	ను �ెచుdచుTx`ను ఇనుమ	నక; పKJ%ా 9:ం(f" కఱÃక; పKJ%ా
ఇతN(f" #ాళ6క; పKJ%ా ఇనుమ	ను �ెచుdచుTx`ను. సమ�¥xనమ	ను
క¥��ారFల;%ానుJ" క; V�xరణకరNల;%ాను "య!ంచుచుTx`ను. 18181818
ఇకను  �ేశమ	న బల��x�రమను మ�ట Vనబడదు  స#Sహదుw లలk �ాడ�
అను మ�ట%ా" Txశనమ	 అను మ�ట%ా" Vనబడదు రmణP� క;
�Kా �ారమ	ల"య	 పKఖ��JP�  గ	మ4మ	ల"య	 వ� �ెప���ందువ�. 19191919
ఇక]దట పగల; సూరF�" పK�ాశమ	 క; 9:ల;గ	%ా ఉండదు క;
9:ల;%Sచుdట�?r చందుK డ� ఇకను పK�ాhంపడ� PQ�9ాP� క; "త����న
9:ల;గవ�ను  �ేవ�డ� క; భ�షణమ	%ా ఉండ�ను. 20202020  సూరF�(fకను
అసN!ంపడ�  చందుK డ� �öణÝంపడ� PQ�9ాP� క; "త����న 9:ల;గ	%ా
ఉండ�ను  దుఃఖ��నమ	ల; సమ�పNమ	లగ	ను. 21212121  జనులందరF
Jమంతpలsౖ య	ందురF నను` TEను మ ©̈మపరచు��నునటB6  9ారF TEను
Txట-న ��మ4%ాను TEను �ేZిన ప"%ాను ఉం(f �ేశమ	ను Wాశ�తమ	%ా
స�తంJKంచు��ందురF. 22222222 9ా#Sలk ఒంట#SPQ�న9ాడ� 9EPమం��యగ	ను
ఎ"`కల�"9ాడ� బల���న జనమగ	ను PQ�9ానగ	 TEను త%Sన�ాలమ	న ఈ
�ార�మ	ను త�ర12టBC దును.
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1111 పKభ	వగ	 PQ�9ా ఆత4 Tx ]���I వAdయ	న`�� �ºనులక;
సువరNమ�నమ	 పKకట-ంచుటక; PQ�9ా నను` అ�ÌL�Iం�ెను న>%Sన
హృదయమ	గల9ా#S" దృఢపరచుటక;ను �ెరలkనున`9ా#S�I Vడ�దలను
బం¥�ంపబ(fన9ా#S�I Vమ	�IN" పKకట-ంచుటక;ను 2222 PQ�9ా ©̈తవతqరమ	ను
మన �ేవ�" పKJదండన ��నమ	ను పKకట-ంచుటక;ను దుఃఖ��\ా ంతpలంద#S"
ఓ�xరFdటక;ను 3333 Zీãనులk దుఃüంచు9ా#S�I ఉల�6 స వసN �మ	ల;
ధ#Sంపజ³య	టక;ను బ�(f�ెక; పKJ%ా ప�దండను దుఃఖమ	నక; పKJ%ా
ఆనంద�ైలమ	ను ´µరభ#Sత���న ఆత4క; పKJ%ా సుN JవసN �మ	ను
9ా#S�Iచుdటక;ను ఆయన నను` పం1ియ	Tx`డ�. PQ�9ా తను`
మ ©̈మపరచు��నునటB6  J అను మసN �Iవృmమ	ల"య	 PQ�9ా Txట-న
�ెట6 "య	 9ా#S�I 1LరF 12టC  బడ�ను. 4444 �xల�ాలమ	నుం(f �ాడ�%ానున`
సÍలమ	లను 9ారF కటBC దురF ప�ర�మ	న �ా(ైన సÍలమ	లను కటBC దురF
�ా(ైన పటCణమ	లను నూతనమ	%ా ¯ాÍ 1ింతpరF తరతరమ	లనుం(f
h� �లమ	లsౖయ	న` ప�రమ	లను బµగ	 �ేయ	దురF. 5555 అను�ల; "ల;వబ(f ]
మందలను �¤12దరF పర�ే�ల; ]క; వ�వ¯ాయక;ల;ను ] �xK m��ట
�ాపరFల;ను అగ	దురF 6666 ]రF PQ�9ాక; య�జక;లనబడ�దురF 9ారF మ�
�ేవ�" ప#S�xరక;ల" మనుషp�ల; !మ	4ను గ�#Sd �ెప�దురF జనమ	ల
ఐశ�ర�మ	ను ]రF అనుభVంతpరF 9ా#S పK´µవమ	ను ��ం�� అJశPంతpరF
7777 ] యవమ�నమ	నక; పKJ%ా #?ట-C ంప� ఘనత TUందు దురF "ందక; పKJ%ా
�xమ	 ��ం��న ´µగమ	 ననుభVంA 9ారF సం��ÌింతpరF 9ారF తమ
�ేశమ	లk#?ట-C ంప�´µగమ	నక; కరNలగ	దురF "�x�నందమ	 9ా#S�I కల;గ	ను. 8888



ఏలయన%ా Tx�యమ	�ేయ	ట PQ�9ానగ	 Tx�IషCమ	 ఒకడ�
అTx�యమ	%ా ఒక"¯�తpN  పటBC ��నుట Txకసహ�మ	. సత�మ	నుబట-C  9ా#S
�I\య�ఫలమ	ను 9ా#S�Iచుdచు 9ా#S�� "త�"బంధన �ేయ	దును. 9999
జనమ	లలk 9ా#S సంతJ �ె>యబడ�ను జనమ	ల మధ�ను 9ా#S సం�xనమ	
పKZి��zTUందును 9ారF PQ�9ా ఆ�ర���ంAన జనమ" 9ా#S"
చూAన9ారందరF ఒప���ందురF 10101010 శృం%ార���న�ా%ా ధ#Sంచు��"న
12ం(f6 క;మ�రF" #§J%ాను ఆభరణమ	ల�� అలంక#Sంచు��"న 12ం(f6 క;మ�#?N#§J
%ాను ఆయన రmణవసN �మ	లను Txక; ధ#Sంపజ³Zి య	Tx`డ� J అను
12ౖబటCను Txక; ధ#Sంపజ³Zియ	Tx`డ� �ా%ా PQ�9ానుబట-C  మ}నందమ	��
TEను ఆనం��ంచుచుTx`ను Tx �ేవ�"బట-C  Tx ఆత4 ఉల6 Zించుచున`�� 11111111 భ�!
nలకను n>1ించునటB6 %ాను ��టలk VతNబ(fన9ాట-" అ��
n>1ించునటB6 %ాను "శdయమ	%ా సమసN  జనమ	ల PQదుట పKభ	వగ	
PQ�9ా J" ¯�N తKమ	ను ఉyèVంప జ³య	ను.
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1111 Zీãను J సూర��ాంJవలs కనబడ�వరక; �x" రmణ �ºపమ	వలs
9:ల;గ	చుండ�వరక; Zీãను పmమందు TEను మ�నమ	%ా ఉండను
PQర�షల�మ	 పmమందు TEను ఊరక;ండను. 2222 జనమ	ల;  J"
కను%tనును #ాàలందరF  మ ©̈మను చూ�ెదరF PQ�9ా
"య!ంపబ¢వ� ��\ తN 1LరF క; 12టC  బడ�ను. 3333 వ� PQ�9ా�ేJలk
భ�షణ�I#§టమ	%ాను  �ేవ�"�ేJలk #ాజ�×య మక;టమ	%ాను ఉందువ�. 4444



Vడ�వబ(fన�x"వ" ఇక]దట వనబడవ� �ా(ైనద" ఇకను 
�ేశమ	నుగ�#Sd �ెపuబడదు ¼̈1ీqబµ అ" క;ను బ��ల� అ"  భ�!�I"
1LళØ6  12టCబడ�ను. PQ�9ా "ను`గ�#Sd ఆనం��ంచుచుTx`డ�  �ేశమ	

V9ా ©̈తమగ	ను. 5555 ¸°వనుడ� కన�కను వ#SంA 12ం(f6 �ేZి��నునటB6  
క;మ�రFల; "ను` వ#SంA 12ం(f6 �ేZి��T:దరF 12ం(f6 క;మ�రFడ�
12ం(f6 కcతp#S"చూA సం��Ìించు నటB6   �ేవ�డ� "ను` గ�#Sd సం��Ìించును.
6666 PQర�షల�మ�,  �Kా �ారమ	ల]ద TEను �ావ> 9ా#S" ఉంAయ	Tx`ను
#³PQ�న పగలsౖన 9ారF మ�నమ	%ా ఉండరF. 7777 PQ�9ా జj® పకకరNల�#ా,
Vశ\!ంపక;(f ఆయన PQర�షల�మ	ను ¯ాÍ 1ించువరక; లkకమంతట �x"�I
పKZి��z  కల;గజ³య	వరక; ఆయనను Vశ\!ంప"య�క;(f. తన ద�fణ హసNమ	
��డ"య	 బµహÑబలమ	 ��డ "య	 8888 PQ�9ా ఈల�గ	న పKమ�ణమ	
�ేZ2ను "శdయమ	%ా ఇకను  ¥xన�మ	ను  శతpK వ�లక; ఆ}రమ	%ా
TE"య�ను వ� పKయ�సప(f ¬Zిన �xK �Ôరసమ	ను అను�ల; �xK గరF. 9999
¥xన�మ	 కc#Sdన9ా#³ �x" భ	�ంA PQ�9ాక; సుN J �ె>6 ంతpరF పండ�6
�ÅZిన9ా#³ Tx ప#S��xz లయమంటపమ	లలk �x" �xK గ	దురF. 10101010
గ	మ4మ	ల�x�#ా రం(f రం(f జనమ	నక; ��K వ Zిదzపరచు(f #ాజమ�ర¶మ	ను
చక�పరచు(f చక�పరచు(f #ాళ6ను ఏ#S �ార9Eయ	(f జనమ	ల; చూచునటB6
ధ�జ��తpN (f. 11111111 ఆల�Iంచు(f, భ���గంతమ	లవరక; PQ�9ా సమ��xరమ	
పKకట-ంపజ³Zియ	Tx`డ� ఇ��%� రmణ ±దwక; వచుdచున`�� ఇ��%� ఆయన
ఇచుd బహÑమ�నమ	 ఆయన±దwTE య	న`�� ఆయన ఇచుd yతమ	
ఆయన ¬Zి��" వచుdచుTx` డ" Zీãను క;మ�#?Nక; �ె>యజ³య	(f. 12121212



ప#S�దzపKజల"య	 PQ�9ా V¹AంAన 9ార "య	 9ా#S�I 1LరF
12టCబడ�ను. PQర�షల�మ�, ఆhంపత%Sన�xనవ"య	 Vస#Sèంపబడ"
పటCణమ"య	 క; 1LరF కల;గ	ను.
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1111 రకNవరÞ వసN �మ	ల; ధ#SంA ఎ�ోమ	నుం(f వచుd చున` Pత(ెవడ�?
Wó�తవసN �మ	 ధ#SంAన9ా(ై గం�రమ	%ా నడచుచు బÐ¯Kా నుం(f
బల�Jశయమ	�� వచుdచున` Pత (ెవడ�? J"బట-C  మ�టల�డ�చున` TETE
ర�fంచుటక; బల�ఢ��డT:ౖన TETE. 2222  వసN �మ	 ఎఱÃ%ా ఉన`�ే!?  బటCల;
�xK m%ానుగను �¾K క;�చుండ�9ా" బటCలవలs ఉన` 9E!? 3333 ఒంట#S%ా
�xK m%ానుగను �¾K �I�J", జనమ	లలk ఎవడ�ను Tx��కcడ ఉండల�దు
�Åప%Sంచు��" 9ా#S" �¾K �I�J" #ðదKమ	�ేత 9ా#S" అణగ�ొK�I�J" 9ా#S రకNమ	
Tx వసN �మ	ల]ద Aం��న��, Tx బటC  ల"`య	 (xగ	ల�. 4444 పగ¬రFd��ను
��నమ	 Tx మనసుqనక; వ�ెdను Vమ	�IN �ేయద%Sన సంవతqరమ	
వAdయ	ం(ెను 5555 TEను చూA ఆశdర�ప(fJ" స}యమ	 �ేయ	9ా(ొకడ�ను
ల�క��PQను ఆద#Sంచు9ా(ెవడ�ను ల�క��PQను �ావ�న Tx బµహÑవ� Txక;
స}యమ	 �ేZ2ను Tx ఉగ\త Tx�ా¥xరమ�PQను. 6666 �Åపమ	గ>%S జనమ	లను
�¾K �I� 9EZిJ" ఆగ\హప(f 9ా#S" మJNల6 జ³ZిJ" 9ా#S రకNమ	ను TEల ��Zి9EZిJ".
7777 PQ�9ా మనక; �ేZిన9ాట"`ట-"బట-C  PQ�9ా కృ�ాJశయమ	ను
PQ�9ా ¯�N తKమ	 లను %ానమ	�ేతpను. తన 9ాతqల�మ	నుబట-Cయ	
కృ�ాబµహÑళ�మ	ను బట-Cయ	 ఇW\ా P�ల;±క� వంశసుÍ లక; ఆయన చూ1ిన



మ}క"కరమ	ను TEను పKకటన �ేZ2దను. 8888 9ారF Tx జనుల"య	
అబదzమ	ల�డTEర" 1ిల6 ల"య	 అను��" ఆయన 9ా#S�I రmక;(xPQను. 9999
9ా#S య�వ�xËధలk ఆయన బµధTUం�ెను ఆయన స"`¥� దూత 9ా#S"
ర�fం�ెను 1LKమ�ేతను �x>!�ేతను 9ా#S" V¹Aం�ెను
ప�ర���నమ	ల"`టను ఆయన 9ా#S" ఎJN ��నుచు ¹Zి��నుచు వ�ెdను. 10101010
అPనను 9ారF JరFగ	బµటB �ేZి ఆయన ప#S��xz త4ను దుఃüంపజ³య%ా
ఆయన 9ా#S�I V#�¥�య�PQను �xTE 9ా#S�� య	దzమ	 �ేZ2ను. 11111111 అప�డ�
ఆయన ప�ర���నమ	లను ¹ÌLను తన జను లను జj® పకమ	 �ేZి��T:ను. తన
మంద�ాపరFలక; సహ�ా#SPQ� సమ	దKమ	లk నుం(f తమ	4ను
��డ���"వAdన9ా(ే(f? 12121212 తమలk తన ప#S��xz త4ను ఉంAన9ా(ే(f? ¹ÌL
క;(f�ేJ 9:ౖప�న మ ©̈మగల తన బµహÑవ�ను ��"Adన9ా(ే(f? 13131313 తనక;
Wాశ�త���న పKఖ��J కల;గజ³Zి��నుటక; 9ా#Sమ	ందర ళ6ను Vభ�ంAన9ా(ే(f?
����xనమ	లk గ	ఱÃమ	 పడ"#§J%ా 9ారF పడక;ండ అ%ాధజలమ	లలk
న(f1ింAన 9ా(ే(f? యను��"#S 14141414 పల6 మ	నక; ��గ	 ప�వ�ల;
VW\ా ంJTUందునటB6  PQ�9ా ఆత4 9ా#S�I VW\ా ంJ కల;గజ³Z2ను క;
ఘన���న 1LరF కల;గ	నటB6  వ�  జనులను న(f 1ింAJV 15151515 పరమ	నుం(f
చూడ�మ	 మ ©̈¹న`త���న  ప#S�దz  "9ాససÍలమ	నుం(f దృÌిC ంచుమ	 
ఆస�IN P���?  W)ర��ార�మ	ల�V? TxPQడల క;న` జj>య	 
9ాతqల�తయ	 అణ%S ��PQTE. 16161616 మ�క; తం(fKV 9E, అబµK }మ	 మమ	4
T:రFగక ��Pనను ఇW\ా P�ల; మమ	4ను అం%§క#Sంపక��Pనను PQ�9ా,
9E మ�తం(fKV అTx���ాలమ	నుం(f మ� V¹చక;డ" క; 1L#³ గ�x. 17171717



PQ�9ా  మ�ర¶మ	లను త1ిu JరFగ	నటB6 %ా మమ	4ను ఎందుక;
�¾లగజ³ZిJV?  భయమ	 Vడ�చునటB6  మ� హృదయమ	లను 9:ందుక;
క� SనపరAJV?  �xసుల "!తNమ	  ¯ా�సÍ ~%�తKమ	ల "!తNమ	 J#S%S
రమ	4. 18181818  ప#S�దzజనుల; స�లu�ాల�¤ �ేశమ	ను అనుభ VంA#S మ�
శతpK వ�ల;  ప#S��xz లయమ	ను �¾K �I� య	Tx`రF. 19191919  ప#S�ాలన
T:న`డ�ను ఎరFగ"9ా#SవలsT:ౖJVు  1L#?న`డ�ను 12టCబడ"9ా#SవలsT:ౖJVు.
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1111 గగనమ	 *ల;d��" వ� ��%Sవ�ెdదవ� %ాక  స"`¥�" పర�తమ	ల;
తతN #Sల;6 ను %ాక. 2222  శతpK వ�లక;  Txమమ	ను �ె>యజ³య	ట�?r అ%S`
గచd��దలను �ాల;d#§J%ాను అ%S` ళ6ను ��ంగజ³య	#§J%ాను వ�
��%Sవ�ెdదవ� %ాక. 3333 జరFగ	న" �¤మను��న" భయంకర���న �I\యల; వ�
�ేయ%ా అన�జనుల;  స"`¥�" కలవరపడ�దురF %ాక వ� ��%Sవ�ెdదవ�
%ాక  స"`¥�" పర�తమ	ల; తతN #Sల;6 ను%ాక. 4444 తన��రక; క"12టBC 9ా"
Vషయ��� వ� తపu తన �ార�మ	 సఫలమ	�ేయ	 మ#S ఏ �ేవ�"" ఎవడ�
TE�ాలమ	న చూAయ	ండల�దు అట-C  �ేవ�డ� కలడన` సమ��xరమ	
మనుషp�లక; Vనబడల�దు అట-C  సంగJ 9ా#S�I �ె>Zియ	ండల�దు. 5555 
మ�ర¶మ	లనుబట-C  "ను` జj® పకమ	 �ేZి��నుచు సం��షమ	%ా J
ననుస#Sంచు9ా#S" వ� ద#Sîంచు చుTx`వ�. AతN %Sంచుమ	 వ� �Åపప(fJV,
�¤మ	 �ాప�ల���JVు బహÑ�ాలమ	నుం(f �ాపమ	లలk ప(fయ	Tx`మ	
రmణ మ�క; కల;గ	Tx? 6666 �¤మందరమ	 అపVతpK లవంట-9ార���JVు మ�



J�I\యల"`య	 మ	#S�Iగ	డiవలs TxPQను �¤మందరమ	 ఆక;వలs
9ా(f��JVు %ా>9ాన ��టBC ��"��వ�నటB6 %ా మ� �ోషమ	ల; మమ	4ను
��టBC ��"��PQను 7777  Txమమ	నుబట-C  nఱÃ12టBC 9ా(ొకడ�ను ల�క ��PQను
"ను` ఆ¥xరమ	 �ేZి��నుట�?r తను`�xను ��K �xqహపరచు��ను9ా(ొకడ�ను
ల�డ� వ� మ�క; మ	ఖమ	 �xటB �ేZి��ంట-V మ� �ోషమ	ల�ేత వ�
మమ	4ను క#S%SంAయ	Tx`వ�. 8888 PQ�9ా, 9E మ�క; తం(fKV �¤మ	
�గటమను` వ� మ�క; క;మ4#S9ాడవ� �¤మందరమ	  �ేJప"PQ�
య	Tx`మ	. 9999 PQ�9ా, అత�¥�కమ	%ా �Åపపడక;మ	 �¤మ	 �ేZిన
�ోషమ	ను "త�మ	 జj® పకమ	 �ేZి ��నక;మ	 AతN %Sంచుమ	, చూడ�మ	,
దయ�ేయ	మ	, �¤మంద రమ	  పKజల�¤ గ�x. 10101010  ప#S�దz  పటCణమ	ల;
áట-భ�మ	ల�PQను Zీãను á(xPQను PQర�షల�మ	 �ా(xPQను. 11111111 మ�
1ితరFల; "ను` �×#SNంచుచుం(fన మ� ప#S�దz  మం��రమ	. మ� శృం%ార���న
మం��రమ	 అ%S`�ాల�PQను మ�క; మT°హరమ	లsౖనవ"`య	
Txశన�����PQను. 12121212 PQ�9ా, �ట-" చూA ఊరక;ందు9ా?
మ�నమ	%ానుందు9ా? అత�¥�కమ	%ా మమ	4ను శ\మ12టBC దు9ా?
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1111 Tx±దw V�xరణ�ేయ"9ా#S" Tx దరîనమ	నక; #ా"AdJ" నను`
9:దక"9ా#S�I TEను �ొ#S�IJ". TEనుTx`ను ఇ��%� TEనుTx`ను అ" Tx 1LరF
12టCబడ" జనమ	�� �ెప�చుTx`ను. 2222 తమ ఆలkచనల ననుస#SంA
�ెడ�మ�ర¶మ	న నడచు ��నుచు లkబడTUల6 " పKజల9:ౖప� ��నమంతయ	 Tx



�ేతpల; �xప�చుTx`ను. 3333 9ారF ��టలలk బల�రuణమ	ను అ#Suంచుచు ఇట-�?ల
]ద ధూపమ	 9Eయ	దురF Tx భయమ	ల�క Txక; "త�మ	 �Åపమ	
కల;గజ³య	 చుTx`రF. 4444 9ారF సమ�ధులలk కcరFdండ�చు
రహస�సÍలమ	లలk పK9Ehంచుచు పం��మ�ంసమ	 JనుచుందురF
అసహ��ాకమ	ల; 9ా#S �ాతKలలk ఉన`V 5555 9ారFమ� �xప�నక;#ావదుw
ఎడమ	%ా ఉండ�మ	 కంటM �¤మ	 ప#S�దుz లమ" �ెప�దురF; �రF Tx
TxZి�ారంధKమ	లక; ��గవలsను ��నమంతయ	 మండ�చుండ� అ%S`వలsను
ఉTx`రF. 6666 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� Tx PQదుట గ\ంథమ	లk
అ�� 9Kా యబ(f య	న`�� పKJ�ారమ	�ేయక TEను మ�నమ	%ా నుండను
"శdయమ	%ా 9ారనుభVంచునటB6  TEను 9ా#S�I పKJ �ారమ	 �ేZ2దను. 7777
"శdయమ	%ా ] �ోషమ	లనుబట-Cయ	 ] 1ితరFల �ోషమ	లనుబట-Cయ	
అన%ా పర�తమ	ల]ద ఈ జనుల; ధూపమ	9EZిన �x""బట-Cయ	 ��ండల]ద
నను` దూÌింAన�x""బట-Cయ	 nటCnదట 9ా#S ఒ(fలkTE 9ా#S�I పKJ�ారమ	
��>A ��య	దును. 8888 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� �xK m%?లలk
��\ తN రసమ	 కనబడ�నప�డ� జనుల;ఇ�� �º9:నకర���న�� �x" ��ట-C9Eయక;మ	
అ" �ెప�దురF గ�x? Tx ZLవక;లనంద#S" TEను నhంపజ³యక;ండ�నటB6
9ా#S"బట-C  TETxల�%³ �ేZ2దను. 9999 య��Åబ	నుం(f సం�xనమ	ను య��xనుం(f
Tx పర�తమ	లను ¯ా�¥ºనపరచు��ను9ా#S" ప�ట-C ం�ె దను TEను
ఏరuరచు��"న9ారF �x" స�తంJKంచు ��ందురF Tx ZLవక;ల; అక�డ
"వZిం�ెదరF. 10101010 నను`గ�#Sd V�xరణ�ేZిన Tx పKజల"!తNమ	 �ా#�ను %tఱÃల
�¤తభ�!యగ	ను ఆ�ÅరF లkయ ప�వ�ల; పరFండ� సÍలమ	%ా ఉండ�ను. 11111111



PQ�9ాను Vస#SèంA Tx ప#S�దzపర�తమ	ను మరA %ాదునక; బల6 ను
Zిదzపరచు9ారల�#ా, అదృషC�ేV�I �ాయ�రuణమ	 న#Suంచు9ారల�#ా, TEను
1ిల;వ%ా ]రF ఉతN ర!య�ల�దు 12121212 TEను మ�టల�డ%ా ]రF ఆల�Iంపక Tx
దృÌిC �I �ెడi�ైన�x" �ేZిJ#S Tx�IషCమ	 �ా"�x" �Å#SJ#S TEను ఖడ¶ మ	ను ]క;
అదృషCమ	%ా "య!ంచుదును ]రందరF వధక; లkనగ	దురF. 13131313 �ావ�న
పKభ	వగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుd చుTx`డ� ఆల�Iంచు(f Tx ZLవక;ల;
´¢జనమ	�ేయ	దురF %ా" ]రF ఆక>%tT:దరF Tx ZLవక;ల; �ానమ	 �ేZ2దరF
%ా" ]రF ద1ిu%tT: దరF. Tx ZLవక;ల; సం��Ìిం�ెదరF %ా" ]రF Zిగ	¶ ప(ెదరF
14141414 Tx ZLవక;ల; హృదయ�నందమ	�ేత �³కల; 9EZ2దరF%ా" ]రF
Aం�x�\ా ంతpలsౖ P�(ెdదరF మT°దుఃఖమ	�ేత పKల�1ిం�ెదరF. 15151515
TETEరuరచు��"న9ా#S�I ] 1LరF Wాపవచనమ	%ా �ేZి��PQదరF పKభ	వగ	
PQ�9ా "ను` హతమ	�ేయ	ను ఆయన తన ZLవక;లక; 9E#tక 1LరF
12టBC ను. 16161616 �ేశమ	లk తనక; ఆ�#ా�దమ	 కల;గవలsన" �ÅరF 9ాడ�
నమ4ద%Sన �ేవ�డ� తTx`�ర���ంపవలsన" �ÅరF��నును �ేశమ	లk పKమ�ణమ	
�ేయ	9ాడ� నమ4ద%Sన �ేవ�" ��డ" పKమ�ణమ	 �ేయ	ను ప�ర�మ	 క>%Sన
బµధల; Tx దృÌిC �I మరFవబడ�ను అV Tx దృÌిC �I మరFగవ�ను. 17171717 ఇ��%� TEను
��\ తN  ఆ�ాశమ	ను ��\ తN  భ�!" సృ�ంచుచుTx`ను మ	నుపట-V మరFవబడ�ను
జj® పకమ	నక;#ావ�. 18181818 TEను సృ�ంచుచున`�x"గ�#Sd ]రF ఎల6 ప�డ�
హ#SªంA ఆనం��ంచు(f "శdయమ	%ా TEను PQర�షల�మ	ను ఆనందకర���న
సÍలమ	%ాను ఆ�� పKజలను హ#Sªంచు9ా#S"%ాను సృ�ంచు చుTx`ను. 19191919 TEను
PQర�షల�మ	నుగ�#Sd ఆనం��ం�ెదను Tx జనులనుగ�#Sd హ#Sªం�ెదను



#�దనధ�"య	 Vల�పధ�"య	 �x"లk ఇకను Vన బడవ�. 20202020 అక�డ ఇకను
����w��నమ	ల� బKదుక; h�వ�ల;ండరF �ాలమ	"ండ" మ	స>9ారFండరF
బµల;రF నూరF సంవతqరమ	ల వయసుqగల9ా#?r చ" ��వ�దురF �ా�ాతp4(ై
Wాపగ\సుN డగ	9ాడ� స ©̈తమ	 నూరF సంవతqరమ	ల; బKదుక;ను 21212121 జనుల;
ఇండ�6  కటBC ��" 9ాట-లk �ాప�రమ	ందురF �xK m��టల; Txట-ంచు��" 9ాట-
ఫలమ	ల ననుభ VంతpరF. 22222222 9ారF కటBC ��న` Pండ6 లk 9E#tకరF
�ాప�రమ	ండరF 9ారF TxటB��న`9ాట-" 9E#tకరF అనుభVంపరF Tx జనుల
ఆయ	ష�మ	 వృ�Ôయ	ష�మంత యగ	ను TEను ఏరuరచు��"న9ారF �xమ	
�ేZి��"న�x" ఫలమ	ను ప�#SN%ా అనుభ VంతpరF 23232323 9ారF వృ�x%ా
పKయ�సపడరF ఆకZి4కమ	%ా కల;గ	 అ�ాయమ	 TUందుట�?r 1ిల6 లను కనరF
9ారF PQ�9ా�ేత ఆ�ర���ంపబ(fన9ారగ	దురF 9ా#S సం�xనప�9ారF
9ా#S±దwTE య	ందురF. 24242424 9ా#S�×ల�గ	న జరFగ	ను 9ారF 9Eడ���నక
మ	నుప� TEను ఉతN ర!�ెdదను 9ారF మనV �ేయ	చుండ%ా TEను
ఆలం�I�ెదను. 25252525 ��(ేళØ6 ను %tఱÃ1ిల6 ల;ను క>Zి �¤య	ను Zింహమ	 ఎదుw వలs
గ(fi  Jనును సరuమ	నక; మను` ఆ}రమగ	ను Tx ప#S�దzపర�తమ	లk అV
}"PQ�నను Txశన ���నను �ేయక;ండ�ను అ" PQ�9ా
Z2లVచుdచుTx`డ�.
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1111 PQ�9ా ఈల�గ	 ఆజ® ఇచుdచుTx`డ� ఆ�ాశమ	 Tx Zిం}సనమ	 భ�!
Tx �ాద 1ీఠమ	 ]రF Tx "!తNమ	 కటCను�ేw hంచు ఇల;6  ఏ�ాట-��? Txక;



Vశ\మ¯ాÍ నమ	%ా ]రF కటCను�ేw hంచున�� ఏ�ాట-��? 2222 అవ"`య	 Tx
హసN కృత�మ	ల; అV Txవలన క>%Sనవ" PQ�9ా Z2లVచుd చుTx`డ�.
ఎవడ� �ºను(ై న>%Sన హృదయమ	గల9ా(ై Tx మ�ట V" వణక;చుండ�T°
9ా"TE TEను దృÌిC ంచుచుTx`ను. 3333 ఎదుw ను వ¥�ంచు9ాడ� నరF"
చంప�9ా"వంట-9ా(ే %tఱÃ1ిల6 ను బ>%ా అ#Suంచు9ాడ� క;క� ��డను
VరFచు9ా"వంట-9ా(ే T:ౖ9Eద�మ	 �ేయ	9ాడ� పం��రకNమ	 అ#Suంచు9ా"
వంట-9ా(ే ధూపమ	 9Eయ	9ాడ� బÐమ4ను సుN Jంచు9ా"వంట- 9ా(ే.9ారF
తమ�IషC���నటB6 %ా ��K వలను ఏరuరచు��"#S 9ా#S యసహ����న పనుల; తమ�³
PషCమ	%ాఉన`V. 4444 TEను 1ి>Aనప�డ� ఉతN ర!చుd9ా(ొకడ�ను ల�క
��PQను TEను మ�టల�(fనప�డ� Vను9ా(ొకడ�ను ల�క ��PQను Tx దృÌిC �I
�ెడi�ైన�x" �ేZి#S Tx�IషCమ	 �ా"�x" �ÅరF��"#S �ావ�న TEనును 9ా#S"
¹సమ	లk మ	ంచుదును 9ారF భయపడ�9ాట-" 9ా#S]���I ర1ిuం�ెదను. 5555
PQ�9ా 9ాక�మ	నక; భయపడ�9ారల�#ా, ఆయన మ�ట Vను(f !మ	4ను
�ే�Ìించుచు Tx Txమమ	నుబట-C  !మ	4ను ��K Zి9Eయ	 ] స�జనుల; ]
సం��షమ	 మ�క; కనబడ�నటB6  PQ�9ా మ ©̈మTUందును %ాక అ"
�ెప�దురF 9ా#³ Zిగ	¶ TUందుదురF. 6666 ఆల�Iంచు(f, పటCణమ	లk అల6 #Sధ�"
ప�టBC చున`�� �ే9ాలయమ	నుం(f శబwమ	 Vనబడ�చున`�� తన శతpK వ�లక;
పKJ�ారమ	 �ేయ	చుండ� PQ�9ా శబwమ	 Vనబడ�చున`��. 7777 పKసవ9Eదన
పడకమ	నుప� ఆ�� 1ిల6 ను క"న�� TUప�ల; తగ	లకమ	నుప� మగ1ిల6 ను
క"న��. 8888 అట-C9ారN PQవరF V"య	ం(f#S? అట-C  సంగతpల; ఎవరF చూA#S? ఒక
జనమ	ను కనుటక; ఒకTxట- పKసవ9Eదన �xల;Tx? ఒక� "!షమ	లk ఒక



జనమ	 జ"4ంచుTx? Zీãనునక; పKసవ9Eదన కల;గ%ాTE ఆ�� ëడiలను
కT:ను. 9999 TEను పKసవ9Eదన కల;గజ³Zి క"1ింపక మ�T:దTx? అ" PQ�9ా
అడ�గ	చుTx`డ�. ప�ట-C ంచు9ాడT:ౖన TEను గర»మ	ను మ�Z2దTx? అ" 
�ేవ�డడ�గ	చుTx`డ�. 10101010 PQర�షల�మ	ను 1LK!ంచు9ారల�#ా, ]రందరF
ఆ���� సం��Ìించు(f ఆనం��ంచు(f. ఆ��నుబట-C  దుఃüంచు9ారల�#ా, ]రందరF
ఆ���� ఉతq ©̈ంచు(f 11111111 ఆదరణకర���న ఆ�� సNన�మ	ను ]రF క;(fA తృ1ిN
TUం�ెదరF ఆ�� మ ©̈మ�Jశయమ	 అనుభVంచుచు ఆనం��ం�ె దరF. 12121212
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� ఆల�Iంచు(f, న��వలs సమ�¥xనమ	ను
ఆ��±దwక; �ారజ³య	దును ]రF జనమ	ల ఐశ�ర�మ	 అనుభVంచునటB6
ఒడ�i ]ద ��#S6�ారF జలపK9ాహమ	వలs ]±దwక; �x"" #ాజ³తpను ]రF
చంకను ఎJN ��నబ(ెదరF ¹�ాళ6]ద ఆ(fంపబ(ెదరF. 13131313 ఒక" త>6  9ా""
ఆద#SంచునటB6  TEను !మ	4ను ఆద #Sం�ెదను PQర�షల�మ	లkTE ]రF
ఆద#Sంపబ(ెదరF. 14141414 ]రF చూడ%ా ] హృదయమ	 ఉల6 Zించును ]
PQమ	కల; ల�తగ(fiవలs బ>య	ను PQ�9ా హసNబలమ	 ఆయన
ZLవక;లPQడల కను పరచబడ�ను ఆయన తన శతpK వ�లPQడల �Åపమ	
చూప�ను. 15151515 ఆల�Iంచు(f, మ}�Åపమ	�� పKJ�ారమ	 �ేయ	ట క;ను
అ%S`జj�లల�� గ��w ంచుటక;ను PQ�9ా అ%S`ర�పమ	%ా వచుdచుTx`డ�
ఆయన రథమ	ల; తp�ానువలs త�రపడ�చున`V. 16161616 అ%S` �ేతను తన
ఖడ¶ మ	�ేతను శ#§రFలంద#S�� ఆయన 9ా�జ?�మ�డ�ను PQ�9ా�ేత
అTEక;ల; హతpలవ�దురF. 17171717 ��టలk"�I 9:ళ6వలsన" మధ�"ల;చున` ±క"
చూA తమ	4 పKJÌి¡ ంచు��నుచు పVతKపరచు ��నుచున`9ా#?r



పం��మ�ంసమ	ను Á̈యవసుN  వ�ను పం����క;�లను Jను9ారFను ఒకడ�ను
తపuక;ండ నhం�ెదరF ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 18181818 9ా#S �I\యల; 9ా#S
తలంప�ల; Txక; �ె>ZLయ	న`V అప�డ� సమసN  జనమ	లను ఆయ� ´µషల;
మ�ట ల�డ�9ా#S" సమకc#?dదను 9ారF వAd Tx మ ©̈మను చూ�ెదరF. 19191919
TEను 9ా#SPQదుట ఒక సూచక �I\యను జ#S%Sం�ెదను 9ా#Sలk
త1ిuంచు��"న9ా#S" Vల;�ాం(ై�న త#§ªషp ప�ల; లcదు అను జనుల ±దw
క;ను తpబµల; య�9ాను "9ాసుల±దwక;ను TEను పం12 దను నను`గ�#Sdన
సమ��xరమ	 Vననట-Cయ	 Tx మ ©̈ మను
చూడనట-Cయ	దూర�º�ప9ాసుల±దwక; 9ా#S" పం12దను9ారF జనమ	లలk Tx
మ ©̈మను పKకట-ం�ెదరF. 20202020 ఇW\ా P�Úయ	ల; పVతK���న �ాతKలk T:ౖ9Eద�
మ	ను PQ�9ా మం��రమ	లk"�I �ెచుdనటB6 %ా గ	ఱÃమ	ల]దను
రథమ	ల]దను (ోÚల]దను కంచర%ా(fదల]దను ఒంటMల]దను ఎ�I�ంA
సర�జనమ	లలkనుం(f Txక; పKJÌి¡ త పర�తమగ	 PQర�షల�మ	నక; ]
స��ే�య	లను PQ�9ాక; T:ౖ9Eద�మ	%ా 9ారF ¬Zి��"వ�ెdదర"
PQ�9ా Z2లVచుd చుTx`డ�. 21212121 మ#Sయ	 య�జక;ల;%ాను
ల��య	ల;%ాను ఉండ�ట�?r TEను 9ా#Sలk ��ంద#S" ఏరuరచు��ందును అ"
PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. మ#Sయ	 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ� 22222222 TEను సృ�ంపబ¢వ� ��\ తN  ఆ�ాశమ	ను ��\ తN  భ�!య	
లయమ	�ాక Tx స"`¥�" "ల;చునటB6   సంతJయ	  Txమమ	ను
">Aయ	ండ�ను ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 23232323 పKJ అమ�9ాస���నమ	నను పKJ
VW\ా ంJ��నమ	 నను Tx స"`¥�" nÖ క;�ట�?r సమసN  శ#§రFల; వ�ెd దరF అ"



PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 24242424 9ారF ��P Tx]ద JరFగ	బµటB
�ేZిన9ా#S కæïబర మ	లను �ే#S చూ�ెదరF 9ాట- ప�రFగ	 �xవదు 9ాట- అ%S`
ఆ#S��దు అV సమసN  శ#§రFలక; Á̈యమ	%ా ఉండ�ను..

P#§4య� 1P#§4య� 1P#§4య� 1P#§4య� 1

1111 బ¿Tx�]ను�ేశమంద> అTx��తpలk �ాప�రమ	న` య�జక;లలk ఒక(ై,
©̈Ú�య� క;మ�రF(ైన P#§4య� 9ాక�మ	ల; 2222 ఆ¹ను క;మ�రF(ైన

ãÌీయ� య��xక; #ాజ?ౖ య	ండ%ా అత" P�ల;బ(f పదుమ�డవ
సంవతqరమ	న PQ�9ా 9ాక;� P#§4య�క; పKత�m మ�PQను. 3333 మ#Sయ	
ãÌీయ� క;మ�రFడగ	 PQ� య��×మ	 య��xక; #ాజ?ౖయ	ండ%ాను,
ãÌీయ� క;మ�రFడగ	 Zి���య� య��xక; #ాజ?ౖ య	ండ%ాను, అత"
P�ల;బ(f పదుTUకండవ సంవతq#ాంతమ	వరక;ను, అన%ా ఆ సంవతqరమ	న
అPదవ T:లలk PQర�షల�మ	 �ెర�ºZి��" ��బడ� వరక;ను ఆ 9ాక;�
పKత�mమగ	 చుం(ెను. 4444 PQ�9ా9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	
Z2లV�ెdను 5555 గర»మ	లk TEను "ను` ర�1ింపక మ	ను1L "T:`#S%SJ", వ�
గర»మ	నుం(f బయల;పడక మ	ను1L TEను "ను` పKJÌి¡ ంAJ", జనమ	లక;
పKవకN%ా "ను` "య!ంAJ". 6666 అందుక; అã� పKభ	వగ	 PQ�9ా,
AతN %Sంచుమ	 TEను బµల;డTE; మ�టల�డ�టక; Txక; శ�IN �xలద" TEనన%ా 7777 
PQ�9ా Tx�×ల�గ	 Z2లV�ెdనుTEను బµల;డననవదుw ; TEను "ను`
పంప�9ారంద#S±దwక; వ� ��వలsను, �ాజj® 1ింAన సంగతpల"`య	 �ెపu
వలsను. 8888 9ా#S�I భయపడక;మ	, "ను` V(f1ించుటక; TEను క;



��(ైయ	Tx`ను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 9999 అప�డ� PQ�9ా �ేP �x1ి Tx
T°రFమ	ట-C  PÀల�గ	 Z2లV�ెdనుఇ��%� TEను  T°ట Tx మ�టల;
ఉంAయ	Tx`ను. 10101010 12ల6 %Sంచుటక;ను VరFగ%tటBC టక;ను, నhంపజ³య	టక;ను
పడ�ోKయ	టక;ను, కటBC టక;ను TxటBటక;ను TEను ఈ ��నమ	న జనమ	ల
]దను #ాజ� మ	ల]దను "ను` "య!ంAయ	Tx`ను. 11111111 మ#Sయ	
PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� P#§4య�, �³! కనబడ�చున`ద"
Z2లV�ెdను. అందుక;బµదమ	�ెటBC  చువ� కనబడ�చున`ద" TEనన%ా 12121212
PQ�9ావ� బµగ	%ా క"12ట-CJV; TEను �ె1ిuన 9ాక�మ	ను T:ర9EరFdటక;
TEను ఆతpర పడ�చుTx`నT:ను. 13131313 #?ండవమ�రF PQ�9ా 9ాక;� Txక;
పKత�m����³! కనబడ�చున`ద" Z2లVయ�%ా TEనుమసల;చున` బµన Txక;
కనబడ�చున`��; �x" మ	ఖమ	 ఉతN ర ��క;�నక; J#S%Sయ	న`దంట-". 14141414
అందుక; PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లV�ెdనుఉతN ర ��క;�నుం(f �×డ� బయల;�ే#S
PÀ �ేశ"9ాసులంద#S]���I వచుdను. 15151515 ఇ��%� TEను ఉతN ర��క;�న నున`
#ాజ�మ	ల సర�వంశసుÍ  లను 1ి>�ెదను, 9ారF వAd పKJ9ాడ�ను
PQర�షల�మ	 గ	మ4మ	లలkను, PQర�షల�మ	 చుటBC నున` �Kా �ారమ	
ల"`ట-�I ఎదురF%ాను, య��xపటCణమ	ల"`ట-�I ఎదురF %ాను తమ
Zిం}సనమ	లను ¯ాÍ 1ింతpరF. 16161616 అప�డ� PQర�షల�మ	 9ారF నను` V(fA
అన��ేవతలక; ధూపమ	 9EZి, తమ �ేతpల; ర�1ింAన 9ాట-�I నమస�#Sంచుట
యను తమ �ెడ�తనమంతట-"బట-C  TEను 9ా#S" గ�#Sdన Tx ¬రFuల;
పKకట-ంతpను. 17171717 �ాబట-C  వ� నడ�మ	కటBC  ��" "ల;వబ(f TEను
�ాజj® 1ించునదంతయ	 9ా#S�I పKకటన�ేయ	మ	; భయపడక;మ	 ల��x TEను



9ా#S PQదుట క; భయమ	 ప�ట-C ంతpను. 18181818 య��x #ాàల ±దwక; %ా"
పK¥xనుల±దwక; %ా" య�జక;ల±దwక; %ా" �ేశ"9ాసుల±దwక; %ా",
PÀ �ేశమంతట-లk 9:క�(f�I ��Pనను, �Kా �ారమ	గల పటCణమ	%ాను
ఇనుపసN ంభమ	%ాను ఇతN(f %�డల; %ాను వ�ండ�నటB6  ఈ ��నమ	న "ను`
"య!ంAయ	Tx`ను. 19191919 9ారF �� య	దzమ	 �ేతpరF %ా" "ను`
V(f1ించుటక; TEను క; ��(ై య	న`ందున 9ారF 12ౖ" Vజయమ	 ��ంద
జjలరF; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�.

P#§4య� 2P#§4య� 2P#§4య� 2P#§4య� 2

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను. 2222 వ�
9:È6  PQర�షల�మ	 "9ాసుల �ెవ�లలk ఈ సమ��xరమ	 పKకట-ంప�మ	.
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ావ� అరణ�మ	లkను, VతNనమ	ల;

9Eయదగ"�ేశమ	లkను, నను` 9:ంబ(fంచుచు  ¸°వన�ాలమ	లk వ� చూ1ిన
అను#ాగమ	ను  9:ౖ9ా ©̈క 1LKమను TEను జj® పకమ	 �ేZి��నుచుTx`ను. 3333
అప�డ� ఇW\ా P�ల; PQ�9ాక; పKJÌి¡ తజనమ	ను, ఆయన #ాబ(f�I పKథమ
ఫలమ	ను ఆPQను, అత" లయ పరచు9ారందరF hmక; �ాతpK లsౖ#S, 9ా#S�I �×డ�
సంభ Vంచును; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 4444 య��Åబ	 ఇంట-9ారల�#ా, ఇW\ా P�ల;
ఇంట-9ార ల�#ా, ]రందరF PQ�9ా 9ాక;� Vను(f. 5555 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�Txయందు ఏ దు#§`J చూA ] 1ితరFల; వ�రÍ���న�x"
ననుస#SంA, �xమ	 వ�రFÍ లగ	నటB6  Tx±దwనుం(f దూరమ	%ా �¾ల%S ��P#S?
6666 ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f మమ	4ను ర1ిuంAన PQ�9ా PQక�డ



నుTx`డ" అరణ�మ	లk అన%ా, ఎ(xరFల;, %�తpల;గల �ేశమ	లk
అTxవృÌిCయ	 %ా�xంధ�ారమ	ను క>%S, PQవరFను సం�xర���నను
"9ాస���నను �ేయ" �ేశమ	లk మమ	4ను న(f1ింAన PQ�9ా PQక�డ
ఉTx`డ" జనుల; అడ�గ	టల�దు. 7777 �x" ఫలమ	లను W \ష¡ ప�xరÍమ	లను
JనునటB6  TEను ఫలవంత���న �ేశమ	లk"�I !మ	4ను ర1ిuంప%ా ]రF
పK9EhంA, Tx �ేశమ	ను అపVతKపరA Tx ¯ా�సÍ ~మ	ను Á̈య���న��%ా �ేZిJ#S.
8888 PQ�9ా PQక�డ ఉTx`డ" య�జక;లడ�గరF, ధర4Wా¯�N  ప�ేశక;ల;
నT:`రFగరF, ఏ>కల;ను Tx]ద JరFగ	బµటB �ేయ	దురF. పKవకNల;
బయల;1Lరట పKవచనమ	ల; �ెప�దురF "� పKãజన���న9ాట-"
అనుస#SంతpరF 9999 �ావ�న TE"క]దట ]��ను ] 1ిల6 ల 1ిల6 ల��ను
9ా�జ?�మ�(ెదను; ఇ�� PQ�9ా 9ాక;�. 10101010 �×¬Nయ	ల �º�పమ	లక; ��P
చూడ�(f, �³�xరFనక; దూతలను పం1ి బµగ	%ా V�x#SంA �ె>Zి��ను(f. ]లk
జ#S%Sన పK�ారమ	 ఎక�డT:ౖనను జ#S%Sన�x? 11111111 �ైవత�మ	 ల�" తమ �ేవతలను
ఏ జన���నను ఎప�(ైనను మ�రFd��T:Tx? అPనను Tx పKజల; పKãజనమ	
ల�"�x"�?r తమ మ ©̈మను మ�రFd��"#S. 12121212 ఆ�ాశమ�, �º"బట-C  Vస4య
పడ�మ	, కం1ించుమ	, బÐJN %ా �ా(ై ��మ	4; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 13131313 Tx
జనుల; #?ండ� TEరమ	ల; �ేZియ	Tx`రF, yవజలమ	ల ఊటT:ౖన నను` V(fA
య	Tx`రF, తమ��రక; �¾ట6 ను, అన%ా బదwలsౖ ళØ6  "ల;వ" �¾ట6 ను
�¾>1ించు��"య	Tx`రF. 14141414 ఇW\ా P�ల; ��నబ(fన �xసు(x? Pంటప�ట-Cన
�xసు(x? �ాడ� గ�x; అత(ేల �ోప�డ�¯�మ�4PQను? 15151515 ��దమ Zింహమ	ల;
9ా"12ౖ" బÐబËల; 12టMCను గ#Sèం�ెను, అV అత" �ేశమ	 �ాడ��ేZ2ను, అత"



పటCణమ	ల; "9ాసుల;ల�క �ా(x PQను. 16161616 T°ప�, తహపTEసు అను
పటCణమ	ల9ారF  T:JN" బదwల; �ేZి#S. 17171717  �ేవ�(ైన PQ�9ా "ను` మ�ర¶
మ	లk న(f1ించుచుండ%ా వ� ఆయనను Vస#Sèంచుట వలన క; 9E PÀ
బµధ కల;గజ³Zి��ంట-V గ�x. 18181818 వ� Ìీ�రF ళØ6  �xK గ	టక; ఐగ	ప�N
మ�ర¶మ	లk �³! ప"య	న`��? య�ఫKట«సున�� ళØ6  �xK గ	టక; అష�ª రF
మ�ర¶మ	లk �³! ప"య	న`��. 19191919  �ేవ�(ైన PQ�9ాను
Vస#Sèంచుటయ	, క; Tx PQడల భయ భక;N ల; ల�క;ండ�టయ	, బµధక;ను
శ\మక;ను �ారణమగ	 న" వ� �ె>Zి��" గ\ ©̈ంచునటB6   �ెడ�తనమ	 "ను`
h�fంచును, వ� �ేZిన �ోKహమ	 "ను` గ��w ంచున" పKభ	వ�ను Z2ౖన�మ	ల
క¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా Z2ల VచుdచుTx`డ�. 20202020 ప�ర� �ాలమ	నుం(f
TEను  �ా(f" VరFగ%tట-C   బంధకమ	లను �ెం1ి9EZిJ"TEను ZLవ�ేయ న"
�ెప�చుTx`వ�; ఎతNPన పKJ ��ండ]దను పచd" పKJ �ెటBC �I\ందను 9Eశ�వలs
�×\(fంచుచుTx`వ�. 21212121 W \ష¡ ���న �xK �Ôవ>6వంట- �x"%ా TEను "ను` Txట- J";
�³వలమ	 "క����న VతNనమ	వల" �ెటBC  వంట-�x"%ా "ను` Txట-J"; Txక;
జjJ ß̈నప� �xK �Ôవ>6వలs  9:టB6  భKషCసం�xన ���JV? 22222222 వ� �Ôరమ	��
కడ�గ	��"నను V¯ాN ర���న సబ	Ë #ాచు��"నను  �ోషమ	 మరకవలs Txక;
కనబడ�చున`��; ఇ�� పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 23232323 TEను అపVతKత
TUం��న�xనను �ాను, బయల; �ేవతల ననుస#SంA ��వ��xనను �ాను అ"
వ� ఎట6 ను��ందువ�? లkయలk  మ�ర¶మ	ను చూడ�మ	, వ� �ేZిన�x"
�ె>Zి��నుమ	, వ� ��K వలలk ఇటB అటB JరFగ	ల�డ� వ(fగల ఒంటMవ�, 24242424
అరణ�మ	నక; అల 9ాటB ప(fన అడV %ా(fదవ�, అ�� �x" �ామ�తpరతవలన



%ా> 1ీల;dను, క>Zి��నునప�డ� �x" JKపuగల 9ా(ెవడ�? �x" 9:దక;
%ా(fదలలk ఏ��య	 అలZి య	ండదు, �x" మ�సమ	లk అ�� కనబడ�ను. 25252525
జjగ\తN  ప(f  �ాదమ	లక; �ెప�ల; �¾డ�గ	��నుమ	,  %tంతpక ద1ిu%tన
క;ండ�నటB6  జjగ\తN పడ�మ	 అ" TEను �ె1ిuనను వ�ఆ మ�ట వ�రÍమ	, Vనను,
అను�లను ¹ ©̈ంAJ", 9ా#S 9:ంబ(f ��దున" �ెప�చుTx`వ�. 26262626 �ొ#S�Iన
�ొంగ Zిగ	¶ పడ�నటB6  ఇW\ా P�ల;క;టBంబమ	 9ారF Zిగ	¶ పడ�దురFవ� మ�
తం(fKవ" మ�Ö ను��ను9E నను` ప�ట-C ంAJవ" #ాJ��ను �ెప�చు, 9ారFను
9ా#S #ాàల;ను 9ా#S అ¥�పతpల;ను 9ా#S య�జక;ల;ను 9ా#S పKవకNల;ను
అవమ�నమ	 TUందుదురF. 27272727 9ారF Tx తటBC  మ	ఖమ	 JKప���నక �ప�TE
JKప���"#S; అPనను ఆప�x�లమ	లkల�A మమ	4ను ర�fంప�మ" 9ారF
మనV �ేయ	దురF. 28282828 క; వ� �ేZి��"న �ేవతల; ఎక�డ నున`V? అV 
ఆప�x�లమ	లk ల�A "ను` ర�fంచు TE¹; య��x,  పటCణమ	లsT°` 
�ేవతల"`P� గ�x. 29292929 ]రందరF Tx]ద JరFగ	బµటB �ేZిన9ారF, Tx��
ఎందుక; 9ా��ంచుదుర" PQ�9ా అడ�గ	చుTx`డ�. 30303030 TEను ] 1ిల6 లను
హతమ	�ేయ	ట వ�రÍ�¤; 9ారF hmక; లkబడరF; Txశన9ాంఛగల Zింహమ	వలs
] ఖడ¶ మ	 ] పKవకNలను సంహ#Sంచు చున`��. 31313131 ఈ తరమ	9ార ల�#ా,
PQ�9ా Z2లVచుd మ�ట లm�12టBC (fTEను ఇW\ా P�ల;నక; అరణ�మ	
వలsT:ౖJTx? %ా�xంధ�ార �ేశమ	వలsT:ౖJTx? �¤మ	 ZL�చû%ా JరFగ	ల�డ�9ార
���JVు; ఇకను ±దwక; #ామ" Tx పKజల�ల �ెప� చుTx`రF? 32323232 కన�క తన
ఆభరణమ	లను మరచుTx? 12ం(f6 క;మ�#S తన ఒ(xi ణమ	ను మరచుTx? Tx
పKజల; లsక�ల�న"` ��నమ	ల; నను` మరAయ	Tx`రF. 33333333 �ామమ	



¬రFd��నుట�?r 9:ం�� ఉ�ాయమ	%ా నట-ంచుచుTx`వ�; అందువలన 
�ార�మ	ల; �ేయ	టక; �ెడ�ZీN �లక; TE#SuJV గ�x. 34343434 మ#Sయ	 "#�z షpలsౖన
�ºనుల �Kా ణరకNమ	  బటC  �ెంగ	ల]ద కనబడ�చున`��; కన`మ	లలkTE �ాదు
%ా"  బటCల"`ట-]దను కనబడ� చున`��. 35353535 అPనను వ�TEను "#�w Ìి",
"శdయమ	%ా ఆయన �Åపమ	 Tx]దనుం(f �¾ల%S��PQన" �ెప�
��నుచుTx`వ�. ఇ��%��ాపమ	 �ేయల�ద" వ� �ె1ిuన �x"బట-C  �� Txక;
9ా�జ?�మ	 క>%Sన��. 36363636  మ�ర¶మ	 మ�రFd ��నుటక; 9Eల ఇటB అటB
JరFగ	ల�డ�చుTx`వ�? వ� అష�ª రFను ఆ¥xరమ	 �ేZి��" Zిగ	¶ ప(fనటB6
ఐగ	ప�N ను ఆ¥xరమ	 �ేZి��" Zిగ	¶ ప(ెదవ�. 37373737 �ేతpల; T:JN " బ¿టBC  ��" ఆ
జనమ	TUదwనుం(f బయల; 9:æç6 దవ�; PQ�9ా  ఆశ\యమ	లను
"#ాక#SంచుచుTx`డ�. 9ాట-వలన క; �³మమ	 కల;గదు.

P#§4య� 3P#§4య� 3P#§4య� 3P#§4య� 3

1111 మ#Sయ	 ఒకడ� తన ´µర�ను త��ంచ%ా ఆ�� అత"±దwనుం(f �¾ల%S��P
9E#tక ప�రFషp"�ైన తరF9ాత అతడ� ఆ��±దwక; J#S%S�ేరFTx? ఆల�గ	
జరFగ	 �ేశమ	 బహÑ%ా అపVతKమగ	ను గ�x; అPనను వ� అTEక;లsౖన
Vట�ాండK�� వ���xరమ	 �ేZినను Tx±దwక; J#S%Sరమ4" PQ�9ా
Z2లVచుdచుTx`డ�. 2222 �ెటB6 ల�" ��ండపK�ేశమ	9:ౖప�  కను`లsJN  చూడ�మ	;
�� ఒకడ� శయ"ంప" సÍల��క�డ ఉన`��? ఎ(x#S మ�ర¶మ	న అరë�ేశసుÍ డ�
�ాAయ	ండ�నటB6 %ా వ� 9ా#S��రక; ��K వలలk కcరFdం(fయ	Tx`వ�;  వ��
�xరమ	ల�ేతను  దు�ా�ర�మ	ల�ేతను వ� �ేశమ	ను



అపVతKపరచుచుTx`వ�. 3333 �ావ�న 9ానల; క;#Sయక మ�T:ను, కడవ#S వరªమ	
ల�క��P య	న`��, అPనను క; వ���xర ZీN � ¥ైర�మ	వంట- ¥ైర�మ	 గలదు,
Zిగ	¶  పడTUల6  క;Tx`వ�. 4444 అPనను ఇప�డ� వ�Tx తం(öK, Aన`పuట-నుం(f
Txక; �ె>�ాడవ� 9E య" Txక; nఱÃ12టBC చుండ9ా? 5555 ఆయన "త�మ	
�Å1ించుTx? "రంతరమ	 �Åపమ	 చూప�Tx? అ" వను��"నను వ�
�ేయదలAన దు�ా�ర�మ	ల; �ేయ	చుTE య	Tx`వ�. 6666 మ#Sయ	 #ాజ?ౖన
ãÌీయ� ��నమ	లలk PQ�9ా Tx�×ల�గ	 Z2లV�ెdను�ోK ©̈"యగ	
ఇW\ా P�ల; �ేయ	�ార�మ	 వ� చూAJ9ా? ఆ�� ఉన`త���న పKJ
��ండ]���I" పచd" పKJ �ెటBC  �I\ం���I" ��వ�చు అక�డ వ���xరమ	
�ేయ	చున`��. 7777 ఆ�� PÀ �I\యల"`ట-" �ేZినను, ఆ��ను Tx±దwక; J#S%S
రమ4" TEను Z2లVయ�%ా ఆ�� J#S%S#ాల�దు. మ#Sయ	 VWా�సఘ�తక;#ాలగ	
ఆ�� స�ద#SPQ�న య��x �x" చూ�ెను. 8888 �ోK ©̈"యగ	 ఇW\ా P�ల; వ��
�xరమ	�ేZిన Á̈తpవ��ేతTE TEను ఆ��ను V(fA12ట-C  ఆ��క; ప#S�x�గపJKక
ఇయ�%ా, VWా�సఘ�తక; #ాలగ	 ఆ�� స�ద#SPQ�న య��x చూAయ	
�xనును భయపడక వ���xరమ	 �ేయ	చు వచుd చున`��. 9999 #ాళ6��ను
nదుw ల��ను వ���xరమ	 �ేZ2ను; ఆ�� "ర»యమ	%ా వ���xరమ	 �ేZి
�ేశమ	ను అపVతKపర�ెను. 10101010 ఇంత%ా జ#S%Sనను VWా�సఘ�తక; #ాలగ	 ఆ��
స�ద#SPQ�న య��x 12ౖ9Eషమ	న�³ %ా" తన ప�రÞహృదయమ	��
Tx±దwక; JరFగ	ట ల�ద" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 11111111 �ా%ా
VWా�సఘ�తక;#ాలగ	 య��xకంటM �ోK ©̈"యగ	 ఇW\ా P�ల; �xను
"#�w Ìి"య" ఋàవ�పరచు��" య	న`��. 12121212 వ� 9:È6  ఉతN ర��క;�న ఈ



మ�టల; పKక ట-ంప�మ	�ోK ©̈"వగ	 ఇW\ా P�లc, J#S%Sరమ	4; ఇ�ే PQ�9ా
9ాక;�. ]]ద Tx �Åపమ	 పడయను, TEను కృపగల9ాడను గనుక
TET:ల6 ప�డ� �Å1ించు9ాడను �ాను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 13131313  �ేవ�(ైన
PQ�9ా]ద JరFగ	బµటB �ేయ	చు, Tx మ�టను అం%§క#Sంపక పKJ పచd"
�ెటBC  �I\ంద అను�ల�� క>Zి ��నుటక; వ� ఇటB అటB ��Pన  �ోషమ	
ఒప���నుమ	; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 14141414 భKషpC లగ	 1ిల6 ల�#ా, J#S%Sరం(f, TEను
] యజమ�నుడను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;� ఒ�ాTUక పటCణమ	లkనుం(f
ఒక"%ాను, ఒ�ాTUక క;టBంబమ	లkనుం(f ఇదw#S"%ాను !మ	4ను ¬Zి��"
Zీãనునక; ర1ిuం�ెదను. 15151515 Tx�IషC���న �ాపరFలను ]క; "య!ంతpను,
9ారF జj® నమ	��ను V9Eకమ	��ను !మ	4 TEల;దురF. 16161616 ]రF ఆ �ేశమ	లk
అ�వృ��z  ��ం�� VసN #Sంచు ��నమ	లలk జనుల;PQ�9ా "బంధన
మందసమ" ఇకను �ెపuరF, అ�� 9ా#S మనసుq లk"�I #ాదు, �x"" జj® పకమ	
�ేZి��నరF, అ�� ��P నందుక; AంతపడరF, ఇక]దట �x" �ేయ#ాదు; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. 17171717 ఆ �ాలమ	నPQ�9ా±క� Zిం}సనమ"
PQర�షల�మ	నక; 1LరF 12టMCదరF; జనమ	 ల"`య	 తమ దుషCమనసుqలk
ప�టBC  మ�ర �త�మ	 ��ప�న నడ�చు��నక PQ�9ా Txమమ	నుబట-C
PQర�షల�మ	నక; గ	ంప�ల;%ా కc(f వ�ెdదరF. 18181818 ఆ ��న మ	లలk
య��xవంశసుÍ ల;ను ఇW\ా P�ల; వంశసుÍ ల;ను క>Zి ఉతN ర�ేశమ	లkనుం(f
పKయ�ణ���, ] 1ితరFలక; TEను ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇAdన �ేశమ	నక; వ�ెdదరF.
19191919 TEను ëడiలలk "T:`టB6  ఉంచు��", రమ� �ేశమ	ను జనమ	ల
¯ా�సÍ ~మ	లలk #ాజ�×య ¯ా�సÍ ~మ	ను TET:టB6  �I�ెdద నను��" య	ంట-".



వ�Tx తం(öK అ" Txక; nఱÃ12ట-C  నను` మ�నవను��ంట-" గ�x? 20202020
అPనను ZీN � తన ప�రFషp"�I VWా�సఘ�తక;#ాలగ	నటB6 %ా ఇW\ా P�ల;
వంశసుÍ ల�#ా, "శdయమ	%ా ]రFను Txక; VWా�స ఘ�తక;లsౖJ#S; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. 21212121 ఆల�Iంచు(f, �ెటB6 ల�" ��టCల]ద ఒక స�రమ	
Vనబడ�చున`��; ఆల�Iంచు(f, �xమ	 దు#ా4రF¶ లsౖ తమ �ేవ�(ైన PQ� 9ాను
మరAన�x"" బట-C  ఇW\ా P�Úయ	ల; �ేయ	 #�దన Vజj® పనమ	ల;
Vనబడ�చున`V. 22222222 భKషpC లsౖన ëడiల�#ా, J#S%S రం(f;] అVWా�సమ	ను TEను
బµగ	�ేZ2దను; 9E మ��ేవ�డ 9:ౖనPQ�9ావ�, ±దw�³ �¤మ	 వచుd
చుTx`మ	, 23232323 "శdయమ	%ా ��ండల]ద జ#S%Sన�� ¹స కరమ	,
పర�తమ	ల]ద �ేZిన �ష "� పKãజనమ	, "శdయమ	%ా మ� �ేవ�(ైన
PQ�9ావలన ఇW\ా P�ల; నక; రmణ కల;గ	ను. 24242424 అPనను మ�
బµల�మ	నుం(f లజjè కర���న �ేవత మ� 1ితరFల క�ాC #Sèతమ	ను, 9ా#S %tఱÃలను
9ా#S ప�వ�లను 9ా#S క;మ�రFలను 9ా#S క;మ�#?Nలను !ం%S9Eయ	చున`��.
25252525 Zిగ	¶ TUం��న9ార��� ¯ా%Sలపడ�దమ	 రం(f, మనమ	 కనబడక;ండ
అవమ�నమ	 మనలను మరFగ	�ేయ	ను %ాక; మన �ేవ�(ైన PQ�9ా
మ�ట Vనక మనమ	ను మన 1ితరFల;ను మన బµల�మ	నుం(f TEట-వరక;
మన �ేవ�(ైన PQ�9ాక; V#�ధమ	%ా �ాపమ	 �ేZిన9ారమ	.

P#§4య� 4P#§4య� 4P#§4య� 4P#§4య� 4

1111 ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�ఇW\ా P�లc, వ� J#S%S #ాను�ేw hంAనPQడల Tx
±దw�³ #ావలsను, వ� ఇటB అటB JరFగ	ట మ�"  Á̈య�I\యలను Tx



స"`¥�నుం(f �¾ల%SంA 2222 సత�మ	నుబట-Cయ	 Tx�యమ	ను బట-Cయ	
J"బట-Cయ	 PQ�9ా yవమ	��డ" పKమ� ణమ	�ేZినPQడల జనమ	ల;
ఆయనయందు తమక; ఆ�#ా� దమ	 కల;గ	నను��ందురF, ఆయనయం�ే
అJశయపడ� దురF. 3333 య��x9ా#S�I" PQర�షల�మ	 "9ాసులక;ను
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�మ	ళ6��ద లలk VతNనమ	ల; చల6 క ]
áడ���లమ	ను దును`(f. 4444 అV¥ేయ	లsౖ య	ండ�ట మ�ను��" ]
దుషC�I\యలను బట-C  PQవడ�ను ఆ#Su9Eయల�నంత%ా Tx ఉగ\త అ%S`వలs
�ాలdక;ండ�నటB6  య��x9ారల�#ా, PQర�షల�మ	 "9ాసుల�#ా, PQ�9ాక;
లkబ(fయ	ండ�(f. 5555 య��xలk సమ��xరమ	 పKకట-ంచు(f, PQర�షల� మ	లk
�xట-ంచు(f, �ేశమ	లk బ�ర ఊదు(f, గట-C %ా ¼̈చd#Sక �ేయ	(f,
ఎట6 న%ా�Kా �ారమ	గల పటCణ మ	లలk"�I ��వ�నటB6 %ా ��%?r రం(f. 6666 Zీãను
చూచునటB6  ధ�జమ	 ఎతpN (f; �ా#S��P త1ిuంచు��ను టక; ఆలస�మ	
�ేయక;డ" �ెప�(f; PQ�9ానగ	 TEను ఉతN ర��క;�నుం(f �×డ�ను
ర1ిuంచుచుTx`ను, %tపu Txశనమ	ను ర1ిuంచుచుTx`ను, 7777 ��దలలk నుం(f
Zింహమ	 బయల;�ే#Sయ	న`��; జనమ	ల VTxశ క;డ�
బయల;�ే#Sయ	Tx`డ�,  �ేశమ	ను Txశనమ	 �ేయ	టక; అతడ� పKయ�ణ���
తన "9ాసమ	ను V(fA య	Tx`డ�,  పటCణమ	ల; �ా(ై
"రèనమ	%ానుండ�ను. 8888 ఇందు�?r %�T:పటC  కటBC ��ను(f; #�దనమ	 �ేయ	(f, �³కల;
9Eయ	(f, PQ�9ా �Å�ా%S` మన]���I #ాక;ండ మ�"��ల�దు; 9999 ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. ఆ ��నమ	న #ాàను అ¥�పతpల;ను ఉన4తpN లగ	దురF
య�జక;ల; V´µK ంJ TUందుదురF, పKవకNల; Vస4య nందుదురF. 10101010 అప�డ�



TE"ట6 ంట-"కటకటµ, PQ�9ా పKభ	9ా, ఖడ¶ మ	 హత��ేయ	చుండ%ా
వ�]క; �³మమ	 కల;గ	న" �ె1ిu "శdయమ	%ా ఈ పKజలను
PQర�షల�మ	ను బహÑ%ా ¹సప�AdJV. 11111111 ఆ �ాలమ	న ఈ జనులక;ను
PQర�షల�మ	నక;ను ఈల�గ	 �ెపuబడ�ను అరణ�మందు �ెటB6 ల�"
��టCల]దనుం(f వడ%ా> Tx జనుల క;మ�#?NతటBC  VసరFచున`��; అ��
త�#ాuర పటBC ట�?rనను ���z  �ేయ	ట�?rనను త%Sన�� �ాదు. 12121212 అంతకంటM
!క;�ట���న %ా> Tx]ద ��టBC చున`��. ఇప�డ� 9ా#S]���I #ావలZిన
¬రFuల; Z2లVతpN ను అ" PQ�9ా �ెప�చుTx`డ�. 13131313 �¤ఘమ	ల;
కమ	4నటB6  ఆయన వచుdచుTx`డ�, ఆయన రథమ	ల; సు(f%ా>వలs నున`V,
ఆయన గ	ఱÃమ	ల; గదwలకంటM 9Eగమ	గలV, అã�, మనమ	 �ోప�డ�
¯�మ4PJVు. 14141414 PQర�ష ల�మ�, వ� ర�fంపబడ�నటB6  
హృదయమ	లkనుం(f �ెడ�తనమ	 క(f%S9EZి��నుమ	, ఎTx`ళ6వరక;  దు�ాC �
�Kా యమ	ల; క; క>%Sయ	ండ�ను? 15151515 �xను పK�ేశమ	న TUకడ� పKకటన
�ేయ	చుTx`డ�, �×డ� వచుdచున`ద" ఎâKా Pమ	 ��ండలయం�ొకడ�
�xట-ంచుచుTx`డ�, 16161616 మ	టC(f 9Eయ	9ారF దూర�ేశమ	నుం(f వAd య��x
పటCణమ	లను పటBC ��ందుమ" ëగ¶ర%ా అరచుచుTx`ర"
PQర�షల�మ	నుగ�#Sd పKకటన�ేయ	(f, జనమ	లక; �ె>యజ³య	(f. 17171717 ఆ��
Tx]ద JరFగ	బµటB �ేZ2ను గనుక 9ారF �ే"�ాపరFలవలs �x"చుటBC
మ	టC(f9EతpరF; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 18181818  పKవరNనయ	  �I\య ల;ను �ట-"
]���I ర1ిuం�ెను.  �ెడ�తన�¤ �º"�I �ారణమ	, ఇ�� �ేదు%ానున`�� గ�x,
 హృదయమ	 నంటBచున`�� గ�x? 19191919 Tx కడ�ప�, Tx కడ�ప�, Tx



అంతరంగమ	లk Tx �?ం�� 9Eదన%ానున`��; Tx గ	ం(ె నరమ	ల;, Tx గ	ం(ె
��టBC ��నుచున`��, �xళల�ను; Tx �Kా ణమ�, బµ�ాTxదమ	 Vనబడ�చున`�� గ�x,
య	దz�ష క; Vనబడ�చున`�� గ�x? 20202020 �×డ� 9:ంట �×డ� వచుdచున`��,
�ేశమంతయ	 �ోచు��నబడ�చున`��, Tx గ	(xరమ	ల;ను హ�ాతpN %ాను
"!షమ	లk Tx (ే#ా �ెరల;ను �ోచు ��నబ(fయ	న`V. 21212121 TEను ఎTx`ళØ6
ధ�జమ	ను చూచు చుండవలsను బ�రధ�" TET:Tx`ళØ6  Vనుచుండవలsను? 22222222
Tx జనుల; అV9Eక;ల; 9ారF నT:`రFగరF, 9ారF మ�ఢ� లsౖన 1ిల6 ల; 9ా#S�I
�ె>Vల�దు, �×డ��ేయ	టక; 9ా#S�I �ె>య	ను %ా" �¤ల; �ేయ	టక; 9ా#S�I
బ	��w  �xలదు. 23232323 TEను భ�!" చూడ%ా అ�� "#ా�ారమ	%ాను &న�మ	%ాను
ఉం(ెను; ఆ�ాశమ	తటBC  చూడ%ా అచdట 9:ల;గ	ల�క��PQను. 24242424 
పర�తమ	లను చూడ%ా అV కం1ించుచున`V ��ండల"`య	 కదుల;చున`V.
25252525 TEను చూడ%ా నరF(ొకడ�ను ల�క��PQను, ఆ�ాశప{ ల"`య	
ఎ%S#S��Pయ	ం(ెను. 26262626 TEను చూచుచుండ%ా ఫలవంత���న భ�! PQ(x#S
ఆPQను, అందులk" పటCణమ	ల"`య	 PQ�9ా �Å�ా%S`�I "ల;వల�క
ఆయన PQదుట నుండక;ండ పడ%tటCబ(fయ	ం(ెను. 27272727 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�ఈ�ేశమంతయ	 �ాడగ	ను %ా" "W îషమ	%ా �x"
Txశనమ	 �ేయను. 28282828 �x""బట-C  భ�! దుఃüంచుచున`��, 12ౖన ఆ�ాశమ	
�ారF క!4 య	న`��, అP�ే TEను �x"" "రÞPంAనప�డ� మ�ట ఇAdJ",
TEను పWాd�xN ప పడ�టల�దు రదుw �ేయ	టల�దు. 29292929 #ðతpల;ను Vల; �ాండ�K ను
�ేయ	 ధ�" V" పటCణసుÍ లందరF �ా#S��వ� చుTx`రF, తpపuలలk
దూరFచుTx`రF, ��టCలక; ఎక;�చుTx`రF, పKJ పటCణమ	 "రèనమ�PQను



9ాట-లa "9ాసులsవరFను ల�రF, 30303030 �ోచు��న బ(fన�xTx, 9E! �ేయ	దువ�?
రకN వరÞవసN �మ	ల; కటBC ��" సువరÞ భ�షణ మ	ల; ధ#SంA �ాటBక�ేత 
కను`ల; 12దwV%ా �ేZి ��నుచుTx`9E; "ను` వ� అలంక#Sంచు��నుట వ�రÍ�¤;
 Vట�ాండ�K  "ను` తృణ÷క#SంచుదురF, 9ా#³  �Kా ణమ	 ¬య ¸చుచుTx`రF.
31313131 పKసవ9Eదనపడ� ZీN � �³కల;9Eయ	నటB6 , �¾>�ానుప� కనుచు 9Eదనపడ� ZీN �
�³కల;9Eయ	నటB6  Zీãనుక;మ�#?N అã�, Txక; శ\మ, నరహంతక;ల�ాలsౖ TEను
మ�#Sdల;6 చుTx`ను అ" PQగ#�àచు �ేతpల�రFdచు �³కల;9Eయ	ట Txక; Vన
బడ�చున`��.
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1111 PQర�షల�మ	 �ధులలk అటB ఇటB పరF%?తpN చు చూA �ె>Zి��ను(f; �x"
#ాజ�ధులలk V�xరణ �ేయ	(f; Tx�యమ	 జ#S%Sంచుచు నమ4కమ	%ానుండ
యJ`ంచుచున` ఒకడ� ]క; కనబ(fనPQడల TEను �x" m!ంచుదును. 2222
PQ�9ా yవమ	��డ� అను మ�ట ప>�Iనను 9ారF ¹సమ	న�?r పKమ�ణమ	
�ేయ	 దురF. 3333 PQ�9ా, య�xరÍత]దTE గ�x వ� దృÌిC
య	ంచుచుTx`వ�? వ� 9ా#S" ��ట-CJV %ా" 9ా#S�I దుఃఖమ	 కల;గల�దు;
9ా#S" �öణÝంప జ³Zియ	Tx`వ� %ా" 9ారF hmక; లkబడTUల6 క;Tx`రF. #ాJకంటM
తమ మ	ఖమ	లను క� Sనమ	%ా �ేZి��"య	Tx`రF, మళØ6 టక; సమ4JంపరF.
4444 TE"ట6 ను��ంట-" �రF ఎ"`కల�"9ా#?r య	ం(f PQ�9ా మ�ర¶మ	ను, తమ
�ేవ�" Tx�యV¥�" ఎరFగక బ	��z ß̈నులsౖ య	Tx`రF. 5555 ఘనులsౖన9ా#S±దwక;
��PQదను 9ా#S�� మ�టల�(ెదను, 9ారF PQ�9ా మ�ర¶మ	ను, తమ �ేవ�"



Tx�యV¥�" ఎ#S%Sన9ా#?r య	ందురFగ�x అ" TEనను��ంట-". అP�ే ఒకడ�ను
తపuక;ండ 9ారF �ా(f" V#SAన9ారF%ాను కట6 ను �ెంప� ��"న9ారF%ాను
ఉTx`రF. 6666 9ారF JరFగ	బµటB�ేZి బహÑ%ా VWా�సఘ�తక;లsౖ#S గనుక
అరణ�మ	నుం(f వAdన Zింహమ	 9ా#S" చంప�ను, అడV ��(ేల; 9ా#S"
Txశనమ	 �ేయ	ను, AరFతప�> 9ా#S పటCణమ	ల±దw ��ంA య	ండ�ను,
9ాట-లkనుం(f బయల;�ేరF పKJ9ాడ� *లdబడ�ను. 7777  1ిల6 ల; నను` V(fA
�ైవమ	 �ా"9ాట- ��డ" పKమ�ణమ	 �ేయ	దురF; TEను 9ా#S" తృ1ిN గ
��ÌింAనను 9ారF వ���xరమ	 �ేయ	చు 9Eశ�ల ఇండ6 లk గ	ంప�ల;
కcడ�దురF; TET:టB6  "ను` m!ంచు దును? 8888 బµగ	%ా బ>Zిన గ	ఱÃమ	లవలs
పKJ9ాడ�ను ఇటB అటB JరFగ	చు తన ��రFగ	9ా" ´µర�9:ంబ(f స�I >ంచును
9999 అట-C  �ార�మ	లనుబట-C  TEను దం(fంపక;ందుTx? అట-C  జనమ	]ద Tx �Åపమ	
¬రFd��నక;ందుTx? ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 10101010 �x" �Kా �ారమ	 లs�I�
Txశనమ	�ేయ	(f, అPనను "W îషమ	%ా Txశనమ	�ేయక;(f, �x" Wాఖలను
��ట-C  9Eయ	(f. అV PQ�9ాV �ావ�. 11111111 ఇW\ా P�ల; వంశసుÍ  ల;ను య��x
వంశసుÍ ల;ను బహÑ%ా VWా�సఘ�తకమ	 �ేZియ	Tx`రF; ఇ�ే PQ�9ా
9ాక;�. 12121212 9ారFపల;క;9ాడ� PQ�9ా �ాడ"య	 ఆయన ల�డ"య	, �×డ�
మనక; #ాద"య	, ఖడ¶ మ	T:ౖనను కరవ�T:ౖనను చూడ మ"య	, 13131313 పKవకNల;
%ా> మ�టల; పల;క;దుర"య	, ఆజ® ఇచుd9ాడ� 9ా#Sలk ల�డ"య	, �xమ	
�ె1ిuనటB6  తమక; కల;గ	న"య	 �ెప�దురF. 14141414 �ావ�న Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	
�ేవ�డ�నగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� 9ారF ఈ మ�టల;
ప>�Iనందున Tx 9ాక�మ	ల; 9ా#S" �ాల;dనటB6   T°ట 9ాట-" అ%S`%ాను ఈ



జనమ	ను కటMCల;%ాను TEను �ేZ2దను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 15151515 ఇW\ా P�ల;
క;టBంబమ	9ారల�#ా, ఆల�Iంచు(f, దూర మ	ననుం(f ] ]���I ఒక
జనమ	ను ర1ిuం�ెదను, అ�� బల���న జనమ	 ప�#ాతన���న జనమ	; �x"
´µష క; #ా"��, ఆ జనుల; పల;క;మ�టల; క; బ¢ధపడవ�. 16161616 9ా#S
అమ	4ల ���� �ెరAన సమ�¥�, 9ారందరF బల� ఢ��ల;, 17171717 9ారF  పంటను 
ఆ}రమ	ను Txశనమ	 �ేయ	దురF,  క;మ� రFలను  క;మ�#?Nలను
Txశనమ	 �ేయ	దురF,  %tఱÃలను  ప�వ�లను Txశనమ	�ేయ	 దురF, 
�xK m�ెట6  ఫలమ	ను  అం¸రప��ెట6  ఫలమ	ను Txశనమ	 �ేయ	దురF, క;
ఆశ\యమ	%ానున` �Kా �ారమ	ల;గల పటCణమ	లను 9ారF కJN�ేత �ాడ�
�ేయ	దురF. 18181818 అPనను ఆ ��నమ	లలk TEను !మ	4ను W షమ	ల�క;ండ
నhంపజ³యను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 19191919 మన �ేవ�(ైన PQ�9ా �ే""బట-C
ఇవ"`య	 మ�క; �ేZ2న" 9ారడ�గ%ా వ� 9ా#S�� ఈల�గనుమ	]రF నను`
Vస#SèంA ] స��ేశమ	లk అన��ేవతలను ��>A నందుక;, ]���ా" �ేశమ	లk
]రF అను�లను ��>�ె దరF అ" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 20202020 య��Åబ	
వంశసుÍ లక; ఈ మ�ట �ె>యజ³య	(f, య��x వంశసుÍ లక; ఈ సమ��xరమ	
�xట-ంచు(f 21212121 కను`ల;ం(fయ	 చూడకయ	 �ెవ�ల;ం(fయ	 Vనకయ	 నున`
V9Eకమ	ల�" మ�ఢ�ల�#ా, ఈ మ�ట Vను(f. 22222222 సమ	దKమ	
�xటల�క;ండ�నటB6 ను, �x" తరంగమ	 లsంత ��#S6నను అV పKబలల�కయ	, ఎంత
�ÌింAనను �x" �xటల�కయ	 ఉండ�నటB6 ను "త� "రÞయమ	�ేత �x"�I
ఇసుకను స#Sహదుw %ా "య!ంAన Txక; ]రF భయ పడ#ా? Tx స"`¥�"
వణక#ా? ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 23232323 ఈ జనుల; JరFగ	 బµటBను



�ోKహమ	ను�ేయ	 మనసుqగల 9ారF, 9ారF JరFగ	బµటB�ేయ	చు �¾ల%S
��వ�చుTx`రF. 24242424 9ారFరం(f మన �ేవ�(ైన PQ�9ా యందు భయభక;N ల;
క>%Sయ	ందమ	, ఆయTE �¾లక#S వరªమ	ను కడవ#S వరªమ	ను �x" �x"
�ాలమ	న క;#S1ించు 9ాడ� గ�x; "రÞPంపబ(fన �Åత�ాలప� 9ారమ	లను
ఆయన మనక; ర1ిuంచున" తమ మనసుqలk అను��నరF. 25252525 ] �ోషమ	ల;
9ాట- క\మమ	ను త1ిuం�ెను, ]క; �¤ల; కల;గక;ండ�టక; ] �ాపమ	ల�
�ారణమ	. 26262626 Tx జనులలk దుషpC ల;Tx`రF, ప{ల 9Eట�ాండ�K  ��ంA
య	ండ�నటB6  9ారF ��ంAయ	ందురF 9ారF బ¢నుల; 12టBC దురF, మనుషp�లను
పటBC ��ందురF. 27272727 పంజరమ	 1ిటCల�� "ం(fయ	ండ�నటB6  9ా#S Pండ�6
కపటమ	�� "ం(fయ	న`V, �x"�ేతTE 9ారF %tపu9ారFను ఐశ�ర� వంతpల;ను
అగ	దురF. 28282828 9ారF ��\ V� బ>Zియ	Tx`రF, అం�ే�ాదు అత�¥�క���న
దు�ా�ర�మ	ల; �ేయ	 చుTx`రF, తం(fKల�"9ారF %?ల;వక;ండ�నటB6  9ా#S
9ా�జ?�మ	ను అTx�యమ	%ా ¬రFdదురF, �ºనుల 9ా�జ?� మ	ను ¬రFuనక;
#ా"య�రF. 29292929 అట-C  9ాట-" చూA TEను h�fంపక య	ందుTx? అట-C  జనులక;
TEను పKJ దండన �ేయక;ందుTx? ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 30303030 �ర���న
భయంకర�ార�మ	 �ేశమ	లk జరFగ	 చున`��. 31313131 పKవకNల; అబదzపKవచనమ	ల;
ప>�?దరF, య�జ క;ల; 9ా#S పmమ	న ఏల;బ(f �ేZ2దరF, ఆల�గ	 జరFగ	ట Tx
పKజలక; ఇషCమ	; �x" ఫలమ	 TUందునప�డ� ]#³! �ేయ	దురF?

P#§4య� 6P#§4య� 6P#§4య� 6P#§4య� 6

1111 బ¿Tx�]య	ల�#ా, PQర�షల�మ	లkనుం(f �ా#S ��వ�(f, �ె�Åవలk బ�రధ�"



�ేయ	(f, బéì  హ�?�#?మ	 ]ద ఆన9ాల;�?r ధ�జమ	 "ల;వబ¿టBC (f, �×డ� ఉతN ర
��క;�నుం(f వచుdచున`��, %tపu దండ� వచుdచున`��. 2222 సుంద#Sయ	
సుక;మ�#Sయ	T:ౖన Zీãను క;మ�#?Nను 12ల6  %SంచుచుTx`ను. 3333 %tఱÃల
�ాపరFల; తమ మందల�� ఆ��±దwక; వ�ెdదరF, ఆ�� చుటBC  తమ
గ	(xరమ	లను 9Eయ	దురF, పKJ9ాడ�ను తన �IషC���న�bట మందను �¤ప�ను.
4444 ఆ���� య	దzమ	నక; Zిదzపరచు��ను(f; లsం(f, మ¥x�హ`మందు
బయల;�ేరFదమ	. అã�, మనక; శ\మ, ��K దుw  గ	\ ంక;చున`��, ¯ాయం�ాలప�
�xయల; ��డ�గవ�చున`V. 5555 లsం(f ఆ�� నగరFలను నhంపజ³య	టక; #ాJK
బయల;�ేరFదమ	. 6666 Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ� �ెట6 ను న#S�I PQర�షల�మ	నక; ఎదురF%ా మ	టC(f��బË
కటBC (f, ఈ పటCణమ	 �³వలమ	 అTx�యమ	ను అనుస#SంA నడచున�� గనుక
hm TUందవలZి వ�ెdను. 7777 ఊట తన జలమ	ను 12ౖ�I ఉబ	క �ేయ	నటB6  అ��
తన �ెడ�తనమ	ను 12ౖ�I ఉబ	క�ేయ	 చున`��, బల��x�రమ	ను �ోప�డ�ను
�x"లk జరFగ	ట Vనబడ�చున`��, %ాయమ	ల;ను �ెబËల;ను "త�మ	 Txక;
కనబడ�చున`V. 8888 PQర�షల�మ�, TEను ±దwనుం(f
�¾ల%Sంపబడక;ండ�నటB6 ను TEను "ను` �ా(ైన "#ా4నుష� పK�ేశమ	%ా
�ేయక;ండ�నటB6 ను hmక; లkబడ�మ	. 9999 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా
ఈల�గ	 Z2లVచుd చుTx`డ��xK m�ెటBC  ఫలమ	ను ఏరF��నునటB6  మను షp�ల;
ఏ!య	 !గ	లక;ండ ఇW\ా P�ల; W షమ	ను ఏరF దురF; �xK mపండ6 ను
ఏరF9ాడ� Aన` ¬%?లను ఏరFట�?r తన �ెP� మరల 9Eయ	నటB6  
�ెP�9Eయ	మ	. 10101010 Vందుర" TET:వ#S�� మ�టల�(ెదను? ఎవ#S�I ¯ాm�



!�ెdదను? 9ారF Vనుటక; తమ మనసుq Zిదzపరచు��నరF గనుక
Vనల�క��P#S. ఇ��%� 9ారF PQ�9ా 9ాక�మందు సం��షమ	 ల�"9ా#?r �x"
తృణ÷క#SంతpరF. 11111111 �ావ�న TEను PQ�9ా �Å\ ధమ	�� "ం(fయ	Tx`ను, �x""
అణచు��" అణచు��" TEను VZి�Iయ	Tx`ను, ఒకడ� తపuక;ండ �¥�లkనున`

పZి1ిల6 ల]దను ¸°వనుల గ	ంప�]దను �x" క;మ4#SంపవలZి వ�ెdను,
´µ#ా� భరN ల;ను వయసుq ]#Sన9ారFను వృదుz ల;ను పటBC ��నబ(ె దరF. 12121212
ఏ!య	 !గ	లక;ండ 9ా#S Pండ�6 ను 9ా#S ��ల మ	ల;ను 9ా#S ´µర�ల;ను
ఇతరFలక; అపu%Sంపబడ�దురF, ఈ �ేశ"9ాసుల]ద TEను Tx �ెP�
�xప�చుTx`ను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;� 13131313 అల;uల�! ఘనుల�! 9ారందరF
¹సమ	 �ేZి �ోచు��ను9ారF, పKవకNల�! య�జక;ల�! అందరF వంచక;ల;.
14141414 సమ�¥xనమ	ల�" సమయమ	నసమ�¥xనమ	 సమ�¥xనమ" �ెప�చు, Tx
పKజలక;న` %ాయమ	ను 12ౖ12ౖన మ�తK�¤ బµగ	�ేయ	 దురF. 15151515 9ారF �xమ	

Á̈య�I\యల; �ేయ	చున`ందున Zిగ	¶ పడవలZి వ�ెdను %ా" 9ారF
ఏమ�తKమ	ను Zిగ	¶ పడరF; అవమ�నమ	 TUం��Jమ" 9ా#S�I ��చTEల�దు గనుక
ప(f ��వ�9ా#S�� 9ారF ప(f��వ�దురF, TEను 9ా#S" Vమ#Sîంచు �ాలమ	న
9ారF �¾ట-Kల;6 దుర" PQ�9ా Z2ల VచుdచుTx`డ�. 16161616 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�మ�ర¶ మ	లలk ">A చూడ�(f,
ప�#ాతనమ�ర¶మ	లనుగ�#Sd V�x#Sంచు(f, �¤ల; కల;గ	 మ�ర¶�¤�� అ"
య(f%S అందులk నడ�చు��ను(f, అప�డ� ]క; T:మ4�� కల;గ	ను. అP�ే
9ారF�¤మ	 అందులk నడ�చు��నమ" �ెప� చుTx`రF. 17171717 !మ	4ను
�ాప��ాయ	టక; TEను �ావ>9ా#S" ఉంAయ	Tx`ను; ఆల�Iంచు(f, 9ారF �ేయ	



బ�రధ�" Vనబడ�చున`��. 18181818 అP�ే �¤మ	 Vనమ" 9ారను చుTx`రF;
అన�జనుల�#ా, Vను(f; సంఘమ�, 9ా#S�I జ#S%Sన �x"" �ె>Zి��నుమ	. 19191919
భ�లkకమ�, Vనుమ	; ఈ జనుల; Tx మ�టల; Vనక;Tx`రF, Tx
ధర4WాసN �మ	ను Vస#SèంచుచుTx`రF గనుక తమ ఆలkచనలక; ఫ>త���న �×డ�
TEను 9ా#S]���I ర1ిuంచుచుTx`ను. 20202020 ÌLబనుం(f వచుd ¯ాంబµK ణÝ Tx�³ల?
దూర�ేశమ	నుం(f వచుd మధుర���న �ెరFక; Tx�³ల? ] దహనబల;ల; Tx�IషC
���నV �ావ�, ] బల;లయందు Txక; సం��షమ	 ల�దు. 21212121 �ావ�న PQ�9ా
ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� ఈ జనుల మ�ర¶మ	న TEడ� అడ�i #ాళØ6
9Eయ	దును; తండ�K ల�! క;మ�రFల�! అందరFను అV త%S> కcల;దురF;
ఇరFగ	��రFగ	9ారFను నhం�ెదరF. 22222222 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�ఉతN ర �ేశమ	నుం(f ±క జనమ	 వచుdచున`��,
భ���గంత మ	లలkనుం(f మ} జనమ	 ల�A వచుdచున`��. 23232323 9ారF Vంట-"
ఈటMను 9ాడTE#Sdన9ారF, అ�� ±క కc\ ర జనమ	; 9ారF జj>ల�"9ారF, 9ా#S
స�రమ	 సమ	దK �షవలs నున`��, 9ారF గ	ఱÃమ	లs�I� స9ా#S�ేయ	 9ారF;
Zీãను క;మ�#§, �� య	దzమ	 �ేయవలsన" 9ారF ãధులవలs వ��హమ	
¬#Sయ	Tx`రF. 24242424 �x" గ�#Sdన వరNమ�నమ	 V" మ� �ేతpల; బల ß̈నమగ	
చున`V, పKసVంచు ZీN � 9Eదన పడ�నటB6  �¤మ	 9Eదన పడ�చుTx`మ	. 25252525
��లమ	లk"�I ��క;మ	, మ�ర¶మ	లk నడ�వక;మ	, శతpK వ�ల; కJN"
ఝ	È1ించుచుTx`రF, నల; ��క;�ల భయమ	 తగ	ల;చున`��. 26262626 Tx జనమ�,
�ాడ� �ేయ	9ాడ� హ�ాతpN %ా మ�]���I వచుdచుTx`డ�. %�T:పటC  కటBC ��"
బ�(f�ె చల;6 ��నుమ	; ఏక క;మ�రF" గ�#Sd దుఃüంచునటB6  దుఃఖమ	



సల;ప�మ	 �ర���న దుఃఖమ	 సల;ప�మ	. 27272727 వ� Tx జనుల మ�ర¶మ	ను
�ె>Zి ��" ప#§�fంచునటB6  "ను` 9ా#S�I వT:`చూచు9ా"%ాను 9ా#S" క;
లkహప� తpంట%ాను TEను "య!ంA య	Tx`ను.ఒ 28282828 9ారందరF బహÑ
�ోKహÑల;, ��ం(ె %ాండ�K , 9ారF మట-Cలkహమ	 వంట-9ారF, 9ారందరF
�ెరFప�9ారF. 29292929 ��>!JJN  బహÑ%ా బ	సల; ��టBC  చున`�� %ా" అ%S`లk"�I
Zీస�¤ వచుdచున`��; వ�రÍమ	 %ాTE ��క�మ	�ేయ	చు వ�ెdను. దుషpC ల;
��క� మ	నక; #ారF. 30303030 PQ�9ా 9ా#S" ��K Zి9EZ2ను గనుక ��K Zి9EయవలZిన
9:ం(fయ" 9ా#S�I 1LరF 12టCబడ�ను.

P#§4య� 7P#§4య� 7P#§4య� 7P#§4య� 7

1111 PQ�9ా±దwనుం(f P#§4య�క; పKత�m���న 9ాక;� 2222 వ� PQ�9ా
మం��ర �x�రమ	న "ల;వ బ(f ఈ మ�ట అచdటTE పKకట-ంప�మ	PQ�9ాక;
నమ¯ా�రమ	�ేయ	ట�?r PÀ �x�రమ	లలk బ(f పK9Ehంచు య��x9ారల�#ా,
PQ�9ా మ�ట Vను(f. 3333 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	 ఇW\ా P�ల;±క�
�ేవ�డ�నగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� TEను ఈ సÍలమ	న
!మ	4ను "వZింపజ³య	నటB6  ] మ�ర¶మ	లను ] �I\యలను ��దుw ��ను(f 4444
ఈ సÍలమ	 PQ�9ా ఆలయమ	, ఈ సÍలమ	 PQ�9ా ఆలయమ	, ఈ
సÍలమ	 PQ�9ా ఆలయమ	 అ" ]రF �ెప���నుచుTx`#³; PÀ
¹సకర���న మ�టల; ఆ¥xరమ	 �ేZి��నక;(f. 5555 ఆల�గనక, ] మ�ర¶మ	లను
] �I\యలను ]రF య�xరÍమ	%ా చక�పరచు��", పKJ9ాడ� తన ��రFగ	
9ా"PQడల తపuక Tx�యమ	 జ#S%SంA. 6666 పర�ే�లను తం(fKల�" 9ా#S"



Vధవ#ాండKను బµ¥�ంపకయ	 ఈ �bట "#�w ÌిరకNమ	 Aం��ంపకయ	, ]క; �×డ�
కల;గజ³య	 అన��ేవతలను అనుస#Sంపకయ	 నుం(fనPQడల 7777 ఈ సÍలమ	న
తమక; "త�మ	%ా నుండ�ట�?r ప�ర��ాలమ	న TEను ] 1ితరFల�IAdన
�ేశమ	న !మ	4ను �ాప�రమ	ంచు దును. 8888 ఇ��%� అబదzప�మ�టలను ]రF
నమ	4��ను చుTx`రF. అV ]క; "� పKãజనమ	ల;. 9999 ఇ�ే!? ]రF
జjర�bర �I\యలను నరహత�ను �ేయ	చు 10101010 అబదz¯ాm�మ	 పల;క;చు
బయల;నక; ధూపమ	9Eయ	చు ]#?రFగ" �ేవతలను అనుస#SంచుచుTx`#³;
అPనను Tx Txమమ	 12టCబ(fన PÀ మం��రమ	లk "�I వAd Tx స"`¥�"
"ల;చుచు Vడ�దలTUం��య	Tx`మ" ]రF �ెప�దురF; ఈ

Á̈య�I\యల"`య	 జ#S%Sంచుట�³Tx ]రF Vడ�దలTUం��J#S? 11111111 Txద"
�xటబ(fన PÀ మం�� రమ	 ] దృÌిC �I �ొంగలగ	హPQ�న�x? ఆలkAంచు(f, TETE
PÀ సంగJ కను%tనుచుTx`ను. ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 12121212 ప�ర�మ	న TEను
Tx Txమమ	 ">1ిన ÌిలkహÑనందున` Tx సÍలమ	నక; ��P V�xరణ
�ేయ	(f, ఇW\ా P�Úయ	లsౖన Tx జనుల దుషCత�మ	ను బట-C  TEను �x"�I �ేZిన
�ార�మ	 చూడ�(f; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 13131313 TEను ]�� మ�టల�(fనను
12ందలకడ ల�A ]�� మ�టల�(fనను ]రF Vనకయ	, !మ	4ను 1ి>Aనను
]రF ఉతN ర!య�కయ	 నుం(fన9ా#?r PÀ �I\యల"`ట-" �ేZిJ#S గనుక 14141414
TEను ÌిలkహÑనక; �ేZినటB6  ]క; ఆశ\య��� Tx Txమమ	12టCబ(fన PÀ
మం��రమ	నక;ను ]క;ను ] తండ�K లక;ను TE"Adన సÍలమ	నక;ను TEను
ఆల�%³ �ేయ	దును. 15151515 ఎâKా Pమ	 సం�xనమగ	 ] స�దరFలనంద#S"
TEను 9:ళ6%tట-CనటB6  !మ	4ను Tx స"`¥�నుం(f 9:ళ6%tటBC దును. 16161616 �ాబట-C  వ�



ఈ జనమ	 ��రక; �Kా రÍన�ేయక;మ	, 9ా#S��రక; nఱÃ  T:ౖనను �Kా రÍనT:ౖనను
�ేయక;మ	, నను` బJమ�ల;��నక;మ	, TEను  మ�ట Vనను. 17171717
య��xపటCణమ	లలkను PQర�షల�మ	 �ధులలkను 9ారF �ేయ	చున`
�I\యలను వ� చూచుచుTx`వ� గ�x. 18181818 Txక; �Åపమ	 ప�ట-C ంచునటB6
ఆ�ాశ#ాణÝ �ేవతక; 1ిం(fవంటల; �ేయవలsన"య	, అన� �ేవతలక; �ాTxరuణ
మ	ల; ��యవలsన"య	 1ిల6 ల; కటMCల; ఏరFచుTx`రF తండ�K ల; అ%S` #ాజ
బ¿టBC చుTx`రF ZీN �ల; 1ిం(f 1ిసుక;చుTx`రF. 19191919 Tx�³ �Åపమ	 ప�ట-C ంచునంత%ా
9ారF �x" �ేయ	చుTx`#ా? తమ�³ అవమ�నమ	 కల;గ	 నంత%ా
�ేయ	చుTx`రF గ�x, P�ే PQ�9ా 9ాక;�. 20202020 అందువలన పKభ	వగ	
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�ఈ సÍలమ	]దను నరFల]దను
జంతpవ�ల]దను ��లమ	ల �ెట6 ]దను భ�!పంట ]దను Tx �Åపమ	ను
Tx ఉగ\తను క;మ4#Sం�ెదను, ఆరuశక�మ	 �ాక;ండ అ�� మండ�ను. 21212121
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	 ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�నగ	 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�] దహన బల;లను ] బల;లను క>1ి మ�ంసమ	
భ�fంచు(f. 22222222 TEను ఐగ	ప�N  �ేశమ	లkనుం(f ] 1ితరFలను ర1ిuంAన
��నమ	న దహనబల;లనుగ�#Sd%ా" బల;లనుగ�#Sd%ా" TEను 9ా#S��
�ెపuల�దు, అట-C  9ాట-"గ�#Sd TEను ఏ ఆజ®య	 ఇయ�ల�దు, ఈ ఆజ®ను మ�తK�¤
TEను 9ా"�IAd J" 23232323 ఏదన%ాTx మ�టల; ]రF అం%§క#SంAనPQడల TEను
]క; �ేవ�డT:ౖ య	ందును ]రF Txక; జనులsౖ య	ందురF; ]క; �³మమ	
కల;గ	నటB6  TEను ]�ాజj®  1ించుచున` మ�ర¶మంతట-యందు ]రF
నడ�చు��ను(f. 24242424 అP�ే 9ారF Vనక��P#S, �ెV±గ¶క;ం(f#S, మ	ందుక;



¯ాగక 9:నుక�ºయ	చు తమ ఆలkచనలనుబట-C  తమ దుషC  హృదయ�ా� Sన�మ	
ననుస#SంA నడ�చుచు వAd#S. 25252525 ] 1ితరFల; ఐగ	ప�N  �ేశమ	లkనుం(f
బయల;�ే#S వAdన ��నమ	 nదల;��" TEట-వరక; ]రF 9:నుక�ºయ	చు
వAdన 9ా#³; TEను అను��నమ	 12ందలకడ ల�A పKవకNలsౖన Tx ZLవక;లనంద#S"
] ±దwక; పంప�చు వAdJ". 26262626 9ారF Tx మ�ట Vనకయ	Tx`రF
�ెV±గ¶కయ	Tx`రF తమ ��డను వంచక మనసుqను
క� Sనపరచు��నుచుTx`రF; 9ారF తమ 1ితరFలకంటM మ#S దుషpC లsౖ#S. 27272727 వ� ఈ
మ�టల"`య	 9ా#S�� �ె1ిuనను 9ారF  మ�టలం%§క#SంపరF, వ� 9ా#S"
1ి>Aనను 9ారF క;తN ర !య�రF 28282828 గనుక వ� 9ా#S�� ఈల�గ	
�ెప�మ	�రF తమ �ేవ�(ైన PQ�9ా మ�ట Vన"9ారF, hmక;
లkబడTUల6 "9ారF, �ాబట-C  నమ4కమ	 9ా#Sలkనుం(f �¾ల%S��Pయ	న`��, అ��
9ా#S T°ట నుండక;ండ ��ట-C  9Eయబ(fయ	న`��. 29292929 తనక; �Åపమ	 �ె1ిuంచు
తరమ	9ా#S" PQ�9ా Vస#SèంA 9:ళ6%tటBC చుTx`డ�; Zీãనూ  తల9:ండ�K
కలను కJN #Sంచు��నుమ	, 9ాట-" �ార9Eయ	మ	, �ెటB6 ల�" ��టCల]ద
పKల�ప9ాక� ��తpN మ	. 30303030 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�య��x
9ారF Tx దృÌిC �I �ెడi�I\యల; �ేయ	చుTx`రF, Tx Txమమ	12టCబ(fన
మం��రమ	 అపVతKపడ�నటB6  9ారF �x"లk Á̈య వసుN వ�లను
ఉంAయ	Tx`రF. 31313131 TETxజj® 1ించ" �I\యను Txక; ��చ" �I\యను 9ారF
�ేZియ	Tx`రF, అ%S`లk తమ క;మ�రFలను తమ క;మ�#?Nలను ద ©̈ంచుటక;
బ¿í  ©̈T°`మ	 లkయలkనున` ��Ó2తpనందు బ>1ీఠమ	లను
కటBC ��"య	Tx`రF. 32323232 �ాలమ	 స]1ించుచున`��; అప�డ� అ�� ��Ó2తp



అ"PQ�నను బ¿í ̈ ©T°`మ	 లkయ అ"PQ�నను అనబడక వధలkయ
అనబడ�ను; �ాJ12టBC  టక; సÍలమ	 ల�క��వ�వరక; ��Ó2తpలk శవమ	ల; �ాJ
12టCబడ�ను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 33333333 ఈ జనుల శవమ	ల;
ఆ�ాశప{లక;ను భ�జంతpవ�లక;ను ఆ}ర మగ	ను, 9ాట-" ��>9Eయ	9ాడ�
ల�క��వ�ను. 34343434 ఉల�6 స ధ�"య	 ఆనందధ�"య	 12ం(f6 క;మ�రF" స�రమ	ను
12ం(f6 క;మ�#?N స�రమ	ను య��x పటCణమ	లలkను PQర�షల�మ	
�ధులలkను ల�క;ండ�ేZ2దను; ఈ �ేశమ	 తపuక �ా(ై��వ�ను.

P#§4య� 8P#§4య� 8P#§4య� 8P#§4య� 8

1111 PQ�9ా 9ాక;�ఆ �ాలమ	న శతpK వ�ల; య��x#ాàల PQమ	కలను
అ¥�పతpల PQమ	కలను య�జక;ల PQమ	కలను పKవకNల PQమ	కలను
PQర�ష ల�మ	 "9ాసుల PQమ	కలను సమ�ధుల లkనుం(f 9:ల;ప>�I ¬Zి 2222
9ారF 1LK!ంచుచు ప��ంచుచు అనుస#Sంచుచు V�xరణ�ేయ	చు
నమస�#Sంచుచు వAdన ఆ సూర� చందK నmతKమ	ల PQదుట 9ాట-" పర�ెదరF;
అV కcరdబడకయ	 �ాJ12టCబడకయ	 భ�!]ద 12ంట వలs ప(fయ	ండ�ను.
3333 అప�డ� TEను ��>9EZిన సÍలమ	 ల"`ట-లk !%S>య	న` PÀ �ెడi
వంశమ	లk W ÌింAన 9ారందరF yవమ	నక; పKJ%ా మరణమ	ను �ÅరFదురF;
Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ే. 4444 మ#Sయ	 PQ�9ా
ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ" 9ా#S�� �ెప�మ	మనుషp�ల; ప(f J#S%S
ల�వక;ందు#ా? �¾ల%S��Pన తరF9ాత మనుషp�ల; J#S%S#ా#ా? 5555
PQర�షల�మ	 పKజల; ఏల VWా�సఘ�తక;లsౖ "త�మ	 �ోKహమ	



�ేయ	చుTx`రF? 9ారF ¹సమ	ను ఆశ\యమ	 �ేZి��" J#S%S #ామ" P�ల
�ెప�చుTx`రF? 6666 TEను �ెV±%S¶  9ా#S మ�టల; V"య	Tx`ను, ప"�Iమ�>న
మ�టల; 9ా#ాడ���నుచుTx`రFTETE! �ేZిJన" �ె1ిuతన
�ెడ�తనమ	నుగ�#Sd పWాd�xN పపడ�9ా(ొకడ�ను ల�క ��PQను? య	దzమ	నక;
��రబడ� గ	ఱÃమ	వలs పKJ 9ాడ�ను తన�IషC���న మ�ర¶మ	నక;
JరFగ	చుTx`డ�. 7777 ఆ�ాశమ	ల�?గ	రF సంక;బ	(f ��ంగPQ�నను తన �ాలమ	
T:రFగ	ను, �ెల6  గ	వ�య	 మంగలకJN1ిటCయ	 ఓ�ె��రFక;ను �xమ	 #ావలZిన
�ాలమ	ను ఎరFగ	ను, అP�ే Tx పKజల; PQ�9ా Tx�యV¥�" ఎరFగరF. 8888
�¤మ	 జj® నులమ"య	, PQ�9ా ధర4WాసN �మ	 మ�±దwనున` ద"య	
]#³ల అందురF? "జ�¤ %ా" WాసుN  ల కల6 కలమ	 అబదzమ	%ా �x"�I అ�ారÍమ	
�ేయ	చున`��. 9999 జj® నుల; అవమ�నమ	 TUం��న 9ా#?r#S, 9ారF Vస4యnం��
Aక;�న ప(fయ	Tx`రF, 9ారF PQ�9ా 9ాక�మ	ను "#ాక #SంAన9ారF,
9ా#S�I ఏ�ాట- జj® నమ	 కలదు? 10101010 గనుక 9ా#S ´µర�లను అను�ల కపu%Sంతpను,
9ా#S" జPంచు9ా#S�I 9ా#S ��లమ	లను అపu%Sంతpను. అల;uల�! ఘనుల�!
అందరFను ¹సమ	�ేZి �ోచు��ను9ారF; పKవకNల�! య�జక;ల�! అందరFను
వంచక;ల;. 11111111 సమ�¥xనమ	 ల�" సమయమ	నసమ�¥xనమ	 సమ�¥xనమ	
అ" 9ారF �ెప�చు, Tx జనుల %ాయమ	ను 12ౖ12ౖన మ�తK�¤ బµగ	 �ేయ	దురF.
12121212 �xమ	 Á̈య���న �I\యల; �ేయ	 చున`ందున Zిగ	¶ పడవలZి వ�ెdను%ా"
9ా#³మ�తKమ	ను Zిగ	¶ పడరF; అవమ�నమ	 TUం��Jమ" 9ా#S�I ��చTEల�దు
గనుక ప(f��వ�9ా#Sలk 9ారF ప(f��వ�దురF; TEను 9ా#S" Vమ#Sîంచు�ాలమ	న
9ారF �¾ట-Kల;6 దుర" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ� 13131313 �xK m�ెటBC న ఫల మ	ల;



ల�క;ండ�నటB6 ను, అం¸రప��ెటBC న అం¸రప� పండ�6  ల�క;ండ�నటB6 ను, ఆక;ల;
9ా(f��వ�నటB6 ను TEను 9ా#S" బÐJN %ా ��ట-C9Eయ	చుTx`ను; 9ా#S]���I వచుd
9ా#S" TETxల�గ	న పంప�చుTx`ను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 14141414 మన�¤ల
కcరFdం(fయ	Tx`మ	? మనమ	 ��గ	 బ(f �Kా �ారమ	ల;గల పటCణమ	లలk"�I
��దమ	, అక� డTE చAd��దమ	 రం(f; PQ�9ాP� మనలను Txశనమ	
�ేయ	చుTx`డ�, ఆయనక; V#�ధమ	%ా మనమ	 �ాపమ	 �ేZినందున మన
�ేవ�(ైన PQ�9ా మనక; Vషజలమ	ను �xK %SంచుచుTx`డ�. 15151515 మనమ	
సమ�¥xనమ	 ��రక; క"12టBC ��నుచుTx`మ	 %ా" �¤ల�!య	 #ా�x PQను;
�³మమ	��రక; క"12టBC చుTx`మ	%ా" �JP� కల;గ	చున`�� అ" �ెప�దురF.
16161616 �xనునుం(f వచుd9ా#S గ	ఱÃమ	ల బ	సల; Vనబ(ెను, 9ా#S గ	ఱÃమ	ల
స�I>ంప� ధ�"�ేత �ేశమంతయ	 కం1ించుచున`��, 9ారF వAd �ేశ మ	ను
అందులkనున` య�వతpN ను Txశనమ	 �ేయ	 దురF, పటCణమ	ను అందులk
"వZించు9ా#S" Txశ నమ	 �ేయ	దురF. 17171717 TEను !డ�Txగ	లను ]లk"�I
పంప� చుTx`ను, అV !మ	4ను కరచును, 9ాట-�I మంతKమ	 ల�దు; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. 18181818 Tx గ	ం(ె Tx లkపల ¯�మ4Zిల;6 చున`��, TEను �ే"�ేత
దుఃఖoపWాంJ TUందుదును? 19191919 PQ�9ా Zీã నులk ల�క��PQTx? ఆ��
#ాà ఆ��లk ల�క��PQTx? అ" బహÑ దూర�ేశమ	నుం(f Tx పKజల
#�దనశబwమ	 Vన బడ�చున`��; 9ా#S Vగ\హమ	ల �ేతను అన����న మ�య�
ర�పమ	ల�ేతను Tx�³ల �Åపమ	 �ె1ిuంA#S? 20202020 �Åత �ాలమ	 గJంAయ	న`��,
%§\ష4�ాలమ	 జ#S%S��PQను, మనమ	 రmణTUందకP� య	Tx`మ	 అ"
�ెప�దురF. 21212121 Tx జనుల 9Eదననుబట-C  TEను 9Eదనపడ�చుTx`ను, 9ా�క;ల



పడ�చుTx`ను, �రభయమ	 నను` పట-Cయ	న`��. 22222222 %Sల�దులk గ	%S¶లమ	
ఏ!య	 ల��x? అక�డ ఏ 9:ౖదు� డ�ను ల�(x? Tx జనులక; స�సÍత ఎందుక;
కల;గక ��వ� చున`��?

P#§4య� 9P#§4య� 9P#§4య� 9P#§4య� 9

1111 Tx జనులలk హత���న9ా#S"గ�#Sd TEను ��9ా #ాతKమ	 క`రF Vడ�చునటB6
Tx తల జలమయమ	 %ాను Tx కను` క`ళ6  ఊట%ాను ఉండ�ను %ాక. 2222 Tx
జనులందరF వ���xరFల;ను �ోKహÑల సమ�హమ	T:ౖ య	Tx`రF. అహ},
అరణ�మ	లk బµట¯ారFల బస Txక; �ొ#S�Iన ఎంత �¤ల;? TEను Tx జనులను
V(fA 9ా#S±దwనుం(f �¾ల%S��వ�దును. 3333 Vండ6 ను �¾K �I� వంచునటB6
అబదzమ�డ�ట�?r 9ారF తమ Txల;కను వంచు దురF; �ేశమ	లk తమక;న`
బలమ	ను నమ4కమ	%ా ఉప ãగపరచరF. నను` ఎరFగక �×డ�9:ంట �×డ�
�ేయ	చు పKవ#SNంచుచుTx`రF; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 4444 ]లk పKJ9ాడ�ను
తన ��రFగ	 9ా" Vషయ��� జjగ\తN %ా నుండవలsను; ఏ స�దరF "T:ౖనను
నమ4క;(f, "జమ	%ా పKJ స�దరFడ�ను తంతK%tటCP తన స�దరF"
��ంపమ	ంచును; పKJ ��రFగ	9ాడ�ను ��ం(ెమ	ల; �ెప�ట�?r
JరFగ	ల�డ�చుTx`డ�. 5555 సత�మ	 పల;కక పKJ9ాడ�ను తన ��రFగ	9ా""
వంAంచును, అబదzమ	 ల�డ�ట తమ Txల;కలక; అ´µ�సమ	�ేZియ	Tx`రF,
ఎదుట-9ా" తప�ల; పటCవలsన" పKయ�సపడ�దురF. 6666  "9ాససÍలమ	
�ాపట�మ	 మధ�TE య	న`��, 9ారF కపటBలsౖ నను` �ె>Zి��నTUల6 క;Tx`రF;
ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 7777 �ావ�న Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈల�గ	



Z2లVచుdచుTx`డ�ఆల�Iంప�మ	, 9ా#S" ��క�మ	 �ేయ	నటB6 %ా TEను 9ా#S"
కర%SంచుచుTx`ను, Tx జను లనుబట-C  TEను మ#³! �ేయ	దును? 8888 9ా#S
Txల;క ఘ�తpక బµణమ	, అ�� �ాపట�మ	 పల;క;చున`��; ఒకడ� మనసుqలk
వంచTx��Kా యమ	ంచు��", T°ట తన ��రFగ	9ా"�� సమ�¥xనమ	%ా
మ�టల�డ�ను. 9999 TEను ఈ సంగతpలను �ె>Zి��" 9ా#S" h�fంపక��దుTx? ఇట-C
జనులక; TEను పKJదండన �ేయక;ందుTx? ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 10101010
పర�తమ	ల Vషయ��� #�దనమ	ను అంగల�రFuను �ేయ	దును;
అరణ�మ	లk" �¤తసÍలమ	లనుబట-C  Vల� పమ	 �ేయ	దును; అV �ా(xPQను.
సం�xరమ	 �ేయ	9ా(ెవడ�ను ల�డ�, ప�వ�ల అరFప�ల; Vనబడవ�, ఆ�ాశ
ప{ల;ను జంతpవ�ల;ను �ా#S��P య	న`V, అV �¾ల%S��P య	న`V. 11111111
PQర�షల�మ	ను �ాడ� ��బËల;%ాను నక�లక; �bటB%ాను TEను �ేయ	
చుTx`ను, య��xపటCణమ	లను "9ాZిల�" �ాడ� సÍలమ	%ా �ేయ	చుTx`ను.
12121212 ఈ సంగJ" గ\ ©̈ంపగల జj® " PQవడ�? �x"" 9ాడ� �ె>యజ³య	నటB6
PQ�9ా T°ట- మ�ట ఎవ"�I వ�ెdను?ఎవడ�ను సంచ#Sంపక;ండ ఆ �ేశమ	
ఎ(x#Sవలs ఏల �ా>��P �ా(xPQను? 13131313 అందుక; PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�9ారF Tx మ�ట Vనకయ	 �x" ననుస#Sంపకయ	, TEను
9ా#S�I "య!ంAన Tx ధర4WాసN �మ	ను Vస#SèంA 14141414 తమ
హృదయమ�ర �త��ప�న జ#S%Sంచుట�?r తమ 1ితరFల; తమక; TE#SuనటB6
బయల; �ేవతలను అనుస#SంచుచుTx`రF గనుకTE 9ా#S �ేశమ	 �ా(ై��PQను.
15151515 Z2ౖన�మ	లక¥� పJయ	 ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�నగ	 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ� TEను ఈ పKజలక; �ేదుకcరల; J"1ింతpను, Vషజలమ	



�xK %Sంతpను. 16161616 �x���నను తమ 1ితరFలsౖనను ఎరFగ" జనమ	లలk"�I 9ా#S"
�ెదర%tటBC  దును, 9ా#S" "ర�4లమ	�ేయ	వరక; 9ా#S 9:ంబ(f ఖడ¶  మ	ను
పంప�దును. 17171717 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుd
చుTx`డ�ఆలkAంప�(f, #�దనమ	 �ేయ	 ZీN �లను కను%tను(f 9ా#S"
1ిల;వనంప�(f, �ె>Vగల ZీN �లను కను%tను(f 9ా#S" 1ిల;వనంప�(f. 18181818 మన
కను`ల; క`ళØ6  Vడ�చునటB6 %ాను మన కను#?పuలనుం(f ళØ6
ఒల;క;నటB6 %ాను 9ారF త�రప(f మనక; #�దనధ�" �ేయవలsను. 19191919 మనమ	
వలసబ¢J�¤ Zిగ	¶ TUం��J�¤, 9ారF మన "9ాసమ	లను పడ%tటC%ా మనమ	
�ేశమ	 Vడ�వవలZివ�ెdTE అ" Zీãనులk #�దనధ�" Vనబడ� చున`��. 20202020
ZీN �ల�#ా, PQ�9ా మ�ట Vను(f]రF �ెV±%S¶  ఆయన T°ట-మ�ట
ఆల�Iంచు(f, ] క;మ�#?N లక; #�దనమ	 �ేయTEరFu(f, ఒక#S��కరF అంగల�రFu

Vద� TEరFu(f. 21212121 �ధులలk పZి1ిల6 ల; ల�క;ండను, #ాజ మ�ర¶మ	లలk ¸°వనుల;
ల�క;ండను, 9ా#S" Txశనమ	 �ేయ	ట�?r మరణమ	 మన �Iట-�×లను
ఎక;�చున`��, మన నగరFలలk పK9Ehంచుచున`��. 22222222 PQ�9ా 9ాక;�
ఇ�ే�మ�ట �ెప�మ	�ేల]ద 12ంటపడ�నటB6  పంట �Åయ	 9ా" 9:నుక
1ి(f�IళØ6  పడ�నటB6  ఎవడ�ను సమకcరd క;ండ మనుషp�ల శవమ	ల; పడ�ను,
9ాట-" కcరFd9ా (ెవడ�ను ల�క��వ�ను. 23232323 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�జj® " తన జj® నమ	నుబట-Cయ	 &రFడ� తన
W)ర�మ	నుబట-Cయ	 అJశPంపకcడదు, ఐశ�ర�వంతpడ� తన
ఐశ�ర�మ	నుబట-C  అJశPంపకcడదు. 24242424 అJశ Pంచు9ాడ� �ే""బట-C
అJశPంపవలsనన%ా, భ�!]ద కృపచూప�చు J Tx�యమ	ల;



జ#S%Sంచుచునున` PQ�9ాను TETEయ" గ\ ©̈ంA నను` ప#S�లన%ా
�ె>Zి��నుటనుబట-CP� అJ శPంపవలsను; అట-C  9ాట-లk TETxనం��ంచు9ాడన"
PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 25252525 అన�జనులందరFను సున`J��ంద"9ారF
గనుక, ఇW\ా P�Úయ	లందరF హృదయ సంబంధ���న సున`JTUం��న9ారF�ారF
గనుక, #ాబ¢వ���నమ	లలk సున`J��ం��య	 సున`Jల�" 9ా#S వలsనుండ� 26262626
ఐగ	1ీNయ	లను య��x9ా#S" ఎ�ో]య	 లను అ¹4య	లను
¹య�áయ	లను గడiప� పKక� లను కJN #Sంచు��ను అరణ� "9ాసులsౖన
9ా#Sనంద#S" TEను h�fం�ెదను, ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�.

P#§4య� 10P#§4య� 10P#§4య� 10P#§4య� 10

1111 ఇW\ా P�ల; వంశసుÍ ల�#ా, PQ�9ా !మ	4ను గ�#Sd Z2లVAdన మ�ట
Vను(f. 2222 PQ�9ా Z2లVచుd చున`�ేమన%ా అన�జనమ	ల ఆ�xరమ	ల
నభ�Zింప క;(f, ఆ�ాశమందు అగపడ� Aహ`మ	లక; జనమ	ల; భయపడ�ను,
అP�ే ]రF 9ాట-�I భయపడక;(f. 3333 జన మ	ల ఆ�xరమ	ల; వ�రÍమ	ల;,
అడVలk TUకడ� �ెటBC  నరక;నటB6  అ�� నరకబడ�ను, అ�� ప"9ాడ� %tడi>��
�ేZినప". 4444 9:ం(f బం%ారమ	ల�ేత ప"9ారF �x"" అలంక#SంతpరF, అ��
కదలక య	ండ�నటB6  �¤క;ల; 12ట-C  సు�ెN ల�� ëగ%tట-C  �x" "ల;ప�దురF. 5555 అV
�xట-�ెటBC  వలs Jన`%ా ఉన`V, అV పల;కవ� నడ�వTEరవ� గనుక 9ాట-"
¹యవలZివ�ెdను; 9ాట-�I భయపడక;(f అV }"�ేయ TEరవ�
�¤ల;�ేయ	ట 9ాట-వలన�ాదు. 6666 PQ�9ా, "ను` ��>న9ా(ెవడ�ను ల�డ�,
వ� మ} త4~మ	 గల9ాడవ�,  W)ర�మ	నుబట-C   Txమమ	 ఘన



���న�xPQను. 7777 జనమ	లక; #ాజj, క; భయపడ" 9ా(ెవడ�? జనమ	ల
జj® నులంద#Sలkను 9ా#S #ాజ�మ	 ల"`ట-లkను వంట-9ా(ెవడ�ను ల�డ� గనుక
నరFల; క; భయపడ�ట అనుగ	ణ�మ	. 8888 జనుల; �³వలమ	 ప� �Kా య	ల;,
అV9Eక;ల;; బÐమ4ల ప�జవలన వచుd జj® నమ	 వ�రÍమ	. 9999 త#§ªషpనుం(f
#³క;ల;%ా ¯ాగ%tటCబ(fన 9:ం(fయ	 ఉ�ాàనుం(f బం%ారమ	ను �ెతpN రF, అ��
ప" 9ా" ప"P�గ�x; ��త��య	9ాడ� �x" �ేZ2ను, ల ధూమÖవరÞమ	ల;గల
వసN �మ	ల; 9ాట-క;న`V, అవ"`య	 TEరuరFలగ	 ప"9ా#S ప"P�. 10101010 
PQ�9ాP� "జ���న �ేవ�డ�, ఆయTE yవమ	గల �ేవ�డ�, స�x�ాలమ	
ఆయTE #ాà, ఆయన ఉగ\తక; భ�! కం1ించును, జనమ	ల; ఆయన
�Åపమ	ను స ©̈ంపల�వ�. 11111111 ]రF 9ా#S�� ఈల�గ	 �ెపuవలsనుఆ�ాశమ	ను
భ�!" సృÌిC ంప" PÀ �ేవతల; భ�!]ద నుండ క;ండను ఆ�ాశమ	�I\ంద
ఉండక;ండను నhంచును. 12121212 ఆయన తన బలమ	�ేత భ�!" సృÌిC ం�ెను, తన
జj® నమ	�ేత పKపంచమ	ను ¯ాÍ 1ిం�ెను, తన పKజ®�ేత ఆ�ాశమ	ను
VWాలపర�ెను. 13131313 ఆయన ఆజ® "య�%ా జల#ాసుల; ఆ�ాశమండలమ	లk
ప�టBC ను, భ�మ�ంత ´µగమ	లలkనుం(f ఆయన ఆV#S ఎక� జ³య	ను, వరªమ	
కల;గ	నటB6 %ా ఆయన ��రFప�ల; ప�ట-C ంచును, తన ధTx %ారమ	లలkనుం(f
%ా>" #ాVంచును. 14141414 �ె>Vల�" పKJ మనుషp�డ� ప��Kా య	డ�, ��త��య	
పKJ9ాడ�ను �xను �ేZిన Vగ\హమ	ను బట-C  అవమ�నమ	 TUందు చుTx`డ�;
అతడ� ��త��Zిన�� మ�య�ర�పమ	, అందులk �Kా ణ�¤!య	 ల�దు. 15151515 అV
ఆశను �ెడ%tటBC  మ�య��ార�మ	ల;, Vమరî�ాలమ	లk అV నhంA ��వ�ను,
16161616 య��Åబ	నక; ¯ా�సÍ ~మగ	9ాడ� 9ాట-వంట- 9ాడ� �ాడ�; ఆయన



సమసNమ	ను "#S4ంచు9ాడ�, ఇW\ా  P�ల; ఆయనక; ¯ా�సÍ ~మ	%ానున`
%�తKమ	; Z2ౖన� మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ాయ" ఆయనక; 1LరF. 17171717 "9ాZి,
మ	టC(f9Eయబడ�చున` �ేశమ	 V(fA 9:ళØ6  ట�?r  ¯ామ%S\" కcరFd��నుమ	.
18181818 PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుdచుTx`డ�TEను ఈ 9Eళను ఈ �ేశ "9ాసులను
Vస#S9Eయ	చుTx`ను, 9ారF పటCబడవలsన" 9ా#S" మ	టC(f
9EPంచుచుTx`ను. 19191919 కటకటµ, TEను %ాయప(fJ", Tx �ెబË TU1ిu
12టBC చున`��, అP�ే ఈ �ెబË Txక; త%Sన�ే యను��" TEను �x" స ©̈ంచు
దును. 20202020 Tx గ	(xరమ	 A"%S��PQను, Tx �xK ళ6"`య	 �ె%S��PQను, Tx
1ిల6 ల; Tx±దwనుం(f �¾ల%S��P య	Tx`రF, 9ారF ల�క��P#S, ఇక]దట
Tx గ	(xర మ	ను 9Eయ	ట�?rనను Tx �ెరల T:తpN ట�?rనను ఎవడ�ను ల�డ�. 21212121
�ాపరFల; ప��Kా య	లsౖ PQ�9ా±దw V�xరణ�ేయరF గనుక 9ా#³
వ#Szల6 కయ	Tx`రF, 9ా#S మందల"`య	 �ెద#S��వ�చున`V. 22222222 ఆల�Iంచు(f,
ధ�" ప�టBC చున`��, �x" #ాక ధ�" Vనబడ�చున`��, య��x పటCణమ	లను
�ా(ైన సÍలమ	%ా �ేయ	టక;ను, నక�లక; �bటB%ా �ేయ	టక;ను
ఉతN ర�ేశమ	నుం(f వచుdచున` %tపu అల6 #S ధ�" Vనబడ�చున`��. 23232323
PQ�9ా, తమ మ�ర¶మ	 TEరuరచు��నుట నరFలవశమ	లk ల�ద"య	,
మనుషp�ల; తమ పKవరNనయందు సTx4ర¶మ	న పKవ#SNంచుట 9ా#S వశమ	లk
ల�ద"య	 TET:రFగ	దును. 24242424 PQ�9ా, వ� నను` బÐJN %ా
త%S¶ంపక;ండ�నటB6   �Åపమ	నుబట-C  నను` h�fంపక  Tx�యV¥�" బట-C  నను`
h�fంప�మ	. 25252525 "T:`రFగ" అన�జనుల]దను  Txమమ	నుబట-C  �Kా #SÍం ప"
వంశమ	ల]దను  ఉగ\తను క;మ4#Sంచుమ	; 9ారF య��Åబ	ను



!ం%S9Eయ	చుTx`రF, "ర�4లమ	 �ేయ వలsన" 9ారF అత"
!ం%S9Eయ	చుTx`రF, 9ా" "9ాస మ	ను �ాడ��ేయ	చుTx`రF.

P#§4య� 11P#§4య� 11P#§4య� 11P#§4య� 11

1111 PQ�9ా±దwనుం(f P#§4య�క; పKత�m���న 9ాక;� 2222 ]రF ఈ
"బంధన9ాక�మ	లను Vను(f; య��x మనుషp�ల��ను PQర�షల�మ	
"9ాసుల��ను �ల�గ	న మ�టల�(f �ె>యజ³యవలsను 3333 ఇW\ా P�ల;
�ేవ�(ైన PQ�9ా Z2లVAdన�ేమన%ాఈ "బంధన 9ాక�మ	లను VనTUల6
"9ాడ� Wాపగ\సుN డగ	ను. 4444 ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f, ఆ Pనుప ��>!లkనుం(f
TEను ] 1ితరFలను ర1ిuంAన ��నమ	న TEను ఈ ఆజ® ఇAd J"TEడ�న`టBC %ా
�ాల; �ేT:ల; పKవ ©̈ంచు �ేశమ	ను ] 1ితరFల�I�ెdదన" 9ా#S�� TEను �ేZిన
పKమ�ణమ	ను TEను T:ర9EరFdనటB6 , ]రF Tx 9ాక�మ	 V" TEను ]
�ాజj® 1ించు Vధుల"`ట-"బట-C  PÀ "బంధన 9ాక�మ	ల ననుస#SంAనPQడల
]రF Txక; జనులsౖయ	ందురF TEను ]క; �ేవ�డT:ౖయ	ందును. 5555
అందుక;PQ�9ా, ఆ పK�ారమ	 జరFగ	ను %ాక" TEనంట-". 6666 PQ�9ా
Tx�� Z2లVAdన�ేమన%ావ� య��xపటCణమ	లలkను PQర�షల�మ	
�ధులలkను ఈ మ�టల"`ట-" పKకట-ంప�మ	]రF ఈ "బంధన 9ాక�మ	లను
V" 9ాట- ననుస#SంA నడ�చు��ను(f. 7777 ఐగ	ప�N లkనుం(f ] 1ితరFలను
ర1ిuంAన ��నమ	 nదల; ��" TEట-వరక; TEను గట-C %ాను ఖం(fతమ	%ాను
�ెప�చు వAdJ"; Tx మ�ట Vను(f అ" 12ందలకడ ల�A �ెప�చు వAdJ" 8888
అPనను 9ారF తమ దుషCహృదయమ	లk ప�టBC  మ�ర �త��ప�న నడ�చుచు



Vనక��P#S; �ెV ±%S¶న9ారF �ాక��P#S, 9ారF అనుస#Sంపవలsన" TEను
9ా#S �ాజj® 1ింAన PÀ "బంధన మ�టల"`ట-ననుస #SంA నడ�వల�దు గనుక
TEను ఆ "బంధనలk" 9ాట- న"`ట-" 9ా#S]���I ర1ిuంచుచుTx`ను. 9999
మ#Sయ	 PQ�9ా Tx�� ఈల�గ	 Z2లV�ెdనుయ��x9ా#Sలkను
PQర�షల�మ	 "9ాసులలkను క;టK జరFగ	నటB6 %ా కనబడ�చున`��. 10101010 ఏదన%ా
9ారF Tx మ�టల; VనTUల6 క��Pన తమ 1ితరFల �ోషచర�లను జరFప
J#S%Sయ	Tx`రF; మ#Sయ	 9ారF అన��ేవతలను ప��ంచుట�?r 9ాట-"
అనుస#Sంచుచు, 9ా#S 1ితరFల�� TEను �ేZిన "బంధనను ఇW\ా P�ల;
వంశసుÍ ల;ను య��xవంశసుÍ ల;ను భంగమ	 �ేZియ	Tx`రF. 11111111 �ాబట-C
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ��xమ	 త1ిuంచు��నజjల" �×డ�
9ా#S]���I ర1ిuంపబ¢వ� చుTx`ను, 9ారF Txక; nఱÃ12ట-Cనను TEను 9ా#S
nఱÃను Vనక;ందును. 12121212 య��xపటCణసుÍ ల;ను PQర�ష ల�మ	 "9ాసుల;ను
��P �xమ	 ధూ�ారuణమ	 �ేయ	 �ేవతలక; nఱÃ12టMCదరF %ా" 9ా#S
ఆప�x�లమ	లk అV 9ా#S" ఏమ�తKమ	ను ర�fంపజjలవ�. 13131313 య��x, 
పటCణమ	ల లsక���ప�న క; �ేవతల;న`V గ�x? PQర�షల�మ	 "9ాసుల�#ా,
బయల; �ేవతక; ధూపమ	 9Eయవలsన" ] �ధుల లsక���ప�న లజjè కర���న
�x"1Lరట బ>1ీఠమ	లను ¯ాÍ 1ింAJ#S. 14141414 �ావ�న వ� ఈ పKజల"!తNమ	
�Kా రÍన�ేయక;మ	; 9ా#S "!తNమ	 nఱÃ12టCక;మ	 �Kా రÍన�ేయక;మ	, 9ారF
తమ �×డ�ను బట-C  Txక; nఱÃ12టBC నప�డ� TEను Vనను. 15151515 దు#ా�~�ారమ	
జ#S%SంAన Tx 1ిKయ	#ా>�I Tx మం��రమ	�� "!తN�¤!? nÖ క;�బళ6�ేతను
పKJÌి¡ త మ�ంసమ	 Jనుట�ేతను క; #ావలZిన �×డ� వ� ��%tటBC  ��ందు9ా?



ఆల�%?r�ే వ� ఉతq ©̈ంచుదువ�. 16161616 అ�� చక�" ఫలమ	గల పచd" ఒÚవ
�ెటC" PQ�9ా క; 1LరF 12టMCను; %tపu తp�ాను ధ�"�� �x"]ద
మంట12టC%ా �x" ��మ4ల; V#S%S��వ�చున`V. 17171717 ఇW\ా  P�ల; వంశసుÍ ల;ను
య��x వంశసుÍ ల;ను బయల;నక; ధూ�ారuణమ	�ేZి Txక; �Åపమ	
ప�ట-C ంచుట�ేత తమంతట �x�¤ �ేZిన �ెడ�తనమ	నుబట-C  !మ	4ను Txట-న
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ]క; �×డ��ేయ "రÞPంచు��"
య	Tx`డ�. 18181818 �x"" PQ�9ా Txక; �ె>యజ³య%ా TEను గ\ ©̈ంAJ";
ఆయన3 9ా#S �I\యలను Txక; కనుపర �ెను. 19191919 అP�ే TEను వధక;
�ేబడ�చుండ� ¯ాధు9:ౖన %tఱÃ1ిల6 వలs ఉంట-";మనమ	 �ెటBC ను �x" ఫలమ	ను
నhంపజ³య	దమ	 రం(f, 9ా" 1LరF ఇకను జj® పకమ	 �ేయబడక��వ�నటB6
బKదుక;9ా#Sలk నుండక;ండ 9ా" "ర�4లమ	 �ేయ	దమ	 రండ" 9ారF Tx]ద
�ేZిన దు#ాలkచనలను TET:రFగకయ	ంట-". 20202020 J"బట-C  ¬రFu ¬రFdచు
జj® TEం��Kయమ	లను, హృదయమ	ను Wó¥�ంచు 9ాడ� Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	
PQ�9ాP�. PQ�9ా, Tx 9ా�జ?�´µరమ	ను ]దTE 9Eయ	చుTx`ను;
9ా#S�I వ� �ేయ	 పKJ దండనను నను` చూడ"మ	4. 21212121 �ావ�న వ� మ��ేత
�xవక;ండ�నటB6  PQ�9ా Txమమ	న పKవAంపకcడద" �ెప� అTx��తp
9ా#S"గ�#Sd PQ�9ా ఇట6 " Z2లVచుdచుTx`డ� 22222222 Z2ౖన�మ	ల
క¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ా#S"గ�#Sd Z2లVచుdన�ే మన%ాTEను 9ా#S"

h�fంపబ¢వ�చుTx`ను, 9ా#S ¸°వనుల; ఖడ¶ మ	�ేత చంపబ(ెదరF, 9ా#S
క;మ�రFల;ను కcమ�#?Nల;ను �Ôమమ	వలన చ�ెdదరF; 23232323 9ా#S�I W ష
�¤!య	 ల�క��వ�ను, TEను 9ా#S" ద#Sîంచు సంవతqర మ	న అTx��తp



�×డ�ను 9ా#S]���I ర1ిuంతpను.

P#§4య� 12P#§4య� 12P#§4య� 12P#§4య� 12

1111 PQ�9ా, TEను �� 9ా��ంచునప�డ� వ� Jమంతpడవ�%ా
కనబడ�దువ�; అPనను Tx�యమ	 V¥�ంచుటనుగ�#Sd TEను ��
మ�టల�డ�దును; దుషpC ల; తమ మ�ర¶మ	లలk వ#Szల6 TEల? మ}
VWా�సఘ�తక;ల; సుüంపTEల? 2222 వ� 9ా#S" TxటBచుTx`వ�, 9ారF 9EరF
తను`చుTx`రF, 9ారF ఎ��%S ఫలమ	ల "చుd చుTx`రF; 9ా#S T°ట-�I వ�
స]పమ	%ా ఉTx`వ� %ా" 9ా#S అంత#Sం��Kయమ	లక; దూరమ	%ా ఉTx`వ�. 3333
PQ�9ా, వ� నT:`#S%Sయ	Tx`వ�; నను` చూచు చుTx`వ�; Tx
హృదయమ	  పట6  ఎటB6 న`�� వ� Wó¥�ంచుచుTx`వ�; వధక; ఏరu(fన
%tఱÃలనువలs 9ా#S" హతమ	�ేయ	మ	, వధ��నమ	నక; 9ా#S" పKJÌి¡ ంచుమ	.
4444 భ�! PQTx`ళØ6  దుఃüంపవలsను? �ేశమంతట-లk" గ(fi  ఎTx`ళØ6
ఎం(f��వలsను? అతడ� మన అంతమ	 చూడడ" దుషpC ల; �ెప���నుచుండ%ా
�ేశమ	లk "వZించు9ా#S �ెడ�తనమ	వలన జంతpవ�ల;ను ప{ల;ను
సమZి��వ� చున`V. 5555 వ� �ాద�xరFల�� పరF%?తN %ా 9ారF "ను`
అలయ%tట-C #S గ�x? వ� #ðతpల�� ఏల�గ	 ��#ాడ�దువ�? T:మ4��గల
సÍలమ	న వ� �³మమ	%ా ఉTx`వ�గ�x? ±#ాw ను పK9ాహమ	%ా
వచుdనప�డ� 9E! �ేయ	దువ�? 6666  స�దరFల; స ©̈తమ	  తం(fK
ఇంట-9ారF స ©̈తమ	 క; �ోKహమ	 �ేయ	 చుTx`రF;  9:ంబ(f
%³>�ేయ	దురF, 9ారF �� దయ%ా మ�టల�డ�చున`ను వ� 9ా#S"



నమ4కcడదు. 7777 Tx మం��రమ	ను TEను V(fAయ	Tx`ను, Tx ¯ా�సÍ ~ మ	ను
Vస#SèంAయ	Tx`ను; Tx �Kా ణ1ిKయ	#ా>" ఆ�� శతpK వ�ల�ేJ�I
అపu%SంAయ	Tx`ను. 8888 Tx ¯ా�సÍ ~మ	 Txక; అడVలk"
Zింహమ	వంట-�xPQను; ఆ�� Tx]ద గ#Sèంచుచున`�� గనుక TEను ఆ��క;
V#�¥�T:ౖJ". 9999 Tx ¯ా�సÍ ~మ	 Txక; ��డల ��డల కc\ రప�f ఆPQTx?
కc\ రప{ల; �x"చుటBC  కcడ� చున`9ా? రం(f అడVజంతpవ�ల"`ట-" ��గ	
�ేయ	(f; !ం%S9Eయ	ట�?r అV #ావలsను. 10101010 �ాపరFలTEక;ల; Tx �xK m��టలను
�ె#S1ి9EZియ	Tx`రF, Tx ¯�తpN ను �¾K �I�9EZియ	Tx`రF; Tx�IషC���న ��లమ	ను
�ాడ�%ాను ఎ(x#S%ాను �ేZియ	Tx`రF. 11111111 9ారF �x" �ాడ� �ేయ%ా అ�� �ా(ై
నను` చూA దుఃüంచుచున`��; �x"గ�#Sd AంJంచు9ా(ొకడ�ను ల�డ� గనుక
�ేశమంతయ	 �ా(xPQను. 12121212 �ాడ��ేయ	9ారF అరణ� మంద> �ెటB6 ల�"
��టCల"`ట-]���I వచుdచుTx`రF; �ేశమ	±క� PÀ ��ననుం(f ఆ ��నవరక;
PQ�9ా ఖడ¶ మ	 JరFగ	చు హతమ	 �ేయ	చున`��; శ#§రFలక; �³మ
�¤!య	 ల�దు. 13131313 జనుల; %�ధుమల; చ>6  మ	ండ6 పంట �Åయ	దురF; 9ారF
అలసట పడ�చుTx`రF %ా" పKãజనమ	 ల�క��PQను; PQ�9ా
�Å�ా%S`వలన �Åతక; పంటల�క ]రF Zిగ	¶ పడ�దురF. 14141414 TEను Txజనులsౖన
ఇW\ా P�ల;నక; ¯ా�¥ºనపరAన ¯ా�సÍ ~మ	 Txక\!ంచు��ను దుషpC లగ	 Tx
��రFగ	 9ా#S"గ�#Sd PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�TEను 9ా#S
�ేశమ	లkనుం(f 9ా#S" 12ల6 %Sంతpను; మ#Sయ	 9ా#S మధ�నుం(f య��x9ా#S"
12ల6 %Sంతpను. 15151515 9ా#S" 12ల6 %SంAన తరF9ాత TEను మరల 9ా#SPQడల జj>పడ�
దును; ఒ���క" తన ¯ా�సÍ ~మ	నక;ను ఒ���క" తన �ేశమ	నక;ను 9ా#S"



ర1ిuంతpను. 16161616 బయల;��డ" పKమ� ణమ	 �ేయ	ట 9ారF Tx పKజలక;
TE#SuనటB6 %ా PQ�9ా yవమ	 ��డ" Tx Txమమ	నుబట-C  పKమ�ణమ	
�ేయ	ట�?r �xమ	 Tx పKజలమ�ర¶మ	లను జjగ\తN %ా TEరFd��"న PQడల 9ారF
Tx పKజలమధ� వ#Szల;6 దురF. 17171717 అP�ే 9ారF Tx మ�ట VనTUల6 " PQడల TEను
ఆ జనమ	ను 9EరF�� 12ల6 %SంA బÐJN %ా Txశనమ	 �ేతpను; ఇ�ే PQ�9ా
9ాక;�.

P#§4య� 13P#§4య� 13P#§4య� 13P#§4య� 13

1111 PQ�9ా Tx�� ఈల�గ	 Z2లV�ెdనువ� 9:È6  అVZ2Txర న(fకటBC  ��" 
నడ�మ	న �x"" కటBC  ��నుమ	, ళ6లk �x" 9Eయక;మ	. 2222 �ావ�న
PQ�9ా మ�ట��ప�న TEను న(fకటBC  ఒకట- ��" నడ�మ	న కటBC ��ంట-". 3333
#?ండవ మ�రF PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� 4444 వ� ��" నడ�మ	న
కటBC ��"న న(f కటBC ను ¬Zి��", ల�A య�ఫKట«సుTUదwక; ��P అక�డ నున`
బండáటలk �x"" �xA12టBC మన%ా 5555 PQ�9ా Tx�ాజj® 1ింAనటB6  TEను
��P య�ఫKట«సుTUదw  �x" �xA12ట-CJ". 6666 అTEక ��నమ	లsౖన తరF9ాత
PQ�9ావ� ల�A య�ఫKట«సుTUదwక; ��P, TEను అక�డ �xA 12టBC మ"
�ాజj® 1ింAన న(fకటBC ను అక�డనుం(f ¬Zి ��నుమ" Tx�� �ెపu%ా 7777 TEను
య�ఫKట«సుTUదwక; ��P తKV� ఆ న(fకటBC ను �xA 12ట-Cన�bటనుం(f �x" ¬Zి
��ంట-"; TEను �x"" చూడ%ా ఆ న(fకటBC  �ె(f��P య	ం(ెను; అ�� �ే"�I"
ప"�I#ా"�xPQను. 8888 �ా%ా PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2ల
V�ెdను 9999 PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుdచుTx`డ� ఈ Vధమ	%ాTE



య��x9ా#S గర�మ	ను PQర�ష ల�మ	 "9ాసుల మ} గర�మ	ను TEను
భంగపరచుదును. 10101010 అన��ేవతలను ప��ంచుచు 9ాట-�I నమ¯ా�రమ	
�ేయ	దుమ" 9ాట-ననుస#Sంచుచు, Tx మ�టల; Vన TUల6 క తమ
హృదయ�ా� Sన�మ	 ��ప�న నడ�చు��ను ఈ పKజల; �ే"�I" ప"�I#ా" PÀ
న(fకటBC వలs అగ	 దురF. 11111111 Txక; �×#SN ¯�N తK మ ©̈మల; కల;గ	ట�?r 9ారF Txక;
జనమ	%ా ఉండ�నటB6  TEను ఇW\ా P�ల; వంశసుÍ ల నంద#S" య��x
వంశసుÍ లనంద#S", న(fకటBC  నరF" నడ�మ	క; అంట-య	న`#§J%ా నను`
అంట-య	ండజ³ZిJ" %ా" 9ారF Tx మ�టల; Vనక��P య	Tx`ర"
PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 12121212 �ాబట-C  వ� 9ా#S�� �ెపuవలZిన మ�ట
ఏదన%ా, ఇW\ా P�ల; �ేవ�(ైన PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�పKJ
Zి�ెwయ	 �xK �Ôరసమ	�� "ంపబడ�నుపKJ Zి�ెwయ	 �xK �Ô రసమ	��
"ంపబడ�న" మ�క; �ె>య�x అ" 9ారF �� అ"న PQడల 13131313 వ� 9ా#S��
ఈ మ�ట �ెప�మ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాఈ �ేశ"9ాసుల నంద#S",
�x�దు Zిం}సనమ	]ద కcరFdండ� #ాàల TE! య�జక;లTE!
పKవకNలTE! PQర�షల�మ	 "9ా సులనంద#S" TEను మతpN ల;%ా
�ేయబ¢వ�చుTx`ను. 14141414 అప�డ� TEను తండ�K లను క;మ�రFలను అంద#S" ఏక
మ	%ా ఒక"]ద ఒక" పడ�ోKయ	దున" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�;
9ా#S" కరFణÝంపను h�fంపక ��ను; 9ా#SPQడల జj>పడక TEను 9ా#S" నhంప
జ³Z2దను. 15151515 �ెV ±%S¶  Vను(f; PQ�9ా ఆజ® ఇచుdచుTx`డ�, గర�పడక;(f.
16161616 ఆయన *కట- కమ4జ³యక మ	ను1L, ] �ాళØ6  *కట- ��ండలక; తగ	లకమ	
ను1L, 9:ల;గ	 ��రక; ]రF క"12టBC చుండ%ా ఆయన �x" %ా�xంధ�ారమ	%ా



�ేయకమ	ను1L, ] �ేవ� (ైన PQ�9ా మ ©̈మ గల9ాడ" ఆయనను
��"య�డ�(f. 17171717 అPనను ]రF ఆ మ�ట VనTUల6 " PQడల ]
గర�మ	నుబట-C  TEను �xటBన ఏడ�dదును; PQ�9ామంద �ెరపటCబ(f
నందున Tx TEతKమ	 బహÑ%ా వల��య	చు క`రF Vడ�చుచు నుండ�ను. 18181818
#ాàను త>6PQ�న #ాణÝ" చూA ఇట6 నుమ	] h#�భ�షణమ	ల;ను
తల]దనున` ] సుందర�I#§టమ	ను ప(f��PQను; క;\ ం%S కcరFdండ�(f. 19191919
ద�fణ�ేశ పటCణమ	ల; మ�యబ(fయ	న`V; 9ాట-" �ెరFవగల9ా(ెవడ�ను
ల�డ�; య��x9ారందరF �ెరపటC  బ(f#S; ఏ!య	 ల�క;ండ సమసNమ	
��"��బ(ెను. 20202020 కను`లsJN  ఉతN రమ	నుం(f వచుdచున`9ా#S" చూడ�(f;
�Iయ�బ(fన మంద  ¯êందర����న మంద ఎక�డ నున`��? 21212121 వ� క;
ZL` ©̈తpల;%ా �ేZి��"న9ా#S" ఆయన ]ద అ¥�పతpల;%ా "య
!ంచునప�డ� 9E! �ె12uదవ�? పKసVంచు ZీN � 9Eదనవంట- 9Eదన "ను`
పటBC ను గ�x? 22222222 వ�ఇV Tx �³ల సంభVం�ెన"  మన సుqలk
అను��"నPQడల వ� �ేZిన V¯ాN ర���న �ోష మ	లనుబట-C   బటC�ెంగ	ల;
�¾ల%S��PQను,  మ(f��ల; Zిగ	¶  TUం�ెను. 23232323 కcషp�ేశసుz డ� తన
చర4మ	ను మ�రFd ��నగల(x? AరFతప�> తన మచdలను మ�రFd��నగల�x?
మ�రFd��నగ>%SనPQడల �×డ��ేయ	టక; అల9ాటBప(fన ]రFను �¤ల;�ేయ
వల6 పడ�ను. 24242424 �ాబట-C  అడV%ా>�I ��టBC  ఎగ	రFనటB6  TEను 9ా#S"
�ెదర%tటMCదను. 25252525 వ� అబదzమ	ను నమ	4��నుచు నను` మరAJV గనుక
ఇ�� క; వంతp, Tx�ేత క; ��లవబ(fన ´µగమ" PQ�9ా
Z2లVచుdచుTx`డ�. 26262626 �ాబట-C   అవమ�నమ	 కనబడ� నటB6  TEను  బటCల



�ెంగ	లను  మ	ఖమ	]���I ఎతpN  చుTx`ను. 27272727  వ���xరమ	ను 
స�I>ంప�ను  జjర �ార�మ	లను �ామ�తpరతను TET:రFగ	దును; ��లమ	లలk
నున` ��టCల]ద  Á̈య �I\యల; Txక; కనబడ� చున`V; PQర�షల�మ�,
క; శ\మ, "ను` వ� పVతK పరచు ��నTUల6 వ�; ఇక T:ంత �ాలమ	 ఈల�గ	
జరFగ	ను?

P#§4య� 14P#§4య� 14P#§4య� 14P#§4య� 14

1111 కరవ��ాలమ	న జ#S%Sన�x"గ�#Sd P#§4య�క; పKత�m ���న PQ�9ా
9ాక;�. 2222 య��x దుఃüంచు చున`��, �x" గ	మ4మ	ల; అంగల�రFdచున`V,
జనుల; V�xరగ\సుN లsౖ TEలక; వంగ	దురF, PQర�షల�మ	 �ేయ	 అంగల�రFu
12ౖ�?క;�చున`��. 3333 9ా#Sలk పK¥xనుల; áద 9ా#S" ళ6క; పంప�చుTx`రF, 9ారF
�ెరFవ�ల±దwక; #ా%ా ళØ6  �ొరFక;టల�దు, వట-C  క;ండల; ¬Zి��" 9ారF మరల
వచుdచుTx`రF, Zిగ	¶ ను అవమ�నమ	 TUం��న9ా#?r తమ తలల;
కప���నుచుTx`రF. 4444 �ేశమ	లk వరªమ	 క;రFవక ��Pనందున TEల
*>య	న`�� గనుక ZLద�మ	 �ేయ	9ారF Zిగ	¶ ప(f తలల; కప���నుచుTx`రF.
5555 ల�ళØ6  ��లమ	లk ఈ" గ(fiల�నందున 1ిల6 లను V(fA12టBC  చున`V. 6666 అడV
%ా(fదల;ను �ెటB6 ల�" ��టCల]ద "ల;వబ(f నక�లవలs %ా> 1ీల;dచున`V,
�¤త ఏ!య	 ల�నందున 9ాట- కను`ల; �öణÝంచు చున`V. 7777 PQ�9ా, మ�
JరFగ	బµటBల; అTEకమ	ల;, క; V#�ధమ	%ా �¤మ	 �ాపమ	�ేZిJVు; మ�
�ోషమ	ల; మ� ]ద �ో�ా#�పణ �ేయ	చున`V;  Txమమ	ను బట-C  9E
�ార�మ	 జ#S%Sంచుమ	. 8888 ఇW\ా P�ల;నక; ఆశ\య	(x, కషC�ాలమ	న 9ా#S�I



రmక;(x, మ� �ేశమ	లk  9Eల పర�ేhవలsనుTx`వ�? ఏల #ాJK9Eళను
బస�ేయ	టక; గ	(xరమ	9Eయ	 పKయ�ణసుÍ "వలs ఉTx`వ�; 9999
భKమZియ	న`9ా"వలsను ర�fంపల�" &రF" వలsను 9Eల ఉTx`వ�?
PQ�9ా, వ� మ�మధ� నుTx`9E; �¤మ	  1LరF12టCబ(fన9ారమ	;
మమ	4ను �ెP� Vడ�వక;మ	. 10101010 PQ�9ా ఈ జనుల�� ఈ మ�ట
Z2లVచుd చుTx`డ�ఈ జనుల; తమ �ాళ6క; అడiమ	ల�క;ండ JరFగ	ల�డ�టక;
ఇచûగల9ారF గనుక PQ�9ా 9ా#S" అం%§క#Sంపడ�; ఇప�డ� ఆయన 9ా#S
అక\మమ	ను జj® ప కమ	 �ేZి��నును; 9ా#S �ాపమ	లనుబట-C  9ా#S" h�fంచును.
11111111 మ#Sయ	 PQ�9ా Tx�� ఇట6 T:ను9ా#S�I �¤ల; కల;గ	నటB6  ఈ పKజల
"!తNమ	 �Kా రÍన �ేయక;మ	. 12121212 9ారF ఉప9ాస మ	న`ప�డ� TEను 9ా#S
nఱÃను Vనను; 9ారF దహనబ>PQ�నను T:ౖ9Eద����నను అ#Suంచు నప�డ�
TEను 9ాట-" అం%§క#Sంపను; ఖడ¶ మ	వలనను �Ôమమ	వలనను �ెగ	ల;వలనను
9ా#S" Txశమ	 �ేZ2దను 13131313 అందుక; TEను అã�, పKభ	9:ౖన PQ�9ా]రF
ఖడ¶ మ	 చూడరF ]క; �Ôమమ	 కల;గదు, ఈ �bటను TEను ZిÍ ర���న
సమ�¥xనమ	 ]�I�ెdదన" పKవకNల; 9ా#S�� �ెప�చుTx`రV TEనన%ా 14141414
PQ�9ా Tx�� ఇట6 T:నుపKవకNల; Tx Txమమ	నుబట-C  అబదzమ	ల;
పKకట-ంచుచుTx`రF; TEను 9ా#S" పంపల�దు, 9ా#S�I ఆజ® ఇయ�ల�దు, 9ా#S��
మ�టల�డల�దు, 9ారF అసత� దరîనమ	ను శక;నమ	ను మ�యతంతKమ	ను
తమ హృదయ మ	నప�ట-Cన వంచనను పKకటన �ేయ	చుTx`రF. 15151515 �ావ�న TEను
9ా#S" పంపక��Pనను, Tx Txమమ	నుబట-C  ఖడ¶  ��� నను �Ôమ���నను ఈ
�ేశమ	లk"�I #ాద" �ెప�చు అబదzపKవచనమ	ల; పKకట-ంచు పKవకNలను గ�#Sd



PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�ఆ పKవకNల; ఖడ¶ మ	వలనను
�Ôమమ	వలనను లయమగ	దురF. 16161616 9ా#?వ#S�� అట-C  పKవచనమ	ల; �ెప�దు#�
ఆ జనుల; �Ôమమ	నక;ను ఖడ¶ మ	నక;ను �ాలsౖ PQర�షల�మ	 �ధులలk
పడ9Eయ బ(ెదరF; TEను 9ా#S �ెడ�తనమ	ను 9ా#S]���I ర1ిuం�ె దను.
9ా#ST:ౖనను 9ా#S ´µర�లT:ౖనను 9ా#S క;మ�రFలT:ౖనను 9ా#S క;మ�#?NలT:ౖనను
�ాJ12టBC 9ా(ెవడ�ను ల�క ��వ�ను. 17171717 వ� 9ా#S�� �ెపuవలZిన మ�ట
ఏదన%ాTx జనుల కన�క %tపu ఉపదKవమ	వలన 1ీ(fంపబడ�చున`��,
�ర���న %ాయమ	 TUం��య	న`��; ��9ా#ాతKమ	 మ�నక Tx కను`లనుం(f
క`రF �ారFచున`��. 18181818 ��లమ	 లk"�I TEను ��%ా ఖడ¶ మ	�ేత
హతpలsౖన9ారF కనబడ� దురF, పటCణమ	లk పK9Ehంప%ా �Ôమ1ీ(fతpల; అచdట
నుందురF; పKవకNల�! య�జక;ల�! �x��రFగ" �ేశమ	 నక; ��వలsన"
పKయ�ణ���య	Tx`రF. 19191919 వ� య��xను బÐJN %ా Vస#SèంAJ9ా? Zీãను
క; అసహ�మ�PQTx? మ�క; A�Iతq �ొరకక;ండ�నంత%ా 9Eల మమ	4ను
��ట-CJV? �¤మ	 సమ�¥xనమ	��రక; క" 12టBC చుTx`మ	 %ా" �¤ల���య	
కనబడ�టల�దు; A�Iతq కల;గ	 �ాలమ	��రక; క"12టBC చుTx`మ	 %ా" �J
త%S>య	న`��. 20202020 PQ�9ా, మ� దు#ా4ర¶తను మ� 1ిత రFల �ోషమ	ను
�¤మ	 ఒప���నుచుTx`మ	; క; V#� ధమ	%ా �ాపమ	 �ేZియ	Tx`మ	. 21212121 
 Txమమ	నుబట-C  మమ	4ను ��K Zి9Eయక;మ	, పKశసN���న  Zిం}సనమ	ను
అవమ�నపరచక;మ	, మ��� వ� �ేZిన "బంధనను జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	,
�x" భKష¡ పరచక;]. 22222222 జనమ	ల వ�రÍ �ేవతలలk వరªమ	
క;#S1ింపగల9ారFTx`#ా? ఆ�ాశమ	 9ాన"య�గల�x? మ� �ేవ�డ9:ౖన



PQ�9ా, 9E గ�x �x" �ేయ	చుTx`వ�? 9E PÀ �I\యల"`య	 �ేయ	
చుTx`వ�; ��ర�³ �¤మ	 క"12టBC చుTx`మ	.
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1111 అప�డ� PQ�9ా Tx�×ల�గ	 Z2లV�ెdను ¹ÌLయ	 సమ�P�ల;ను
TxPQదుట "ల;వబ(fనను ఈ పKజలను అం%§క#Sంచుటక; Txక; మనసుqండదు,
Txస"`¥� నుండక;ండ 9ా#S" 9:ళ6%tటBC మ	. 2222 �¤ ��క�(f�I ��దుమ" 9ారF
"న`(f%SనPQడల వ� 9ా#S�� "ట6 నుమ	. PQ�9ా ఈ మ�ట
Z2లVచుdచుTx`డ��xవ�నక; "య!ంపబ(fన9ారF �xవ�నక;ను, ఖడ¶ మ	నక;
"య!ంప బ(fన9ారF ఖడ¶ మ	నక;ను, �Ôమమ	నక; "య!ంపబ(fన 9ారF
�Ôమమ	నక;ను, �ెరక; "య!ంపబ(fన9ారF �ెర క;ను ��వలsను. 3333
PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ేచంప�టక; ఖడ¶ మ	, *ల;dటక; క;క�ల;,
J"9Eయ	టక;ను Txశనమ	 �ేయ	టక;ను ఆ�ాశప{ల; భ�మృగమ	ల; అను
ఈ Txల;గ	 Vధమ	ల బµధల; 9ా#S�I "య!ంAయ	Tx`ను. 4444 య��x#ాజ?ౖన

©̈��య� క;మ�రFడగ	 మనÌLª  PQర�షల�మ	లk �ేZిన �I\యలనుబట-C
భ�!]దనున` సకల #ాజ�మ	లలk"�I PటB అటB �ెదర%tటCబడ�నటB6
9ా#S" అపu%SంచుచుTx`ను. 5555 PQర�షల�మ�, "ను` కరFణÝంచు9ా(ెవడ�?
యందు జj>పడ�9ా(ెవడ�? క;శల పKశ`ల; అడ�గ	టక; ఎవడ� ��K వV(fA
±దwక; వచుdను? 6666 PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ేవ� నను` Vస#SèంA
య	Tx`వ� 9:నుక¬Zియ	Tx`వ� గనుక "ను` నhంప జ³య	నటB6  TEను 
]���I Tx�ేJ" �xAయ	Tx`ను; సం�xపప(f ప(f TEను VZి�Iయ	Tx`ను. 7777



�ేశ�x�రమ	లk TEను 9ా#S" �ేట�� త�#ాuరపటBC చుTx`ను, Tx జనుల; తమ
మ�ర¶మ	లను V(fA Tx±దwక; #ారF గనుక 9ా#S" సం�xన ß̈నుల;%ా
�ేయ	చుTx`ను, నhంపజ³య	 చుTx`ను. 8888 9ా#S Vధవ#ాండ�K  సమ	దKప�

ఇసుకకంటM V¯ాN రమ	%ా ఉందురF; మ¥x�హ`�ాలమ	న ¸°వనుల త>6]���I
�ోచు��ను9ా#S" TEను ర1ిuంతpను; ప#S�xప మ	ను భయమ	లను ఆక¯ా4తpN %ా
9ా#S]���I #ాజ³తpను. 9999 ఏడ�గ	#S" క"న ZీN � �öణÝంచుచున`��; ఆ�� �Kా ణమ	
V(fAయ	న`��; పగట-9EళTE ఆ��క; ��K దుw  గ	\ ం�I య	న`��. ఆ�� Zిగ	¶ ప(f
అవమ�నమ	 TUం��య	న`��; 9ా#Sలk W ÌింAన 9ా#S" తమ శతpK వ�లPQదుట
కJN  �ాల; �ేZ2దను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 10101010 అã� Txక; శ\మ; Tx తÚ6 ,
జగడమ�డ�9ా" %ాను �ేశసుÍ లంద#S�� కల ©̈ంచు9ా"%ాను 9Eల నను`
కంట-V? వ(fi �I TEను బదు>య�ల�దు, 9ారF Txక; బదు >Adన9ారF �ారF
అPనను 9ారందరF నను` శ1ించు చుTx`రF. 11111111 అందుక;
PQ�9ా"శdయమ	%ా క; �¤ల;�ేయవలsన" TEను "ను`
బలపరచుచుTx`ను, �×డ� �ాలమ	న ఆప�x�లమ	న  శతpK వ�ల;
"శdయమ	%ా క; nర>డ�నటB6  �ేయ	దున" Z2లV�ెdను. 12121212
ఇనుమ	T:ౖనను ఉతN రమ	నుం(f వచుd Pనుమ	 T:ౖనను కంచుT:ౖనను ఎవ(ైన
VరFవగల(x? 13131313 Tx జనుల�#ా ] �Kా ంతమ	ల"`ట-లk ]రF �ేయ	 సమసN
�ాపమ	లను బట-C  ] ¯ా�సÍ ~మ	ను "ధులను క\యమ	ల�క;ండ TEను �ోప�డ�
¯�మ	4%ా అపu%SంచుచుTx`ను. 14141414 9:రFగ" �ేశమ	లk  శతpK వ�లక; "ను`
�xసు"%ా �ేతpను, Tx �Å�ా%S` రగ	ల;��నుచు "ను` ద ©̈ంచును. 15151515
PQ�9ా, Tx శ\మ �³ �ె>Zియ	న`��; నను` జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	, నను`



ద#Sîంచుమ	, నను` ©̈ంZించు9ా#S�I Tx��ర�?r పKJదండన �ేయ	మ	, వ�
�ºర �WాంJ క>%Sన9ాడ9:ౖ నను` ��"��క;మ	,  "!తNమ	 Txక; "ంద
వచుdచున`ద" �ె>Zి ��నుమ	. 16161616  మ�టల; Txక; �ొరక%ా TEను 9ాట-"
భ	�ంAJ"; Z2ౖన�మ	ల క¥�పJవగ	 PQ�9ా, �ే9ా,  1LరF Txక; 12టCబ(ెను
గనుక  మ�టల; Txక; సం��షమ	ను Tx హృదయమ	 నక; ఆనందమ	ను
కల;గజ³య	చున`V. 17171717 సం��Ìించు 9ా#S సమ�హమ	లk TEను కcరFdండల�దు
TEను ఉల6  Zింపల�దు. కడ�ప� మంట�� వ� నను` "ం1ి య	Tx`వ� గనుక, 
హసNమ	నుబట-C  TEను ఏ�ా�IT:ౖ కcరFdంట-". 18181818 Tx బµధ P�ల
PQడ�ెగ"�xPQను? Tx %ాయమ	 ఏల �ర���న�xPQను? అ�� స�సÍత
TUందక��TEల? "శdయమ	%ా వ� Txక; ఎండమ�వ�ల వవ�దు9ా? "ల;వ"
జలమ	లవవ�దు9ా? 19191919 �ాబట-C  PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లV�ెdనువ� TxతటBC
J#S%SనPQడల వ� Tx స"`¥�" "ల;చునటB6  TEను "ను` J#S%S ర1ిuంతpను.
ఏV చమ	లk P�V ఘనమ	లk వ� గ	రFతpపట-CనPQడల వ� Tx T°ట-వలs
ఉందువ�; 9ారF తటBC నక; JరFగవలsను %ా" వ� 9ా#S తటBC నక;
JరFగకcడదు 20202020 అప�డ� "ను` ఈ పKజలను పడ%tటCజjల" PతN(f
�Kా �ారమ	%ా TEను "య!ం�ె దను; "ను` ర�fంచుటక;ను "ను`
V(f1ించుటక;ను TEను క; ��(ైయ	ందును గనుక 9ారF ]ద య	దzమ	
�ేయ	దురF %ా" "ను` జPంపక��దుర" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 21212121
దుషpC ల �ేJలkనుం(f "ను` V(f 1ిం�ెదను, బల��x�రFల �ేJలkనుం(f "ను`
V¹ Aం�ెదను.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222
ఈసÍలమందు క; క;మ�రFలsౖనను క;మ�#?Nలsౖనను ప�టCక;ండ�నటB6  వ�
V9ాహమ	 �ేZి��న కcడదు. 3333 ఈ సÍలమందు ప�టBC  క;మ�రFలను గ�#Sdయ	,
క;మ�#?Nలనుగ�#Sdయ	, 9ా#S" క"న తల;6 లనుగ�#Sdయ	, ఈ �ేశమ	లk 9ా#S"
క"న తండ�K లను గ�#Sdయ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� 4444 9ారF
�ర���న మరణమ	 TUం�ెదరF; 9ా#S"గ�#Sd #�దనమ	 �ేయబడదు, 9ారF
�ాJ12టCబడక భ�!]ద 12ంట వలs ప(fయ	ం(ెదరF, 9ారF ఖడ¶ మ	�ేతను
�Ôమమ	�ేతను నhం�ెదరF; 9ా#S శవమ	ల; ఆ�ాశప{లక;ను భ�జంతp
వ�లక;ను ఆ}రమ	%ా ఉండ�ను. 5555 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�TEను ఈ పKజలక; Tx సమ�¥xనమ	 కల;గ"య�కయ	
9ా#SPQడల Tx కృ�ా9ాతqల�మ	లను చూపకయ	 ఉTx`ను గనుక
#�దనమ	�ేయ	 ఇంట-లk"�I వ� ��క;మ	, 9ా#S"గ�#Sd అంగల�రFdటక;
��క;మ	, ఎవ#S"" ఓ�xరFdటక; 9:ళ6క;మ	; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;� 6666
ఘనుల�! అల;uల�! PÀ �ేశమందున`9ారF చ"��P �ాJ12టCబడరF, 9ా#S
"!తNమ	 ఎవరFను అంగల�రdక;ందురF, ఎవరFను తమ	4ను �xమ	 �ÅZి��న
క;ందురF, 9ా#S "!తNమ	 ఎవరFను తమ	4ను �xమ	 బ¢(f �ేZి��నక;ందురF. 7777
చAdన9ా#S"గ�#Sd జనులను ఓ�xరFd టక; అంగల�రFu ఆ}రమ	 ఎవరFను
పంA12టCరF; ఒక" తం(fK PQ�నను త>6PQ�నను చ"��PQన" PQవరFను 9ా#S�I
ఓ�xరFu �ాతKను �xK గ"య�క;ందురF. 8888 9ా#S±దw  కcరFdం(f అన`�ానమ	ల;



ప�చుd��నుటక; వ� Vందు Wాలలk పK9Ehంపకcడదు. 9999 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	
ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�T:ౖన PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుd చుTx`డ�] కను`ల
ఎదుటTE ] ��నమ	లలkTE సం��షధ�"" ఆనందధ�"" 12ం(f6 క;మ�రF"
స�రమ	ను 12ం(f6 క;మ�#?N స�రమ	ను ఈ �bట Vనబడక;ండ మ�"uం �ెదను. 10101010
వ� ఈ మ�టల"`య	 ఈ పKజలక; �ె>య జ?1ిuన తరF9ాత 9ారF�ే"బట-C
PQ�9ా మ�క; ఈ �రబµధ అంతయ	 "య!ం�ెను? మ� �ేవ�(ైన
PQ�9ాక; V#�ధమ	%ా మ� �ోష�¤!? మ��ాప �¤!? అ" "న`డ�గ%ా 11111111
వ� 9ా#S�� ఇట6 నుమ	PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుdచుTx`డ�] 1ితరFల;
నను` V(fA అన� �ేవతలను అనుస#SంA ప��ంA 9ాట-�I నమ¯ా�రమ	
�ేయ	టను బట-CP� గ�x 9ారF Tx ధర4 WాసN �మ	ను %?r��నక నను` Vస#SèంA#S.
12121212 ఆల�Iంచు(f; ]రందరF Tx మ�ట Vనక;ండ క� Sన���న ] దుషC  హృదయ
�ా� Sన�మ	 ��ప�న నడ�చు��నుచుTx`రF; ]రF ] 1ితరFలకంటM V¯ాN రమ	%ా
�ెడ�తనమ	 �ేZి య	Tx`రF. 13131313 �ాబట-C  TEను ]యందు ఏమ�తKమ	ను
దయయ	ంచక, PÀ �ేశమ	నుం(f ]#?rనను ] 1ితరF లsౖనను ఎరFగ"
�ేశమ	నక; !మ	4ను 9:ళ6%tటBC చుTx`ను; అక�డ ]రF ��9ా#ాతKమ	
అన��ేవతలను ��ల;చుదురF. 14141414 PQ�9ా Z2లVచుd మ�ట ఏదన%ాTEను
9ా#S 1ితరFల�IAdన �ేశమ	నక; 9ా#S" మరల ర1ిuం�ెదను గనుక #ాబ¢వ�
��నమ	లలkఐగ	ప�N  �ేశమ	లk నుం(f ఇW\ా P�Úయ	లను ర1ిuంAన PQ�9ా
yవమ	��డ" ఇక]దట 15151515 అనకఉతN ర�ేశమ	లk నుం(fయ	 ఆయన 9ా#S"
త#S!న �ేశమ	ల"`ట-లk నుం(fయ	 ఇW\ా P�Ú య	లను ర1ిuంAన
PQ�9ా yవమ	��డ" జనుల; పKమ�ణమ	 �ేయ	దురF. 16161616 ఇ�ే PQ�9ా



9ాక;� 9ా#S" పటBC ��నుటక; TEను �xల మం�� జjలరFలను 1ి> 1ిం�ెదను.
తరF9ాత పKJ పర�తమ	]దనుం(fయ	 పKJ ��ండ]ద నుం(fయ	 ��టCల
సందులలkనుం(fయ	 9ా#S" 9Eటµ(f ��>9Eయ	ట�?r అTEక;లsౖన 9Eట%ాండKను
1ి>1ిం�ెదను. 17171717 ఏలయన%ా 9ారF ��Pన ��K వల"`ట- ]ద దృÌిC  య	ంAJ",
ఏ��య	 Tx కను`లక; మరFగ	 �ాల�దు, 9ా#S �ోషమ	ను Txక;
మరF%?rయ	ండదు. 18181818 9ారF తమ Á̈య�ేవతల కæïబరమ	ల�ేత Tx �ేశమ	ను
అపVతK పరAయ	Tx`రF, తమ Á̈య�I\యల�� Tx ¯ా�సÍ ~మ	ను
"ం1ియ	Tx`రF గనుక TEను nదట 9ా#S �ోషమ	ను బట-Cయ	 9ా#S �ాపమ	ను
బట-Cయ	 #?ండంత ల;%ా 9ా#S�I పKJ�ారమ	 �ేZ2దను. 19191919 PQ�9ా, Tx బలమ�,
Tx దుర¶మ�, ఆప�x�లమందు Tx ఆశ\యమ�, భ���గంతమ	లనుం(f జనమ	ల;
 ±దwక; వAdమ� 1ితరFల; వ�రÍమ	ను మ�య� ర�పమ	ను "� పKã
జనమ	నగ	 9ాట-" మ�తKమ	 స�తంJKంచు��"ర" �ెప� దురF. 20202020 నరFల;
తమక; �ేవతలను క>uంచు��ందు#ా? అPనను అV �ైవమ	ల; �ావ�. 21212121 
�ాబట-C  Tx Txమమ	 PQ�9ా అ" 9ారF �ె>Zి��నునటB6  TEను ఈ ¯ా#S 9ా#S�I
అనుభవమ	 కల;గజ³తpను, Tx బలమ	ను Tx W)ర� మ	ను ఎంతట-9Ù 9ా#S�I
�ె>యజ³తpను.
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1111 9ా#S క;మ�రFల; �xమ	 కట-Cన బ>1ీఠమ	లను, పKJ... పచd" �ెటBC �I\ందనున`
�ేవ�xసÍంభమ	లను జj® పకమ	 �ేZి��నుచుండ%ా 2222 య��x �ాపమ	
ఇనుపగంట మ	�� 9Kా యబ(fయ	న`��; అ�� వజKప� nన��



>üంపబ(fయ	న`��; అ�� 9ా#S హృదయ మ	లT:(f పలకల ]దను
�ెక�బ(fయ	న`��. ] బ>1ీఠమ	ల ��మ	4ల ]దను �ెక�బ(fయ	న`��. 3333
��లమ	లkనున` Tx పర�తమ�,  �Kా ంతమ	ల"`ట-లk వ� �ేయ	  �ాప
మ	నుబట-C   ఆZిN "  "ధుల"`ట-"  బ>1ీఠమ	లను �ోప�డ�¯�మ	4%ా
TEనపu%SంచుచుTx`ను. 4444 ]రF "త�మ	 రగ	ల;చుండ� �Åపమ	 Txక;
ప�ట-C ంAJ#S గనుక, TEను �IAdన ¯ా�సÍ ~మ	ను  అంతట 9E V(fA12ట-CJV
గనుక 9:రFగ" �ేశమ	లk  శతpK వ�లక; వ� �xసుడ వగ	దువ�. 5555
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�. నరFలను ఆశ\PంA శ#§రFలను
తన�ా¥xరమ	%ా �ేZి��నుచు తన హృదయమ	ను PQ�9ా]దనుం(f
�¾ల%Sంచు��ను 9ాడ� Wాపగ\సుN డ�. 6666 9ాడ� ఎ(x#Sలk" అరF}వృmమ	 వలs
ఉండ�ను; �¤ల; వAdనప�డ� అ�� 9ా"�I కనబడదు, 9ాడ� అడVలk �ా>న
TEలయందును "రèన���న చVట- భ�!యందును "వZించును. 7777 
PQ�9ాను నమ	4��ను 9ాడ� ధను�డ�, PQ�9ా 9ా"�I ఆశ\యమ	%ా
ఉండ�ను. 8888 9ాడ� జలమ	ల±దw Txటబ(fన �ెటBC వలs నుండ�ను; అ��
�ాల;వల ఓరను �x" 9EళØ6  తను`ను; 9:టC  క>%Sనను �x"�I భయపడదు, �x"
ఆక; పచd%ానుండ�ను, వరªమ	ల�" సంవతqరమ	న AంతTUందదు �ాప�
మ�నదు. 9999 హృదయమ	 అ"`ట-కంటM ¹సకర���న��, అ�� �ర ���న
9ా�¥�కల��, �x" గ\ ©̈ంపగల9ా(ెవడ�? 10101010 ఒక" పKవరNననుబట-C  9ా" �I\యల
ఫలమ	��ప�న పKJ �ారమ	 �ేయ	టక; PQ�9ా అను TEను హృదయ
మ	ను ప#SWó¥�ంచు9ాడను, అంత#Sం��Kయమ	లను ప#§ �fంచు9ాడను. 11111111
Tx�యV#�ధమ	%ా ఆZిN  సం�ా��ంచు ��ను9ాడ� �xను 12టC" గ	డ6 ను ��దుగ	



�ðà1ిటCవలs నుTx`డ�; సగమ	 �Kా యమ	లk 9ాడ� �x"" Vడ�వ వలZి
వచుdను; అట-C9ాడ� కడపట 9ాట-" Vడ�చుచు అV9E�I%ా కనబడ�ను. 12121212
ఉన`తసÍలమ	ననుండ� మ ©̈మగల Zిం}సనమ	 nదట-నుం(f మ�
ప#S��xz లయ ¯ాÍ నమ	. 13131313 ఇW\ా P�ల; నక; ఆశ\యమ�, PQ�9ా, "ను`
Vస#SèంA 9ారందరF Zిగ	¶ TUందుదురF. TxPQడల �ోKహమ	 �ేయ	9ారF
PQ�9ా అను yవజలమ	ల ఊటను Vస#SèంAయ	Tx`రF గనుక 9ారF
ఇసుక]ద 1LరF 9Kా యబ(fన9ారF%ా ఉందురF. 14141414 PQ�9ా, వ� నను`
స�సÍపరచుమ	 TEను స�సÍతTUందుదును, నను` ర�fంచుమ	 TEను ర�fంపబడ�
దును, TEను "ను` ¯�N JKంచుటక; 9E �ారణభ�తp డవ�. 15151515 9ారFPQ�9ా
9ాక;� ఎక�డనున`��? �x" #ా"మ4" యనుచుTx`రF. 16161616 TEను "ను`
అనుస#Sంచు �ాప#ST:ౖయ	ండ�ట మ�నల�దు, �ర���న ��నమ	ను చూడవలsన"
TEను �Åరల�దు, �³ �ె>Zియ	న`��. Tx T°టనుం(f వAdన మ�ట 
స"`¥�లkనున`��. 17171717 ఆప �x�లమందు 9E Tx ఆశ\యమ	, Txక; అ¥ైర�మ	
ప�ట-C ంపక;మ	. 18181818 నను` Zిగ	¶ పడ"య�క నను` తరFమ	 9ా#S"
Zిగ	¶ పడ"మ	4 నను` ��గ	ల;పడ"య�క 9ా#S" ��గ	ల; పడ"మ	4,
9ా#S]���I ఆప��wనమ	 ర1ిuంచుమ	, #?ట-C ంప� Txశనమ	�� 9ా#S"
నhంపజ³య	మ	. 19191919 PQ�9ా Tx�×ల�గ	 Z2లVAdయ	Tx`డ�వ� 9:È6
య��x#ాàల; వచుdచు ��వ�చునుండ� జనుల గ	మ4మ	 నను
PQర�షల�మ	 గ	మ4మ	ల"`టను ">A జనులలk �º" పKకటన �ేయ	మ	 20202020
య��x #ాàల�#ా, య��x9ారల�#ా, PQర�షల�మ	 "9ాసుల�#ా, ఈ
గ	మ4మ	లk పK9Ehంచు సమసN���న 9ారల�#ా, PQ�9ా మ�ట Vను(f. 21212121



PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� ] Vషయమ	లk జjగ\తN  పడ�(f,
VW\ా ంJ��నమ	న ఏ బరFవ�ను ¹యక;(f, PQర�షల�మ	 గ	మ4మ	లలk
గ	ండ ఏ బరFవ�ను ¬Zి��" #ాక;(f. 22222222 VW\ా ంJ��నమ	న ] Pండ6 లkనుం(f
P� బరFవ�ను ¹Zి��" ��క;(f, P� ప"య	 �ేయక;(f, TEను ] 1ితరFల
�ాజj® 1ింA నటB6  VW\ా ంJ ��నమ	ను పKJÌి¡ త��నమ	%ా ఎంచు��ను(f. 23232323 అP�ే
9ారF Vనక��P#S, �ెV"బ¿టCక ��P#S, Vన క;ండను బ¢ధTUందక;ండను
nం(f�I J#S%S#S. 24242424 మ#Sయ	 PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లV�ెdను]రF Txమ�ట
జjగ\తN %ా V", VW\ా ంJ��నమ	న ఏ ప"య	 �ేయక �x" పKJÌి¡ త ��నమ	%ా
T:ంA, VW\ా ంJ��నమ	న ఈ పటCణప� గ	మ4మ	లలkగ	ండ ఏ బరFవ�ను ¬Zి��"
��క;ం (fన PQడల 25252525 �x�దు Zిం}సనమందు ఆZీనులsౖ, రథమ	ల ]దను
గ	ఱÃమ	ల]దను ఎ�I� JరFగ	చుండ� #ాàల;ను అ¥�పతpల;ను ఈ పటCణప�
గ	మ4మ	లలk పK9EhంతpరF. 9ారFను 9ా#S అ¥�పతpల;ను య��x9ారFను
PQర�ష ల�మ	 "9ాసుల;ను ఈ పటCణప� గ	మ4మ	లలk పK9Ehం తpరF;
మ#Sయ	 ఈ పటCణమ	 "త�మ	 "ల;చును. 26262626 మ#Sయ	 జనుల;
దహనబల;లను బల;లను T:ౖ9Eద�మ	లను ధూపదKవ� మ	లను ¬Zి��"
య��x పటCణమ	లలkనుం(fయ	, PQర�షల�మ	 �Kా ంతమ	లలkనుం(fయ	,
బ¿Tx�]ను �ేశమ	లk నుం(fయ	, ����xనప� �ేశమ	లkనుం(fయ	,
మన�మ	లkనుం(fయ	, ద�fణ�ేశమ	లkనుం(fయ	 వ�ెdదరF; PQ�9ా
మం��రమ	నక; సుN Jయ�గ దKవ�మ	లను ¬Zి��" వ�ెdదరF. 27272727 అP�ే ]రF
VW\ా ంJ ��నమ	ను పKJÌి¡ త��నమ	%ా T:ంA, ఆ ��నమ	న బరFవ�ల; ¹Zి
��నుచు PQర�షల�మ	 గ	మ4మ	లలk పK9Ehంపకcడద" TEను �ె1ిuన మ�ట



]రF Vన"PQడల TEను �x" గ	మ4 మ	లలk అ%S` రగ	లబ¿టMCదను, అ��
PQర�షల�మ	 నగరF లను �ా>d9Eయ	ను, �x"" ఆరFuటక; ఎవ#S�I"
¯ాధ�మ	 �ాక��వ�ను.
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1111 PQ�9ా±దwనుం(f P#§4య�క; పKత�m���న 9ాక;� 2222 వ� ల�A క;మ4#S
Pంట-�I ��మ	4, అక�డ Tx మ�టల; క; �ె>యజ³తpను. 3333 TEను క;మ4#S
Pంట-�I 9:ళ6%ా 9ాడ� తన ¯ా#?]ద ప" �ేయ	చుం(ెను. 4444 క;మ4#S
�గటమంట-�� �ేయ	చున` క;ండ 9ా" �ేJలk V(f��%ా ఆ �గటమను` మరల
¬Zి��" క;మ4#S తనక; య	కN���నటBC %ా �x"�� మ#S±క క;ండ �ేZ2ను. 5555
అంతట PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 6666
ఇW\ా P�ల;9ారల�#ా, ఈ క;మ4#S మంట-�I �ేZినటB6  TEను ]క; �ేయల�Tx?
P�ే PQ�9ా 9ాక;��గటమను` క;మ4#S�ేJలa ఉన`టBC %ా
ఇW\ా P�ల;9ారల�#ా, ]రF Tx �ేJలk ఉTx`రF. 7777 �x" 12ల6 %Sంతpన"య	,
VరFగ%tటBC దు న"య	, నhంపజ³య	దున"య	 ఏ�ో±క జనమ	ను గ�#Sd
%ా" #ాజ�మ	నుగ�#Sd %ా" TEను �ె1ిu య	ండ%ా 8888 ఏ జనమ	నుగ�#Sd TEను
�ె1ిuJT° ఆ జనమ	 �ెడ�తనమ	�ేయ	ట మ�"నPQడల TEను 9ా#S�I �ేయ
ను�ేwhంAన �×డ�నుగ�#Sd సం�xపపడ�దును. 9999 మ#Sయ	 కటMCదన"య	,
TxటMదన"య	 ఒక జనమ	ను గ�#Sd %ా" #ాజ�మ	నుగ�#Sd %ా" TEను �ె1ిu
య	ండ%ా 10101010 ఆ జనమ	 Tx మ�ట Vనక;ండ Tx దృÌిC �I �×డ��ేZినPQడల
�x"�I �ేయదలAన �¤ల;నుగ�#Sd TEను సం�xపపడ�దును. 11111111 �ాబట-C  వ� 9:È6



య��x9ా#S��ను PQర�షల�మ	 "9ాసుల��ను ఇట6 నుమ	PQ�9ా
Z2లVAdనమ�ట ఏదన%ా]]���I �ెచుdట�?r TEను �×డ�ను క>uంచుచుTx`ను,
]క; V#�ధమ	%ా ఒక ãచన�ేయ	చుTx`ను, ]రందరF ] ]
దుషCమ�ర¶మ	లను V(fA ] మ�ర¶మ	లను ] �I\యలను చక�పరచు��ను(f. 12121212
అందుక; 9ారF మ�ట "�  పKãజనమ	; �¤మ	 మ� ఆలkచనల ��ప�న
నడ�చు ��ందుమ	, �¤మందరమ	 మ� మ�ర � హృదయమ	 ��ప�న
పKవ#SNంచుదుమ	 అ" యందురF. 13131313 �ావ�న PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ� అన�జనులను అ(f%S �ె>Zి��ను(f; ఇట-C  �I\యల; జరFగ	ట
9ా#Sలk ఎవ(ైన VT:Tx? ఇW\ా P�ల; కన�క బహÑ �ర���న �ార�మ	
�ేZియ	న`��. 14141414 లsబµT°ను ��లమ	 లk" బండ]ద ©̈మమ	ండ�ట
మ�నుTx? దూరమ	 నుం(f �ారFచున` చల6 " జలమ	ల; �ారకమ�నుTx? 15151515
అP�ే Tx పKజల; నను` మ#SAయ	Tx`రF, మ�యక; ధూపమ	
9Eయ	చుTx`రF, ��రక�ేయబడ" �x#Sలk �xమ	 నడ�వవలsన" ప�#ాతన
మ�ర¶మ	లsౖన ��K వలలk తమ	4ను �xమ	 �¾ట-Kల6  �ేZి��నుచుTx`రF. 16161616 9ారF
ఎల6 ప�డ�ను అప}¯ా�సuదమ	%ానుండ�ట�?r తమ �ేశమ	ను �ాడ�%ా
�ేZి��"య	Tx`రF, �x" మ�ర¶మ	న నడ�చు పKJ9ాడ�ను ఆశdర�ప(f తల
ఊచును. 17171717 త�రFu %ా> �ెదర%tటBC నటB6  9ా#S శతpK వ�లPQదుట "ల;వ క;ండ
9ా#S" TEను �ెదర%tటMCదను; 9ా#S ఆప��wనమందు 9ా#S�I Vమ	ఖుడT:ౖ 9ా#S"
చూడక��దును. 18181818 అప�డ� జనుల;P#§4య� Vషయ��� య	�INగల ãచన
�ేతమ	 రం(f, య�జక;డ� ధర4WాసN �మ	 V" 1ించక మ�నడ�, జj® "
ãచనల�క;ండ నుండడ�, పKవకN 9ాక�మ	 �ెపuక మ�నడ�, 9ా" మ�టలలk



�ే"" Vన క;ండ మ�టల�� 9ా" ��టBC దమ	 రం(f అ" �ెప� ��నుచుం(f#S. 19191919
PQ�9ా, Tx nఱÃ Txల�Iంచుమ	, Tx�� 9ా��ంచు9ా#S మ�టను Vనుమ	. 20202020
9ారF Tx �Kా ణమ	 ¬యవలsన" గ	ంట తKV�య	Tx`రF; �ేZిన �¤ల;నక;
పKJ%ా �×డ� �ేయవలsTx? 9ా#S�I �¤ల; కల;గవలsన" 9ా#S]దనుం(f  �Åపమ	
త1ిuంచుట�?r  స"`¥�" ">A TEను 9ా#Sపmమ	%ా మ�టల�(fన సంగJ
జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	. 21212121 9ా#S క;మ�రFలను �Ôమమ	నక; అపu %Sంప�మ	,
ఖడ¶ బలమ	నక; 9ా#S" అపu%Sంప�మ	, 9ా#S ´µర�ల; 1ిల6 ల; ల�"9ా#?r Vధవ

#ాండKగ	దురF %ాక, 9ా#S ప�రFషpల; మరణహతpలగ	దురF %ాక, 9ా#S ¸°వ నుల;
య	దzమ	లk ఖడ¶ మ	�ేత హతpలగ	దురF %ాక. 22222222 నను` పటBC ��నుటక; 9ారF
%tP� తKV�#S, Tx �ాళ6క; ఉరFలTU%S¶#S; 9ా#S]���I వ� ఆకZి4కమ	%ా దండ�ను
ర1ిuంచుటవలన 9ా#S Pండ6 లkనుం(f �³కల; Vనబడ�ను %ాక. 23232323 PQ�9ా,
Txక; మరణమ	 #ావలsన" 9ారF Tx ]ద �ేZిన ఆలkచన అంతయ	 క;
�ె>ZLయ	న`��, 9ా#S �ోషమ	నక; �Kా యhdతNమ	 కల;గ"య�క;మ	, 
స"`¥�నుం(f 9ా#S �ాపమ	ను తp(fA9Eయక;మ	; 9ారF  స"`¥�"
�¾ట-Kల;6 దురF %ాక, క; �Åపమ	 ప�టBC  �ాలమ	న 9ా#S�I త%Sనప" �ేయ	మ	.

P#§4య� 19P#§4య� 19P#§4య� 19P#§4య� 19

1111 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� 2222 వ� 9:È6  క;మ4#S �ేయ	 మంట-
కcజjను ��", జనుల 12దw  లలk ��ంద#S" య�జక;ల 12దwలలk ��ంద#S" 1ిల;చు
��"��P, హ#§qతp గ	మ4ప� �x�రమ	నక; ఎదురF%ా నున` బ¿í ̈ ©T°`మ	
లkయలk"�I��P TEను �� �ెపuబ¢వ� మ�టల; అక�డ పKకట-ంప�మ	. 3333 



Vట6 నుమ	య��x#ాàల�#ా, PQర�షల�మ	 "9ాసుల�#ా, PQ�9ా మ�ట
Vను(f; Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	 ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�నగ	 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుd చుTx`డ�ఆల�Iంచు(f, �x" సమ��xరమ	 Vను9ా రంద#S�I �ెవ�ల;
%Sంగ	రFమనునంత �×డ�ను TEను ఈ సÍలమ	 ]���I ర1ిuంపబ¢వ�చుTx`ను. 4444
ఏలయన%ా 9ారF నను` Vస#SèంA PÀ సÍలమ	లk అప�xరమ	 �ేZి
య	Tx`రF, 9ా#?rనను 9ా#S తండ�K లsౖనను య��x #ాà లsౖనను ఎరFగ"
అన��ేవతలక; �x"లk ధూపమ	 9EZి "రప#ాధుల రకNమ	�ేత ఈ సÍలమ	ను
"ం1ి#S 5555 TEను V¥�ంప"��య	 Z2లVయ�"��య	 Tx మనసుqనక; ��చ
"��య	T:ౖన ఆ�xరమ	 Txచ#SంA#S; తమ క;మ�రFలను దహనబల;ల;%ా
�ాల;dట�?r బయల;నక; బ>1ీఠమ	లను కట-C ంA#S. 6666 ఇందునుబట-C  PQ�9ా
Z2లVచుd మ�ట ఏదన%ా#ాబ¢వ� ��నమ	లలk ఈ సÍలమ	 హత� లkయ
అనబడ�ను %ా" ��Ó2తp అ"PQ�నను బ¿í  ©̈T°`మ	 లkయ అ"PQ�నను 1LరF
9ాడబడదు. 7777 తమ శతpK వ�ల PQదుట ఖడ¶ మ	�ేతను, తమ �Kా ణమ	
లను¬య 9:దక;9ా#S�ేతను 9ా#S" కcలజ³Zి, ఆ�ాశ ప{లక;ను
భ�జంతpవ�లక;ను ఆ}రమ	%ా 9ా#S కæï బరమ	లను ఇAd, ఈ సÍలమ	లkTE
య��x9ా#S ఆలkచనను PQర�షల�మ	9ా#S ఆలkచనను TEను వ�రÍమ	
�ేZ2దను. 8888 ఆ మ�ర¶మ	న ��వ� పKJ9ాడ�ను ఆశdర� ప(f �x"�I క>%Sన
Pడ�మల"`ట-" చూA అప}స�మ	 �ేయ	నంత%ా ఈ పటCణమ	ను �ాడ�
%ాను అప}¯ా�సuదమ	%ాను TEను �ేZ2దను. 9999 9ారF తమ కcమ�రFల
మ�ంసమ	ను తమ క;మ�#?Nల మ�ంస మ	ను JనునటB6  �ేZ2దను; తమ
�Kా ణమ	 ¬య 9:దక; శతpK వ�ల; తమక; ఇబËం��క>%Sంచుట�?r 9Eయ	 మ	టC(f"



బట-Cయ	 �x"వలన క>%Sన PబËం��"బట-Cయ	 9ా#Sలk పKJ9ాడ� తన �ె>�ా"
మ�ంసమ	 Jనును. 10101010 ఈ మ�టల; �ె1ిuనతరF9ాత ��కcడ వAdన
మనుషp�ల; చూచుచుండ%ా వ� ఆ కcజjను పగ	ల%tట-C  9ా#S��
ఈల�గనవలsను 11111111 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�మరల బµగ	�ేయ నశక����న క;మ4#S �ాతKను ఒకడ�
పగ	ల%tటBC నటB6  TEను ఈ జనమ	ను ఈ పటCణమ	ను పగ	ల%tటC
బ¢వ�చుTx`ను; ��Ó2తpలk �ాJ12టBC టక; సÍలమ	ల�క ��వ�నంత%ా 9ారF
అక�డTE �ాJ12టCబడ�దురF. 12121212 PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ేఈ పటCణమ	ను
��Ó2తpవంట- సÍలమ	%ా TEను �ేయ	దును, ఈ సÍలమ	నక;ను �x"
"9ాసులక;ను TETxల�గ	న �ేయ	దును. 13131313 PQర�షల�మ	 ఇండ�6 ను
య��x#ాàల నగరFల;ను ఆ ��Ó2తp సÍలమ	వలsTE అపVతKమ	లగ	ను; ఏ
Pండ6 ]ద జనుల; ఆ�ాశ సమ�హమను �ేవతలక; ధూపమ	 9Eయ	దు#�,
ల�క అన��ేవతలక; �ాTxరuణమ	లన#Suంచుదు#� ఆ Pండ6 "`ట-�I ఆల�%³
జరFగ	ను. 14141414 ఆ పKవచనమ	 �ెప�టక; PQ�9ా తను` పం1ిన
��Ó2తpలkనుం(f P#§4య� వAd PQ�9ా మం��రప� ఆవరణమ	లk ">A
జనులంద#S�� ఈల�గ	 �ె12uను. 15151515 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	 ఇW\ా P�ల;
�ేవ�డ�నగ	 PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుdచుTx`డ�ఈ జనుల; Tx మ�టల;
Vనక;ండ nం(f�I J#S%Sయ	Tx`రF గనుక ఈ పటCణమ	నుగ�#Sd TEను �ె1ిuన
�×డంతయ	 �x" ]���I" �x"�� సంబం¥�ంAన పటCణమ	ల"`ట-]���I"
ర1ిuంచుచుTx`ను.



P#§4య� 20P#§4య� 20P#§4య� 20P#§4య� 20

1111 P#§4య� ఆ పKవచనమ	లను పల;క%ా PQ�9ా మం��రమ	లk 12దw
Txయక;డ�ను ఇ�¤4రF క;మ�రFడ�నగ	 పష�రను య�జక;డ� V" 2222 
పKవకNPQ�న P#§4య�ను ��ట-C , PQ�9ా మం��రమందున` బ¿Tx�]ను]��
గ	మ4మ	TUదwనుండ� బÐండలk అత"" 9EPం�ెను. 3333 మరFTxడ� పష�రF
P#§4య�ను బÐండలkనుం(f V(f 1ింప%ా P#§4య� అత"��
ఇట6 T:నుPQ�9ా క; పష�రను 1LరF 12టCడ� %ా" మ�%�#S4¯ాqá9  అ"
క; 1LరF 12టBC ను. 4444 PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుd చుTx`డ�క;ను 
ZL` ©̈తpలకంద#S�I" 9E భయ �ారణమ	%ా నుండ�నటB6  �ేయ	చుTx`ను;
వ� చూచు చుండ%ా 9ారF తమ శతpK వ�ల ఖడ¶ మ	�ేత కcలsదరF, మ#Sయ	
య��x9ా#Sనంద#S" బబ	లkను #ాà�ేJ�I అపu%Sంతpను, అతడ� 9ా#S"
�ెరపట-C  బబ	లkనునక; ¬Zి ��"��వ�ను, ఖడ¶ మ	�ేత 9ా#S" హతమ	�ేయ	ను.
5555 ఈ పటCణమ	లk" ఐశ�ర�మంతయ	 �x"�I వAdన ల�భ మంతయ	 �x"
అమ�ల�వసుN వ�ల"`య	 య��x #ాàల "ధుల"`య	 TEనపu%Sంతpను,
9ా#S శతpK వ�ల �ేJ�³ 9ాట- నపu%Sంతpను, శతpK వ�ల; 9ాట-" �ోచు��" పటBC ��"
బబ	లkనునక; ¬Zి��"��వ�దురF. 6666 పష�ర�, వ�ను  Pంట
"వZించు9ారందరFను �ెరలk"�I ��వ� దురF, వ�ను వ� పKవచనమ	ల�ేత
¹సప�Adన  ZL` ©̈తpలందరFను బబ	లkనునక; వ�ెdదరF, అక�డTE
చ"��PQదరF అక�డTE �ాJ12టCబ(ెదరF. 7777 PQ�9ా, వ� నను` 1LK#³1ింప%ా
 1LK#³ పణక; లkబ(fJ"; వ� బలవంతమ	�ేZి నను` %?>AJV, TEను



��న��ల6  నవ��ల�ాలsౖJ", అందరF నను` ఎగ�xÈ �ేయ	దురF. 8888 ఏలయన%ా
TEను పల;క;నప�(ెల6  బల� �x�రమ	 జరFగ	చున`��, �ోప�డ� జరFగ	చున`��
అ" PQల;%?JN  �xట-ంపవలZి వ�ెdను; ��న��ల6  PQ�9ా మ�ట Txక;
అవమ�నమ	నక;ను అప}స�మ	నక;ను Á̈తp 9ాPQను. 9999 ఆయన 1LరF
TET:తNను, ఆయన Txమమ	ను బట-C  పKకట-ంపను, అ" TEనను ��ంట-Tx? అ�� Tx
హృద యమ	లk అ%S`వలs మండ�చు Tx PQమ	కలలkTE
మ�యబ(fయ	న`టB6 న`��; TEను ఓ#Sd ã#Sd VZి�I య	Tx`ను, �ెపuక
మ�నల�దు. 10101010 నల;��క;�ల భయమ	 అ" అTEక;ల; గ	సగ	సల�డ%ా Vంట-".
9ారFదు#ా4రF¶  డ" ]రF �xట-ంAనPQడల �¤మ	ను �xట-ంతpమందురF;
అత(ొక9Eళ Aక;�పడ�ను, అప�డ� మనమత" పటBC ��" అత"]ద
పగ¬రFd��ందమ" �ెప���నుచు, Txక; ZL` ©̈తpలsౖన 9ారందరF TEను ప(f��%ా
చూడవలsన" క"12టBC  ��"య	Tx`రF. 11111111 అP�ే ప#ాక\మమ	గల &రF"వలs
PQ�9ా Txక; ��(ైయ	Tx`డ�; నను` ©̈ంZించు 9ారF నను` %?ల;వక
�¾ట-Kల;6 దురF; 9ారF య	�IN%ా జరFప���నరF గనుక బహÑ%ా Zిగ	¶ పడ�దురF,
9ా#?న` డ�ను మరFవబడ" "�x�వమ�నమ	 ��ందుదురF. 12121212
Z2ౖన�మ	లక¥�పJవగ	 PQ�9ా, Jమంతpలను ప#SWó ¥�ంచు9ాడవ� 9E;
అంత#Sం��Kయమ	లను హృదయమ	ను చూచు9ాడవ� 9E; Tx 9ా�జ?�మ	ను �³
అపu%Sంచు చుTx`ను. వ� 9ా#S�I �ేయ	 పKJదండన TEను చూతpను %ాక 13131313 
PQ�9ాను �×#SNంచు(f, PQ�9ాను సుN Jంచు(f, దుషpC ల �ేJలkనుం(f
ద#SదుK " �Kా ణమ	ను ఆయTE V(f1ించుచుTx`డ�. 14141414 TEను ప�ట-Cన��నమ	
శ1ింపబడ�ను %ాక; Tx త>6  నను` క"న ��నమ	 �భ��నమ"



అనబడక;ండ�ను %ాక; 15151515 క; మగ1ిల6  ప�టMCన" Tx తం(fK�I వరNమ�నమ	 �ెAd
అత"�I అ¥�క సం��షమ	 ప�ట-C ంAన9ాడ� Wాపగ\సుN  డగ	ను %ాక; 16161616 Tx త>6
Txక; సమ�¥�%ానుం(f ఆ�� ఎల6 ప�డ� గర»వJ%ానుండ�నటB6  అతడ�
గర»మ	లkTE నను` చంపల�దు గనుక 17171717 PQ�9ా P�మ�తKమ	ను
సం�xపమ	ల�క నhంపజ³Zిన పటCణమ	లవలs ఆ మనుషp�డ� ఉండ�ను %ాక;
ఉదయమ	న ఆరN ధ�"" మ¥x�హ` �ాలమందు య	దzధ�"" అతడ� Vనును
%ాక 18181818 కషCమ	ను దుఃఖమ	ను చూచుట�?r Tx ��నమ	ల; అవమ�నమ	��
గJంA��వ�నటB6  TETEల గర»మ	లkనుం(f 9:డ>J"?
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1111 #ాజ?ౖన Zి���య� మÚ�య� క;మ�రF(ైన పష� రFను య�జక;డగ	
మయW య� క;మ�రF(ైన జ?ఫTx�ను 1ి>1ింA 2222 బబ	లkను#ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరF
మన]ద య	దzమ	�ేయ	చుTx`డ�; అతడ� మన±దwనుం(f 9:È6  ��వ�నటB6
PQ�9ా తన అదు»త�ార�మ	ల"`ట-" చూ1ి మనక; ��(ైయ	ండ�T° ల��ో
దయ�ేZి మ� "!తNమ	 PQ�9ా �ేత వ� V�x#Sంచుమ" �ెప�టక;
P#§4య�±దwక; 9ా#S" పంప%ా PQ�9ా±దwనుం(f P#§4య�క;
పKత�m���న 9ాక;�. 3333 P#§4య� 9ా#S�� ఇట6 T:ను]రF Zి���య��� ఈ మ�ట
�ెప�(f 4444 ఇW\ా P�ల; �ేవ�(ైన PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�బబ	లkను #ాà]దను, !మ	4ను మ	టC(f9Eయ	
కÚwయ	ల]దను, ]రFపã %Sంచుచున` య	�xw య	ధమ	లను �Kా �ారమ	ల
బయట నుం(f ¬Zి��" PÀ పటCణమ	 లkప>�I 9ాట-" ��గ	 �ేPం�ెదను. 5555



�Åపమ	ను #ðదKమ	ను అతp�గ\తయ	 క>%Sన9ాడT:ౖ, బµహÑబలమ	��ను, �xAన
�ేJ��ను TETE ]�� య	దzమ	 �ేZ2దను. 6666 మనుషp�లTE! ప�వ�లTE!
PÀ పటCణప� "9ాసులనంద#S" హతమ	 �ేZ2దను; %tపu �ెగ	ల;�ేత 9ారF
చ�ెdదరF. 7777 అటB తరF9ాత TEను య��x�ేశప� #ాజ?ౖన Zి���య�ను, అత"
ఉ�ో�గసుÍ లను, �ెగ	ల;ను ఖడ¶ మ	ను �Ôమమ	ను త1ిuంచు��" W ÌింAన
పKజలను, బబ	లkను#ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరF�ేJ�I, 9ా#S �Kా ణమ	లను
¬య¸చు9ా#S శతpK వ�ల�ేJ�I అపu%Sం�ెదను. అతడ� 9ా#Sయందు
అనుగ\హమ	ంచకయ	, 9ా#S" కరFణÝంపకయ	, 9ా#S PQడల జj>పడకయ	
9ా#S" కJN9ాత హతమ	�ేయ	ను. 8888 ఈ పKజల�� Vట6 నుమ	PQ�9ా
Z2లVచుdన�ే మన%ాyవమ�ర¶మ	ను మరణమ�ర¶ మ	ను TEను ] PQదుట
12టBC చుTx`ను. 9999 ఈ పటCణమ	లk "ల;చు9ారF కJNవలన %ా"
�Ôమమ	వలన%ా" �ెగ	ల;వలన%ా" చ�ెdదరF, �¤ల;�ేయ	టక;�ాదు
�×డ��ేయ	ట�³ TEను ఈ పటCణ మ	నక; అ�మ	ఖుడT:ౖJ" గనుక బయటక; 9:È6
!మ	4ను మ	టC(f 9Eయ	చున` కÚwయ	లక; లkబడ�9ారF బKదుక; దురF;
�ోప�డ�¯�మ	4 ద�I�నటB6 %ా 9ా#S �Kా ణమ	 9ా#S�I దక;�ను. 10101010 ఈ పటCణమ	
బబ	లkను #ాà�ేJ�I అపu%Sంపబడ�ను, అతడ� అ%S`�ేత �x" �ా>d9Eయ	ను;
ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 11111111 య��x#ాà ఇంట-9ారలక; ఆజ® P�ేPQ� 9ా
మ�ట Vను(f. 12121212 �x�దు వంశసుÍ ల�#ా, PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�
అను��నమ	 Tx�యమ	%ా ¬రFu ¬రFd(f, �ోచు��నబ(fన9ా"" బµధ12టBC 9ా"
�ేJలkనుం(f V(f1ించు(f, ఆల�గ	 �ేయ"PQడల ] దుషC�I\యలనుబట-C  Tx
�Å\ ధమ	 అ%S`వలs బయల;9:డ>, PQవడ�ను ఆరuల�క;ండ !మ	4ను



ద ©̈ంచును. 13131313 PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ేలkయలk "వZించు�xTx,
����xనమంద> బండవంట-�xTx, మ� ]���I #ాగల9ా(ెవడ�, మ�
"9ాససÍలమ	లలk పK9Ehంచు9ా(ెవడ�? అను��ను9ార ల�#ా, 14141414 ] �I\యల
ఫలమ	లనుబట-C  !మ	4ను దం(fం�ె దను, TEను �x" అరణ�మ	లk అ%S`
రగ	ల బ¿టMCదను, అ�� �x" చుటBC నున` �Kా ంతమ	ల"`ట-" �ా>d9Eయ	ను; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�.
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1111 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�వ� య��x#ాà నగరF��%S��P
అక�డ ఈ మ�ట పKక ట-ంప�మ	 2222 �x�దు Zిం}సనమ	]ద కcరFdండ�
య��x #ాజj, వ�ను ఈ గ	మ4మ	ల�x�#ా పK9Ehంచు  ఉ�ో�గసుÍ ల;ను 
జనుల;ను PQ�9ా మ�ట Vనుడ" పKకట-ంప�మ	. 3333 PQ�9ా ఈల�గ	
ఆజ®"చుdచుTx`డ� ]రF J Tx�యమ	ల ననుస#SంA నడ�చు��ను(f,
�ోచు��నబ(fన9ా"" బµధ12టBC 9ా" �ేJలkనుం(f V(f 1ించు(f,
పర�ే�లT:ౖనను తం(fKల�"9ా#ST:ౖనను Vధవ #ాండKT:ౖనను బµ¥�ంపక;(f 9ా#S�I
ఉపదKవమ	 కల;గజ³య క;(f, ఈ సÍలమ	లk "రప#ాధుల రకNమ	 Aం��ంపక;(f.
4444 ]రF "శdయమ	%ా ఈల�గ	న �ేZినPQడల �x�దు Zిం}సనమ	]ద
కcరFdండ� #ాàల; రథమ	లను గ	ఱÃ  మ	లను ఎ�I� JరFగ	చు, ఉ�ో�గసుÍ ల
స�¤తమ	%ాను జనుల స�¤తమ	%ాను ఈ నగరF �x�రమ	లగ	ండ
పK9EhంతpరF. 5555 ]రF ఈ మ�టల; Vన"PQడల ఈ నగరF�ా(ై ��వ�ను, Tx
��డ" పKమ�ణమ	 �ేయ	చుTx`ను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 6666 య��x#ాà



వంశసుÍ లనుగ�#Sd PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�Tx PQ"` కలk
వ� %Sల�దువలsనుTx`వ�, లsబµT°ను hఖరమ	వలs ఉTx`వ�; అPనను
"శdయమ	%ా ఎ(x#S%ాను "9ాసుల; ల�" పటCణమ	ల;%ాను TEను "ను`
�ేయ	దును. 7777 ]���I వచుdట�?r ±���క�డ� తన ఆయ	ధమ	లను
పటBC ��ను సం}రక;లను TEను పKJÌిC ంచుచుTx`ను, 9ారF  �ేవ�xరF �ెట6 లk
W \ష¡ ���న9ాట-" న#S�I అ%S`లk పడ9EతpరF. 8888 అTEక జనుల; ఈ పటCణప�
మ�ర¶మ	న ��వ�చు PQ�9ా PQందు"!తNమ	 ఈ %tపuపటCణమ	ను
ఈల�గ	 �ేZ2న" ±క" TUకడ� అడ�గ%ా 9999 అచdట- 9ారF�రF తమ �ేవ�(ైన

PQ�9ా "బంధనను "#ాక n#SంA అన��ేవతలను ప��ంA 9ాట-�I
నమ¯ా�రమ	 �ేZినందున ఆయన ఈల�గ	న �ేZియ	Tx`డ" �ెప�దురF. 10101010
చ"��Pన9ా"గ�#Sd P�డవవదుw , 9ా"గ�#Sd అంగ ల�రdవదుw ;
9:È6��వ�చున`9ా"గ�#Sd బహÑ #�దనమ	 �ేయ	(f. 9ాడ� ఇకను J#S%S #ాడ�,
తన జన4భ�!" చూడడ�. 11111111 తన తం(fKPQ�న ãÌీయ�క; పKJ%ా ఏ>న 9ా(ై
PÀ సÍలమ	లkనుం(f 9:È6��Pన య��x#ాజ?ౖన ãÌీయ� క;మ�రFడగ	
షలc6 మ	నుగ�#Sd PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� అతడ� ఇక�(f�I
J#S%S #ాడ�; 12121212 ఈ �ేశమ	 "క చూడక 9ారF అత" ¬Zి��" ��Pన
సÍలమ	నం�ే అతడ� చచుdను. 13131313 J త1ిu తన నగరFను ¯ాÍ 1ించు9ా"�I శ\మ;
Tx�యమ	 త1ిu తన �¤డగదులను కట-C ంచు��నుచు, yత!య�క తన
��రFగ	9ా"�ేత ఊరకP� ��ల;వ� �ేPంచు��ను9ా"�I శ\మ. 14141414 9ాడ�
VWాల���న �¤డ గదుల;గల %tపu మం��రమ	ను కట-C ంచు��ందునను��",
V¯ాN ర���న �Iట-�×ల; �ేZి��నుచు, �ేవ�xరF పలకలను �x"�I సరంá9Eయ	చు,



ఇం%SÚకమ	��1 రంగ	9Eయ	చు నుTx`(ే; 15151515 వ� అJశయప(f �ేవ�xరF
పలకల గృహ మ	ను కట-C ంచు��నుట�ేత #ాజవగ	దు9ా?  తం(fK అన`
�ానమ	ల; క>%S JTx�యమ	ల ననుస#Sంచుచు �³మమ	%ా ఉండల��x? 16161616
అతడ� �ºనులక;ను ద#SదుK లక;ను Tx�యమ	 ¬రFdచు సుఖమ	%ా బK���?ను,
ఆల�గ	న �ేయ	టä నను` �ె>Zి ��నుట �ా�x? P�ే PQ�9ా 9ాక;�. 17171717
అP�ే  దృÌిCయ	  �Å#Sకయ	 అTx�య మ	%ా ల�భమ	
సం�ా��ంచు��నుటయం�ే, "రప�xధుల రకNమ	 ఒ>�Iంచుటయం�ే
">Aయ	న`V. అందు��ర�³ వ� జనులను బµ¥�ంచుచుTx`వ�, అందు��ర�³
బల� �x�రమ	 �ేయ	చుTx`వ�. 18181818 �ావ�న ãÌీయ� క;మ�రFడగ	
PQ�య��×మను య��x#ాàనుగ�#Sd PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�జనుల; అã� Tx స�దరF(x, అã� స�ద#§, అ"
అత" గ�#Sd అంగల�రdరF; అã� Tx P�>న9ా(x, అã�, Wó´µవంతp(x;
అ" అత"��రక; అంగ ల�రdరF. 19191919 అతడ� PQర�షల�మ	 గ	మ4మ	ల ఆవ>�I
ఈడ�వబ(f �ార9Eయబ(f %ా(fద �ాJ12టCబడ�#§J%ా �ాJ12టCబడ�ను. 20202020 
Vట�ాండ�K  Txశన���#S. లsబµT°నును ఎ�I� �³కల;9Eయ	మ	; బµ�ానులk ëగ¶ర%ా
అరFవ�మ	, అబµ #§మ	నుం(f �³కల;9Eయ	మ	. 21212121  �³మ�ాలమ	లలk ��
మ�టల�(fJ" %ా"TEను Vనన" వంట-V; Txమ�ట Vనక��వ�టä 
బµల�మ	నుం(f క; 9ాడ�క. 22222222  �ాపరF లందరF %ా> 1ీల;dదురF, 
Vట�ాండ�K  �ెరలk"�I ��వ�దురF,  �ెడ�తనమంతట-"బట-C  వ�
అవమ�నమ	TUం�� Zిగ	¶ పడ�దువ�. 23232323 లsబµT°ను "9ాZి, �ేవ�xరF వృm
మ	లలk గ�డ� కటBC ��"న�xTx, పKసVంచు ZీN ��I కల;గ	 9Eదనవంట- కషCమ	 క;



వచుdనప�డ� వ� బహÑ%ా �³కల;9Eయ	దువ� గ�x! 24242424 PQ�9ా Z2ల
Vచుdన�ేమన%ాయ��x #ాజ?ౖన PQ�య��×మ	 క;మ�రFడగ	 ��Tx� Tx
క;(f�ేJ�I hఖ� ఉంగరమ	%ా ఉం(fనను �x"]దనుం(fయ	 "ను`
ఊడ�ºZి9EZ2దన" Tx��డ" పKమ�ణమ	�ేయ	చుTx`ను. 25252525  �Kా ణమ	ను
ఎవరF ¬య¸చుచుTx`#� 9:వ#S�I భయపడ� చుTx`9Ù 9ా#S �ేJ�I, అన%ా
బబ	లkను#ాజ?ౖన T:బ	 క�ెKజరF �ేJ�I" కÚwయ	ల �ేJ�I" "ను` అపu%Sంచు
చుTx`ను. 26262626 "ను`ను "ను` క"న  త>6" ] జన4 భ�!�ా"
పర�ేశమ	లk"�I Vస#S9EZ2దను, ]రF అక�డTE చ�ెdదరF. 27272727 9ారF J#S%S
#ావలsన" బహÑ%ా ఆశపడ� �ేశమ	నక; 9ారF J#S%S #ారF. 28282828 ��Tx� అను
ఇతడ� Á̈య���న ఓట-క;ండ వంట-9ా(x? ప"�Iమ�>న ఘటమ�? అతడ�ను
అత" సం�xనమ	ను Vస#S9Eయబ(f, �x��రFగ" �ేశమ	లk"�I ఏల
��K యబ(f#S? 29292929 �ేశమ�, �ేశమ�, �ేశమ�, PQ�9ా మ�ట Vనుమ	. 30303030
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2ల VచుdచుTx`డ�సం�xన ß̈నుడ"య	, తన
��నమ	లలk వ#Szల6 "9ాడ"య	 ఈ మనుషp�"గ�#Sd 9Kా య	(f; అత"
సం�xనమ	లk ఎవడ�ను వ#Szల6 డ�, 9ా#Sలk ఎవడ�ను �x�దు Zిం}సనమందు
కcరFdండడ�; ఇక ]దట ఎవడ�ను య��xలk #ాà%ా నుండడ�.
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1111 PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ేTx మందలk �ే#Sన... %tఱÃలను నhంపజ³య	చు
�ెదర%tటBC  �ాపరFలక; శ\మ. 2222 ఇW\ా P�ల; �ేవ�(ైన PQ�9ా తన జనులను
�¤ప� �ాపరFలనుగ�#Sd PÀల�గ	న Z2లVచుdచుTx`డ� ]రF Tx



%tఱÃలనుగ�#Sd V�xరణ�ేయక, TEను �¤ప�చున` %tఱÃలను �ెదర%tట-C
�ార�ో>J#S; ఇ��%� ] దు� �I\యలనుబట-C  !మ	4ను h�fంపబ¢వ�చుTx`ను;
ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 3333 మ#Sయ	 TEను 9ాట-" ��> 9EZిన
�ేశమ	ల"`ట-లkనుం(f Tx %tఱÃల W షమ	ను సమకc#Sd తమ �ొడ6 క; 9ాట-"
ర1ిuం�ెదను; అV అ� వృ��z��ం�� VసN #Sంచును. 4444 TEను 9ాట- ]ద �ాపరFలను
"య!ం�ెదను; ఇక]దట అV భయపడక;ండను బ¿ద#S ��క;ండను 9ాట-లk
ఒకటMౖనను త1ిu��క;ండను �రF Tx %tఱÃలను �¤12దరF; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�.
5555 PQ�9ా ఈల�గ	 ఆజ® ఇచుdచుTx`డ�#ాబ¢వ� ��నమ	లలk TEను
�x�దునక; J Aగ	రFను ప�ట-C ం�ెదను; అతడ� #ాజ?ౖ ప#S�ాలన �ేయ	ను,
అతడ� V9Eకమ	%ా నడ�చు��నుచు �ార�మ	 జ#S%Sంచును, భ�!]ద J
Tx�యమ	లను జ#S%Sంచును. 6666 అత" ��నమ	లలk య��x రmణTUందును,
ఇW\ా P�ల; "ర»యమ	%ా "వZించును, PQ�9ా మనక; Jయ" అత"�I
1LరF 12టBC దురF. 7777 �ాబట-C  #ాబ¢వ� ��నమ	లలk జనుల; ఇW\ా P�Úయ	లను
ఐగ	ప�N  �ేశమ	లkనుం(f ర1ిuంAన PQ�9ా yవమ	 ��డ" Pక
పKమ�ణమ	�ేయక 8888 ఉతN ర �ేశమ	లk నుం(fయ	, TEను 9ా#S" �ెదర%tట-Cన
�ేశమ	ల"`ట-లk నుం(fయ	 9ా#S" ర1ిuంAన PQ�9ానగ	 Tx��డ"
పKమ�ణమ	 �ేతpర" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�; మ#Sయ	 9ారF తమ
�ేశమ	లk "వZింతpరF. 9999 పKవకNలను గ�#Sdన��. PQ�9ాను గ�#Sdయ	
ఆయన ప#S�దz���న మ�టలను గ�#Sdయ	 Tx గ	ం(ె Txలk పగ	ల;చున`��,
Tx PQమ	కల"`య	 కదల; చున`V, TEను మJN>6న9ా"వలsను
�xK �Ôరసవ�(ైన బల�ఢ��"వలsను ఉTx`ను. 10101010 �ేశమ	 వ���xరFల��



"ం(fయ	న`��, జనుల నడవ(f �ెడi�xPQను, 9ా#S W)ర�మ	 అTx�యమ	న
క;పã%Sంచుచున`�� గనుక Wాపగ\సN��� �ేశమ	 దుఃఖపడ�చున`��; అడVáళØ6
ఎం(f��PQను. 11111111 పKవకNల�! య�జక;ల�! అందరFను అపVతpK ల;; Tx
మం��రమ	లk 9ా#S �ెడ�తనమ	 Txక; కనబ(ెను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 12121212
9ా#S దండన సంవతqరమ	న 9ా#S ]���I TEను �×డ� ర1ిuంచుచుTx`ను గనుక
%ా�xంధ�ార మ	లk నడ�చు9ా"�I జjరFడ� TEలవలs 9ా#S మ�ర¶ మ	ండ�ను;
�x"లk 9ారF తరFమబ(f ప(f��PQదరF; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 13131313 ��¹Ö ను
పKవకNల; అV9Eక �I\యల; �ేయ%ా చూAJ"; 9ారF బయల; 1Lరట పKవచనమ	
�ె1ిu Tx జన���న ఇW\ా P�ల;ను ��K వ త1ిuంA#S. 14141414 PQర�షల�మ	 పKవకNల;
�ర���న �I\యల; �ేయ%ా TEను చూAJ", 9ారF వ���xరFల; అసత�
వరNనుల;, ఎవడ�ను తన దు#ా4ర¶తనుం(f మరలక దు#ా4రF¶ ల �ేతpలను
బలపరచుదురF, 9ారందరF Tx దృÌిC �I ¯��ొమ వలsT:ౖ#S, �x" "9ాసుల;
%tnఱాÃ వలsT:ౖ#S. 15151515 �ావ�న Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈ పKవకN
లనుగ�#Sd Z2లVచుdన�ేమన%ాPQర�షల�మ	 పKవకNల అపVతKత �ేశమంతట
9ా�1ిం�ెను గనుక Jనుటక; మ�AపJKయ	 �xK గ	టక; �ేదుళØ6 ను TEను 9ా#S
�Iచుd చుTx`ను. 16161616 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�]క; పKచనమ	ల; పKకట-ంచు పKవకNలమ�టలను
ఆల�Iంపక;(f, 9ారF !మ	4ను భKమ 12టBC దురF. 17171717 9ారF నను` తృణ÷క#Sంచు
9ా#S��]క; �³మమ	 కల;గ	న" PQ�9ా Z2లV�ెdన"య	; ఒకడ� తన
హృదయ మ�ర �త ��ప�న నడవ%ా 9ా"��]క; �×డ� #ాద"య	 �ెప�చు,
PQ�9ా ఆజ®నుబట-C  మ�ట ల�డక తమక; ��Aన దరîనమ	నుబట-C



పల;క;దురF. 18181818 PQ�9ా మ�ట V" గ\ ©̈ంచునటB6  ఆయన సభలk
"ల;చు9ా(ెవడ�? Tx మ�టను గ\ ©̈ంచునటB6  �x" లm�మ	 �ేZిన9ా(ెవడ�? 19191919
ఇ��%� PQ�9ా±క� మ�గ\తయను 12ను%ా> బయల;9:ళØ6 చున`��; అ��
�కర���న 12ను%ా> అ�� దుషpC ల తల]���I 12ళØ6 న ��గ	ను. 20202020 తన
�ార�మ	ను సఫలపరచువరక;ను తన హృదయ� లkచనలను T:ర9EరFdవరక;ను
PQ�9ా �Åపమ	 చల�6 రదు; అంత���నమ	లలk ఈ సంగJ" ]రF బµగ	%ా
గ\ ©̈ంచుదురF. 21212121 TEను ఈ పKవకNలను పంపక;ం(fనను 9ారF పరF%?JN  వ�ెdదరF,
TEను 9ా#S�� మ�టల�డక;ం(fనను 9ారF పKకట-ం�ెదరF. 22222222 9ారF Tx సభలk
�ే#Sన 9ా#?rన PQడల 9ారF Tx మ�టల; Tx పKజలక; �ె>య జ³తpరF,
దు� �I\యల; �ేయక 9ారF దు#ా4ర¶మ	ను V(fA 12టBC నటB6  9ా#S"
JK1ిuయ	ందురF; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 23232323 TEను స]పమ	ననుండ�
�ేవ�డనుమ�తK �¤Tx? దూరమ	ననుండ� �ేవ�డను�ాTx? 24242424 PQ�9ా
Z2లVAdన మ�ట ఏదన%ా Txక; కనబడక;ండ రహస� సÍలమ	లలk
�xగగల9ా(ెవ(ైనకల(x? TEను భ�మ�� �ాశమ	ల యందంతట నున`9ాడను
�ాTx? P�ే PQ�9ా 9ాక;�. 25252525 కలకంట-" కలకంట-" అ" �ెప�చు Tx
Txమమ	న అబదzమ	ల; పKకట-ంచు పKవకNల; ప>�Iన మ�ట TEను
V"య	Tx`ను. 26262626 ఇక T:పuట-వరక; ఈల�గ	న జరFగ	చుండ�ను? తమ
హృదయ�ాపట�మ	ను బట-C  అబదzమ	ల; పKకట-ంచు పKవకNల; �º" Txలk Aంప#ా?
27272727 బయల;ను ప��ంపవలsన" తమ 1ితరFల; Tx Txమమ	ను మరAనటB6
�రందరF తమ ��రFగ	9ా#S�� �ెప� కలల�ేత Tx జనుల; Tx Txమమ	ను
మరచునటB6  �ేయవలsన" ãAంచుచుTx`#ా? 28282828 కలక"న పKవకN ఆ కలను



�ెపuవలsను; Tx 9ాక;� ఎవ"క;ండ�T° 9ాడ� సత�మ	నుబట-C  Tx మ�ట
�ెపuవలsను; ¥xన�మ	�� �ెతN క; ఏ! సంబంధమ	? ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 29292929
Tx మ�ట అ%S`వంట-���ా�x? బండను బదwల;�ేయ	 సు�ెN వంట-�� �ా�x? 30303030
�ాబట-C  తమ జత9ా"±దwనుం(f Tx మ�టలను �ొం%S >ంచు పKవకNలక; TEను
V#�¥�"; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 31313131 ZL�చû%ా Txల;కల Tx(fంచు��నుచు �ే9Ù
క;N లను పKకట-ంచు పKవకNలక; TEను V#�¥�"; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 32323232 మ�య�
స�ప`మ	లను పKకట-ంA 9ాట-" �ెప�చు, అబదzమ	ల�ేతను, మ�య�పKగల»త
�ేతను Tx పKజలను �x#S �¾ల%Sంచు9ా#S�I TEను V#� ¥�T:ౖ య	Tx`ను; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. TEను 9ా#S" పంపల�దు, 9ా#S�I ఆజ® ఇయ�ల�దు, 9ారF ఈ
జనులక; ఏమ�తKమ	ను పKãజన�ారFల; �ారF; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 33333333 
మ#Sయ	 ఈ జనులలk ఒకడ� పKవకNP� %ా" య�జక;(ే %ా" PQ�9ా
´µర�¤! అ" "న`డ�గ	నప�డ� వ� 9ా#S�� ఇట6 నుమ	]#³ ఆయనక;
´µరమ	; !మ	4ను ఎJN  �ార9Eతpను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. మ#Sయ	 34343434
పKవకNP� %ా" య�జ క;(ే %ా" ¯ామ�ను�(ే %ా" PQ�9ా ´µరమను మ�ట
ఎతpN 9ా(ెవ(ైనను, 9ా"" 9ా" Pంట-9ా#S" TEను దం(fం�ెదను. 35353535 అP�ే
PQ�9ా పKతp�తN ర�¤��? PQ�9ా P�మ" �ెప�చుTx`డ�? అ" ]రF ]
��రFగ	9ా#S��ను స�దరFల��ను పKశంZించవలsను. 36363636 PQ�9ా
´µరమను మ�ట ]#Sక ]దట జj® పకమ	 �ేZి��నవదుw ; yవమ	గల మన
�ేవ�" మ�టలను, Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయ	 �ేవ�డ�నగ	 PQ�9ా మ�టలను,
]రF అ�ారÍమ	�ేZిJ#S; �ా%ా ఎవ"మ�ట 9ా"�³ ´µరమగ	ను. 37373737 PQ�9ా
�³మ" పKతp�తN ర !చుdచుTx` డ"య	, PQ�9ా P�!



�ెప�చుTx`డ"య	 ]రF పKవకNను అడ�గవలsను %ా" PQ�9ా ´µరమను
మ�ట ]#?JNన PQడల 38383838 అందునుగ�#Sd PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�]రF PQ�9ా ´µరమను మ�ట PQతNవదw" TEను ]క;
ఆజ® ఇAdనను ]రF PQ�9ా ´µరమను మ�ట PQతpN చుTE య	Tx`రF. 39393939
�ా%ా TEను !మ	4ను ఎJN9Eయ	చుTx`ను, ]క;ను ] 1ితరFలక;ను
TE"Adన పటCణమ	ను Tx స"`¥�నుం(f �ార9Eయ	చుTx`ను. 40404040 ఎన`డ�ను
మరFవబడ" "�x�ప9ాదమ	ను "�x�వమ�నమ	ను ]]���I ర1ిuం �ెదను.
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1111 బబ	లkను#ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరF య��x#ాజ?ౖన PQ�య��×మ	 క;మ�రFడగ	
PQ�ÅTx�ను య��x పK¥xనులను hలu�ారFలను కం¯ాల;లను PQర�షల�మ	
నుం(f �ెరపటBC ��" బబ	లkనునక; ¬Zి��" ��Pన తరF 9ాత PQ�9ా
Txక; చూప%ా PQ�9ా మం��రమ	 ఎదుట ఉంచబ(fన #?ండ� గంపల
అం¸రప� పండ�6  Txక; కనబ(ెను. 2222 ఒక గంపలk మ	ందు%ా పక����న
అం¸రప� పండ6 వంట- !�I�> మంA అం¸రప� పండ�6 ం(ెను. #?ండవ గంపలk
!�I�> జబ¿ౖËన అం¸రప� పండ�6 ం(ెను; అV Jన శక�మ	�ానంత%ా జబ	ËV. 3333
PQ�9ాP#§4య�, �³! కనబడ�చున`ద" నన`డ� గ%ా TEను అం¸రప�
పండ�6  కనబడ�చున`V, మంAV !�I�> మంAV%ాను జబ	ËV !�I�>
జబ	ËV%ాను, Jన శక�మ	�ానంత జబ	ËV%ాను కనబడ�చున`వంట-". 4444
అప�డ� PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m���PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 5555 ఇW\ా P�ల;
�ేవ�(ైన PQ�9ా ఆజ® ఇచుdన�ేమన%ా9ా#S�I �¤ల;కల;గవలsన" ఈ



సÍలమ	 నుం(f TEను కÚwయ	ల �ేశమ	నక; �ెర%ా పంప� య�దు లను, ఒకడ�
ఈ మంA అం¸రప� పండ6 ను లm�12టBC  నటB6  లm�12టBC చుTx`ను. 6666 9ా#S�I
�¤ల; కల;గ	నటB6  TEను 9ా#S]ద దృÌిCయ	ంచుచు, ఈ �ేశమ	నక; 9ా#S"
మరల ¬Zి��"వAd, పడ%tటCక 9ా#S" కటMCదను, 12ల6 %Sంపక 9ా#S" TxటMదను. 7777
9ారF ప�రÞహృదయమ	�� Tx ±దwక; J#S%S #ా%ా 9ారF Tx జనులగ	నటB6 ను
TEను 9ా#S �ేవ�డనగ	నటB6 ను TEను PQ�9ాన" నT:`రFగ	 హృదయమ	ను
9ా#S �I�ెdదను. 8888 మ#Sయ	 య��x#ాజ?ౖన Zి���య�ను అత" పK¥xనులను
�ేశమ	లk W ÌింAన 9ా#S" ఐగ	ప�N  �ేశమ	న "వZించు9ా#S", !�I�> జబ	Ë9:ౖ
నందున Jనశక�మ	�ా" ఆ జబ	Ë అం¸రప�పండ6 వలs ఉండజ³Z2దన"
PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 9999 మ#Sయ	 9ారF PటB అటB
�ెదర%tటCబడ�ట�?r భ� #ాజ�మ	ల"`ట-లkను, TEను 9ా#S" ��>9Eయ	
సÍలమ	ల"`ట-లkను, 9ా#S" �Jకరమ	%ాను "ం�xసuదమ	 %ాను ¯ా��త%ాను
అప}స�మ	%ాను Wా�ాసuదమ	%ాను ఉండజ³Z2దను. 10101010 TEను 9ా#S�I" 9ా#S
1ితరFలక;ను ఇAdన �ేశమ	లk ఉండక;ండ 9ారF �ా(ై��వ�వరక; TEను
ఖడ¶ మ	ను �Ôమమ	ను �ెగ	ల;ను 9ా#Sలk�I పం12దను.

P#§4య� 25P#§4య� 25P#§4య� 25P#§4య� 25

1111 ãÌీయ� క;మ�రFడ�ను య��x#ాàT:ౖన PQ�య��×మ	 Txల;గవ
సంవతqరమ	న, అన%ా బబ	 లkను#ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరF nదట- సంవతqరమ	న
య��x పKజలంద#S"గ�#Sd P#§4య�క; పKత�m���న 9ాక;�. 2222 పKవకNPQ�న
P#§4య� య��x పKజలంద#S ��ను PQర�షల�మ	 "9ాసులంద#S��ను ఆ



9ాక;�ను పKకట-ం�ెను. 3333 ఆ¹ను క;మ�రFడ�ను య��x#ాà T:ౖన ãÌీయ�
పదుమ�డవ సంవతqరమ	 nదల;��" TEట-వరక; ఈ PరFవ�� మ�డ�
సంవతqరమ	ల; PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�mమగ	చువ�ెdను; TEను
12ందలకడ ల�A ]క; ఆ మ�టల; పKకట-ంచుచు వAdనను ]రF Vనక��J#S. 4444
] �ేJపనులవలన Txక; �Åపమ	 ప�ట-C ంచక;ండ�నటB6 ను, TEను ]క; ఏ
బµధయ	 కల;గ జ³యక;ండ�నటB6 ను, అన��ేవతలను అనుస#Sంచుటయ	,
9ాట-" ప��ంచుటయ	, 9ాట-�I నమ¯ా�రమ	�ేయ	 టయ	 మ�", 5555 ]రందరF
] �ెడiమ�ర¶మ	ను ] దుషC  �I\యలను V(fA12ట-C  J#S%SనPQడల, PQ�9ా
]క;ను ] 1ితరFలక;ను "త�"9ాసమ	%ా దయ�ేZిన �ేశమ	లk ]రF
"వZింతpర" �ెప�ట�?r, 6666 PQ�9ా 12ందలకడ ల�A పKవకNలsౖన తన ZLవక;ల
నంద#S" ]±దwక; పంప�చు వAdనను ]రF Vనక��J#S, Vనుటక; ]రF
�ెV±గ¶క;ంట-#S. 7777 అP�ే]క; బµధ కల;గ	ట�?r ] �ేతpల పనులవలన
Txక; �Åపమ	 ప�ట-C ంA ]రF Tx మ�ట ఆల�Iంపక ��Jర" PQ�9ా
Z2లVచుd చుTx`డ�. 8888 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�]రF Tx మ�టలను ఆల�Iంపక ��J#S గనుక TEను
ఉతN ర�ేశమ	లkనున` సర�జనమ	లను, Tx ZLవక;(ైన T:బ	క�ెKజరను
బబ	లkను#ాàను 1ిల;వ నం1ించుచుTx`ను; 9999 ఈ �ేశమ	]���I" �º"
"9ాసుల ]���I" చుటBC నున` PÀ జనులంద#S ]���I" 9ా#S"
ర1ిuంచుచుTx`ను; ఈ జనులను Wాపగ\సుN ల%ాను Vస4 య�సuదమ	%ాను
అప}¯ా�సuదమ	%ాను ఎపuట-�I" �ాడ�%ాను ఉండజ³Z2దను. 10101010 
సం��షTxదమ	ను ఉల�6 స శబwమ	ను, 12ం(f6 క;మ�రF" స�రమ	ను 12ం(f6 క;మ�#?N



స�ర మ	ను JరFగట-#ాళ6  ధ�"" �ºప�ాంJ" 9ా#Sలk ఉండ క;ండ �ేZ2దను. 11111111 
ఈ �ేశమంతయ	 �ాడ�%ాను "రèనమ	 %ాను ఉండ�ను; ఈ జనుల; (ెబË��
సంవతqరమ	ల; బబ	 లkను#ాàనక; �xసుల;%ా ఉందురF. 12121212 PQ�9ా
9ాక;� ఇ�ే(ెబË�� సంవతqరమ	ల; గడAన తరF9ాత 9ా#S �ోషమ	లనుబట-C
TEను బబ	లkను#ాàను ఆ జను లను కÚwయ	ల �ేశమ	ను h�fంతpను; ఆ
�ేశమ	 ఎప�డ� �ాడ�గనుండ�నటB6  "య!ంతpను. 13131313 TEను ఆ �ేశమ	ను
గ�#Sd Z2లVAdన మ�టల"`య	 P#§4య� ఈ జనమ	 ల"`ట-"గ�#Sd
పKకట-ంప%ా, ఈ గ\ంథమ	లk 9Kా య బ(fనదంతయ	 ఆ �ేశమ	]���I
ర1ిuం�ెదను. 14141414 ఏల యన%ా TEను 9ా#S �I\యలనుబట-Cయ	 9ా#S �ేJ �ార�
మ	లనుబట-Cయ	 9ా#S�I పKJ�ారమ	�ేయ	నటB6  అTEక జనమ	ల;ను
మ}#ాàల;ను 9ా#S�ేత ZLవ �ేPంచు ��ందురF. 15151515 ఇW\ా P�ల; �ేవ�(ైన
PQ�9ా Tx�×ల�గ	 Z2ల VచుdచుTx`డ�వ� ఈ �Å\ ధప� మద��ాతKను Tx
�ేJలkనుం(f ¬Zి��", TEను "ను` పంప�చున` జనమ	 ల"`ట-�I �x"
�xK %Sంప�మ	. 16161616 9ారF �x" �xK %S ¯��I� ¯�ల;చు TEను 9ా#S]���I పంప�చున`
ఖడ¶ మ	నుబట-C  9:ఱ �Ã 9ాండKగ	దురF. 17171717 అంతట PQ�9ా �ేJలk నుం(f TEను ఆ
�ాతKను ¬Zి��", PQ�9ా నను` పం1ిన జనమ	ల"`ట-�I �x" �xK %SంAJ".
18181818 TEట-వలsTE �ాడ� %ాను "రèనమ	%ాను అప}¯ా�సuదమ	%ాను Wా�ాసuదమ	
%ాను �ేయ	టక; PQర�షల�మ	నక;ను య��x పటCణమ	 లక;ను �x"
మ}#ాàలక;ను �x" అ¥�పతpలక;ను �xK %Sం AJ". 19191919 మ#Sయ	 ఐగ	ప�N #ాజ?ౖన
ఫ#�య	ను అత" �xసు ల;ను అత" పK¥xనుల;ను అత" జనులందరFను 20202020 
సమసN  ���న !h\త జనుల;ను ఊà�ేశప� #ాàలందరFను Óి> ÌీNయ	ల �ేశప�



#ాàలందరFను అÌ2�లkనును, %ాజ య	ను, ఎ�Å\ నును అ��i దు W షప�9ారFను
21212121 ఎ�ో]య	 ల;ను ¹య�áయ	ల;ను అ¹4య	ల;ను 22222222 త�రF
#ాàలందరFను Zీ�ోను #ాàలందరFను సమ	దKమ	నక; ఆవ> �º�పప�
#ాàల;ను 23232323 ద�xయ	ల;ను �ేమ�య	 ల;ను బ�yయ	ల;ను
గడiప�పKక�లను కJN #Sంచు��ను9ా రందరFను 24242424 అరë�ేశప� #ాàలందరFను
అరణ�మ	లk "వZించు !h\తజనమ	ల #ాàలందరFను 25252525 �] #ాà
లందరFను ఏల�మ	 #ాàలందరFను మ��ºయ	ల #ాàలంద రFను 26262626
స]పమ	న ఉన`9ా#³! దూరమ	న ఉన`9ా #³! ఉతN ర�ేశమ	ల
#ాàలందరFను భ�!]దనున` #ాజ�మ	ల"`య	 �x"లk"�� �xK గ	దురF;
ÌLషక;#ాà 9ా#S తరF9ాత �xK గ	ను. 27272727 వ� 9ా#S�� ఈల�గ	
�ెప�మ	ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	 T:ౖన PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�TEను ]]���I పంపబ¢వ� య	దzమ	�ేత �xK %S మJN>6  కక;�
��"న9ా#SవలsTE య	ం(f ]రF మరల ల�వక;ండ పడ� దురF. 28282828 �¤మ	
�xK గమ" 9ారF  �ేJలkనుం(f ఆ �ాతKను ¬Zి��నTUల6 " PQడల వ� 9ా#S��
ఇట6 నుమ	]రF అవశ�మ	%ా �x" �xK గవలsన" Z2ౖన�మ	లక¥� పJయగ	
PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 29292929 Tx 1LరF 12టCబ(fన పటCణమ	నక; TEను
�×డ��ేయ nదల;12టC%ా ]క; hmల�క;ండ ��వ�Tx? ]రF h�fంపబడక��రF.
భ�లkక "9ాసులంద#S]���I TEను ఖడ¶ మ	ను ర1ిuంచు చుTx`ను; ఇ�ే
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 30303030 �ాబట-C  వ� ఈ మ�టల"`ట-"
9ా#S�I పKక ట-ంA, ఈల�గ	 �ెపuవలsనుఉన`త సÍలమ	లkనుం(f PQ�9ా
గ#SèంచుచుTx`డ�, తన ప#S��xz లయమ	లk నుం(f తన స�రమ	ను



V"1ించుచుTx`డ�, తన మంద �¤య	 సÍలమ	నక; V#�ధమ	%ా
గ#SèంచుచుTx`డ�, �xK m%ానుగను �¾K క;�9ా#Sవలs అరచుచు ఆయన భ�లkక
"9ాసులకంద#S�I V#�ధమ	%ా ఆర»ట-ంచు చుTx`డ�. 31313131 భ�మ�ంతమ	వరక;
సంద(f Vనబడ�ను, PQ�9ా జనమ	ల�� 9ా�జ?�మ�డ�చుTx`డ�, శ#§రF
లంద#S�� ఆయన 9ా�జ?�మ�డ�చుTx`డ�, ఆయన దుషpC  లను ఖడ¶ మ	నక;
అపu%SంచుచుTx`డ�; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 32323232 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుd చుTx`డ�జనమ	నుం(f జనమ	నక; �×డ�
9ా�1ించు చున`��, భ���గంతమ	లనుం(f %tపu తp�ాను బయల;
9:ళØ6 చున`��. 33333333 ఆ ��నమ	న PQ�9ా�ేత హతpలsౖన 9ారF ఈ
�ేశమ	±క� PÀ ��శనుం(f ఆ ��శవరక; కనబడ�దురF. ఎవరFను
9ా#S"గ�#Sd అంగల�రdరF, 9ా#S" సమకcరdరF, �ాJ12టCరF, 12ంటవలs 9ా#S
శవమ	ల; TEల]ద ప(fయ	ండ�ను. 34343434 మంద�ాపరFల�#ా, %�లలsతpN (f,
nఱÃ12టBC (f; మందలk" పK¥xనుల�#ా, బ�(fద చల;6 ��ను(f. ]రF
మరణమ	TUందుట�?r ��న మ	ల; ప�#SNయ�PQను, TEను !మ	4ను
�ెదర%tటMCదను, రమ����న �ాతKవలs ]రF పడ�దురF. 35353535 మంద�ాపరF లక;
ఆశ\యసÍలమ	 ల�క��వ�ను, మందలk" W \ష¡  ���న 9ాట-�I రmణ �ొరకక��వ�ను,
36363636 ఆల�Iంచు(f, మంద �ాపరFల nఱÃ  Vనబడ�చున`��, మందలk" పK¥xనుల
%�లVనబడ�చున`��, PQ�9ా 9ా#S �¤తభ�!"�ాడ� �ేZియ	Tx`డ�. 37373737 
T:మ4��గల �¤తసÍలమ	ల; PQ�9ా �Å�ా%S`�ేత �ా(xPQను; 38383838 కc\ ర���న
ఖడ¶ మ	�ేతను ఆయన �Å�ా%S`�ేతను 9ా#S �ేశమ	 �ాడ��ా%ా Zింహమ	 తన
మరFగ	ను V(fAనటB6  ఆయన తన మరFగ	ను V(f�ెను.



P#§4య� 26P#§4య� 26P#§4య� 26P#§4య� 26

1111 ãÌీయ� క;మ�రFడ�ను య��x#ాàనగ	 PQ�య��×మ	 ఏల;బ(f
ఆరంభమ	లk PQ�9ా ±దwనుం(f 9ాక;� పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను.
2222 PQ�9ా ఆజ® ఇచుdన�ేమన%ా, వ� PQ�9ా మం��#ావరణమ	లk
">A, TEను  �ాజj® 1ించు మ�ట ల"`ట-" PQ�9ా మం��రమ	లk
ఆ#ా¥�ంచుట�?r వచుd య��x పటCణసుÍ లంద#S�I పKకట-ంప�మ	; 9ాట-లk ఒక
మ�టMౖనను �ెపuక Vడవకcడదు. 3333 9ా#S దు#ా4ర¶మ	ను బట-C  9ా#S�I
�ేయదలAన �×డ�ను �ేయక TEను సం�xప పడ�నటB6 %ా 9ారF ఆల�IంA తన
దు#ా4ర¶మ	 Vడ�చుదు #³¹. 4444 వ� 9ా#S�� ఈ మ�ట �ెపuవలsను. PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా 5555 ]రF Tx మ�టల; V" TEను ]క; "య!ంAన
ధర4WాసN �మ	 ననుస#SంA నడ�చు ��నుడ"య	, TEను 12ందలకడ ల�A
పంప�చున` Tx ZLవక;లగ	 పKవకNల మ�టలను అం%§క#Sంచుడ"య	 TEను ]క;
ఆజ® ఇయ�%ా ]రF Vనక��J#S. 6666 ]#§ల�గ	న �ేZినందున TEను ÌిలkహÑనక;
�ేZినటB6  ఈ మం��రమ	న క;ను �ేZ2దను, ఈ పటCణమ	ను భ�!]దనున`
సమసN  జనమ	లక; Wా�ాసuదమ	%ా �ేZ2దను. 7777 P#§4య� PÀ మ�టలను
PQ�9ా మం��రమ	లk పల;క;చుండ%ా య�జక;ల;ను పKవకNల;ను
జనులందరFను V"#S. 8888 జనుల కంద#S�I" పKకట-ంపవలsన" PQ�9ా
P#§4య�క; ఆజj® 1ింAన మ�టల"`ట-" అతడ� ప>�I �x>ంAన తరF 9ాత
య�జక;ల;ను పKవకNల;ను జనులందరFను అత" పటBC ��"వ� మరణhm
TUందక తపuదు. 9999 PQ�9ా Txమమ	నుబట-C  ఈ మం��రమ	 ÌిలkహÑవలs



నగ	న"య	, ఈ పటCణమ	 "9ాZిల�క �ా(ై��వ�న"య	 9Eల పKక
ట-ంచుచుTx`వ� అనుచు, పKజలందరF PQ�9ా మం�� రమ	లk
P#§4య�±దwక; కc(fవAd#S. 10101010 య��x అ¥�పతpల; ఆ సంగతpల; V"
#ాà నగరFలk నుం(f PQ�9ా మం��రమ	నక; వAd, PQ�9ా మం��రప�
��\ తN  గV" �x�రమ	న కcరFdండ%ా 11111111 య�జక;ల;ను పKవకNల;ను
అ¥�పతpల��ను సమసN  పKజల ��ను ఈల�గ"#S]రF �ెవ�ల�ర V"య	న` పK�ా
రమ	, ఈ మనుషp�డ� ఈ పటCణమ	నక; V#�ధమ	%ా పKవAంచుచుTx`డ�;
గనుక ఇతడ� మరణమ	నక; �ాతpK డ�. 12121212 అప�డ� P#§4య�
అ¥�పతpలంద#S��ను జనులంద#S��ను ఈ మ�ట �ె12uనుఈ మం��రమ	నక;
V#�ధమ	%ాను ఈ పటCణమ	నక; V#�ధమ	%ాను ]రF V"న మ�టల"`ట-"
పKకట-ంచుటక; PQ�9ాP� నను` పం1ియ	Tx`డ�. 13131313 �ాబట-C  PQ�9ా
]క; �ేZ2దన" �xను �ె1ిuన �×డ�నుగ�#Sd ఆయన సం�xపపడ�నటB6  ]రF
] మ�ర¶మ	లను ] �I\యలను చక�పరచు��" ] �ేవ�(ైన PQ�9ా మ�ట
Vను(f. 14141414 ఇ��%� TEను ] వశమ	లkనుTx`ను, ] దృÌిC �³�� మంA�ో P���
య	కN���న�ో అ�ే Txక; �ేయ	(f. 15151515 అP�ే ]క; �ెవ�ల�ర ఈ మ�టల"`ట-"
�ెప�టక; "జమ	%ా PQ�9ా ]±దwక; నను` పం1ియ	Tx`డ� గనుక,
]రF నను` చం1ినPQడల ]రF ]]���I" ఈ పటC  ణమ	]���I" �x"
"9ాసుల ]���I" "రప#ా¥� రకN�ోషమ	 �ె1ిuంచుదుర" "సqం�ేహమ	%ా
�ె>Zి��ను(f. 16161616 �ా%ా అ¥�పతpల;ను జనులందరFను య�జక;ల��ను
పKవకNల��ను ఇట6 "#Sఈ మనుషp�డ� మన �ేవ�(ైన PQ�9ా Txమమ	నుబట-C
మనక; ఈ సమ��xరమ	 పKకట-ంచుచుTx`డ� గనుక ఇతడ� మరణమ	నక;



�ాతpK డ� �ాడ�. 17171717 మ#Sయ	 �ేశమంద> 12దwలలk ��ందరF ల�A సమ�జమ	%ా
కc(fన జనుల�� ఈ మ�టల; ప>�I#S. 18181818 య��x#ాజ?ౖన ©̈��య� ��నమ	లలk
¹ర ÌీNయ	(ైన ]�ా పKవAంచుచుం(ెను. అతడ� య��x జనులంద#S�� ఇటB6
పKకట-ంచుచు వ�ెdనుZ2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ��ేనుదున`బడ�నటB6  !మ	4నుబట-C  Zీãను
దున`బడ�ను, PQర�షల�మ	 #ాళ6క;పuలగ	ను, మం��రమ	న` పర�తమ	
అరణ�మ	లk" ఉన`తసÍలమ	లవలs అగ	ను. 19191919 అటB6  ప>�I నందున
య��x#ాజ?ౖన ©̈��య�PQ�నను య��x జనులంద#Sలk మ#S ఎవ(ైనను అత"
చం1ి#ా? PQ�9ా 9ా#S�I �ేZ2దన" �xను �ె1ిuన �×డ�ను �ేయక సం�xప
పడ�నటB6  #ాà PQ�9ాయందు భయభక;N ల; క>%S PQ�9ా దయను
9Eడ���T:ను గ�x? మనమ	 ఈ �ార�మ	 �ేZినPQడల మన]���³ %tపu �×డ�
�ెచుd ��ందుమ	 అ" �ె1ిu#S. 20202020 మ#Sయ	 �Iర��x�#§మ	 9ా(ైన Ì2మయ�
క;మ�రF డగ	 ఊ#Sయ�యను ఒకడ� PQ�9ా Txమమ	నుబట-C
పKవAంచుచుం(ెను. అతడ� P#§4య� �ె1ిuన మ�టల #§J" PÀ
పటCణమ	నక; V#�ధమ	%ాను ఈ �ేశమ	నక; V#�ధమ	%ాను పKవAం�ెను. 21212121
#ాజ?ౖన PQ�య��× మ	ను అత" &రFలందరFను పK¥xనులందరFను అత"
మ�టల; V"న]దట #ాà అత" చంప¸చుచుండ%ా, ఊ#Sయ� �x" �ె>Zి��"
భయప(f �ా#S��P ఐగ	ప�N  �ే#?ను. 22222222 అప�డ� #ాజ?ౖన PQ�య��×మ	
అ�ÅËరF క;మ�రFడగ	 ఎల�`�xనును అత"�� ��ంద#S" ఐగ	ప�N  నక; పం12ను;
23232323 9ారF ఐగ	ప�N లkనుం(f ఊ#Sయ�ను ¬Zి ��"వAd #ాజ?ౖన
PQ�య��×మ	TUదw  �ేరd%ా, ఇతడ� ఖడ¶ మ	�� అత" చం1ి ¯ామ�న�జనుల



సమ�¥�లk అత" కæïబరమ	ను 9EPం�ెను. 24242424 ఈల�గ	 జరFగ%ా �ాâాను
క;మ�రF(ైన అ ß̈�ామ	 P#§4య�క; ��(ైయ	న`ందున అత" చంప�టక;
9ారF జనుల �ేJ�I అత"" అపu%Sంప ల�దు.

P#§4య� 27P#§4య� 27P#§4య� 27P#§4య� 27

1111 య��x#ాజ?ౖన ãÌీయ� క;మ�రFడగ	 PQ�య��×మ	 ఏల
Txరం�ంAనప�డ� PQ�9ా ±దwనుం(f 9ాక;� P#§4య�క; పKత�m���
PÀల�గ	 Z2లV�ెdను. 2222 PQ�9ా Txక; ఈ ఆజ® ఇచుd చుTx`డ� వ�
�ా(f" పల;ప�లను �ేPంచు��"  ��డక; కటBC ��నుమ	. 3333 9ాట-"
PQర�షల�మ	నక; య��x#ాజ?ౖన Zి���య�±దwక; వAdన దూతల�ేత
ఎ�ోమ	 #ాàTUదwక;ను ¹య�బ	 #ాàTUదwక;ను అ¹4య	ల #ాàTUదwక;ను
త�రF #ాàTUదwక;ను Zీ�ోను #ాàTUదwక;ను పంప�మ	. 4444 మ#Sయ	 ఆ దూతల;
తమ యజమ�నులక; �ె>యజ³యవలsన" PÀ ఆజ® 9ా#S�� �ెప�మ	]రF ]
యజమ�నులక; �ె>య జ³యవలsన" Z2ౖన�మ	లక¥�పJPQ�న ఇW\ా P�ల;
�ేవ�డ� Z2లVచుdన�ేమన%ా 5555 అ¥�క బలమ	�ేతను �xAన బµహÑవ��ేతను
భ�!" భ�!]దనున` నరFలను జంతpవ�లను TETE సృ�ంA, ఎవ#S�Iచుdట
Tx�యమ" Txక; ��చుT° 9ా#S�³ PచుdచుTx`ను. 6666 ఇప�(ై�ే
�ేశమ	ల"`ట-" Tx �xసుడగ	 బబ	లkను #ాజ?ౖన T:బ	 క�ెKజరF వశమ	
�ేయ	చుTx`ను; అత" ZLVంచుట�?r భ�జంతpవ�లనుకcడ అత" వశమ	
�ేయ	చుTx`ను. 7777 అత" స��ేశమ	నక; �ాలమ	 వచుdవరక; సమసNజనుల;
అత"�I" అత" క;మ�రF"�I" అత" క;మ�రF" క;మ�రF"�I"



�xసులsౖయ	ందురF, ఆ �ాలమ	 #ా%ా బహÑజనమ	ల మ}#ాàల; అత"�ేత
�xస�మ	 �ేPంచు��ందురF. 8888 ఏ జనమ	 ఏ #ాజ�మ	 బబ	లkను#ాజ?ౖన
T:బ	క�ెKజరF నక; �xస�మ	 �ేయTUల6 క బబ	లkను#ాà±క� �ా(f" తన
��డ]ద 12టBC ��న�ో �x"" TEను అత" �ేత బÐJN %ా Txశనమ	�ేPంచు వరక;
ఆ జనమ	ను ఖడ¶ మ	�ేతను �Ôమమ	 �ేతను �ెగ	ల;�ేతను h�fం�ెదను; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. 9999 �ాబట-C  ] పKవకNల�! ¯��ె%ాం(ేK! కలల; కను9ా#³!
�ాలజj® నుల�! మంతKà® ల�! ]రF బబ	లkను #ాàనక; �xసుల; �ాక;ందుర"
]�� పల;క;నప�డ� ]రF 9ా#S" లm� 12టCక;(f. 10101010 ]రF ] భ�!"
అనుభVంపక;ండ !మ	4ను దూరమ	%ా ��>9Eయ	నటB6 ను, !మ	4ను TEను
9:ళ6%tటBC నటB6 ను, ]రF నhంచునటB6 ను 9ారF అబదz  పKవచనమ	ల; ]క;
పKకట-ంతpరF. 11111111 అP�ే ఏ జనుల; బబ	లkను#ాà �ా(f �I\ం���I తమ ��డను
వంA అత"�I �xస�మ	 �ేయ	దు#� ఆ జనులను తమ �ేశమ	లk �ాప�రమ	ండ
"�ెdదను. 9ారF తమ భ�!" ZLద� పరచు��ందురF, TEను 9ా#S�I T:మ4��
కల;గజ³తpను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 12121212 TEను ఆ మ�టలనుబట-C  య��x#ాజ?ౖన
Zి���య��� ఇట6 ంట-"బబ	లkను#ాà±క� �ా(f" ] ��డ ]ద 12టBC ��",
అత"�I" అత" జనులక;ను �xసులsౖన PQడల ]రF బKదుక;దురF 13131313
బబ	లkను#ాàనక; �xసుల;�ాTUల6 " జనులVషయ��� PQ�9ా ఆజ®
ఇAdనటB6  ఖడ¶ మ	�ేతT:ౖనను �Ôమమ	�ేతT:ౖనను �ెగ	ల; �ేతT:ౖనను వ�ను
 పKజల;ను �xవTEల? 14141414 �ావ�న]రF బబ	లkను#ాàనక;
�xసుల;�ాక;ందుర" ]�� �ెప� పKవకNల; అబదw�¤ పKకట-ంచుచుTx`రF, TEను
9ా#S" పంపల�దు, 9ా#S మ�టల నం%§క#Sంపవదుw , ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 15151515 



TEను !మ	4ను ��>9Eయ	నటB6 ను, ]రFను ]�� పKవAంచు ] పKవకNల;ను
నhంచు నటB6 ను, 9ారF Tx Txమమ	నుబట-C  అబదzమ	%ా పKవ AంచుచుTx`రF.
మ#Sయ	 య�జక;ల��ను ఈ పKజ లంద#S��ను TEను ఈ మ�టల; �ె1ిuJ" 16161616
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాPQ�9ా మం��రప� ఉపకరణ మ	ల; ఇప�(ే
�ఘÖమ	%ా బబ	లkనునుం(f మరల �ేబడ�న" పKవAంప� ] పKవకNల; ]��
అబదzమ	ల; �ెప�చుTx`రF, 9ా#S మ�టలక; �ెV±గ¶క;(f. 17171717 9ా#S మ�ట
Vనక;(f; బబ	లkను #ాàనక; �xసులsౖనPQడల ]రF బKదుక;దురF; ఈ
పటCణమ	 �ా(ై��TEల? 18181818 9ారF పKవకNలsౖనPQడల, PQ�9ా 9ాక;� 9ా#S�I
��(ైయ	ం(fనPQడల, PQ�9ా మం��రమ	లkను య��x#ాà
మం��రమ	లkను PQర�షల�మ	లkను W ÌింAయ	ండ� ఉపకరణమ	ల;
బబ	లkనునక; ��"�� బడక;ండ�నటB6  9ారF Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	
PQ�9ాను బJమ�ల;��నుట �¤ల;. 19191919 బబ	లkను #ాజ?ౖన T:బ	క�ెK జరF
PQర�షల�మ	లkనుం(f PQ�య��×మ	 క;మ�రF (ైన PQ�ÅTx�ను య��x
PQర�షల�మ	ల పK¥xనుల నంద#S" బబ	లkనునక; �ెర%ా
¬Zి��"��Pనప�డ� 20202020 అతడ� V(fA12ట-Cన సN ంభమ	లనుగ�#Sdయ	
సమ	దKమ	ను గ�#Sdయ	 గడమం�ెలనుగ�#Sdయ	 ఈ పటCణమ	లk !%S>న
ఉపకరణమ	లనుగ�#Sdయ	 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�. 21212121 PQ�9ా మం��రమ	లkను య��x#ాà నగరFలkను
PQర�ష ల�మ	లkను W ÌింAన ఉపకరణమ	లనుగ�#Sd ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�ను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	T:ౖన PQ�9ా ఈల�గ	 నTE Z2లVచుdచుTx`డ� 22222222 అV
బబ	లkనునక; �ేబడ�ను, TEను ఆ ఉపకరణమ	లను ద#SîంA �ె1ిuంA PÀ



సÍలమ	లk 9ాట-" మరల నుంచు �ాలమ	 వరక; అV అక�డ నుండవలsను; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�.

P#§4య� 28P#§4య� 28P#§4య� 28P#§4య� 28

1111 య��x#ాజ?ౖన Zి���య� P�ల;బ(f ఆరంభమ	న Txల¶ వ సంవతqరమ	
అPదవ T:లలk %Sëãను9ాడ�ను పKవకNయ	ను అ ȩ̀ రF క;మ�రFడ�T:ౖన
హనTx� య�జక;ల PQదుటను పKజలంద#SPQదుటను PQ�9ా మం��ర
మ	లk Tx�� ఈల�గT:ను 2222 ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుd చుTx`డ� TEను బబ	లkను#ాà �ా(f"
V#SAయ	Tx`ను. 3333 #?ండ� సంవతqరమ	లలk%ా బబ	లkను #ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరF
ఈ సÍలమ	లkనుం(f బబ	లkనునక; ¬Zి��"��Pన PQ�9ా మం��రప�
ఉపకరణమ	 ల"`ట-" ఇచdట-�I మరల �ె1ిuం�ెదను. 4444 బబ	లkను #ాà �ా(f"
VరFగ%tట-C  PQ�య��×మ	 క;మ�రFడ�ను య��x#ాàT:ౖన PQ�ÅTx�ను,
బబ	లkనునక; �ెర%t" ��Pన య�దులనం��#S", PÀ సÍలమ	నక; J#S%S
ర1ిuం�ె దను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 5555 అప�డ� పKవకNPQ�న P#§4య�
య�జక;లPQదుటను PQ�9ా మం��ర మ	లk "ల;చుచున`
పKజలంద#SPQదుటను పKవకNPQ�న హనTx��� ఇట6 T:ను 6666 ఆల�గ	న
జరFగ	ను%ాక, PQ�9ా ఆల�గ	నTE �ేయ	ను%ాక, PQ�9ా మం��రప�
ఉపకరణమ	ల"`ట-", �ెర%t"��బ(fన 9ా#S నంద#S" PQ�9ా
బబ	లkనులkనుం(f ఈ సÍలమ	నక; �ె1ిuంA వ� పKకట-ంAన మ�టలను
T:ర9EరFdను%ాక. 7777 అPనను TEను  �ెవ�లలkను ఈ పKజలంద#S �ెవ�ల లkను



�ెప�చున`మ�టను AతN %SంA Vనుమ	. 8888 Txక;ను క;ను మ	ందు%ా నున`
పKవకNల;, అTEక�ేశమ	లక; మ}#ాజ�మ	లక; V#�ధమ	%ా య	దzమ	ల;
జరFగ	 న"య	, �×డ� సంభVంచు న"య	, �ెగ	ల;కల;గ	న"య	
ప�ర��ాలమందు పKకట-ంచుచు వAd#S. 9999 అP�ే �³మమ	 కల;గ	న"
పKకట-ంచు పKవకN య	Tx`(ే, అత" మ�ట T:ర9E#SనPQడల PQ�9ా "జమ	%ా
అత" పం12న" ±ప���నదగ	న" పKవకNPQ�న P#§4య� �ెపu%ా 10101010
పKవకNPQ�న హనTx� పKవకNPQ�న P#§4య� ��డ ]దనుం(f ఆ �ా(f" ¬Zి �x"
V#SA 11111111 పKజలంద#S PQదుట ఇట6 T:నుPQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుd
చుTx`డ�#?ండ� సంవతqరమ	లలk%ా TEను బబ	లkను #ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరF
�ా(f" సర�జనమ	ల ��డ]ద నుం(f �¾ల%SంA �x" V#SA9EZ2దను; అంతట
పKవకNPQ�న P#§4య� 9:È6��PQను. 12121212 పKవకNPQ�న హనTx� పKవకNPQ�న
P#§4య� ��డ ]దనున` �ా(f" V#SAనతరF9ాత PQ�9ా 9ాక;�
P#§4య�క; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 13131313 వ� ��P హనTx���
ఇట6 నుమ	PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�వ� ��య��ా(f" V#SAJ9E,
�x"�I పKJ%ా ఇనుప�ా(f" �ేPంచవలsను. 14141414 ఇW\ా  P�ల; �ేవ�డ�ను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�ఈ
జనులందరFను బబ	 లkను #ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరFనక; �xసుల; �ావలsన" 9ా#S
��డ]ద ఇనుప�ా(f య	ంAJ" గనుక 9ారF అత"�I �xసులగ	దురF,
భ�జంతpవ�లను కcడ TEను అత"�I అపu%SంAయ	Tx`ను. 15151515 అంతట
పKవకNPQ�న P#§4య� పKవకNPQ�న హనTx��� ఇట6 T:నుహనTx� Vనుమ	;
PQ�9ా "ను` పంపల�దు, ఈ పKజలను అబదzమ	ను



ఆశ\Pంపజ³య	చుTx`వ�. 16161616 �ా%ా PQ�9ా ఈ మ�ట
Z2లVచుdచుTx`డ�భ�!]ద నుం(f TEను "ను` ��ట-C9Eయ	చుTx`ను,
PQ�9ా ]ద JరFగ	బµటB�ేయ	ట�?r వ� జనులను 1LK#³1ింA JV గనుక ఈ
సంవతqరమ	 వ� మరణమ�దువ� అ" �ె12uను. 17171717 ఆ సంవతqర�¤ P�డవ
T:లలk పKవకNPQ�న హనTx� మృJTUం�ెను.

P#§4య� 29P#§4య� 29P#§4య� 29P#§4య� 29

1111 #ాజ?ౖన PQ�ÅTx� త>6యగ	 #ాణÝయ	, #ాజ ప#S9ారమ	ను, 2222 య��xలkను
PQర�షల�మ	లkనున` అ¥�పతpల;ను, hలu�ారFల;ను, కం¯ాల;ల;ను
PQర�ష ల�మ	ను V(fA 9:È6న తరF9ాత పKవకNPQ�న P#§4య� పJKకలk
>üంA, య��x#ాజ?ౖన Zి���య� బబ	 లkనులkనున` బబ	లkను #ాజ?ౖన T:బ	క
�ెKజరFTUదwక; పం1ిన �ాâాను క;మ�రF(ైన ఎల��Wా�ేతను, 3333 ©̈Ú�య�
క;మ�రF(ైన %?మ#ా��ేతను, PQర�షల�మ	లkనుం(f �ెర పటCబ(f��Pన9ా#S
12దwలలk W ÌింAన9ా#S�I" య�జ క;లక;ను పKవకNలక;ను PQర�షల�మ	నుం(f
బబ	లkనునక; అతడ� �ెర%t"��Pన జనులకంద#S�I" పం1ింAన మ�టల;
ఇ9: 4444 ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	ల క¥� పJ య	నగ	 PQ�9ా తన
1LK#³పణ�ేత బబ	లkనునక; �ెర¬Zి��" ��బ(fన9ా#Sకంద#S�I ఈల�గ	 ఆజ®
ఇచుdచుTx`డ� 5555 ఇండ�6  కట-C ంచు��" 9ాట-లk "వ Zించు(f, ��టల; Txట- 9ాట-
ఫలమ	లను అనుభVంచు(f, 6666 12ం(f6 ండ�6  �ేZి��" క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను
కను(f, అక�డ ఏ!య	 ]క; తక;�వల�క;ండ అ�వృ��z��ందు ట�?r 9ారF
క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను కనునటB6  ] క;మ� రFలక; 12ం(f6 ండ�6  �ేయ	(f, ]



క;మ�#?Nలక; ప�రFషpలను సం�ా��ంచు(f. 7777 TEను !మ	4ను �ెర%t"��Pన
పటC  ణమ	±క� �³మమ	�Å#S �x"��రక; PQ�9ాను �Kా రÍన �ేయ	(f, �x"
�³మమ	 ] �³మమ	నక; �ారణమగ	ను. 8888 ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	ల
క¥� పJయ	నగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�] మధ�నున`
పKవకNల�ేతT:ౖ నను మంతKà® ల�ేతT:ౖనను ]రF ¹స��క;(f, ]లk కలల;
కను9ా#S మ�టల; Vనక;(f. 9999 9ారF Tx Txమ మ	నుబట-C  అబదz  పKవచనమ	
లను ]�� �ెప�దురF, TEను 9ా#S" పంపల�దు; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 10101010 
PQ�9ా ఈ ఆజ® ఇచుd చుTx`డ�బబ	లkను #ాజ�మ	నక; (ెబË�� సంవతqర
మ	ల; గJంAన తరF9ాతTE !మ	4నుగ�#Sd TEను ప>�Iన �భ9ారN T:ర9E#Sd
PÀ సÍలమ	నక; !మ	4ను J#S%S ర1ిuంచు నటB6  TEను !మ	4ను ద#Sîంతpను.
11111111 TEను !మ	4నుగ�#Sd ఉ�ేw hంAన సంగతpలను TET:రFగ	దును, #ాబ¢వ� �ాల
మందు ]క; "#§mణకల;గ	నటB6 %ా అV సమ�¥xనకర ���న ఉ�ేw శమ	ల�%ా"
}"కర���నV �ావ�; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 12121212 ]రF Txక; nఱÃ12టBC దు#³"
]రF Txక; �Kా రÍన�ేయ	చు వతpN #³" TEను ] మనV ఆల�Iంతpను. 13131313 ]రF
నను` 9:ద�Iన PQడల, ప�రÞమనసుq�� నను` గ�#Sd V�xరణ �ేయ	T:డల
]రF నను` కను %tందురF, 14141414 నను` TEను ]క; కనుపరచు��ందును; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. TEను !మ	4ను �ెరలkనుం(f ర1ిuం�ె దను; TEను
!మ	4ను �ెరపట-C  P� జనులలk"�I ఏ సÍలమ	ల లk"�I !మ	4ను
��>9EZిJT° ఆ జనులంద#Sలkనుం(fయ	 ఆ సÍలమ	ల"`ట-లkనుం(fయ	
!మ	4ను సమకc#Sd ర1ిuం�ెదను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. ఎచdటనుం(f
!మ	4ను �ెరక;పం1ిJT° అచdట-�³ !మ	4ను మరల ర1ిuంతpను. 15151515 



బబ	లkనులk ]క; PQ�9ా పKవకN లను "య!ంAయ	Tx`డ" ]రF
�ెప���ంట-#³, 16161616 స#³, �x�దు Zిం}సనమందు కcరFd"య	న` #ాàను
గ�#Sdయ	, ]��కcడ �ెరలk"�I��క PÀ పటCణ మ	లk "వZించు
పKజలనుగ�#Sdయ	, ] స� దరFలనుగ�#Sdయ	, PQ�9ా ఈ మ�ట
Z2లVచుd చుTx`డ� 17171717 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�TEను 9ా#S]���I ఖడ¶ మ	ను �Ôమమ	ను �ెగ	ల;ను
పంప�చుTx`ను; క;È6 �³వలమ	 �ె(f��P Jనశక�మ	�ా" ఆ అం¸రప�
పండ6 ను ఒకడ� �ార9Eయ	నటB6  TEను9ా#S" అపu%SంచుచుTx`ను; 18181818 PQ�9ా
9ాక;� ఇ�ే. 9ారF VనTUల6 "9ా#?r, TEను 12ందలకడ ల�A పKవకNలsౖన Tx ZLవక;ల
�ేత9ా#S±దwక; పం1ిన Tx మ�టలను ఆల�Iంపక ��P#S. 19191919 గనుక TEను
ఖడ¶ మ	�ేతను �Ôమమ	�ేతను �ెగ	ల;�ేతను 9ా#S" ©̈ంZించుచు
భ�#ాజ�మ	ల"`ట-లk 9ా#S" ఇటB అటB �ెదర%tటBC దును; TEను 9ా#S"
��>9Eయ	 జనులంద#Sలk Wా�ాసuదమ	%ాను Vస4య�ారణమ	%ాను
అప}¯ా� సuదమ	%ాను "ం�xసuదమ	%ాను ఉండ�నటB6  9ా#S"
అపu%SంచుచుTx`న" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 20202020 TEను
PQర�షల�మ	లkనుం(f బబ	లkనునక; �ెర%t" ��Pన 9ారల�#ా, ]రందరF
PQ�9ా ఆజ®ను ఆల �Iంచు(f. 21212121 Tx Txమమ	నుబట-C  ]క;
అబదzపKవచనమ	ల; పKక ట-ంచు �Åల�య� క;మ�రF(ైన అ}బ	ను గ�#Sdయ	,
మయW య� క;మ�రF(ైన Zి���య�ను గ�#Sdయ	, ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�ను
Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� 22222222
ఆల�Iంచు(f, 9ారF ఇW\ా P�Úయ	లలk దు#ా4ర¶మ	 జ#S%Sంచుచు, తమ



��రFగ	9ా#S ´µర�ల�� వ��చ#Sంచుచు, TEను 9ా#S �ాజj® 1ింప" అబదzప�
మ�టలను Tx Txమమ	నుబట-C  పKకట-ంచుచువAd#S, TETE PÀ సంగJ"
�ె>Zి��"న 9ాడT:ౖ ¯ా�f%ానుTx`ను. �ా%ా బబ	లkను#ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరF�ేJ�I
9ా#S" అపu%SంచుచుTx`ను, ]రF చూచుచుండ%ా అతడ� 9ా#S"
హతమ	�ేయ	ను; 23232323 �ెర పటCబ(f బబ	లkనులkనున` య��x9ారందరFను
బబ	 లkను#ాà అ%S`లk �ా>dన Zి���య�వలsను అ}బ	 వలsను PQ�9ా
"ను` �ేయ	ను%ాక" �ెప�చు 9ా#S 1Lళ6ను Wాపవచనమ	%ా 9ాడ���ందురF;
ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 24242424 T: ¼̈ల�]య	(ైన Ì2మయ�క; �మ�ట �ె>య
జ³య	మ	 25252525 ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	 నగ	 PQ�9ా
ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� 26262626 9:ఱ�Ã  9ా#?r తమ	4ను �xమ	 పKవకNలను%ా
ఏరuరచు��ను9ా#S" వ� సం�?ళ6�ేత బం¥�ంA బÐండలk 9EPంAనటB6 %ా,
య�జక;(ైన PQ�య��xక; పKJ%ా PQ�9ా మం��ర Vషయమ	లలk 12ౖ
V�xరణకరNయగ	 య�జక;"%ా PQ�9ా "ను` "య!ం�ెన"
PQర�షల�మ	లk నున` పKజలకంద#S�I" య�జక;డగ	 మయW య�
క;మ�రFడగ	 జ?ఫTx�క;ను య�జక;లకంద#S�I" వ�  1LరటTE పJKక లను
పం1ిJ9E. 27272727 అTx��¬య	(ైన P#§4య�ను 9Eల గ��w ంపక��JV? 28282828 అతడ�
తను` �xను ]క; పKవకN ను%ా �ేZి��T:నుగ�x అ��య	%ాక�ºర ��ాలమ	 ]రF
�ాప�రమ	ందురF, "వZించుట�?r Pండ�6  కట-C ంచు��ను(f, ఫలమ	ల; Jనుట�?r
��టల; TxటB(f, అ" బబ	లkనులk నున` మ�క; అతడ� వరNమ�నమ	
పం1ియ	Tx`డ�, 29292929 అప�డ� య�జక;(ైన జ?ఫTx� పKవకN PQ�న P#§4య�
Vనుచుండ%ా ఆ పJKకను చ��V V"1ిం�ెను 30303030 అంతట PQ�9ా9ాక;�



P#§4య�క; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 31313131 �ెరలkనున` 9ా#Sకంద#S�I
వ� పంపవలZిన వరNమ�న�¤మన%ా PQ�9ా T: ¼̈ల� ]య	(ైన
Ì2మయ�నుగ�#Sd PÀల�గ	 Z2లVచుd చుTx`డ�TEను అత" పంపక��Pనను
Ì2మయ� ]క; పKవAంప�చు అబదzప� మ�టలను నమ	4నటB6  �ేZ2ను గనుక
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�. 32323232 T: ¼̈ల� ]య	(ైన Ì2మయ�
PQ�9ా]ద JరFగ	బµటB �ేయ	దమ" �xట-ం�ెను గనుక అత"" అత"
సం�xనమ	ను TEను h�fంచుచుTx`ను; ఈ జనులలk �ాప�రమ	ండ�9ా
(ొకడ�ను అత"�I !%S>య	ండడ�, Tx పKజలక; TEను �ేయ	 �¤ల;ను అతడ�
చూడడ�; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�.

P#§4య� 30P#§4య� 30P#§4య� 30P#§4య� 30

1111 PQ�9ా±దwనుం(f వAd P#§4య�క; పKత�m ���న 9ాక;�. 2222 ఇW\ా P�ల;
�ేవ�డగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� 3333 #ాబ¢వ� ��నమ	లలk TEను
ఇW\ా P�ల;9ారFను య��x9ారFనగ	 Tx పKజ లను �ెరలkనుం(f V(f1ింA, 9ా#S
1ితరFలక; TE"Adన �ేశమ	ను 9ారF ¯ా�¥ºనపరచు��నునటB6  9ా#S" J#S%S
ర1ిuం�ెదన" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. �ావ�న TEను �� �ె1ిuన
మ�టల"`ట-" ఒక ప�సN కమ	లk 9Kా Zియ	ంచు��నుమ	. 4444 PQ�9ా
ఇW\ా P�ల;9ా#S"గ�#Sdయ	 య��x 9ా#S"గ�#Sdయ	 Z2లVAdనమ�ట>V. 5555 
PQ�9ా Pట6 T:నుసమ�¥xనమ	ల�"�ాలమ	న �J�ేతను ��గ	ల; �ేతను
జనుల; �³క9Eయ%ా VనుచుTx`మ	. 6666 ]రF V�x #SంA �ె>Zి��ను(f;
ప�రFషpల; పKసూJ 9Eదన�� 1ిల6 లను కందు#ా? పKసవ9Eదనపడ� ZీN �లవలs



ప�రFషpలందరFను నడ�మ	]ద �ేతpల;ంచు��నుటయ	, 9ా#S మ	ఖమ	ల;
�ెల6 బµరFటయ	 Txక; కనబడ�చున`�ే!? 7777 అã�, PQంత భయంకర���న
��నమ	! అట-C  ��నమ	 మ#S±కట- #ాదు; అ�� య��Åబ	 సంతJ9ా#S�I ఆపద
�ెచుd��నమ	; అPనను 9ారF �x"లk పడక;ండ ర�fంపబడ�దురF. 8888
Z2న�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుd చుTx`డ�క;న` �ా(f
 ��డ నుండక;ండ ఆ ��న మ	న TEను �x" V#SA  కట6 ను �ెం12దను; ఇకను
అను�ల; య��Åబ	 సంతJ9ా#S�ేత �xస�మ	 �ేPంచు ��నరF %ా" 9999 9ారF
తమ �ేవ�(ైన PQ�9ా నగ	 TEను 9ా#S]ద #ాà%ా "య!ంచు �x�దును
ZLVంచు దురF. 10101010 మ#Sయ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ే మన%ాTx ZLవక;డ9:ౖన
య��Åబ�, భయపడక;మ	; ఇW\ా P�లc, Vస4యnందక;మ	,TEను
దూరమ	ననుండ� "ను`ను, �ెర లk"�I ��Pన �ేశమ	ననుండ� 
సం�xనప�9ా#S" ర�fంచుచుTx`ను; బ¿ద#Sంచు9ాడ� ల�క;ండ య��Åబ	 సంతJ
J#S%S వAd "మ4ÈంA T:మ4�� ��ందును. 11111111 PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ే"ను`
ర�fంచుటక; TEను క; ��(ైయ	Tx`ను, "ను` �ెదర%tట-Cన జనమ	ల"`ట-"
TEను సమ�లTxశనమ	 �ేZ2దను %ా" "ను` సమ�ల Txశనమ	 �ేయను,
అP�ే ఏమ�తKమ	ను "#�w Ìి"%ా ఎంచక;ండTE "ను` !తమ	%ా h�fంచుదును.
12121212 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� 9ా�¥� �ర���న��,  %ాయమ	
బµధకర���న��; 13131313  �ాప మ	ల; VసN #Sంప%ా శతpK వ� ��ట-CనటB6   %tపu
�ోషమ	ను బట-C  TEను క; క� Sనhm�ేZి "ను` %ాయపరAయ	Tx`ను; �ా%ా 
పmమ	న 9ా�జ?�మ�డ�9ా(ెవడ�ను ల�డ�,  %ాయమ	లక; A�Iతq �ేయద%Sన
మందు క; ల�దు. 14141414  ZL` ©̈తpలందరF "ను` మరAయ	Tx`రF, 9ారF



"ను` గ�#Sd V�x#SంపరF. 15151515  %ాయమ	�ేత వ� అర�ెద9E!? క; క>%Sన
TU1ిu "9ారణ �ాదు;  �ాపమ	ల; VసN  #SంAనందున  �ోషమ	లనుబట-C  TEను
"ను` ఈల�గ	 �ేయ	చుTx`ను. 16161616 "ను` !ంగ	9ారందరF !ం%S
9Eయబడ�దురF, "ను` బµ¥�ంచు9ారందరF ఎవడ�ను తపu క;ండ �ెరలk"�I
��వ�దురF, "ను` �ోచు��ను9ారF �ోప�డ� ¯�మ4గ	దురF, "ను`
అపహ#Sంచు9ా#Sనంద#S" �ోప�డ� ¯�మ	4%ా అపu%Sం�ెదను. 17171717 9ారFఎవరFను
లm�12టC" Zీãన"య	 9:>9Eయబ(fనద"య	 క; 1LరF12టBC చుTx`రF;
అP�ే TEను క; ఆ#�గ�మ	 కల;గజ³Z2దను  %ాయమ	లను మ�T:uదను; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. 18181818 PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుdచుTx`డ�య��Åబ	
"9ాససÍలమ	లను కరFణÝంA 9ా" గ	(xరమ	 లను TEను �ెరలkనుం(f
ర1ిuంతpను; అప�డ� పటCణమ	 �x" ��ండ]ద కటCబడ�ను, నగ#Sయ	
య�xపK�ారమ	 "9ాసుల; గలదగ	ను. 19191919 9ాట-లk కృతజ®�x¯�N తKమ	లను
సంభKమ పడ�9ా#S స�రమ	ను Vనబడ�ను, జనుల; తక;�వ మం�� �ాక;ండ
TEను 9ా#S" VసN #Sంపజ³Z2దను, అల;uల; �ాక;ండ TEను 9ా#S" ఘనుల;%ా
జ³Z2దను. 20202020 9ా#S క;మ� రFల; మ	నుపట-వలsనుందురF, 9ా#S సమ�జమ	 Tx
PQదుట ¯ాÍ 1ింపబడ�ను, 9ా#S" బµధపరచు9ా#S నంద#S" h�fం�ె దను. 21212121
9ా#Sలk ప�ట-Cన9ాడ� 9ా#S�I #ాà%ా ఉండ�ను, 9ా#S మధ�ను ప�ట-Cన9ా(ొకడ�
9ా#S TEల;ను, Tx స]ప మ	నక; వచుdటక; ¥ైర�మ	 �ెచుd��ను9ా(ెవడ�? Tx
స"`¥��I వచుdనటB6 %ా TEను 9ా"" �ేర�ºZ2దను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 22222222
అప�డ� ]రF Txక; పKజలsౖ య	ందురF TEను ]క; �ేవ�డT:ౖ య	ందును. 23232323
ఇ��%� PQ�9ా మ�గ\తయను 12ను%ా> బయల;�ేరFచున`��, అ�� %Sర%Sర



JరFగ	 సు(f%ా>, అ�� దుషpC ల]ద 12ళØ6 న ��గ	ను. 24242424 తన �ార�మ	 మ	%Sంచు
వరక; తన హృదయ�లkచనలను T:ర9EరFdవరక; PQ�9ా �Å�ా%S` చల�6 రదు,
అంత���నమ	లలk ]#§ సంగJ" గ\ ©̈ంతpరF.

P#§4య� 31P#§4య� 31P#§4య� 31P#§4య� 31

1111 PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ేఆ �ాలమ	న TEను ఇW\ా P�ల; వంశసుÍ లకంద#S�I
�ేవ�డT:ౖ య	ందును, 9ారF Txక; పKజలsౖ య	ందురF. 2222 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2ల
VచుdచుTx`డ�ఖడ¶ మ	ను త1ిuంచు��"న9ా#?r జనుల; అరణ�మ	లk
దయTUం��#S గనుక ఇW\ా P�ల; VW\ా ంJ TUందునటB6  TEను 9:ళØ6 దుననుచుTx`డ�.
3333 �xల�ాలమ	 �I\ందట PQ�9ా Txక; పKత�m��� Pట6  T:ను Wాశ�త���న
1LKమ�� TEను "ను` 1LK!ంచుచుTx`ను గనుక Vడ�వక PQడల కృప
చూప�చుTx`ను. 4444 ఇW\ా  P�ల; కన��ా, వ� కటCబడ�నటB6  TE"క]దట "ను`
కట-C ంతpను; వ� మరల తంబ	రలను 9ాPంతpవ�, సంభKమ పడ�9ా#S
Txట�మ	లలk క>Z2దవ�. 5555 వ� ��¹Ö ను ��ండల]ద �xK �Ôవల;6 లను మరల
TxటMదవ�, TxటB 9ారF 9ాట- ఫలమ	లను అనుభVం�ెదరF. 6666 ఎâKా Pమ	
పర�తమ	ల]ద �ావ>9ారF �³క9EZిZీãనునక; మన �ేవ�(ైన
PQ�9ా±దwక; ��వ�దమ	 రండ" �ెప� ��నమ	 "రÞయమ�PQను. 7777 
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుd చుTx`డ�య��Åబ	నుబట-C  సం��షమ	%ా �ాడ�(f,
#ాజ�మ	లక; hరసqగ	 జనమ	నుబట-C  ఉ�xqహధ�" �ేయ	(f, పKకట-ంచు(f
సుN J�ేయ	(fPQ�9ా, ఇW\ా  P�ల;లk W ÌింAన  పKజను ర�fంప�] అ"
బJమ�ల;(f. 8888 ఉతN ర�ేశమ	లkనుం(fయ	 TEను 9ా#S" ర1ిuంచు చుTx`ను,



గ	\ (fi9ా#STE! క;ంట-9ా#STE! గ#S»ణ	ల TE! పKసVంచు ZీN �లTE!
భ���గంతమ	లనుం(f అంద #S" సమకcరFdచుTx`ను, మ}సంఘ���
9ా#Sక�(f�I J#S%S వ�ెdదరF 9999 9ారF ఏడ�dచు వ�ెdదరF, 9ారF నను`
�Kా #SÍంచుచుండ%ా TEను 9ా#S" న(f1ించుదును, 9ారF �¾ట-Kల6 క;ండ చక�%ా ��వ�
బµటను ళ6  �ాల;వల ±దw  9ా#S" న(f1ింతpను. ఇW\ా P�ల;నక; TEను తం(fK"
�ాTx? ఎâKా Pమ	 Tx జ³�ష¡  క;మ�రFడ� �ా(x? 10101010 జనుల�#ా, PQ�9ా మ�ట
Vను(f; దూర���న �º�పమ	లలk"9ా#S�I �x" పKకట-ంప�(fఇW\ా P�ల;ను
�ెదర%tట-Cన9ాడ� 9ా" సమకc#Sd, %tఱÃల�ాప#S తన మందను �ా�ాడ�నటB6
�ా�ాడ�న" �ె>యజ³య	(f. 11111111 PQ�9ా య��Åబ	 వంశసుÍ లను V¹Aంచు
చుTx`డ�, 9ా#SకంటM బలవంతp(ైన 9ా" �ేJలkనుం(f 9ా#S"
V(f1ించుచుTx`డ� 12121212 9ారF వAd Zీãను ��ండ ]ద ఉ�xqహధ�" �ేతpరF;
PQ�9ా �ేయ	 ఉప �ారమ	నుబట-Cయ	 %�ధుమలనుబట-Cయ	 �xK �Ôరసమ	ను
బట-Cయ	 �ైలమ	నుబట-Cయ	, %tఱÃలక;ను ప�వ�లక;ను ప�టBC
1ిల6 లనుబట-Cయ	 సమ�హమ	ల;%ా వ�ెdదరF; 9ా#Sక T:న`ట-�I" కృhంపక
ళØ6 �ారF ��టవలs నుందురF. 13131313 9ా#S దుఃఖమ	నక; పKJ%ా సం��ష!Ad
9ా#S" ఆద #Sం�ెదను, V�xరమ	 ��ట-C9EZి TEను 9ా#S�I ఆనందమ	 కల;గజ³తpను

గనుక కన�కల;ను ¸°వనుల;ను వృదుz ల;ను కc(f Txట�మందు సం��Ìిం�ెదరF.
14141414 ��\ వ���� య�జక;లను సం��షపర�ెదను, Tx జనుల; Tx ఉప�ార మ	లను
�ె>Zి��" తృ1ిN TUందుదురF; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 15151515 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�ఆల �Iంచు(f, #ామ�లk అంగల�రFuను మ} #�దనధ�"య	
Vనబడ�చున`V; #ా Á̈ల; తన 1ిల6 లను గ�#Sd P�డ�d చున`��; ఆ�� 1ిల6 ల;



ల�క��Pనందున ఆ�� 9ా#S" గ�#Sd ఓ�xరFu ��ందTUల6 క;న`��. 16161616 PQ�9ా
ఈ ఆజ® ఇచుdచుTx`డ�ఏడ�వక ఊర��నుమ	, క`ళØ6  Vడ�చుట మ�నుమ	; 
�I\యసఫల���, జనుల; శతpK వ�" �ేశమ	లkనుం(f J#S%S వ�ెdదరF; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. 17171717 #ాబ¢వ� �ాలమ	నందు క; �¤ల; కల;గ	నను న!్మక
య	న`��,  1ిల6 ల; J#S%S తమ స��ేశమ	నక; వ�ెdదరF; ఇ�ే PQ�9ా
9ాక;�. 18181818 వ� నను` h�fంAJV, �ా(f�I అల9ాటB�ా" �Å(ె �ెబËలక;
లkబడ�నటB6 %ా TEను hmక; లkబడ�చుTx`ను, వ� Tx �ేవ�డ9:ౖన
PQ�9ావ�, వ� Tx మనసుqను JK1ిuన PQడల TEను JరFగ	దును అ"
ఎâKా Pమ	 అంగల�రFd చుండ%ా TEను ఇప�(ే VనుచుTx`ను. 19191919 TEను J#S%Sన
తరF9ాత పWాd�xN పప(fJ", TEను సంగJ �ె>Zి��" �¾డ చరFచు��ంట-", Tx
బµల� �ాలమందు క>%Sన "ందను భ#Sంచుచు TEను అవమ�నమ	 TUం��
Zిగ	¶ ప(fJ". 20202020 ఎâKా Pమ	 Tx �IషC���న క;మ�రF(x? Txక; మ	దుw  ë(xi ?
TEనత"�I V#�ధమ	గ మ�టల�డ�నప�(ెల6  అత" జj® పకమ	 నను`
Vడ�వక;న`��, అత"గ�#Sd Tx కడ�ప�లk �xల� 9Eదన%ా నున`��, తపuక
TEనత" కరFణÝంతpను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 21212121 ఇW\ా P�ల; క;మ�#§,
స#Sహదుw #ాళ6ను �ాJంచుమ	, �ోవచూప� సN ంభమ	లను "ల;వబ¿టBC మ	, వ�
9:È6న #ాజమ�ర¶మ	తటBC   మనసుq "ల;ప���నుమ	, JరFగ	మ	; ఈ 
పటCణమ	లక; J#S%S రమ	4. 22222222 వ� ఎTx`ళØ6  ఇటB అటB JరFగ	ల�డ�దువ�?
VWా�సఘ�తక;#ాల�, PQ�9ా  �ేశమ	లk నూతన���న �ార�మ	 జ#S%Sంచు
చుTx`డ�, ZీN � ప�రFషp" ఆవ#Sంచును. 23232323 ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�ను

Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�--�ెరలk



నుం(f TEను 9ా#S" J#S%S ర1ిuంAన తరF9ాత య��x�ేశమ	 లkను �x"
పటCణమ	లలkను జనుల;J�³తKమ�, పKJÌి¡ త పర�తమ�, PQ�9ా "ను`
ఆ�ర���ంచును %ాక అను మ�ట ఇకను 9ాడ���ందురF. 24242424 అలZియ	న` 9ా#S
ఆశను తృ1ిN పరచుదును,కృhంAన 9ా#Sనంద#S" "ంప� దును. 25252525 �ావ�న
ZLద�మ	 �ేయ	9ా#³!, మందల�� JరFగ	ల�డ�9ా#³!, య��x 9ారందరFను
పటCణసుÍ  లందరFను 9ా#S �ేశమ	లk �ాప�రమ	ందురF. 26262626 అంతలk TEను
�¤ల;��" ఆలkAంప%ా Tx "దK బహÑ VT°ద మ�PQను. 27272727 PQ�9ా 9ాక;�
ఇ�ేఇW\ా P�ల; �³తKమ	లkను య��x �³తKమ	లkను నరáజమ	ను
మృగáజమ	ను TEను చల;6  ��నమ	ల; వచుdచున`V. 28282828 9ా#S"
12ల6 %Sంచుటక;ను VరFగ%tటBC టక;ను పడ�ోKయ	ట క;ను Txశనమ	
�ేయ	టక;ను ©̈ంZించుటక;ను TETEల�గ	 క"12ట-C  య	ంట-T° ఆల�%³ 9ా#S"
¯ాÍ 1ించుటక;ను TxటBటక;ను క"12ట-Cయ	ందును; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 29292929
ఆ ��నమ	లలkతండ�K ల; �xK m�ాయల; Jన%ా 1ిల6 ల పళØ6  ప�>Z2నను మ�ట
9ాడ���నరF. 30303030 పKJ 9ాడ� తన �ోషమ	�ేతTE మృJTUందును; ఎవడ�
�xK m�ాయల; JనుT° 9ా" పæï6  ప�>య	ను. 31313131 ఇ��%� TEను
ఇW\ా P�ల;9ా#S��ను య��x9ా#S ��ను ��\ తN  "బంధన �ేయ	 ��నమ	ల;
వచుdచున`V; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 32323232 అ�� ఐగ	ప�N లkనుం(f 9ా#S"
ర1ిuంచుట�?r TEను 9ా#S" �ెP� పటBC ��"న ��నమ	న, 9ా#S 1ితరFల�� TEను
�ేZిన "బంధనవంట-�� �ాదు; TEను 9ా#S 12"!ట-T:ౖనను 9ారF ఆ "బంధనను
భంగమ	 �ేZి��"#S; P�ే PQ�9ా 9ాక;�. 33333333 ఈ ��నమ	లsౖన తరF9ాత TEను
ఇW\ా P�ల;9ా#S��ను య��x9ా#S��ను �ేయబ¢వ� "బంధన P�ే, 9ా#S



మనసుqలలk Tx ధర4V¥� ఉం�ెదను, 9ా#S హృదయమ	]ద �x" 9Kా Z2దను;
PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ే. 34343434 TEను 9ా#S�I �ేవ�డT:ౖ య	ందును 9ారF Txక;
జనులగ	దురF; 9ారF మ#S ఎన` డ�నుPQ�9ానుగ�#Sd బ¢ధTUందుదమ	
అ" తమ ��రFగ	9ా#S�I%ా" తమ స�దరFలక;%ా" ఉప�ేశమ	 �ేయరF;
TEను 9ా#S �ోషమ	లను m!ంA 9ా#S �ాప మ	లను ఇక T:న`డ�ను జj® పకమ	
�ేZి��నను గనుక అల;u ల�! ఘనుల�! అందరFను నT:`రFగ	దురF;
ఇ�ేPQ�9ా 9ాక;�. 35353535 పగట- 9:ల;గ	�?r సూరF�", #ాJK 9:ల;గ	�?r చందK
నmతKమ	లను "య!ంచు9ాడ�ను, �x" తరంగ మ	ల; �ÌించునటB6
సమ	దKమ	ను #³ప�9ాడ�నగ	 PQ�9ా ఆ మ�ట Z2లVచుdచుTx`డ�,
Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	 PQ�9ా అ" ఆయనక; 1LరF. 36363636 ఆ "యమమ	ల;
Tx స"`¥� నుండక;ండ ��PనPQడల ఇW\ా P�ల; సంతJ9ారF Tx స"`¥�"
ఎన`డ�ను జన మ	%ా ఉండక;ండ��వ�ను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 37373737 
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా 12ౖనున` ఆ�ాశ 9:ౖWాల�మ	ను ��ల;చుటయ	
�I\ందనున` భ�! ప�Tx దులను ప#SWó¥�ంచుటయ	 శక����నPQడల,
ఇW\ా P�ల; సం�xనమ	 �ేZిన సమసNమ	నుబట-C  TEను 9ా#Sనంద#S" ��Zి
9Eతpను; PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ే. 38383838 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2ల
VచుdచుTx`డ�#ాబ¢వ� ��నమ	లలk హనTE�ల; %�ప�రమ	 nదల;��"
మ�లగ	మ4మ	వరక; పటCణమ	 PQ�9ా 1Lరట కటCబడ�ను. 39393939 ��లనూల;
�x" �?దు రF%ా %ా#³బ	��ండవరక; ��వ�చు %�య�వరక; J#S%S ¯ాగ	ను. 40404040 
శవమ	ల;ను బ�(fదయ	 9Eయబడ� లkయ అంతయ	 �I�ోKను 9ాగ	వరక;ను
గ	ఱÃమ	ల గV"వరక;ను త�రFu��శనున` ��లమ	ల"`య	 PQ�9ాక;



పKJ Ìి¡ తమ	లగ	ను. అ�� మ#S ఎన`డ�ను 12ల6 %Sంపబడదు, పడ�ోKయబడదు.

P#§4య� 32P#§4య� 32P#§4య� 32P#§4య� 32

1111 య��x#ాజ?ౖన Zి���య� P�ల;బ(f ప��యవ... సంవతqరమ	న, అన%ా
T:బ	క�ెKజరF ఏల;బ(f పదు T:"! దవ సంవతqరమ	న
PQ�9ా±దwనుం(f P#§4య�క; పKత�m���న 9ాక;�. 2222 ఆ �ాలమ	న
బబ	లkను#ాà దండ� PQర�షల�మ	నక; మ	టC(f 9Eయ	చుండ%ా Zి���య�
P#§4య��� �ె1ిuన�ేమన%ాPQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�ఆలkAంచు(f, ఈ పటCణ మ	ను బబ	లkను#ాà �ేJ�I TEను
అపu%SంచుచుTx`ను, అతడ� �x" పటBC ��నును, 3333 య��x#ాజ?ౖన Zి���య�
కÚwయ	ల �ేJలkనుం(f త1ిuంచు��నక బబ	లkను#ాà �ేJ�I "శdయమ	%ా
అపu%Sంపబడ�ను, Zి���య� అత"�� మ	ఖ�మ	ü%ా మ�టల�డ�ను, కను`ల�ర
అత"చూచును, 4444 అతడ� Zి���య�ను బబ	లkనునక; ��"��వ�ను, TEను అత"
ద#Sîంచువరక; అతడక�డTE య	ండ�ను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�; 5555 ]రF
కÚwయ	ల�� య	దzమ	 �ేZినను ]రF జయమ	 TUందరF, అను మ�టల; 9Eల
పKకట-ంచుచుTx`వ" P#§4య��� �ె1ిu అత"" �ెరలk 9EPంA య	ం(ెను;
�ా%ా పKవకNPQ�న P#§4య� య��x #ాà మం��రమ	లkనున` �ెర¯ాల �Kా �ార
మ	లk ఉంచబ(fయ	ం(ెను. 6666 అంతట P#§4య� ఇట6 T:నుPQ�9ా 9ాక;�
Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 7777  తం(fK ��డబ	ట-Cన షలc6 మ	
క;మ�రFడగ	 హన�¤ల; ±దwక; వAd అTx��తpలkనున` Tx భ�!"
��నుటక; V¹చక;" ధర4మ	 �ే, �x" ��ను���నుమ" �ెప�ను. 8888 �ావ�న



Tx తం(fK ��డబ	ట-Cన9ా" క;మ�రF(ైన హన �¤ల; PQ�9ా మ�ట��ప�న
�ెర¯ాల �Kా �ార మ	లkనున` Tx±దwక; వAdబ¿Tx�]ను �ేశమంద>
అTx��తpలkనున` Tx భ�!" దయ�ేZి ��నుమ	, �x"�I 9ారసుడవ� 9E,
�x" V¹చనమ	 వలనTE జరFగవలsను, �x" ��ను���నుమ" Tx�� అన%ా,
అ�� PQ�9ా 9ాక;� అ" TEను �ె>Zి��" 9999 Tx తం(fK ��డబ	ట-Cన9ా"
క;మ�రF(ైన హన�¤ల; ��లమ	ను ��", ప��P�డ� తpలమ	ల 9:ం(f త�A
ఆత"�IAdJ". 10101010 TEను క\య పతKమ	 9Kా Zి మ	దK9EZి ¯ా{లను 1ి>1ింA
�xK సు�� ఆ 9:ం(f త�A 11111111 క\యపతKమ	ను, అన%ా మ	దKగల Vడ�దల �?r�Åల;ను
ఒడంబ(fకను మ	దKల�" Vడ�దల �?r�Åల;ను ఒడంబ(fకను ¬Zి��ంట-". 12121212
అప�డ� Tx తం(fK ��డబ	ట-Cన9ా" క;మ�రF(ైన హన�¤ల; ఎదు టను, ఆ
క\యపతKమ	లk �ే9Kా ల; �ేZిన ¯ా{ల PQదుటను, �ెర¯ాల �Kా �ారమ	లk
కcరFdన` య�దు లంద#SPQదుటను, TEను మహ ZLయ� క;మ�రFడగ	
TE#§య� క;మ�రF(ైన బµర�క;నక; ఆ క\యపతKమ	ను అపu%SంA 9ా#S కను`ల
PQదుట బµర�క;నక; ఈల�గ	 ఆజj® 1ింA J". 13131313 ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�ను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా 14141414 ఈ పతKమ	లను,
అన%ా మ	దKగల PÀ క\యపతKమ	ను మ	దKల�" క\యపతKమ	ను, వ� ¬Zి��"
అV బహÑ ��నమ	ల;ండ� నటB6  మంట-క;ండలk 9ాట-" �xA12టBC మ	. 15151515 ఇW\ా
P�ల; �ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�ఇండ�6 ను ��లమ	ల;ను �xK m��టల;ను ఇంక ఈ �ేశమ	లk
��నబడ�ను. 16161616 TE#§య� క;మ�రF(ైన బµర�క;�ేJ�I ఆ క\య పతKమ	ను
TEనపu%SంAన తరF9ాత PQ�9ాక; ఈల� గ	న �Kా రÍన �ేZిJ" 17171717 PQ�9ా,



పKభ	9ా Z2ౖన� మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా అను 1LరF వ ©̈ంచు9ా(x,
&రF(x, మ}�ే9ా,  య¥�కబలమ	�ేతను �xAన బµహÑవ��ేతను
భ�మ���ాశమ	లను సృ�ంAJV, క; అ¯ాధ����న�ే��య	 ల�దు. 18181818 వ�
9E9Eలమం���I కృపచూప�చు, తండ�K ల �ోషమ	ను 9ా#S తరF9ాత 9ా#S 1ిల6 ల
ఒ(fలk 9Eయ	9ాడవ�. 19191919 ఆలkచన Vషయమ	లk 9E %tపu9ాడవ�, �I\యల;
జ#S%Sంచు Vషయమ	లk శ�IN సంపను`డవ�, 9ా#S పKవరNనలనుబట-Cయ	 9ా#S
�I\య�ఫలమ	ను బట-Cయ	 అంద#S�I పKJఫల!చుdట�?r నరప�తpK ల
మ�ర¶మ	ల"`ట-" వ� కను`ల�ర చూచుచుTx`వ�. 20202020 వ� ఐగ	ప�N �ేశమ	లk
�ేZినటBC  TEట-వరక; ఇW\ా P�ల; 9ా#S మధ�ను ఇతర మనుషp�ల మధ�ను
సూచక �I\యలను మహ�x�ర�మ	లను �ేయ	చు TEట- వలs క; �×#SN
�ెచుd��నుచుTx`వ�. 21212121 సూచక �I\యలను మహ�x�ర�మ	లను జ#S%Sంచుచు
మ} బలమ	క>%S, �x1ిన �ేతpల; గల9ాడ9:ౖ మ}భయమ	 ప�ట-C ంA, ఐగ	ప�N
�ేశమ	లkనుం(f  పKజలను ర1ిuంA 22222222 ] �I�ెdదన" 9ా#S 1ితరFలక;
పKమ�ణమ	�ేZి, �ాల; �ేT:ల; పKవ ©̈ంచు ఈ �ేశమ	ను 9ా#S �IAdJV. 23232323 9ారF
పK9EhంA �x" స�తంJKంచు��"#S %ా"  మ�ట Vనక��P#S,  ధర4WాసN �మ	
ననుస#Sంపక��P#S. 9ారF �ేయవలs న" 9ాజj® 1ింAన9ాట-లk �ే""
�ేయక��P#S గనుక ఈ �×డంతయ	 9ా#S]���I ర1ిuంAయ	Tx`వ�. 24242424 
మ	టC(f ��బËలను చూడ�మ	, పటCణమ	ను పటBC ��నుటక; అV �x"�I
స]1ించుచున`V, ఖడ¶ మ	 �Ôమమ	 �ెగ	ల; వచుdటవలన �x"]ద
య	దzమ	�ేయ	చుండ� కÚwయ	ల �ేJ�I ఈ పటCణమ	 అపu%Sంపబడ�ను; వ�
Z2లVAdన�� సంభVం�ెను, 9E �x" చూచుచుTx`వ� గ�x? 25252525 PQ�9ా



పKభ	9ాధన!Ad PÀ ��లమ	ను ��ను ���" ¯ా{లను 1ిల;చు��నుమ"
9E Tx�� Z2ల VAdJV, అP�ే ఈ పటCణమ	 కÚwయ	ల �ేJ�I అపu%Sంప
బడ�చున`��. 26262626 అంతట PQ�9ా9ాక;� P#§4య�క; పKత�m��� PÀల�గ	
Z2లV�ెdను 27272727 TEను PQ�9ాను, సర�శ#§ రFలక; �ేవ�డను, Txక;
అ¯ాధ����న�ే�ైన నుండ�Tx? 28282828 �ావ�న PQ�9ా ఈమ�ట
Z2లVచుdచుTx`డ� ఇ��%� TEను ఈ పటCణమ	ను కÚwయ	ల �ేJ�I" బబ	 లkను
#ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరF �ేJ�I" అపu%Sంపబ¢వ� చుTx`ను; అతడ� �x" పటBC ��న%ా
29292929 ఈ పటCణమ	 ]ద య	దzమ	�ేయ	 కÚwయ	ల; వAd, PÀ పటCణమ	 నక;
అ%S` మ	ట-C ంA, P� !�ెwల]ద జనుల; బయల;నక; ధూ�ారuణ�ేZి
అన��ేవతలక; �ాTxరuణమ	లన#SuంA Txక; �Åపమ	 ప�ట-C ంA#� ఆ
!�ెwల"`ట-" �ా>d9EZ2 దరF. 30303030 ఏలయన%ా ఇW\ా P�ల;9ారFను
య��x9ారFను తమ బµల�మ	 nదల;��" TxPQదుట �ెడ�తన�¤ �ేయ	చు
వచుdచుTx`రF, తమ �ేతpల �I\యవలన 9ారF Txక; �Åప�¤ ప�ట-C ంచు9ారF;
ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 31313131 Tx �Åపమ	 #³ప�టక; ఇW\ా P�ల;9ారFను య��x
9ారFను 9ా#S #ాàల;ను 9ా#S పK¥xనుల;ను 9ా#S య�జక;ల;ను 9ా#S
పKవకNల;ను య��x జనుల;ను PQర�షల�మ	 "9ాసుల;ను చూ1ిన
దు� పKవరNన అంత ట-"బట-C , 32323232 Tx PQదుటనుం(f 9ా#S దు� పKవరNనను TEను
"9ారణ�ేయ ఉ�ేw hంచునటB6 , 9ారF ఈ పటCణమ	ను కట-Cన ��నమ	 nదల;��"
ఇ��వరక;ను అ�� Txక; �Åపమ	 ప�ట-C ంచుటక; �ారణమ�PQను. 33333333 TEను
12ందలకడ ల�A 9ా#S�I బ¢¥�ంAనను 9ారF Tx బ¢ధ నం%§క#Sంపక ��P#S, 9ారF
Tx తటBC  మ	ఖమ	 JKప���నక �ప�TE JKప���"#S. 34343434 మ#Sయ	 Tx 1LరF



12టCబ(fన మం��రమ	ను అప VతKపరచుటక; �x"లk Á̈య���న9ాట-" 12ట-C #S.
35353535 9ారF తమ క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను పKJÌిC ంపవలsన" బ¿í  ©̈T°`మ	
లkయలkనున` బయల;నక; బ>1ీఠమ	 లను కట-C ంA#S, ఆల�గ	 �ేయ	టక;
TEను 9ా#S �ాజj® 1ింప ల�దు, య��x9ారF �ాపమ	లk ప(f, PQవ#?rన "ట-C

Á̈య�I\యల; �ేయ	దురన`మ�ట Tx �?న`డ�ను ��చల�దు. 36363636 �ావ�న
ఇW\ా P�ల; �ేవ�డగ	 PQ�9ా ఈ పటCణ మ	నుగ�#Sd PÀ మ�ట
Z2లVచుdచుTx`డ� అ�� ఖడ¶ మ	�ేతను �Ôమమ	�ేతను �ెగ	ల;�ేతను
1ీ(fంపబ(fన�ై బబ	లkను#ాà �ేJ�I అపu%Sంపబడ�న" ]#§ పటCణమ	ను
గ�#Sd �ెప�చుTx`రF గ�x. 37373737 ఇ��%� Txక; క>%Sన �Å���ేKకమ	�ేతను మ}
#ðదKమ	�ేతను TEను 9ా#S" 9:ళ6%tట-Cన �ేశమ	ల"`ట-లkనుం(f 9ా#S"
సమకc#Sd PÀ సÍలమ	నక; J#S%S ర1ిuంA 9ా#S" "ర»యమ	%ా
"వZింపజ³Z2దను. 38383838 9ారF Txక; పKజలsౖయ	ందురF TEను 9ా#S�I �ేవ�డT:ౖ
య	ందును. 39393939 మ#Sయ	 9ా#S�I" 9ా#S క;మ�రFలక;ను �¤ల; కల;గ	ట�?r 9ారF
"త�మ	 Txక; భయపడ�నటB6  TEను 9ా#S�I ఏకహృదయమ	ను ఏక మ�ర¶ మ	ను
దయ�ేయ	దును. 40404040 TEను 9ా#S�I �¤ల; �ేయ	ట మ�నక;ండ�నటB6  "త����న
"బంధనను 9ా#S�� �ేయ	 చుTx`ను; 9ారF నను` Vడ�వక;ండ�నటB6  9ా#S
హృదయ మ	లలk Tx PQడల భయభక;N ల; ప�ట-C ం�ెదను. 41414141 9ా#S�I
�¤ల;�ేయ	టక; 9ా#Sయందు ఆనం��ంచుచుTx`ను, Tx ప�రÞహృదయమ	��ను
Tx ప�#ాÞ త4��ను ఈ �ేశమ	లk "శdయమ	%ా 9ా#S" TxటMదను. 42424242 PQ�9ా
ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�TE◌ ె◌ ెను ఈ పKజల]���I ఇంత %tపu �×డ� ర1ిuంAన
#§JTE TEను 9ా#S"గ�#Sd �ె1ిuన �¤లంత ట-" 9ా#S]���I



ర1ిuంపబ¢వ�చుTx`ను. 43434343 ఇ�� �ా(ై ��PQను, �x"లk నరFల; ల�రF,
ప�వ�ల; ల�వ�, ఇ�� కÚwయ	ల�ేJ�I ఇయ�బ(fయ	న`ద" ]రF �ెప�చున`
ఈ �ేశమ	న ��లమ	ల; Vక\Pంపబడ�ను. 44444444 TEను 9ా#Sలk �ెర��Pన9ా#S"
ర1ిuంపబ¢వ�చుTx`ను గనుక బ¿Tx� ]ను �ేశమ	లkను PQర�షల�మ	
�Kా ంతమ	లలkను య��x పటCణమ	లలkను మన�మ	లk" పటCణమ	లలkను
ద�fణ�ేశప� పటCణమ	లలkను మనుషp�ల; క\య!Ad ��లమ	ల; ��ందురF,
క\యపతKమ	ల; 9Kా Pంచు��ందురF, మ	దK9Eయ	దురF, ¯ా{లను 12టBC దురF;
ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�.

P#§4య� 33P#§4య� 33P#§4య� 33P#§4య� 33

1111 మ#Sయ	 P#§4య� �ెర¯ాల �Kా �ారమ	లలk ఇంక ఉంచబ(fయ	ండ%ా
PQ�9ా 9ాక;� #?ండవ¯ా#S అత"�I పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 మ�ట
T:ర9EరFd PQ�9ా, ZిÍ రపరచవలsన" �x" "#S4ంచు PQ�9ా, PQ�9ా
అను Txమమ	 వ ©̈ంAన9ా(ే ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� 3333 Txక;
nఱÃ12టBC మ	 TEను క; ఉతN ర!�ెdదను, వ� గ\ ©̈ంపల�" %tపu సంగతpలను
గ�ఢ���న సంగతpలను క; �ె>యజ³తpను. 4444 మ	టC(f��బËల �ెబËక;ను
ఖడ¶ మ	నక;ను పటCణమ	లk" Pండ6 "`య	 య��x#ాàల నగరFల;ను
h� �ల��� ��PQనుగ�x. 9ాట-"గ�#Sd ఇW\ా P�ల; �ేవ�డగ	 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా 5555 కÚwయ	ల�� య	దzమ	 �ేZి, 9ా#S �ెడ�తనమ	నుబట-C  ఈ
పటCణమ	నక; Vమ	ఖుడ T:ౖన Tx మ}�Åపమ	�ేత హతpలsౖ, తమ
కæïబరమ	ల�� కÚwయ	లక; సంతృ1ిN క>%Sంచుట�?r 9ారF వచుdచుండ%ా 6666 TEను



�x"�I ఆ#�గ�మ	ను స�సÍతను మరల ర1ిuంచు చుTx`ను, 9ా#S"
స�సÍపరచుచుTx`ను, 9ా#S�I సత� సమ�¥xనమ	లను సమృ��z %ా
బయల;పర�ెదను. 7777 �ెరలk నుం(fన య��x9ా#S" ఇW\ా P�ల;9ా#S" TEను
ర1ిuంచు చుTx`ను, nదట నుం(fనటB6  9ా#S" ¯ాÍ 1ించు చుTx`ను. 8888 9ారF
Txక; V#�ధమ	%ా �ేZిన �ాప �ోషమ	 "ల;వక;ండ 9ా#S" పVతKపరతpను,
9ారF Txక; V#�ధమ	%ా�ేZిన �ోషమ	ల"`ట-" JరFగ	బµటBల"`ట-"
m!ం�ెదను. 9999 భ�జనులంద#SPQదుట 9ారF Tx�IషC���న 1LరF%ాను
¯�N తK�ారణమ	%ాను ఘన�xసuదమ	%ాను ఉందురF, TEను 9ా#S�I �ేయ	 సకల
ఉప�ారమ	లను గ�#Sdన వరNమ�నమ	ను జనుల;V" TEను 9ా#S�I కల;గజ³య	
సమసN�³మమ	నుబట-Cయ	 సమసN���న �¤ల;ను బట-Cయ	 భయపడ�చు ��గ	ల;
TUందుదురF. 10101010 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�ఇ�� �ా(ై��PQను,
�º"లk నరFల; ల�రF "9ాసుల; ల�రF, జంతpవ�ల; ల�వ� అ" ]రF �ెప� ఈ
సÍలమ	లkTE, మనుషp�లsౖనను "9ాసులsౖనను జంతpవ�లsౖనను ల�క �ా(ై��Pన
య��x పటCణమ	లలkTE, PQర�షల�మ	 �ధులలkTE, 11111111 సం��ష స�రమ	ను
ఆనంద శబwమ	ను 12ం(f6  క;మ�రF" స�రమ	ను 12ం(f6 క;మ�#?N స�ర
మ	నుPQ�9ా మంA9ాడ�, ఆయన కృప "రంతర మ	ండ�ను,
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ాను సుN Jం చు(f అ" పల;క;9ా#S స�రమ	ను
మరల Vనబడ�ను; PQ�9ా మం��రమ	లk"�I సుN J య�గమ	లను ¬Zి��"
వచుd9ా#S స�రమ	ను మరల Vనబడ�ను; మ	నుపట-వలs ఉండ�ట�?r
�ెరలkనున` PÀ �ేశసుÍ లను TEను ర1ిuంచు చుTx`న" PQ�9ా
Z2లVచుdచుTx`డ� 12121212 Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈల�గ	



Z2లVచుdచుTx`డ� మనుషp�లsౖనను జంతpవ�లsౖనను ల�క �ా(ైయ	న` PÀ
సÍలమ	లkను �x" పటCణమ	ల"`ట-లkను %tఱÃల మంద లను �¤ప�చు
పరFండబ¿టBC  �ాపరFల;ందురF. 13131313 మT:`ప� పటCణమ	లలkను ����xనప�
పటCణమ	లలkను ద�fణ�ేశప� పటCణమ	లలkను బ¿Tx�]ను �ేశమ	లkను
PQర�ష ల�మ	 �Kా ంత సÍలమ	లలkను య��x పటCణమ	లలkను మందల;
లsక� 12టBC 9ా#S�ేత లs�I�ంపబడ�న" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 14141414 
PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ేఇW\ా P�ల; వంశసుÍ లను గ�#Sdయ	 య��x
వంశసుÍ లనుగ�#Sdయ	 TEను �ె1ిuన మంA మ�ట T:ర9EరFd ��నమ	ల;
వచుdచున`V. 15151515 ఆ ��నమ	లలk ఆ �ాలమం�ే TEను �x�దునక;
JAగ	రFను n>1ిం�ెదను; అతడ� భ�!]ద J Tx�యమ	లను
అనుస#SంA జ#S%Sంచును. 16161616 ఆ ��నమ	లలk య��x9ారF ర�fంపబడ�దురF.
PQర�షల�మ	 "9ాసుల; సుర�fత మ	%ా "వZింతpరF, PQ�9ాP� మనక;
Jయ" PQర�షల�మ	నక; 1LరF12టCబడ�ను. 17171717 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�ఇW\ా P�ల;9ా#S Zిం} సనమ	]ద కcరFdండ�9ా(ొకడ�
�x�దునక;ండక మ�నడ�. 18181818 ఎడ�ెగక దహనబల;లను అ#Suంచుటక;ను
T:ౖ9Eద�మ	ల న#Suంచుటక;ను బల;లను అ#Suంచుటక;ను Tx స"`¥�"
య�జక;లsౖన ల��య	లలk ఒకడ�ండక మ�నడ�. 19191919 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;�
P#§4య�క; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 20202020 PQ�9ా ఆజ®
ఇచుdన�ేమన%ా��9ా#ాతKమ	ల; 9ాట- సమయమ	 లలk ఉండక��వ�నటB6  TEను
పగట-�I �ేZిన "బంధనను #ాJK�I �ేZిన "బంధనను ]రF భంగమ	
�ేయక>%Sన PQడల 21212121 Tx ZLవక;(ైన �x�దు Zిం}సనమ	]ద కcరFdం(f



#ాజ�ప#S�ాలన�ేయ	 క;మ�రFడ� అత"�I ఉండక మ�నడ" అత"�� TEను
�ేZిన "బంధన వ�రÍ మగ	ను; మ#Sయ	 Tx ప#S�xరక;లsౖన ల��య	లగ	 య�జ
క;ల��ను TEను �ేZిన Tx "బంధన వ�రÍమగ	ను. 22222222 ఆ�ాశ నmతKమ	ల;
లs�I�ంప శక�మ	 �ానటBC %ాను, సమ	దKప� ఇసుక#³ణ	వ�ల T:ంచుట
అ¯ాధ����నటBC %ాను, Tx ZLవక;(ైన �x�దు సం�xనమ	ను, Txక; ప#Sచర��ేయ	
ల��య	లను లs�I�ంప ల�నంత%ా TEను VసN #Sంపజ³య	దును. 23232323 మ#Sయ	
PQ�9ా9ాక;� P#§4య�క; పKత� m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను. 24242424 �xను
ఏరuరచు��"న #?ండ� క;టBంబమ	లను PQ�9ా Vస#Sèం�ెన"య	, Tx
పKజల; ఇక]దట తమ PQదుట జనమ	%ా ఉండర"య	 9ా#S" తృణ÷క#Sంచుచు
ఈ జనుల; �ెప���ను మ�ట క; Vనబడ�చున`�� గ�x. 25252525 PQ�9ా ఈ
మ�ట Z2లVచుd చుTx`డ�పగట-"గ�#Sdయ	 #ాJK"గ�#Sdయ	 TEను �ేZిన
"బంధన "లకడ%ా ఉండ" PQడల 26262626 భ�మ�� �ాశమ	లనుగ�#Sdన Vధులను
"య!ంచు9ాడను TEను �ా"PQడల, అబµK }మ	 ఇ¯ాqక; య��Åబ	ల సం�xన
మ	ను ఏల;టక; అత" సం�xన సంబం¥�PQ�న P�>కను ఏరuరచు��నక TEను
య��Åబ	 సం�xనప�9ాడగ	 Tx ZLవక;(ైన �x�దు సం�xనమ	ను Vస#Sèంతpను.
"శdయ మ	%ా TEను 9ా#SPQడల జj>ప(f �ెరలkనుం(f 9ా#S" ర1ిuం�ెదను.
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1111 బబ	లkను#ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరFను అత" సమసN  ZLనయ	 అత"
అ¥��ారమ	�I\ందనున` భ�#ాజ�మ	ల"`య	 జనమ	ల"`య	 కc(f
PQర�షల�మ	]దను �x" ప�రమ	 ల"`ట-]దను య	దzమ	 �ేయ	చుండ%ా



PQ�9ా ±దwనుం(f P#§4య�క; దరîన���న 9ాక;�. 2222 ఇW\ా  P�ల;
�ేవ�డగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 ఆజ® ఇచుd చుTx`డ�వ� 9:È6  య��x#ాజ?ౖన
Zి���య��� ఈల�గ	 �ెప�మ	PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా TEను ఈ
పటCణమ	ను బబ	లkను #ాà�ేJ�I అపu%Sంచు చుTx`ను, అతడ� మంట12ట-C
�x" �ా>d9Eయ	ను. 3333 వ� అత" �ేJలkనుం(f త1ిuంచు��నజjలక "శdయ
మ	%ా పటCబ(f అత"�ేJ కపu%Sంపబ(ెదవ�. బబ	లkను #ాàను వ�
కను`ల�ర చూ�ెదవ�, అతడ� �� మ	ఖ� మ	ü%ా మ�టల�డ�ను, వ�
బబ	లkనునక; ��వ�దువ�. 4444 య��x #ాజ9:ౖన Zి���య�, PQ�9ా మ�ట
Vనుమ	 "ను`గ�#Sd PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� వ�
ఖడ¶ మ	వలన మృJబÐందక T:మ4��%ాTE మృJ బÐం�ెదవ�. 5555 కంటM
మ	ందు%ానుం(fన ప�ర�#ాàలsౖన  1ితరFల��రక; ధూపదKవ�మ	ల;

�ా>dనటB6  -- అã� Tx P�>న9ా(x, అ" "ను` గ�#Sd అంగల�రFdచు
జనుల; ��రక;ను ధూపదKవ�మ	 �ాల;dదురF; ఆల�గ	 �ావలsన" ఆజ®
ఇAdన9ాడను TETE అ" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 6666 య��x
పటCణమ	లలk ల��×షpను అజ³�ాయ	ను �Kా �ారమ	ల;గల పటCణమ	ల;%ా !%S>
య	న`V, 7777 బబ	లkను#ాà దండ� PQర�షల�మ	]దను !%S>న య��x
పటCణమ	ల"`ట-]దను య	దzమ	 �ేయ	చుండ%ా పKవకNPQ�న P#§4య�
PQర�షల�మ	లk య��x #ాజ?ౖన Zి���య�క; ఈ మ�ట ల"`ట-" పKక ట-ంచుచు
వ�ెdను. 8888 య�దుల�ేత య�దుల; ��ల;వ� �ేPంచు��నక తమ
�xస�మ	లkనున` ¼̈áKయ	లను%ా" ¼̈áKయ	 #ాండKను%ా" అంద#S"
V(f1ించునటB6  Vడ�దల�xట-ంప 9999 వలsన" #ాజ?ౖనZి���య�



PQర�షల�మ	లkనున` సమసN  పKజల�� "బంధన �ేZిన తరF9ాత
PQ�9ా±దw నుం(f P#§4య�క; పKత�m���న 9ాక;� 10101010 ఆ "బంధ
ననుబట-C  అందరFను తమక; �xస �xZీజనమ	%ా నున` 9ా#S"
V(f1ించుదుమ"య	, ఇక]దట ఎవరFను 9ా#S�ేత ��ల;వ�
�ేPంచు��నమ"య	, ఒప���", ఆ "బంధనలk �ే#Sన పK¥xనులందరFను
పKజలందరFను V¥ేయ	లsౖ 9ా#S" V(f1ింA#S. 11111111 అP�ే 1ిమ4ట 9ారF మనసుq
మ�రFd��", �xమ	 స�తంతpK ల;%ా ��"Adన �xస �xZీజనులను మరల
�xసుల;%ాను �xZీల;%ాను లkపరచు ��"#S. 12121212 �ావ�న PQ�9ా±దwనుం(f
9ాక;� P#§4య�క; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను. 13131313 ఇW\ా  P�ల; �ేవ�డగ	
PQ�9ా ఆజ® ఇచుdన�ేమన%ా �xసుల గృహ���న ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f
TEను ] 1ితరFలను ర1ిuంAన ��నమ	న 9ా#S�� ఈ "బంధన �ేZి J". 14141414 క;
అమ4బ(f ఆరF సంవతqరమ	ల; ��ల;వ��ేZిన ¼̈áKయ	లగ	 ]
స�దరFలను ఏడ� సంవతqరమ	ల; ¬#Sన తరF9ాత ]రF V(f1ింపవలsను;
అP�ే ] 1ితరFల; తమ �ెV±గ¶క Tx మ�ట అం%§క#Sంపక ��P#S. 15151515
]#?r�ే ఇప�డ� మనసుq మ�రFd��" ±���క�డ� తన ��రFగ	 9ా"�I
Vడ�దల �xట-ంతమ" �ె1ిu, Tx 1LరF 12టCబ(fన PÀ మం��రమందు Tx
స"`¥�" "బంధన �ేZిJ#S, Tx దృÌిC �I య	కN���న�� �ేZిJ#S. 16161616 1ిమ4ట ]రF
మనసుq మ�రFd��" Tx Txమమ	ను అపVతKపరAJ#S 9ా#S ఇ�xûను¯ారమ	%ా
JరFగ	నటB6  9ా#S" స�తంతpK  ల;%ా ��"Adన తరF9ాత, అందరFను తమ
�xస�xZీలను మరల పటBC ��" తమక; �xసుల;%ాను �xZీల;%ాను ఉండ�ట�?r
9ా#S" లkపరచు��ంట-#S 17171717 �ాబట-C  PQ�9ా ఈల�గ	



Z2లVచుdచుTx`డ�ఒ���క�డ� తన స� దరFలక;ను తన ��రFగ	9ా#S�I"
Vడ�దల పKకట-ంపవలsన" TEను �ె1ిuన మ�ట ]రF Vనక��J#³; ఆలkAంచు(f,
Vడ�దల �ావలsన" TETE �xట-ంచుచుTx`ను, అ�� ఖడ¶  �Ôమసంకటమ	ల
�ాలగ	ట�?rన Vడ�దలP�; భ�#ాజ�మ	 ల"`ట-లkను ఇటB అటB �ెదర%tటBC టక;
!మ	4 నపu%SంచుచుTx`ను. 18181818 మ#Sయ	 Tx స"`¥�" �xమ	 �ేZిన "బంధన
మ�టల; T:ర9Eరdక �x" నJక\!ంచు9ా#S", �xమ	 #?ండ� ´µగమ	ల;%ా �ÅZి
9ాట-మధ� న(fAన దూడ�� సమ�నుల;%ా �ేయ	చుTx`ను; 19191919 అన%ా య��x
అ¥�పతpలను PQర�షల�మ	 అ¥�పతpలను #ాజ ప#S9ారమ	లk" 9ా#S"
య�జక;లను �ేశజనులనంద#S" ఆ దూడ±క� #?ండ� ´µగమ	ల మధ�
నడAన9ా#Sనంద #S" ఆ దూడ�� సమ�నుల;%ా �ేయ	చుTx`ను. 20202020 9ా#S
శతpK వ�ల �ేJ�I" 9ా#S �Kా ణమ	 ¬య¸చు9ా#S �ేJ �I" 9ా#S
నపu%SంచుచుTx`ను, 9ా#S కæïబరమ	ల; ఆ�ాశ ప{లక;ను
భ�మృగమ	లక;ను ఆ}రమ	%ా నుండ�ను. 21212121 య��x#ాజ?ౖన Zి���య�ను
అత" అ¥�పతpలను 9ా#S శతpK వ�ల�ేJ�I" 9ా#S �Kా ణమ	
¬య¸చు9ా#S�ేJ�I" ]±దwనుం(f 9:Èå��Pన బబ	లkను#ాà దండ�
�ేJ�I" అపu%SంచుచుTx`ను. 22222222 PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ేTEను ఆజ® ఇAd PÀ
పటCణమ	నక; 9ా#S" మరల ర1ిuంచు చుTx`ను, 9ారF �x"]ద య	దzమ	�ేZి
�x" పటBC  ��" మంట12ట-C  �x" �ా>d9EZ2దరF; మ#Sయ	 య��x పటCణమ	లను
�ాడ�%ాను "రèనమ	%ాను �ేయ	 దును.
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1111 ãÌీయ� క;మ�రFడ�ను య��x#ాàT:ౖన PQ�య��×మ	 ��నమ	లలk
PQ�9ా ±దwనుం(f P#§4య�క; 9ాక;� పKత�m��� 2222 వ� #³�ాáయ	ల
±దwక; ��P 9ా#S�� మ�టల�(f, PQ�9ా మం�� రమ	లk" గదులలk
ఒక�x"లk"�I 9ా#S" ��డ���" వAd, �xK గ	టక; 9ా#S�I �xK �Ôరస!మ4"
Z2లVయ�%ా 3333 TEను, P#§4య� క;మ�రFడ�ను యజTx� మనుమడ�T:ౖన
హబ�èTx�ను అత" స�దరFలను అత" క;మ�రFల నంద#S", అన%ా
#³�ాáయ	ల క;టBంëక;లనంద#S", ��డ���" వAdJ". 4444 PQ�9ా
మం��రమ	లk �ైవ జనుడగ	 Pగwల�� క;మ�రF(ైన }Txను క;మ�రFల
గ��లk"�I 9ా#S" ¬Zి��" వAdJ". అ�� #ాàల గ���I స]పమ	న
�x�ర�ాలక;డ�ను షలc6 మ	 క;మ�రFడ�T:ౖన మయW య� గ���I 12ౖ%ా ఉం(ెను.
5555 TEను #³�ాáయ	ల PQదుట �xK �Ôరసమ	�� "ం(fన �ాతKలను %ST:`లను
12ట-C�xK �Ôరసమ	 �xK గ	డ" 9ా#S�� �ెపu%ా 6666 9ారFమ� 1ితరFడగ	 #³�ాబ	
క;మ�రF(ైన PQ�Tx �xబ	]#?rనను ] సంతJ9ా#?rనను ఎప�డ�ను �xK �Ô
రసమ	 �xK గకcడద" మ��ాజj® 1ిం�ెను గనుక �¤మ	 �xK �Ôరసమ	 �xK గమ	. 7777
మ#Sయ	 ]రF ఇల;6  కటBC  ��నవదుw , VతNనమ	ల; VతNవదుw , �xK m��ట Txటవదుw ,
అ�� ]క;ండTEకcడదు; ]రF పర9ాసమ	�ేయ	 �ేశమ	లk
�º# �ా య	ష4ంతpలగ	నటB6  ] ��నమ	ల"`య	 గ	(xరమ	లలkTE ]రF
"వZింపవలsన" అతడ� మ��ాజj®  1ిం�ెను. 8888 �ావ�న మ� 1ితరF(ైన #³�ాబ	
క;మ�రFడగ	 PQ�Tx�xబ	 మ��ాజj® 1ింAన సమసN  Vషయమ	లలk అత"
మ�టనుబట-C  �¤మ	%ా" మ� ´µర�ల;%ా" మ� క;మ�రFల;%ా" మ�
క;మ�#?Nల;%ా" �xK �Ôరసమ	 �xK గ	టల�దు. 9999 మ� తం(fKPQ�న PQ�Tx�xబ	



మ��ాజj® 1ింAన సమసNమ	నుబట-C  �¤మ	 V¥ేయ	లమగ	 నటB6 %ా
�ాప�రమ	నక; ఇండ�6  కటBC ��నుటల�దు, �xK �Ô వనమ	ల;%ా" ��లమ	ల;%ా"
సం�ా��ంచుటల�దు, VతNన���నను చల;6 టల�దు 10101010 గ	(xరమ	లలkTE "వZించు
చుTx`మ	. 11111111 అP�ే బబ	లkను#ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరF ఈ �ేశమ	లk పK9Ehంప%ా
కÚwయ	ల దండ�నక;ను Zి#S యనుల దండ�నక;ను భయప(f, మనమ	
PQర�షల�మ	నక; ��దమ	 రండ" �¤మ	 �ెప���ంట-! గనుక �¤మ	
PQర�షల�మ	లk �ాప�రమ	Tx`మ" �ె1ిu#S. 12121212 అంతట PQ�9ా 9ాక;�
P#§4య�క; పKత� m��� Pల�గ	 Z2లV�ెdనుఇW\ా P�ల; �ేవ�డగ	 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా 13131313 వ� 9:È6  య��x9ా#S�I" PQర�షల�మ	
"9ాసులక;ను ఈ మ�ట పKకట-ంప�మ	PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ే]రF hmక;
లkబ(f Tx మ�టలను ఆలం�Iప#ా? P�ే PQ�9ా 9ాక;�. 14141414 �xK �Ôరసమ	
�xK గవదw" #³�ాబ	 క;మ�రF(ైన PQ�Tx�xబ	 తన క;మ�రFల �ాజj® 1ింAన
మ�టల; ZిÍ రమ	%ా ఉన`V, TEట-వరక; తమ 1ితరF" ఆజ®క; V¥ేయ	లsౖ 9ారF
�xK �Ôరసమ	 �xK గక;Tx`రF; అP�ే TEను 12ందలకడ ల�A ]�� బహÑశ\దz%ా
మ�టల�(f నను ]రF Tx మ�ట Vనక;Tx`రF. 15151515 మ#Sయ	 12ందల కడ ల�A
పKవకNలsౖన Tx ZLవక;లనంద#S" ]±దwక; పంప�చు పKJ9ాడ�ను తన
దు#ా4ర¶తను V(fA ] �I\యలను చక�పరచు��"నPQడలను, అన��ేవతలను
అనుస#Sంపకయ	 9ాట-" ప��ంపకయ	 నుం(fనPQడలను, TEను ]క;ను ]
1ితరFలక;ను ఇAdన �ేశమ	లk ]రF "వZింతpర" TEను పKకట-ం AJ" %ా"
]రF �ెV±గ¶క Tx మ�ట Vనక��J#S 16161616 #³�ాబ	 క;మ�రF(ైన PQ�Tx
�xబ	 క;మ�రFల; తమ తం(fK తమ�IAdన ఆజ®ను T:ర9E#Sd#S %ా" PÀ పKజల;



Tx మ�ట Vనకయ	Tx`రF. 17171717 �ాబట-C  ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�ను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుdచుTx`డ�TEను
9ా#S�� మ�టల�(fJ" %ా" 9ారF Vనక��P#S, TEను 9ా#S" 1ి>AJ" %ా"
9ారF పKతp�తN ర!య�క��P#S గనుక య��x9ా#S]���I" PQర�షల�మ	
"9ాసులంద#S ]�� �I" ర1ిuం�ెదన" TEను �ె1ిuన �×డంతయ	 9ా#S]���I
ర1ిuంచుచుTx`ను. 18181818 మ#Sయ	 P#§4య� #³�ాáయ	లను చూA
Pట6 T:నుఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	లక¥� పJయ	నగ	 PQ�9ా
ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�]రF ] తం(fKPQ�న PQ�Tx�xబ	 ఆజ®క;
V¥ేయ	లsౖ అత" Vధుల"`ట-" %?r��" అతడ� !�ాజj® 1ింAన సమసNమ	ను
అనుస#SంచుచుTx`రF. 19191919 �ాబట-C  ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�ను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాTx స"`¥�లk
"ల;చు టక; #³�ాబ	 క;మ�రF(ైన PQ�Tx�xబ	నక; సంతJ9ాడ�
ఎన`డ�నుండక మ�నడ�.

P#§4య� 36P#§4య� 36P#§4య� 36P#§4య� 36

1111 య��x#ాజ?ౖన ãÌీయ� క;మ�రFడగ	 PQ� య��×మ	 Txల;గవ
సంవతqరమ	న PQ�9ా 9ాక;� P#§4య�క; పKత�m��� PÀల�గ	
Z2లV�ెdను 2222 వ� ప�సN కప�చుటC  ¬Zి��" TEను �� మ�టల�(fన ��నమ	
nదల;��", అన%ా ãÌీయ� �ాలమ	 nదల;��" TEట-వరక;
ఇW\ా P�ల;9ా#S"గ�#Sdయ	 య��x9ా#S" గ�#Sdయ	 సమసN  జనమ	లను
గ�#Sdయ	 TEను �� ప>�Iన మ�టల"`ట-" �x"లk 9Kా య	మ	. 3333 TEను



య��x 9ా#S�I �ేయను�ేw hంచు �×డంతట-"గ�#Sd 9ారF V" TEను 9ా#S
�ోషమ	ను 9ా#S �ాపమ	ను m!ంచునటB6  తమ దు#ా4ర¶తను V(fA
పWాd�xN పపడ�దు#³¹. 4444 P#§4య� TE#§య� క;మ�రF(ైన బµర�క;ను
1ిల;వనంప%ా అతడ� PQ�9ా P#§4య��� �ె1ిuన మ�టల"`ట-"
P#§4య� T°ట-మ�టలనుబట-C  ఆ ప�సN కమ	లk 9Kా Z2ను. 5555 P#§4య�
బµర�క;నక; ఈల�గ	 ఆజ® ఇ�ెdనుTEను PQ�9ా మం��రమ	లk"�I #ాక;ండ
"రËం¥�ంపబ(fJ". 6666 �ాబట-C  వ� 9:È6  ఉప9ాస��నమ	న PQ�9ా
మం��రమ	లk పKజలక; Vనబడ�నటB6  TEను �ెపu%ా వ� ప�సN కమ	లk 9Kా Zిన
PQ�9ా మ�టలను చ��V V"1ించుమ	, తమ పటCణమ	లనుం(f వచుd
య��x జనులంద#S�I" Vనబడ� నటB6 %ా 9ాట-" చ��V V"1ింపవలsను. 7777
ఒక9Eళ 9ా#S Vన`పమ	ల; PQ�9ా దృÌిC �I అనుకcలమగ	TE¹, ఒక 9Eళ
9ారF తమ �ెడ�మ�ర¶మ	 Vడ�తp#³¹, "జమ	%ా ఈ పKజల]���I ఉగ\తయ	
మ} �Åపమ	ను వచుdన" PQ�9ా పKకట-ంAయ	Tx`డ�. 8888 పKవకNPQ�న
P#§4య� తనక; ఆజ® ఇAdనటBC  TE#§య� క;మ�రF(ైన బµర�క; గ\ంథమ	
�ేతపటBC ��" PQ�9ా మ�టల"`ట-" PQ�9ా మం��రమ	లk చ��V
V"1ిం�ెను. 9999 య��x#ాజ?ౖన ãÌీయ� క;మ�రFడగ	 PQ� య��×మ	
ఏల;బ(fయందు అPదవ సంవతqరమ	 �¾!్మదవ T:లను
PQర�షల�మ	లkనున` పKజలందరFను య��x పటCణమ	లలkనుం(f
PQర�షల�మ	నక; వAdన పKజలందరFను PQ�9ా1Lరట ఉప9ాసమ	
�xట-ంప%ా 10101010 బµర�క; PQ�9ా మం��రమ	లk ల�üక;(ైన �ాâాను
క;మ�రF(ైన %?మ#ా� గ���I 12ౖ%ానున` Wాలలk PQ�9ా మం��రప� ��\ తN



�x�రప� పK9Eశమ	న పKజలందరF VనునటB6  P#§4య� �ె1ిuన మ�టలను
గ\ంథమ	లkనుం(f చ��V V"1ిం�ెను. 11111111 �ాâాను క;మ�రF (ైన %?మ#ా�
క;మ�రFడగ	 ]�ాయ� ఆ గ\ంథమ	లk" PQ�9ా మ�టల"`ట-" V" 12121212
#ాజనగరFలkనున` ల�üక;" గ��లk"�I 9:ళ6%ా పK¥xనులందరFను ల�üక;(ైన
ఎÚ�ామ� Ì2మ�య� క;మ�రF(ైన �ెల�య�� అ�ÅËరF క;మ�రF(ైన ఎల�`�xను
�ాâాను క;మ�రF(ైన %?మ#ా� హనTx� క;మ�రF(ైన Zి���య� అను9ారFను
పK¥xను లందరFను అక�డ కcరFdం(f య	ం(f#S. 13131313 బµర�క; పKజలంద#S�I
Vనబడ�నటB6  ఆ ప�సN కమ	లkనుం(f చ��V V"1ింAన మ�టల"`ట-" ]�ాయ�
9ా#S�I �ె>య జ?పu%ా 14141414 పK¥xనులందరF కcÌీ�I ఇనుమనుమడ�ను Ì2లs
మ��క; మనుమడ�ను T:తTx�క; క;మ�రFడ�T:ౖన PQహÉ ��" బµర�క; TUదwక;
పం1ివ� పKజల V"�I(fలk చ�� Vన ప�సN కమ	ను �ేత పటBC ��" రమ4" ఆజ®
"య�%ా TE#§య� క;మ�రFడగ	 బµర�క; ఆ గ\ంథమ	ను �ేత పటBC ��" వ�ెdను.
15151515 అతడ� #ా%ా 9ారFవ� కcరFdం(f మ�క; V"1ింప�మన%ా బµర�క; �x"
చ��V V"1ిం�ెను. 16161616 9ారF ఆ మ�టల"`ట-" Vన`ప�డ� భయప(f ±క#S
TUకరF చూచు��"�¤మ	 "శdయమ	%ా ఈ మ�ట ల"`ట-" #ాàనక;
�ె>యజ?12uదమ" బµర�క;�� న"#S. 17171717 మ#Sయ	ఈ మ�టల"`ట-" అతడ�
�ెప� చుండ%ా వ� ఎటB6  9Kా ZిJV? అ�� మ�క; �ె>యజ?ప� మ" 9ారడ�గ%ా
18181818 బµర�క; అతడ� T°టనుం(fP� PÀ మ�టల"`ట-" పల;క%ా TEను
ప�సN కమ	లk 9ాట-" Zి#ా�� 9Kా ZిJన" 9ా#S�� ఉతN ర!�ెdను. 19191919 వ�ను
P#§4య�య	ను ��P �x%Sయ	ండ�(f, ]రFన`�bటB ఎవ#S�I"
�ె>యజ³యవదw" ఆ పK¥xనుల; �ె1ిu 20202020 Wాలలk నున` #ాàTUదwక; �x�¤ 9:È6



ఆ మ�టల"`ట-" #ాà �ెవ�లలk V"1ింA#S %ా" ఆ ప�సN కప�చుటCను
ల�üక;(ైన ఎÚ�ామ� గ��లk �xA12ట-C #S. 21212121 ఆ గ\ంథమ	ను �ెచుd టక; #ాà
PQహÉ��" పంప%ా అతడ� ల�üక;(ైన ఎÚ �ామ� గ��లkనుం(f �x" ¬Zి��"
వAd #ాà V"�I(f లkను #ాజTUదwక; ">Aయ	న` అ¥�పతpలంద#S V"�I(f
లkను �x" చ��9:ను. 22222222 �¾!్మదవ మ�సమ	న #ాà �త �ాలప� నగరFలk
కcరFdం(fయ	ండ%ా అత" మ	ందర క;ంపట-లk అ%S` రగ	ల;చుం(ెను. 23232323 
PQహÉ�� మ�డ� Txల;గ	 ప�టల; చ��Vన తరF9ాత #ాà �xక;�� �x" �ÅZి
క;ంపట-లk 9Eయ%ా ఆ క;ంపట-లk నున` అ%S`�ేత అ�� బÐJN %ా �ా>��PQను
%ా" 24242424 #ాజ?ౖనను ఈ మ�ట ల"`ట-" V"న యత" ZLవక;లలk ఎవ#?rనను
భయపడ ల�దు, తమ బటCల; Aంప���నల�దు. 25252525 గ\ంథమ	ను �ాలdవదw"
ఎల�`�xనును �ెల�య��య	ను %?మ#ా� య	ను #ాà�� మనV�ేయ%ా అతడ�
9ా#S Vజj® పనమ	 Vనక��PQను. 26262626 ల�üక;(ైన బµర�క;ను పKవకNPQ�న
P#§4య�ను పటBC ��నవలsన" #ాజవంశసుÍ డగ	 PQర ¼̈4 P�ల;నక;ను
అyKP�ల; క;మ�రF(ైన Wø#ాయ�క;ను అబ¿w  P�ల; క;మ�రF(ైన Ì2లsమ��క;ను
#ాà ఆజj® 1ిం�ెను %ా" PQ�9ా 9ా#S" �x�ెను. 27272727 P#§4య�
T°ట-మ�టనుబట-C  బµర�క; 9Kా Zిన గ\ంథ మ	ను #ాà �ా>dన తరF9ాత
PQ�9ా 9ాక;� P#§4య�క; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 28282828 వ�
మ#S±క గ\ంథమ	 ¬Zి��" య��x#ాజ?ౖన PQ� య��×మ	 �ా>dన nదట-
గ\ంథమ	లk 9Kా యబ(fన మ�టల"`ట-" �x"లk 9Kా య	మ	. 29292929 మ#Sయ	
య��x #ాజ?ౖన PQ�య��×మ	నుగ�#Sd �మ�ట �ెపuవలsనుPQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాబబ	లkను#ాà "శd యమ	%ా వAd PÀ �ేశమ	ను



�ాడ��ేZి అందులk మనుషp�లsౖనను జంతpవ�లsౖనను ఉండక;ండ �ేయ	న"
ఇందులk 9Eల 9Kా ZిJవ" �ె1ిu వ� ఈ గ\ంథమ	ను �ా>d9EZిJ9E; 30303030 
అందు�ేతను య��x#ాజ?ౖన PQ� య��×మ	నుగ�#Sd PQ�9ా ఈ మ�ట
Z2లVచుd చుTx`డ��x�దు±క� Zిం}సనమ	]ద ఆZీనుడగ	టక; అత"�I
ఎవడ�ను ల�క��వ�ను, అత" శవమ	 పగల; ఎండ�ాల; #ాJK
మంచు�ాల;నగ	ను. 31313131 TEను 9ా#S �ోషమ	నుబట-C  అత"" అత" సంతJ"
అత" ZLవక; లను h�fంచుచుTx`ను. TEను 9ా#S"గ�#Sd �ె1ిuన �×డంతయ	
9ా#S]���I" PQర�షల�మ	 "9ాసుల]���I" య��x జనుల]���I"
ర1ిuంచుచుTx`ను; అPనను 9ారF V"న9ారF�ారF. 32323232 P#§4య� Pం��క
గ\ంథమ	ను ¬Zి��" ల�üక;డగ	 TE#Sయ� క;మ�రF(ైన బµర�క;�ేJ�I
అపu%Sంప%ా అతడ� P#§4య� T°ట-మ�టలను బట-C  య��x#ాజ?ౖన
PQ�య��×మ	 అ%S`లk �ా>dన గ\ంథప� మ�టల"`ట-" 9Kా Z2ను; మ#Sయ	 ఆ
మ�టల; %ాక అట-CV అTEకమ	ల; అతడ� 9ాట-�� కc#?dను.

P#§4య� 37P#§4య� 37P#§4య� 37P#§4య� 37

1111 బబ	లkను#ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరF య��x �ేశమ	లk #ాà%ా "య!ంAన
ãÌీయ� క;మ�రFడగ	 Zి���య� PQ�య��×మ	 క;మ�రF(ైన ��Tx�క;
పKJ%ా #ాజ�మ	�ేయ	చుం(ెను. 2222 అత(ైనను అత" ZLవక;లsౖనను
�ేశపKజలsౖనను PQ�9ా పKవకNPQ�న P#§4య��ేత Z2లVAdన మ�టలను
లm�12టCల�దు. 3333 #ాజ?ౖన Zి���య� Ì2లsమ�� క;మ�రF(ైన PQహÑ కల;ను
య�జక;(ైన మయW య� క;మ�రFడగ	 జ?ఫTx�ను పKవకNPQ�న



P#§4య�±దwక; పం1ిదయ�ేZి మన �ేవ� (ైన PQ�9ాక; �Kా రÍన
�ేయ	మ" మనV�ేZ2ను. 4444 అపuట-�I 9ారF P#§4య�ను �ెర¯ాలలk
నుంAయ	ండ ల�దు; అతడ� పKజలమధ� సంచ#Sంచుచుం(ెను. 5555 ఫ#� దండ�
ఐగ	ప�N లkనుం(f బయల;�ేర%ా PQర�షల�మ	ను మ	టC(f9Eయ	చున`
కÚwయ	ల; సమ��xరమ	 V" PQర�ష ల�మ	 దగ¶రనుం(f బయల;�ే#S#S. 6666 
అప�డ� PQ�9ా 9ాక;� పKవకNPQ�న P#§4య�క; పKత�m��� PÀల�గ	
Z2లV�ెdను 7777 ఇW\ా P�ల; �ేవ�డగ	 PQ�9ా ఆజ® ఇచుdన�ేమన%ాTx±దw
V�x#Sంచుడ" "ను` Tx ±దwక; పం1ిన య��x#ాà��  �ల�గ	
�ెపuవలsను]క; స}యమ	 �ేయ	ట�?r బయల;�ే#S వచుd చున` ఫ#�దండ�
తమ స��ేశ���న ఐగ	ప�N లk"�I J#S%S 9:ళØ6 ను. 8888 కÚwయ	ల; J#S%S వAd PÀ
పటCణమ	]ద య	దzమ	�ేZి �x" పటBC ��" అ%S` �ేత �ా>d 9Eయ	దురF. 9999 
PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుdచుTx`డ�కÚw య	ల; "శdయమ	%ా
మ�±దwనుం(f 9:æç6 దరను��" !మ	4ను ]రF ¹సప�చుd��నక;(f, 9ారF
9:ళ6TE 9:ళ6రF. 10101010 ]�� య	దzమ	�ేయ	 కÚwయ	ల దండ�9ా#Sనంద#S" ]రF
హతమ	�ేZి 9ా#Sలk %ాయప(fన 9ా#S" మ�తK�¤ !%S>ంAనను 9ా#³ తమ
గ	(xరమ	లలkనుం(f వAd PÀ పటCణమ	ను అ%S`�� �ా>d9Eయ	దురF. 11111111 ఫ#�
దండ�నక; భయప(f కÚwయ	ల దండ� PQర�ష ల�మ	 ఎదుటనుం(f 9:È6��%ా 12121212
P#§4య� బ¿Tx�]ను �ేశమ	లk తన9ా#S±దw ´µగమ	 ¬Zి��నుట�?r PQర�ష
ల�మ	నుం(f బయల;�ే#S అక�(f�I ��PQను. అతడ� బ¿Tx�]ను
గ	మ4మ	TUదwక; #ా%ా 13131313 ఇ#§య� అను �ావ>9ా#S అ¥�పJ అక�డ నుం(ెను.
అతడ� హనTx� క;మ�రF(ైన Ì2లsమ�� క;మ�రFడ�. అతడ� పKవకNPQ�న



P#§4య�ను పటBC ��"వ� కÚwయ	లలk �ేరబ¢వ� చుTx`వ" �ెపu%ా 14141414
P#§4య� అ�� అబదwమ	, TEను కÚwయ	లలk �ేరబ¢వ�టల�దT:ను. అP�ే
అతడ� P#§4య�మ�ట నమ4నందున ఇ#§య� P#§4య�ను పటBC  ��"
అ¥�పతpల±దwక; ¬Zి��" వ�ెdను. 15151515 అ¥�పతpల; P#§4య�]ద �Åపప(f
అత" ��ట-C , �xమ	 బం�ºగృహ మ	%ా �ేZియ	న` ల�üక;(ైన ãTx�xను
ఇంట-లk అత" 9EPంA#S. 16161616 P#§4య� �ెర¯ాల %�Jలk 9Eయబ(f అక�డ అTEక
��నమ	ల; ఉం(ెను; 1ిమ4ట #ాజ?ౖన Zి���య� అత" ర1ిuంచుటక; వరNమ�నమ	
పం1ి, 17171717 అత" తన Pంట-�I 1ి>1ింAPQ�9ా±దwనుం(f ఏ మ�టMౖ నను

వ�ెdTx అ" యడ�గ%ా P#§4య�--వ� బబ	లkను #ాà�ేJ�I
అపu%Sంపబ(ెదవను మ�టవ�ెdనT:ను. 18181818 మ#Sయ	 P#§4య� #ాజ?ౖన
Zి���య��� ఇట6 T:నుTEను �?rనను  ZLవక;ల�?rనను ఈ పKజల�?rనను ఏ
�ాపమ	 �ేZినందున నను` �ెర¯ాలలk 9EZిJV? 19191919 బబ	లkను #ాà ]]��
�?rనను ఈ �ేశమ	]���?rనను #ాడ" ]క; పKకట-ంAన ] పKవకNల;
ఎక�డనుTx`రF? 20202020 #ాజj, Tx P�>న 9ా(x, AతN %SంA Vనుమ	, AతN %SంA Tx
మనV  స"` ¥��I #ా"మ	4, TEను అక�డ చ" ��క;ండ�నటB6  ల�üక;(ైన
PQTx�xను ఇంట-�I నను` మరల పంపక;మ	. 21212121 �ాబట-C  #ాజ?ౖన Zి���య�
Z2లVయ�%ా బంటBల; బం�ºగృహ Wాలలk P#§4య�ను 9EZి, పటCణమ	లk
#tటMCల;న`ంత వరక; #tటMCల; �ాల;d9ా#S �¥�లkనుం(f అను��నమ	 ఒక #tటMC
అత"�Iచుdచు వAd#S; ఇటB6  జరFగ%ా P#§4య� బం�ºగృహWాలలk "వZిం�ెను.
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1111 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�ఈ పటCణమ	లk ">Aయ	న`9ారF
ఖడ¶ మ	�ేతT:ౖనను �Ôమమ	 �ేతT:ౖనను �ెగ	ల;�ేతT:ౖనను చతpN రF %ా"
కÚwయ	ల±దwక; బయల; 9:ళØ6 9ారF బKదుక;దురF, �ోప�డ�¯�మ	4ద�I�ంచు
��నునటB6  తమ �Kా ణమ	 ద�I�ంచు��" 9ారF బKదుక; దురF. 2222 PQ�9ా
ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�ఈ పటCణమ	 "శdయమ	%ా బబ	లkను#ాà
దండ��ేJ�I అపu %Sంపబడ�ను, అతడ� �x" పటBC ��నును అ" P#§4య� పKజల
కంద#S�I పKకట-ంప%ా 3333 మ�xN ను క;మ�రF(ైన Ì2ఫట� య	ను పష�రF
క;మ�రF(ైన %?దల��య	ను Ì2లsమ�� క;మ�రF(ైన య�కల;ను మÚ�య�
క;మ�రF(ైన పష� రFను V"#S గనుక ఆ పK¥xనుల; #ాà�� మనV �ేZిన
�ేమన%ాఈ మనుషp�డ� ఈ పKజలక; నషCమ	 �ÅరF 9ా(ే%ా" �³మమ	
�ÅరF9ాడ��ాడ�. 4444 ఇతడ� ఇట-C  సమ��xరమ	 9ా#S�I పKకటన �ేయ	టవలన ఈ
పటCణ మ	లk ">Aయ	న` ãధుల �ేతpలను పKజలంద#S �ేతpలను
బల ß̈నమ	 �ేయ	చుTx`డ�; AతN %SంA 9ా"�I మరణhm V¥�ంప�మ	. 5555 
అందుక; #ాజ?ౖన Zి���య� అతడ� ]వశమ	న ఉTx`డ�, #ాà ]క; అడiమ	
#ాజjలడన%ా 6666 9ారF P#§4య�ను పటBC ��" �ా#ా గృహమ	లkనున`
#ాజక;మ�రFడగ	 మÚ�య� %�J లk"�I ��ం1ి#S. అందులk"�I P#§4య�ను
�xK ళ6�� ��ం1ినప�డ� ఆ %�Jలk ళØ6  ల�వ�, బ	రదమ�తK�¤ య	ం(ెను, ఆ
బ	రదలk P#§4య� ��గబ(ెను. 7777 #ాà బ¿Tx�]ను �x�రమ	న
కcరFd"య	ండ%ా #ాà ఇంట- లk" కcÌీయ	డగ	 ఎబ¿�ె4లsకను షండ�డ�, 8888 
9ారF P#§4 య�ను %�Jలk 9EZిరను సంగJ V", #ాà నగరFలk నుం(f
బయల;9:È6  #ాà�� ఈల�గ	 మనV �ేZ2ను 9999 #ాజj, Tx P�>న9ా(x, ఆ %�Jలk



9Eయబ(fన P#§4య� అను పKవకNPQడల ఈ మనుషp�ల; �ేZిన�� య�వతpN ను
అTx�యమ	; అతడ�న` �bటను అతడ� అక>�ేత చచుdను, పటCణమ	లkT:ౖనను
ఇంకను #tటMC  ల�!య	 ల�వ�. 10101010 అందుక; #ాàవ� ఇక�డనుం(f
మ	పu��మం�� మనుషp�లను 9:ంటబ¿టBC ��"��P, పKవకN PQ�న P#§4య�
�xవకమ	నుప� ఆ %�Jలkనుం(f అత" ¬Pంచుమ" కcÌీయ	డగ	
ఎబ¿�ె4లsక;నక; Z2లVయ�%ా 11111111 ఎబ¿�ె4లsక; ఆ మనుషp�లను 9:ంటబ¿టBC  ��"
#ాజనగరFలk ఖజjTx �I\ం�� గ��లk"�I వAd, 12121212 అచdటనుం(f �ాత9:ౖన
Aం�IబటCలను A#S%S *#ాక;లsౖన గ	డi�ాతలను ¬Zి��" ��P, ఆ %�Jలkనున`
P#§4య� పటBC ��నునటB6 %ా �xK ళ6�ేత 9ాట-"��ం1ి�ాత9:ౖ A#S%S *#ాక;లsౖన PÀ
బటCలను �xK ళ6]ద  చంకల�I\ంద 12టBC ��నుమ" అత"�� �ె12uను. 13131313
P#§4య� ఆల�గ	 �ేయ%ా 9ారF P#§4య�ను �xK ళ6�� �ేదు��" ఆ
%�Jలkనుం(f 9:ల;ప>�I ¬Zి#S; అప�డ� P#§4య� బం�ºగృహWాలలk
"వZిం�ెను. 14141414 తరF9ాత #ాజ?ౖన Zి���య� PQ�9ా మం��రమ	లk నున`
మ�డవ �x�రమ	లk"�I పKవకNPQ�న P#§4య�ను 1ిల;వనం1ింA అత"��
ఇట6 T:నుTEను ఒకమ�ట "న`డ�గ	చుTx`ను, వ� ఏ సంగJ" Txక; మరFగ	
�ేయక �x" �ెప�మన%ా 15151515 P#§4య� TEను ఆ సంగJ క;
�ె>యజ?1ిuనPQడల "శdయమ	%ా వ� Txక; మరణ hm V¥�ంతpవ�, TEను
క; ఆలkచన �ె1ిuనను వ� Tx మ�ట Vనవ�. 16161616 �ావ�న #ాజ?ౖన
Zి���య�y9ాత4ను మన కను గ\ ©̈ంచు PQ�9ా��డ� TEను క; మరణమ	
V¥�ంపను,  �Kా ణమ	 ¬య ¸చుచున` PÀ మనుషp�ల �ేJ�I "ను`
అపu%Sంపను అ" P#§4య��� రహ స�మ	%ా పKమ�ణమ	 �ేZ2ను. 17171717 అప�డ�



P#§4య� Zి���య��� ఇట6 T:ను�ేవ�డ�, ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�ను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	T:ౖన PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుd చుTx`డ�వ�
బబ	లkను#ాà అ¥�పతpల±దwక; 9:È6న PQడల వ� బK���?దవ�, ఈపటCణమ	
అ%S`�ేత �ాలdబడదు, వ�ను  Pంట-9ారFను బKదుక;దురF. 18181818 అP�ే వ�
బబ	లkను అ¥�పతpల ±దwక; 9:ళ6"PQడల ఈ పటCణమ	 కÚwయ	ల �ేJ�I
అపu%Sంపబడ�ను, 9ారF అ%S` �ేత �x" �ా>d9EZ2దరF, మ#Sయ	 వ� 9ా#S
�ేJలk నుం(f త1ిuంచు��నజjలవ�. 19191919 అందుక; #ాజ?ౖన Zి���య� P#§4య���
ఇట6 T:నుకÚwయ	ల పmమ	%ా ఉండ� య�దులక; భయపడ�చుTx`ను; ఒక9Eళ
కÚwయ	ల; నను` 9ా#S �ేJ�I అపu%SంAనPQడల 9ారF నను` అపహ
Zిం�ెదరF. 20202020 అందుక; P#§4య�9ారF "న`పu%SంపరF, వ� బK���I
బµగ	%ానుండ�నటB6  TEను �� �ెప�చున` సంగJ"గ�#Sd PQ�9ా
Z2లVచుd మ�టను AతN  %SంA ఆల�Iంచుమ	. 21212121 వ� ఒక9Eళ బయల; 9:ళ6క
��PనPQడల PQ�9ా ఈ మ�ట Txక; �ె>యజ³Z2ను. 22222222 య��x #ాà
నగరFలk W ÌింAయ	న` ZీN �లందరF బబ	లkను అ¥�పతpల±దwక;
��"��బ(ెదరF, ఆల�గ	 జరFగ%ా ఆ ZీN �ల; "ను` చూA 1ిKయZL` ©̈తpల;
"ను` ¹స ప�Ad  12ౖ" Vజయమ	 ��ం��య	Tx`రF,  �ాదమ	ల;
బ	రదలk ��గబ(fయ	ండ%ా 9ారF 9:నుక¬Zిర" యందురF. 23232323 
´µర�లందరFను  1ిల6 ల;ను కÚwయ	ల±దwక; ��"�� బడ�దురF, వ� 9ా#S
�ేJలkనుం(f త1ిuంచు��నజjలక బబ	లkను #ాà�ేత పటCబ(ెదవ� గనుక ఈ
పటCణమ	ను అ%S`�ేత �ాల;dటక; 9E �ారణమగ	దువ�. 24242424 అందుక;
Zి���య� P#§4య��� ఇట6 T:నువ� మరణhm TUంద క;ండ�నటB6  ఈ



సంగతpలను ఎవ"�I" �ె>య"య�క;మ	. 25252525 TEను �� మ�టల�(fన సంగJ
అ¥�పతpల; V"నPQడల 9ారF ±దwక; వAd�¤మ	 "ను`
చంపక;ండ�నటB6  #ాà�� వ� �ె1ిuన సంగJ" #ాà �� �ె1ిuన సంగJ"
మరFగ	�ేయక మ��Iప�(ే �ె>యజ?ప�మన%ా 26262626 వ�ãTx�xను ఇంట-లk
TEను చ"��క;ండ అక�(f�I నను` J#S%S 9:ళ6నంపవదw" #ాà ఎదుట TEను
మనV �ేZి��నబ¢Jన" 9ా#S�� �ెప�మ" #ాà P#§4య��� అT:ను. 27272727 అంతట
అ¥�పతpలందరF P#§4య�±దwక; వAd యడ�గ%ా అతడ� #ాà Z2లVAdన
మ�టల పK�ార మ	%ా 9ా#Sక;తN ర!Ad ఆ సంగJ 9ా#S�I �ె>యజ³య నందున
9ారF అత"�� మ�టల�డ�ట మ�"#S. 28282828 PQర�ష ల�మ	 పటCబడ�వరక;
P#§4య� బం�ºగృహWాలలk ఉం(ెను.
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1111 య��x#ాజ?ౖన Zి���య� P�ల;బ(fయందు �¾!్మదవ సంవతqరమ	
ప��యవ T:లలk బబ	లkను #ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరF తన సమసN  Z2ౖన�మ	��
PQర�ష ల�మ	 ]���IవAd�x" మ	టC(f9Eయ%ా 2222 Zి���య� P�ల;
బ(fయందు పద��ండవ సంవతqరమ	 Txల;గవ T:ల �¾!్మదవ ��నమ	న
పటCణ �Kా �ారమ	ల; పడ%tటCబ(ెను. 3333 PQర�షల�మ	 పటCబడ%ా
అ¥�పతpలందరF, TEర¶ý ష#³జరF సవ�¶ #?`బ¢ షండ�ల క¥�పJయగ	 శ#?q�×మ	,
జj® నులక¥�పJ యగ	 TEర¶ý ష#³జరF nదలsౖన బబ	లkను#ాà అ¥�పతp లందరF
లkప>�I వAd మధ�గ	మ4మ	లk కcరFdం(f#S. 4444 య�దుల#ాజ?ౖన
Zి���య�య	 అత" ãధులందరFను 9ా#S"చూA �ా#S��P, #ాà



��టమ�ర¶మ	న #?ండ� %�డల మధ�నున` గ	మ4ప�మ�ర¶మ	న ��P#S %ా"
#ాà ����xనప� మ�ర¶మ	న 9:È6��PQను. 5555 అP�ే కÚwయ	ల ZLన 9ా#S"
త#S! PQ#S�Å దగ¶రనున` ����xనమ	లలk Zి���య�ను క>Zి��" పటBC ��",
#ాà అత"�I hm V¥�ంపవలsన" హమ�తp �ేశమ	లk #Sబµ6  పటCణమ	 దగ¶ర
నున` బబ	లkను#ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరFTUదwక; 9ారF Zి��� య�ను ¬Zి��"��P#S
6666 బబ	లkను#ాà #Sబµ6  పటCణ మ	లk Zి���య� క;మ�రFలను అత"
కను`లPQదుట చం1ిం�ెను, మ#Sయ	 బబ	లkను#ాà య��x పK¥xను
లంద#S" చం1ిం�ెను. 7777 అంతట అతడ� Zి���య� కను`ల; ఊడ�ºPంA అత"
బబ	లkనునక; ¬Zి��"��వ�ట�?r సం�?ళ6�� బం¥�ం�ెను. 8888 కÚwయ	ల;
#ాజనగరFను పKజల Pండ6 ను అ%S`�ేత �ా>d9EZి PQర�షల�మ	 �Kా �ార
మ	లను పడ%tట-C #S. 9999 అప�డ� #ాజ�ేహ సంరmక;ల క¥�పJయగ	
T:బ�జర�xను W ÌింA పటCణమ	లk ">A య	న` పKజలను, �ోKహÑలsౖ తమ
#ాàను V(fA తన�� �ే#Sన9ా#S", W ÌింAన పKజలనంద#S" బబ	లkనునక;
��"��PQను. 10101010 అP�ే #ాజ�ేహసంరmక;ల క¥�పJ PQ�న T:బ�జర�xను
ల�!గల ద#SదుK లను య��x�ేశ మ	లk నుండ"Ad, 9ా#S�I �xK m��టలను
��లమ	లను "య!ం�ెను. 11111111 మ#Sయ	 P#§4య�ను గ�#Sd బబ	లkను #ాజ?ౖన
T:బ	క�ెKజరF #ాజ�ేహ సంరmక;లక; అ¥�పJయగ	 T:బ�జర�xనునక; 12121212 ఈ
ఆజ® ఇ�ెdనువ� ఇత"�I }" �ేయక దగ¶రనుంచు��" ప#ామ#SîంA, ఇతడ�
�� �ెప�నటB6  �ేయవలsను. 13131313 �ావ�న #ాజ�ేహసంరmక;లక; అ¥�పJPQ�న
T:బ�జర�xనును షండ�లక; అ¥�పJయగ	 T:బ�షజjËనును జj® నులక;
అ¥�పJయగ	 TEర¶ý ష#³జరFను బబ	లkను#ాà పK¥xనులందరFను దూతలను



పం1ి 14141414 బం�ºగృహWాలలkనుం(f P#§4య�ను �ె1ిuంA, అత"" Pంట-�I
��డ���"��వ�టక; �ాâాను క;మ�రF (ైన అ ß̈�ామ	 క;మ�రFడగ	 %?దల��క;
అత" నపu%SంA#S, అప�డతడ� పKజలమధ� "9ాసమ	�ేZ2ను. 15151515 P#§4య�
బం�ºగృహWాలలkనుండ%ా PQ�9ా మ�ట అత"�I పKత�m��� PÀల�గ	
Z2లV�ెdను 16161616 వ� 9:È6  కcÌీయ	డగ	 ఎబ¿�ె4లsక;�� ఇట6 నుమ	ఇW\ా P�ల;
�ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ��¤ల; �ేయ	ట�?r�ాక �×డ��ేయ	 ట�?r TEను ఈ
పటCణమ	నుగ�#Sd �ె1ిuన మ�టల; T:ర 9EరFdచుTx`ను; వ� చూచుచుండ%ా
ఆ మ�టల; ఆ ��న మ	న T:ర9EరFను. 17171717 ఆ ��నమ	న TEను "ను`
V(f1ిం�ెదను, వ� భయపడ� మనుషp�ల�ేJ�I వ� అపu%Sంపబడవ"
PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 18181818 వ� నను` నమ	4 ��ంట-V గనుక
"శdయమ	%ా TEను "ను` త1ిuం�ెదను, వ� ఖడ¶ మ	�ేత పడవ�,
�ోప�డ�¯�మ	4 ద�I�ంచు��ను నటB6   �Kా ణమ	ను వ� ద�I�ంచు��ందువ�;
ఇ�ేPQ�9ా 9ాక;�.

P#§4య� 40P#§4య� 40P#§4య� 40P#§4య� 40

1111 #ాజ�ేహసంరmక;లక¥�పJPQ�న T:బ�జర�xను PQర�షల�మ	లkనుం(fయ	
య��xలkనుం(fయ	 బబ	 లkనునక; �ెర%ా ��"��బ(fన బం�º
జనులంద#Sలkనుం(f, సం�?ళ6�ేత కటCబ(fయ	న` P#§4య�ను ¬Zి��" #ామ�లk
నుం(f పం1ి9Eయ%ా, PQ�9ా ±దwనుం(f అత"�I పKత�m���న 9ాక;�. 2222
#ాజ�ేహసంరmక;ల క¥�పJ P#§4య�ను అవత>�I ¬Zి����P అత"��



ఈల�గ	 మ�టల�(ెనుఈ సÍలమ	నక; TEను ఈ �×డ� �ేZ2దన"  �ేవ�డగ	
PQ�9ా పKకట-ం�ెను గ�x. 3333 �xను �ె1ిuన పK�ారమ	 PQ�9ా �x"
ర1ిuంA �ేPం�ెను, ]రF PQ�9ాక; V#�ధమ	%ా �ాపమ	�ేZి ఆయన
మ�టల; Vనక ��J#S గనుక ]�×గJ పట-Cన��. 4444 ఆల�Iంచుమ	, ఈ ��నమ	న
TEను  �ేతpల సం�?ళ6ను ¬Zి "ను` V(f1ించు చుTx`ను, Tx��కcడ
బబ	లkనునక; వచుdట మంAద" క; ��AనPQడల రమ	4, TEను "ను`
భదKమ	%ా �ా�ా(ెదను; అP�ే బబ	లkనునక; Tx��కcడ వచుdట
మంA���ాద" క; ��AనPQడల #ావదుw , �ేశమంతట �³!య	 అడiమ	ల�దు,
ఎక�(f�I 9:ళØ6 ట  దృÌిC �I అను కcల¹, PQక�(f�I 9:ళØ6 ట మంAద" క;
��చుT° అక�(f�I 9:ళØ6 మ	. 5555 ఇంకను అతడ� J#S%S 9:ళ6క తడవ� �ేయ%ా
#ాజ�ేహసంరmక;ల క¥�పJ అత"�� ఈల�గ	 �ె12uనుబబ	లkను #ాà �ాâాను
క;మ�రF(ైన అ ß̈ �ామ	 క;మ�రFడగ	 %?ద ల��ను య��xపటCణమ	ల]ద
"య!ంA య	Tx`డ�, అత" ±దwక; 9:ళØ6 మ	; అత" ±దw  "వZింA
పKజలమధ�ను �ాప�రమ	ండ�మ	, ల��x PQక�(f�I 9:ళØ6 ట  దృÌిC �I
అనుకcల¹ అక�(f�³ 9:ళØ6 మ	. మ#Sయ	 #ాజ�ేహసంరmక;ల క¥�పJ అత"�I
బ�ెNమ	ను బహÑమ�నమ	 ఇAd అత" ¯ాగనంప%ా 6666 P#§4య�
!¯ాuలkనుండ� అ ß̈�ామ	 క;మ�రF(ైన %?దల��±దwక; 9:È6  అత"�� కcడ
�ేశమ	లk !%S>న పKజలమధ� �ాప�రమ	ం(ెను. 7777 అP�ే అచdటచdటనుండ�
ZLనల య¥�పతpలందరFను 9ా#S పటµలప�9ారFను, బబ	లkను#ాà అ ß̈�ామ	
క;మ�రF(ైన %?దల��ను �ేశమ	]ద అ¥��ా#S%ా "య!ంA, బబ	లkనునక;
�ెర%t" ��బడక ">Aన9ా#Sలk ZీN �లను ప�రFషpలను 1ిల6 లను, �ేశమ	లk"



అJరసులsౖన ద#SదుK లను అత"�I అపu%Sం�ెన" V"#S. 8888 �ా%ా T:తTx�
క;మ�రF(ైన ఇ�ా4P�ల;ను �ా#³హ క;మ�రFలsౖన ã} Txను
ãTx�xనుల;ను తనుú ��తp క;మ�రF(ైన Wø#ాయ� య	ను T:టù�ా¬య	(ైన
ఏపP క;మ�రFల;ను మ�య �ా¬య	(ైన9ా" క;మ�రFడగ	 PQజTx�య	ను
9ా#S పటµలప�9ారFను !¯ాuలk నుం(fన %?దల��±దwక; వAd#S. 9999 అప�డ�
�ాâాను క;మ�రF(ైన అ ß̈�ామ	 క;మ�రFడగ	 %?దల�� పKమ�ణమ	�ేZి
9ా#S��ను 9ా#S పటµలప�9ా#S��ను ఈల�గ	 �ె12uను]రF కÚwయ	లను
ZLVంచుటక; భయపడక;(f, �ేశమ	లk �ాప�రమ	ం(f బబ	లkను#ాàను
ZLVంAనPQడల ]క; �¤ల; కల;గ	ను. 10101010 TET:ౖ�ేT° Tx±దwక; వచుd
కÚwయ	ల PQదుట "ల;చు ట�?r !¯ాuలk �ాప�రమ	ందును %ా" ]రF
�xK �Ôరసమ	ను 9EసV�ాల ఫలమ	లను �ైలమ	ను సమకcరFd��", ]
�ాతKలలk 9ాట-" ��Zి��" ]రF ¯ా�¥ºనపరచు��"న పటCణమ	లలk
�ాప�రమ	ండ�(f. 11111111 ¹య�బ	లk TE! అ¹4య	ల మధ�TE! ఎ�ోమ	లk
TE! P�P� పK�ేశమ	లలkTE! య	న` య�దులందరF బబ	 లkను#ాà
య��xలk జనW షమ	ను V(f�ెన"య	, �ాâాను క;మ�రF(ైన అ ß̈�ామ	
క;మ�రFడగ	 %?దల��ను 9ా#S]ద "య!ం�ెన"య	 V"నప�డ� 12121212
అందరFను �xమ	 ��>9Eయబ(fన సÍలమ	ల"`ట-" V(fA !¯ాuక;
%?దల��±దwక; వAd బహÑ V¯ాN రమ	 �xK �Ôరసమ	ను 9EసV�ాలప� పండ6 ను
సమకcరFd��"#S. 13131313 మ#Sయ	 �ా#³హ క;మ�రF(ైన ã}Txనును, అచd
టచdటనున` ZLనల య¥�పతpలందరFను !¯ాu లkనున` %?దల��±దwక;
వAd 14141414 "ను` చంప�టక; అ¹4య	ల #ాజ?ౖన బయÚను T:తTx�



క;మ�రF(ైన ఇ�ా4P�ల;ను పం12న" క; �ె>య�x అ" �ె1ిu#S. అP�ే
అ ß̈�ామ	 క;మ�రF(ైన %?దల�� 9ా#S మ�ట నమ4ల�దు. 15151515 �ా#³హ క;మ�రFడగ	
ã}Txను !¯ాuలk %?దల���� రహస�మ	%ా ఇట6 T:ను±దwక; కc(fవAdన
య�దు లందరF �ెద#S��వ�నటB6 ను, య��x జనW షమ	 నhంచు నటB6 ను
T:తTx� క;మ�రF(ైన ఇ�ా4P�ల; "ను` చంపTEల?దయ�ేZి నను`
9:ళ6"మ	4,ఎవ"�I �ె>యక;ండ TEను 9ా"" చం12దను. 16161616 అందుక; అ ß̈�ామ	
క;మ�రF(ైన %?దల�� �ా#³హ క;మ�రF(ైన ã}Txను��ఇ�ా4 P�ల;నుగ�#Sd
వ� అబదzమ�డ�చుTx`వ�, 9ా�ార�మ	 �ేయకcడదT:ను.

P#§4య� 41P#§4య� 41P#§4య� 41P#§4య� 41

1111 ఏడవ మ�సమ	న ఎÚ�ామ� మనుమడ�ను T:తTx� క;మ�రFడ�ను
#ాజవంశసుÍ డ�ను #ాà±క� పK¥xను లలk TUకడ�నగ	 ఇ�ా4P�లను9ాడ�ను,
అత"�� ప�� మం�� మనుషp�ల;ను, !¯ాuలkనున` అ ß̈�ామ	 క;మ�రF (ైన
%?దల��±దwక; వAd అక�డ అత"��కcడ !¯ాuలk ´¢జనమ	�ేZి#S. 2222
అప�డ� T:తTx� క;మ�రF (ైన ఇ�ా4P�ల; అత"�� కcడనున` ఆ ప��మం��
మనుషp�ల;ను ల�A �ాâాను మనుమడ�ను అ ß̈�ామ	 క;మ�రF(ైన
%?దల��ను ఖడ¶ మ	�ేత హతమ	�ేZి#S; బబ	 లkను#ాà ఆ �ేశమ	]ద అత"
అ¥��ా#S"%ా "య !ంAనందున అత" చం1ి#S. 3333 మ#Sయ	 !¯ాuలk %?దల��
±దw  ఉం(fన య�దుల నంద#S", అక�డ �ొ#S�Iన ãధులగ	 కÚwయ	లను
ఇ�ా4P�ల; చం12ను. 4444 అతడ� %?దల��ను చం1ిన #?ండవTxడ� అ�� ఎవ#S�I"
�ె>యబడక మ	నుప� 5555 గడiమ	ల; �ðరమ	 �ేPంచు��" వసN �మ	ల;



Aంప���" �ేహమ	ల; %ాయపరచు��"న PQనుబ��మం�� ప�రFషpల;
PQ�9ా మం��రమ	 నక; ¬Zి��" ��వ�ట�?r T:ౖ9Eద�మ	లను
ధూపదKవ�మ	లను �ేతపటBC ��" Ì2�?మ	 నుం(fయ	 ÌిలkహÑ నుం(fయ	
��¹Ö నునుం(fయ	 #ా%ా 6666 T:తTx� క;మ�రF(ైన ఇ�ా4P�ల; �x#S ��డ�గ	న
ఏడ�dచు, 9ా#S" ఎదు#t�నుటక; !¯ాuలkనుం(f బయల; 9:È6 9ా#S" క>Zి��"

9ా#S��-- అ ß̈�ామ	 క;మ�రF(ైన %?దల�� ±దwక; రండT:ను. 7777 అP�ే 9ారF
ఆ పటCణమ	 మధ�ను పK9EhంAనప�డ� T:తTx� క;మ�రF(ైన ఇ�ా4 P�ల;ను
అత"��కcడ ఉన`9ారFను 9ా#S" చం1ి %�Jలk పడ9EZి#S. 8888 అP�ే 9ా#Sలk
ప��మం�� మను షp�ల; ఇ�ా4P�ల;����లమ	లలk �xచబ(fన %�ధు మల;
యవల; �ైలమ	 �ేT: nదలsౖన దKవ�మ	ల; మ�క; కలవ�, మమ	4ను
చంపక;మ" �ెప���న%ా అతడ� 9ా#S స�దరFల�� కcడ 9ా#S" చంపక
మ�T:ను. 9999 ఇ�ా4 P�ల; %?దల����కcడ చం1ిన మనుషp�ల శవమ	ల"` ట-"
పడ9EZిన %�P #ాజ?ౖన ఆ¯ా ఇW\ా P�ల; #ాజ?ౖన బయ�ాక; భయప(f తKV�ంAన
%tP�P�; T:తTx� క;మ�రF(ైన ఇ�ా4P�ల; చంపబ(fన9ా#S శవమ	ల�� �x"
"ం12ను. 10101010 అప�డ� ఇ�ా4P�ల; !¯ాuలkనున` జనW ష మంతట-" #ాజ
క;మ�#?Nలనంద#S" అన%ా #ాజ�ేహసంరm క;ల క¥�పJPQ�న T:బ�జర�xను
అ ß̈�ామ	 క;మ�రF(ైన %?దల��క; అపu%SంAన జనులంద#S",
�ెర¬Zి��"��PQను. T:తTx� క;మ�రF(ైన ఇ�ా4P�ల; 9ా#S" �ెర¬Zి��"��P
అ¹4య	ల±దwక; �ేరవలsన" పKయత`పడ�చుండ%ా 11111111 �ా#³హ
క;మ�రF(ైన ã}Txనును అత"��కcడనున` ZLTx¥�పతpలందరFను T:తTx�
క;మ�రF(ైన ఇ�ా4P�ల; �ేZిన సమసN  దు�ా�ర�మ	లను గ�#Sdన 9ారN V" 12121212



ప�రFషpలనంద#S" 1ిల;చు��", T:తTx� క;మ�రF(ైన ఇ�ా4 P�ల;��
య	దzమ	 �ేయబ¢P, %Sëãనులkనున` మ} జలమ	ల దగ¶ర అత"
క>Zి��"#S. 13131313 ఇ�ా4P�ల;�� కcడనున` పKజలందరF �ా#³హ క;మ�రF(ైన
ã} Txనును, అత"�� కcడనున` ZLTx¥�పతpలనంద#S" చూAనప�డ�
9ారF సం��ÌింA 14141414 ఇ�ా4P�ల; !¯ాuలk నుం(f �ెర%t"��Pన పKజలందరF
అత" V(fA �ా#³హ క;మ�రF(ైన PQ}Txను�� క>Zి#S. 15151515 అPనను, T:తTx�
క;మ�రF(ైన ఇ�ా4P�ల;ను ఎనమండ�గ	రF మనుషp�ల;ను ã}Txను
�ేJలkనుం(f త1ిuంచు��" అ¹4య	ల ±దwక; �ా#S ��P#S. 16161616 అప�డ�
T:తTx� క;మ�రF(ైన ఇ�ా4P�ల; అ ß̈�ామ	 క;మ�రF(ైన %?ద ల��ను చం1ిన
తరF9ాత, 17171717 �ా#³హ క;మ�రF(ైన ã} Txనును అత"�� కcడనున` ZLనల
య¥�పతpలందరFను !¯ాuదగ¶రనుం(f ఇ�ా4P�ల; TUదwనుం(f
జనW షమంతట-", అన%ా %Sëãను దగ¶రనుం(f ఇ�ా4P�ల; ��"��Pన
ãధులను ZీN �లను 1ిల6 లను, #ాజప#S9ారమ	ను మరల ర1ిuంA#S; 18181818 అP�ే
9ారF బబ	లkను#ాà �ేశమ	]ద అ¥��ా#S"%ా "య!ంAన అ ß̈�ామ	
క;మ�రF(ైన %?దల��ను T:తTx� క;మ�రF(ైన ఇ�ా4 P�ల; చం1ినందున 9ారF
కÚwయ	లక; భయప(f ఐగ	ప�N నక; 9:ళØ6 దమను��" బé�ె6 Á̈మ	దగ¶రనున`
%?ర�తp �Iం}మ	లk ��%S#S.

P#§4య� 42P#§4య� 42P#§4య� 42P#§4య� 42

1111 అంతలk ZLTx¥�పతpలందరFను �ా#³హ క;మ�రF(ైన ã}Txనును
�ÌLయ� క;మ�రF(ైన PQజTx�య	ను, అల;uల�! ఘనుల�!



పKజలందరFను పKవకNPQ�న P#§4య� ±దwక; వAd అత"�� ఈల�గ	 మనV
�ేZి#S 2222 �¤మ	 ఎంత ��ం�ెమ	 మం�� !%S>య	Tx`¹ వ� చూచు
చుTx`వ� గ�x? AతN %SంA మ� Vన`పమ	ను  స"`¥��I #ా"Ad,
W ÌింAయ	న` మ� యంద#S "!తNమ	  �ేవ�(ైన PQ�9ాక;
�Kా రÍన�ేయ	మ	. 3333 �¤మ	 నడవవలZిన మ�ర¶మ	ను �ేయవలZిన �ార�మ	ను
 �ేవ�డగ	 PQ�9ా మ�క; �ె>యజ³య	ను%ాక. 4444 �ా%ా పKవకN PQ�న
P#§4య� 9ా#Sక;తN ర!Adన�ేమన%ా]రF �ేZిన మనV
TEనం%§క#SంచుచుTx`ను, ] మ�టలనుబట-C  మన �ేవ�(ైన PQ�9ాను TEను
�Kా #SÍంచుదును, ఏ!య	 ]క; మరFగ	�ేయక PQ�9ా !మ	4నుగ�#Sd
Z2ల Vచుdనదంతయ	 ]క; �ె>యజ³తpను. 5555 అప�డ� 9ారF P#§4య���
ఇట6 "#S"ను` మ� ±దwక; పం1ి,  �ేవ� డగ	 PQ�9ా Z2లVAdన ఆ
మ�టలనుబట-C  మరFమ�ట ల�క;ండ �¤మ	 జ#S%Sంచ" PQడల PQ�9ా
మ�]ద నమ4క���న సత�¯ా�f%ా ఉండ�ను %ాక. 6666 మ�క; �¤ల; కల;గ	నటB6
�¤మ	 మన �ేవ�(ైన PQ�9ా మ�ట Vను 9ార���, అ�� �¤ల�%ా" �×(ే%ా"
�¤మ	 ఆయన±దwక; "ను` పంప�Vషయమ	లk మన �ేవ�(ైన PQ�9ా
Z2లVచుd మ�టక; V¥ేయ	ల మగ	దుమ	. 7777 ప�� ��నమ	లsౖన తరF9ాత
PQ�9ా 9ాక;� P#§4 య�క; పKత�mమ�PQను గనుక 8888 అతడ� �ా#³హ
క;మ�రF(ైన ã}Txనును అత"�� కcడనున` ZLనల య��ఫతpలనంద#S",
అల;uలTE! ఘనుల TE! పKజలనంద#S" 1ి>1ింA 9ా#S�� ఇట6 T:ను 9999
ఇW\ా P�ల; �ేవ�(ైన PQ�9ా స"`¥�" మనV �ేయ	ట�?r ]రF నను`
పం1ిJ#S గ�x? ఆయన Z2లVచుdన�ేమన%ా 10101010 TEను ]క; �ేZిన �×డ�నుగ�#Sd



సం�xపnం��య	Tx`ను, ]రF �¾ందరపడక PÀ �ేశమ	లk �ాప�రమ	న`
PQడల, పడ%tటCక TEను !మ	4ను ¯ాÍ 1ింతpను, 12ల6 %Sంపక TxటMదను. 11111111 ]రF
బబ	లkను#ాàనక; భయపడ� చుTx`#³; అత"�I భయపడక;(f, అత"
�ేJలkనుం(f !మ	4ను త1ిuంA !మ	4ను ర�fంచుటక; TEను ]క; ��(ై
య	Tx`ను, అత"�I భయపడక;(f, 12121212 మ#Sయ	 అతడ� ]PQడల జj>ప(f ]
స��ేశమ	నక; !మ	4ను పంప� నటB6  ]PQడల TEనత"�I జj> ప�ట-C ం�ెదను.
13131313 అP�ే ]రF ] �ేవ�(ైన PQ�9ా మ�ట Vన"9ా#?r PÀ �ేశమందు
�ాప�రమ	ండకమనమ	 ఐగ	ప�N  �ేశమ	నక; 9:ళØ6 దమ	, 14141414 అక�డ య	దzమ	
చూడకయ	 బ�రధ�" Vనకయ	 ఆ}రప� ల�!�ేత ఆక>%tనకయ	
నుందుమ	 గనుక అక�డTE �ాప�రమ	ందమ" ]రను��"న PQడల 15151515
య��x9ా#Sలk W ÌింAన 9ారల�#ా, PQ�9ా మ�ట ఆల�Iంచు(f; ఇW\ా P�ల;
�ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	 నగ	 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�ఐగ	ప�N నక; 9:ళ6వలsన" "శdPంచు��" అక�డTE
�ాప�రమ	ండ� టక; ]రF 9:È6నPQడల 16161616 ]రF భయపడ�చున` ఖడ¶ మ	
అక�డను ఐగ	ప�N  �ేశమ	నTE !మ	4ను త#S! పటBC  ��నును; ]క; భయమ	
కల;గజ³య	 �Ôమమ	 ఐగ	ప�N లkTE !మ	4ను త#S! క>Zి��నును, అక�డTE
]రF చతpN రF, 17171717 TEను 9ా#S]���I ర1ిuంచు �×డ�నుం(f 9ా#Sలk
W Ìించు9ా(ైనను త1ిuంచు��ను9ా(ైనను ఉండడ�, ఐగ	ప�N లk "వZింపవలsన"
అక�(f�I 9:ళ6  "శdPంచు��ను మనుషp�లందరF ఖడ¶ మ	�ేతను
�Ôమమ	�ేతను �ెగ	ల; �ేతను "W îషమ	%ా చతpN రF. 18181818 ఇW\ా P�ల; �ేవ�డగ	
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�Tx �Åప మ	ను Tx ఉగ\తయ	



PQర�షల�మ	 "9ాసుల ]���I వAdనటB6 , ]రF ఐగ	ప�N నక; 9:È6నPQడల Tx
ఉగ\త ]]���I" వచుdను, ]రF Wా�ాసuదమ	%ాను �J ప�ట-C ంచు9ారF%ాను
దూషణxసuదమ	%ాను Jరస�#Sంప బడ�9ారF%ాను ఉందురF, ఈ సÍలమ	ను
మ#S PQప�డ�ను చూడరF. 19191919 య��x W షpల�#ా, ఐగ	ప�N నక; 9:ళ6కcడద"
PQ�9ా ]�ాజ®"AdనటBC  TEడ� TEను ]క; ¯ాm� !AdJన" ]#³
"శdయమ	%ా �ె>Zి��నుచుTx`రF. 20202020 మన �ేవ�(ైన PQ�9ాక; మ�
"!తNమ	 �Kా రÍన�ేZి మన �ేవ�(ైన PQ�9ా �ెప�నదంతయ	 మ�క;
�ె>య జ?1ిuనPQడల �¤మ�ల�గ	 �ేయ	దుమ" �ెప�చు !మ	4ను ]#³
¹సప�చుd��నుచుTx`రF. 21212121 TEడ� TEను ]క; �x" �ె>యజ?ప�చుTx`ను
%ా" ] �ేవ�(ైన PQ�9ా ]±దwక; Tx�ేత పం1ిన వరNమ�నమ	ను ]రF
ఆల�Iంపక��J#S. 22222222 �ాబట-C  �ాప�రమ	ండవలsన" ]రF �ÅరF సÍలమ	లkTE
]రF ఖడ¶ మ	�ేతను �Ôమమ	 �ేతను �ెగ	ల;�ేతను చతpN ర" "శdయమ	%ా
�ె>Zి��ను(f.
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1111 అతడ� పKజలకంద#S�I పKకట-ంపవలsన" �ేవ�(ైన... PQ�9ా పం1ిన
పK�ారమ	 P#§4య� 9ా#S �ేవ�డగ	 PQ�9ా Z2లVAdన మ�టల"`ట-"
9ా#S�I పKకట-ంA �x>ంప%ా 2222 �ÌLయ� క;మ�రF(ైన అజ#ా�య	ను �ా#³హ
క;మ�రF(ైన ã}Txనును గ#S�షp¡ లందరFను P#§4య��� ఇట6 "#Sవ�
అబదzమ	 పల;క;చుTx`వ�ఐగ	ప�N లk �ాప�రమ	ండ�టక; ]రF అక�(f�I
9:ళ6కcడ ద" పKకట-ంచుట�?r మన �ేవ�(ైన PQ�9ా "ను` పంపల�దు. 3333



మమ	4ను చంప�టక;ను, బబ	లkనునక; �ెర పటBC ��" ��వ�టక;ను,
కÚwయ	ల�ేJ�I మమ	4ను అపu%Sంప వలsన" TE#§య� క;మ�రF(ైన బµర�క;
మ�క; V#�ధమ	%ా #³ప�చుTx`డ�. (అ" �ె1ిu#S) 4444 �ా%ా �ా#³హ క;మ�రF(ైన
ã}Txనును ZLనలయ¥�పతpలందరFను పKజ లందురFను య��x�ేశమ	లk
�ాప�రమ	ండవలsనన` PQ�9ా మ�ట Vనక��P#S. 5555 మ#Sయ	 �ా#³హ
క;మ�రF(ైన ã}Txనును ZLనల య¥�పతpలందరFను PQ�9ా మ�ట
Vన"9ా#?r, య��x�ేశమ	లk "వ Zించుటక; �xమ	 త#S! 9Eయబ(fన ఆయ�
పK�ేశమ	లనుం(f J#S%S వAdన య�దుల W షమ	ను, 6666 అన%ా #ాజ
�ేహసంరmక;లక¥�పJయగ	 T:బ�జర�xను �ాâాను క;మ�రF(ైన అ ß̈�ామ	
క;మ�రFడగ	 %?దల��క; అపu %SంAన ప�రFషpలను ZీN �లను 1ిల6 లను
#ాజక;మ�#?Nలను పKవకNయగ	 P#§4య�ను TE#§య� క;మ�రFడగ	 బµర�క;ను
��డ���"��P 7777 ఐగ	ప�N �ేశమ	లk పK9EhంA#S. 9ారF తహపTEసుక; #ా%ా 8888
PQ�9ా 9ాక;� తహపTEసులk P#§4య�క; పKత�m��� Pల�గ	 Z2ల V�ెdను
9999 వ� 12దw  #ాళ6ను �ేత పటBC ��", య��x మనుషp�ల; చూచుచుండ%ా
తహపTEసులk నున` ఫ#� నగరF �x�రమ	ననున` hల�వరణమ	లk"
సున`మ	లk 9ాట-" �ాJ12ట-C  జనుల�×మ�ట పKకట-ంప�మ	 10101010 ఇW\ా P�ల;
�ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాఇ��%�
Tx �xసుడగ	 బబ	లkను #ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరFను TEను 1ిల;వనం1ింA
¬Zి��"వAd, TEను �ాJ12ట-Cన PÀ #ాళ6]ద అత" Zిం}సనమ	 ఉం�ెదను,
అతడ� రత`కంబÈ" 9ాట-]దTE 9EPం చును. 11111111 అతడ�వAd �ెగ	ల;నక;
"రÞయ���న 9ా#S" �ెగ	 ల;నక;ను, �ెరక; "రÞయ���న9ా#S" �ెరక;ను,



ఖడ¶ మ	నక; "రÞయ���న9ా#S" ఖడ¶ మ	నక;ను అపu%Sంచుచు ఐగ	1ీN  య	లను
హతమ	�ేయ	ను. 12121212 ఐగ	ప�N  �ేవతల గ	ళ6లk TEను అ%S` #ాజ బ¿టBC చుTx`ను,
9ాట-" T:బ	క�ెKజరF �ా>d 9Eయ	ను, ఆ �ేవతలను �ెర%t"��వ�ను,
%tఱÃల�ాప#S తన వసN �మ	ను చుటBC ��నునటB6  అతడ� ఐగ	ప�N �ేశమ	ను తనక;
చుటBC ��" "#ాటంకమ	%ా అక�డనుం(f ¯ా%S ��వ�ను. 13131313 అతడ�
ఐగ	ప�N లkనున` సూర��ేవ�xపటCణమ	 లk" సూర�పKJమలను VరFగ%tట-C
ఐగ	ప�N  �ేవతల గ	ళ6ను అ%S`�ేత �ా>d9Eయ	ను.

P#§4య� 44P#§4య� 44P#§4య� 44P#§4య� 44

1111 !%�w ల;లk%ా" తహపTEసులk%ా" TUప�లk%ా" ప��K సులk%ా"
ఐగ	ప�N �ేశ9ాసమ	�ేయ	చున` య�దులనంద#S"గ�#Sd ఇW\ా P�ల;
�ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా 9ాక;� P#§4 య�క; పKత�
m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 TEను PQర�షల�మ	 ]���I" య��x
పటCణమ	ల"`ట- ]���I" ర1ిuంAన �×డంతయ	 ]రF చూచుచుTE య	Tx`రF.
3333 ]#?rనను ] 1ితరFలsౖనను ఎరFగ" అన��ేవతలను అనుస#Sంచుచు
ప��ంచుచు 9ాట-�I ధూపమ	 9Eయ	చు వచుdటవలన 9ాట- "9ాసుల; �xమ	
�ేZి��"న �ోషమ	�ేత Txక; �Åపమ	 ప�ట-C ంA#S గనుక TEడ� "9ాసుల;ల�క;ండ
అV �ాడ�ప(f య	న`V గ�x. 4444 మ#Sయ	 TEను 12ందలకడ ల�A పKవకNలsౖన Tx
ZLవక;లంద#S" ]±దwక; పంప�చు, Txకసహ����న PÀ Á̈య�ార�మ	ను
]రF �ేయ క;ండ�(f అ" TEను �ెప�చువAdJ" %ా" 5555 9ారF అల �Iంపక
��P#S, అన��ేవతలక; ధూ�ారuణమ	�ేయ	ట మ�నక��P#S, తమ



దు#ా4ర¶తను Vడ�వక��P#S �ెV ±గ¶క��P#S. 6666 �ావ�న Tx ఉగ\తయ	 Tx
�Åపమ	ను క;మ4#Sంపబ(f, య��x పటCణమ	లలkను PQర�షల�మ	
�ధులలkను రగ	ల;��T:ను, గనుక TEడ�న`టB6 %ా అV �ా(ై PQ(x#S ఆPQను. 7777
�ాబట-C  ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా ఈల�గ	
అజ® ఇచుdచుTx`డ�ఏ!య	 W షమ	ల�క;ండ ZీN � ప�రFషp ల;ను h�వ�ల;ను
చంట- ëడiల;ను య��x మధ� నుండ క;ండ "ర�4లమ	 �ేయబడ�నటB6 %ా
]#³ల ఈ %tపu త1ిuదమ	ను ]క; V#�ధమ	%ా �ేZి��నుచుTx`రF? 8888
]క;]#³ సమ�లTxశనమ	 �ెచుd��నునటB6 ను, భ�! ]దనున`
జనమ	ల"`ట-లk ]రF దూషణ�ాలsౖ Jరస� #Sంపబడ�నటB6 ను, ]రF
�ాప�రమ	ండ�టక; ��Pన ఐగ	ప�N లk అన��ేవతలక; ధూ�ారuణమ	
�ేయ	దురF. ]#³ల PÀల�గ	న �ేయ	చు ] �ేJ�I\యల�ేత Txక; �Åపమ	
ప�ట-C ంచుచుTx`రF? 9999 9ారF య��x�ేశమ	లkను PQర�షల�మ	 �ధుల లkను
జ#S%SంAన �I\యలను అన%ా ] 1ితరFల; �ేZిన �ెడ�తనమ	ను య��x
#ాàల; �ేZిన �ెడ�తనమ	ను 9ా#S ´µర�ల; �ేZిన �ెడ�తనమ	ను, ]మటBC క;
]రF �ేZిన �ెడ�తనమ	ను ] ´µర�ల; �ేZిన �ెడ�తనమ	ను మరA ��J#ా?
10101010 TEట-వరక; 9ారF �ºనమనసుq ధ#Sంపక;Tx`రF, భయమ	 TUందక;Tx`రF,
TEను ]క;ను ] 1ితరFలక;ను "య!ంAన ధర4WాసN �మ	 T:ౖనను
కటCడలT:ౖనను అనుస#SంపకP� య	Tx`రF. 11111111 �ాబట-C  ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�ను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�]క; �×డ�
�ేయ	నటB6 , 12121212 అన%ా య��x9ా#Sనంద#S" "ర�4లమ	 �ేయ	నటB6 , TEను
]క; అ�మ	ఖుడనగ	దును; ఐగ	ప�N  �ేశమ	లk �ాప�రమ	ందుమ" అచdట-�I



9:ళ6  "శdPంచు ��ను య��xW షpలను TEను ��డ���" ��వ�దును, 9ారందరF
ఐగ	ప�N  �ేశమ	లkTE నhం�ెదరF; అల;uల�! ఘనుల�! 9ారందరF కcల;దురF,
ఖడ¶ మ	�ేతT:ౖనను �Ôమమ	�ేతT:ౖనను నhంతpరF, ఖడ¶ మ	�ేతT:ౖనను �Ôమమ	
�ేతT:ౖనను 9ారF చతpN రF, Wా�ాసuదమ	ను �J ప�ట-C ంచు 9ారF%ాను
దూషణ�ాల;%ాను Jర¯ా�రమ	 TUం��న 9ారF%ాను ఉందురF. 13131313 PQర�షల�మ	
"9ాసులను TETE ల�గ	 h�fంAJT° ఆల�%³ ఐగ	ప�N �ేశమ	లk "వZించు �#S"
ఖడ¶ మ	�ేత%ా" �Ôమమ	�ేత%ా" �ెగ	ల;�ేత%ా" h�fం�ెదను. 14141414 �ావ�న
�xమ	 మర> వAd య��x�ేశమ	లk �ాప�రమ	ండవలsనన` మక;�వ�ేత
ఐగ	ప�N లk ఆగ	ట�?r అక�(f�I 9:ళØ6  య��x 9ా#Sలk" W షమ	 ఎవరFను
త1ిuంచు��నరF, W ష�¤!య	 ఉండదు, �ా#S ��వ�9ారF %ాక మ#S ఎవరFను
J#S%S#ారF. 15151515 అప�డ� తమ ´µర�ల; అన��ేవతలక; ధూపమ	 9Eయ	దుర"
PQ#S%Sయ	న` ప�రFషpలందరFను, అక�డ ">Aయ	న` ZీN �ల;ను, 16161616 మ}
సమ�జమ	%ా కc(fన 9ారFను ఐగ	ప�N  �ేశమంద> ప��K సులk �ాప�రమ	ండ�
జనులందరFను P#§4య�క; ఈల�గ	 పKతp�తN ర !Ad#S PQ�9ా
Txమమ	నుబట-C  వ� మ�క; పKకట-ంచు ఈ మ�టను �¤మం%§క#Sంపమ	, 17171717
�¤మ	 �� �ె1ిuన సంగతpల"`ట-" "శdయమ	%ా T:ర9Eరd బ¢వ�చుTx`మ	;
�¤మ	ను మ� 1ితరFల;ను మ� #ాàల;ను మ� య¥�పతp ల;ను య��x
పటCణమ	లలkను PQర�షల�మ	 �ధుల లkను �ేZినటä6  ఆ�ాశ#ాణÝ�I ధూపమ	
9Eయ	దుమ	, ఆ��క; �ాTxరuణమ	ల; అ#Suంతpమ	; ఏలయన%ా �¤మ	
ఆల�గ	 �ేZినప�డ� మ�క; ఆ}రమ	 సమృ��z %ా �ొ#S�?ను, �¤మ	 �³మమ	%ాTE
య	ంట-!, P� �×డ�ను మ�క; కల;గల�దు. 18181818 �¤మ	 ఆ�ాశ#ాణÝ�I ధూపమ	



9Eయకయ	 ఆ��క; �ాTxరuణమ	ల; అ#Suంపకయ	 మ�"నపuట-నుం(f
సమసNమ	 మ�క; తక;�9:ౖన��, �¤మ	 ఖడ¶ మ	�ేతను �Ôమమ	�ేతను
�öణÝంచుచుTx`మ	. 19191919 �¤మ	 ఆ�ాశ #ాణÝ�I ధూపమ	 9Eయ%ాను, ఆ��క;
�ాTxరuణమ	ల; అ#Suంప%ాను, మ� ప�రFషpల Z2లవ�ల�క;ండ ఆ��క; 1ిం(f
వంటల; �ేయ	చుTx`మ�? ఆ��క; �ాTxరuణమ	ల; ��య	చుTx`మ�? అ"
9ారF �ెపu%ా 20202020 P#§4య� ఆ ZీN � ప�రFషpలంద#S��, అన%ా తనక; అటB6
పKతp�తN ర !Adన పKజలంద#S�� ఇట6 T:ను 21212121 య��xపటCణమ	ల లkను
PQర�షల�మ	 �ధులలkను ]రFను ] 1ితరFల;ను ] #ాàల;ను ]
య¥�పతpల;ను �ేశపKజల;ను ధూపమ	 9EZిన సంగJ PQ�9ా
జj® పకమ	�ేZి��నల��x? అ�ే గ�x ఆయన మనసుqనక; వ�ెdను. 22222222 PQ�9ా
] దుషC�I\యలను చూA ]రF �ేయ	 Á̈యకృత�మ	లను ఎంA Pకను
స ©̈ంపల�క��PQను గనుక TEడ�న`టB6 %ా ] �ేశమ	 �ాడ�%ాను ఎ(x#S%ాను
Wా�ాసuదమ	%ాను "రèనమ	 %ాను ఆయన �ేZ2ను. 23232323 PQ�9ా మ�ట Vనక,
ఆయన ధర4WాసN �మ	నుబట-Cయ	 కటCడలనుబట-Cయ	 ఆయన తనక;
¯ా�Ô�రÍమ	%ా ఇAdన ఆజ®నుబట-Cయ	 నడ�వక, ]రF ధూపమ	9Eయ	చు
PQ�9ాక; V#�ధమ	%ా �ాపమ	 �ేZిJ#S గనుకTE TEడ�న`టB6 %ా ఈ �×డ�
]క; సంభVం�ెను. 24242424 మ#Sయ	 P#§4య� పKజలనంద#S" ZీN �లనంద#S" చూA
9ా#S�� ఇట6 T:నుఐగ	ప�N లkనున` సమసN���న య�దుల�#ా, PQ�9ా మ�ట
Vను(f. 25252525 ఇW\ా P�ల; �ేవ� డ�ను, Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా ఈ
మ�ట Z2లVచుdచుTx`డ� ఆ�ాశ#ాణÝ�I ధూపమ	 9Eయ	దు మ"య	, ఆ��క;
�ాTxరuణమ	ల; అ#Suంతpమ"య	, �¤మ	 nÖ క;���"న nÖ క;�బళ6ను



"శdయమ	%ా T:ర9EరFdదుమ"య	 ]రFను ] ´µర�ల;ను ] T°ట-�� ప>�I
] �ేతpల�� T:ర9EరFdచుTx`#³; "జమ	%ాTE ] nÖ క;�బళ6ను ]రF
nÖ క;�దురF, "జమ	%ాTE ] nÖ క;�లను ]రF T:ర9EరFN రF. 26262626 �ాబట-C
ఐగ	ప�N లk "వZించు సమసN���న య�దుల�#ా,
PQ�9ామ�టVను(fPQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా పKభ	వగ	 PQ�9ా
అను TEను Tx yవమ	��డ� పKమ�ణమ	 �ేయ	చు, ఐగ	ప�N లk "వZించు
య�దు లలk ఎవరFను ఇక]దట Tx Txమమ	 T°ట పలకర" Tx ఘన���న
Txమమ	��డ� TEను పKమ�ణమ	 �ేయ	 చుTx`ను. 27272727 �¤ల; �ేయ	టక; �ాక
�×డ��ేయ	ట�³ TEను 9ా#S" క"12టBC చుTx`ను; 9ారF ఖడ¶ మ	�ేతT:ౖనను
�Ôమమ	�ేతT:ౖనను �öణÝంA��వ�చు, ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనున` య��x9ారందరF
W షమ	ల�క;ండ చతpN రF. 28282828 ఖడ¶ మ	 త1ిuంచు��ను9ారF ����wమం��PQ�
ఐగ	ప�N �ేశమ	లk నుం(f య��x�ేశమ	నక; J#S%S వ�ెdదరF, అపuడ�
ఐగ	ప�N �ేశమ	లk �ాప�రమ	ండ�టక; 9:È6న య��x 9ా#Sలk W షమ	 ఎవ#S
మ�ట "లకడ%ా నుండ�T°, Tx�ో తమ�ో అ�� �ె>Zి��ందురF. 29292929 ]క; �×డ�
సంభVంచు నటB6 %ా Tx మ�టల; "శdయమ	%ా "ల;చున" ]క;
�ె>యబడ�టక;ను, TEను ఈ సÍలమందు !మ	4ను h�fంచు చున`ందుక;ను
ఇ�� ]క; సూచన%ా నుండ�ను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 30303030 అత"�I శతpK 9:ౖ
అత" �Kా ణ మ	ను ¬య ¸చుచుం(fన T:బ	క�ెKజరను బబ	లkను #ాà�ేJ�I
TEను య��x#ాజ?ౖన Zి���య�ను అపu%SంA నటB6  ఐగ	ప�N #ాజ?ౖన ఫ#�హþఫKను
అత" శతpK వ�లsౖ అత" �Kా ణమ	ను ¬య¸చు9ా#S �ేJ�I అపu%Sం�ెదను.



P#§4య� 45P#§4య� 45P#§4య� 45P#§4య� 45

1111 య��x#ాàను ãÌీయ� క;మ�రFడ�T:ౖన PQ�య��×మ	
ఏల;బ(fయందు Txల;గవ సంవతqరమ	న P#§4య� T°ట-మ�టనుబట-C  TE#§య�
క;మ�రFడగ	 బµర�క; గ\ంథమ	లk ఈ మ�టల; 9Kా య	చున`ప�డ� పKవకN PQ�న
P#§4య� అత"�� �ె1ిuన�� 2222 బµర�కc, ఇW\ా P�ల; �ేవ�(ైన PQ�9ా
"ను` గ�#Sd ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� 3333 కటకటµ, Txక; శ\మ, PQ�9ా
Txక; ప�ట-C ంAన TU1ిu�I ��డ� ఆయన Txక; దుఃఖమ	ను
కల;గజ³య	చుTx`డ�, మ�ల;గ	�ేత అలZి య	Tx`ను, Txక; T:మ4��
�ొరక�xPQను అ" వను��ను చుTx`వ�. 4444 వ� అత"�I ఈ మ�ట
�ె>యజ³య	మ" PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�TEను కట-Cన�x"TE TEను
పడ%tటBC చుTx`ను, TEను Txట-న�x"TE 12ల6 %Sంచు చుTx`ను;
సర�భ�!"గ�#Sdయ	 ఈ మ�ట �ెప� చుTx`ను. 5555  "!తNమ	 వ�
%tపu9ాట-" 9:దక; చుTx`9ా? 9:దకవదుw ; TEను సర�శ#§రFల]���I �×డ�
ర1ిuంచుచుTx`ను, అP�ే వ� 9:ళØ6  సÍలమ	ల"`ట-లk �ోప�డ�¯�మ	4
�ొ#S�IనటBC %ా  �Kా ణమ	ను �Iచుd చుTx`ను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�.

P#§4య� 46P#§4య� 46P#§4య� 46P#§4య� 46

1111 అన�జనులనుగ�#Sd పKవకNPQ�న P#§4య�క;... పKత�m���న PQ�9ా 9ాక;�
2222 ఐగ	ప�N నుగ�#Sdన మ�ట, అన%ా ãÌీయ� క;మ�రF డ�ను య��x#ాàT:ౖన
PQ�య��×మ	 ఏల;బ(fయందు Txల;గవ సంవతqరమ	న T:బ	క�ెKజరF



క#?�]షpలk య�ఫKట«సున��దగ¶ర ఓ(fంAన ఫ#�T:�Å దండ�ను గ�#Sdన మ�ట.
3333 (xల;ను �³(ెమ	ను ZిÍ రపరచు��ను(f య	దzమ	నక; రం(f 4444 గ	ఱÃమ	లను
కటBC (f, #ðతpల�#ా, కవచమ	 �¾(f%S ఎక;�(f hర¯ాN  ణమ	లను ధ#Sంచు��ను(f
ఈటMలక; పదును 12టBC (f కవచమ	ల; 9EZి��ను(f. 5555 Tx�³! కనబడ�చున`��?
9ారF ఓ(f��వ�చుTx`రF 9:నుక¬య	చుTx`రF 9ా#S బల�ఢ��ల; అపజయమ	
TUందుచుTx`రF J#S%Sచూడక 9E%Sరమ	%ా �ా#S��వ�చుTx`రF ఎటBచూAన
భయ�¤; PQ�9ా మ�ట P�ే. 6666 త�రగ పరF%?తpN 9ారF �ా#S��జjలక;Tx`రF
బల�ఢ��ల; త1ిuంచు��నజjలక;Tx`రF ఉతN ర��క;�న య�ఫKట«సు
న�º¬రమందు 9ారF �¾ట-K>6పడ�చుTx`రF. 7777 T:ౖల;న�ºపK9ాహమ	వలs వచుd
"త(ెవడ�? ఇత" జలమ	ల; నదులవలs పKవ ©̈ంచుచున`V 8888 ఐగ	1ీNయ	ల
దండ� T:ౖల;న��వలs పKవ ©̈ంచుచున`��. �x" జలమ	ల; �¾ణక;నటB6 %ా అ��
వచుdచున`��.TET:�I� భ�!" క12uదనుపటCణమ	ను �x" "9ాసులను
Txశనమ	 �ేZ2దను. 9999 గ	ఱÃమ	ల�#ా, PQగ	రF(f; రథమ	ల�#ా, #³గ	(f
బల�ఢ��ల�#ా, బయల;�ేరF(f(xళØ6  పటBC ��ను కcÌీయ	ల;ను ప�¬య	ల;ను
Vల;�ాం(ై�న లc�ºయ	ల;ను బయల;�ేరవలsను. 10101010 ఇ�� పKభ	వ�ను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ� 9ాక; పగ¬రFd ��నమ	. ఆయన తన
శతpK వ�లక; పKJదండన�ేయ	ను ఖడ¶ మ	 కడ��ార Jనును, అ�� త"V¬ర
రకNమ	 �xK గ	ను. ఉతN ర �ేశమ	లk య�ఫKట«సున��±దw పKభ	వ�ను Z2ౖన�మ	ల
క¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా బ> జ#S %Sంప బ¢వ�చుTx`డ�. 11111111 ఐగ	ప�N క;మ�#§,
కన��ా, %Sల�దునక; 9:È6  గ	%S¶లమ	 �ెచుd��నుమ	 V¯ాN ర���న ఔషధమ	ల;
�ెచుd��నుట వ�రÍ�¤ క; A�Iతq కల;గదు 12121212 క; Zిగ	¶ క>%Sన సంగJ



జనమ	లక; Vనబ(ెను  #�దనధ�" �ేశమందంతట Vనబడ�చున`��
బల�ఢ��ల; బల�ఢ��లను త%S> కcల;చుTx`రF ఒక"]ద ఒకడ� ప(f అందరF
కcల;దురF. 13131313 బబ	లkను#ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరF బయల;�ే#S వAd
ఐగ	1ీNయ	లను హతమ	�ేయ	టను గ�#Sd P#§4య�క; పKత�m���న
PQ�9ా 9ాక;�. 14141414 ఐగ	ప�N లk �ె>యజ³య	(f !%�w ల;లk పKకట-ంప�(f
TUప�లkను తహపTEసులkను పKకటన�ేయ	(f ఏమన%ాఖడ¶ మ	  చుటBC నున`
పK�ేశమ	లను !ం%S9Eయ	చున`�� ]రF ల�A ¥ైర�మ	 �ెచుd��ను(f. 15151515 లk
బలవంతpలsౖన 9ా#³ల తpడ�ప� 12టCబడ� చుTx`రF? PQ�9ా 9ా#S"
��>9Eయ	చుTx`డ� గనుకTE 9ారF "ల;వక;Tx`రF. 16161616 ఆయన అTEక;లను
�¾ట-Kల6  జ³య	చుTx`డ� 9ా#tక"]ద ఒకడ� కcల;చు లsం(f, కc\ ర���న
ఖడ¶ మ	ను త1ిuంచు��ందమ	 రం(f మన స�జనుల±దwక; మన జన4భ�!�I
9:ళØ6 దమ	 రం(f అ" 9ారF �ెప���ందురF. 17171717 ఐగ	ప�N #ాజగ	 ఫ#�
య	కNసమయమ	 ��%tటBC ��ను 9ాడ"య	 వట-Cధ�" మ�తK�¤య" 9ారచdట
�xట-ంA#S. 18181818 పర�తమ	లలk �xబ¢రF ఎట-C�ో సమ	దK�Kా ంతమ	లలk క#?4ల;
ఎట-C�ో Tx yవమ	��డ� అతడ� అట-C9ా(ై వచుdను #ాàను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ే. 19191919 ఐగ	ప�N  "9ాసుల�#ా,
TUప� �ా(ై��వ�ను అ�� "రèన��� �ాలdబడ�ను పKయ�ణమ	నక;
�ావలZిన9ాట-" Zిదzపరచు��ను(f. 20202020 ఐగ	ప�N  అంద���న 12య�
ఉతN ర��క;�ననుం(f జo#§గ వచుdచున`�� వ�ేd య	న`��. 21212121 పర�ే�లsౖన ఆ��
కc> ZిâాPల; 12ంప�డ� దూడల వలs ఉTx`రF 9ా#³గ�x 9:నుకతటBC  J#S%S#S
±కడ�ను "ల;వక;ండ �ా#S��P#S 9ా#S�I ఆప��wనమ	 వAdయ	న`��



h�Ô��నమ	 9ా#S�ాసన`మ�PQను. 22222222 శతpK వ�ల; దం(ెJN  వచుdచుTx`రF
మ�Ö నుల; నరFక;9ా#Sవలs %tడi ండ�6  పటBC ��" �x" ]���I వచుdచుTx`రF
ఆల�Iంచు(f ఆ�� ధ�" �Kా �I��వ� �ామ	 చప�డ� వలs Vనబడ�చున`��
PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ే 23232323 లsక�ల�"9ా#?r !డతలకన` VసN #SంతpరF ��ర
శక�మ	�ా" ఆ�� అరణ�మ	ను న#S�I9Eయ	 దురF. 24242424 ఐగ	ప�N  కcమ�#S
అవమ�నపరచబడ�ను ఉతN ర�ేశసుÍ లక; ఆ�� అపu%Sంపబడ�ను 25252525 ఇW\ా P�ల;
�ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�
T°లkనుండ� ఆ¹ను �ేవతను ఫ#�ను ఐగ	ప�N ను �x" �ేవతలను �x"
#ాàలను ఫ#�ను అత" Txశ\Pంచు9ా#S" TEను దం(fంచు చుTx`ను. 26262626 9ా#S
�Kా ణమ	 ¬య¸చు బబ	లkను#ాజ?ౖన T:బ	 క�ెKజరF�ేJ�I" అత"
ZLవక;ల�ేJ�I" 9ా#S" అపu%SంచుచుTx`ను ఆ తరF9ాత అ�� మ	నుపట-వలsTE
"9ాససÍలమగ	ను ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 27272727 Tx ZLవక;డ9:ౖన య��Åబ�,
భయపడక;మ	 ఇW\ా P�లc, జ(fయక;మ	 దూరమ	లkనుం(f "ను`
ర�fంచుచుTx`ను 9ారFన` �ెరలkనుం(f  సంతJ9ా#S" ర�fంచు చుTx`ను
ఎవ#S భయమ	ను ల�క;ండ య��Åబ	 J#S%Sవచుdను అతడ� "మ4ÈంA
T:మ4��TUందును. 28282828 Tx ZLవక;డ9:ౖన య��Åబ	, TEను క; ��(ై య	Tx`ను
భయపడక;మ	 TET:క�(f�I "ను` �ెదర%tట-CJT° ఆ సమసN  �ేశపKజలను సమ�ల
Txశనమ	�ేZ2దను అP�ే "ను` సమ�ల Txశనమ	�ేయను "ను` h�fంపక
Vడ�వను %ా" Tx�యమ	నుబట-C  "ను` h�fం�ెదను ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�.

P#§4య� 47P#§4య� 47P#§4య� 47P#§4య� 47



1111 ఫ#� %ాజjను ��టCకమ	నుప� Óి>ÌీNయ	లనుగ�#Sd పKవకNPQ�న P#§4య�క;
పKత�m���న PQ�9ా 9ాక;� 2222 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�
జలమ	ల; ఉతN ర��క;�నుం(f ��#S6  వరదలsౖ మనుషp�ల; nఱÃ12టBC నటB6 %ాను
�ేశ"9ాసులందరF అంగల�రFdనటB6  %ాను, �ేశమ	]దను అందున`
సమసNమ	]దను పటCణమ	 ]దను �x"లk "వZించు 9ా#S]దను
పKవ ©̈ంచును. 3333 9ా#S బల���న గ	ఱÃమ	ల (ెక�ల; TEలతను` శబwమ	నక;ను,
అత" రథమ	ల 9Eగమ	నక;ను, అత" చక\మ	ల ఉరFమ	 వంట- ధ�"�I"
తండ�K ల; భయప(f బల ß̈నులsౖ తమ 1ిల6 ల తటBC  J#S%S చూడరF. 4444
Óి>ÌీNయ	లనంద#S" లయపరచుట క;ను, త�రF Zీ�ోనులక;
స}యక;(ొక(ైనను "ల;వక;ండ అంద#S" "ర�4లమ	 �ేయ	టక;ను ��నమ	
వచుdచున`��. PQ�9ా కâ�N రF �º�పW షpలsౖన Óి>ÌీNయ	లను Txశనమ	
�ేయ	ను, 5555 %ాజj బ¢(fయ�PQను, ����xనమ	లk W ÌింAన ఆÌ2�లkను
Txశనమ�PQను. ఎTx`ళ6వరక; "ను` 9E %ాయపరచు��ందువ�? 6666 PQ�9ా
ఖడ¶ మ�, PQంత వరక; Vశ\!ంపక య	ందువ�?  వరలk"�I దూ#S Vశ\ !ంA
ఊరక;ండ�మ	. 7777 అÌ2�లkను]���I" సమ	దK ¬రమ	]���I" ��మ4"
PQ�9ా క; ఆజ® ఇAd య	Tx`డ� గ�x; 9Eల�గ	 Vశ\!ంచుదువ�? అచd
ట-�³ ��మ4" ఆయన ఖడ¶ మ	నక; ఆజ® ఇAdయ	Tx`డ�.
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1111 ¹య�బ	నుగ�#Sdన��. ఇW\ా P�ల; �ేవ�డగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుd
చుTx`డ�. T:బ¢క; శ\మ, అ�� �ా(ై��వ�చున`��. �Iర��xPమ	 పటCబ(fన�ై



అవమ�నమ	 TUందుచున`�� ఎతNPన �Åట పడ%tటCబ(fన�ై అవమ�నమ	
TUందుచున`��ఇకను ¹య�బ	నక; పKZి��zయ	ండదు. 2222 ¼̈��Ëనులk 9ారF
అ�� ఇకను జనమ	 �ాక��వ� నటB6  �x" ��ట-C9Eయ	దమ	 రండ" �ెప���నుచు
�x"�I �×డ� �ేయ ను�ేw hంచుచుTx`రF మ�ే4Tx, వ�ను ఏ!య	
�ేయల�క��JV. ఖడ¶ మ	 "ను` తరFమ	చున`��. 3333 ఆల�Iంచు(f,
హþ#tనPÀమ	నుం(f #�దనధ�" Vన బడ�చున`�� �ోప�డ� జరFగ	చున`��
మ}పజయమ	 సంభVంచు చున`��. 4444 ¹య�బ	 #ాజ�మ	 లయ���
��PQను �x" ëడiల #�దనధ�" Vనబడ�చున`��. 5555 హþ#tనPÀమ	
��గ	దలలk ప#ా�తpల #�దనధ�" Vనబడ�చున`�� జనుల; లc ß̈తp T:క;�చు
ఏడ�dచుTx`రF ఏడ�dచు ఎక;�చుTx`రF. 6666 �ా#S��వ�(f ] �Kా ణమ	లను
ద�I�ంచు��ను(f అరణ�మ	లk" అరFహవృmమ	వలs ఉండ�(f. 7777 వ� 
�I\యలను ఆశ\PంAJV  "ధులను నమ	4 ��ంట-V వ�ను
పటBC ��నబ(ెదవ�, �?¹షp�ేవత �ెరలk"�I ��వ�ను ఒకడ� తపuక;ండ 9ా"
య�జక;ల;ను అ¥�పతpల;ను �ెరలk"�I ��వ�దురF. 8888 PQ�9ా
Z2లVచుdనటB6  సం}రక;డ� పKJ పటCణమ	]���I వచుdను ఏ పటCణమ	ను
త1ిuంచు��నజjలదు లkయకcడ నhంచును ����xనమ	 �ా(ై��వ�ను. 9999
¹య�బ	నక; #?క�ల; 12టBC (f అ�� 9E%Sరమ	%ా బయల;�ే#S ��వలsను. "9ాZి
PQవడ�ను ల�క;ండ �x" పటCణమ	ల; �ాడగ	ను. 10101010 PQ�9ా �ార�మ	ను
అశ\దz%ా �ేయ	9ాడ� Wాపగ\సుN  డగ	ను %ాక రకNమ	 ఓడdక;ండ ఖడiమ	
దూయ	9ాడ� Wాపగ\సుN  డగ	ను %ాక. 11111111 ¹య�బ	 తన బµల�మ	నుం(f T:మ4��
TUం�ెను ఈ క;ండలkనుం(f ఆ క;ండలk"�I క;మ4#Sంపబడక;ండ అ�� మ(fi]ద



">�ెను అ�ెన`డ�ను �ెరలk"�I ��Pన�� �ాదు అందు�ేత �x" ¯ారమ	
�x"లk ">Aయ	న`���x" 9ాసన ఎపuట-వలsTE "ల;చుచున`��. 12121212
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� #ాగల ��నమ	లలk TEను �x"±దwక;
క;మ4#Sంచు 9ా#S" పం12దను. 9ారF �x" క;మ4#SంA �x" �ాతKలను
9:>J�ేZి9ా#S జj(öలను పగ	ల%tటMCదరF. 13131313 ఇW\ా P�ల;9ారF �xమ�శ\PంAన
బé�ేల;నుబట-C  Zిగ	¶ ప(fనటB6  ¹య�áయ	ల;ను �?¹షpనుబట-C
Zిగ	¶ పడ�చుTx`రF 14141414 �¤మ	 బల�ఢ��లమ"య	 య	దz&రFలమ"య	
]#?టB6  �ెప���ందురF? 15151515 ¹య�బ	 �ా(ై��వ�చున`�� శతpK వ�ల; �x"

పటCణమ	లలk ��రబడ�చుTx`రF 9ా#S ¸°వనులలk W \షp¡ ల; వధక;
��వ�చుTx`రF Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా అను 1LరFగల #ాà
Z2లVAdనమ�ట P�ే. 16161616 ¹య�బ	నక; సమ�లTxశనమ	
స]1ించుచున`�� �x"�I సంభVంచు దుఃఖమ	 త�రప(f వచుdచున`��. 17171717
�x"చుటBC నున` ]రందరF �x""గ�#Sd అంగల�రFd(f �x" �×#SN"గ�#Sd
Vన"9ారల�#ా, అంగల�రFd(f బల���న #ాజదండమ	 పK´µవమ	గల
#ాజదండమ	 V#S%S��PQTE య" �ెప���ను(f. 18181818 �ేబ¢నులk ఆZీను#ాలsౖ
య	ండ��xTx, ¹య�బ	ను �ాడ��ేZిన9ాడ�  ]���I వచుd చుTx`డ�. 
�Åటలను నhంపజ³య	చుTx`డ�. %tపuతనమ	 V(fA
��%Sరమ	4ఎం(fన�ేశమ	లk కcరFdండ�మ	. 19191919 ఆ#�P�రF "9ాZీ, ��K వలk ">A
క"12టBC మ	 �ా#S��వ�చున` 9ా#S±దw V�x#Sంచుమ	
త1ిuంచు��"��వ�చున`9ా#S" అడ�గ	మ	 ఏ! జ#S%Sన�ో 9ా#Sవలన
�ె>Zి��నుమ	. 20202020 ¹య�బ	 పడ%tటCబ(fన�ై అవమ�నమ	 TUం�� య	న`��



%�లPQJN  �³కల;9Eయ	మ	 ¹య�బ	 అపజయమ	 TUం�ెను. అ#�`నులk ఈ
సంగJ �ె>యజ?ప�(f 21212121 ����xనమ	లk" �ేశమ	నక; hm V¥�ంపబ(fయ	న`��
�లkనునక;ను య�హసునక;ను �¤âాతpనక;ను �ºబ¢నుక;ను 22222222 T:బ¢క;ను
బéì ��బµ6 తPÀమ	నక;ను �Iర��xPమ	న క;ను బé�x¶ మ�ల;నక;ను 23232323
బé�ె4ãనునక;ను �?#§ãతpనక;ను బÐ¯Kా క;ను దూర���నట-Cయ	
స]ప���నట-Cయ	 24242424 ¹య�బ	�ేశ ప�రమ	ల"`ట-�I" hm V¥�ంపబ(f
య	న`��. 25252525 ¹య�బ	 శృంగమ	 న#S�I9Eయబ(fయ	న`�� �x" బµహÑవ�
VరFవబ(fయ	న`�� PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ే. 26262626 ¹య�బ	 PQ�9ాక;
V#�ధమ	%ా తను` �xను %tపu�ేZి��T:ను �x" మJNల6 జ³య	(f ¹య�బ	 తన
వమనమ	లk ��రF6 చున`�� అ�� అప}స�మ	TUందును. 27272727 ఇW\ా P�ల;ను వ�
అప}¯ా�సuదమ	%ా ఎంచల��x? అతడ� �ొంగలక; జత%ా(ైనటBC %ా వ�
అత"గ�#Sd పల;క;నప�(ెల6  తల ఆ(fంచుచు వAdJV 28282828 ¹య�బ	
"9ాసుల�#ా, పటCణమ	ల; Vడ�వ�(f ��ండ1LటB సందులలk గ�డ� కటBC ��ను
గ	వ�లవలs ��ండలk �ాప�రమ	ండ�(f. 29292929 ¹ãáయ	ల గర�మ	నుగ�#Sd
Vంట-!, 9ారF బహÑ గర���తpల; 9ా#S అJశయమ	నుగ�#Sdయ	
గర�మ	నుగ�#Sdయ	 30303030 అహం�ారమ	నుగ�#Sdయ	 ��గరFనుగ�#Sdయ	
మ�క; సమ��xరమ	 వ�ెdను 9ా#S �xమసమ	ను వAంచ#ా" 9ా#S పKగల»మ	
ల;ను Txక; �ె>ZLయ	న`V �ేయదగ" �I\యల; 9ారF బహÑ%ా �ేయ	చుTx`రF
ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;� 31313131 �ాబట-C  ¹య�బ	 "!తNమ	 TEను అంగల�రFd
చుTx`ను ¹య�బ	 అంతట-" చూA �³కల; 9Eయ	చుTx`ను 9ారF �×రú#?�
జనుల; ల�క��Pర" nఱÃ12టBC  చుTx`రF. 32323232 Zిబµ4 �xK mవÚ6 ,



య�జ?రFనుగ�#Sdన P�డ�uను !ంచునటB6  TEను "ను`గ�#Sd
P�డ�dచుTx`ను  ¬%?ల; ఈ సమ	దKమ	ను �xట- 9ా�1ిం�ెను అV
య�జ?రFసమ	దKమ	వరక; 9ా�1ిం�ెను  9EసV�ాల ఫలమ	ల]దను
�xK m%?లల]దను �ాడ��ేయ	9ాడ� ప(ెను. 33333333 ఫలభ#Sత���న
��లమ	లkనుం(fయ	 ¹య�బ	 �ేశమ	లkనుం(fయ	 ఆనందమ	ను
సం��షమ	ను �¾ల%S��PQను �xK m%ానుగలలk �xK �Ôరసమ	ను ల�క;ండ �ేయ	
చుTx`ను జనుల; సం��Ìించుచు �¾K క�రF సం��షమ	 "సqం��షమ�PQను. 34343434
"]మ	లk ళØ6  స ©̈తమ	 ఎం(f��PQను ¼̈��Ëను nదల;��"
ఏల�ల�వరక;ను య�హసు వరక;ను ¯�యరF nదల;��"
హþ#tనPÀమ	వరక;ను ఎ%ా6 �xª >�ావరక;ను జనుల; �³కల;9Eయ	చుTx`రF. 35353535
ఉన`తసÍలమ	న బల;ల; అ#Suంచు9ా#S" �ేవతలక; ధూపమ	9Eయ	9ా#S"
¹య�బ	లk ల�క;ండజ³Z2ను ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 36363636 9ారF
సం�ా��ంAన�x"లk W ÌింAన�� నhంA ��PQను ¹య�బ	నుగ�#Sd Tx గ	ం(ె
1ిల6 న%�\ Vవలs Txదమ	 �ేయ	చున`�� �×రú#?�9ా#S"గ�#Sd Tx గ	ం(ె
1ిల6 న%�\ Vవలs 9ాగ	 చున`��. 37373737 "శdయమ	%ా పKJ తల బ¢(fయ�PQను పKJ
గడiమ	 %t#S%Sంపబ(ెను �ేతpల"`ట-]ద నరFక;ల;ను నడ�మ	ల]ద
%�T:పటCయ	 నున`V. 38383838 ¹య�బ	 ఇంట- 12ౖకప�ల"`ట-]దను �x"
�ధులలkను అంగల�రFu Vనబడ�చున`�� ఒకడ� ప"�Iమ�>న ఘటమ	ను
పగ	ల%tటBC నటB6  TEను ¹య�బ	ను పగ	ల%tటBC చుTx`ను ఇ�ే PQ�9ా
9ాక;�. 39393939 అంగల�రFd(f ¹య�బ	 సమ�లధ�ంసమ�PQను ¹య�బ�,
వ� 9:నుకక; J#S%SJ9E, Zిగ	¶ పడ�మ	. ¹య�బ	 తన చుటBC నున`



9ా#Sకంద#S�I అప}¯ా�సuదమ	%ాను భయ�ారణమ	%ాను ఉండ�ను. 40404040
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా ప�f#ాà ఎగ	రFనటB6  ఎ%S#S అ�� ¹య�బ	
]ద తన #?క�లను �xప�చున`��. 41414141 �Åటల; పడ%tటCబ(fయ	న`V దుర¶మ	ల;
పటCబ(f య	న`V. ఆ ��నమ	న ¹య�బ	 &రFల హృదయమ	 పKసVంచు ZీN �
హృదయమ	వలs ఉండ�ను. 42424242 ¹య�బ	 PQ�9ాకంటM %tపu9ాడన"
అJశయ పడ%ా అ�� జనమ	 �ాక;ండ "ర�4లమ�PQను. 43434343 ¹య�బ	
"9ాZీ, భయమ	ను గ	ంటయ	 ఉ#Sయ	 ]���I వAdయ	న`V 44444444 ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. భయమ	 త1ిuంచు��నుట�?r �ా#S��వ�9ారF గ	ంటలk
పడ�దురF గ	ంటలkనుం(f త1ిuంచు��ను9ారF ఉ#Sలk Aక;� ��ందురF
¹య�బ	]���I Vమరî సంవతqరమ	ను TEను ర1ిuంచుచుTx`నుఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�.�ేశ ప#S�x�గ	లగ	9ారF బల ß̈నులsౖ ¼̈��Ëనుడలk
">Aయ	Tx`రF. 45454545 ¼̈��Ëనులkనుం(f అ%S`య	 Zీ�ను మధ�నుం(f
జj�లల;ను బయల;�ే#S 46464646 ¹య�బ	 hరసుqను, సంద(f�ేయ	9ా#S న(fT:JN"
�ా>d9Eయ	చున`V. ¹య�బ�, క; శ\మ �?¹షpజనుల; నhంAయ	Tx`రF
 క;మ�రFల; �ెరపటCబ(f#S �ెరపటCబ(fన9ా#Sలk  క;మ�#?Nల;Tx`రF. 47474747
అP�ే అంత���నమ	లలk �ెరపటCబ(fన ¹య�బ	 9ా#S" TEను J#S%S
ర1ిuం�ెదను ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. ఇంతట-�� ¹య�బ	నుగ�#Sdన h�ÔV¥�
మ	%SZ2ను.
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1111 అ¹4య	లనుగ�#Sd PQ�9ా ఈల�గ	 Z2ల...



VచుdచుTx`డ�ఇW\ా P�ల;నక; క;మ�రFల; ల�#ా? అత"�I 9ారసుడ�
ల�క��PQTx? మలk�మ	 %ాదును ఎందుక; స�తంJKంచు��నును? అత" పKజల;
�x" పటCణమ	లలk ఎందుక; "వZింతpరF? 2222 �ా%ాPQ�9ా ఈల�గ	న
Z2లVచుdచుTx`డ�#ాగల ��నమ	లలk TEను అ¹4య	ల పటCణమగ	 రబµË
]���I వచుd య	దzమ	 ±క� ధ�" Vనబడజ³Z2దను; అ��
�ాడ���బËయగ	ను, �x" ఉపప�రమ	ల; అ%S`�ేత �ాలdబడ�ను, �x"
9ారసులక; ఇW\ా P�Úయ	ల; 9ారసులగ	దుర" PQ�9ా
Z2లVచుdచుTx`డ�. 3333 ¼̈��Ëనూ, అంగ ల�రFdమ	, }P �ా(xPQను,
మలk�మ	ను అత" య�జక;ల;ను అత" య¥�పతpల;ను �ెరలk"�I ��వ�
చుTx`రF; రబµË "9ాZినుల�#ా, �³కల;9Eయ	(f, %�T:పటC  కటBC ��ను(f, ]రF
అంగల�#Sd కం�ెలలk ఇటB అటB JరFగ	ల�డ�(f. 4444 VWా�సఘ�తక;#ాల�Tx
±దwక; ఎవడ�ను #ాల�డ"  ధనమ	TE ఆశ\యమ	%ా �ేZి��న`�xTx, 5555 
లkయలk జలమ	ల; పKవ ©̈ంచు చున`వ", 9Eల  లkయలనుగ�#Sd
యJశPంచు చుTx`వ�? పKభ	వ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా
ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� 6666 TEను  చుటBC నున` 9ారంద#Sవలన క;
భయమ	 ప�ట-C ంచు చుTx`ను; ]రందరF శతpK వ�" �?దురF%ా తరFమబడ�
దురF, �ా#S��వ�9ా#S" సమకcరFd 9ా(ొకడ�ను ల�క ��వ�ను, అటBతరF9ాత
�ెరలkనున` అ¹4య	లను TEను ర1ిuం�ెదను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 7777
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ఎ�ోమ	నుగ�#Sd ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ� �ేమ�నులk జj® న!క TE!య	ల��x? V9Eక;లక; ఇక
ఆలkచన ల�క��PQTx? 9ా#S జj® నమ	 వ�రÍమ�PQTx? 8888 ఏWావ�ను



Vమ#Sîంచుచు TEనత"�I కషC�ాలమ	 ర1ిuంచుచుTx`ను; ద�xయ	 ల�#ా,
�ా#S��వ�(f 9:నుకక; మళØ6 (f బహÑలkతpన �xగ	 ��ను(f. 9999 �xK mపండ�6
ఏరF9ారF ±దwక; వAdన PQడల 9ారF ప#S%?లను Vడ�వ#ా? #ాJK �ొంగల;
వAdనPQడల తమక; �xల;నంత �ొరFక;వరక; నషCమ	 �ేయ	దురF గ�x? 10101010 
TEను ఏWావ�ను ��గంబ#S"%ా �ేయ	 చుTx`ను, అతడ� �x%Sయ	ండక;ండ�నటB6
TEనత" మరFగ	 సÍలమ	ను బయల;పరచుచుTx`ను, అత" సం�xనమ	ను
అత" స�జjJ9ారFను అత" ��రFగ	9ారFను Txశన మగ	 చుTx`రF, అతడ�ను
ల�క��వ�ను. 11111111 అTxధులగ	  1ిల6 లను Vడ�వ�మ	, TEను 9ా#S"
సంర�fం�ెదను,  Vధవ #ాండ�K  నను` ఆశ\Pంపవలsను. 12121212 PQ�9ా
ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� Tx�యమ	�ేత ఆ �ాతKలk"�� �xK గను #ా"9ారF
"శdయమ	%ా �x"లk"�� �xK గ	 చుTx`#³, వ�మ�తKమ	 బÐJN %ా hm
TUందక��వ�దు9ా? hm త1ిuంచు��నక వ� "శdయమ	%ా �xK గ	దువ�. 13131313 
బÐ¯Kా  �ాడ�%ాను అప}¯ా�సuదమ	%ాను ఎ(x#S %ాను Wాపవచనమ	%ాను
ఉండ�న"య	, �x" పటCణమ	 ల"`య	 ఎన`టMన`ట-�I �ాడ�%ానుండ�న"య	
Tx ��డ" పKమ�ణమ	 �ేZియ	Tx`న" PQ�9ా Z2ల VచుdచుTx`డ�. 14141414 
PQ�9ా ±దwనుం(f Txక; వరN మ�నమ	 వ�ెdను; జనమ	ల ±దwక;
దూత పంపబ(f య	Tx`డ�, కc(f��" ఆ��]���I రం(f య	దzమ	నక; ల�A
రం(f. 15151515 జనమ	లలk అల;u"%ాను మనుషp�లలk చు"%ాను TEను "ను`
�ేయ	చుTx`ను. 16161616 వ� �కరF డవ�; ��ండసందులలk "వZించు9ా(x, పర�త
hఖర మ	ను ¯ా�¥ºనపరచు��ను9ా(x,  హృదయగర�మ	 "ను`
¹సప��ెdను, వ� ప�f#ాàవలs  గ�ట-" ఉన`త సÍలమ	లk కటBC ��"నను



అక�డనుం(f "ను` �I\ంద పడ�ోKZ2దను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 17171717 ఎ�ోమ	
�ా(ై��వ�ను, �x" మ�ర¶మ	న నడ�చు9ారF ఆశdర�ప(f �x"
Pడ�మల"`య	 చూA 9EæÀ�Åళమ	 �ేయ	దురF. 18181818 ¯��ొమయ	
%tnఱాÃ య	 9ాట- స]ప పటCణమ	ల;ను పడ%tటCబ(fన తరF9ాత 9ాట-లk
ఎవడ�ను �ాప�రమ	ండక ��PనటB6  ఏ మనుషp�డ�ను అక�డ
�ాప�రమ	ండడ�, ఏ నరFడ�ను �x"లk బస�ేయడ�. 19191919 Aర�ాలమ	 "ల;చు
"9ాసమ	ను పటBC ��నవలsన" శతpK  వ�ల; ±#ాw ను పK9ాహమ	లk నుం(f
Zింహమ	వలs వచుdచుTx`రF, "!షమ	లkTE TEను 9ా#S" �x" ±దwనుం(f
��>9Eయ	దును, TET:వ" TEరuరతpT° 9ా"" �x"]ద "య!ం�ెదను; నను`
��>య	న` 9ా(ై Txక; ఆ�³పణ కల;గ�ేయ	9ా(ే(f? నను` ఎ��#Sంప గల
�ాప#SP�(f? 20202020 ఎ�ోమ	నుగ�#Sd PQ�9ా �ేZిన ఆలkచన Vను(f. �ేమ�ను
"9ాసులనుగ�#Sd ఆయన ఉ�ేw hంAన�x" Vను(f. "శdయమ	%ా మందలk
అల;uలsౖన 9ా#S" శతpK వ�ల; ల�గ	దురF, "శdయమ	%ా 9ా#S "9ాస సÍలమ	
9ా#S"బట-C  ఆశdర�పడ�ను. 21212121 9ారF ప(f��%ా అఖండ���న ధ�" ప�టMCను; భ�!
�x"�I దదw#Sల;6 చున`��, అంగల�రFu �షయ	 ఎఱÃసమ	దKమ	 దనుక
Vనబ(ెను. 22222222 శతpK వ� ప�f#ాàవలs ల�A PQ%S#S బÐ¯Kా ]ద పడవలs న" తన
#?క�ల; Vప���నుచుTx`డ�; ఆ ��నమ	న ఎ�ోమ	 బల�ఢ��ల హృదయమ	ల;
పKసVంచు ZీN � హృదయమ	వలs ఉండ�ను. 23232323 దమసు�ను గ�#Sdన 9ాక;�.
హమ�తpను అ#ాuదును దు#ా�రN V" Zిగ	¶  పడ� చున`V అV
పరవశమ	ల�PQను సమ	దKమ	]ద V�xరమ	 కలదు�x"�I T:మ4��ల�దు. 24242424
దమసు� బల ß̈నమ�PQను. �ా#S��వలsన" అ�� 9:నుక¬య	చున`�� వణక;



�x"" పటMCను పKసVంచు ZీN �" పటBC నటB6  పKయ�స9Eదనల; �x"" పటMCను. 25252525
పKZి��z గల పటCణమ	 బÐJN %ా Vడ�వబ(ెను Txక; ఆనందమ	"చుd పటCణమ	

బÐJN %ా Vడ�వ బ(ెను. 26262626 ఆ�� ¸°వనుల; ఆ�� �ధులలk కcల;దురF ఆ
��నమ	న ãధులందరF మ�నులsౖయ	ందురF ఇ�ే Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	
PQ�9ా 9ాక;�. 27272727 TEను దమసు� �Kా �ారమ	లk అ%S` #ాజబ¿టMCదను అ��
బ¿నúదదు నగరFలను �ా>d9Eయ	ను. 28282828 బబ	లkను#ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరF ��ట-Cన
�³�xరFను గ�#Sdయ	 }¯�రF #ాజ�మ	లనుగ�#Sdయ	 PQ�9ా Z2ల
VAdనమ�ట ల�A �³�xరFనక; 9:ళØ6 (f త�రFu�ేశసుÍ లను �ోచు ��ను(f. 29292929 9ా#S
గ	(xరమ	లను %tఱÃల మందలను శతpK వ�ల; ��"��వ�దురF �ెరలను
ఉపకరణమ	లను ఒంటMలను 9ారF పటBC  ��ందురF నఖమ	ఖ�ల భయమ" 9ారF
�x"]ద �xట-ంతpరF 30303030 }¯�రF "9ాసుల�#ా, బబ	లkను#ాజ?ౖన T:బ	 క�ెKజరF
]]���I #ావలsన" ఆలkచన �ేయ	 చుTx`డ� ]]ద పడవలsనను
ఉ�ేw శమ	�� ఉTx`డ� PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ే �ా#S��వ�(f బహÑలkతpన 9:ళØ6 (f
అ%ాధసÍలమ	లలk �xగ	(f 31313131 ]రF ల�A ఒంట#S%ా "వZించుచు గ	మ4మ	ల;
12టCకయ	 గ(fయల; అమరdకయ	 "hdంత%ాను �³మమ	%ాను "వZించు
జనమ	]ద పడ�(f. 32323232 9ా#S ఒంటMల; �ోప�డ�¯�మ	4%ా ఉండ�ను 9ా#S
ప�వ�లమందల; ��ల6 ¯�మ	4%ా ఉండ�ను గడiప� పKక�లను
కJN #Sంచు��ను9ా#S" నఖమ	ఖ�ల �ెదర%tటBC చుTx`ను నల;��క;�లనుం(f
ఉపదKవమ	ను 9ా#S]���I ర1ిuంచు చుTx`ను ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�, 33333333
}¯�రF Aర�ాలమ	 �ా(ై నక�లక; "9ాస సÍల మ	%ా ఉండ�ను అక�డ ఏ
మనుషp�డ�ను �ాప�రమ	ండడ� ఏ నరFడ�ను �x"లk బస�ేయడ�. 34343434



య��x#ాజ?ౖన Zి���య� P�ల;బ(f ఆరంభమ	లk PQ�9ా 9ాక;�
పKవకNPQ�న P#§4య�క; పKత�m��� ఏల�మ	నుగ�#Sd 35353535 ఈల�గ	
Z2లV�ెdనుZ2ౖన�మ	లక¥�పJ యగ	 PQ�9ా Z2లVAdన�ేమన%ాTEను
ఏల�మ	 ±క� బలమ	నక; మ	ఖ��¥xర���న Vంట-" VరFచు చుTx`ను. 36363636
నల;��శలనుం(f Txల;గ	 9ాయ	వ�లను ఏల�మ	]���I ర1ిuంA,
నల;��క;�లనుం(f వచుd 9ాయ	 వ�ల9:ంట 9ా#S" �ెదర%tటBC దును,
9:>9Eయబ(fన ఏల�మ	 9ారF పK9Ehంప" �ేశ�¤��య	 నుండదు. 37373737 మ#Sయ	
9ా#S శతpK వ�లPQదుటను 9ా#S �Kా ణమ	 ¬య¸చు 9ా#SPQదుటను ఏల�మ	ను
భయపడ జ³య	దును, Tx �Å�ా%S`�ేత �×డ�ను 9ా#S ]���I TEను ర1ిuంచుదును,
9ా#S" "ర�4లమ	 �ేయ	వరక; 9ా#S9:ంట ఖడ¶ మ	 పంప� చుTx`ను; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. 38383838 Tx Zిం}సన మ	ను అచdటTE ¯ాÍ 1ింA ఏల�మ	లk
నుం(f #ాàను అ¥�పతpలను Txశనమ	�ేయ	దును; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 39393939
అP�ే �ాల�ంతమ	న �ెరపటCబ(fన ఏల�మ	 9ా#S" TEను మరల ర1ిuం�ెదను;
ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�.

P#§4య� 50P#§4య� 50P#§4య� 50P#§4య� 50

1111 బబ	లkనునుగ�#Sdయ	 కÚwయ	ల �ేశమ	నుగ�#Sdయ	 పKవకNPQ�న
P#§4య��x�#ా PQ�9ా Z2లVAdన 9ాక;� 2222 జనమ	లలk పKకట-ంచు(f
సమ��xరమ	 �ె>య జ³య	(f ధ�జమ	T:JN  మరFగ	�ేయక �xట-ంచు(f
బబ	లkను పటCబడ�ను బéల; అవమ�నమ	 TUందును ��#�దక; TEల
పడ9Eయబడ�ను బబ	లkను Vగ\హమ	ల; అవమ�నమ	 TUందును �x"



బÐమ4ల; బ¢ర6�ోKయబడ�ను 3333 ఉతN ర��క;�నుం(f �x"]���I ఒక జనమ	 వచుd
చున`�� ఏ "9ాZియ	 ల�క;ండ అ�� �x" �ేశమ	ను �ాడ� �ేయ	ను
మనుషp�ల�! ప�వ�ల�! అందరFను �ా#S��వ�దురF అందరFను
త#S6��వ�దురF. 4444 ఆ �ాలమ	న ఆTxట-�I ఇW\ా P�ల;9ారFను య��x 9ారFను
కc(f వ�ెdదరF ఏడ�dచు ¯ాగ	చు తమ �ేవ�(ైన PQ�9ా±దw
V�x#Sంచుట�?r వ�ెdదరF 5555 ఎన`ట-�I" మరFవబడ" "త�"బంధన �ేZి��"
PQ�9ాను క>Zి��ందమ	 రండ" �ెప���నుచు ZీãనుతటBC  అ�మ	ఖులsౖ
ఆచdట-�I 9:ళØ6  మ�ర¶మ	 ఏద" అడ�గ	చు వ�ెdదరF ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 6666
Tx పKజల; ��K వత1ిuన %tఱÃల;%ా ఉTx`రF 9ా#S �ాపరFల; ��ండల]���I 9ా#S"
��ల;��" ��P 9ా#S" ��K వ త1ిuంA#S జనుల; ��ండ��ండక; 9:ళØ6 చు �xమ	
��గవలZిన �bటB మరA��P#S. 7777 కను%t"న9ారందరF 9ా#S" భ�fంచుచు
వAd#S 9ా#S శతpK వ�ల;�¤మ	 అప#ాధులమ	 �ామ	 �రF Tx�యమ	నక;
"9ాసమ	ను తమ 1ితరFలక; "#§mణx¥xరమ	నగ	 PQ�9ా]ద
JరFగ	బµటB �ేZినందున ఇ�� 9ా#S�I సంభVం�ెన" �ెప�దురF. 8888
బబ	లkనులkనుం(f �ా#S��వ�(f కÚwయ	ల�ేశమ	లkనుం(f బయల;9:ళØ6 (f
మందలక; మ	ందు �¤క��తpల; నడ�చునటB6  మ	ందర నడ�వ�(f. 9999
ఉతN ర�ేశమ	నుం(f మ}జనమ	ల సమ�హమ	ను TEను #³ప�చుTx`ను
బబ	లkనునక; V#�ధమ	%ా �x"" ర1ిuంచుచుTx`ను ఆ జనుల; �x"]���I
య	దzపంక;N ల; ¬రFdచుTx`రF 9ా#S మధ�నుం(fP� ఆ�� పటCబడ�ను పKజ®గల
బల�ఢ��ల; �ోప�డ�¯�మ	4 పటBC ��నక మరల" #§J%ా 9ా#S బµణమ	ల;
అ¹ఘమ	లsౖ J#S%S #ాక;ండ�ను. 10101010 కÚwయ	ల �ేశమ	 �ోప�డ�¯�మ4గ	ను



�x" �ోచు��ను 9ారందరF సంతpÌిC  TUం�ెదరF ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 11111111 Tx
¯ా�సÍ ~మ	ను �ోచు��ను9ారల�#ా, సం��Ìించుచు ఉతq ©̈ంచుచు
ను#S1ి(f�ేయ	చు 12య�వలs గంతpల;9Eయ	చు బల���న గ	ఱÃమ	లవలs ]రF
స�I>ంచుచుTx`#³? 12121212 ] త>6  బహÑ%ా Zిగ	¶ పడ�ను !మ	4ను కన`�� �ెల6
బ¢వ�ను ఇ��%� అ�� జనమ	ల"`ట-లk అJచ జనమగ	ను అ�� PQ(x#Sయ	
ఎం(fనభ�!య	 అడVయ	 నగ	ను. 13131313 PQ�9ా #ðదKమ	నుబట-C  అ��
"రèనమగ	ను అ�� �³వలమ	 �ా(ై��వ�ను బబ	లkను మ�ర¶మ	న

��వ�9ారందరF ఆశdర�ప(f �x" �ెగ	ళ6"`య	 చూA--ఆ} �×గJ పట-C  న�x?
అందురF 14141414 ఆ�� PQ�9ాక; V#�ధమ	%ా �ాపమ	�ేZిన��. Vల;6
�¾K క;�9ారల�#ా, ]రందరF బబ	లkనునక; V#�ధమ	%ా �x" చుటBC
య	దzపంక;N ల; ¬రFd(f ఎడ�ెగక �x"]ద బµణమ	ల; 9Eయ	(f 15151515 చుటBC  కc(f
�x"" బట-C  �³కల;9Eయ	(f అ�� లkబడ TUప���నుచున`�� �x" బ	రFàల;
ప(f��వ�చున`V �x" �Kా �ారమ	ల; VరFగ%tటCబడ�చున`V ఇ�� PQ�9ా
�ేయ	 పKJ�ారమ	.�x"]ద పగ¬రFd��ను(f అ�� �ేZినటäC  �x"�I �ేయ	(f. 16161616
బబ	లkనులk నుండక;ండ VతpN 9ా#S" "ర�4లమ	 �ేయ	(f �Åత�ాలమ	న
��డవ> పటBC ��ను9ా#S" "ర�4లమ	 �ేయ	(f కc\ ర���న ఖడ¶ మ	నక; భయప(f
9ారందరF తమ పKజల±దwక; 9:ళØ6 చుTx`రF తమ తమ �ేశమ	లక;
�ా#S��వ�చుTx`రF. 17171717 ఇW\ా P�ల;9ారF �ె��#S��Pన %tఱÃల; Zింహమ	ల;
9ా#S" �¾లగ%tటMCను nదట అష�ª రF#ాà 9ా#S" భ�fం�ెను కడపట బబ	లkను
#ాజ?ౖన PÀ T:బ	క�ెKజరF 9ా#S PQమ	కలను నల;గ%tటBC చుTx`డ�. 18181818 �ావ�న
ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయ	 నగ	 PQ�9ా ఈల�గ	



Z2లVచుdచుTx`డ� అష�ª రF #ాàను TEను దం(fంAనటB6  బబ	లkను#ాàను
అత" �ేశమ	ను దం(fం�ెదను. 19191919 ఇW\ా P�ల;9ా#S" తమ �¤తసÍలమ	నక;
TEను J#S%S ర1ిuం�ెదను 9ారF క#?4ల;]దను బµ�ాను]దను �¤య	దురF
ఎâKా Pమ	 ��ండల]దను %Sల�దులkను �¤య	చు సంతpÌిCTUందును. 20202020 ఆ
�ాలమ	న ఆ Txట-�I ఇW\ా P�ల; �ోషమ	ను 9:ద�Iనను అ�� కనబడక;ండ�ను.
య��x �ాపమ	ల; 9:ద�Iను అV �ొరFకవ� W Ìింపజ³Zిన9ా#S" TEను
m!ం�ెదను ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 21212121 దం(ెJN  ��#ాతPÀయ	ల
�ేశమ	]���I ��మ	4 12�Å�ºయ	ల �ేశమ	]���I ��మ	4 9ా#S"
హతమ	�ేయ	మ	 9ారF Wాపగ\సుN ల" పKకట-ంచుమ	 TEను ]�IAdన ఆజ®
అంతట-"బట-C  �ేయ	మ	. 22222222 ఆల�Iంచు(f, �ేశమ	లk య	దzధ�"
Vనబడ�చున`�� అ¥�క Txశనధ�" Vనబడ�చున`�� 23232323 సర�భ�!"
��టBC చున` స��4ట �ె%S బÐJN %ా VరFగ %tటCబ(ెను అన�జనులలk బబ	లkను
బÐJN %ా �ా(ై��PQను. 24242424 బబ	లkనూ, "ను` పటBC ��నుట�?r బ¢ను 12ట-C
య	Tx`ను �ె>యకP� వ� పటCబ(fయ	Tx`వ� PQ�9ా�� వ�
య	దzమ	�ేయ బ�ను��ంట-V వ� Aక;�ప(f పటCబ(fయ	Tx`వ�. 25252525
కÚwయ	ల�ేశమ	లk పKభ	వ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	 నగ	 PQ�9ాక;
ప"య	న`�� PQ�9ా తన ఆయ	ధWాలను �ెరA �Åపమ	¬రFd తన
ఆయ	ధమ	లను 9:ల;ప>�I �ెచుd చుTx`డ�. 26262626 నల;��క;�లనుం(f వAd
�x"]ద పడ�(f �x" ¥xన�ప���ట6 ను Vప�(f కసవ� క;పuల;9EZినటB6  �x""
క;పuల;9Eయ	(f W ష�¤!య	 ల�క;ండ Txశనమ	 �ేయ	(f 27272727 �x"
PQడ6 "`ట-" వ¥�ంచు(f అV వధక; ��వలsను అã�, 9ా#S�I శ\మ 9ా#S ��నమ	



ఆసన`మ�PQను 9ా#S దండన�ాలమ	 వ�ెdను. 28282828 ఆల�Iంచు(f, �ా#S��P
బబ	లkను �ేశమ	లkనుం(f త1ిuంచు��" వచుdచున`9ా#S శబwమ	 Vనబడ�
చున`�� మన �ేవ�డగ	 PQ�9ా �ేయ	 పKJ�ార సమ� �xరమ	ను తన
ఆలయమ	 Vషయ��� ఆయన �ేయ	 పKJ�ార సమ��xరమ	ను Zీãనులk
పKకట-ంచు(f. 9ారF వచుdచుTx`రF. 29292929 బబ	లkనునక; రండ" Vల;�ాండKమ
1ిల;వ�(f Vల;6  �¾K క;�9ారల�#ా, ]రందరF �x"చుటBC  ��గ	(f. అ��
PQ�9ా]ద గర�ప(fన�� ఇW\ా P�ల; ప#S�దుz "]ద గర�ప(fన�� �x"లk
TUకడ�ను త1ిuంచు��నకcడదు �x" �I\యలనుబట-C  �x"�I పKJ�ారమ	 �ేయ	(f
అ�� �ేZిన ప"యంతట-"బట-C  �x"�I పKJ�ారమ	 �ేయ	(f. 30303030 �ావ�న ఆ

��నమ	న �x" ¸°వనసుÍ ల; �x" �ధులలk కcల;దురF �x" ãధులందరF
తp(fA9Eయబడ�దురF ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 31313131 పKభ	వ�ను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ే గ#S�షp¡ (x, TEను క;
V#�¥�T:ౖ య	Tx`ను  ��నమ	 వచుdచున`�� TEను "ను` h�fంచు�ాలమ	
వచుdచున`�� 32323232 గ#S�షp¡ డ� �¾ట-K>6  కcల;ను అత" ల�వT:తpN 9ా(ెవడ�ను
ల�క��వ�ను TEనత" ప�రమ	లలk అ%S` #ాజబ¿టMCదను అ�� అత"
చుటBC పటBC ల"`ట-" �ా>d9Eయ	ను. 33333333 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా
ఈల�గ	 Z2లVచుd చుTx`డ� ఒకడ�ను తపuక;ండ ఇW\ా P�ల;9ారFను య��x
9ారFను బµ¥�ంపబ(f#S 9ా#S" �ెర12ట-Cన9ారందరF 9ా#S" గట-C %ా పటBC ��ను
చుTx`రF 9ా#S" ��"చుdటక; సమ4JంపరF. 34343434 9ా#S V¹చక;డ�
బలవంతpడ� Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా అ" ఆయనక; 1LరF భ�!�I
VW\ా ంJ కల;గజ³య	టక;ను బబ	లkను "9ాసులను కలవరపరచుటక;ను



ఆయన బµగ	%ా 9ా��ంA 9ా#S 9ా�జ?�మ	ను కడ మ	ట-C ంచును. 35353535 PQ�9ా
మ�ట P�ే కÚwయ	ల;ను బబ	లkను "9ాసుల;ను �x" అ¥�పతpల;ను
జj® నుల;ను కJN�ాలగ	దురF 36363636 పKగల»మ	ల; పల;క;9ారF ఖడ¶ వ�లsౖ
1ిAd9ాండKగ	 దురF. బల�ఢ��ల; "ర�4లమగ	వరక; ఖడ¶ మ	 9ా#S]ద పడ�ను
37373737 ఖడ¶ మ	 9ా#S గ	ఱÃమ	ల]ద పడ�ను 9ా#S రథమ	ల ]ద పడ�ను ఖడ¶ మ	
9ా#S]���I ��గ	ట�ేత �x"లkనున` పర�ే�ల; ZీN �లవంట-9ారగ	దురF అ�� �x"
"ధుల]ద పడ%ా అV �ోచు��నబడ�ను. 38383838 ళ6క; ఎదw(f తగ	ల;ను అV
ఇం�I��వ�ను అ�� �ెక�బ(fన Vగ\హమ	ల;గల �ేశమ	 జనుల;
�కరపKJమలనుబట-C  1ిAd�ేషCల; �ేయ	దురF. 39393939 అందు�ేతను
అడV1ిల;6 ల;ను నక�ల;ను అక�డ "వ Zించును "ప��ÅళØ6 ను �x"లk
"9ాసమ	�ేయ	ను ఇక]దట అ�� ఎన`డ�ను "9ాససÍలమ	 �ాక��వ�ను
తరతరమ	ల; �x"లk ఎవరFను �ాప�రమ	ండరF. 40404040 PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ే
¯��ొమను %tnఱాÃ ను 9ాట- స]పపటCణమ	లను �ేవ�డ� Txశనమ	
�ేZినప�డ� జ#S%Sన #§J%ా ఎవడ�ను అక�డ �ాప�రమ	ండక��వ�ను ఏ
నరFడ�ను �x"లk బస�ేయడ�. 41414141 జనుల; ఉతN ర��క;�నుం(f వచుdచుTx`రF
మ}జనమ	ను అTEక #ాàల;ను భ���గంతమ	లనుం(f #³పబ(ెదరF. 42424242 9ారF
Vంట-" ఈటMను పటBC ��" వ�ెdదరF 9ారF కc\ రFల; జj>పడ"9ారF 9ా#S
స�రమ	 సమ	దK�షవలs ఉన`�� 9ారF గ	ఱÃమ	లను ఎక;�9ారF బబ	లkను
క;మ�#§, ఒకడ� య	దzపంక;N ల; ¬రFd #§J%ా 9ారందరF ]ద పంక;N ల;
¬రFdచుTx`రF. 43434343 బబ	లkను#ాà 9ా#S సమ��xరమ	 V" దురËల; (xPQను
అత"�I బµధ క>%?ను పKసవ ZీN � 9Eదనవంట- 9Eదన అత"�I సంభVం�ెను. 44444444



Aర�ాల "9ాసమ	ను పటBC ��నవలsన" శతpK వ�ల; ±#ాw ను పK9ాహమ	లk
నుం(f Zింహమ	 వలs వచుdచుTx`రF "!షమ	లkTE TEను 9ా#S"
�x"±దwనుం(f ��> 9Eయ	దును TET:వ" ఏరuరతpT° 9ా"" �x"]ద
"య!ం�ెదనునను` ��>య	న`9ా(ై నను` ఆ�³పణ�ేయ	9ా(ే(f?నను`
ఎ��#Sంపగల �ాప#S ఏ(f? 45454545 బబ	లkనునుగ�#Sd PQ�9ా �ేZిన ఆలkచన
Vను(f కÚwయ	ల �ేశమ	నుగ�#Sd ఆయన ఉ�ేw hంAన�� Vను(f "శdయమ	%ా
మందలk" అల;uలsౖన9ా#S" 9ారF ల�గ	 దురF "శdయమ	%ా 9ా#S"బట-C  9ా#S
"9ాససÍలమ	 Vస4య nందును. 46464646 బబ	లkను పటCబడ�చున`దను
సమ��xరమ	 V" భ�! కం1ించుచున`�� జనమ	లలk అంగల�రFu
Vనబడ�చున`��.

P#§4య� 51P#§4య� 51P#§4య� 51P#§4య� 51

1111 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ� ఇ��%� TEను బబ	లkను ]���I"
�x"లk �ాప� రమ	�ేZి Txక; V#�ధమ	గల�Aన 9ా#S]���I" పKచండ���న
9ాయ	వ�ను ర1ిuం�ెదను. 2222 అన��ేశసుÍ లను బబ	లkనునక; పంప�చుTx`ను
9ారF ఆ �ేశమ	ను త�#ాuరపట-C  �x" వట-C��%ా �ేయ	దురF ఆప��wనమ	న 9ారF
నల;��క;�లనుం(f �x"]���I వ�ెdదరF. 3333 Vల;�ా"]���I Vల;�ాడ� Vల;6
�¾K క�వలsను కవచమ	 9EZి��ను9ా"]���I" Vల;6  �¾K క�వలsను
కÚwయ	ల�ేశమ	లk జనుల; హతpలsౖ పడ�నటB6 ను �x" �ధులలk 9ారF

��డవబ(f కcల;నటB6 ను 4444 ¸°వనులను ��టCక మ�నక;(f �x" సర�Z2ౖన�మ	ను
బÐJN %ా "ర�4లమ	 �ేయ	(f. 5555 తమ �ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	



PQ�9ా ఇW\ా P�ల;9ా#S" య��x9ా#S" Vస#Sèంపల�దు %ా" ఇW\ా P�ల;
ప#S�దz�ేవ�"�I V#�ధమ	%ా �xమ	 �ేZిన అప#ాధమ	�� 9ా#S�ేశమ	 "ం(f
య	న`��. 6666 ]రF �x" �ోషమ	లలk ప(f నhంపక;ండ�నటB6
బబ	లkనులkనుం(f �ా#S��వ�(f ] �Kా ణమ	ల; ర�fంచు��ను(f ఇ��
PQ�9ాక; పKJ�ార�ాలమ	 అ�� �ేZిన �I\యలనుబట-C  ఆయన �x"�I
పKJ�ారమ	 �ేయ	చుTx`డ�. 7777 బబ	లkను PQ�9ా �ేJలk సర�భ�!�I
మతpN  క>%Sంచు బం%ారF�ాతKPQ� య	ం(ెను. �x"�ేJ మద�మ	ను అన�జనుల;
�xK %S మJN>6  య	Tx`రF. 8888 బబ	లkను "!షమ�తKమ	లkTE కc> తpతpN "య
ల�PQను �x"" చూA అంగల�రFd(f అ�� స�సÍతTUందుTE¹ �x" TU1ిu��రక;
గ	%S¶లమ	 ¬Zి��" రం(f. 9999 మనమ	 బబ	లkనును స�సÍపరచ%�#SJVు అP�ే
అ�� స�సÍత TUందల�దు �x" V(fA 12టBC (f. మన మన �ేశమ	లక; 9:ళØ6 దమ	
రం(f �x" hm ఆ�ాశమంత PQతpN %ా ¯ాగ	చున`�� అ�� �¤ఘమ	లంత
ఉన`తమ	%ా ఎక;�చున`�� 10101010 PQ�9ా మన Tx�యమ	ను రFàవ�పరచు
చుTx`డ� రం(f Zీãనులk మన �ేవ�(ైన PQ�9ా �ేZిన ప" మనమ	
Vవ#Sంచుదమ	. 11111111 బµణమ	ల; A�I>�ేయ	(f �³(ెమ	ల; పటBC ��ను(f
బబ	లkనును నhంపజ³య	టక; PQ�9ా ఆలkAంచు చుTx`డ� మ��ºయ	ల
#ాàల మనసుqను �x"]���I #³ప� చుTx`డ�. అ�� PQ�9ా �ేయ	
పKJదండన తన మం��రమ	నుగ�#Sd ఆయన �ేయ	 పKJదండన. 12121212 బబ	లkను
�Kా �ారమ	ల]ద పడ�ట�?r ధ�జమ	 "ల;వబ¿టBC (f �ావ> బలమ	�ేయ	(f
�ావ>9ా#S" 12టBC (f మ�టB లను Zిదzపరచు(f బబ	లkను "9ాసులనుగ�#Sd
�xను Z2లVAdన �x"" బట-C  PQ�9ా ¬#ా4నమ	�ేZిన ప" �xను



జ#S%Sంపబ¢వ�చుTx`డ�. 13131313 V¯ాN రజలమ	ల±దw "వZించు�xTx, "ధుల
సమృ��z గల�xTx,  అంతమ	 వAdన�� అTx�యల�భమ	 �Iక �ొరకదు. 14141414
%tం%SÈప�రFగ	లంత V¯ాN రమ	%ా మనుషp�ల�� TEను "ను` "ం1ినను
శతpK వ�ల; ]ద �³కల; 9Eయ	 దురF 15151515 Tx yవమ	��డ" Z2ౖన�మ	ల
క¥�పJయగ	 PQ�9ా పKమ�ణమ	 �ేయ	చుTx`డ� ఆయన తన బలమ	�ేత
భ�!" సృÌిC ం�ెను తన జj® నమ	�ేత పKపంచమ	ను ¯ాÍ 1ిం�ెను తన పKజ®�ేత
ఆ�ాశమ	ను VWాలపర�ెను. 16161616 ఆయన ఆజ® ఇయ�%ా జల#ాసుల;
ఆ�ాశమండల మ	లk ప�టBC ను. భ�మ�ంత´µగమ	లలkనుం(f ఆయన ఆV#S
ఎక� జ³య	ను వరªమ	 కల;గ	నటB6 %ా ఆయన ��రFప�ల; ప�ట-C ంచును తన
ధTx%ారమ	లలkనుం(f %ా>" #ాVంచును. 17171717 �ె>Vల�క పKJ మనుషp�డ�
ప��Kా య	డ� ��త��య	 పKJ9ాడ�ను �xను �ేZిన Vగ\హమ	ను బట-C
అవమ�నnందును అతడ� ��త��Zిన�� మ�య�ర�పమ	 �x"లk
�Kా ణ�¤!య	 ల�దు. 18181818 అV ఆశను �ెడ%tటBC  మ�య��ార�మ	ల;
Vమరî�ాలమ	న అV నhంA��వ�ను. 19191919 య��Åబ	నక; ¯ా�సÍ ~మగ	9ాడ�
9ాట-వంట-9ాడ� �ాడ� ఆయన సమసNమ	ను "#S4ంచు9ాడ� ఇW\ా P�ల;
ఆయనక; ¯ా�సÍ ~మ	%ానున` %�తKమ	 Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా అ"
ఆయనక; 1LరF. 20202020 వ� Txక; గండK%tడi>వంట-9ాడవ�
య	�xz య	ధమ	వంట-9ాడవ� వలన TEను జనమ	లను VరFగ%tటBC చుTx`ను
వలన #ాజ�మ	లను VరFగ%tటBC చుTx`ను. 21212121 వలన గ	ఱÃమ	లను
#ðతpలను VరFగ%tటBC చుTx`ను. వలన రథమ	లను 9ాట- T:�I�న9ా#S"
VరFగ%tటBC  చుTx`ను. 22222222 వలన ZీN �లను ప�రFషpలను VరFగ%tటBC చుTx`ను



వలన మ	స>9ా#S" బµల;రను VరFగ%tటBC చుTx`ను వలన ¸°వనులను
కన�కలను VరFగ%tటBC చుTx`ను. 23232323 వలన %tఱÃల�ాపరFలను 9ా#S
%tఱÃలమందలను VరFగ%tటBC చుTx`ను వలన దును`9ా#S" 9ా#S దు�I�
టMదుw లను VరFగ %tటBC చుTx`ను వలన ఏ>కలను అ¥�పతpలను
VరFగ%tటBC చుTx`ను. 24242424 బబ	లkనును కÚwయ	ల �ేశ"9ాసుల;ను ]
కను`లPQదుట Zీãనులk �ేZిన �×డంతట-�I TEను 9ా#S�I పKJ�ారమ	
�ేయ	చుTx`ను, ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 25252525 సర�భ�!" నhంపజ³య	
Txశనపర�తమ�, TEను క; V#�¥�" ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. TEను ]���I Tx
�ేP �x1ి hలల12ౖనుం(f "ను` �I\ం���I �ొర>ంచుదును Aచుd12ట-Cన ��ండవలs
ఉండజ³య	దును. 26262626 మ�లక;%ా" ప�Tx���I%ా" లkనుం(f PQవరFను #ాళØ6
¬Zి��నరF వ� Aర�ాలమ	 �ా(ై య	ందువ� ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 27272727
�ేశమ	లk ధ�జమ	లT:తpN (f జనమ	లలk బµ�ాTxదమ	 �ేయ	(f �x"]���I
��వ�ట�?r జనమ	లను పKJÌి¡ ంచు(f �x"]ద పడ�ట�?r అ#ా#ాతp !`
అష�నà అను #ాజ�మ	లను 1ి>1ించు(f �x"]���I జనులను న(f1ించుట�?r
ZLTx¥�పJ" "య !ంచు(f #�మమ	గల %tంగÈప�రFగ	లంత V¯ాN రమ	%ా
గ	ఱÃమ	 లను �x"]���I ర1ిuంచు(f. 28282828 �x"]���I��వ�ట�?r మ��ºయ	ల
#ాàలను 9ా#S అ¥�పతpలను 9ా#S P�>కలను అతడ� ఏల;చుండ�
సర��ేశమ	ను జనులనంద#S" పKJÌి¡ ంచు(f 29292929 భ�! కం1ించుచున`��
TU1ిu�ేత అ�� %Sజ%Sజ ల�డ� చున`�� ఒక� "9ాZియ	 ల�క;ండ బబ	లkను
�ేశమ	ను �ాడ�%ా �ేయవలsన" బబ	లkనునుగ�#Sdన PQ�9ా ఉ�ేw శమ	
ZిÍ ర మ�PQను. 30303030 బబ	లkను ప#ాక\మవంతpల; య	దzమ	�ేయక మ�ను దురF



9ారF తమ �Åటలలk "ల;చుచుTx`రF 9ా#S ప#ాక\మమ	 బల ß̈నత ఆPQను
9ారFను ZీN �లవంట-9ా#?r#S 31313131 9ా#S "9ాససÍలమ	ల; �ాలdబడ�చున`V 9ా#S
అడiగ(fయల; V#S%S��PQను అత" పటCణమంతయ	 పటCబడ�ను �ÅTEట-
దూలమ	 ల;ను జమ	4ను అ%S`�ేత �ాలdబడ�ను 32323232 �x" ãధుల;
��గ	ల;ప(f#S అ" బంట:K తp 9:ంబ(f బంట:K తpను దూత9:ంబ(f దూతయ	
పరF%?తpN చు బబ	లkను #ాà నక; �ె>యజ³తpరF. �x" #³వ�ల;
శతpK వశమ�PQను. 33333333 ఇW\ా P�ల; �ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�బబ	 లkనుప�రమ	
చదరమ	�ేయబ(fన కళ6మ	వలs ఆPQను ఇంక ��ంతZLపట-�I �x"�I �Åత�ాలమ	
వచుdను. 34343434 బబ	లkను#ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరF మమ	4ను !ం%S9EZ2ను
మమ	4ను నుగ	¶ �ేZ2ను, మమ	4ను వట-C క;ండవలs ఉంA య	Tx`డ�
భ	జంగమ	 !ంగ	నటB6  మమ	4ను !ం%?ను మ� W \ష¡ ప�xరÍమ	ల�� తన ��టC
"ంప���" మమ	4ను �ార9EZియ	Tx`డ�. 35353535 Txక;ను Tx �ేహమ	నక;ను
�ేయబ(fన ©̈ంస బబ	లkను]���I పKJ�ారర�పమ	%ా ��గ	ను %ాక య"
Zీãను "9ాZి యను��నును Tx ఉసురF కÚwయ�ేశ "9ాసులక;
తగ	ల;ను%ాక అ" PQర�షల�మ	 అను��నును. 36363636 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�ఆల �Iంచుమ	,  9ా�జ?�మ	ను TEను జ#S%Sంచుదును 
"!తNమ	 TETE పగ¬రFd��ందును �x" సమ	దKమ	ను TET:ండకటBC దును �x"
ఊటను ఇం�I��జ³య	దును. 37373737 బబ	లkను "రèన��� కసువ� ��బËల;%ా
ఉండ�ను నక�లక; "9ాససÍలమగ	ను అ�� �ా(ై PQగ�xÈ�I �ారణమ	%ా
ఉండ�ను. 38383838 9ారF కc(f Zింహమ	లవలs బÐబË#SంతpరF Zింహమ	ల 1ిల6 లవలs



గ	ఱుÃ 12టBC దురF. 39393939 9ారF సం��ÌింA �¤ల;��నక Aర�ాల "దK TUందునటB6
9ారF ద1ిu%tన%ా 9ా#S�I మద�మ	 "Ad 9ా#S" మJNల6 జ³Z2దను ఇ�ే PQ�9ా
9ాక;�. 40404040 %tఱÃ1ిల6 ల; వధక; ��వ�నటB6 ను �¤క��తpల;ను �ాటä¡ ళØ6 ను వధక;
��వ�నటB6 ను 9ా#S" వధక; ర1ిuం�ెదను. 41414141 ÌLషక; పటCబ(ెను జగì  పKZిదz���న
పటCణమ	 పటCబ(ెను బబ	లkను జనమ	లక; Vస4య�సuదమ�PQను. 42424242
సమ	దKమ	 బబ	లkను]���I వ�ెdను ఆ�� �x" తరంగమ	లధ�"��
"ండ���T:ను. 43434343 �x" పటCణమ	ల; �ాడ�%ాను ఎం(fన భ�!%ాను
అరణ�మ	%ాను "#ా4నుష����న భ�!%ాను ఉం(ెను ఏ నరFడ�ను
�x"]దు%ా పKయ�ణమ	 �ేయడ�. 44444444 బబ	లkనులkTE బéల;ను
h�fంచుచుTx`ను 9ాడ� !ం%Sన�x"" 9ా"T°టనుం(f క�I�ంచు చుTx`ను
ఇక]దట జనమ	ల; 9ా"±దwక; సమ�హమ	ల;%ా కc(f #ావ� బబ	లkను
�Kా �ారమ	 కcల;ను; 45454545 Tx జనుల�#ా, ]రF �x"లkనుం(f బయటక; 9:ళØ6 (f
PQ�9ా �Å�ా%S`నుం(f త1ిuంచు��ను(f ] �Kా ణమ	లను ర�fంచు��ను(f 46464646
ఏటäట వదంJ ప�టBC చువచుdను �ేశమ	లk బల��x�రమ	 జరFగ	చున`��
ఏ>క]ద ఏ>క ల�చుచుTx`డ� �ేశమ	లk Vనబడ� వదంJ�I భయపడక;(f ]
హృదయమ	లలk ��గ	ల; ప�టC"య�క;(f. 47474747 #ాబ¢వ� ��నమ	లలk TEను
బబ	లkను±క� �ె�I�న Vగ\హమ	లను h�fంతpను �x" �ేశమంతయ	
అవమ�నమ	 TUందును జనుల; హతpలsౖ �x" మధ�ను కcలsదరF 48484848 �x""
�ాడ��ేయ	9ారF ఉతN ర��క;�నుం(f �x" ±దwక; వచుdచుTx`ర"
ఆ�ాశమ	ను భ�!య	 9ాట-లk" సమసNమ	ను బబ	లkను గJ"గ�#Sd
సం��Ìించును ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;� 49494949 బబ	లkను ఇW\ా P�ల;లk



హతpలsౖన9ా#S" కcలజ³Zి నటB6  సర�భ�!లk బబ	లkను "!తNమ	
హతpలsౖన9ారF కcల;దురF 50505050 ఖడ¶ మ	ను త1ిuంచు��"న9ారల�#ా,
ఆలస�మ	�ేయక 9:ళØ6 (f, దూరమ	నుం(f ]రF PQ�9ాను
జj® పకమ	�ేZి��ను(f PQర�షల�మ	 ] జj® పకమ	నక; #ా"య	�(f. 51515151 �¤మ	
దూషణ9ాక�మ	 V" Zిగ	¶ ప(fయ	Tx`మ	 అను�ల; PQ�9ా మం��రప�
ప#S�దzసÍలమ	లలk"�I వAdయ	Tx`రF మ� మ	ఖమ	ల; �ెల6 బ¢వ�చున`V
52525252 ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. #ాబ¢వ� ��నమ	లలk TEను బబ	లkను±క�
Vగ\హమ	లను h�fంతpను ఆ�� �ేశమందంతటను %ాయపరచబ(fన9ారF
మ�ల;¶  దురF. 53535353 బబ	లkను తన బల���న ఉన`తసÍలమ	లను దుర¶మ	ల;%ా
�ేZి��" ఆ�ాశమ	నక; ఎ�I�నను �ాడ��ేయ	9ారF Tx±దwనుం(f వAd
�x"]ద పడ�దురF ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 54545454 ఆల�Iంచు(f,
బబ	లkనులkనుం(f #�దనధ�" Vనబడ� చున`�� కÚwయ	ల�ేశమ	లk మ}
Txశనధ�" Vనబడ�చున`��. 55555555 PQ�9ా బబ	లkనును
�ాడ��ేయ	చుTx`డ� �x" మ}�షను అణA9Eయ	చుTx`డ� 9ా#S
తరంగమ	ల; పK9ాహజలమ	లవలs �Ìించు చున`V 9ా#S ఆ#ా»టమ	
Vనబడ�చున`��. 56565656 బబ	లkను]���I �ాడ��ేయ	9ాడ� వచుdచుTx`డ� �x"
బల�ఢ��ల; పటCబ(fయ	Tx`రF 9ా#S Vండ�6  V#S%S��PనV PQ�9ా
పKJ�ారమ	 �ేయ	 �ేవ�డ� గనుక "శdయమ	%ా ఆయన �I\యక; పKJ�I\య
�ేయ	ను. 57575757 �x" అ¥�పతpలను జj® నులను అ¥��ారFలను సం¯ాÍ Tx¥� పతpలను
బల�ఢ��లను మJNల6 జ³Z2దను 9ారF Aర�ాల "దKTUం�� �¤ల;��నక��దురF ఇ�ే
#ాà 9ాక;� Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా అ" ఆయనక; 1LరF. 58585858



Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈ మ�ట Z2ల VచుdచుTx`డ� VWాల���న
బబ	లkను �Kా �ారమ	ల; బÐJN %ా పడ %tటCబడ�ను �x" ఉన`త���న
గ	మ4మ	ల; అ%S` �ేత �ా>d9Eయ బడ�ను జనమ	ల; వృ�x%ా
పKయ�సపడ�చుTx`రF అ%S`లk పడ�ట�?r పKయ�సపడ�చుTx`రF పKజల; చూA
అలయ	చుTx`రF 59595959 Zి���య� P�ల;బ(fయందు Txల;గవ సంవతqరమ	న
Wø#ాయ� దండ� ´¢జన¯ామ%S\�I అ¥��ా#SPQ�య	ం(f Zి���య���కcడ
బబ	లkనునక; 9:È6నప�డ� TE#§య� క;మ�రFడ�ను మహZLయ� మనుమడ�T:ౖన
ఆ Wø#ాయ�క; P#§4య� ఆజj® 1ింAన మ�ట. 60606060 P#§4య� బబ	లkను ]���I
వచుd అ�ాయమ	ల"`ట-", అన%ా బబ	లkనును గ�#Sd 9Kా యబ(fన PÀ
మ�టల"`ట-" గ\ంథమ	లa 9Kా Z2ను. 61616161 �ా%ా P#§4య� Wø#ాయ��� ఇట6 T:ను
వ� బబ	లkనునక; వAdనప�డ� ఈ మ�టల"`ట-" చ��V V"1ించవలsను. 62626262
ఈల�గ	న వ� పKకట-ంపవలsనుPQ�9ా, మనుషp�లsౖనను జంతpవ�లsౖనను
మ#S ఏ�ైనను ఈ సÍలమందు "వZింపక ��వ�దుర"య	, అ�� "త�మ	 �ాడ�%ా
నుండ�న"య	 �x""గ�#Sd వ� Z2లVAd JV. 63636363 ఈ గ\ంథమ	ను చ��V
�x>ంAనతరF9ాత వ� �x"�I #ాPకట-C  య�ఫKట«సున��లk �x" 9EZి 64646464 TEను
�x" ]���I ర1ిuంపబ¢వ�చున` అ�ాయమ	ల�ేత బబ	లkను మరల 12ౖ�I #ాల�క
ఆల�%³ మ	"%S��వ�ను, �x" జనుల; అలZియ	ందురF అను మ�టల; వ�
పKకట-ంపవలsను. P#§4య�±క� మ�టల; ఇంతట-�� మ	%SZ2ను.

P#§4య� 52P#§4య� 52P#§4య� 52P#§4య� 52

1111 Zి���య� P�లTxరం�ంAనప�డ� అతడ� ఇరFవ��... ±క�



సంవతqరమ	ల9ాడ�. అతడ� PQర�షల�మ	లk పద��ండ� సంవతqరమ	ల;
ఏలsను, అత" త>61LరF హమ�టల;; ఈ�� >బµ` ఊ#S9ా(ైన P#§4య�
క;మ�#?N . 2222 PQ�య��×మ	 న(fAన �ెడiనడత పK�ార మ	%ా Zి���య�య	
PQ�9ా దృÌిC �I �ెడiనడత న(f�ెను. 3333 PQ�9ా �Åపప(f తనPQదుట
నుండక;ండ 9ా#S" ��>9Eయ	నంత%ా ఆ చర� PQర�షల�మ	లkను
య��xలkను జ#S%?ను. Zి���య� బబ	లkను #ాà]ద JరFగ	బµటB�ేయ%ా 4444
అత" P�ల;బ(fయందు �¾!్మదవ సంవతqరమ	 ప��యవ T:ల ప��యవ
��నమ	న బబ	లkను#ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరF తన Z2ౖన�మంతట-��
PQర�షల�మ	]���I వAd, �x"�I ఎదురF%ా దండ� ��%S నప�డ� పటCణమ	నక;
చుటBC  �Åటల; కట-C #S. 5555 ఆల�గ	 జరFగ%ా Zి���య� P�ల;బ(fయందు పద��ండవ
సంవ తqరమ	వరక; పటCణమ	 మ	టC(fలk నుంచబ(ెను. 6666 Txల¶ వ T:ల
�¾!్మదవ ��నమ	న �Ôమమ	 పటCణమ	లk ¼̈చుd%ా నున`ప�డ� �ేశ
పKజలక; ఆ}రమ	 ల�క��PQను. 7777 పటCణ�Kా �ారమ	ల; పడ%tటCబడ%ా
Z2ౖ"క;లందరF �ా#S ��P #ాà��టక; �x12ౖన #?ండ� %�డల మధ�నున` �x�రప�
మ�ర¶మ	న #ాJKయందు పటCణమ	లkనుం(f బయల; 9:È6#S; కÚwయ	ల;
పటCణమ	ను చుటBC ��" య	ండ%ా Z2ౖ"క;ల; ±#ాw నున�� మ�ర¶మ	%ా
త#S6��P#S. 8888 కÚwయ	ల దండ� Zి���య� #ాàను త#S! PQ#S�Å ����xనమ	లk
అత" క>Zి��న%ా అత" దండంతయ	 అత"±దwనుం(f �ెద#S��PQను. 9999
9ారF #ాàను పటBC  ��" హమ�తp �ేశమ	నంద> #Sబµ6 పటCణమ	న నున` బబ	
లkను #ాàTUదwక; అత" ¬Zి��"��%ా అతడ� అచdటTE Zి���య� #ాàనక;
hmV¥�ం�ెను. 10101010 బబ	లkను #ాà Zి���య� క;మ�రFలను అత"



కను`లPQదుట చం1ిం�ెను; మ#Sయ	 అతడ� #Sబµ6 లk య��x అ¥�పతpల
నంద#S" చం1ిం�ెను. బబ	లkను #ాà Zి���య� కను`ల; ఊడ �ºPంA 11111111 
#?ండ� సం�?ళ6�� అత" బం¥�ంA, బబ	లkను నక; అత" ¬Zి��"��P,
మరణమగ	వరక; �ెర¯ాలలk అత"12ట-C ం�ెను. 12121212 అPదవ T:ల ప��యవ
��నమ	న, అన%ా బబ	లkను #ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరF ఏల;బ(fయందు
పం�ొ!్మదవ సంవతqరమ	న బబ	లkను#ాà ఎదుట "ల;చు T:బ�జర
�xనను #ాజ�ేహసంరmక;ల య¥�పJ PQర�షల�మ	నక; వ�ెdను. 13131313 అతడ�
PQ�9ా మం��రమ	ను #ాàనగరFను PQర�షల�మ	లk" %tపu9ా#S
Pండ6 న"`ట-" �ా>d 9EZ2ను. 14141414 మ#Sయ	 #ాజ�ేహసంరmక;ల
య¥�పJ��కcడ నుం(fన కÚw య	ల ZLTxసంబంధులందరF PQర�షల�మ	
చుటBC నున` �Kా �ారమ	ల"`ట-" పడ%tట-C #S 15151515 మ#Sయ	 #ాజ �ేహసంరmక;ల
య¥�పJPQ�న T:బ�జర�xను పKజ లలk కడ�áదలsౖన ��ంద#S", పటCణమ	లk
W ÌింAన ��దువ పKజలను, బబ	లkను#ాà పmమ	 �ే#Sన9ా#S", గట-C  ప"9ా#Sలk
W ÌింAన9ా#S" �ెర%t" ��PQను. 16161616 అP�ే #ాజ�ేహసంరmక;ల య¥�పJPQ�న
T:బ�జర �xను �xK �Ôవనమ	లను చక�పరచుటక;ను ZLద�మ	 �ేయ	టక;ను
కడ�áదలలk ��ంద#S" ఉండ"�ెdను. 17171717 మ#Sయ	 PQ�9ా
మం��రమ	లkనుం(fన ఇతN(f సN ంభ మ	లను మం��రమ	లkనుం(fన మట6 ను
ఇతN(f సమ	దKమ	ను కÚwయ	ల; తpనకల;%ా ��ట-C  ఆ ఇతN(f అంతయ	 బబ	
లkనునక; %t"��P#S. 18181818 అ��య	%ాక 9ారF ëం�ెలను క;ండలను క�ెN రలను
%ST:`లను గ#SటMలను య�జక;ల; ZLవ �ేయ	 ఇతN(f ఉపకరణమ	ల"`ట-"
%t"��P#S. 19191919 మ#Sయ	 పæç6మ	లను ధూ�ారFN లను %ST:`లను �ాతKలను,



బం%ారF 9ాట-" బం%ారFనక;ను 9:ం(f9ాట-" 9:ం(f�I" �ేరFd��"
#ాజ�ేహసంరmక;ల య¥�పJ %t"��PQను. 20202020 #ాజ?ౖన ¯�లa¹ను PQ�9ా
మం��రమ	నక; �ేPంAన #?ండ� సN ంభమ	లను సమ	దKమ	ను
మట6 �I\ందనుం(fన పం(ెKండ� ఇతN(f వృషభమ	లను %t"��PQను. �ట-
క"`ట-క;న` ఇతN(f PQతpN 9Eయ	టక; అ¯ాధ�మ	. 21212121 9ాట-లk ఒ���క� సN ంభమ	
పదుT:"!�� మ�రల PQతpN గల��, పం(ెKండ� మ�రల నూల; �x" చుటBC
JరFగ	ను, �x" దళస#S Txల;గ	 9EKళØ6 ; అ�� గ	ల6 ��. 22222222 �x"]ద ఇతN(f 12ౖ1ీట
య	ం(ెను; ఒక� 12ౖ1ీట అP �ేZి మ�రల ఎతpN గల��, 12ౖ1ీటక; చుటBC  అ>6న
వల అ>6  కయ	 �x"మ4 పండ�6 ను ఉం(ెను; అV య"`య	 ఇతN  (fV. ఈ
సN ంభమ	నక;ను ఆ సN ంభమ	నక;ను ఆల�గ	నTE �x"మ4 పండ�6 ం(ెను. 23232323
పKక�లయందు �¾ంబ��య�రF �x"మ4పండ�6 ం(ెను; చుటBC  ఉం(fన వల
అ>6క]ద �x"మ4పండ6 "`య	 నూరF. 24242424 మ#Sయ	 #ాజ�ేహసంరm క;ల
య¥�పJ పK¥xనయ�జక;(ైన Wø#ాయ�ను #?ండవ య�జక;(ైన జ?ఫTx�ను
మ	గ	¶ రF �x�ర�ాలక;లను పటBC  ��T:ను. 25252525 అతడ� పటCణమ	లkనుం(f
ãధుల]ద "య !ంపబ(fన ±క ఉ�ో�గసుz ", పటCణమ	లk �ొ#S�Iన
#ాజస"`¥�లk "ల;చు ఏడ�గ	రF మనుషp�లను, �ేశ Z2ౖTx�¥�పJయగ	
9ా"±క� ల�ఖ#S", పటCణప� మధ�ను �ొ#S�Iన అరFవ��మం�� �ేశపKజలను
పటBC ��T:ను. 26262626 #ాజ �ేహసంరmక;ల య¥�పJPQ�న T:బ�జర�xను �#S" పటBC
��" #Sబµ6 లk నుం(fన బబ	లkను#ాà TUదwక; ¬Zి��" వ�ెdను. 27272727 
బబ	లkను#ాà హమ�తp�ేశమంద> #Sబµ6 లk 9ా#S" ��ట-C ంA చం1ింA య��x
9ా#S" తమ �ేశమ	లk నుం(f �ెర%t"��PQను. 28282828 T:బ	క�ెKజరF తన P�ల;బ(f



యందు ఏడవ సంవతqరమ	న మ�డ�9Eల ఇరFవ�� మ	గ	¶ రF య�దులను
�ెర%t"��PQను 29292929 T:బ	క�ెKజరF ఏల;బ(f యందు పదుT:"!దవ
సంవతqరమ	న అతడ� PQర�ష ల�మ	నుం(f ఎ"!��వందల మ	పu��
Pదw#S" �ెర%t" ��PQను. 30303030 T:బ	క�ెKజరF ఏల;బ(fయందు ఇరFవ�� మ�డవ
సంవతqరమ	న #ాజ �ేహసంరmక;ల య¥�పJయగ	 T:బ�జర�xను
య�దులలk ఏడ�వందల నల;బ�� యPదుగ	రF మనుషp�లను
�ెర%t"��PQను; ఆ మను షp�ల 9:రZి Txల;గ	9Eల ఆరFవందల;. 31313131
య��x#ాజ?ౖన PQ�య��×ను �ెరపటCబ(fన మ	పu�� P�డవ సంవతqరమ	న
పం(ెKండవ T:ల PరFవ��PQ�దవ ��నమ	న బబ	లkను#ాజ?ౖన ఎ�లs4#�దక; తన
P�ల;బ(f యందు nదట- సంవతqరమ	న య��x#ాజ?ౖన PQ�
య��×నునక; దయచూ1ి, బం�ºగృహమ	లkనుం(f అత" �ె1ిuంA 32323232 అత"��
దయ%ా మ�టల�(f అత"��కcడ బబ	లkనులkనుండ� #ాàల Zిం}సనమ	కంటM
ఎతNPన Zిం}సనమ	 అత"�I "య!ం�ెను. 33333333 మ#Sయ	 అతడ� తన
బం�ºగృహ వసN �మ	ల; ¬Zి9EZి 9EరF వసN �మ	ల; ధ#SంA ��" తన
yVత�ాలమంతయ	 ఎ�లs4#�దక; స"`¥�" ´¢జనమ	 �ేయ	చువ�ెdను. 34343434 
మ#Sయ	 అతడ� చ"��వ� వరక; అతడ� బKJ�Iన ��నమ	ల"`య	
అను��నమ	 అత" ��షణ�?r బబ	లkను#ాà�ేత ´¢జనప�xరÍమ	ల; ఇయ�
బడ�చుం(ెను.

Vల�ప9ాక�మ	ల; 1Vల�ప9ాక�మ	ల; 1Vల�ప9ాక�మ	ల; 1Vల�ప9ాక�మ	ల; 1

1111 జనభ#Sత���న పటCణమ	 ఎటB6  ఏ�ా�IPQ� దుఃఖ� �\ా ంతమ�PQను? అ��



Vధవ#ా>వంట-�xPQను. అన�జనులలk ఘనత�?�I�న�� సం¯ాÍ నమ	లలk
#ాచక;మ�#?NPQ�న�� ఎటB6  పను` �ె>6 ంచున�ై��PQను? 2222 #ాJKయందు అ��
బహÑ%ా ఏడ�dచున`�� క`రF �x" �ెంపల]ద �ారFచున`�� �x"
Vట�ాండKంద#Sలk �x" T°�xరFd9ా(ొక డ�ను ల�డ� �x" �ె>�ాండKందరF �x"
¹సప�Ad#S 9ారF �x"�I శతpK వ�లsౖ#S. 3333 య��x బµధTUం�� �xసు#ాలsౖ
�ెరలk"�I ��Pయ	న`�� అన�జనులలk "వZించుచున`�� VW\ా ంJTUందక
��PQను �x"తరFమ	9ారందరF ఇరFక;�bట6 �x" క>Zి��ందురF. "య�మక
కcటమ	లక; ఎవరFను #ారF గనుక 4444 Zీãను మ�ర¶మ	ల;
పKల�1ించుచున`V పటCణప� గ	మ4మ	ల"`య	 �ా(ై��PQను య�జక;ల;
"ట�C రFu Vడ�చుచుTx`రF �x" కన�కల; దుఃఖ��\ా ంతpలsౖ#S అ��య	
9ా�క;లభ#Sతp#ాల�PQను. 5555 �x" V#�ధుల; అ¥��ారFలsౖ#S �x" శతpK వ�ల;
వ#Szల;6 చుTx`రF �x" అJక\మమ	 V¯ాN రమ" PQ�9ా �x""
శ\మపరచుచుTx`డ�. V#�ధుల; �x" పZి1ిల6 లను �ెరపటBC ��" ��P#S 6666
Zీãను క;మ�#S ¯êందర�మంతయ	 �¾ల%S��PQను �x" య¥�పతpల;
�¤తల�" దుప�లవలs ఉTx`రF 9ారF బల ß̈నులsౖ తరFమ	9ా#SPQదుట
"ల;వల�క �ా#S ��P#S. 7777 PQర�షల�మ	 ప�ర��ాలమ	న తనక; క>%Sన
W \యసుq నంతట-" జj® పకమ	 �ేZి��నుచున`�� �x"�I క>%Sన శ\మ�నుభవ
�ాలమ	నందు సం�xర ��నమ	లయందు స}యమ	 �ేయ	9ా#?వరFను ల�క
�x" జనమ	 శతpK వ��ేJలk ప(fనప�డ� V#�ధుల; �x" చూA
VW\ా ంJ��నమ	లనుబట-C  �x" నప}స�మ	 �ేZి#S. 8888 PQర�షల�మ	 �ర���న
�ాపమ	�ేZ2ను అందు�ేతను అ�� అపVతpK #ాల�PQను �x" ఘనపరAన



9ారందరF �x" మ�నమ	ను చూA �x" తృణ÷క#SంచుదురF. అ�� "ట�C రFu
Vడ�చుచు 9:నుకక; JరFగ	చున`�� 9999 �x" యపVతKత �x" �ెంగ	ల]ద
నున`�� �x" కడవ#S ZిÍJ" అ�� జj® పకమ	 �ేZి��నక య	ం(ెను అ�� ఎం��
Vంత%ా ß̈నదశ �ెం��న�� �x" Txద#Sంచు9ా(ొకడ�ను ల�క��PQను.
PQ�9ా, శతpK వ�ల; అJశPల;6 ట�ేత Txక; క>%Sన శ\మను దృÌిC ంచుమ	. 10101010
�x" మT°హర���న వసుN వ�ల"`య	 శతpK వ�ల �ేJలk A�?�ను 
సమ�జమ	లk పK9Ehంపకcడద" PQవ#S"గ�#Sd ఆజj® 1ింAJ9Ù ఆ
జనమ	ల9ారF �x" ప#S�దzసÍలమ	న పK9EhంA య	ండ�ట అ��
చూచుచుTEయ	న`�� 11111111 �x" �ాప�రసుÍ లందరF "ట�C రFu Vడ�చుచు ఆ}
రమ	 9:దక;దురF తమ �Kా ణసంరmణ��రక; తమ మT°హర���న వసుN వ�ల
"Ad ఆ}రమ	 ��ందురF. PQ�9ా, TEను చుడT:ౖJ" దృÌిC ంA చూడ�మ	.
12121212 ��K వనునడ�చు9ారల�#ా, ఈల�గ	 జరFగ	ట చూడ%ా ]క; Aంతల��x?
PQ�9ా తన పKచండ�Åప ��నమ	న Txక; కల;గజ³Zిన శ\మవంట- శ\మ మ#S
ఎవ#S�?rనను క>%Sన�ో ల��ో ]రF "�x"ంA చూడ�(f. 13131313 పరమ	నుం(f ఆయన
Tx PQమ	కల]���I అ%S` పKã%SంA య	Tx`డ� అ�� PQడ�ెగక 9ాట-"
�ాల;dచున`�� Tx �ాదమ	లను Aక;� పరచుట�?r వలTU%S¶  య	Tx`డ� నను`
9:నుకక; JK1ిuయ	Tx`డ� ఆయన నను` �ాడ��ేZి ��న��ల6  నను` ¯�మ4Zిల6
జ³Zియ	Tx`డ�. 14141414 �ా(f కట-CనటB6 %ా �xTE Tx యప#ాధమ	లను Txక;
కట-Cయ	Tx`డ� అV 12ౖన 9Eయబ(fన9:ౖ Tx ��డ]���?�?�ను Tx బలమ	ను
ఆయన బల ß̈నత%ా �ేZియ	Tx`డ� పKభ	వ� శతpK వ�ల�ేJ�I నను`
అపu%SంAయ	Tx`డ� TEను 9ా#SPQదుట ల�వల�క��J". 15151515 TEను చూచుచుండ%ా



పKభ	వ� Tx బల�ఢ��ల నంద#S" ��ట-C9EZ2ను Tx ¸°వనులను అణగ�ొKక�వలsన"
ఆయన Tx]ద "య�మక కcటమ	కcడను �xట-ం �ెను. PQ�9ా
కన�కPQ�న య��x క;మ�#S" �xK m%ానుగలk 9EZి �¾K �I�య	Tx`డ�. 16161616
�ట-"బట-C  TEను ఏడ�dచుTx`ను Tx కంట రF ఒల;క;చున`�� Tx �Kా ణమ	
�ెపu#Sల6 జ³Zి నను` ఓ�xరdవలZిన 9ారF Txక; దూరసుÍ లsౖ#S శతpK వ�ల;
పKబ>య	Tx`రF Tx 1ిల6 ల; Txశన�����P#S. 17171717 ఆద#Sంచు9ాడ�ల�క Zీãను
�ేతpల; �xప�చున`�� PQ�9ా య��Åబ	నక; చుటBC నున`9ా#S"
V#�ధులsౖయ	ండ "య!ంAయ	Tx`డ� PQర�షల�మ	 9ా#S�I

Á̈య���న�xPQను. 18181818 PQ�9ా Tx�యసుÍ డ� TEను ఆయన ఆజ®క;
JరFగ	బµటB �ేZిJ" సకల జనమ	ల�#ా, AతN %SంA ఆల�Iంచు(f Tx శ\మ

చూడ�(f Tx కన�కల;ను Tx ¸°వనుల;ను �ెరలk"�I��P య	Tx`రF 19191919 Tx
Vట�ాండKను TEను 1ిల;వనంప%ా 9ారF నను` ¹సప�Ad#S Tx య�జక;ల;ను
Tx 12దwల;ను �Kా ణసంరmణ�?r ఆ}రమ	 9:దక��P పటCణమ	లk �Kా ణమ	
V(fAన9ా#?r#S. 20202020 PQ�9ా, దృÌిC ంచుమ	 Txక; ఇబËం�� క>%?ను Tx
అంతరంగమ	 �5�ల;6 చున`�� TEను �ేZిన %tపu �ోKహమ	నుబట-C  Tx గ	ం(ె
Txలkపల ��టBC ��నుచున`�� �ధులలk ఖడ¶ మ	 జననషCమ	 �ేయ	చున`��
ఇండ6 లk TxTx మరణకర 9ా�ధుల;న`V. 21212121 TEను "ట�C రFu Vడ�చుట V"
నTx`ద#Sంచు9ా (ొకడ�ను ల�(xPQను వ� Txక; ఆపద కల;గజ³ZిJవన` 9ారN
Tx V#�ధులందరF V" సం��ÌించుచుTx`రF. వ� �xట-ంAన ��నమ	ను వ�
ర1ిuంచుదువ� అప�డ� 9ారF నను` ��>య	ం(ెదరF. 22222222 9ారF �ేZిన
దు�ా�ర�మ	ల"`య	  స"`¥�నుండ�ను TEను బహÑ%ా "ట�C రFuల;



Vడ�చుచుTx`ను Tx మనసుq క;\ ం%S��PQను TEను �ేZిన
అప#ాధమ	ల"`ట-"బట-C  వ� Txక; �ేZినటB6  9ా#S�I �ేయ	మ	.

Vల�ప9ాక�మ	ల; 2Vల�ప9ాక�మ	ల; 2Vల�ప9ాక�మ	ల; 2Vల�ప9ాక�మ	ల; 2

1111 పKభ	వ� �Åపప(f Zీãను క;మ�#?Nను �¤ఘమ	�� క1ిuయ	Tx`డ� ఆయన
ఇW\ా P�ల; ¯êందర�మ	ను ఆ�ాశమ	నుం(f భ�!]���I పడ9EZ2ను
�Åప��నమందు ఆయన తన �ాద1ీఠమ	ను జj® పకమ	 �ేZి��నక��PQను. 2222
ఒకట-య	 Vడ�వక పKభ	వ� య��Åబ	 "9ాస సÍలమ	ల"`ట-" Txశనమ	�ేZి
య	Tx`డ� మ�గ	\ (ై య��x క;మ�#?N �Åటలను పడ%tట-C  య	Tx`డ� 9ాట-"
TEలక; కc>d9EZియ	Tx`డ� ఆ #ాజ�మ	ను �x" య¥�పతpలను ఆయన
అపVతK పరAయ	Tx`డ�. 3333 �Å�ా9E�(ై ఇW\ా P�Úయ	లక;న` పKJ శృంగ
మ	ను ఆయన VరFగ%tట-Cయ	Tx`డ� శతpK వ�ల;ండ%ా తన క;(f �ెP� ఆయన
9:నుకక; ¬Zియ	Tx`డ� నఖమ	ఖ�ల ద ©̈ంచు అ%S`జj�లల; �ాల;dనటB6
ఆయన య��Åబ	ను �ా>d9EZి య	Tx`డ�. 4444 శతpK వ�వలs ఆయన Vలs6 క;� 12ట-C
V#�¥�వలs క;(f �ెP� �x1ియ	Tx`డ� కంట-�I అంద���న వసుN వ�ల"`ట-"
Txశనమ	�ేZి య	Tx`డ� అ%S` క;#Sయ	నటB6 %ా ఆయన తన ఉగ\తను
Zీãను క;మ�#?N గ	(xరమ	ల]ద క;మ4#SంA య	Tx`డ�. 5555 పKభ	వ�
శతpK 9ాPQను ఆయన ఇW\ా P�ల;ను "ర�4లమ	 �ేZియ	Tx`డ� �x"
నగరFల"`ట-" Txశనమ	�ేZియ	Tx`డ� �x" �Åటలను �ాడ��ేZియ	Tx`డ�
య��x క;మ�#S�I అ¥�క దుఃఖపKల�పమ	లను ఆయన కల;గజ³Zియ	Tx`డ�. 6666
ఒకడ� ��టను ��ట-C9Eయ	నటB6  తన ఆవరణమ	ను ఆయన కc\ రమ	%ా ��ట-C9EZి



య	Tx`డ� తన సమ�జసÍలమ	ను Txశనమ	 �ేZియ	Tx`డ� PQ�9ా
Zీãనులk "య�మక �ాలమ	 VW\ా ంJ��నమ	 మరFవబడ�నటB6
�ేZియ	Tx`డ� �Å�ా9E�(ై #ాàను య�జక;" ��K Zి9EZి య	Tx`డ�. 7777 పKభ	వ�
తన బ>1ీఠమ	 VడTx(ెను తన ప#S�దzసÍలమ	నందు అస ©̈�ంచు��T:ను �x"
నగరFల �Kా �ారమ	లను శతpK వ�ల�ేJ�I అపu %Sం�ెను 9ారF "య�మక
�ాలమ	న జనుల; �ేయ	నటB6  PQ�9ా మం��రమందు ఉ�xqహధ�" �ేZి#S.
8888 Zీãను క;మ�#S±క� �Kా �ారమ	లను �ాడ� �ేయ	టక; PQ�9ా
ఉ�ేwhం�ెను Txశనమ	�ేయ	టక; తన �ెP� 9:నుక¬యక ఆయన ��లనూల;
¯ాగల�%?ను. పKహ#Sయ	 �Kా �ారమ	ను �º"గ�#Sd మ�ల;¶  చున`V అV
P�క#§J%ా �öణÝంచుచున`V. 9999 పటCణప� గవ�నుల; భ�!లk"�I క;\ ం%S��PQను
�x" అడiగ(fయలను ఆయన తpతpN "యల;%ా ��ట-C  �ాడ� �ేZ2ను �x" #ాàను
అ¥��ారFల;ను అన�జనులలk"�I ��P య	Tx`రF అచdట 9ా#S�I ధర4WాసN �మ	
ల�క��PQను PQ�9ా పKత�mత �x" పKవకNలక; కల;గ	ట ల�దు. 10101010 Zీãను
క;మ�#S 12దwల; మ�నులsౖ TEల కcరFdందురF తలల]ద బ	%S¶  ��Zి��ందురF
%�T:పటC  కటBC  ��ందురF PQర�షల�మ	 కన�కల; TEలమటBC క; తలవంచు
��ందురF. 11111111 Tx జనుల క;మ�#S�I క>%Sన Txశనమ	 చూడ%ా Tx కను`ల;
క`ట-�ేత �öణÝంచుచున`V Tx యంతరంగమ	 �5�ల;6 చున`�� Tx �ాల�జమ	
TEల]ద ఒల;క;చున`��. h�వ�ల;ను చంట-ëడiల;ను పటCణప� �ధులలk
మ�#Sûలs6 దరF. 12121212 %ాయnం��న9ా#?r పటCణప� �ధులలk మ�#Sûల;6 చు తల;6 ల
#tమ	4 Txను��" అన`మ	 �xK �Ôరసమ	 ఏ��య" తమ తల;6 ల నడ�గ	చు
�Kా ణమ	 V(f�ె దరF. 13131313 PQర�షల�మ	 క;మ�#§, ఎట-Cమ�టల�ేత "ను` ¼̈చd



#Sంచుదును? �ే"�� "ను` ¯ాట-�ేయ	దును? Zీãను క;మ�#§, కన��ా, "ను`
ఓ�xరFdటక; �ే"�� "ను` ��ల;dదును? క; క>%Sన Txశనమ	 సమ	దKమంత
%tపu�� "ను` స�సÍపరచగల9ా(ెవడ�? 14141414  పKవకNల; "రరÍక���న
వ�రÍదరîనమ	ల; చూA య	Tx`రF వ� �ెరలk"�I ��క;ండ త1ిuంచుట�?r
9ారF  �ోషమ	లను క; 9:ల6 (f�ేయల�దు. 9ారF వ�రÍ���న ఉప�ేశమ	ల;
��ం��న9ా#?r#S ��K వత1ిuంచు దరîనమ	ల; చూAన9ా#?r#S. 15151515 ��K వను
9:ళØ6 9ారందరF "ను` చూA చపuటB6  ��టMCదరF 9ారF PQర�షల�మ	 క;మ�#S"
చూA ప#Sప�రÞ ¯êందర�మ	గల పటCణమ"య	 సర� భ�"9ాసులక;
ఆనందకర���న నగ#Sయ"య	 జనుల; ఈ పటCణమ	ను గ�#SdP�Tx �ె1ిu#S?
అ" యను��నుచు %³>�ేZి తల ఊ�ెదరF 16161616  శతpK వ�లందరF "ను` చూA
T°రF �ెర�ెదరF 9ారF ఎగ�xÈ�ేZి పండ�6  ��రFక;చు �x" !ం%S9EZియ	Tx`మ	
ఇ�ేగ�x మనమ	 క"12ట-Cన��నమ	 అ�� తటZిÍ ం�ెను, �x" మనమ	
చూAయ	Tx`మ	 అ" యను��T:దరF. 17171717 PQ�9ా �xను ãAంAన
�ార�మ	 మ	%SంA య	Tx`డ� ప�ర���నమ	లలk �xను V¥�ంAన�� ఆయన
T:ర9E#Sd య	Tx`డ� W షమ	ల�క;ండ "ను` �ాడ��ేZియ	Tx`డ� "ను`బట-C
శతpK వ�ల; సం��ÌించునటB6  �ేZి య	Tx`డ�  పగ9ా#S శృంగమ	ను

¼̈AdంAయ	Tx`డ�. 18181818 జనుల; హృదయప�ర�కమ	%ా PQ�9ాక; nఱÃ
12టBC దురF. Zీãను క;మ�#S �Kా �ారమ�, న�ºపK9ాహమ	వలs ��9ా#ాతKమ	
క`రF �ార"మ	4 V#ామమ	 కల;గ"య�క;మ	  కంట-�ాపను
Vశ\!ంప"య�క;మ	. 19191919 వ� ల�A #³P nదట- జjమ	న nఱÃ12టBC మ	
ళØ6  క;మ4#SంచునటB6  పKభ	వ� స"`¥�"  హృదయ మ	ను క;మ4#Sంచుమ	



 పZి1ిల6 ల �Kా ణమ	��రక;  �ేతpలను ఆయన తటBC  ఎతpN మ	 పKJ
�¥�nగను అక>%t" 9ారF మ�#Sûల;6  చుTx`రF 20202020 వ� ఎవ"PQడల ఈ
పK�ారమ	 �ేZిJ9Ù PQ�9ా, దృÌిC ంA చూడ�మ	. తమ గర»ఫలమ	ను �xమ	
ఎJN ��" ఆ(fంAన పZి 1ిల6 లను ZీN �ల; భ�fంచుట తగ	Tx? య�జక;డ�ను
పKవకNయ	 పKభ	వ�±క� ప#S ��xz లయమ	నందు హతpలగ	ట తగ	9ా? 21212121

¸°వనుడ�ను వృదుz డ�ను �ధులలk TEలను ప(f య	Tx`రF Tx కన�కల;ను Tx

¸°వనుల;ను ఖడ¶ మ	�ేత కc> య	Tx`రF  ఉగ\త��నమ	న వ� 9ా#S"
హతమ	 �ేZిJV దయ తలచక 9ా#Sనంద#S" వ¥�ంAJV. 22222222 ఉతqవ��నమ	న
జనుల; వచుdనటB6 %ా నల;��శలనుం(f వ� Tx]���I భã�xuతమ	లను
ర1ిuంAJV. PQ�9ా ఉగ\త��నమ	న ఎవడ�ను త1ిuంచు��నల�క ��PQను
W ష�¤!య	 "ల;వక��PQను TEను �ేతpలలk ఆ(fంA ¯ా�Iన9ా#S" శతpK వ�ల;
హ#SంA9EZియ	Tx`రF.

Vల�ప9ాక�మ	ల; 3Vల�ప9ాక�మ	ల; 3Vల�ప9ాక�మ	ల; 3Vల�ప9ాక�మ	ల; 3

1111 TEను ఆయన ఆగ\హదండమ	�ేత బµధ ననుభVంAన నరFడను. 2222 ఆయన
కట-క *కట-లk"�I �x#S ¬Zి �x"లk నను` న(f1ించుచుTx`డ�. 3333 మ�ట- మ�ట-�I
��న��ల6  ఆయన నను` �ెబËల; ��టBC చుTx`డ� 4444 ఆయన Tx మ�ంసమ	ను
Tx చర4మ	ను �öణÝంప జ³య	చుTx`డ�. Tx PQమ	కలను VరFగ%tటBC చుTx`డ�
5555 Txక; అడiమ	%ా కం�ె 9EZియ	Tx`డ� Vషమ	ను మ�AపJK" Tx చుటBC
n>1ింA య	Tx`డ� 6666 ప�ర��ాలమ	న చ"��Pన9ారF "వZించునటB6
ఆయన *కట-గల సÍలమ	లలk నను` "వZింపజ³Zి య	Tx`డ� 7777 ఆయన Tx



చుటBC  కం�ె 9EZియ	Tx`డ� TEను బయల; 9:ళ6క;ండ�నటB6  బరF9:ౖన సం�?ళØ6
Txక; 9EZియ	Tx`డ� 8888 TEను బJమ�> nర>(fనను Tx �Kా రÍన Vనబడక;ండ
తన �ెV మ�Zి��" య	Tx`డ�. 9999 ఆయన Tx మ�ర¶మ	లక; అడiమ	%ా
�ెక;�డ�#ాళØ6  కట-Cయ	Tx`డ� TEను ��జjలక;ండ Tx ��K వలను కట-C9EZి
య	Tx`డ� 10101010 Tx �Kా ణమ	నక; ఆయన ��ంAయ	న` ఎల;గ	బంట- వలs
ఉTx`డ� �xటMౖన �bటBలలkనుండ� Zింహమ	వలs ఉTx`డ� 11111111 Txక;
��K వల�క;ండ�ేZి Tx యవయవమ	లను Vడ�ºZి య	Tx`డ� Txక; ��క;�
ల�క;ండ �ేZియ	Tx`డ� 12121212 Vల;6  ఎక;�12ట-C  బµణమ	నక; గ	#S%ా ఆయన నను`
"ల;వబ¿ట-Cయ	Tx`డ� 13131313 తన అంబ	ల����లk" బµణమ	ల"`య	 ఆయన Tx
ఆంతKమ	లగ	ండ దూZి��జ³Z2ను. 14141414 Tx9ా#Sకంద#S�I TEను అప}¯ా�సuదమ	%ా
ఉTx`ను ��న��ల6  9ారF �ాడ�నట-C  �ాటలక; TEను ఆసuదుడ T:ౖJ". 15151515
�ేదువసుN వ�ల; ఆయన Txక; J"1ిం�ెను మ�AపJK �xK వకమ	�ేత నను`
మతpN "%ా �ేZ2ను 16161616 #ాళ6�ేత Tx పండ�6  ఊడ%tటMCను బ	%S¶లk నను` ��#S6ం�ెను.
17171717 T:మ4���I" Txక;ను ఆయన బహÑ దూరమ	 �ేZి య	Tx`డ� �¤ల; ఎట-C�ో
TEను మరAయ	Tx`ను. 18181818 Txక; బలమ	 ఉ(f%?ను అను��ంట-"
PQ�9ాయందు Tx�Iక ఆశల; ల�వను��ంట-". 19191919 Tx శ\మను Tx దురవసÍను
TEను �xK %Sన మ�A పJK" �ేదును జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	. 20202020 ఎడ�ెగక Tx
ఆత4 9ాట-" జj® పకమ	 �ేZి��" Txలk క;\ ం%Sయ	న`�� అ�� �Iంకను
జj® పకమ	న`�� గ�x. 21212121 TEను �º" జj® పకమ	 �ేZి��న%ా Txక; ఆశ
ప�టBC చున`��. 22222222 PQ�9ా కృపగల9ాడ� ఆయన 9ాతqల�త PQడ�ెగక
"ల;చున�� గనుక మనమ	 "ర�4లమ	 �ాక;న`9ారమ	. 23232323 అను��నమ	



నూతనమ	%ా ఆయనక; 9ాతqల�త ప�టBC  చున`�� వ� ఎం�ైన
నమ4ద%Sన9ాడవ�. 24242424 PQ�9ా Tx ´µగమ" TEనను��నుచుTx`ను
ఆయనయందు TEను న!్మక య	ంచు��నుచుTx`ను. 25252525 తను`
ఆశ\Pంచు9ా#SPQడల PQ�9ా దయ� ళØడ� తను` 9:దక;9ా#SPQడల
ఆయన దయచూప�9ాడ�. 26262626 నరFల; ఆశక>%S PQ�9ా అనుగ\ ©̈ంచు రmణ

��రక; ఓ1ిక�� క"12టBC ట మంA��. 27272727 ¸°వన�ాలమ	న �ా(f ¹య	ట నరF"�I
�¤ల;. 28282828 అత"]ద �x"" ¹1ిన9ాడ� PQ�9ాP�. గనుక అతడ�
ఒంట#S%ా కcరFdం(f మ�నమ	%ా ఉండ వలsను. 29292929 "#§mణx¥xరమ	
కల;గ	TE¹ య" అతడ� బ�(f�ెలk మ�J 12టBC ��నవలsను. 30303030 అతడ� తను`
��టBC 9ా"తటBC  తన �ెంపను JKపu వలsను. అతడ� "ంద�� "ంపబడవలsను 31313131
పKభ	వ� సర��ాలమ	 VడTxడడ�. 32323232 ఆయన బµధ12ట-Cనను తన
కృ�ాసమృ��z"బట-C  జj> పడ�ను. 33333333 హృదయప�ర�కమ	%ా ఆయన నరFలక;
V�xరమ	 T:ౖనను బµధT:ౖనను కల;గజ³యడ�. 34343434 �ేశమ	నందు
�ెరపటCబ(fన9ా#Sనంద#S" �ాళ6�I\ంద �¾K క;�టయ	 35353535 మ�న`తp" స"`¥�"
నరFలక; Tx�యమ	 �¾ల %Sంచుటయ	 36363636 ఒక"�� 9ా�జ?�మ�(f 9ా""
�ాడ��ేయ	టయ	 పKభ	వ� ��చుd�ార�మ	ల; �ావ�. 37373737 పKభ	వ� Z2లవ�ల�"��
మ�ట PAd T:ర9Eరdగల9ా (ెవడ�? 38383838 మ�న`తp(ైన �ేవ�" T°టనుం(f
�×డ�ను �¤ల;ను బయల; 9:ళØ6 నుగ�x? 39393939 సyవ�ల�ల మ�ల;¶ దురF? నరFల;
తమ �ాపhmనుబట-C  ఏల మ�ల;¶ దురF? 40404040 మన మ�ర¶మ	లను ప#SWó¥�ంA
�ె>Zి��" మనమ	 PQ�9ాతటBC  JరFగ	దమ	. 41414141 ఆ�ాశమందున`
�ేవ�"తటBC  మన హృదయమ	ను మన �ేతpలను ఎJN ��ందమ	. 42424242 �¤మ	



JరFగ	బµటB �ేZిన9ారమ	 �ోKహÑలమ	 వ� మమ	4ను m!ంపల�దు. 43434343
�Åపమ	 ధ#Sంచు��"న9ాడ9:ౖ వ� మమ	4ను తరFమ	 చుTx`వ� దయ తలచక
మమ	4ను చంప�చుTx`వ�. 44444444 మ� �Kా రÍన ±దw �ేరక;ండ వ�
�¤ఘమ	�ేత "ను` కప���"య	Tx`వ�. 45454545 జనమ	ల మధ� మమ	4ను
మషpC %ాను �ెతN %ాను 12ట-C  య	Tx`వ�. 46464646 మ� శతpK వ�లందరF మమ	4ను
చూA PQగ�xÈ �ేZ2దరF. 47474747 భయమ	ను గ	ంటయ	 �ాడ�ను Txశనమ	ను
మ�క; తటZిÍ ంAనV. 48484848 Tx జనులక; క>%Sన Txశనమ	ను TEను చూడ%ా Tx
క`రF ఏరFలsౖ �ారFచున`��. 49494949 PQ�9ా దృÌిCయ	ంA ఆ�ాశమ	నుం(f
చూచు వరక; 50505050 Tx క`రF ఎడ�ెగక �ారFచుండ�ను. 51515151 Tx పటCణప�
క;మ�#?Nలనంద#S" చూచుచు TEను దుఃఖ��\ా ంతpడT:ౖJ". 52525252 ఒకడ� ప�f"
తరFమ	నటB6  శతpK వ�ల; "#S`!తNమ	%ా నను` 9:ను9:ంట తరFమ	దురF. 53535353
9ారF �ెర¯ాలలk Tx �Kా ణమ	 ¬Zి9EZి#S Tx12ౖన #ాP య	ంA#S 54545454 ళØ6  Tx
తల]దు%ా �ా#?ను Txశన���Jన" TEనను��ంట-". 55555555 PQ�9ా, అ%ాధ���న
బం�ºగృహమ	లkనుం(f TEను  Txమమ	నుబట-C  nర>డ%ా 56565656 వ� Tx
శబwమ	 ఆల�IంAJV స}యమ	��రక; TEను nఱÃ12టC%ా �ెV"
మ�Zి��నక;మ	. 57575757 TEను క; nర>(fన ��నమ	న వ� Tx±దwక;
వAdJV భయపడక;! అ" వ� �ె1ిuJV. 58585858 పKభ	9ా, వ� Tx
�Kా ణVషయ���న 9ా�జ?�మ	 లను 9ా��ంAJV Tx yవమ	ను V¹AంAJV. 59595959
PQ�9ా, Txక; క>%Sన అTx�యమ	 వ� చూA య	Tx`వ� Tx 9ా�జ?�మ	
¬రFdమ	. 60606060 పగ¬రFd��నవలsన" 9ారF Tx]ద �ేయ	 ఆలkచన ల"`య	
9:రFగ	దువ�. 61616161 PQ�9ా, 9ా#S దూషణయ	 9ారF Tx]ద �ేయ	



ఆలkచనల"`ట-" 62626262 Tx]���I ల�Aన9ారF పల;క; మ�టల;ను ��న��ల6  9ారF
Tx]ద �ేయ	 ఆలkచనయ	 వ� V"య	Tx`వ�. 63636363 9ారF కcరFdండ�టను
9ారF ల�చుటను వ� క" 12టBC మ	 TEను 9ా#S �ాటలక; ఆసuద���J". 64646464
PQ�9ా, 9ా#S �ేJ�I\యనుబట-C  వ� 9ా#S�I పK¬ �ారమ	 �ేయ	దువ�. 65656565
9ా#S�I హృదయ�ా� Sన�మ	 "తpN వ� 9ా#S" శ1ించుదువ�. 66666666 వ� �Å�ా9E�డ9:ౖ
9ా#S" త#S! PQ�9ా±క� ఆ�ాశమ	�I\ంద నుండక;ండ 9ా#S"
నhంపజ³య	దువ�.

Vల�ప9ాక�మ	ల; 4Vల�ప9ాక�మ	ల; 4Vల�ప9ాక�మ	ల; 4Vల�ప9ాక�మ	ల; 4

1111 బం%ారమ	 ఎటB6  మంద%S>న��? �¤>! బం%ారమ	 ఎటB6  మ�రdబ(fన��? పKJ
�¥� nగను పKJÌిCత���న #ాళØ6  �ార9Eయ బ(fయ	న`V. 2222 �¤>!
బం%ారమ	�� ��లdద%Sన Zీãను 1ిKయ క;మ�రFల; ఎటB6  క;మ4#S �ేZిన
మంట-క;ండల;%ా ఎంచబడ� చుTx`రF? 3333 నక�లsౖనను చ"`Ad తమ 1ిల6 లక;
�ా>చుdను Tx జనుల క;మ�#S PQ(x#Sలk" ఉషC  ప{లవలs కc\ రF#ాల�PQను.
4444 ద1ిu�ేత చంట-1ిల6  Txల;క 9ా" అం%Sట-�I అంటB ��నును పZి1ిల6 ల;
అన`మడ�గ	దురF ఎవడ�ను 9ా#S�I 12టCడ�. 5555 సుక;మ�ర ´¢జనమ	
�ేయ	9ారF ��క;� ల�క �ధులలk ప(fయ	Tx`రF రకNవరÞ వసN �మ	ల; �¾(f%S
12ంచబ(fన9ారF 12ంట క;పuలను �ð%S>ంచు��T:దరF. 6666 Tx జనుల క;మ�#S
�ేZిన �ోషమ	 ¯��ొమ �ాపమ	కంటM అ¥�కమ	 ఎవరFను �x "]ద �ెP�
9Eయక;ండTE "!షమ	లk ఆ పటCణమ	 �ాడ��ేయబ(ెను. 7777 �x" ఘనుల;

©̈మమ	కన` �దz���న9ారF 9ారF �ాలకంటM �ెల6 "9ారF 9ా#S శ#§రమ	ల;



పగడమ	లకంటM ఎఱÃ"V 9ా#S �ేహ�ాంJ లమ	వంట-��. 8888 అట-C9ా#S ఆ�ారమ	
బÐగ	¶ కంటM నల;�ాPQను 9ా#S" �ధులలk చూచు9ారF 9ా#S" గ	రFతp పటC
జjలరF. 9ా#S చర4మ	 9ా#S PQమ	కలక; అంటB��"య	న`�� అ�� PQం(f
కఱÃవంట-�xPQను. 9999 �Ôమహతpల; భ�ఫలమ	ల; ల�క ��డ�వబ(f �öణÝంA
��PQదరF ఖడ¶ హతpల; �Ôమహతpలకన` ´µగ�వంతpల;. 10101010 9ాతqల�మ	గల
ZీN �ల �ేతpల; �xమ	 క"న 1ిల6 లను వండ���T:ను Tx జనుల క;మ�#S�I వAdన
Txశనమ	లk 9ా#S ëడiల; 9ా#S�I ఆ}ర���#S. 11111111 PQ�9ా తన ఉగ\తను
T:ర9E#Sd తన �Å�ా%S`" క;మ4#Sం�ెను Zీãనులk ఆయన అ%S` #ాజబ¿టMCను
అ�� �x" ప�Txదులను �ా>d9EZ2ను. 12121212 బµ¥�ంచు9ాడ�%ా" V#�¥�%ా"
PQర�షల�మ	 గవ�నులలk"�I వచుdన" భ�#ాàల�?rనను
లkక"9ాసులంద#Sలk మ#S ఎవ#S �?rనను ��Aయ	ండల�దు. 13131313 �x"లk
Jమంతpల రకNమ	ను ఓ(fdన �x" పKవకNల �ాపమ	లనుబట-Cయ	 �x"
య�జక;ల �ోషమ	నుబట-Cయ	 14141414 జనుల; �ధులలk అంధులవలs
JరFగ	ల�(ెదరF 9ారF రకNమ	 అంట-న అపVతpK ల; ఎవరFను 9ా#S వసN �మ	లను
మ	టCకcడదు. 15151515 ��మ	4 అపVతpK (x, ��మ	4 ��మ	4 మ	టCవదw" జనుల;
9ా#S�� న"#S. 9ారF �ా#S��P JరFగ	ల�డ�చుండ%ా అన�జనులsౖన 9ారF ఇకను
9ా#Sక�డ �ాప�రమ	ండకcడద" �ెప� ��"#S 16161616 PQ�9ా స"`¥�" 9ా#S"
�ెదర%tటMCను ఆయన ఇక]దట 9ా#S" లm�12టCడ� య�జక;లPQడల జనుల;
%ðరవమ	 చూపక��P#S 12దwల]ద దయ చూపక��P#S. 17171717
వ�రÍస}యమ	��రక; �¤మ	 క"12టBC చుండ%ా మ� కను`ల; �öణÝంచుచున`V
�¤మ	 క"12టBC చు ర�fంపల�" జనమ	��రక; ఎదురF చూచుచుంట-!. 18181818



#ాజ�ధులలk �¤మ	 నడ�వక;ండ�నటBC  V#�ధుల; మ� జjడలనుబట-C
9:ంటµడ�దురF మ� అంత�దశ స]పమ�PQను మ� ��నమ	ల; ¬#S��PనV
మ� అంత�దశ వ�ేd య	న`��. 19191919 మమ	4ను తరFమ	9ారF ఆ�ాశమ	న ఎగ	రF
ప�f#ాàల కన` వ(fగల9ారF పర�తమ	ల]ద 9ారF మమ	4ను తరFమ	దురF
అరణ�మందు మ���రక; ��ంAయ	ందురF. 20202020 మ�క; TxZి�ారంధKమ	ల
ఊ1ి#Sవంట-9ాడ� PQ�9ా�ేత అ�ÌLకమ	 TUం��న9ాడ� 9ారF తKV�న
గ	ంటలలk పటCబ(ెను. 21212121 అత" డ�I\ందను అన�జనుల మధ�ను బK���?దమ"
�¤మను��న`9ాడ� పటCబ(ెను. ఊà �ేశమ	లk "వZించు ఎ�ోమ	 క;మ�#§,
సం��Ìించుమ	 ఉతq ©̈ంచుమ	 ఈ %ST:`లk"�� �xK గ	ట  �ాలవ�ను వ�
�x"లk"�� �xK %S మJN>6  "ను` ��గంబ#S"%ా �ేZి��ందువ� 22222222 Zీãను క;మ�#§,
 �ోషhm సమ�పNమ�PQను ఇక]దట ఆయన మ#?న`డ�ను "ను` �ెరలk"�I
��"��డ� ఎ�ోమ	 క;మ�#§,  �ోషమ	నక; ఆయన hm V¥�ం చును 
�ాపమ	లను ఆయన 9:ల6 (fపరచును.

Vల�ప9ాక�మ	ల; 5Vల�ప9ాక�మ	ల; 5Vల�ప9ాక�మ	ల; 5Vల�ప9ాక�మ	ల; 5

1111 PQ�9ా, మ�క; క>%Sన శ\మ జj® పకమ	 �ేZి ��నుమ	 దృÌిC ంA మ�]���I
వAdన "ంద PQట-C�ో చూడ�మ	. 2222 మ� ¯ా�సÍ ~మ	 పర�ే�ల వశమ�PQను.
మ� Pండ�6  అను�ల ¯ా�¥ºనమ�PQను. 3333 �¤మ	 ��క;�ల�"9ారమ	
తం(fKల�"9ారమ	 మ� తల;6 ల; Vధవ#ాండKP#S. 4444 దKవ�!Ad ళØ6  �xK %SJVు
క\యమ	నక; కటMCల; �ెచుd��ంట-!. 5555 మమ	4ను తpరFమ	9ారF మ�
��డల]���I ఎ�I� య	Tx`రF �¤మ	 అలసట �ెం��య	Tx`మ	, VW\ా ంJ



యనున�� మ�క; ల�దు. 6666 ��టCకcట-�?r ఐగ	1ీNయ	లక;ను అష�ª #§య	లక;ను
లkబ(fయ	Tx`మ	. 7777 మ� తండ�K ల; �ాపమ	 �ేZి గJంA��P#S �¤మ	 9ా#S
�ోషhmను అనుభVంచుచుTx`మ	. 8888 �xసుల; మ�క; పKభ	వ�లsౖ#S 9ా#S
వశమ	నుం(f మమ	4ను V(f1ింపగల9ా (ెవడ�ను ల�డ�. 9999 ఎ(x#Sజనుల
ఖడ¶ భయమ	వలన �Kా ణమ	నక; �ె%SంA మ� ¥xన�మ	 �ెచుd��నుచుTx`మ	.
10101010 మ} �Ôమమ	వలన మ� చర4మ	 ��P�వలs నల; 12�?�ను. 11111111 శతpK వ�ల;
Zీãనులk ZీN �లను �ె#S1ి#S య��x పటCణమ	లలk కన�కలను �ె#S1ి#S. 12121212
�ేతpల; కట-C  అ¥�పతpలను ఉ#S¬Zి#S 9ా#³మ�తKమ	ను 12దwలను ఘనపరచల�దు.

13131313 ¸°వనుల; JరFగట-#ాP ¹Zి#S బµల;రF కటMCల¹ప� ¹యజjలక

తడబ(f#S. 14141414 12దwల; గ	మ4మ	ల±దw కcడ�ట మ�"#S ¸°వనుల; సం%§తమ	
మ�"#S. 15151515 సం��షమ	 మ� హృదయమ	ను V(fA��PQను Txట�మ	
దుఃఖమ	%ా మ�రdబ(fయ	న`��. 16161616 మ� తల]దనుం(f �I#§టమ	 ప(f��PQను
�¤మ	 �ాపమ	 �ేZియ	Tx`మ	, మ�క; శ\మ. 17171717 �º"వలన మ�క; ¥ైర�మ	
�ె(fయ	న`��. Zీãను పర�తమ	 �ా(ైన�� 18181818 నక�ల; �x"]ద
JరFగ	ల�డ�చున`V మ� కను`ల; �º" చూA మంద%Sలsను. 19191919 PQ�9ా,
వ� "త�మ	 ఆZీనుడ9:ౖ య	ందువ�  Zిం}సనమ	 తరతరమ	ల;ండ�ను.
20202020 వ� మమ	4 T:ల6 ప�డ�ను మరA��వ�ట ఏల? మమ	4 "ంత�ాలమ	
V(fA12టBC ట ఏల? 21212121 PQ�9ా, వ� మమ	4ను తటBC  JK1ిuనPQడల
�¤మ	 J#S%?దమ	. మ� ప�ర�ZిÍJ మరల మ�క; కల;గజ³య	మ	. 22222222 వ�
మమ	4ను బÐJN %ా Vస#SèంA య	Tx`వ�  మ�గ\త మ�]ద వAdన��.



PQ¨¼జ³�ల; 1PQ¨¼జ³�ల; 1PQ¨¼జ³�ల; 1PQ¨¼జ³�ల; 1

1111 మ	పu��యవ సంవతqరమ	 Txల;గవ T:ల అPదవ ��నమ	న TEను �?బµరF
న�ºపK�ేశమ	న �ెరలk" 9ా#S మధ� �ాప�రమ	ంట-"; ఆ �ాలమ	న ఆ�ాశమ	
�ెరవ బడ%ా �ేవ�"గ�#Sdన దరîనమ	ల; Txక; క>%?ను. 2222 PQ�య��×ను
�ెరపటCబ(fన అPదవ సంవతqరమ	 ఆ T:లలk అPదవ ��నమ	న కÚwయ	ల
�ేశమందున` �?బµరF న�ºపK�ేశమ	న PQ�9ా 9ాక;� బ�y క;మ�రFడ�ను
3333 య�జక;డ�నగ	 PQ ¼̈జ³�ల;నక; పKత�mమ	�ా%ా అక�డTE PQ�9ా
హసNమ	 అత"]���I వ�ెdను. 4444 TEను చూడ%ా ఉతN ర ��క;�నుం(f తp�ాను
వచుd చుం(ెను; మ#Sయ	 %tపu �¤ఘమ	ను %�ళమ	వలs గ	ండK మ	%ా ఉన`
అ%S`య	 కనబ(ెను, �ాంJ�x"చుటBC  ఆవ#SంAయ	ం(ెను; ఆ అ%S`లkనుం(f
కరగబ(fన�ై పKజ�>ంచుచున` యపరం�వంట- �ొకట- కనబ(ెను. 5555 �x"లkనుం(f
Txల;గ	 yవ�ల ర�పమ	ల;గల ±కట- కనబ(ెను, 9ాట- ర�పమ	 మ�నవ
స�ర�పమ	 వంట-��. 6666 ఒ���క� �x"�I Txల;గ	 మ	ఖమ	ల;ను Txల;గ	 #?క�
ల;ను గలవ�. 7777 9ాట- �ాళØ6  చక�%ా "ల;వబ(fనV, 9ాట- అర�ాళØ6  12య��ాళ6వలs
ఉం(ెను, అV తళతళల�డ� ఇతN(fవలs ఉం(ెను. 8888 9ాట- Txల;గ	 పKక�ల#?క�ల
�I\ంద మ�నవ హసNమ	లవంట- హసNమ	ల;ం(ెను, Txల; %Sంట-�I" మ	ఖమ	ల;ను
#?క�ల;ను ఉం(ెను. 9999 9ాట- #?క�ల; ఒక�x"TUకట- క>Zి��T:ను, ఏ 9:ౖప�న�?rనను
JరFగక అవ"`య	 చక�%ా T:దుట-�I ��వ�చుం(ెను. 10101010 ఆ Txల;%Sంట- PQదుట-
మ	ఖర�పమ	ల; మ�నవ మ	ఖమ	వంట-V, క;(f�ారî�ప� ర�పమ	ల; Zింహ
మ	ఖమ	 వంట-V. PQడమ�ారî�ప� మ	ఖమ	ల; ఎదుw మ	ఖమ	 వంట-V.



Txల;%Sంట-�I ప�f#ాà మ	ఖమ	వంట- మ	ఖ మ	ల; కలవ�. 11111111 9ాట-
మ	ఖమ	ల;ను #?క�ల;ను 9EరF 9EరF%ా ఉం(ెను, ఒ���క yV #?క�లలk ఒక #?క�
#?ండవ జతలk ఒక�x"�� క>Zి య	ం(ెను; ఒ���క జత #?క�ల; 9ాట-
�ేహమ	లను క12uను. 12121212 అవ"`య	 చక�%ా ఎదుట-�I ��వ�చుం(ెను, అV
9:నుకక; JరFగక ఆత4 P� 9:ౖప�నక; ��వ�చుండ�T° ఆ 9:ౖప�న�³ ��వ�
చుం(ెను. 13131313 ఆ yవ�ల ర�పమ	ల; మండ�చున` "ప�ల ��ను ��Vట«ల��ను
సమ�నమ	ల;; ఆ అ%S` yవ�ల మధ�ను ఇటB అటB 9ా�1ిం�ెను, ఆ అ%S`
అJ�ాంJ%ా ఉం(ెను, అ%S`లkనుం(f ��రFప� బయల;�ేరFచుం(ెను. 14141414 ��రFప�
¬%?ల; కనబడ� #§J%ా yవ�ల; ఇటB అటB JరFగ	 చుం(ెను. 15151515 ఈ yవ�లను
TEను చూచుచుండ%ా TEల ]ద ఆ Txల;%Sంట- PQదుట మ	ఖమ	ల పKక�ను
చక\మ	వంట-�ొకట- కనబ(ెను. 16161616 ఆ చక\మ	ల±క� ర�పమ	ను ప"య	
రకNవరÞప� #ాJవలs నుం(ెను, ఆ Txల;గ	ను ఒక� Vధమ	%ాTE య	ం(ెను. 9ాట-
ర�ప మ	ను ప"య	 చూడ%ా చక\మ	లk చక\మ	న`టBC %ా ఉం(ెను. 17171717 అV
జరFగ	నప�డ� Txల;గ	 పKక�లక; జరFగ	చుం(ెను, 9:నుకక; JరFగకP�
జరFగ	చుం(ెను. 18181818 9ాట- �?r9ారమ	ల; !�I�> PQతpN గల9:ౖ భయంకరమ	%ా
ఉం(ెను, ఆ Txల;గ	 �?r9ారమ	ల; చుటBC  కండ6 �� "ం(f య	ం(ెను. 19191919 ఆ
yవ�ల; కదల%ా ఆ చక\మ	ల;ను 9ాట- పKక�ను జ#S%?ను, అV TEలనుం(f
ల�Aనప�డ� చక\ మ	ల;కcడ ల��ెను. 20202020 ఆత4 PQక�(f�I ��వ�T° అక� (f�³,
అ�� ��వలZిన 9:ౖప�న�³ అVయ	 ��వ�చుం(ెను; yVక;న` ఆత4,
చక\మ	లక;ను ఉం(ెను గనుక అV ల�వ%ాTE చక\మ	ల;ను ల�చుచుం(ెను. 21212121 
yVక;న` ఆత4 చక\మ	లక;ను ఉం(ెను గనుక yవ�ల; జరFగ%ా చక\మ	ల;ను



జరFగ	చుం(ెను, అV "ల;వ%ా ఇVయ	 ">�ెను, అV TEలనుం(f ల�వ%ా
ఇVయ	 9ాట-��కcడ ల��ెను. 22222222 మ#Sయ	 yవ�ల తలల12ౖన ఆ�ాశమండలమ	
వంట- VWాలతయ	న`టBC ం(ెను. అ�� తళతళల�డ� స�ట-క మ	�� సమ�న���
9ాట- తలలక; 12ౖ%ా 9ా�1ింA య	ం(ెను. 23232323 ఆ మండలమ	వంట- �x" �I\ం��
yవ�ల #?క�లలk #?ం(ేZి ±క�x"పKక� ఒకట- 12ౖ�I �xప బ(fయ	ం(ెను; #?ం(ేZి
9ాట- �ేహమ	ల; కప�చుం(ెను, ఈ తటBC ననున` yవ�లక;ను ఆ తటBC ననున`
yవ�లక;ను, అన%ా పKJyV�I" ఆల�గ	న #?క�ల;ం(ెను. 24242424 అV జరFగ%ా TEను
9ాట- #?క�ల చప�డ� Vంట-"; అ�� V¯ాN ర ���న ఉదకమ	ల �షవలsను
సర�శక;N డగ	 �ేవ�" స�రమ	 వలsను దండ�9ారF �ేయ	 ధ�"వలsను ఉం(ెను,
అV "ల;చునప�(ెల6  తమ #?క�లను 9ాల;d��నుచుం(ెను. 25252525 అV ">A
#?క�లను 9ాల;dనప�డ� 9ాట- తలలక; 12ౖ%ా నున` ఆ�ాశ మండలమ	వంట-
�x"లkనుం(f శబwమ	 ప�టMCను. 26262626 9ాట- తలల 12ౖనున` ఆ మండలమ	12ౖన ల
�ాంతమయ���న Zిం}సనమ	వంట- �ొకట- కనబ(ెను; మ#Sయ	 ఆ
Zిం}సనమ	వంట- �x"]ద నరస�ర�1ి యగ	 ఒకడ� ఆZీను(ైయ	ం(ెను. 27272727
చుటBC  �x" లkపట కరFగ	చున` PతN(fయ	 అ%S`య	 నున`టBC  Txక; కన
బ(ెను. నడ�మ	 nదల;��" ]���I" నడ�మ	 nదల; ��" ��గ	వక;ను
ఆయన అ%S`స�ర�పమ	%ా Txక; కన బ(ెను, చుటBC ను �ేజoమయమ	%ా
కనబ(ెను. 28282828 వరª �ాలమ	న కనబడ� ఇందK ధనుసుq±క� �ేజసుqవలs �x"
చుటBC నున` �ేజసుq కనబ(ెను. ఇ�� PQ�9ా పK´µవ స�ర�ప దరîనమ	.
TEను చూA ¯ా%Sలపడ%ా Tx�� మ�టల�డ� ఒక" స�రమ	 Txక; Vనబ(ెను.



PQ¨¼జ³�ల; 2PQ¨¼జ³�ల; 2PQ¨¼జ³�ల; 2PQ¨¼జ³�ల; 2

1111 నరప�తpK (x, వ� చక�%ా "ల;వబడ�మ	, TEను �� మ�టల�డవలsను అ" 2222
ఆయన Tx�� మ�టల�(f నప�డ� ఆత4 Txలk"�IవAd నను` "ల;వబ¿టMCను;
అప�డ� Tx�� మ�టల�(fన9ా" స�రమ	 Vంట-". 3333 ఆయన Tx��
ఇట6 T:నునరప�తpK (x, Tx ]ద JరFగ	బµటB �ేZిన జనుల±దwక;
ఇW\ా P�Úయ	ల ±దwక; "ను` పంప�చుTx`ను; 9ారFను 9ా#S 1ితరFల;ను
TEట-వరక;ను Tx]ద JరFగ	బµటB �ేZిన9ారF. 4444 9ారF Zిగ	¶ మ�>న 9ారFను
క� Sనహృదయ	ల;T:ౖ య	Tx`రF, 9ా#S ±దwక; TEను "ను` పంప�చుTx`ను,
9ారF JరFగ	బµటB �ేయ	 5555 9ారF గనుక 9ారF V"నను Vనక��Pనను తమ
మధ� పKవకNయ	Tx`డ" 9ారF �ె>Zి��నునటB6 పKభ	వగ	 PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ" వ� 9ా#S�I పKకట-ంపవలsను. 6666 నరప�తpK (x, వ�
బKహ4దం(f �ెట6 లkను మ	ండ6 తpపuలలkను JరFగ	చుTx`వ�, �ేళ6  మధ�
"వZించుచుTx`వ�; 7777 అPనను ఆ జనులక; భయ పడక;మ	, 9ా#S
మ�టలక;ను భయపడక;మ	. 9ారF JరFగ	 బµటB �ేయ	9ారF 9ా#S�I
భయపడక;మ	. 8888 9ారF JరFగ	 బµటB �ేయ	9ారF గనుక 9ారF V"నను
Vనక��Pనను TEను Z2లVAdన మ�టను వ� 9ా#S�I �ె>యజ³య	మ	. 9999
నరప�తpK (x, 9ారF JరFగ	బµటB �ేZినటB6  వ� �ేయక TEను �� �ెప�
మ�టను V" T°రF�ెరA TE"చుd�x" భ	�ంచుమ	 అT:ను. 10101010 TEను
చూచుచుండ%ా గ\ంథమ	ను పటBC ��"న ±క �ెP� Tx ±దwక; �xపబ(ెను.
ఆయన �x" Txమ	ందర Vపu%ా అ�� లkపటను 9:ల;పటను 9Kా యబ(fన�ై



య	ం(ెను; మ} Vల�పమ	ను మT°దుఃఖమ	ను #�దనమ	ను అ" అందులk
9Kా యబ(fయ	ం(ెను.

PQ¨¼జ³�ల; 3PQ¨¼జ³�ల; 3PQ¨¼జ³�ల; 3PQ¨¼జ³�ల; 3

1111 మ#Sయ	 ఆయన Tx�� ఈల�గ	 Z2లV�ెdనునరప�తpK (x, క; కనబ(fన�x""
భ�fంచుమ	, ఈ గ\ంథమ	ను భ�fంA ఇW\ా P�Úయ	ల±దwక; ��P 9ా#S�I
పKకటన �ేయ	మ	. 2222 TEను T°రF �ెరFవ%ా ఆయన ఆ గ\ంథమ	 Txక; J"1ింA 3333
నరప�తpK (x, TE"చుdచున` PÀ గ\ంథమ	ను ఆ}రమ	%ా ¬Zి��" �x"�� 
కడ�ప� "ంప���నుమ" Tx�� Z2లVయ�%ా TEను �x" భ�fంAJ"; అ�� Tx
T°ట-�I �ేT:వలs మధుర మ	%ా నుం(ెను. 4444 మ#Sయ	 ఆయన Tx�� ఈల�గ	
Z2లV�ెdనునరప�తpK (x, వ� బయల;�ే#S ఇW\ా P�Úయ	ల ±దwక; ��P Tx
మ�టల; 9ా#S�I �ె>యజ?ప�మ	. 5555 వ� గ\ ©̈ంపల�" ఏసమ�టల; పల;క;
జనుల±దwక; �ాదు ఇW\ా P�Úయ	ల±దw�³ "ను` పంప�చుTx`ను. 6666 వ�
గ\ ©̈ంపల�" ఏసమ�టల; పల;క; అన�జనుల±దwక; "ను` పంప�టల�దు,
అట-C9ా#S ±దwక; TEను "ను` పం1ిన PQడల 9ారF  మ�టల; VందురF. 7777 
అP�ే ఇW\ా  P�Úయ	లందరF Zిగ	¶ మ�>న 9ారFను క� Sనహృదయ	ల;T:ౖ, TEను
�ె1ిuన మ�టల Txల�IంపTUల6 క య	Tx`రF గనుక  మ�టల; VనTUల6 రF. 8888
ఇ��%� 9ా#S మ	ఖమ	వలsTE  మ	ఖమ	ను క� Sన���న��%ా TEను �ేZ2దను, 9ా#S
నుదురF వలsTE  నుదురFను క� Sన���న��%ా �ేZ2దను. 9999  నుదురF �ెక;మ	�I
#ాJకంటM క� Sనమ	%ా ఉండ� వజKమ	వలs �ేZ2దను; 9ా#S�I భయపడక;మ	,
9ారందరF JరFగ	 బµటB �ేయ	9ా#?rనను 9ా#S" చూA జ(fయక;మ	. 10101010



మ#Sయ	 నరప�తpK (x, �ెV±%S¶  TEను �� �ెప�మ�టల"`ట-" �ెవ�ల�ర V"
 మనసుqలk ఉంచు��" 11111111 బయల;�ే#S �ెరలkనున`  జనుల ±దwక; ��P
PÀ మ�టల; పKకట-ంప�మ	, 9ారF V"నను Vనక��Pనను పKభ	9:ౖన
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ" �ెప�మ" ఆయన Tx�� Z2లV�ెdను.
12121212 అంతలk ఆత4 నT:`JN ��"��%ాPQ�9ా పK´µ వమ	నక; ¯�N తKమ	
కల;గ	ను%ాక అను శబwnకట- ఆయన య	న` సÍలమ	నుం(f ఆ#ా»టమ	��
Tx 9:నుక పల; క;ట TEను Vంట-". 13131313 మ#Sయ	 ఆ జంతpవ�ల #?క�ల; ఒక
�x"��కట- తగ	ల;టవలన కల;గ	 చప�డ�ను 9ాట- పKక�నున` చక\మ	ల
ధ�"య	 %tపu సంద(f జరFగ	 చున`టB6 %ా Txక; Vనబ(ెను 14141414 ఆత4 నT:`JN
��డ� ��"��%ా Tx మనసుqనక; క>%Sన #ð�xK %S`�ేత బహÑ%ా 9ా�క;లపడ�చు
��టBC ��"��Pనప�డ�, PQ�9ా హసNమ	 Tx ]ద బలమ	%ా వ�ెdను. 15151515
TEను �?బµరF న�� దగ¶ర �ేల�áబ	 అను సÍలమందు �ాప�ర మ	ండ�
�ెరపటCబ(fన9ా#S ±దwక; వAd, 9ారF కcరFdన` సÍలమందు కcరFdం(f
P�!య	 �ెపuకయ	 కదలకయ	 నున`9ాడT:ౖ P�డ� ��నమ	ల; 9ా#S మధ�
నుంట-". 16161616 ఆ P�డ� ��నమ	ల; జ#S%Sన తరF9ాత PQ�9ా 9ాక;� Txక;
పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 17171717 నరప�తpK (x, ఇW\ా P�Úయ	లక; �ావ>%ా
TEను "ను` "య!ంAయ	Tx`ను, �ాబట-C  వ� Tx T°ట-మ�ట ఆల�IంA TEను
�ె1ిuన�x""బట-C  9ా#S" ¼̈చd#Sక �ేయ	మ	. 18181818 అవశ�మ	%ా వ� మరణ
మవ�దువ" TEను దు#ా4రF¶ " గ�#Sd ఆజ® ఇయ�%ా వ� అత"" ¼̈చd#Sక
�ేయకయ	, అతడ� yVంచునటB6  తన దు#ా4ర¶తను V(fA 12టCవలsన" 9ా""

¼̈చd#Sక �ేయకయ	 నుం(fనPQడల ఆ దు#ా4రF¶ డ� �xను �ేZిన



�ోషమ	నుబట-C  మరణమవ�ను %ా" అత" రకNమ	నక; "ను` ఉతN ర9ా��%ా
ఎంచుదును. 19191919 అP�ే వ� దు#ా4రF¶ " ¼̈చd#Sక �ేయ%ా అతడ� తన
దు#ా4ర¶తనుం(f దు� �I\యలనుం(fయ	 మరల"PQడల అతడ� తన
�ోషమ	నుబట-C  మరణమవ�ను %ా" వ� (ఆత4ను) త1ిuంచు��ందువ�. 20202020
మ#Sయ	 Jగల9ాడ� తన J" V(fA దు#§`J" అనుస#SంAనందున TEను
అత" మ	ందర అభ�ంతరమ	 12టC%ా అతడ� మరణమగ	ను వ� అత""

¼̈చd#Sక �ేయ" PQడల ప�ర�మ	 �xను �ేZిన J జj® పకమ	నక; #ాక;ండ
అతడ� తన �ోషమ	నుబట-C  మరణ మవ�ను, అP�ే అత" �Kా ణVషయమ	లk
"ను` ఉతN ర 9ా��%ా ఎంచుదును. 21212121 అP�ే�ాపమ	 �ేయవలద" Jగల
9ా"" వ� ¼̈చd#Sక�ేయ%ా అతడ� ¼̈చd #Sంపబ(f �ాపమ	�ేయక
మ�"నPQడల అతడ� అవశ� మ	%ా బKదుక;ను,  మటBC క; వ�ను (ఆత4ను)
త1ిuంచు ��ందువ�. 22222222 అక�డ PQ�9ా హసNమ	 Tx]���I వAd, వ� ల�A
����xనప� భ�!�I 9:ళØ6 మ	, అక�డ TEను �� మ�టల�డ�దున" ఆయన
Txక; Z2లV�ెdను. 23232323 TEను ల�A ����xనప� భ�!�I 9:ళ6%ా, �?బµరFన�� దగ¶ర
PQ�9ా పK´µవమ	 Txక; పKత�m���నటBC  ఆయన పK´µవమ	 "ల;వబ(f Txక;
పKత�m మ�PQను. 24242424 TEను TEలను ¯ా%Sల పడ%ా ఆత4 Txలk పK9EhంA నను`
చక�%ా "ల;వ బ¿ట-Cన తరF9ాత PQ�9ా Tx�� మ�టల�(f ఈల�గ	
Z2లV�ెdనునరప�తpK (x, 9ారF  ]ద �ాశమ	ల;9EZి 9ాట-�� "ను`
బం¥�ంపబ¢వ�దురF గనుక 9ా#S ±దwక; 9:ళ6క Pంట-�I��P �x%Sయ	ండ�మ	.
25252525 9ారF బహÑ%ా JరFగ	బµటB �ేయ	9ారF గనుక వ� మ�"9:ౖ 9ా#S" గ��w ంపక
య	ండ�నటB6  26262626 TEను  Txల;క  అం%Sట-�I అంటB��న జ³Z2దను. 27272727 అP�ే



TEను �� మ�టల�(f  T°రF �ెర�ెదను, 9ారF JరFగ	బµటB �ేయ	9ారF గనుక
వ� 9ా#S±దwక; ��PVను9ాడ� Vనును%ాక VనTUల6 "9ాడ�
VనTUల6 కయ	ండ�ను %ాక అ" పKభ	వగ	 PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ"
9ా#S�� �ెపuవలsను.

PQ¨¼జ³�ల; 4PQ¨¼జ³�ల; 4PQ¨¼జ³�ల; 4PQ¨¼జ³�ల; 4

1111 నరప�తpK (x, 12ంక; ఒకట- ¬Zి��"వAd  మ	ందర ఉంచు��"
PQర�షల�మ	పటCణప� ర�పమ	ను �x" ]ద 9Kా య	మ	. 2222 మ#Sయ	 అ��
మ	టC(f 9Eయబ(f నటB6 ను �x"PQదుట బ	రFàలను కట-CనటB6 ను ��బË 9EZి
నటB6 ను �x" చుటBC నున` �Kా �ారమ	లను కcల%tటBC  యంతKమ	ల;న`టB6 ను
వ� 9Kా య	మ	. 3333 మ#Sయ	 ఇనుప#³��కట- �ెAd, క;ను పటCణమ	నక;ను
మధ� ఇనుప %�డ%ా �x"" "ల;వబ¿ట-C ,  మ	ఖ దృÌిC" పటCణమ	 ]ద
ఉంచు��నుమ	; పటCణమ	 మ	టC(f 9Eయబ(fనటB6 %ా ఉండ�ను, వ� �x""
మ	టC(f9Eయ	9ాడవ�%ా ఉందువ�; అ�� ఇW\ా P�Úయ	లక; సూచన%ా ఉండ�ను.
4444 మ#Sయ	  PQడమపKక�ను పండ���"య	ం(f ఇW\ా P�ల;9ా#S �ోషమ	ను
�x"]ద ¹పవలsను; ఎ"` ��నమ	ల; వ� ఆ తటBC  పండ���ందు9Ù అ"`
��న మ	ల; వ� 9ా#S �ోషమ	ను భ#Sంతpవ�. 5555 ఇW\ా P�ల; 9ా#S �ోషమ	ను
వ� భ#SంచునటB6 %ా 9ారF �ోషమ	 �ేZిన సంవతqరమ	ల లsక���ప�న క;
మ�డ�వందల �¾ంబ�� ��నమ	ల; "రÞPంAయ	Tx`ను. 6666 ఆ ��నమ	ల;
గడAన తరF9ాత క;(fపKక�ను పండ���"య	ం(f నల; వ�� ��నమ	ల;
య��x9ా#S �ోషమ	ను భ#Sంపవలsను, సంవతqర nకట-ంట-�I ఒక ��నమ	



��ప�న TEను "రÞ PంA య	Tx`ను. 7777 ఈల�గ	 వ�ండ%ా PQర�ష ల�మ	
మ	టC(f9Eయబ(fనటB6  �ే#Sచూచుచు, ���ా�P" ¬Zి9EZిన బµహÑవ� �x1ి
�x""గ�#Sd పKకట-ంపవలsను. 8888 పటCణమ	 మ	టC(f9Eయబ(fనటB6 ండ� ��నమ	ల;
వ� #?ండవ పKక�ను JరFగక అ�ే�ాటBన ఉండ�నటB6  "ను`కట6 �� బం¥�ంతpను.
9999 మ#Sయ	 వ� %�ధుమల;ను యవల;ను �ాయ¥xన�మ	ల;ను �bళØ6 ను
సజèల;ను �ెల6  �లకరను �ెచుd��", ±క �ాతKలk ఉంA, వ� ఆ పKక�]ద
పండ���ను ��నమ	ల లsక���ప�న #tటMCల; �ాల;d��నవలsను, మ�డ�వందల
�¾ంబ�� ��నమ	ల; వ� ఈల�గ	న ´¢జనమ	 �ేయ	చు #ావలsను; 10101010 వ�
త�"�? పK�ారమ	, అన%ా ��నnకట-ంట-�I ఇరFవ�� తpలమ	ల PQతpN ��ప�న
భ	�ంపవలsను, 9Eళ9Eళక; Jనవలsను, 11111111 ళØ6  ��లపK�ారమ	 అరప(f��ప�న
పKJ��నమ	 �xK గ వలsను, 9Eళ9Eళక; �xK గవలsను; 12121212 యవల అపuమ	ల; �ేZి
9ారF చూచుచుండ%ా �x"" మనుష� మలమ	�� �ా>d భ	�ంపవలsను; 13131313
TEను 9ా#S" ��>9Eయ	 జనమ	 లలk ఇW\ా P�Úయ	ల; ఈ పK�ారమ	
అపVతK���న ఆ}రమ	ను భ	�ంతpర" PQ�9ా Txక; Z2లV�ెdను. 14141414
అందుక; అã�, పKభ	9ా, PQ�9ా, TET:న`డ�ను అపVతKత TUం��న9ాడను
�ాTE, బµల�మ	నుం(f TEట- వరక;ను చAdన�x"T:ౖనను మృగమ	ల;
*>dన�x"T:ౖనను TEను J"న9ాడను �ాTE, "Ìిదz���న మ�ంసమ	 Tx T°ట
ఎన`డ�ను పడల��ే అ" TEనన%ా 15151515 ఆయనచూడ�మ	, మనుష� మలమ	నక;
మ�రF%ా క; %�మలమ	 TEను "రÞPంA య	Tx`ను; �º"�� వ� 
´¢జనమ	 Zిదz  పరFచు��నుమ" Z2లVAd 16161616 నరప�తpK (x, ఇ��%�
PQర�షల�మ	లk #tటMCయను ఆ¥xరమ	ను TEను ల�క;ండ �ేZినందున 9ారF



త�"�? పK�ారమ	%ా బహÑ Aంత�� #tటMC  భ	�ంతpరF, ళØ6  ��ల��ప�న �xK గ	చు
Vస4య nందుదురF. 17171717 అన`�ానమ	ల; ల�క��Pనందున 9ారF శ\మTUం��
V´µK ంJప(f ±క"TUకడ� చూచుచు �xమ	 కల;గజ³Zి��"న �ోషమ	వలన
నhంA��వ�దురF.

PQ¨¼జ³�ల; 5PQ¨¼జ³�ల; 5PQ¨¼జ³�ల; 5PQ¨¼జ³�ల; 5

1111 మ#Sయ	 నరప�తpK (x, వ� మంగలకJNవంట- 9ా(fగల కJN±కట- ¬Zి��" 
తలను గడiమ	ను �ðరమ	�ేZి��", �xK సు ¬Zి��" ఆ 9:ండ�K కలను త�A
´µగమ	ల; �ేయ	మ	. 2222 పటCణమ	ను మ	టC(f 9EZిన ��నమ	ల;
సంప�రÞ���నప�డ� వ� పటCణమ	లk 9ాట- మ�డవ ´µగమ	ను �ా>d, #?ండవ
´µగమ	ను ¬Zి ఖడ¶ మ	�ేత హతమ	�ేయ	 #§J%ా �x"" చుటBC  VZి#S��ట-C
!%S>న ´µగమ	 %ా>�I ఎ%S#S��"మ	4; TEను ఖడ¶ మ	దూZి 9ాట-"
తరFమ	దును. 3333 అP�ే 9ాట-లk ��"`ట-" ¬Zి��"  �ెంగ	న కటBC ��నుమ	;
4444 1ిమ4ట 9ాట-లk ��"`ట-" మరల ¬Zి అ%S`లk9EZి �ాల;dమ	; �x"నుం(f
అ%S` బయల;�ే#S ఇW\ా P�ల; 9ా#Sనంద#S" తగ	లబ¿టBC ను. 5555 మ#Sయ	 పKభ	9:ౖన
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లV�ెdను ఇ�� PQర�షల��¤ గ�x, అన�జనులమధ� TEను
�x" నుంAJ", �x"చుటBC  #ాజ�మ	ల;న`V. 6666 అP�ే 9ారF Tx Vధులను
తృణ÷క#SంA, Tx కటCడల ననుస#Sంపక దు#ా4ర¶త ననుస#Sంచుచు, Tx Vధులను
కటCడలను ��K Zి 9EZి తమ చుటBC నున` అన�జనుల కంటMను �ేశసుÍ లకంటMను
మ#S య¥�కమ	%ా దు#ా4రF¶ లsౖ#S 7777 �ాబట-C  పKభ	9:ౖన PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�Tx కటCడల ననుస#Sంపకయ	 Tx Vధులను %?r��నకయ	



నుండ�9ా#?r, ] చుటBC నున` అన�జనులక; క>%Sయ	న` VధులT:ౖనను
అనుస#Sంపక, ]రF ] చుటBC నున` �ేశసుÍ లకంటM మ#S య¥�కమ	%ా
క� Sనహృదయ	లsౖJ#S. 8888 �ావ�న పKభ	9:ౖన PQ�9ానగ	 TEను క; V#�¥�T:ౖJ",
అన�జనుల; చూచుచుండ%ా క; hm V¥�ంతpను. 9999  Á̈య కృత�మ	లను
బట-C  ప�ర�మందు TEను �ేయ"�ార�మ	ను, ఇక ]దట TEను �ేయబ�ను��న"
�ార�మ	ను  మధ� జ#S%Sంతpను. 10101010 �ావ�న  మధ� తండ�K ల; తమ క;మ�రF
లను భ�fంతpరF, క;మ�రFల; తమ తండ�K లను భ�fంతpరF, ఈ పK�ారమ	 TEను
క; hm V¥�ంA లk W ÌింAన 9ా#S" నల;��శల �ెదర%tటBC దును. 11111111 

Á̈య�ేవత ల"`ట-" ప��ంA వ� �ేZిన Á̈య���న �I\యల"`ట- �ేత Tx
ప#S�దzసÍలమ	ను అపVతK పరAJV గనుక కరFణx దృÌిCPQ�నను జj>PQ�నను
ల�క TEను "ను` �öణÝంప జ³Z2దన" Tx yవమ	��డ� పKమ�ణమ	
�ేయ	చుTx`ను; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;� 12121212 కరవ� వAd య	ండ%ా
లk మ�డవ ´µగమ	 �ెగ	ల;�ేత మరణ మవ�ను, మ�డవ ´µగమ	
ఖడ¶ మ	�ేత  చుటBC  కcల;ను, TEను కJN  దూZి◌ ి !%S>న ´µగమ	ను
నల;��శల �ెదర%tట-C  తరFమ	దును. 13131313 Tx �Åపమ	 ¬రFను, 9ా#S]ద Tx ఉగ\త
¬రFd��" నను` ఓ�xరFd��ందును, TEను 9ా#S ]ద Tx ఉగ\త
¬రFd��ను�ాలమ	న PQ�9ాT:ౖన TEను ఆస�INగల9ాడT:ౖ ఆల�గ	
Z2లVAdJన" 9ారF �ె>Zి ��ందురF 14141414 ఆల�గ	  చుటBC నున` అన�జనులలk
"ను` చూచు 9ారంద#S దృÌిC �I �ాడ�%ాను "ం�xసuదమ	%ాను TEను "ను`
�ేయ	దును. 15151515 �ావ�న  ��షణx¥xరమ	 ¬Zి9EZి, ]���I TEను మ}
�Ôమమ	 ర1ిuంA, 9ారF mయమగ	నటB6 %ా 9ా#S" mయపరచు



మ}�Ôమమ	ను పం1ింA, �Åపమ	�ేతను �Å\ ధమ	�ేతను క� Sన���న గ��w ం
ప�ల�ేతను TEను "ను` h�fంప%ా 16161616  చుటBC నున` అన� జనులక; వ�
"ందక;ను ఎగ�xÈ�I" ¼̈చd#Sకక;ను Vస4య మ	నక;ను ఆసuదమ	%ా
ఉందువ�; PQ�9ానగ	 TETE ఆజ® ఇAdయ	Tx`ను. 17171717 ఈ పK�ారమ	 TEను
]���I �Ôమమ	ను దుషCమృగమ	లను పంప�దును, అV క; ప�తK ß̈నత
కల;గజ³య	ను, �ెగ	ల;ను �Kా ణ}"య	 క; కల;గ	ను, మ#Sయ	 ]���I
ఖడ¶ మ	ను ర1ిuం�ెదను; PQ�9ానగ	 TETE PÀల�గ	 ఆజ® ఇచుdచుTx`ను.

PQ¨¼జ³�ల; 6PQ¨¼జ³�ల; 6PQ¨¼జ³�ల; 6PQ¨¼జ³�ల; 6

1111 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 నరప�తpK (x,
ఇW\ా P�Úయ	ల పర�త మ	లతటBC  చూA 9ాట-Vషయ��� PÀ మ�టల; పKక
ట-ంచుమ	 3333 ఇW\ా P�Úయ	ల పర�తమ	ల�#ా, పKభ	 9:ౖన PQ�9ా మ�ట
ఆల�Iంచు(f; పర�తమ	ల��ను ��ండల��ను 9ాగ	ల��ను లkయల��ను
పKభ	9:ౖన PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�ఇ��%� TEను "జమ	%ా ]
]���I ఖడ¶ మ	ను ర1ిuంA ] ఉన`త సÍల మ	లను Txశనమ	 �ేZ2దను. 4444 ]
బ>1ీఠమ	ల; �ా(ై ��వ�ను, సూర��ేవతక; ">1ిన సN ంభమ	ల; (Tx` �న`
మ	లవ�ను, ] బÐమ4ల PQదుట ] జనులను TEను హతమ	 �ేZ2దను. 5555
ఇW\ా P�Úయ	ల కæïబరమ	లను 9ా#S బÐమ4లPQదుట పడ9EZి,]
PQమ	కలను ] బ> 1ీఠమ	లచుటBC  �ార9Eయ	దును. 6666 TETE PQ�9ాT:ౖ
య	Tx`న" ]రF �ె>Zి��నునటB6  ] బ>1ీఠమ	ల; Vడ�వబ(f �ా(ై��వ�ను,
] Vగ\హమ	ల; (Tx` �న` మ	లగ	ను,సూర� �ేవతక; ]రF ">1ిన



సN ంభమ	ల; పడ %tటC  బడ�ను, ] పనుల; Txశనమగ	ను, ] "9ాస
సÍలమ	ల"`ట-లk నున` ] పటCణమ	ల; �ా(ై��వ�ను, ] ఉన`త సÍలమ	ల;
Vడ�వబడ�ను, 7777 ] జనుల; హతpలsౖ కcల;దురF. 8888 అPనను ]రF ఆ య�
�ేశమ	లలk �ెద#S��వ�నప�డ� ఖడ¶ మ	ను త1ిuంచు��ను ��ంద#S" TEను ]లk
W షమ	%ా అన�జనులమధ� ఉండ"�ెdదను. 9999 మ#Sయ	 నను` Vస#SèంAన9ా#S
VWా�స ఘ�తక ���న వ���xరమనసుqను, Vగ\హమ	ల ననుస#SంAన
వ���xరదృÌిC" TEను మ�#Sd TxతటBC  JరFగజ³య%ా, �ెరపటCబ(fన9ా#?r
W ÌింAన9ారF అన�జనులమధ� నను` జj® పకమ	 �ేZి��", �xమనుస#SంAన

Á̈యకృత�మ	 ల"`ట-"బట-C  �xమ	 �ేZిన దుÌి!"యలను కను%t" తమ	4ను
�x�¤ అస ©̈�ంచు��నుచు 10101010 TEను PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" 9ారF
�ె>Zి��ందురF; ఈ �×డ� 9ా#S�I �ేZ2దన" TEను �ె1ిuనమ�ట వ�రÍమ	 �ాదు. 11111111
పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా �ేతpల; చ#SA TEల త"`
ఇW\ా P�Úయ	ల దుషC���న Á̈యకృత�మ	లనుబట-C  అã� అ" అంగల�రFdమ	;
ఖడ¶ మ	�ేతను �Ôమమ	�ేతను �ెగ	ల;�ేతను 9ారF కcల; దురF. 12121212
దూరమ	ననున` 9ారF �ెగ	ల;�ేత చతpN రF, దగ¶ర నున`9ారF ఖడ¶ మ	�ేత
కcల;దురF, W ÌింA మ	టC(f 9Eయబ(fన9ారF �Ôమమ	�ేత చతpN రF; ఈ
పK�ారమ	 TEను 9ా#S ]ద Tx �Å\ ధమ	 ¬రFd��ందును. 13131313 తమ Vగ\హమ	ల
మధ�ను �xమ	 కట-Cన బ>1ీఠమ	లచుటBC ను ఎతNPన ��ండల"`ట-]దను
సకల పర�తమ	ల న(f ��ప�ల]దను పచd" �ెట6 "`ట- �I\ందను, ప�ÌిC�ా#Sన
మసN�I వృmమ	ల"`ట-�I\ందను, తమ Vగ\హమ	ల"`ట-�I ప#Sమళ
ధూపమ	9EZిన �bటBల"`ట-లkను ప(f 9ా#S జనుల; హతpలsౖయ	ండ�



�ాలమ	న TETE PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" ]రF �ె>Zి��ందురF. 14141414 TEను 9ా#S�I
V#�¥�T:ౖ 9ారF "వZించు సÍలమ	ల"`ట-లk 9ా#S �ేశమ	ను ��బµ6 తp అరణ�మ	
కంటM మ#S "రèనమ	%ాను �ాడ�%ాను�ేయ%ా TETE PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న"
9ారF �ె>Zి��ందురF.

PQ¨¼జ³�ల; 7PQ¨¼జ³�ల; 7PQ¨¼జ³�ల; 7PQ¨¼జ³�ల; 7

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222
నరప�తpK (x, పKకట-ంప�మ	; ఇW\ా P�Úయ	ల �ేశమ	నక; అంతమ	
వAdయ	న`��, నల;��క;�ల �ేశమ	నక; అంతమ	 వ�ేdయ	న`ద" పKభ	 వగ	
PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�; ఇప�డ� క; అంతమ	 వ�ేdయ	న`��. 3333 Tx
�Åపమ	 ]ద �ె1ిuంచు  పKవరNననుబట-C  క; ¬రFu¬#Sd, వ� �ేZిన సమసN

Á̈యకృత�మ	ల ఫలమ	 ]���I ర1ిuంచుచుTx`ను. 4444 PQడల
కటµmమ	ంచకయ	 క"కరమ	 చూపకయ	 నుందును, TEను PQ�9ాT:ౖ
య	Tx`న"  9:రFగ	నటB6   పKవరNన ఫలమ	 వ� అనుభVంపజ³Z2దను, 

Á̈య కృత�మ	ల;  మధ�TE య	ండ"తpN ను. 5555 పKభ	9:ౖన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాదుర దృషCమ	 Vం�ైన దురదృషCమ	 సంభVంచుచున`��, 6666
అంతమ	 వచుdచున`��, అంత�¤ వచుdచున`��, అ��  ��రక;
క"12టBC చున`��, ఇ��%� స]పమ�PQను. 7777 �ేశ "9ాసుల�#ా, ]]���I
దు#Swనమ	 వచుdచున`��, సమ యమ	 వచుdచున`��, ��నమ	
స]పమ�PQను, ఉ�xqహ ధ�" �ాదు శ\మధ�"P� పర�తమ	ల]ద Vనబడ�
చున`��. 8888 ఇంక ��ంతZLపట-�I TEను Tx �Å\ ధమ	ను ]ద క;మ4#Sంతpను,



]ద Tx �Åపమ	ను T:ర9EరFdచు  పKవరNననుబట-C  క; ¬రFu¬#Sd,  సమసN
Á̈యకృత� మ	ల ఫలమ	 ]���I ర1ిuం�ెదను. 9999 PQ�9ానగ	 TETE "ను`

nతpN 9ాడT:ౖ య	Tx`న" 9:రFగ	నటB6   PQడల కటµmమ	ంచకయ	
క"కరమ	 చూపకయ	 నుందును,  పKవరNన ఫలమ	 వనుభVంపజ³Z2దను, 

Á̈యకృత�మ	ల;  మధ�నుండ"తpN ను. 10101010 ఇ��%� P�ే ఆ ��నమ	, అ��
వ�ేdయ	న`��, ఆ దు#Swనమ	 ఉదPంచు చున`��, ఆ దండమ	
ప�Aయ	న`��, ఆ గర�మ	 A%S #SంAయ	న`��, బల��x�రమ	 ప�ట-C  దుషpC లను
దం(fంచున �xPQను. 11111111 9ా#SలkT:ౖనను 9ా#S గ	ంప�లkT:ౖనను 9ా#S ఆZిN లkT:ౖనను
9ా#Sక;న` పK´µవమ	లkT:ౖనను ఏ!య	 W Ìింపదు. 12121212 �ాలమ	 వచుdచున`��,
��నమ	 స]ప మ�PQను, 9ా#S సమ�హమంతట-]ద ఉగ\త ">A య	న`��
గనుక ��ను9ా#S�I సం��షమ	ండ ప"ల�దు, అమ	49ా"�I దుఃఖమ	ండ ప"ల�దు.
13131313 9ారF బK���I య	న`ను అమ	49ాడ� అ!్మన�x"�I J#S%S #ాడ�,ఈ దరî
నమ	 9ా#S సమ�హమంతట-�I �ెందును, అ�� తపuక జరF గ	ను, 9ారందరF
�ోషpలsౖ#S గనుక తమ �Kా ణమ	 ర�fంచు ��నుటక; 9ా#Sలk ఎవరFను ¥ైర�మ	
�ేయరF. 14141414 9ారF సర�Zిదుz లsౖ బµ�ా Txదమ	 �ేయ	దురF %ా" 9ా#S
సమ�హమంతట-]���I Tx ఉగ\త వAdయ	న`�� గనుక య	దzమ	నక;
ప�ను��ను9ా(ొకడ�ను ఉండడ�. 15151515 బయట ఖడ¶ మ	న`�� లkపట �ెగ	ల;ను
�Ôమమ	ను ఉన`V, బయటనున` 9ారF ఖడ¶ మ	�ేత చతpN రF,
పటCణమ	లkనున` 9ా#S" �Ôమమ	ను �ెగ	ల;ను !ంగ	ను. 16161616 9ా#Sలk ఎవ
#?rనను త1ిuంచు��"న PQడల 9ారందరFను లkయలk" గ	వ�లవలs
పర�తమ	ల]దనుం(f తమ �ోషమ	లనుబట-C  మ�ల;¶ >డ�దురF. 17171717 



అంద#S�ేతpల; సతpN వ తప�ను, అంద#S ¹�ాళØ6  ళ6వలs తతN #Sల;6 ను. 18181818 9ారF
%�T:పటCకటBC  ��ందురF, 9ా#S�I �ర���న భయమ	 తగ	ల;ను, అందరF
Zిగ	¶ పడ�దురF, అంద#S తలల; బ¢(fయగ	ను. 19191919 తమ 9:ం(f" �ధులలk
�ార9Eయ	దురF, తమ బం%ారమ	ను "Ìిదzమ" PQంచుదురF, PQ�9ా
ఉగ\త ��నమందు 9ా#S 9:ం(fP� %ా" బం%ార�¤ %ా" 9ా#S" త1ిuంచ జjలదు,
అ�� 9ా#S �ోష�I\యల; Vడ�వక;ండ అభ�ంతరమ�PQను గనుక �x"వలన 9ారF
తమ ఆక> ¬రFd��నజjలక��దురF, తమ ఉదరమ	ను
��Ìించు��నజjలక��దురF. 20202020 శృం%ార ���న ఆ య�భరణమ	ను 9ారF తమ
గర�మ	నక; ఆ¥xర మ	%ా ఉపã%SంA#S, �x"�� 9ారF Á̈య���న �ేవతల
Vగ\హమ	ల; �ేZి#S గనుక TEను �x"" 9ా#S�I #�త%ా �ేZ2దను, 21212121 9ారF �x"
అపVతKపరచునటB6  అను�ల�ేJ�I �ోప�డ� ¯�మ	4%ాను దు#ా4రF¶ లsౖన జనులక;
లcట-%ాను TEను �x"" అపu%Sం�ెదను. 22222222 9ా#S" చూడ క;ండ Tx మ	ఖమ	ను
TEను JKప���ందును గనుక శతpK  వ�ల; Tx "¥�¯ాÍ నమ	ను అపVతKపరచుదురF,
�ొంగల; ��రబ(f �x"" అపVతK పరచుదురF. 23232323 �ేశమ	 రకN మ	��
"ం(fయ	న`��, పటCణమ	 బల��x�రమ	�� "ం(f య	న`��. సం�?ళØ6
Zిదzపరచుమ	. 24242424 బల�ఢ��ల యJ శయమ	 ఆ%S��వ�నటB6 ను 9ా#S
ప#S�దzసÍలమ	ల; అపVతK మ	లగ	నటB6 ను అన�జనులలk దుషpC లను TEను
ర1ిuం�ె దను; ఆ దుషpC ల; 9ా#S Pండ6 ను స�తంJKంచు��ందురF. 25252525 
సమ�లధ�ంసమ	 వ�ేdయ	న`��, జనుల; సమ�¥xనమ	 ��రక;
V�x#SంచుచుTx`రF%ా" అ�� 9ా#S�I �ొరకదు. 26262626 Txశనమ	 9:ంబ(f Txశనమ	
కల;గ	చున`��, సమ� �xరమ	 9:ంబ(f సమ��xరమ	 వచుdచున`��; 9ారF



పKవకN±దw  దరîనమ	��రక; V�xరణ�ేయ	దురF%ా" య�జక;ల;
ధర4WాసN �జj® నుల; �ాక��P#S, 12దwల; ఆలkచన �ేయకP� య	Tx`రF. 27272727 #ాà
9ా�క;లపడ� చుTx`డ�, అ¥��ారFల; �JTUందుచుTx`రF, ¯ామ�న� జనుల;
వణక;చుTx`రF; TEను PQ�9ాT:ౖ య	Tx` న" 9ారF �ె>Zి��నునటB6  9ా#S
పKవరNనఫలమ	 TEను 9ా#S ]���I ర1ిuంపబ¢వ�చుTx`ను, 9ారF �ేZిన �ోషమ	
లను బట-C  9ా#S�I ¬రFu ¬రdబ¢వ�చుTx`ను.

PQ¨¼జ³�ల; 8PQ¨¼జ³�ల; 8PQ¨¼జ³�ల; 8PQ¨¼జ³�ల; 8

1111 ఆరవ సంవతqరమ	 ఆరవ T:ల అPదవ ��నమ	న TEను Tx Pంట
కcరFd"య	ండ%ాను య��x 12దwల; Tx PQదుట కcరFdం(fయ	ండ%ాను
పKభ	9:ౖన PQ�9ా హసNమ	 Tx]���I వ�ెdను. 2222 అంతట TEను చూడ%ా
అ%S`" ��>న ఆ�ారమ	 Txక; కనబ(ెను, నడ�మ	 nదల;��" ��గ	వక;
అ%S`మయ���నటBC %ాను, నడ�మ	 nదల;��" 12ౖ�I �ేజoమయ���నటBC %ాను,
కరFగ	చున` అపరం�PQ�నటBC %ాను ఆయన Txక; కనబ(ెను. 3333 మ#Sయ	
�ెP�వంట-�� ఒకట- ఆయన �x1ి Tx తల9:ండ�K కల; పటBC ��న%ా ఆత4
భ�మ���ాశమ	ల మధ�క; నT:`JN , TEను �ేవ�" దరîనమ	లను చూచుచుండ%ా
PQర�ష ల�మ	నక; ఉతN రప�9:ౖప�ననున` ఆవరణ �x�రమ	దగ¶ర #�షమ	
ప�ట-C ంచు Vగ\హ¯ాÍ నమ	లk నను` ��ం�ెను. 4444 అంతట లkయలk Txక; కనబ(fన
దరîనర�పమ	%ా ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�" పK´µవమ	 అచdట కనబ(ెను. 5555 నర
ప�తpK (x, ఉతN రప�9:ౖప� �ే#S చూడ�మ" PQ�9ా Txక; Z2లVయ�%ా TEను
ఉతN రప�9:ౖప� �ే#S చూAJ"; ఉతN రప�9:ౖప�న బ>1ీఠప� గ	మ4మ	 లkపల



#�షమ	 ప�ట-C ంచు ఈ Vగ\హమ	 కనబ(ెను. 6666 అంతట ఆయన Tx�� ఈల�గ	
Z2లV�ెdనునరప�తpK (x, 9ారF �ేయ	 �x"" వ� చూచుచుTx`వ� గ�x; Tx
ప#S�దzసÍలమ	ను TEను V(fA��వ�నటB6 %ా ఇW\ా P�Úయ	ల; ఇక�డ �ేయ	
అత�¥�క���న Á̈యకృత�మ	ల; చూAJ9ా? PÀతటBC  J#S%SనPQడల �ట-కంటM
మ#S య¥�క���న Á̈య�I\యల; చూ�ెదవ�. 7777 అప�డ� ఆవరణ�x�రమ	దగ¶ర
నను` ఆయన ��ంప%ా %�డలkనున` సందు ఒకట- Txక; కన బ(ెను. 8888
నరప�తpK (x, ఆ %�డక; కన`మ	 తKవ�� మ" ఆయన Txక; Z2లVయ�%ా TEను
%�డక; కన`మ	 తKV�నంతలk �x�రnకట- కనబ(ెను. 9999 వ� లkప>�I ��Ad,
Pక�డ 9ా#?ట-C  Á̈యకృత�మ	ల; �ేయ	 చుTx`#� చూడ�మ" ఆయన Txక;
Z2లVయ�%ా 10101010 TEను లkప>�I ��P చూAJ"; అప�డ� �Kా �?(f సకల
జంతpవ�ల ఆ�ారమ	ల;ను Á̈య���న మృగమ	ల ఆ�ారమ	ల;ను, అన%ా
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవతల Vగ\హ మ	ల"`య	 %�డ]ద చుటBC ను
9Kా యబ(fయ	న`టBC  కనబ(ెను. 11111111 మ#Sయ	 ఒ���కడ� తన �ేJలk ధూ�ా#SN
పటBC ��" ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwల; (ెబË�� మం��య	, 9ా#Sమధ�ను �ాâాను
క;మ�రF(ైన యజTx�య	, ఆ య��ారమ	లక; ఎదురF%ా ">A య	ండ%ా,
Aక�" �¤ఘమ	వలs ధూప9ాసన ఎక;�చుం(ెను. 12121212 అప�(x యన Txక;
Z2లVAdన�ేమన%ానరప�తpK (x PQ�9ా మమ	4ను �ానక య	ండ�ను,
PQ�9ా �ేశ మ	ను Vస#Sèం�ెను అ" యను��", ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwల;
*కట-లk తమ Vగ\హప� గదులలk 9ా#Sలk పKJ9ాడ� �ేయ	�x"" వ�
చూచుచుTx`వ� గ�x. 13131313 మ#Sయ	 ఆయనవ� ఈతటBC  JరFగ	మ	, �ట-"
!ంAన అJ Á̈యకృత�మ	ల; 9ారF �ేయ	ట చూతpవ" Tx�� �ె1ిu 14141414



PQ�9ా మం��రప� ఉతN ర �x�రమ	 దగ¶ర నను` ��ంప%ా, అక�డ ZీN �ల;
కcరFdం(f తమ�4à �ేవతనుగ�#Sd P�డ�dట చూAJ". 15151515
అప�(xయననరప�తpK (x, P�� చూAJV %ా" వ� J#S%S చూAన PQడల
�ట-" !ంAన Á̈యకృత�మ	ల; చూతpవ" Tx�� �ె1ిu 16161616 PQ�9ా
మం��రప� లkప> ఆవరణ మ	లk నను` ��ంప%ా, అక�డ PQ�9ా ఆలయ
�x�రమ	 దగ¶రనున` మ	ఖమంటపమ	నక;ను బ>1ీఠమ	న క;ను మధ�ను
ఇంచు!ంచు ఇరFవ�� యPదుగ	రF మను షp�ల; కనబ(f#S. 9ా#S �ప�ల;
PQ�9ా ఆలయమ	 తటBC ను 9ా#S మ	ఖమ	ల; త�రFuతటBC ను J#S%S
య	ం(ెను; 9ారF త�రFuన నున` సూరF�"�I నమ¯ా�రమ	 �ేయ	 చుం(f#S. 17171717
అప�(xయన Tx�� ఇట6 T:నునరప�తpK (x, వ� చూAJ9E; య��x9ారF ఇక�డ
ఇట-C  Á̈య కృత�మ	ల; జ#S%Sంచుట �xల�x? 9ారF �ేశమ	ను బల� �x�రమ	��
"ంప�చు Txక; �Åపమ	 ప�ట-C ంచుదురF, ¬%? మ	క;�నక; 12టBC చు మ#S
ఎక;�వ%ా Txక; �Åపమ	 ప�ట-C ంచుదురF. 18181818 �ాబట-C  కటµmమ	 ల�కయ	
క"కరమ	 చూపకయ	 TEను Tx �Å\ ధమ	నగ	పరA, 9ారF Tx �ెవ�లలk ఎంత
ëగ¶ర%ా nఱÃ12ట-Cనను TEను ఆల�Iంప క;ందును.

PQ¨¼జ³�ల; 9PQ¨¼జ³�ల; 9PQ¨¼జ³�ల; 9PQ¨¼జ³�ల; 9

1111 మ#Sయ	 TEను �ెవ�ల�ర VనునటB6  ఆయనగట-C %ా ఈ మ�టల;
పKకట-ం�ెనుఒ���కడ� �xను హతమ	 �ేయ	 ఆయ	ధమ	ను
�ేతపటBC ��"పటCణప� �ావ> 9ారందరFను ఇక�(f�I రం(f అT:ను. 2222 అంతలk
ఒ��� కడ� �xను హతమ	�ేయ	 ఆయ	ధమ	ను �ేత పటBC ��", ఉతN ర



��క;�ననున` 12ౖ గV" మ�ర¶మ	%ా ఆరFగ	రF మనుషp�ల; వచుdచుం(f#S. 9ా#S
మధ� ఒకడ�, అVZ2 TxరబటC  ధ#Sంచు��" నడ�మ	నక; ల�ఖక;" Zి#ాబ	(fi
కటBC ��" య	ం(ెను; 9ారF ఆలయమ	న పK9EhంA PతN(f బ>1ీఠమ	TUదw
">A#S. 3333 ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�" మ ©̈మ �xనున` �?ర�బ	12ౖనుం(f ��%S
మం��రప� గడప దగ¶రక;వAd ">A, అVZ2 TxరబటC  ధ#Sంచు��" ల�ఖక;"
Zి#ాబ	(fi  నడ�మ	నక; కటBC ��"న 9ా"" 1ిల;వ%ా 4444
PQ�9ాPQర�షల�మను ఆ పటCణమ	లk పK9EhంA చుటBC  J#S%S, �x"లk
జ#S%Sన Á̈యకృత�మ	లనుగ�#Sd మ�ల;¶  >డ�చు పKల�1ించుచున`9ా#S
లల�టమ	ల గ	రFతp 9Eయ	మ" 9ా#S �ాజj® 1ింA 5555 TEను Vనుచుండ%ా
9ా#S�×ల�గ	 Z2లV�ెdను]రF పటCణమ	లk 9ా" 9:ంట ��P Tx
ప#S�దzసÍలమ	 దగ¶ర nదల;12ట-C , కటµm���నను క"కర���నను ల�క;ండ
అంద#S" హతమ	 �ేయ	(f. 6666 అందరF నhంచునటB6  ఎవ#S" V(fA12టCక,
12దw9ా#S" Aన`9ా#S" కన�కలను 1ిల6 లను ZీN �లను చంపవలsను %ా", ఆ
గ	రFతp ఎవ#Sక;ండ�T° 9ా#S" మ	టCకcడదు. 9ారF మం��రమ	 మ	ందరనున`
12దwలను హతమ	�ేయ nదల; 12టC%ా 7777 ఆయనమం��రమ	ను
అపVతKపరచు(f, ఆవర ణమ	లను హత���న9ా#S�� "ంప�(f, nదల;12టBC (f
అ" Z2లV�ెdను గనుక 9ారF బయల;�ే#S పటCణమ	లk" 9ా#S" హతమ	
�ేయ¯ా%S#S. 8888 TEను తపu మ#S ఎవరFను W Ìింప క;ండ 9ారF హతమ	 �ేయ	ట
TEను చూA ¯ా¯ాC ంగప(f 9Eడ���" అã�, పKభ	9ా, PQ�9ా, PQర�ష
ల�మ	]ద  �Å\ ధమ	ను క;మ4#SంA ఇW\ా P�Úయ	లలk W ÌింAన9ా#Sనంద#S"
నhంపజ³య	దు9ా? అ" nఱÃ  12టC%ా 9999 ఆయన Tx�×ల�గ	



Z2లV�ెdనుఇW\ా P�ల; 9ా#S ±క�య	 య��x9ా#S±క�య	 �ోషమ	
బహÑ �రమ	%ా ఉన`��; 9ారFPQ�9ా �ేశ మ	ను Vస#Sèం�ెన"య	
ఆయన మమ	4ను �ానడ"య	 నను ��", �ేశమ	ను హత���ను పటCణమ	ను
JరFగ	బµటB ��ను "ం1ియ	Tx`రF. 10101010 �ాబట-C  కటµmమ	ంచకయ	 క"కరమ	
చూపకయ	 TEను 9ా#S పKవరNన ఫలమ	ను 9ారనుభVంపజ³Z2దను. 11111111 అప�డ�
అVZ2Txర బటC  ధ#Sంచు ��" ల�ఖక;" Zి#ాబ	(fi  నడ�మ	నక; కటBC ��"న 9ాడ�
వAdవ� Tx�ాజj® 1ింAనటB6  TEను �ేZిJన" మనV �ేZ2ను.

PQ¨¼జ³�ల; 10PQ¨¼జ³�ల; 10PQ¨¼జ³�ల; 10PQ¨¼జ³�ల; 10

1111 TEను చూచుచుండ%ా �?ర�బ	లక; 12ౖ%ానున` ఆ�ాశమండలమ	వంట-�x"లk
ల�ాంతమయ���న Zిం} సనమ	వంట- �ొకట- అగ	ప(ెను. 2222 అప�డ�
అVZ2Txర బటC  ధ#Sంచు��"న9ా"�� PQ�9ా�?ర�బ	 �I\ంద నున` చక\మ	ల
మధ�క; ��P, �?ర�బ	ల మధ�నున` "ప�ల; �ేతpల"ండ ¬Zి��"
పటCణమ	]ద చల;6 మ" Z2లVయ�%ా, TEను చూచుచుండ�నంతలk అతడ�
లkప>�I ��PQను. 3333 అతడ� లkప>�I��%ా �?ర�బ	ల; మం��రప� క;(fపKక�ను
">Aయ	ం(ెను; మ#Sయ	 �¤ఘమ	 లkప> ఆవరణమ	ను క!4య	ం(ెను. 4444
PQ�9ా మ ©̈మ �?ర�బ	ల12ౖనుం(f ఆ#�హణ��� మం��రప� గడపదగ¶ర ��%S
">�ెను మ#Sయ	 మం��రమ	 �¤ఘమ	�� "ం(ెను, ఆవరణమ	ను PQ�9ా
�ేజo మ ©̈మ�� "ం(fన �xPQను. 5555 �ేవ�(ైన సర�శక;N డ� పల;క;నటB6 %ా
�?ర�బ	ల #?క�ల చప�డ� బయట- ఆవర ణమ	వరక; Vనబ(ెను. 6666 �?ర�బ	ల
మధ�నుండ� చక\ మ	ల దగ¶ర నుం(f అ%S` ¬Zి��నుమ" ఆయన అVZ2Txర బటC



ధ#Sంచు��"న9ా"�I ఆజ® ఇయ�%ా, అతడ� లkప>�I ��P చక\మ	దగ¶ర ">�ెను.
7777 �?ర�బ	లలk ఒకడ� �?ర�బ	లమధ� నున` అ%S`9:ౖప� �ెP� �x1ి "ప�ల;
¬Zి అVZ2TxరబటC  ధ#Sంచు��"న 9ా" �ేJలkనుంచ%ా అతడ� అV పటBC ��"
బయల;�ే#?ను; 8888 అంతలk �?ర� బ	ల #?క�ల�I\ంద మ�నవహసN ర�ప nకట-
కనబ(ెను; 9999 TEను చూచుచుండ%ా ఒ���క �?ర�బ	 దగ¶ర ఒక చక\మ	��ప�న
Txల;గ	 చక\ మ	ల; కనబ(ెను; ఆ చక\మ	ల; రకNవరÞప� #ాJ��
�ేయబ(fనటB6 ం(ెను. 10101010 ఆ Txల;గ	 చక\మ	ల; ఏక#§J%ానుం(f ±���క చక\
మ	నక;లk%ా మ#S±క చక\మ	న`టBC %ా కనబ(ెను. 11111111 అV జరFగ	చుండ%ా
Txల;గ	 9:ౖప�ల; జరFగ	చున`టB6 ం (ెను, 9:నుకక; JరFగక జరFగ	చుం(ెను,
తల P�తటBC  JరFగ	T° అV ఆ తటäC  �x"9:ంట ��వ�చుం(ెను, 9:నుకక; JరFగక
జరFగ	చుం(ెను. 12121212 ఆ Txల;గ	 �?ర� బ	ల±క� శ#§రమ	ల;ను �ప�ల;ను
�ేతpల;ను #?క�ల;ను ఆ చక\మ	లచుటBC ను కను`ల�� "ం(fయ	ం(ెను; Txల;
%Sంట-�I చక\మ	ల;ం(ెను. 13131313 TEను Vనుచుండ%ాJరFగ	 డ" చక\మ	లక; ఆజ®
Pయ�బ(ెను. 14141414 �?ర�బ	లలk ఒ���క�x"�I Txల;గ	 మ	ఖమ	 ల;ం(ెను;
nదట-�� �?ర�బ	మ	ఖమ	, #?ండవ�� మ�నవమ	ఖమ	, మ�డవ��
Zింహమ	ఖమ	, Txల¶ వ�� ప�f#ాà మ	ఖమ	. 15151515 ఈ �?ర�బ	ల; 12ౖ�?�?�ను.
�?బµరF న�� దగ¶ర Txక; కన బ(fన జంతpవ� ఇ�ే. 16161616 �?ర�బ	ల; జరFగ%ా
చక\మ	 ల;ను 9ాట- పKక�ను జ#S%?ను. �?ర�బ	ల; TEలనుం(f ల�వవలsన" #?క�ల;
�xచ%ా ఆ చక\మ	ల; 9ాట-±దw  నుం(f �¾లగల�దు. 17171717 yవ�లక;న` �Kా ణమ	
చక\మ	 లలk ఉం(ెను గనుక అV "ల;వ%ా ఇVయ	 ">�ెను, అV ల�వ%ా
ఇVయ	 ల��ెను 18181818 PQ�9ా మ ©̈మ మం��రప� గడపదగ¶రనుం(f



బయల;�ే#S �?ర�బ	లక; 12ౖతటBC న "ల;వ%ా 19191919 �?ర�బ	ల; #?క�ల; �xA, TEను
చూచుచుండ%ా TEలనుం(f 12ౖ�I ల��ెను. అV ల�వ%ా చక\మ	ల; 9ాట-�� కcడ
ల��ెను, అV PQ�9ా మం�� రప� త�రFu �x�రమ	నక; వAd ��%S, అక�డ
"ల;వ%ా ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�" మ ©̈మ 9ాట-�I12ౖ%ా ">�ెను. 20202020 �?బµరF
న��దగ¶ర ఇW\ా P�ల; �ేవ�" �I\ంద Txక; కన బ(fన yV ఇ�ే; అV �?ర�బ	ల"
TEను గ	రFN పట-CJ". 21212121 ఒ���క�x"�I Txల;%³Zి మ	ఖమ	ల;ను Txల;%³Zి #?క�
ల;ను ఉం(ెను. మ#Sయ	 ఒ���క�x"�I #?క�#?క� �I\ందను మ�నవహసNమ	
వంట-�� ఒకట- కనబ(ెను. 22222222 మ#Sయ	 9ాట- మ	ఖర�పమ	ల; �?బµరF న��దగ¶ర
Txక; కనబ(fన మ	ఖర�పమ	లవలs ఉం(ెను; అVయ	 9ాట- ర�పమ	ల;ను
అ�ేVధమ	%ా ఉం(ెను; ఇVయ"`య	 ఆయ� మ	ఖమ	ల9:ౖప�%ా
జరFగ	చుం(ెను.

PQ¨¼జ³�ల; 11PQ¨¼జ³�ల; 11PQ¨¼జ³�ల; 11PQ¨¼జ³�ల; 11

1111 1ిమ4ట ఆత4 నను` ఎJN  PQ�9ా మం��రప� త�రFu గ	మ4మ	 TUదwక;
�ే#Sd నను`��ంప%ా గ	మ4ప� 9ా�Iట ఇరF వ��PQ�దుగ	రF మనుషp�ల;
కనబ(f#S; 9ా#Sలk జనులక; పK¥xనులsౖన అ ȩ̀ రF క;మ�రFడగ	 యజTx�య	
బ¿Txయ� క;మ�రFడగ	 12లటµ�య	 Txక; కనబ(f#S. 2222 అప�(xయన Tx�×ల�గ	
Z2లV�ెdనునరప�తpK (x PÀ పటCణమ	 పచన�ాతKయ"య	, మనమ	 మ�ంస
మ"య	, ఇండ�6  కటBC ��న అవసరమ	ల�ద"య	 �ెప� ��నుచు 3333 ఈ
పటÞణమ	లk �ాపమ	 ãAంA దు#ాలkచన �ేయ	9ారF �#³. 4444 �ావ�న 9ా#S�I
V#�ధమ	%ా పKవAంప�మ	; నరప�తpK (x, పKవAంప�మ	. 5555 అంతట PQ�9ా



ఆత4 Tx]���I వAd ఆజ® ఇAdన �ేమన%ా వ�  మ�ట 9ా#S�I
�ె>యజ³య	మ	, PQ�9ా Z2లVAdన మ�ట P�ేఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, ]#§
ల�గ	న పల;క;చుTx`#³, ] మనసుqన ప�ట-Cన అ� �Kా యమ	ల; Txక;
�ె>ZLయ	న`V. 6666 ఈ పటCణమ	లk ]రF బహÑ%ా హత� జ#S%SంAJ#S, ]�ేత
హతpలsౖన 9ా#S�� �ధుల; "ం(fయ	న`V. 7777 �ాబట-C  పKభ	9:ౖన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా]రF హతమ	�ేZి పటCణమ	లk పడ9EZిన శవమ	ల�
మ�ంసమ	, ఈ పటCణ�¤ పచన �ాతK, PÀ పటCణమ	లkనుం(f !మ	4ను 9:ళ6
%tటBC దును. 8888 ]రF ఖడ¶ మ	నక; భయపడ�చుTx`#³, TETE ]]���I ఖడ¶ మ	
ర1ిuం�ెదను; ఇ�ే పKభ	9:ౖన PQ�9ా 9ాక;�. 9999 మ#Sయ	 ]క; hm V¥�ంA
పటC  ణమ	లkనుం(f !మ	4ను 9:ళ6%tట-C  అను�ల�ేJ�I !మ	4 నపu%Sంచుదును.
10101010 ఇW\ా P�ల; స#Sహదుw లలk%ాTE ]రF ఖడ¶ మ	�ేత కcల;నటB6  TEను ]క; hm
V¥�ంప%ా TETE PQ�9ాన" ]రF �ె>Zి��ందురF. 11111111 ]రF �x" మధ�
మ�ంసమ	%ా ఉండ�నటB6  ఈ పటCణమ	 ]క; పచన�ాతK%ా ఉండదు; TEను
ఇW\ా P�ల; స#Sహదుw ల ±దwTE ]క; hm V¥�ంతpను. 12121212 అప�డ� ] చుటBC
నున` అన�జనుల Vధుల Txచ#Sంచుట�?r ]రF ఎవ" కటCడల ననుస#Sంపక
మ�"J#� PQవ" Vధులను ఆచ #Sంపక��J#�, ఆ PQ�9ానగ	 TETE
ఆయనన" ]రF �ె>Zి��ందురF. 13131313 TEను ఆ పK�ారమ	 పKవAంప� చుండ%ా
బ¿Txయ� క;మ�రF(ైన 12లటµ� చ�ెdను గనుక TEను ¯ా�ాC ంగప(f PQల;%?J
◌ ్తఅã�, పKభ	9ా, PQ�9ా, ఇW\ా P�Úయ	ల W షమ	ను వ� "ర�4లమ	
�ేయ	దు9ా? అ" nఱÃ12ట-CJ". 14141414 అప�డ� PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m���
PÀల�గ	 Z2లV�ెdను. 15151515 నరప�తpK (x, PQర�షల�మ	 పటCణప�9ారFఈ �ేశమ	



మ�క; ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇయ� బ(ెను, ]రF PQ�9ాక; దూరసుÍ ల;%ా నుండ�(f,
అ" PQవ#S�� �ెప�చుTx`#� 9ారందరF ఇW\ా P�Úయ	లsౖ క;
¯ా�ÔదËంధువ�ల;ను �ేత బంధుత�ధర4మ	 TUందవలZిన9ారFT:ౖ య	Tx`రF.
16161616 �ాబట-C  9ా#S�I ఈ మ�ట పKకట-ంప�మ	పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన
�ేమన%ా దూరమ	ననున` అన�జనులలk"�I TEను 9ా#S" ��>9EZినను, ఆ య�
�ేశమ	లలk 9ా#S" �ెదర%tట-C  నను, 9ారF 9:Èåన ఆ య� �ేశమ	లలk
��ంత�ాలమ	 TEను 9ా#S�I ప#S��xz లయమ	%ా ఉందును. 17171717 �ా%ా వ� ఈ
మ�ట పKకట-ంప�మ	పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2ల Vచుdన�ేమన%ాఆ య�
జనమ	ల మధ�నుం(f TEను !మ	4ను సమకc#Sd, ]రF �ెదర%tటCబ(fన
�ేశమ	లలk నుం(f !మ	4ను ర1ిuంA, ఇW\ా P�ల;�ేశమ	ను ] వశమ	
�ేZ2దను. 18181818 9ారF అక�(f�I వAd అక�డ �x మ	ంAయ	న` Vగ\హమ	లను
¬Zి9EZి, �xమ	 �ేZియ	న` Á̈య�I\యల; �ేయ	ట మ�నుదురF. 19191919 9ారF Tx
కటC  డలను Tx Vధులను అనుస#SంA %?r��ను నటB6  TEను 9ా#S
శ#§రమ	లలkనుం(f #ాJగ	ం(ెను ¬Zి9EZి 9ా#S�I మ�ంసప� గ	ం(ెను ఇAd,
9ా#S�I ఏకమనసుq కల;గజ³Zి 9ా#Sయందు నూతన ఆత4 ప�ట-C ంతpను. 20202020 
అప�డ� 9ారF Txక; జనులsౖ య	ందురF TEను 9ా#S�I �ేవ�డT:ౖ య	ందును. 21212121
అP�ే తమ Vగ\హమ	లను అనుస#Sంచుచు, �xమ	 �ేయ	చు వAdన

Á̈య�I\యలను జ#S%Sంప బ�ను9ా#S]���I తమ పKవరNన ఫలమ	 ర1ిuంతpను;
ఇ�ే పKభ	9:ౖన PQ�9ా 9ాక;�. 22222222 �?ర�బ	ల; తమ #?క�ల; �x�ెను, చక\మ	
ల;ను 9ాట- పKక�నుం(ెను అంతలk ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�" మ ©̈మ 9ాట-�I 12ౖన
నుం(ెను. 23232323 మ#Sయ	 PQ�9ా మ ©̈మ పటCణమ	లkనుం(f 12ౖ�?�I� పటCణప�



త�రFu��శనున` ��ండక;12ౖ%ా ">�ెను. 24242424 తరF9ాత ఆత4 నను` ఎJN , TEను
�ై9ాత4వ�డను �ా%ా, దరîనమ	లk T:ౖనటBC  కÚwయ	ల�ేశమ	నందు �ెరలk
ఉన`9ా#S±దwక; నను` ��ం12ను. అంతలk Txక; కనబ(fన దరîనమ	 కన
బడక;ండ 12ౖ�?�?�ను. 25252525 అప�డ� PQ�9ా Txక; పKత�mపరAన 9ాట-న"`ట-"
�ెరలk ఉన`9ా#S�I TEను �ె>యజ³ZిJ".

PQ¨¼జ³�ల; 12PQ¨¼జ³�ల; 12PQ¨¼జ³�ల; 12PQ¨¼జ³�ల; 12

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m���... PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222
నరప�తpK (x, JరFగ	బµటB �ేయ	9ా#Sమధ� వ� "వZించుచుTx`వ�; 9ారF
�ోKహÑలsౖ య	ం(f, చూచుకను`ల; క>%Sయ	 చూడక య	Tx`రF; Vను �ెవ�ల;
క>%Sయ	 Vనకయ	Tx`రF. 3333 నరప�తpK (x, �ేWాంతరమ	 ��వ�9ా"�I త%Sన
¯ామ%S\" మ�టకటBC ��", పగట-9Eళ 9ారF చూచుచుండ%ా వ� పKయ�ణ���,
వ�న` సÍలమ	ను V(fA 9ారF చూచు చుండ%ా మ#S±క సÍలమ	నక;
��మ	4; 9ారF JరFగ	 బµటB �ేయ	9ారF, అPనను �º" చూA V�x#Sంచు
��ందు#³¹ 4444 �ేWాంతరమ	 ��వ�9ాడ� తన ¯ామ%S\" ¬Zి��నునటB6  9ారF
చూచుచుండ%ా  ¯ామ%S\" పగట- యందు బయట-�I ¬Zి��"వAd 9ారF
చూచుచుండ%ా అసNమ�నమ	న పKయ�ణ��� పర�ేశమ	నక; ��వ�9ా" వలs వ�
బయల;�ేరవలsను 5555 9ారF చూచుచుండ%ా %�డక; కన`మ	9EZి  ¯ామ%S\"
¬Zి��" �x" �x�#ా బయల;�ేరFమ	 6666 9ారF చూచుచుండ%ా #ాJKయందు
మ�ట భ	జమ	]ద 12టBC ��" TEల కనబడక;ండ  మ	ఖమ	 కప���" �x""
��"��మ	4, TEను ఇW\ా  P�Úయ	లక; "ను` సూచన%ా "రÞPంAJ". 7777



ఆయన Tx �ాజj® 1ింAనటB6  TEను �ేZిJ", ఎట6 న%ా TEను �ేWాంతరమ	
��వ�9ాడT:ౖనటBC %ా పగట-యందు Tx ¯ామ%S\" బయట-�I �ెAd అసNమయమ	న
Tx �ేJ�� %�డక; కన`మ	 9EZి 9ారF చూచుచుండ%ా ¯ామ %S\" ¬Zి��" మ�ట
భ	జమ	]ద 12టBC ��ంట-" 8888 ఉదయమ	న PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m���
PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 9999 నర ప�తpK (x, వ� �ేయ	న�ే మ"
JరFగ	బµటB�ేయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల; "ను` అడ�గ	 దురF గనుక వ� 9ా#S��
ఇట6 నుమ	 10101010 పKభ	వగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా ఈ �ే9Ù�IN ´µవమ	
PQర�షల�మ	లkనున` పK¥x"�I" �x"లkనున` ఇW\ా  P�Úయ	లకంద#S�I"
�ెందును 11111111 �ాబట-C  9ా#S�×మ�ట �ెప�మ	TEను ]క; సూచన%ా ఉTx`ను, TEను
సూAంAన�� 9ా#S�I కల;గ	ను, 9ారF �ెరలk"�I ��P �ేWాంతర
"9ాసులగ	దురF 12121212 మ#Sయ	 9ా#Sలk పK¥xను డగ	9ాడ� #ాJKయందు ¯ామ%S\"
భ	జమ	]ద 12టBC  ��" �xTE ¹Zి��" ��వ�ట�?r తన ¯ామ%S\" బయట-�I
�ెచుd ��నవలsన" %�డక; కన`మ	9EZి TEల చూడక;ండ మ	ఖమ	 కప���"
��వ�ను 13131313 అత" పటBC ��నుట�?r TEను Tx వల±%S¶  9ా" A�I�ంచు��"
కÚwయ	ల �ేశ���న బబ	లkనునక; 9ా" �ె1ిuం�ెదను, అP�ే ఆ సÍలమ	ను
చూడకP� అతడ� అక�డ చచుdను 14141414 మ#Sయ	 9ా#S�I స}య	లsౖ
వAdన9ా#Sనంద#S" అత" దండ� 9ా#Sనంద#S" TEను నల;��క;�ల �ెదర%tట-C
కJNదూZి 9ా#S" త#S��దను 15151515 TEను 9ా#S" అన�జనులలk �ెదర%tట-C  ఆ య�
�ేశమ	లలk 9ా#S" 9:ళ6%tట-Cన తరF9ాత TETE PQ� 9ాT:ౖయ	Tx`న" 9ారF
�ె>Zి��ందురF 16161616 అP�ే TEను PQ�9ాT:ౖయ	Tx`న" అన�జనుల;
�ె>Zి��నునటB6  �xమ	 �ే#Sన అన�జనులలk తమ Á̈యకృత�మ	ల"`ట-"



9ారF Vవ#SంA �ె>యజ?ప�ట�?r ఖడ¶ మ	�ేత కcలక;ండను �Ôమమ	నక;
�xవక;ండను �ెగ	ల; తగ	లక;ండను TEను 9ా#Sలk ��ంద#S" త1ిuం�ెదను. 17171717
మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 18181818
నరప�తpK (x, వణక;చుTE ఆ}రమ	 J" తల6 (fంప�ను Aంతయ	 క>%S ళØ6 �xK %S
19191919 �ేశమ	లk" జనుల�×ల�గ	 పKకట-ంచుమ	PQర�షల�మ	
"9ాసులనుగ�#Sdయ	 ఇW\ా P�ల; �ేశమ	నుగ�#Sdయ	 పKభ	9:ౖన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా �x"లk నున` �ాప�రసుÍ లందరFను �ేZిన
బల��x�రమ	నుబట-C  �x"లk" సమసNమ	ను �ా(ై��వ�ను గనుక Aంత�� 9ారF
ఆ}రమ	 JందురF భయ´µK ంJ�� ళØ6  �xK గ	 దురF 20202020 TETE PQ�9ాT:ౖ
య	Tx`న" ]రF �ె>Zి ��నునటB6  �ాప�రప� పటCణమ	ల; "రèనమ	ల;%ా
ఉండ�ను, �ేశమ	ను �ాడగ	ను. 21212121 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m���
PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 22222222 నరప�తpK (x ��నమ	ల; జ#S%S ��వ�చున`V, పKJ
దరîనమ	 "రరÍకమగ	 చున`�� అ" ఇW\ా P�Úయ	ల �ేశమ	లk ]రF
�ెప���ను ¯ా��త P�!ట-? 23232323 �ావ�న వ� 9ా#S�I ఈ మ�ట �ె>యజ³య	మ	
పKభ	వగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాఇక]దట ఇW\ా P�Úయ	లలk
ఎవరFను ఈ ¯ా��త పల;కక;ండ TEను �x"" "రరÍకమ	 �ేZ2దను గనుక వ�
9ా#S�� ఇట6 నుమ	��నమ	ల; వచుdచున`V, పKJదరîనమ	 T:ర 9EరFను 24242424 
వ�రÍ���న దరîన���నను ఇచdకమ	ల�డ� ¯��ె %ాండK మ�టలsౖనను
ఇW\ా P�Úయ	లలk ఇకను ఉండవ�. 25252525 PQ�9ాT:ౖన TEను
మ�టPచుdచుTx`ను, TE "చుd మ�ట Pకను ఆలస�మ	ల�క జరFగ	ను.
JరFగ	బµటB �ేయ	9ారల�#ా, ] ��నమ	లలk TEను మ�టPAd �x"



T:ర9E#?dదను, ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 26262626 మరల PQ�9ా 9ాక;�
Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 27272727 నరప�తpK (x�"�I కనబ(fన
దరîనమ	 T:ర9EరFటక; బహÑ��నమ	ల; జరFగవలsన"య	 బహÑ �ాలమ	
జ#S%SనతరF9ాత కల;గ	 �x"" �డ� పKవ AంచుచుTx`డ"య	
ఇW\ా P�Úయ	ల; �ెప���ను చుTx`రF గ�x 28282828 �ాబట-C  వ� 9ా#S�� ఇట6 నుమ	
ఇకను ఆలస�మ	ల�క TEను �ె1ిuన మ�టల"`య	 జరF గ	ను, TEను
�ె1ిuనమ�ట తపuక;ండ జరFగ	ను, ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�.

PQ¨¼జ³�ల; 13PQ¨¼జ³�ల; 13PQ¨¼జ³�ల; 13PQ¨¼జ³�ల; 13

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222
నరప�తpK (x, పKవAంచు చున` ఇW\ా P�Úయ	ల పKవకNలక; V#�ధమ	%ా పKవ
AంA, మనసుqవAdనటB6  పKవAంచు9ా#S�� �ల�గ	 �ెప�మ	PQ�9ా మ�ట
ఆల�Iంచు(f. 3333 పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాదరîన�¤!య	
కల;గ క;న`ను స�బ	��z  ననుస#Sంచు అV9Eక పKవకNలక; శ\మ. 4444
ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, ] పKవకNల; �ా(ైన సÍలమ	లలk నుండ� నక�ల�� ¯ాట-%ా
ఉTx`రF. 5555 PQ�9ా ��నమ	న ఇW\ా P�Úయ	ల; య	దzమందు ZిÍ రమ	%ా
"ల;చు నటB6  ]రF %�డలలkనున` áటల దగ¶ర "ల;వరF, �Kా �ారమ	ను
��టCపరచరF. 6666 9ారF వ�రÍ���న దరîన మ	ల; చూA, అబదzప� ¯��ె చూA
PQ�9ా తమ	4ను పంపక ��Pనను, �xమ	 �ె1ిuనమ�ట ZిÍ రమ"
నమ	4నటB6  ఇ�� PQ�9ా 9ాక;� అ" �ెప�దురF. 7777 TEను
Z2లVయ�క��Pననుఇ�� PQ�9ా 9ాక;� అ" ]రF �ె1ిuన PQడల ]రF



క"న�� వ�రÍ���న దరî నమ	గ�x? ]రF నమ4దగ" ¯��ె%ాండKPJ#S గ�x? 8888
�ావ�న పKభ	9:ౖన PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుd చుTx`డ�]రF వ�రÍ���న
మ�టల; పల;క;చు "రరÍక ���న దరîనమ	ల; కనుచుTx`రF గనుక TEను ]క;
V#�¥�"; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 9999 వ�రÍ ���న దరîనమ	ల; కనుచు,
నమ4దగ" ¯��ె%ాండKPన పKవకNలక; TEను పగ9ాడను, 9ారF Tx జనుల
సభలk"�I #ారF, ఇW\ా P�Úయ	ల సంఖ�లk �ే#Sన9ారF �ాక ��దురF, 9ారF
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేశమ	లk"�I J#S%S #ారF, అప�డ� TEను పKభ	9:ౖన
PQ�9ాన" ]రF �ె>Zి��ందురF. 10101010 సమ�¥xన�¤ !య	 ల�క��Pనను
9ారF సమ�¥xనమ" �ె1ిu Tx జనులను ¹సప�చుd చుTx`రF; Tx జనుల;
మంట-%�డను కటC%ా 9ారF వAd �x"]ద గచుdప�త ప�Z2దరF. 11111111
ఇందువలనTE ప�య	చున` 9ా#S��  Vట6 నుమ	వరªమ	 పK9ాహ మ	%ా
క;#Sయ	ను, %tపu వడగండ�6  పడ�ను, తp�ాను �x" పడ%tటC%ా అ��
ప(f��వ�ను. 12121212 ఆ %�డ పడ%ా జనుల; !మ	4ను చూA]రF ప�Zిన ప�త
P�మ�PQ న" అడ�గ	దురF గ�x? 13131313 ఇందుక; పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుd
న�ేమన%ాTEను #ðదKమ	 �ెచుd��" తp�ాను�ేత �x"" పడ%tటBC దును, Tx
�Åపమ	నుబట-C  వరªమ	 పK9ాహమ	%ా క;#Sయ	ను, Tx #ðదKమ	నుబట-C  %tపu
వడగండ�6  ప(f �x"" లయపరచును, 14141414 �x" ప�Tx�� కనబడ�నటB6  ]రF
గచుdప�త ప�Zిన %�డను TEను TEల�� సమమ	%ా కcలsdదను, అ�� ప(f��%ా
�x"�I\ంద ]రFను Txశనమగ	దురF, అప�డ� TEను PQ�9ాన" ]రF
�ె>Zి��ందురF. 15151515 ఈల�గ	న ఆ %�డ]దను �x"]ద గచుdప�త
ప�Zిన9ా#S]దను Tx �Åపమ	 TEను ¬రFd��", ఆ %�డక;ను �x"�I ప�త



ప�Zిన9ా#S�I" ప" ¬#?న" ]�� �ెప�దును. 16161616 PQర�షల�మ	నక;
సమ�¥xనమ	 ల�క��Pనను ఆ ప�త ప�య	9ారF సమ�¥xTxరÍ���న
దరîనమ	ల; కనుచు పKవAంచు9ారF ఇW\ా P�Úయ	ల పKవకNల�; ఇ�ే పKభ	వగ	
PQ�9ా 9ాక;�. 17171717 మ#Sయ	 నరప�తpK (x, మనసుqనక; వAdనటBC  పKవ
Aంచు  జనుల క;మ�#?Nల]ద క� SనదృÌిCయ	ంA 9ా#S�I V#�ధమ	%ా ఈల�గ	
పKవAంప�మ	 18181818 పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ామనుషp�లను
9Eటµడ వలsన" �ేతpల �×ళ6"`ట-�I" గ	డiల;క;ట-C , PQవ#S PQతpN  ��ప�న 9ా#S
తలలక; మ	సుక;ల;�ేయ	 ZీN �ల�#ా, ]క; శ\మ; ]రF Tx జనులను 9Eటµ(f
!మ	4ను ర�fంచు��ందురF. 19191919 అబదzప� మ�టల నం%§క#Sంచు Tx జనుల��
అబదzఫ� మ�టల; �ెప�చు, �ే#?డ� యవలక;ను #tటMCమ	క�లక;ను ఆశప(f
మరణమ	నక; �ాతpK ల; �ా" 9ా#S" చంప�చు, బKదుక;టక; అ�ాతpK లsౖన 9ా#S"
బK�� �Iంచుచు Tx జనులలk ]రF నను` దూÌిం�ెదరF. 20202020 �ావ�న పKభ	9:ౖన
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుd చుTx`డ�TEను దుఃఖపరచ" Jమంతp"
మనసుqను అబదzమ	ల�ేత ]రF దుఃüంపజ³య	దురF, దు#ా4రF¶ ల; తమ
దు� పKవరNన V(fA తమ �Kా ణమ	లను ర�fంచు ��నక;ండ ]రF 9ా#S"
¥ైర�పరతpరF గనుక 21212121 మనుషp� లను 9Eటµడ�ట�?r ]రF క;టBC  గ	డiలక; TEను
V#�¥�T:ౖ 9ా#S" V(f1ిం�ెదను, ] �ð%Sట-లkనుం(f 9ా#S" ఊడ బ¿#S�I, ]రF
9Eటµడ� మనుషp�లను TEను V(f1ింA త1ిuంచు��న"�ెdదను. 22222222 మ#Sయ	
TEను PQ�9ాన" ]రF �ె>Zి��నునటB6  ]రF 9EZిన మ	సుక;లను TEను
Aం1ి ] �ేJలkనుం(f Tx జనులను V(f1ిం�ెదను, 9Eటµడ�టక; 9ా#Sకను ]
వశమ	న ఉండరF. 23232323 ]#Sకను వ�రÍ���న దరîనమ	ల; కనకయ	ందురF, ¯��ె



�ెపuక య	ందురF; TEను PQ�9ాన" ]రF �ె>Zి��నునటB6  Tx జనులను ]
వశమ	నుం(f V(f1ిం�ెదను.

PQ¨¼జ³�ల; 14PQ¨¼జ³�ల; 14PQ¨¼జ³�ల; 14PQ¨¼జ³�ల; 14

1111 అంతట ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwలలk ��ందరF Tx ±దwక; వAd Tx PQదుట
కcరFdం(fయ	ండ%ా 2222 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2ల
V�ెdను 3333 నరప�తpK (x, PÀ మనుషp�ల; తమ హృద యమ	లలk
Vగ\హమ	లTE "ల;ప���" �ోషమ	 ప�ట-C ంచు అభ�ంతరమ	ను తమPQదుటTE
12టBC ��" య	Tx`రF, �రF Tx±దw  ఏ���న V�xరణ�ేయదగ	Tx? 4444 �ావ�న
వ� 9ా#S�I సంగJ �ె>యజ³Zి PÀల�గ	 �ెప�మ	పKభ	9:ౖన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాతమ V¯ాN ర ���న Vగ\హమ	లనుబట-C  తమ మనసుqన
Vగ\హమ	లను "ల;ప���" తమక; �ోషమ	 కల;గజ³Zి��" తమ PQదుట
అభ�ంతరమ	ను 12టBC ��" పKవకN±దwక; వచుd ఇW\ా  P�Úయ	లందరF 5555 తమ
Vగ\హమ	ల మ�లమ	%ా Txక; అను�లsౖ#S గనుక TEను 9ా#S హృదయమ	ను
లkపరచు నటB6  PQ�9ానగ	 TETE 9ా#S�I పKతp�తN ర!చుd చుTx`ను. 6666 �ాబట-C
ఇW\ా P�Úయ	లక; వ� ఈ మ�ట �ెప�మ	పKభ	వగ	 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా] Vగ\హమ	లను V(fA12ట-C  ]రF �ేయ	 Á̈య కృత�మ	
ల"`ట-" మ�" మనసుq JKప���ను(f 7777 ఇW\ా  P�Úయ	లలkను 9ా#S �ేశమ	లk
"వZించు పర�ే�ల లkను ఎవ#?rనను నను` అనుస#Sంచక Txక; అను�లsౖ తమ
మనసుqన Vగ\హమ	లను "ల;ప���" తమక; �ోషమ	 కల;గజ³Zి��"
అభ�ంతరమ	ను తమPQదుట 12టBC ��" తమ "!తN��� Tx±దw



V�xరణ�ేయవలsన" పKవకN ±దwక; వAdనPQడల PQ�9ానగ	 TETE
స�యమ	%ా 9ా#S�I పKతp�తN ర!�ెdదను. 8888 ఆ మనుషp�లక; TEను V#�¥�T:ౖ
TEను PQ�9ాన" 9ారF �ె>Zి��నునటB6  9ా#S" సూచన%ాను ¯ా��త%ాను
�ేZి Tx జనులలk నుం(f TEను 9ా#S" "ర�4లమ	 �ేZ2దను. 9999 మ#Sయ	 పKవకN
±కడ� ¹స��P ఒకమ�ట �ె1ిuనPQడల PQ�9ానగ	 TETE ఆ పKవకNను
¹సప�చుd9ాడT:ౖ TETE 9ా"�I V#�¥�T:ౖ Tx జనులsౖన ఇW\ా P�Úయ	లలk నుం(f
9ా"" "ర�4లమ	�ేZ2దను 10101010 ఇW\ా P�Úయ	ల; ఇకను నను` Vస#SèంA
�¾ల%S��వకయ	 �xమ	 �ేయ	 అJక\మమ	ల"`ట-�ేత తమ	4ను
అపVతKపరచు��నకయ	 నుం(f, Tx జనులగ	నటB6 ను TEను 9ా#S�I
�ేవ�డT:ౖయ	ండ� నటB6 ను. 11111111 9ారF ఆల�గ	న తమక; కల;గజ³Zి��"న �ోష
మ	నక; hmTUందుదురF, పKవకN±దw V�x#Sంచు9ా" �ోష��ం�� పKవకN
�ోషమ	ను అం�ే అగ	ను, ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 12121212 మ#Sయ	 PQ�9ా
9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను. 13131313 నరప�తpK (x, ఏ �ేశ����ే
VWా�సఘ�తక��� Tx దృÌిC �I �ాపమ	�ేZిన�ో �x"�I TEను V#�¥�T:ౖ
�Kా ణx¥xరమగ	 ఆ}రమ	 ల�క;ండ జ³Zి కరవ� పం1ింA మనుషp�లను
ప�వ�లను "ర�4లమ	 �ేయ	దును 14141414 T°వహÑను �x"P�ల;ను ãబ	ను
ఈ మ	గ	¶ రF అట-C�ేశమ	లk నుం(fనను 9ారF తమ J�ేత తమ	4నుమ�తK�¤
ర�fంచు ��ందురF, ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 15151515 బµట¯ారFల;
సంచ#Sంపక;ండ ఆ �ేశమ	 "రèన��� �ాడగ	నటB6  TEను �x"]���I దుషC
మృగమ	లను ర1ిuంచ%ా 16161616 ఆ మ	గ	¶ రF �x"లk ఉం(fనను ఆ �ేశమ	
�ా(ై��వ�ను; Tx yవమ	��డ� 9ారF తమ	4ను మ�తK�¤ ర�fంచు��ందురF%ా"



క;మ�ళ6T:ౖనను క;మ�#?Nల T:ౖనను ర�fంపజjలక;ందురF, ఇ�ే పKభ	వగ	
PQ�9ా 9ాక;�. 17171717 TEను అట-C  �ేశమ	]���I య	దzమ	 ర1ిuంA ఖడ¶ మ	ను
1ి>Aవ� ఈ �ేశమ	నందు సంచ#SంA మను షp�లను ప�వ�లను
"ర�4లమ	 �ేయ	మ" ఆజ® ఇAdన PQడల 18181818 ఆ మ	గ	¶ రFను �x"లk
ఉన`ను Tx yవమ	 ��డ� 9ారF తమ	4ను మ�తK�¤ ర�fంచు��ందురF%ా"
కమ�ళ6T:ౖనను క;మ�#?NలT:ౖనను ర�fంపజjలక;ందురF; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా
9ాక;�. 19191919 అట-C  �ేశమ	లk"�I �ెగ	ల; పం1ి మనుషp�ల;ను ప�వ�ల;ను
"ర�4లమగ	ట�?r �Kా ణ}"కరమగ	నంత%ా TEను Tx #ðదKమ	ను క;మ4
#SంAనPQడల 20202020 T°వహÑను �x"P�ల;ను ãబ	ను ఈ మ	గ	¶ రF �x"లk
ఉన`ను Tx yవమ	��డ� 9ారF తమ J�ేత తమ	4ను మ�తK�¤ ర�fంచు
��ందురF%ా" క;మ� రF"T:ౖ నను క;మ�#?NT:ౖనను ర�fంపజjలక;ందురF 21212121
పKభ	వగ	 PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుdచుTx`డ�మనుషp�లను ప�వ�లను
"ర�4లమ	 �ేయవలsన" TEను ఖడ¶ మ	�ేతను �Ôమమ	�ేతను
దుషCమృగమ	ల�ేతను �ెగ	ల;�ేతను ఈ Txల;గ	 Vధమ	ల PQర�షల�మ	
]ద ¬రFu¬#SdనPQడల అట-C  9ారFం(fనను 9ారF �x" ర�fంపల�రF 22222222 �x"లk
క;మ�ళ6  W షమ	 క;మ�#?Nల W షమ	 ��ంత "ల;చును, 9ారF బయట-�I
ర1ిuంపబ(ెదరF, ]రF 9ా#S పKవరNనను 9ా#S �I\యలను గ	రFN పటBC నటB6  9ారF
బయల;�ే#S ] ±దwక; వ�ెdదరF, �x" గ	రFN పట-C  PQర�షల�మ	]���I TEను
ర1ిuంAన �×డ�నుగ�#Sdయ	 �x"�I TEను సంభVంప జ³Zినదంతట-" గ�#Sdయ	
]రF ఓ�xరFu TUందుదురF 23232323 ]రF 9ా#S పKవరNనను �I\యలను చూA TEను
�ేZిన దంతయ	 "#³úతpకమ	%ా �ేయల�ద" ]రF �ె>Zి��" ఓ�xరFu



TUందుదురF, ఇ�ే పKభ	9:ౖన PQ�9ా 9ాక;�.

PQ¨¼జ³�ల; 15PQ¨¼జ³�ల; 15PQ¨¼జ³�ల; 15PQ¨¼జ³�ల; 15

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222
నరప�తpK (x, �xK m�ెటBC  కఱÃ  అడV�ెట6 లkనున` �xK m�ెటBC  కఱÃ  త�I�న�ెట6
కఱÃకంటMను ఏ���న W \ష¡ మ�? 3333 P� ప"�?rనను �x" కఱÃను ¬Zి��ందు#ా?
P�±క ఉపకరణమ	 త%S>ంచు ట�?r PQవ#?rన �x" కఱÃ�� �¤క;T:ౖనను
�ేయ	దు#ా? 4444 అ�� ��P��³ స#Sపడ�ను గ�x? అ%S`�ేత �x" #?ండ� ��నల;
�ాలdబ(f నడ�మ నల6 బ(fన తరF9ాత అ�� మ#S ఏ ప"�?rనను తగ	Tx? 5555 �ాలక
మ	ందు అ�� P� ప"�I" తగక ��PQTE; అ%S` �x"యందు #ా� �x" �ా>dన
తరF9ాత అ�� ప"�I వచుdTx? 6666 �ావ�న పKభ	9:ౖన PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�TEను అ%S` కపu%SంAన �xK m�ెటBC  అడV �ెట6 లk ఏల�ట-�ో
PQర�షల�మ	 �ాప�రసుÍ ల;ను ఆల�ట-9ా#³ గనుక TEను 9ా#S"
అపu%Sంపబ¢వ�చుTx`ను. 7777 TEను 9ా#S]ద క� Sన దృÌిC  "ల;ప�దును, 9ారF
అ%S`" త1ిuంచు��"నను అ%S`P� 9ా#S" ద ©̈ంచును; 9ా#S PQడల TEను క� Sన
దృÌిC గల9ాడT:ౖ య	ండ%ా TETE PQ�9ాన" ]రF �ె>Zి��ందురF. 8888 9ారF Tx
Vషయ��� VWా�సఘ�తక; లsౖ#S గనుక TEను �ేశమ	ను �ాడ��ేZ2దను; ఇ�ే పKభ	
వగ	 PQ�9ా 9ాక;�.

PQ¨¼జ³�ల; 16PQ¨¼జ³�ల; 16PQ¨¼జ³�ల; 16PQ¨¼జ³�ల; 16

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222



నరప�తpK (x, PQర�షల�మ	 �ేZిన Á̈యకృత�మ	లను �x"�I �ె>యజ³Zి
�ల�గ	 పKకట-ంప�మ	 3333 పKభ	9:ౖన PQ�9ా PQర�షల�మ	ను గ�#Sd PÀ
మ�ట Z2లVచుdచుTx`డ� ఉతuJNయ	  జననమ	ను కTxయ	ల
�ేశసంబంధ���నV;  తం(fK అ¹#§య	డ�,  త>6  ©̈¬Nయ	#ాల;. 4444 
జననVధమ	 చూడ%ా వ� ప�ట-CనTxడ�  Tx�సూతKమ	 �Åయ బడల�దు,
�భKమగ	టక; వ� ళ6�� కడ�గబడను ల�దు, 9ారF క; ఉప� #ాయక��P#S
బటCచుటCక��P#S. 5555 ఈ పనులలk ఒక టMౖనను క; �ేయవలsన" PQవరFను
కటµ�fంపల�దు, యందు జj>ప(fన9ా(ొకడ�ను ల�క ��PQను; వ�
ప�ట-CనTx(ే బయటTEలను �ార9Eయబ(f, చూడ అసహ�మ	%ా ఉంట-V. 6666
అP�ే TEను  ±దwక; వAd, రకNమ	లk ��రF6 చున` "ను` చూA  రకN
మ	లk ��#S6య	న` వ� బKదుక;మ" �� �ె1ిu J", వ�  రకNమ	లk
��#S6య	న`ను బKదుక;మ" �� �ె1ిuJ". 7777 మ#Sయ	 TEల Txటబ(fన Aగ	రF
వృ��zయగ	నటB6  TEను "ను` వృ��zలk"�I �ే%ా వ� ఎ��%S 12దw�xన9:ౖ
ఆభరణభ�Ìితp#ాల9:ౖJV; ��గంబ#S9:ౖ వసN � ß̈నమ	%ానున` క; సNనమ	
ల�రu(ెను, తల9:ండ�K కల; 12#S%?ను. 8888 మ#Sయ	 TEను ±దwక; వAd "ను`
చూడ%ా ఇషCమ	 ప�ట-C ంచు �Kా యమ	 క; వAd య	ం(ెను గనుక క;
అవమ�నమ	 కల;గక;ండ "ను` 12ం(f6 �ేZి��" �� "బంధన�ేZి��న%ా వ�
Tx �xన 9:ౖJV; ఇ�ే పKభ	9:ౖన PQ�9ా 9ాక;�. 9999 అప�డ� TEను ళ6�� "ను`
క(f%S ]దనున` రకNమంతయ	 తp(fA "ను` నూT:�� అంట- 10101010 VAతK ���న
క;టBC ప" �ేZిన వసN �మ	 క; ధ#Sంపజ³ZిJ", సన`���న PQఱÃ" చర4మ	��
�ేయబ(fన �ాదరmల; క; �¾(f%SంAJ", సన`ప� అVZ2TxరబటC  క;



9EPంAJ", క; పటBC బటC  ధ#Sంపజ³ZిJ". 11111111 మ#Sయ	 ఆభరణమ	ల�ేత "ను`
అలంక #SంA  �ేతpలక; క(fయమ	ల; 12ట-C   ��డక; %tల;సు త%S>ంA 12121212 
�ెవ�లక;ను మ	క;�నక;ను ��గ	లను  తలక; �I#§టమ	ను 12ట-C ంAJ". 13131313
ఈల�గ	 బం%ారF��ను 9:ం(f��ను TEను "ను` అలంక#SంA, సన`ప� అVZ2
Txరయ	 పటBC ను VAతKప� క;టBC ప"య	గల బటCల;ను క; ధ#Sంపజ³Zి,
%�ధుమల;ను �ేT:య	 నూT:య	  �ా}రమ	%ా ఇయ�%ా, వ� !�I�>
¯êందర�వJ9:ౖ #ాణÝయగ	నంత%ా అ�వృ� �z  TUం��JV. 14141414 TEను  కను గ\ ©̈ంAన
Tx పK´µవమ	�ేత  ¯êందర�మ	 ప#S ప�రÞమ	 �ా%ా అన�జనుల; �x" చూA
 �×#SN పKశం Zించుచు వAd#S; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 15151515 అP�ే 
¯êందర�మ	ను వ� ఆ¥xరమ	 �ేZి��", క; �×#SN వAdనందున వ� 9Eశ�9:ౖ
�x#S"��వ� పKJ 9ా"�� బహÑ%ా వ��చ#Sంచుచు వAdJV, 1ి>Aన 9ా"��T:ల6
��JV. 16161616 మ#Sయ	  వసN �మ	లలk ��"` ¬Zి, AతKమ	%ా అలక#Sంపబ(fన
ఉన`త సÍలమ	లను ఏరuరA, 9ాట-]ద పండ���" వ���xరమ	 �ేZిJV; అట-C
�ార�మ	ల; ఎంతమ�తKమ	ను జరFగకcడ"V, అట-C  Vయ	 "క జరFగవ�. 17171717 
TEను �IAdన బం%ారFVయ	 9:ం(fVయ	T:ౖన ఆభరణమ	లను ¬Zి��" వ�
ప�రFషర�ప Vగ\హమ	లను �ేZి��" 9ాట-�� వ��చ#SంAJV. 18181818 మ#Sయ	 
VAతK వసN �మ	లను ¬Zి 9ాట-�I ధ#Sంపజ³Zి, Tx �ైలమ	ను Tx ధూపమ	ను
9ాట-క#SuంAJV. 19191919 ´¢జనమ	న�?r TE"Adన ఆ}రమ	ను %�ధుమ 1ిం(f"
నూT:ను �ేT:ను ¬Zి��" Pం12ౖన సు9ాసన కల;గ	 నటB6  వ� ఆ బÐమ4లక;
అ#SuంAJV, ఆల�గ	న జ#S %?ను గ�x? P�ే పKభ	 వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 20202020
మ#Sయ	 వ� Txక; క"న క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను ఆ బÐమ4ల;



!ం%S9Eయ	 నటB6  9ాట- 1Lరట 9ా#S" వ¥�ంA JV, 21212121  జjరత�మ	
�xలక��PQన"య	 Tx 1ిల6 లను వ¥�ంA 9ాట-�I పKJÌి¡ ంA యపu%SంAJV. 22222222
 బµల� �ాలమందు వ� ��గంబ#S9:ౖ వసN � ß̈నమ	%ానుం(f  రకNమ	లk వ�
��రF6 చుం(fన సంగJ మనసుqనక; �ెచుd ��నక ఇ"` Á̈య�I\యలను ఇంక
జjరత�మ	ను �ేయ	చు వAdJV. 23232323 ఇంత%ా �ెడ�తనమ	 జ#S%SంA నందుక;
క; శ\మ క; శ\మ; P�ే పKభ	9:ౖన PQ�9ా 9ాక;�. 24242424 వ� �¥� �¥�"
గ	ళØ6  కట-CJV, PQతNPన బ> 1ీఠమ	లను ఏరuరAJV, 25252525 పKJ అడi�ోవను 
బ>1ీఠమ	 కట-C   ¯êందర�మ	ను Á̈య�I\యక; V"ãగపరA  ±దwక;
వAdన9ా#Sకంద#S�I"  �ాదమ	ల; �ెరA 9ా#S�� బహÑ%ా వ��చ#SంAJV. 26262626
మ#Sయ	 వ� మ��ంA య	న`  ��రFగ	9ా#?rన ఐగ	1ీNయ	ల�� వ��చ#SంA 
జjరత��I\యలను 12ంప��ేZి Txక; �Åపమ	 ప�ట-C ంAJV. 27272727 �ాబట-C  TEను క;
V#�¥�T:ౖ  yవT°�ా¥�" తక;�వ�ేZి,  �ామV�ార �ేషCలక; Zిగ	¶ ప(fన  శతpK
వ�లsౖన Óి>ÌీNయ	ల క;మ�#?Nలక; "ను` అపu%Sంచు చుTx`ను. 28282828 అంతట-��
తృ1ిN TUందక అష�ª రF9ా#S ��ను వ� వ��చ#SంAJV, 9ా#S��కc(f జjరత�మ	
�ేZినను తృ1ిN TUందక��JV. 29292929 కTxను �ేశమ	 nదల; ��"
కÚwయ�ేశమ	వరక; వ� బహÑ%ా వ��చ#SంAనను వ� తృ1ిN TUందల�దు. 30303030 
హృదయ��ంత బల ß̈న మ�PQను! Zిగ	¶ మ�>న 9EWా��I\యలsౖన �ట-న"`ట-"
జ#S %Sంచుట�?r 31313131 వ� పKJ అడi�ోవను గ	ళ6ను పKJ #ాజ �¥�" ±క
బ>1ీఠమ	ను కటBC చు, 9Eశ��ేయ	నటB6  �ేయక, yతమ	 ప�చుd��నTUల6 క
య	ంట-V. వ�� �x#SణÝయగ	 ´µర� తన ప�రFషp" ��K Zి9EZి 32323232 అను�లను
�ేరFd��నును గ�x? ప�రFషpల; 9Eశ�లక; పడ�ప�¯�!్మ�ెd దరF గ�x? 33333333 



Vట�ాండ�K  నల;��క;�లనుం(f వAd �� వ��చ#SంచునటB6  9ా#Sకంద#S�I 9E
¯�!్మచుdచు వAd JV, బహÑమ�నమ	ల "చుdచు వAdJV. 34343434  జjరత�
మ	నక;ను ఇతర ZీN �ల జjరత�మ	నక;ను ´éద�¤మన%ా వ��చ#Sంచుటక;
ఎవ(ైనను  9:ంట JరFగ	టయ	 ల�దు, క; పడ�ప�¯�!్మచుdటయ	 ల�దు,
9E PQదురF yత !AdJV, ఇ�ే క;ను 9ా#S�I" క>%Sన ´éదమ	; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. 35353535 �ాబట-C  9EWా�, PQ�9ా మ�ట ఆల�Iంప�మ	 36363636
పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా Vట �ాండK�� వ�  ¯�మ	4
వ�యపరA వ� వ���xరమ	 �ేZి  మ�నమ	 వ� కనుపరచు��"న �x""
బట-Cయ	,  Vట�ాండKనుబట-Cయ	, Á̈య Vగ\హమ	లను బట-Cయ	, వ�
9ాట-కపu%SంAన  ëడiల రకNమ	నుబట-Cయ	, 37373737 వ� సం´¢%SంAన  Vట
�ాండKనంద#S" �IషpC లsౖన 9ా#Sనంద#S" వ� �ే�Ìించు 9ా#Sనంద#S" TEను
��గ	�ేయ	చుTx`ను; 9ా#S"  చుటBC  ��గ	�ేZి సమకc#Sd 9ా#S�I  మ�నమ	
కనబడ�నటB6  TEను �x" బయల;పర�ెదను. 38383838 జj#Sణ	లsౖ హత�ల; జ#S%Sంచు
ZీN �లక; #ావలZిన ¬రFu క; V¥�ంA, �Å\ ధమ	��ను #�షమ	��ను క; రకNమ	
"య!ంతpను. 39393939 9ా#S �ేJ�I "ను` అపu%Sం�ెదను,వ� కట-Cన గ	ళ6ను 9ారF
పడ�ోKZి వ� "ల;వబ¿ట-Cన బ>1ీఠమ	లను ఊడబ¿#S�I  బటCలను ¬Zి9EZి 
¯�గZ2ౖన ఆభరణమ	లను ¬Zి��" "ను` ��గంబ#S%ాను వసN � ß̈ను#ాల;%ాను
�ేయ	దురF. 40404040 9ారF ]���I సమ�హమ	లను ర1ిuంA "ను` #ాళ6�� ��ట-C
చంప�దురF, కతpN ల�ేత "ను` ��(fA 9Eయ	దురF. 41414141 9ారF  Pండ6 ను
అ%S`�ేత �ాల;dదురF, అTEక ZీN �ల; చూచుచుండ%ా క; hm V¥�ంతpరF, ఈల�గ	
TEను  9EWా�త�మ	ను మ�"uంప%ా Vకను పడ�ప� ¯�!్మయ�క



య	ందువ�; 42424242 ఈ Vధమ	%ా ]దనున` Tx �Å\ ధ మ	ను చల�6 రFd��ందును,
Tx #�షమ	 PQడల మ�" ��వ�ను, ఇకను ఆయ�సపడక;ండ TEను Wాంతమ	

�ెచుd ��ందును. 43434343  ¸°వన��నమ	లను తలంచు��నక �ట"`ట- �ేత వ�
నను` VZి�IంAJV, గనుక వ� �ేZియ	న` Á̈య�I\యల"`ట-కంటMను,
ఎక;�9:ౖన �ామకృత�మ	 లను వ� జ#S%Sంచక;ండ�నటB6   పKవరNననుబట-C  TEను
క; hm V¥�ంతpను; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 44444444 ¯ా��తల;
�ెప�9ారందరFనుత>6  PQట-C�ో ëడiయ	 అట-C�ే య" "ను`గ�#Sd యందురF.
45454545 12"!ట-" ëడi  లను VడTx(fన  త>6�� వ� ¯ాట- �xనవ�, 12"!ట-"
ëడiలను VడTx(fన  అక� �ెలs6 ండK�� వ� ¯ాట- �xనవ�;  త>6

©̈¬Nయ	#ాల;  తం(fK అ¹#§య	డ�, 46464646  PQడమ పKక�ను "వZించు
��¹Ö నును �x" క;మ�#?Nల;ను క; అక�ల;,  క;(fపKక�ను "వZించు
¯��ొమయ	 �x" క;మ�#?Nల;ను క; �ెలs6 ండ�K . 47474747 అP�ే 9ా#S పKవరNన
ననుస#Sంచుటయ	, 9ారF �ేయ	 Á̈య�I\యల; �ేయ	టయ	 స�లu�ార�మ"
PQంA, 9ా#S నడతలను !ంచునటB6 %ా వ� �ెడ�మ�ర¶మ	లయందు
పKవ#SNంAJV. 48484848 వ�ను  క;మ�#?Nల;ను �ేZినటB6   �ెలs6  లsౖన
¯��ొమPQ�నను �x" క;మ�#?Nలsౖనను �ేZిన9ారF �ార" Tx yవమ	��డ�
పKమ�ణమ	 �ేయ	చుTx`ను; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 49494949  �ెలs6 లsౖన
¯��ొమ �ేZిన �ోష�¤దన%ా, �x"�I" �x" క;మ�#?Nల క;ను క>%Sన గర�మ	ను
ఆ}ర సమృ��zయ	 "#S��xర���న సుఖZిÍJయ	 ననున��P�; అ�� �ºనులక;ను
ద#SదుK లక;ను స}యమ	 �ేయక;ం(ెను. 50505050 9ారF అహంక#SంA Tx దృÌిC �I

Á̈య�I\యల; �ేZి#S గనుక TEను �x" చూA 9ా#S" 9:ళ6%tట-CJ". 51515151 ��¹Ö ను



స}  �ాపమ	లలk సగ���న �ేయల�దు, అ�� �ేZిన9ాట- కంటM వ� అత�¥�
కమ	%ా Á̈య�I\యల; �ేZిJV; వ� ఇ"` Á̈య �I\యల; �ేZి  స�ద#S"
"#�w షp#ా>"%ా కనుపర AJV. 52525252 వ� 9ా#SకంటM అత�¥�కమ	%ా Á̈య�I\యల;
జ#S%SంAనందున "ను`బట-C  చూడ%ా  స�ద#§ల; "#�w షp#ాండ�K %ా
కనబడ�దురF; వ� 9ా#S�I V¥�ంAన అవమ�నhm �³ #ావలsను; "ను`బట-C
చూడ%ా  స�ద#§ల; "#�w షp#ాండ�K %ా కనబడ�దురF గనుక వ�
అవమ�నపరచబ(f Zిగ	¶ TUందుమ	. 53535353 వ� �ేZిన�� అంతట- Vషయ��� వ�
ë(fయప(f Zిగ	¶ TUం�� 9ా#S" ఓ�xరFd నటB6  54545454 అ�ాయమ	TUం��న ¯��ొమను
�x" క;మ�#?Nలను ��¹Ö నును �x" క;మ�#?Nలను 9ా#SవలsTE అ�ాయ nం��న
 9ా#S" మరల ¯ాÍ 1ిం�ెదరF. 55555555 ¯��ొమయ	 �x" క;మ�#?Nల;ను తమ
ప�ర�ZిÍJ�I వ�ెdదరF, ��¹Ö  నును �x" క;మ�#?Nల;ను తమ ప�ర�ZిÍJ�I
వ�ెdదరF, వ�ను  క;మ�#?Nల;ను ] ప�ర�ZిÍJ�I వ�ెdదరF. 56565656  చుటBC
ఉం(f "ను` తృణ÷క#SంAన Óి>ÌీNయ	ల క;మ�#?N ల;ను Zి#Sయ� క;మ�#?Nల;ను
"ను` అవమ�నపరచ%ా 57575757 దు#ా4ర¶మ	 9:ల6 (f �ేయబడకమ	ందు వ�
గ#S�ంA య	న`ప�డ�  �ెలs6 లగ	 ¯��ొమ పK¯ాN వ��తN క ��JV. 58585858 వ� �ేZిన
¹సమ	ను  Á̈యకృత�మ	లను 9E భ#SంAJV; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;� 59595959
పKభ	9:ౖన PQ�9ా ఈల�గ	న Z2లVచుdచుTx`డ��ేZిన "బంధనను భంగమ	
�ేయవలsన" పKమ�ణమ	ను తృణ÷క #Sంచు�xTx, వ� �ేZినటäC  TEను క;

�ేయబ¢వ�చుTx`ను. 60606060  ¸°వన ��నమ	లయందు TEను �� �ేZిన
"బంధనను జj® పకమ	నక; �ెచుd��" ±క "త� "బంధనను �� �ేZి �x"
ZిÍ రపరతpను. 61616161  అక� �ెలs6 ండ�K  వ� �ేZిన "బంధనలk �ా>9ారF �ాక;ం(f



నను TEను 9ా#S" క; క;మ�#?N ల;%ా ఇయ�బ¢వ�చుTx`ను. వ� 9ా#S"
�ేరFd��నునప�డ�  వKవరNన మనసుqనక; �ెచుd��" Zిగ	¶ పడ�దువ�. 62626262 TEను
PQ�9ాన" వ� �ె>Zి��నునటB6  TEను �� Tx "బంధనను ZిÍ రపర�ెదను.
63636363 వ� �ేZిన�� అంతట-"!తNమ	 TEను �Kా యhd తNమ	 �ేయ%ా �x""
మనసుqనక; �ెచుd��" Zిగ	¶ ప(f Zిగ	¶ �ేత T°రF మ�Zి��ందువ�; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�.

PQ¨¼జ³�ల; 17PQ¨¼జ³�ల; 17PQ¨¼జ³�ల; 17PQ¨¼జ³�ల; 17

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222
నరప�తpK (x, వ� ఉప మ�న#§J%ా Vప�డ� కథ ±కట- ఇW\ా P�Úయ	లక;
9Eయ	మ	. ఎట6 న%ా పKభ	వగ	 PQ�9ా Z2ల Vచుdన�ేమన%ా 3333
TxTxVధమ	లగ	 VAతK వరÞమ	ల; గల #?క�ల;ను ఈ�?ల;ను ��డ�%?rన 12దw
#?క�ల;నుగల ±క %tపu ప�f#ాà లsబµT°ను పర�తమ	నక; వAd ±క
�ేవ�xరF వృmప� 12ౖ��మ4ను పటBC ��T:ను. 4444 అ�� �x" ల�త��మ4ల Aగ	ళ6ను
తpK ంA వరNక �ేశమ	నక; ��"��P వరNక;ల;న` ±క ప�రమందు �x""
TxటMను. 5555 మ#Sయ	 అ�� �ేశప� VతNనమ	లలk ��"` ¬Zి��"��P గTE`రF
�ెటBC ను Txట-నటB6 %ా V¯ాN రమ	 �ారF రF క>%S బµగ	%ా ZLద�మ	 �ేయబ(fన
భ�!లk �x" TxటMను. 6666 అ�� A%S#Sd12ౖ�I 12రFగక VWాలమ	%ా ��మ4ల��
అల;6 ��" %tపu �xK �Ôవ>6  ఆPQను; �x" ��మ4ల; ఆ ప�f#ాà9:ౖప�న
అల;6 ��నుచుం(ెను, �x" 9EళØ6  �I\ం���I తను`చుం(ెను; ఆల�గ	న ఆ �xK m�ెటBC
WాఖoపWాఖల;%ా వ#SÍ>6  #?మ4ల;9EZ2ను. 7777 12దw  #?క�ల;ను V¯ాN ర���న



PÀ�?ల;నుగల Pం��క %tపu ప�f #ాà కలడ�. ఆ �ెటBC  Wాఖలను బµగ	%ా
12ంA, బహÑ%ా ఫ>ంచు మంA �xK �Ôవ>6  యగ	నటB6 %ా అ�� V¯ాN ర జలమ	గల
మంA భ�!లk Txటబ(fయ	ం(fనను ఆ ప�f#ాà తనక; రF కటCవలsన" తన
�ాదుల�ాల;వ లkనుం(f అ�� య� ప�fతటBC  తన 9Eళ6ను JK1ిu తన Wాఖలను
V(f�ెను. 8888 �ావ�న �ల�గ	 పKకట-ంప�మ	 పKభ	వగ	 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా అట-C  �xK �Ôవ>6  వృ��zTUందుTx? 9999 అ�� PQం(f��వ�నటB6
జనుల; �x" 9Eళ6ను 12#S�I �x" పండ�6  �ÅZి9EతpరF, �x" Aగ	ళØ6  ఎం(f��%ా
ఎంతమం�� ZLద�%ాండ�K  ఎంత �ాప� �ేZినను �x" 9EళØ6  ఇక A%S#Sంపవ�. 10101010 అ��
Txటబ(fనను వృ��z  ��ందుTx? త�రFu%ా> �x"]ద Vసర%ా అ�� బÐJN %ా
ఎం(f��వ�ను, అ�� Txటబ(fన �ా��లkTE PQం(f ��వ�ను. 11111111 మ#Sయ	
PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 12121212
JరFగ	బµటB�ేయ	 �#S�� ఇట6 నుమ	ఈ మ�టల ´µవమ	 ]క; �ె>య�x?
P��%� బబ	లkను#ాà PQర�షల�మ	నక; వAd �x" #ాàను �x"
అ¥�పతpలను పటBC ��", తన±దw నుండ� ట�?r బబ	లkనుప�రమ	నక; 9ా#S"
¬Zి��"��PQను. 13131313 మ#Sయ	 అతడ� #ాజసంతJలk ఒక" TEరuరA, ఆ #ాజ�మ	
�öణÝంA JరFగ	బµటB �ేయల�క య	ండ� నటB6 ను, �xను �ేPంAన "బంధనను
ఆ #ాà %?r��నుట వలన అ�� ">Aయ	ండ�నటB6 ను, 14141414 అత"�� "బంధన�ేZి
అత"�ేత పKమ�ణమ	�ేPంA, �ేశమ	లk" ప#ాక\మ వంతpలను
¬Zి��"��PQను. 15151515 అP�ే అతడ� తనక; గ	ఱÃమ	లను %tపu Z2ౖన�మ	 "Ad
స}యమ	�ేయవలsన" యడ�గ	ట�?r ఐగ	ప�N �ేశమ	నక; #ాయబµరFలను
పం1ి బబ	లkను#ాà ]ద JరFగ	బµటB �ేZ2ను; అతడ� వ#Szల;6 Tx? అట-C



�I\యలను �ేZిన 9ాడ� త1ిuంచు��నుTx? "బంధనను భంగమ	 �ేZ2ను గనుక
త1ిuంచు��నడ� 16161616 ఎవ"�I �xను పKమ�ణమ	�ేZి �x" "ర6m�12టMCT°, PQవ"��
�xను�ేZిన "బంధనను అతడ� భంగమ	�ేZ2T°, PQవడ� తను` #ాà%ా
"య!ం�ెT° ఆ #ాàTUదwTE బబ	లkను ప�రమ	లkTE అతడ� మృJTUందున"
Tx yవ మ	��డ� పKమ�ణమ	 �ేయ	చుTx`ను; ఇ�ే పKభ	 9:ౖన PQ�9ా
9ాక;�. 17171717 య	దzమ	 జరFగ%ా అTEక జనులను "ర�4లమ	 �ేయవలsన"
కÚwయ	ల; ��బËల;9EZి బ	రFàల; కట-Cన సమయమ	న, ఫ#� PQంత బలమ	
ఎంత సమ�హమ	 క>%S బయల;�ే#Sనను అతడ� ఆ #ాàనక; స}యమ	
ఎంతమ�తKమ	 �ేయజjలడ�. 18181818 తన పKమ� ణమ	 "ర6m�12ట-C  �xను �ేZిన
"బంధనను భంగమ	 �ేZ2ను, తన �ెP� PAdయ	 ఇట-C  �ార�మ	లను అతడ�
�ేZ2TE, అతడ� ఎంతమ�తKమ	ను త1ిuంచు��నడ�. 19191919 ఇందుక; పKభ	9:ౖన
PQ�9ా ఈల�గ	న Z2లVచుdచుTx`డ� అతడ� "ర6m�12ట-Cన పKమ�ణమ	 TEను
�ేPంAన�� గ�x, అతడ� రదుw పరAన "బంధన TEను �ేZిన�ే గ�x, Tx
yవమ	��డ� ఆ �ోషhm అత" తల]దTE ¹ప� దును, 20202020 అత"
పటBC ��నుట�?r TEను వలTU%S¶  యత" A�I�ంచు��" బబ	లkనుప�రమ	నక; అత"
¬Zి��"��P, Tx]ద అతడ� �ేZియ	న` VWా�స ఘ�తకమ	నుబట-C  అక�డTE
అత"�� 9ా�జ?�మ�డ�దును. 21212121 మ#Sయ	 PQ�9ానగ	 TETE ఈ మ�ట
Z2లVAdJన" ]రF �ె>Zి��నునటB6  అత" దండ�9ా#Sలk త1ిuంచు��" �ా#S
��Pన9ారందరFను ఖడ¶ మ	�ేత కcల;దురF, W ÌింAన 9ారF నల;��క;�ల
�ెద#S��వ�దురF. 22222222 మ#Sయ	 పKభ	9:ౖన PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుd
చుTx`డ�ఎతNPన �ేవ�xరFవృmప� 12ౖ��మ4 ±కట- TEను ¬Zి �x"



TxటBదును, 12ౖ%ా నున`�x" Wాఖలలk ల�త�x" తpK ంA
అతp�న`తపర�తమ	]ద �x" TxటB దును. 23232323 ఇW\ా P�ల; �ేశమ	లk"
PQతpN గల పర�తమ	 ]ద TEను �x"" Txట%ా అ�� Wాఖల; V(fA బహÑ%ా
ఫ>ంచు W \ష¡ ���న �ేవ�xరF �ెటCగ	ను, సకల జjతpల ప{ల;ను �x"లk గ�ళØ6
కటBC ��నును. 24242424 �x" ��మ4ల డను అV �xగ	ను; మ#Sయ	 PQ� 9ానగ	
TETE ఘన���న �ెటBC ను చ���న��%ాను చ���న �ెటBC ను ఘన ���న��%ాను
�ేయ	9ాడన"య	, పచd" �ెటBC  ఎం(f��వ� నటB6 ను ఎం(fన �ెటBC  Vక
ZించునటB6 ను �ేయ	9ాడన"య	 భ�!యందుండ� సకల���న �ెట6 క;
�ె>యబడ�ను. PQ�9ానగ	 TEను ఈ మ�ట Z2లVAdJ", TETE �x"
T:ర9E#?dదను.

PQ¨¼జ³�ల; 18PQ¨¼జ³�ల; 18PQ¨¼జ³�ల; 18PQ¨¼జ³�ల; 18

1111 మరల PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 తండ�K ల;
�xK m�ాయల; Jన%ా 1ిల6 ల పళØ6  ప�>Z2న" ]రF �ెప�చు వ�ెdద#³;
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేశమ	నుగ�#Sd ఈ ¯ా��త ] #?ందుక; ప>�?దరF? 3333 Tx
yవమ	��డ� ఈ ¯ా��త ఇW\ా P�Úయ	లలk ]#Sక పల;కరF; ఇ�ే పKభ	9:ౖన
PQ�9ా 9ాక;�. 4444 మనుషp�లందరF Tx వశమ	లk ఉTx`రF, తండ�K ల�!
క;మ�రFల�! అందరFను Tx వశ మ	లk ఉTx`రF; �ాపమ	�ేయ	9ా(ెవ(ో 9ా(ే
మరణమ	 TUందును. 5555 ఒకడ� JపరF(ై JTx�యమ	లను
అనుస#Sంచు9ా(ైయ	ం(f 6666 పర�తమ	ల]ద ´¢జనమ	 �ేయకయ	,
ఇW\ా P�Úయ	ల; 12టBC ��"న Vగ\హమ	ల తటBC  చూడకయ	, తన ��రFగ	9ా"



´µర�ను �ెరపకయ	, బ ©̈షCPQ�న�x"" కcడకయ	, 7777 ఎవ"T:ౖనను ´µద12టC
కయ	, ఋణసుÍ "�I అత" �xకటBC ను �ె>6 ంA బల� �x�రమ	�ేత ఎవ"�?rనను
నషCమ	 కల;గజ³యకయ	నుండ� 9ా(ై, ఆక>గల 9ా"�I ఆ}ర!Ad ��గంబ#S�I
బటCPAd 8888 వ(fi �I అ1ిuయ�కయ	, ల�భమ	 �ేపటCకయ	, అTx�యమ	
�ేయకయ	, "షum�ాతమ	%ా Tx�యమ	 ¬#Sd 9999 య�xరÍపరF(ై Tx కటCడలను
%?r��నుచు Tx Vధుల నను స#Sంచుచుం(fనPQడల 9ా(ే "#�w Ìియగ	ను, "జ
మ	%ా 9ాడ� బKదుక;ను; ఇ�ే పKభ	9:ౖన PQ�9ా 9ాక;�. 10101010 అP�ే ఆ
JపరF"�I క;మ�రFడ� ప�టC%ా 9ాడ� బల��x�రమ	 �ేయ	9ా(ై
�Kా ణ}"కరF(ై, �ేయ#ా" �I\యలలk �ే"T:ౖనను �ేZి 11111111 �ేయవలZిన మంA
�I\యలలk �ే"T:ౖనను �ేయకయ	ం(fనPQడల, అన%ా పర�తమ	ల]ద
´¢జనమ	 �ేయ	టయ	, తన ��రFగ	9ా" ´µర�ను �ెరFప�టయ	, 12121212 �ºనులను
ద#SదుK  లను ´µద12ట-C  బల��x�రమ	�ేత నషCమ	 కల;గ జ³య	 టయ	, �xకటBC
�ె>6 ంపక��వ�టయ	, Vగ\హమ	ల తటBC  చూA Á̈యకృత�మ	ల;
జ#S%Sంచుటయ	, 13131313 అ1ిuAd వ(fi  ప�చుd��నుటయ	, ల�భమ	 �ేపటBC టయ	 ఈ
nదలగ	 �I\యల; �ేZినPQడల 9ాడ� బKదుక;Tx? బKదుకడ�, ఈ

Á̈య�I\యల"` �ేZ2ను గనుక అవశ�మ	%ా 9ా"�I మరణhm V¥�ంపబడ�ను,
9ాడ� తన �Kా ణ మ	నక; �xTE ఉతN ర9ా�� యగ	ను. 14141414 అP�ే అత"�I
క;మ�రFడ� ప�టC%ా ఆ క;మ�రFడ� తన తం(fK�ేZిన �ాపమ	ల"`ట-" చూA,
ఆలkAంచు��" అట-C  �I\యల; �ేయకయ	ం(fనPQడల, అన%ా 15151515 
పర�తమ	ల]ద ´¢జ నమ	 �ేయకయ	, ఇW\ా P�Úయ	ల; 12టBC ��"న Vగ\హ
మ	లతటBC  చూడకయ	, తన ��రFగ	9ా" ´µర�ను �ెరప కయ	, 16161616 ఎవ"T:ౖనను



బµధ12టCకయ	, �xకటBC  ఉంచు ��నకయ	, బల��x�రమ	�ేత నషCపరచకయ	,
ఆక> గల9ా"�I ఆ}ర!Ad ��గంబ#S�I బటCPAd 17171717 áద9ా" ]ద
అTx�యమ	%ా �ెP� 9Eయక ల�భమ	��రక; అ1ిuయ�కయ	, వ(fi
ప�చుd��నకయ	 నుం(fన9ా(ై, Tx Vధుల Txచ#Sంచుచు Tx కటCడల
ననుస#Sంచుచు నుం(fన PQడల అతడ� తన తం(fK�ేZిన �ోషమ	నుబట-C  �xవడ�,
అతడ� అవశ�మ	%ా బKదుక;ను. 18181818 అత" తం(fK కc\ రF(ై పరFలను బµధ12ట-C
బల��x�రమ	�ేత తన స�దరFలను నషCపరA తన జనులలk తగ" �I\యల;
�ేZ2ను గనుక అత(ే తన �ోషమ	నుబట-C  మరణమ	 TUందును. 19191919 అP�ే
]రFక;మ�రFడ� తన తం(fK ±క� �ోష hmను ఏల ¹య	టల�ద" �ెప���ను
చుTx`రF. క;మ�రFడ� JTx�యమ	ల ననుస#SంA Tx కటCడల"`ట-"
అనుస#SంA %?r��T:ను గనుక అతడ� అవ శ�మ	%ా బKదుక;ను. 20202020 �ాపమ	
�ేయ	9ా(ే మరణమ	 TUందును; తం(fK±క� �ోష hmను క;మ�రFడ�
¹య	టల�ద" క;మ�రF" �ోష hmను తం(fK¹యడ�, JపరF" J ఆ
JపరF"�³ �ెందును, దుషpC " దుషCత�మ	 ఆ దుషpC "�³ �ెందును. 21212121 అP�ే
దుషpC డ� �xను �ేZిన �ాపమ	ల"`ట-" V(fA, Tx కటCడల"`ట-" అనుస#SంA
J" అనుస#SంA Tx�యమ	 జ#S%SంAనPQడల అతడ� మర ణమ	 TUందడ�,
అవశ�మ	%ా అతడ� బKదుక;ను. 22222222 అతడ� �ేZిన అప#ాధమ	లలk ఒకట-య	
జj® పకమ	లk"�I #ాదు, అత" J"బట-C  అతడ� బKదుక;ను. 23232323 దుషpC ల;
మరణమ	 TUందుట�ేత Tx �³మ�తK���న సం��షమ	 కల;గ	Tx? 9ారF తమ
పKవరNనను ��దుw ��" బKదుక;టP� Txక; సం��షమ	; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా
9ాక;�. 24242424 అP�ే JపరFడ� తన J" V(fA �ాపమ	 �ేZి, దుషpC ల; �ేయ	



Á̈య�I\యల"`ట- పK�ారమ	 జ#S %SంAనPQడల అతడ� బKదుక;Tx? అతడ�
�ేZిన J �ార�మ	ల; ఏమ�తKమ	ను జj® పకమ	లk"�I #ావ�, అతడ�
VWా�సఘ�తక;(ై �ేZిన �ాపమ	నుబట-C  మరణమ	 TUందును. 25252525 
అP�ేPQ�9ా మ�ర¶మ	 Tx�యమ	 �ాద" ]రF �ెప�చుTx`రF.
ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, Tx మ�ట ఆల�Iంచు(f, Tx మ�ర¶మ	 Tx�య�¤ ] మ�ర¶�¤
గ�x అTx�య���న��? 26262626 J పరFడ� తన J" V(fA �ాపమ	 �ేZినPQడల
అతడ� �x""బట-C  మరణమ	 TUందును; �xను �ాపమ	 �ేయ	టనుబట-CP�గ�x
అతడ� మరణమ	TUందును? 27272727 మ#Sయ	 దుషpC డ� �xను �ేయ	చు వAdన
దుషCత�మ	నుం(f మర> J Tx�యమ	లను జ#S %SంAన PQడల తన �Kా ణమ	
ర�fంచు��నును. 28282828 అతడ� ఆలkAంచు��" �xను �ేయ	చువAdన అJక\మ�I\య
ల"`ట-" �ేయక మ�T:ను గనుక అతడ� మరణమ	TUందక అవశ�మ	%ా
బKదుక;ను. 29292929 అP�ే ఇW\ా P�Úయ	ల;PQ�9ా మ�ర¶మ	 Tx�యమ	�ాద"
�ెప�చుTx`రF. ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, Tx మ�ర¶మ	 Tx�య�¤%ా" ] మ�ర¶మ	
Tx�యమ	 �ాదు. 30303030 �ాబట-C  ఇW\ా P�Úయ	 ల�#ా, PQవ" పKవరNననుబట-C  9ా"�I
hm V¥�ంతpను. మనసుq JKప���" ] అక\మమ	ల; ]క; h�Ô�ారణ మ	ల;
�ాక;ండ�నటB6  9ాట-న"`ట-" V(fA12టBC (f. 31313131 ]రF జ#S%SంAన అక\మ
�I\యల"`ట-" V(fA నూతన హృదయమ	ను నూతన బ	��wయ	 �ెచుd��ను(f.
ఇW\ా  P�Úయ	ల�#ా, ]#?ందుక; మరణమ	 TUందుదురF? ఇ�ే పKభ	వగ	
PQ�9ా 9ాక;�. 32323232 మరణమ	TUందు9ాడ� మరణమ	 TUందుటనుబట-C  TEను
సం��Ìించు9ాడను �ాను. �ావ�న ]రF మనసుqJKప���ను(f అప�డ� ]రF
బKదుక;దురF; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�.



PQ¨¼జ³�ల; 19PQ¨¼జ³�ల; 19PQ¨¼జ³�ల; 19PQ¨¼జ³�ల; 19

1111 మ#Sయ	 వ� ఇW\ా P�Úయ	ల అ¥�పతpలనుగ�#Sd పKల�ప9ాక�మ	 T:JN  ఇటB6
పKకట-ంప�మ	 2222  త>6  ఎటBవంట-��? ఆడ�Zింహమ	 వంట-��, ఆడ� Zింహమ	ల
మధ� పండ���T:ను, ��దమZింహమ	ల మధ� తన 1ిల6 లను 12ం�ెను; 3333 9ాట-లk
ఒక�x"" అ�� 12ంచ%ా అ�� ��దమZింహ��� 9Eటµడ TEరFd��" మనుషp�లను
భ�fంచున �xPQను. 4444 అన�జనుల; �x" సంగJ V" తమ %�Jలk �x"
A�I�ంచు��" �x" మ	క;�నక; %ాలమ	 త%S>ంA ఐగ	ప�N �ేశమ	నక; �x"
¬Zి��"��P#S. 5555 త>6  �x" క"12ట-C  తన ఆశ భంగమ�PQన" �ె>Zి��", తన
1ిల6 లలk మ#S±క �x" �ేపట-C  �x" 12ంA ��దమ Zింహమ	%ా �ేZ2ను. 6666 
ఇ��య	 ��దమZింహ��� ��దమ Zింహమ	ల�� కcడ JరFగ	ల�(f
9EటµడTEరFd��" మనుషp�లను భ�fంచున�ై 7777 9ా#S నగరFలను అవమ�న పరA
9ా#S పటCణమ	లను �ాడ��ేZ2ను; �x" గరèనధ�"�I �ేశమ	ను అందులkనున`
సమసNమ	ను �ా(xPQను. 8888 నల;��క;�ల �ేశప� జనులందరF �x"
పటBC ��నుటక; ��ంA య	ం(f ఉ#S TUగ¶%ా అ�� 9ా#S %�Jలk A�?�ను. 9999 అప�డ�
9ారF �x" మ	క;�నక; %ాలమ	 త%S>ంA �x"" బ¢నులk 12ట-C  బబ	లkను
#ాàTUదwక; ¬Zి��" ��P అత"�I అపu%SంA#S; �x" గరèనమ	 ఇW\ా P�Ú య	ల
పర�తమ	ల]ద ఎన`ట-�I" Vనబడక;ండ�నటB6  9ారF �x"" గట-C
సÍలమందుంA#S. 10101010 మ#Sయ	 క; �³మమ	 క>%Sయ	ండ%ా  త>6  ఫల భ#Sత���
¬%?ల�� "ం(fయ	ం(f V¯ాN ర���న జలమ	ల దగ¶ర Txటబ(fన �xK �Ôవ>6వలs
నుం(ెను. 11111111 భ�పతp లక; దండమ	లsౖనట-C  గట-Cచువ�ల; �x"�I క>%Sయ	ం(ెను,



అ�� �¤ఘమ	లనంటBనంత%ా 12#S%?ను, V¯ాN ర���న �x" ��మ4ల; బహÑ
ఎతpN %ా కనబ(ెను. 12121212 అP�ే బహÑ #ðదKమ	�ేత అ�� 12#S�I9Eయబ(fన�ై
TEల]ద పడ9Eయ బ(ెను, త�రFu%ా> Vసర%ా �x" పండ�6  9ా(ెను. మ#Sయ	
�x" గట-Cచువ�ల; �ె%S 9ా(f��P అ%S`�ేత �ాలdబ(ెను. 13131313 ఇప�డ� అ��
అరణ�మ	లk !�I�> PQం(f��P "రèలసÍలమ	లలk Txట బ(fయ	న`��.
మ#Sయ	 �x" ��మ4ల చువ�లలkనుం(f అ%S` బయల; �ేరFచు 14141414 �x"
పండ6 ను ద ©̈ంచుచున`�� గనుక #ాజ దండమ	నక; త%Sన గట-Cచువ�
±కట-య	 Vడ�వబడ ల�దు. ఇ��P� పKల�ప9ాక�మ	, ఇ��P� పKల�పమ	 నక;
�ారణమగ	ను.

PQ¨¼జ³�ల; 20PQ¨¼జ³�ల; 20PQ¨¼జ³�ల; 20PQ¨¼జ³�ల; 20

1111 ఏడవ సంవతqరమ	 అPదవ T:ల ప��యవ ��నమ	న ఇW\ా P�Úయ	ల
12దwలలk ��ందరF PQ�9ా ±దw  V�xరణ�ేయ	ట�?r Tx ±దwక; వAd Tx
PQదుట కcరFdం(fయ	ండ%ా 2222 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత� m��� PÀల�గ	
Z2లV�ెdను 3333 నరప�తpK (x, వ� ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwల�� ఇట6 నుమ	పKభ	వగ	
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాTx ±దw V�xరణ �ేయ	టక; ]రF
వచుdచుTx`#³. Tx yవమ	��డ� Txవలన ఏ ఆలkచనPQ�నను ]క; �ొరకదు;
ఇ�ే పKభ	 వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 4444 9ా#S�I Tx�యమ	 ¬రFd దు9ా?
నరప�తpK (x, 9ా#S�I Tx�యమ	 ¬రFdదు9ా? 9ా#S 1ితరFల; �ేZిన

Á̈యకృత�మ	లను 9ా#S�I �ె>య జ³య	మ	. 5555 ఎట6 న%ా పKభ	9:ౖన PQ�9ా
ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�TEను ఇW\ా P�ల;ను ఏరuరచు��"న Txడ�ను,



య��Åబ	 సంతJ�I పKమ�ణమ	�ేZిన Txడ�ను, ఐగ	ప�N �ేశమందు నను` 9ా#S�I
పKత�m పరచు��" పKమ� ణమ	�ేZి TEను ] �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాన" TEను
పKకట-ంAన �ాలమ	న 6666 9ా#S" ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f ర1ిuంA 9ా#S��రక; TEను
V�x#SంAన��య	, �ాల; �ేT:ల; పKవ ©̈ంచున��య	, సకల �ేశమ	లక;
ఆభరణ��� న��య	T:ౖన �ేశమ	లk"�I ��డ���" ��PQదన" �ె1ిuన
�ాలమ	నTE TEను పKమ�ణమ	 �ేZిJ". 7777 అప�డ�TEను ] �ేవ�డT:ౖన
PQ�9ాను, ]లk పKJ9ాడ� తన �IషC���న Á̈యకృత�మ	లను
V(fA12టCవలsను, ఐగ	1ీN  య	ల Vగ\హమ	లను ప��ంచుట�ేత !మ	4ను
]రF అపVతKపరచు ��నక;ండవలsను అ" TEను ఆజj® 1ింAJ". 8888 అP�ే 9ారF
Tx మ�ట VనTUల6 క Tx]ద JరFగ	బµటB �ేZి, తమ�IషC���న Á̈యకృత�మ	ల;
�ేయ	ట మ�న ల�దు, ఐగ	1ీNయ	ల Vగ\హమ	లను ప��ంచుట మ�నల�దు
గనుక 9ారF ఐగ	1ీNయ	ల �ేశమ	లk ఉండ%ాTE TEను Tx #ðదKమ	 9ా#S]ద
క;మ4#SంA Tx �Åపమ	 9ా#S ]ద ¬రFd��ందున" యను��ంట-". 9999 అP�ే ఏ
అన� జనులPQదుట నను` TEను బయల; పరచు��ంట-T°, P� అన�జనులమధ�
9ారFం(f#� ఆ అన�జనులలk 9ారFన` అన�జనుల PQదుట 9ా#S�I నను`
బయల;పరచు��ంట-", Tx Txమమ	నక; దూషణ కల;గక;ండ�ట�?r ఆల�గ	
�ేయ	టమ�", ఆ జనుల; చూచుచుండ%ా Tx Txమ ఘనత��రక; TEను 9ా#S"
ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f ర1ిuంA J". 10101010 9ా#S" ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f ర1ిuంA
అరణ�మ	 లk"�I ��డ���" వAd 11111111 9ా#S�I Tx కటCడలను "య !ంA Tx
Vధులను 9ా#S�I �ె>యజ³ZిJ". ఎవ(ైన 9ాట- ననుస#SంAనPQడల 9ాట-"బట-C
బKదుక;ను. 12121212 మ#Sయ	 PQ�9ానగ	 TETE 9ా#S" పVతKపరచు9ాడన" 9ారF



�ె>Zి��నునటB6  Txక;ను 9ా#S�I" మధ� VW\ా ంJ ��నమ	 లను 9ా#S�I సూచన%ా
TEను "య!ంAJ". 13131313 అP�ే అరణ�మందు ఇW\ా P�Úయ	ల; Tx]ద
JరFగ	బµటB �ేZి Tx కటCడల ననుస#Sంపక, �xమ	 అనుస#SంA బKదుకవలsన"
TE"Adన Vధులను తృణ÷క#SంA, TEను "య !ంAన VW\ా ంJ��నమ	లను
అపVతKపరచ%ా, అరణ� మందు Tx #ð�xK %S` 9ా#S]ద క;మ4#SంA 9ా#S" "ర�4
లమ	 �ేయ	దునను ��ంట-". 14141414 అP�ే TEను 9ా#S" ర1ిuంప%ా ఏ అన�
జనుల; చూA#� P� అన�జనులలk నుం(f TEను 9ా#S" ర1ిuంAJT° 9ా#S
PQదుట Tx Txమ మ	నక; దూషణ కల;గక;ండ�నటB6  TEనను��"న పK�ారమ	
�ేయక మ�"J". 15151515 మ#Sయ	 తమ�IషC���న Vగ\హమ	ల ననుస#Sంపవలsన"
�Å#S, 9ారF Tx Vధులను తృణ÷క#SంA Tx కటCడల ననుస#Sంపక TEను
"య!ంAన VW\ా ంJ ��నమ	లను అపVతKపరచ%ా 16161616 ఇ�ెdదన" TEను
Z2లVAd నట-Cయ	, �ాల; �ేT:ల; పKవ ©̈ంచునట-Cయ	T:ౖన సకల �ేశమ	లక;
ఆభరణమగ	 �ేశమ	లk"�I 9ా#S" ర1ిuంపన" 9ారF అరణ�మ	లk ఉండ%ాTE
TEను పKమ�ణమ	 �ేZిJ". 17171717 అPనను 9ారF నhంA ��క;ండ�నటB6
9ా#Sయందు క"క#SంA, అరణ�మ	లk TEను 9ా#S" "ర�4లమ	 �ేయక ��J".
18181818 9ారF అరణ�మ	లk ఉండ%ాTE 9ా#S 1ిల6 ల�� ఈల�గ	 Z2లVAdJ"]రF ]
తండ�K ల ఆ�xరమ	 లను అనుస#Sంపకయ	, 9ా#S పదzతpలనుబట-C  పKవ#SNంప
కయ	, 9ారF 12టBC ��"న �ేవతలను ప��ంA !మ	4ను ]రF
అపVతKపరచు��నకయ	 నుండ�(f. 19191919 ] �ేవ�డ T:ౖన PQ�9ాను TETE గనుక
Tx కటCడల ననుస#SంA Tx Vధులను %?r��" TEను "య!ంAన VW\ా ంJ��నమ	
లను ఆచ#Sంచు(f. 20202020 TEను ] �ేవ�డT:ౖన PQ�9ా న" ]రF



�ె>Zి��నునటB6  ఆ VW\ా ంJ��నమ	ల; Txక;ను ]క;ను మధ�ను సూచన%ా
ఉండ�ను. 21212121 అPనను ఆ జనుల; స} Tx ]ద JరFగబ(f, �xమనుస#SంA
బKదుకవలsన" TE"Adన Tx కటCడలను అనుస#Sంపకయ	, Tx Vధులను
%?r��నకయ	, TEను "య!ంAన VW\ా ంJ ��నమ	లను అపVతKపరA#S గనుక,
9ారF అరణ�మ	లk ఉండ%ాTE TEను Tx #ð�xK %S` 9ా#S]ద క;మ4#SంA Tx
�Åపమ	 9ా#S]ద ¬రFd��ందున" యను��ంట-". 22222222 అP�ే TEను పKత�m���న
అన�జనుల మధ� Tx Txమ మ	నక; దూషణ కల;గక;ండ�నటB6  ఏ
జనులలkనుం(f 9ా#S" ర1ిuంAJT° ఆ జనుల; చూచుచుండ%ా Tx హసNమ	
9:నుకక; ¬Zి Tx 9ా%ాw నమ	 T:ర9E#SdJ". 23232323 మ#Sయ	 9ారF Tx Vధుల
ననుస#Sంపక Tx కటCడలను తృణ÷క#SంA, TEను V¥�ంAన VW\ా ంJ��నమ	లను
అపVతK పరA, 24242424 తమ 1ితరFల; 12టBC ��"న Vగ\హమ	లను ప��ంప %�ర%ా,
అన�జనులలk 9ా#S" �ెదర%tట-C  సకల�ేశమ	ల లk"�I 9ా#S" 9:ళ6%tటBC దున"
పKమ�ణమ	 �ేZిJ". 25252525 TEను PQ�9ాన" 9ారF �ె>Zి��నునటB6  9ా#S" Vస4
యమ	 TUం��ంపవలsన" అనుకcలమ	 �ా" కటCడలను �xమ	 బKదుక;టక;
పKãజనకరమ	ల; �ా" Vధులను 9ా#S�IAdJ". 26262626 �¾>చూ>"
అ%S`గ	ండమ	�xట-ంA బ> �xనమ	ల "చుdట�ేత తమ	4ను �xమ	
అపVతKపరచు ��న"AdJ". 27272727 �ాబట-C  నరప�తpK (x, ఇW\ా P�Úయ	ల�� మ�ట
ల�(f ఇటB6  పKకట-ంప�మ	పKభ	వగ	 PQ�9ా Z2ల Vచుdన�ేమన%ా ]
1ితరFల; TxPQడల అJక\మమ	�ేZి నను` దూÌింA 28282828 9ా#S�I�ెdదన" TEను
పKమ�ణ ప�ర�క మ	%ా �ె1ిuన �ేశమ	లk"�I TEను 9ా#S" ర1ిuంAన తరF 9ాత,
ఎతNPన ±క ��ండTE%ా", దటC���న ±క వృmమ	TE%ా" �xమ	



చూAనప�(ెల6 ను బల;ల; అ#Suం చుచు, అరuణలను అ#Suంచుచు, అక�డ
ప#Sమళ ధూపమ	 పKJÌి¡ ంచుచు, �ాTxరuణమ	ల; �ేయ	చు Txక; �Åపమ	
ప�ట-C ంA#S. 29292929 ]రF ��వ�చున` ఉన`తసÍలమ	ల�!ట" TEన(f%SJ"; �ాబట-C
ఉన`తసÍలమను 1LరF TEట-వరక; 9ాడ�కలk నున`��. 30303030 �ావ�న
ఇW\ా P�Úయ	లక; ఈ మ�ట పKకట-ంప�మ	పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన
�ేమన%ా] 1ితరFల #§J" ]రFను అపVతpK లsౖJ#³ 9ారF 12టBC ��"న
Vగ\హమ	లను అనుస#Sంచుచు ]రFను వ���xరFలsౖJ#³; 31313131 TEట-వరక;ను ]రF
అరuణలను అ#SuంA ] క;మ�రFలను అ%S`గ	ండ �xట-ంచునప�డ�, ]రF
12టBC ��"న Vగ\హమ	ల"`ట-�I ప�జజ³Zి అప VతpK లగ	 చుTx`#³;
ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, Tx±దw ]రF V�xరణ �ేయ	దు#ా? Tx yవమ	��డ�
Txవలన ఆలkచన ]క; �ొరFకదు; ఇ�ే పKభ	9:ౖన PQ�9ా 9ాక;� 32323232
అన�జనుల�! భ�!]�� P� జనుల�! �ేయ	నటB6  �¤మ	ను ��య�లక;ను
#ాళ6క;ను ప�జ�ేతp మ" ]రను��నుచుTx`#³. ]రF ఇచûPంAన�x"
పK�ార��న`ట-�I" జరFగదు. 33333333 Tx yవమ	��డ� Tx #ðదKమ	 క;మ4#Sంచుచు,
బµహÑబలమ	��ను �xAన �ేJ��ను TEను ]12ౖన అ¥��ారమ	 �ేZ2దను. 34343434
మ#Sయ	 TEను #ðదKమ	 క;మ4#Sంచుచు, బµహÑబలమ	��ను �xAన �ేJ��ను
!మ	4ను �ెదర%tట-Cన ఆ య� �ేశమ	 లలkనుం(fయ	 జనులలkనుం(fయ	
TEను !మ	4ను సమ కc#Sd 35353535 జనమ	ల;న` అరణ�మ	లk"�I !మ	4ను
ర1ిuంA, అక�డ మ	ఖ�మ	ü%ా ]�� 9ా�జ?�మ�(ెదను; ఇ�ే PQ�9ా
9ాక;�. 36363636 ఐగ	1ీNయ	ల�ేశప� అరణ�మ	లk TEను ] 1ితరFల��
9ా�జ?�మ�(fనటBC  ]��ను 9ా�జ?� మ�(ెదను; ఇ�ే పKభ	9:ౖన PQ�9ా 9ాక;�.



37373737 �ేJ కఱÃ�I\ంద !మ	4ను �xట-ంA "బంధనక; లkపర�ెదను. 38383838 మ#Sయ	
Tx]ద JరFగబడ�9ా#S" �ోషమ	 �ేయ	9ా#S" ]లk ఉండక;ండ
పK�ే��Iం�ెదను, �xమ	 �ాప�ర మ	న` �ేశమ	లkనుం(f 9ా#S" ర1ిuం�ెదను %ా"
TEను PQ�9ాన" ]రF �ె>Zి��నునటB6  9ారF ఇW\ా P�ల; �ేశమ	లk
పK9EhంచరF. 39393939 ఇW\ా P�ల; Pంట-9ార ల�#ా, ]రF Txమ�ట Vన" PQడల
]రF 12టBC ��"న Vగ\హమ	లను, ] �IషC���నటBC %ా ప��ంచు��ను(f, %ా" ]
అరuణల�ేతను ] Vగ\ హమ	ల�ేతను Tx ప#S�దzTxమమ	ను
అపVతKపరచక;(f అ" పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 40404040 "జమ	%ా
ఇW\ా  P�Úయ	ల ఉన`త���న ��ండయగ	 Tx ప#S�దz  పర�తమందు
�ేశమ	లkనున` ఇW\ా P�Úయ	లందరFను Txక; ZLవ�ేయ	దురF; ఇ�ే పKభ	9:ౖన
PQ�9ా 9ాక;�. అచdటTE TEను 9ా#S" అం%§క#Sం�ెదను. అచdటTE ]
పKJÌి¡ త���న యరuణలను, ] పKథమ ఫల�xనమ	లను, పKJÌి¡ తమ	లగ	 ]
�ానుకలన"`ట-" TEనం%§క#Sం�ెదను. 41414141 జనమ	లలkనుం(f TEను !మ	4ను
ర1ిuంచునప�డ�ను, !మ	4ను �ెదర%tట-Cన ఆ య� �ేశమ	 లలkనుం(f
!మ	4ను సమకcరFdనప�డ�ను, ప#Sమళధూప మ	%ా !మ	4ను
అం%§క#Sం�ెదను, అన�జనులPQదుటను ] మధ�ను నను` TEను
ప#S�దzపరచు��ందును. 42424242 ] 1ితరFల�I�ెdదన" TEను పKమ�ణ ప�ర�కమ	%ా
�ె1ిuన �ేశమ	నక;, అన%ా ఇW\ా P�Úయ	ల �ేశమ	నక; TEను !మ	4ను
ర1ిuంచునప�డ� TETE PQ�9ాన" ]రF �ె>Zి��ందురF. 43434343 అచdట �ే#S ]
పKవరNనను, !మ	4ను ]రF అపVతK పరచు��"న ] �I\యల"`ట-" మనసుq
నక; �ెచుd��", ]రF �ేZిన దు� �I\యలనుబట-C  !మ	4ను ]#³



అస ©̈�ంచు��ందురF. 44444444 ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, ] దు#ా4ర¶తనుబట-Cయ	 ] �ా"
�ేషCలనుబట-Cయ	 �ాక Tx Txమమ	నుబట-CP� TEను ] �×ల�గ	న �ేయ%ా TETE
PQ�9ాన" ]రF �ె>Zి��ందురF. 45454545 ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;� మ#Sయ	
PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 46464646 నరప�తpK (x, 
మ	ఖమ	 ద�fణప�తటBC  JKప���" ద�fణ�ేశమ	నక; పKకట-ంప�మ	, ద�fణ�ేశప�
అరణ� మ	నుగ�#Sd పKవAంA ఇట6 నుమ	 47474747 ద�fణ�ేశమ�, PQ�9ా మ�ట
ఆల�Iంచుమ	పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాTEను లk అ%S`
#ాజబ¿టMCదను, అ�� లkనున` పచd" �ెట6 "`ట-" ఎం(fన �ెట6 "`ట-"
ద ©̈ంచును, అ�� ఆ#S��క;ండనుండ�ను, ద�fణ��క;� nదల;��"
ఉతN ర��క;�వరక; భ�మ	ఖమంతయ	 �x" �ేత �ాలdబడ�ను. 48484848 అ��
ఆ#S��క;ండ PQ�9ాT:ౖన TEను �x"" #ాజబ¿ట-CJన" సమసN���న జనులక;
�ె>య బడ�ను. 49494949 అã� పKభ	9ా PQ�9ా�డ� గ�ఢ ���న మ�టల;
పల;క;9ాడ� �ా(x అ" 9ారF నను` గ�#Sd �ెప�దుర" TEనంట-".

PQ¨¼జ³�ల; 21PQ¨¼జ³�ల; 21PQ¨¼జ³�ల; 21PQ¨¼జ³�ల; 21

1111 అప�డ� PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m���... PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222
నరప�తpK (x, PQర�షల�మ	 తటBC   మ	ఖమ	 JKప���",
ప#S�దzసÍలమ	లనుబట-C  ఇW\ా P�Úయ	ల�ేశమ	నుగ�#Sd పKవAంA ఇట6 నుమ	
3333 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాTEను క; V#�¥�T:ౖ J". JపరFలTE!
దుషpC లTE! లk ఎవరF నుండక;ండ అంద#S" "ర�4లమ	 �ేయ	ట�?r Tx
ఖడ¶ మ	 ఒరదూZి య	Tx`ను. 4444 JపరFల�! దుషpC ల�! PQవరFను ]లk



ఉండక;ండ ద�fణ��క;� nదల;��" ఉతN ర��క;�వరక; అంద#S" "ర�4లమ	
�ేయ	ట�?r Tx ఖడ¶ మ	 �x" ఒరలk నుం(f బయల;�ే#Sయ	న`��. 5555
PQ�9ాT:ౖన TEను Tx ఖడ¶ మ	 మరల ఒరలkపడక;ండ �x"
దూZియ	Tx`న" జనులందరF �ె>Zి��ందురF. 6666 �ావ�న నరప�తpK (x,
"ట�C రFu Vడ�వ�మ	, 9ారF చూచుచుండ%ా  నడ�మ	 బదwలగ	నటB6
మT°దుఃఖమ	�� "ట�C రFu Vడ�వ�మ	. 7777 వ� "ట�C రFu V(f�ెద9Eమ" 9ారF
"న`డ�గ%ా వ�శ\మ��నమ	 వచుdచున`దను దు#ా�రN Txక; Vనబ(f న��,
అంద#S గ	ం(ెల; క#S%S��వ�ను, అంద#S �ేతpల; బల ß̈నమవ�ను, అంద#S
మనసుqల; అ¥ైర�పడ�ను, అంద#S ¹�ాళØ6  రవ�ను, ఇంత%ా �×డ�
వచుdచున`��; అ�� వ�ేdయ	న`�� అ" �ెప�మ	; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 8888
మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను. 9999
నరప�తpK (x, వ� ఈ మ�టల; పKకటన�ేZి ఇట6 నుమ	PQ�9ా Z2లVచుdన
�ేమన%ా అ��%� ఖడ¶ మ	 ఖడ¶ �¤ కనబడ�చున`��, అ�� పదునుగల�ై
��రFగ	12ట-Cయ	న`��. 10101010 అ�� %tపu వధ �ేయ	ట�?r పదును 12ట-Cయ	న`��,
తళతళల�డ�నటB6  అ�� ��రFగ	12ట-Cయ	న`��; ఇటB6 ండ%ా Tx క;మ�రF"
దండమ	 ఇతర దండమ	ల"`ట-" తృణ÷క#Sంచున�� అ" �ె1ిu మనమ	
సం��Ìిం�ెదమ�? 11111111 మ#Sయ	 దూయ	టక; Zిదzమగ	నటB6  అ��
��రFగ	12టBC 9ా"±దw  నుంచబ(fయ	ం(ెను, హతమ	 �ేయ	9ాడ�
పటBC ��నునటB6 %ా అ�� పదునుగల�ై ��రFగ	 12టCబ(fయ	న`��. 12121212 నరప�తpK (x
అంగల�రFdమ	, �³కల;9Eయ	మ	, అ�� Tx జనుల]���I" ఇW\ా P�Úయ	ల
పK¥xనుల]���I" వచుdచున`��, ఖడ¶ భయమ	 Tx జనులక; తటZిÍ ంAన��



గనుక  �¾డను చరచు��నుమ	. 13131313 Wóధనక>%?ను, తృణ÷క#Sంచు దండమ	
#ాక��PనTE!? ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 14141414 నరప�తpK (x, �ేతpల;
చరచు��నుచు సమ��xరమ	 పKవAంప�మ	, ఖడ¶ మ	 మ	మ�4రF #?ట-C ంపబ(fన�ై
జనులను హతమ	�ేయ	న�ై య	న`��, అ�� %tపu9ా" అంతఃప�రమ	 ��Ad
9ా" హతమ	 �ేయ	న��. 15151515 9ా#S గ	ం(ెల; క#S%S��వ�నటB6 ను, పడ�ోKయ	
అడiమ	ల; అ¥�కమ	లగ	నటB6 ను, 9ా#S గ	మ4 మ	లలk TEను ఖడ¶ మ	
దూZ2దను; అయ�ã� అ�� తళతళల�డ�చున`��, హతమ	 �ేయ	ట�?r అ��
దూయ బ(fయ	న`��. 16161616 ఖడ¶ మ�, Zిదzప(fయ	ండ�మ	; క;(f9:ౖప� చూడ�మ	,
ఎడమ9:ౖప� JరFగ	మ	, ఎక�డ క; ప" య	ండ�T° అక�(f�I JరFగ	మ	 17171717
TEనుకcడ Tx �ేతpల; చరచు��" Tx �Å\ ధమ	 ¬రFd��ందును; PQ�9ా నగ	
TETE మ�ట ఇAd య	Tx`ను. 18181818 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m���
PÀల�గ	 Z2లV�ెdను. 19191919 నరప�తpK (x, బబ	లkను #ాà ఖడ¶ మ	వచుdటక;
#?ండ� మ�ర¶మ	లను ఏరuర చుమ	. ఆ#?ండ�ను ఒక �ేశమ	లkనుం(f వచుdనటB6
సూAంచుట�?r ±క హసN ర�పమ	 %§య	మ	, పటCణప� �¥� ��నను �x"
%§య	మ	. 20202020 ఖడ¶ మ	నక; అ¹4య	ల పటCణమగ	 రబµËక; ఒక
మ�ర¶మ	ను, య��x�ేశమం దున` �Kా �ారమ	ల; గల పటCణమగ	
PQర�షల�మ	నక; ఒక మ�ర¶మ	ను ఏరuరచుమ	. 21212121 బµటల; *ల;�bట #?ండ�
మ�ర¶మ	ల; *ల; సÍలమ	న శక;నమ	 �ె>Zి��ను టక; బబ	లkను #ాà
"ల;చుచుTx`డ�; అతడ� బµణ మ	లను ఇటB అటB ఆ(fంచుచు,
Vగ\హమ	ల�ేత V�xరణ �ేయ	చు, �ార�మ	నుబట-C  శక;నమ	 చూచుచుTx`డ�.
22222222 PQర�షల�మ	 ఎదుట గ	మ4మ	లను పడ%tటBC  యంతK మ	ల;



12టBC మ"య	, హతమ	�ేయ	దమ"య	, ధ�" ఎతpN మ"య	, జయధ�"
ëగ¶ర%ా ఎతpN మ"య	, గ	మ4 మ	లక; ఎదురF%ా పడ%tటBC  యంతKమ	ల;
ఉంచు మ"య	, ��బËల; 9Eయ	మ"య	, మ	టC(f ��బËల; కటBC  మ"య	
PQర�షల�మ	నుగ�#Sd తన క;(fతటBC న శక;నమ	 కనబ(ెను. 23232323
పKమ�ణమ	ల; �ేZి��"న 9ా#S�I ఈ శక; నమ	 వ�రÍమ	%ా కనబడ�ను; అP�ే
9ారF పటCబడ�నటB6  9ారF �ేZి��"న �ాపమ	ను అతడ� 9ా#S జj® పకమ	నక;
�ె1ిuంచును. 24242424 �ాబట-C  పKభ	9:ౖన PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుd చుTx`డ�]
అJక\మమ	ల; బయల;పడ�టవలన ] సమసN  �I\యలలkనుం(f ] �ాపమ	ల;
అగ	పడ�నటB6  ] �ోషమ	 ]రF మనసుqనక; �ెచుd��"నందునను, TEను
!మ	4ను జj® పకమ	 �ేZి��"నందునను ]రF �ెP� A�I�య	Tx`రF. 25252525
%ాయప(fన9ా(x, దుషpC (x, ఇW\ా P�Úయ	లక; అ¥�ప¬, �ోషసమ�1ిN �ాలమ	న
క; ¬రFuవAdయ	న`��. 26262626 పKభ	9:ౖన PQ�9ా ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�తల�టమ	ను ¬Zి9Eయ	మ	 �I#§ట మ	ను ఎతpN మ	, ఇ��
Pకను ఇటB6 ండదు. ఇక]దట చు" ఘను"%ాను ఘను" చు"%ాను
�ేయ	మ	. 27272727 TEను �x"" పడ�ోKయ	దును పడ�ోKయ	దును పడ �ోKయ	దును;
�x" ¯ా�సÍ ~కరN వచుdవరక; అ��య	 "ల;వదు, అప�డ� TEను �x""
అత"�I�ెdదను. 28282828 మ#Sయ	 నరప�తpK (x, వ� పKవAంA ఇట6 నుమ	
అ¹4య	లనుగ�#Sdయ	, 9ారF �ేయ	 "ందను గ�#Sdయ	 పKభ	9:ౖన
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాహతమ	 �ేయ	టక; ఖడ¶ మ	 ఖడ¶ �¤
దూయబ(fయ	న`��, తళతళల�డ�చు ��రFగ	12ట-Cన ఖడ¶ మ	 వధ�ేయ	టక;
దూయబ(fయ	న`��. 29292929 శక;న%ాండ�K  ��రక; మ�య� దరîనమ	ల;



చూచుచుండగను, 9ారF వ�రÍ���న 9ాట-" ]క; �ెప�చుండగను, �ోషసమ�1ిN
�ాలమ	న hmTUం�� హతpలsౖన దు#ా4రF¶ ల ��డల పKక�న అ�� "ను` పడ
9Eయ	ను. 30303030 ఖడ¶ మ	ను ఒరలk9Eయ	మ	; వ� సృÌిC ంప బ(fన సÍలమ	లkTE
వ� ప�ట-Cన �ేశమ	లkTE TEను క; hm V¥�ంతpను. 31313131 అచdటTE Tx
#ðదKమ	ను ]ద క;మ4#Sం�ెదను, Tx ఉగ\�x%S`" ]ద రగ	ల బ¿టMC  దను,
Txశనమ	 �ేయ	టయందు TEరuరFలsౖన కc\ రFలక; "ను` అపu%Sం�ెదను. 32323232
అ%S` "ను` !ంగ	ను,  రకNమ	 �ేశమ	లk �ారFను,  9:న`ట-�I"
జj® పకమ	నక; #ాకయ	ందువ�; PQ�9ానగ	 TETE మ�ట ఇAd య	Tx`ను.

PQ¨¼జ³�ల; 22PQ¨¼జ³�ల; 22PQ¨¼జ³�ల; 22PQ¨¼జ³�ల; 22

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను. 2222
నరప�తpK (x, �Kా ణ}" �ేయ	 ఈ పటCణమ	నక; వ� ¬రFu ¬రFdదు9ా? �x"�I
వ� ¬రFu ¬రFdT:డల అ���ేయ	 Á̈య�I\యల"`ట-" �x"�I �ె>యజ³Zి
PÀల�గ	న పKకట-ంపవలsను. 3333 పKభ	 9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా
�ాలమ	 వచుd నటB6  నరహత�ల; �ేయ	 పటCణమ�, "ను` అపVతK
పరచు��నునటB6  Vగ\హమ	ల; 12టBC ��ను పటCణమ�, వ� �ేZిన నరహత�ల�ేత
క; 9E TEర¯ాÍ పన �ేZి ��ంట-V, వ� 12టBC ��"న Vగ\హ మ	ల�ేత "ను` 9E
అపVతKపరచు��ంట-V, 4444 క; 9E hm �ె1ిuంచు ��ంట-V, h�Ô సంవతqరమ	ల;
వచుdటక; 9E �ారణ ���JV. �ాబట-C  అన�జనమ	లలk "ం�xసuదమ	%ాను,
సకల�ేశమ	లలk అప}¯ా�సuదమ	%ాను "ను` "య !ంచుచుTx`ను. 5555 
స]పసుÍ ల�! దూరసుÍ ల�! అంద రFను అప�×#SN ��ం��న�xనవ"య	 అల6 #S��



"ం(fన�xన వ"య	 "ను` అపహZింతpరF. 6666 లk" ఇW\ా P�Úయ	ల
పK¥xనులందరFను తమ శ�IN��ల�� నరహత��ేయ	దురF, 7777 లk త>దండ�K ల;
అవమ�నnందుదురF,  మధ�నున` పర�ే�ల; �ౌరèన�మ	 TUందుదురF,
లk తం(fKల�" 9ారFను Vధవ#ాండ�K ను ©̈ంZింపబడ�దురF, 8888 Txక;
పKJÌి¡ తమ	లగ	 వసుN వ�లను వ� తృణ÷క#SంచుచుTx`వ�, Tx
VW\ా ంJ��నమ	లను వ� అపVతKపరచుచుTx`వ�. 9999 ��ం(ెమ	ల; �ె1ిu
నరహత� �ేయ	9ారF లk �ాప�ర మ	Tx`రF, పర�తమ	ల]ద ´¢జనమ	
�ేయ	9ారF  మధ� "వZించుచుTx`రF, లk �ామ V�ార �ేషCల;
జరFగ	చున`V. 10101010 తమ తం(fK మ�Tx�xûదనమ	 ¬య	 9ారF లk నుTx`రF,
అ�APQ� బ ©̈ÌిCPQ�న ZీN �" �ెరFప�9ారF లk �ాప�రమ	Tx`రF. 11111111 ఒకడ� తన
��రFగ	9ా" ´µర�ను కc(f Á̈య�I\యల; �ేయ	ను, మ#S±కడ�
�ామ�తpరF(ై తన �Åడ>" అపVతKపర చును, లk జనుల; తం(fK క;మ�#?Nయగ	
తమ స� ద#S" �ెరFప�దురF. 12121212 నను` మరA��P నరహత��?r లంచమ	
ప�చుd��ను9ారF లk నుTx`రF, అ1ిuAd వ(fi  ప�చుd��"  ��రFగ	9ా#S"
బµ¥�ంచుచు వ� బలవంత మ	%ా 9ా#S" �ోచు��నుచుTx`వ�; ఇ�ే పKభ	9:ౖన
PQ�9ా 9ాక;�. 13131313 వ� ప�చుd��"న అTx�య ల�భమ	ను, వ� �ేZిన
నరహత�లను TEను చూA Tx �ేతpల; చరచు��నుచుTx`ను. 14141414 TEను క; hm
V¥�ంప బ¢వ��ాలమ	న ఓరFd��నుటక; �x>నంత ¥ైర�మ	  హృదయమ	నక;
కల�x? స ©̈ంచునంత బలమ	  క;ండ�Tx? PQ�9ానగ	 TETE మ�ట
ఇAdయ	Tx`ను, �x"" TEను T:ర9EరFN ను,  అపVతKతను బÐJN %ా ¬Zి
9Eయ	ట�?r 15151515 అన�జనులలk "ను` �ెదర%tటBC దును, ఇతర �ేశమ	లక; "ను`



9:ళ6%tటBC దును. 16161616 అచdట అన� జనుల ఎదుటTE  అంతట 9E భKషp¡ డ9:ౖ TEను
PQ�9ాన" వ� �ె>Zి��ందువ�. 17171717 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక;
పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 18181818 నరప�తpK (x, ఇW\ా P�Ú య	ల; Tx దృÌిC �I
మషpC వంట-9ా#?r#S, అందరFను ��>! లk" ఇతN(fయ	 తగరమ	ను ఇనుమ	ను
Zీసమ	 T:ౖ#S, 9ారF 9:ం(f మషpC వంట-9ా#?r#S. 19191919 �ావ�న పKభ	9:ౖన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా]రందరFను మషpC  వంట-9ా#?rJ#S. TEను !మ	4ను
PQర�షల�మ	 మధ�ను ��గ	�ేZ2దను, ఒకడ� 9:ం(fయ	 ఇతN(fయ	 ఇనుమ	ను
Zీసమ	ను తగర మ	ను ��గ	�ేZి ��>!లk 9EZి �x"]ద అ%S` ఊ��
క#S%SంAనటB6  20202020 Tx �Åపమ	 �ేతను #ðదKమ	�ేతను !మ	4ను ��గ	�ేZి
అక�డ !మ	4ను క#S%Sంతpను. 21212121 !మ	4ను ��గ	�ేZి Tx �Å�ా%S`" ]]ద
ఊద%ా "శdయమ	%ా ]రF �x"లk క#S%S��వ�దురF. 22222222 ��> !లk 9:ం(f
కరFగ	నటB6  ]రF �x"లk క#S%S��వ�దురF, అప�డ� PQ�9ాT:ౖన TEను Tx
�Å\ ధమ	ను ]]ద క;మ4#SంAJన" ]రF �ె>Zి��ందురF. 23232323 మ#Sయ	
PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 24242424 నరప�తpK (x,
PQర�షల�మ	 నక; �మ�ట పKకట-ంప�మ	వ� పVతKమ	 �ా" �ేశమ	9:ౖ
య	Tx`వ� 25252525 ఉగ\త ��నమందు క; వరªమ	 #ాదు, అందులk పKవకNల;
క;టK�ేయ	దురF, గ#Sèంచు చుండ� Zింహమ	 9Eటను *ల;dనటB6  9ారF
మనుషp�లను భ�fంతpరF. ¯�తpN లను దKవ�మ	ను 9ారF పటBC ��ందురF, �x"లk
�xల�మం��" 9ారF Vధవ#ాండ�K %ా �ేయ	దురF, 26262626 �x" య�జక;ల; Tx
ధర4WాసN �మ	ను "#ాక #SంచుదురF, Txక; పKJÌి¡ తమ	లగ	 వసుN వ�లను అపVతK
పరచుదురF, పKJÌి¡ త���న�x"�I" ¯ా¥xరణ���న�x"�I" ´éద��ంచరF,



పVతK�¤�ో అపVతK�¤�ో �ె>Zి��ను టక; జనులక; TEరuరF, TEను V¥�ంAన
VW\ా ంJ��నమ	లను ఆచ#SంపరF, 9ా#S మధ� TEను దూÌింపబడ�చుTx`ను. 27272727 
�x"లk అ¥�పతpల; ల�భమ	 సం�ా��ంచుట�?r నరహత� �ేయ	టలkను
మనుషp�లను నhంపజ³య	టలkను 9Eటను *ల;d ��(ేళ6వలs ఉTx`రF. 28282828 
మ#Sయ	 �x" పKవకNల; వ�రÍ���న దరîనమ	ల; కనుచు, PQ�9ా ఏ!య	
Z2ల Vయ�నప�డ�పKభ	9:ౖన PQ�9ా PÀల�గ	 Z2ల VచుdచుTx`డ"
�ెప�చు, వట-C¯��ె%ాండKP జనుల; కట-Cన మంట-%�డక;
గచుdప�తప�య	9ా#?rయ	Tx`రF. 29292929 మ#Sయ	 ¯ామ�న� జనుల;
బల��x�రమ	�ేయ	చు �ొం%S>ంచుదురF, 9ారF �ºనులను ద#SదుK లను ©̈ంZించు
దురF, అTx�యమ	%ా 9ారF పర�ే�లను బµ¥�ంచుదురF. 30303030 TEను �ేశమ	ను
�ాడ��ేయక;ండ�నటB6  �Kా �ారమ	ను ��టCపరచుటక;ను, బదwలsౖన సందులలk
"ల;చుటక;ను, త%Sన 9ా(ెవడ" TEను ఎంత V�x#SంAనను ఒక(ైనను కనబడ
ల�దు. 31313131 �ావ�న TEను Tx �Å\ ధమ	ను 9ా#S]ద క;మ4 #Sంతpను, 9ా#S పKవరNన
ఫలమ	 9ా#S]���I ర1ిuంA Tx ఉగ\�x%S`�ేత 9ా#S" ద ©̈ంతpను; ఇ�ే పKభ	9:ౖన
PQ�9ా 9ాక;�.

PQ¨¼జ³�ల; 23PQ¨¼జ³�ల; 23PQ¨¼జ³�ల; 23PQ¨¼జ³�ల; 23

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m���... PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222
నరప�తpK (x, ఒక త>6�I ప�ట-Cన PదwరF ZీN �ల; కలరF. 3333 �రF ఐగ	ప�N �ేశమ	లk

జjరత�మ	 �ేZి#S, ¸°వన�ాలమం�ే జjరత�మ	 �ేయ	చు వAd#S, అక�డ 9ా#S�I
ఆ>ంగనమ�PQను, అక�డ 9ా#S కTx��ాలప� చనులను ప�రFషpల; న>1ి#S. 4444



9ా#Sలk 12దw�x" 1LరF ఒహþల�, ఆ�� స�ద#S 1LరF ఒహþÚబµ. �రF Txక;
12ం(f6  �ేయబ(fన9ా#?r క;మ� రFలను క;మ�#?Nలను క"#Sఒహþల�యను 1LరF
��¹Ö  నునక;ను, ఒహþÚబµయను 1LరF PQర� షల�మ	నక;ను �ెందుచున`V.
5555 ఒహþల� Txక; 12ం(f6 �ేయబ(fనను వ���xరమ	�ేZి 6666 తన Vట�ాండK]ద
బహÑ%ా ఆశ 12టBC ��", ధూమÖవరÞమ	గల వసN �మ	ల; ధ#Sంచు��"న

Z2ౖTx�¥�పతpల;ను అ¥��ారFల;ను అందమ	గల ¸°వనుల;ను గ	ఱÃమ	లsక;�
#ðతpల;ను అగ	 అష�C రF9ా#S" ¹ ©̈ం�ెను. 7777 అ�� �ామ	క;#ా>#§J%ా
అష�ª రF9ా#Sలk మ	ఖు�లగ	 9ారంద#SPQదుట JరFగ	చు, 9ారంద#S��
వ��చ#Sంచుచు, 9ారF 12టBC ��"న Vగ\హమ	ల"`ట-" ప��ంచుచు,
అపVతpK #ాల�PQను. 8888 మ#Sయ	 ఐగ	ప�N లk TEరFd��"న జjరత�మ	ను ఇ��

మ�నకయ	ం(ెను, అచd టTE �x" ¸°వనమం�ే ప�రFషpల; �x"�� శయ
"ంA#S, �x" చనులను ఆ>ంగనమ	 �ేZి#S, �ామ	క;లsౖ �x"�� VW షమ	%ా
వ���xరమ	 �ేZి#S. 9999 �ావ�న �x" Vట�ాండKక; TEను �x""
అపu%SంAయ	Tx`ను, అ�� ¹ ©̈ంAన అష�ª రF9ా#S�I �x"" అపu%SంA
య	Tx`ను. 10101010 �రF �x" మ�Tx�xûదనమ	 ¬Zి#S, �x" క;మ�రFలను
క;మ�#?Nలను పటBC ��" �x"" ఖడ¶ మ	�ేత చం1ి#S; PÀల�గ	న ఆ�� ZీN �లలk
అప�×#SN�ాలsౖ hm TUం�ెను. 11111111 �x" �ెలs6 లsౖన ఒహþÚబµ �x"" చూA �ామ	
కత�మందు �x"" !ంA అక��ేZిన జjరత�మ	లకంటM మ#S ఎక;�వ%ా
జjరత�మ	 �ేZ2ను. 12121212 పKశసN  వసN � మ	ల; ధ#SంAన9ారFను Z2ౖTx�¥�పతpల;ను

అ¥��ారFల;ను గ	ఱÃమ	లsక;� #ðతpల;ను ¯êందర�మ	గల ¸°వనుల;ను అగ	
అష�ª రF9ా#?rన తన ��రFగ	9ా#S" అ�� ¹ ©̈ం �ెను. 13131313 అ��



అపVతpK #ాల�PQన"య	, 9ా#SదwరFను ఏక#§JTE పKవ#SNంచుచుTx`ర"య	 Txక;
�ె>Z2ను. 14141414 మ#Sయ	 అ�� య¥�కమ	%ా వ���xరమ	 �ేయవలsన" �Å#Sన�ై,
nలలక; న(fకటB6 ను తలల]ద AతKవరÞమ	 గల �ా%ాల;ను 12టBC ��"
#ాచకళల;గల9ా#?r 15151515 Zిందూ రమ	�� ప�యబ(f %�డ]ద �ెక�బ(fన9ా#?r, తమ
జన4�ేశ���న కÚwయ	ల�ేశప� బబ	లkను 9ా#Sవంట- కÚw య	ల పటమ	లను
చూA ¹ ©̈ం�ెను. 16161616 అ�� 9ా#S" చూAన9:ంటTE ¹ ©̈ంA కÚwయ�ేశమ	నక;
9ా#S ±దwక; దూతలను పం1ి 9ా#S" 1ి>1ించు��న%ా 17171717 బబ	 లkను 9ారF
సం´¢గమ	 �Å#SవAd జjరత�మ	�ేత �x"" అపVతK పరA#S; 9ా#S�ేత అ��
అపVతKపరచబ(fన తరF 9ాత, �x" మనసుq 9ా#S�I PQడమ�PQను. 18181818 ఇటB6
అ�� జjరత�మ	 అ¥�కమ	%ా�ేZి తన మ�Tx�xûదనమ	 ¬Zి 9EZి��T:ను గనుక
�x" అక� Vషయమ	లk TEను ఆWాభగ	`డT:ౖనటBC  �x" Vషయమ	లkను

ఆWాభగ	`డ T:ౖJ". 19191919 మ#Sయ	 ¸°వన��నమ	లందు ఐగ	ప�N  �ేశ మ	లk �xను
జ#S%SంAన వ���xరమ	 మనసుqనక; �ెచుd��" అ�� మ#S ఎక;�వ%ా
వ���xరమ	 �ేయ	చు వ�ెdను. 20202020 %ా(fద గ	ఱÃమ	లవంట- Zిగ	¶ మ�>న
¹హమ	గల తన Vట �ాండKయందు అ�� ¹హమ	 "ల;ప�చుం(ెను. 21212121

¸°వన�ాలమందు వ� ఐగ	1ీNయ	ల�ేత  చనులను న> 1ించు��"న సంగJ
జj® పకమ	 �ేZి��"  బµల��ాలప� దు�ా�ర�మ	ను �ేయవలsన" వ�
చూచుచుంట-V. 22222222 �ావ�న ఒహþÚబµ, పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2ల
Vచుdన�ేమన%ా మనసుqనక; ఎడ�����Pన  Vట �ాండKను #³1ి
నల;��క;�ల; 9ా#S" ]���I ర1ిuం�ెదను. 23232323 గ	ఱÃమ	లT:క;�
బబ	లkను9ా#S" కÚwయ	లను అ¥�పతpలను పK¥xTx¥��ారFలనంద#S"



అష�ª #§య	లను ¯êందర�మ	గల W \షp¡ లను అ¥�పతpలను అ¥��ారFలను
&రFలను మంతpK లను అంద#S" ]���I TEను ర1ిuంచు చుTx`ను. 24242424
ఆయ	ధమ	ల; పటBC ��" చక\మ	ల;గల రథమ	ల��ను %tపu Z2ౖన�మ	��ను
9ారF ]���I వAd, �³(ెమ	లను (xళ6ను పటBC ��" hర¯ాN  ణమ	ల; ధ#Sంచు��"
9ారF ]���I వAd "ను` చుటBC ��ందురF, 9ారF తమ మ#ా�ద��ప�న "ను`
h�fంచునటB6  TEను"ను` గ�#Sdన ¬రFu 9ా#Sకపu%Sంతpను. 25252525 ఉగ\త�� 9ారF
"ను` h�fంచునటB6  Tx #�షమ	 క; చూప�దును,  �ెవ�లను  మ	క;�ను
9ారF �ెగ%�య	దురF, లk W ÌింAన9ారF ఖడ¶ మ	�ేత కcల;దురF, 
క;మ�రFలను  క;మ�#?Nలను 9ారF పటBC ��ందురF, లk W ÌింAన 9ారF
అ%S`�ేత ద ©̈ంపబడ�దురF. 26262626  బటCలను ల�%S 9EZి  ¯�గZ2ౖన నగలను
అపహ#SంచుదురF. 27272727 ఐగ	ప�N ను Vక �Åరకయ	, అచdట వ� �ేZిన
వ���xర!క మనసుqనక; �ెచుd��నకయ	 నుండ�నటB6  ఐగ	ప�N �ేశమం దుం(f
వ� �ేZిన వ���xరమ	ను దు�ా�ర�మ	ను లk నుండక;ండ ఈల�గ	న
మ�"uం�ెదను. 28282828 పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ావ�
�ే�ÌింAన9ా#S�I"  మనసుq ఎడ���న 9ా#S�I" "ను` అపu%SంచుచుTx`ను.
29292929 �ే�షమ	�ేత 9ారF "ను` బµ¥�ంతpరF,  క�ాC #Sèతమంతయ	 పటBC ��"
"ను` వసN � ß̈నమ	%ాను ��గంబ#S%ాను Vడ� తpరF; అప�డ�  9EWా�త�మ	ను
 దు�ా�ర�మ	ల;ను  జjరత�మ	ను 9:ల6 (fయగ	ను. 30303030 వ� అన�జనుల��
�ేZిన వ���xరమ	నుబట-Cయ	 వ� 9ా#S Vగ\హమ	లను ప��ంA
అపVతKపరచు��నుటనుబట-Cయ	 క; ఇV సంభVంచును;  అక� పKవ#SNంAనటBC
వ�ను పKవ#SNంA JV గనుక అ�� �ానమ	 �ేZిన �ాతKను  �ేJ�I�ెdదను. 31313131



పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా అక� �ానమ	 �ేZిన, లkతpను
9:డల;uనుగల �ాతKలk"�� వ�ను �ానమ	 �ేయవలsను. 32323232 అందులk �ానమ	
�ేయ వలZిన�� �xలయ	న`�� గనుక ఎగ�xÈయ	 అప}స� మ	ను క;
తటZిÍ ం�ెను. 33333333  అక�PQ�న ��¹Ö ను �ాతK VTxWóపదKవమ	ల�� "ం(fన��,
వ� �x"లk "�� �xK %S మతpN #ాల9:ౖ దుఃఖమ	�� "ంపబడ�దువ�. 34343434
అడ�గ	మటBC నక; �x" �ానమ	�ేZి �ాతKను �ెక�ల; �ేZి 9ాట-�� 
సNనమ	లను 12రFక;��ందువ�; TETE మ�టPAdయ	Tx`ను; ఇ�ే పKభ	9:ౖన
PQ�9ా 9ాక;�. 35353535 పKభ	9:ౖన PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుd చుTx`డ�వ�
నను` మరA 9:నుకక; ��K Zి9EZిJV గనుక  దు�ా�ర�మ	లక;ను
వ���xరమ	నక;ను #ావల Zిన hmను వ� భ#Sం�ెదవ�. 36363636 మ#Sయ	
PQ�9ా Tx�×ల�గ	 Z2లV�ెdనునర ప�తpK (x, ఒహþల�క;ను ఒహþÚబµక;ను
వ� ¬రFu ¬రFdదు9ా? అట6 P�ే 9ా#S Á̈యకృత�మ	లను 9ా#S�I
�ె>యజ³య	మ	. 37373737 9ారF వ���x#Sణ	ల;ను నరహత� �ేయ	9ారFT:ౖ
Vగ\హమ	ల�� వ��చ#SంA, Txక; క"న క;మ�రFలను Vగ\హమ	ల; !ంగ	నటB6
9ా#S" 9ాట-�I పKJÌిC ంA#S. 38383838 9ా#§ల�గ	న TxPQడల జ#S%SంచుచుTx`రF;
అ��య	%ాక ఆ ��నమం�ే, 9ారF Tx ప#S�దzసÍలమ	ను అపVతKపరAన
��నమం�ే, TEను "య!ంAన VW\ా ంJ ��నమ	లను ¯ామ�న���నమ	ల;%ా
ఎంA#S. 39393939 �xమ	 12టBC  ��"న Vగ\హమ	ల1Lరట తమ 1ిల6 లను చం1ినTx(ే
9ారF Tx ప#S�దzసÍలమ	లk ��Ad �x" నపVతK పరA, Txమం��రమ	లkTE
9ా#§ల�గ	న �ేZి#S. 40404040 మ#Sయ	 దూరమ	ననున` 9ా#S" 1ి>1ించు��నుట�?r
9ారF దూతను పం1ి#S; 9ారF #ా%ా 9ా#S��రక; వ� ¯ా`నమ	 �ేZి కను`లక;



�ాటBక12టBC ��" ఆభరణమ	ల; ధ#Sంచు ��" 41414141 ఘన���న మంచమ	]ద
కcరFdం(f బల6 ను Zిదz  పరA �x"]ద Tx ప#Sమళ దKవ�మ	ను �ైలమ	ను
12ట-CJV. 42424242 ఆల�గ	న జరFగ%ా, అచdట ఆ���� ఉం(fన 9Eడ�క%ాండK
సమ�హమ	±క� సంద(f Vనబ(ెను. సమ�హమ	నక; �ే#Sన �xK గ	బ¢తpల;
9ా#S±దwక; ఎ(x#S మ�ర¶మ	నుం(f వAd#S, 9ారF ఈ 9Eశ�ల �ేతpలక;
క(fయమ	ల; �¾(f%S 9ా#S తలలక; ప�దండల; చుట-C #S. 43434343 వ���xరమ	
�ేయ	ట�ేత బల ß̈ను#ాలsౖన �º"�� TEల�గంట-" అ�� మ#?న`ట-�I"
వ���xరమ	�ేయక మ�నదు. 44444444 9Eశ��� ¯ాంగత�మ	�ేయ	నటB6  9ారF �x"��
¯ాంగత�మ	 �ేయ	దురF, ఆల�గ	నTE 9ారF �ామ	క;#ాండKPన ఒహþల���ను
ఒహþÚబµ��ను ¯ాంగత�మ	 �ేయ	చువAd#S. 45454545 అP�ే వ���x#Sణ	 లక;ను
నరహంతక;#ాండKక;ను #ావలZిన hm JపరFలsౖన 9ారF �#S�I త%SనటBC %ా
V¥�ంతpరF; 9ారF వ���x#Sణ	ల�, నరహత��ేయ యJ`ంచుదురF. 46464646 ఇందుక;
పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా9ా#S]���I TEను Z2ౖన� మ	ను
ర1ిuంతpను, శతpK వ�ల; 9ా#S" బµ¥�ంచుట�?r �ోప�డ� ¯�మ	4%ా 9ా#S"
అపu%Sంతpను. 47474747 ఆ Z2ౖ"క;ల; #ాళØ6  రFV్వ 9ా#S" చంప�దురF, ఖడ¶ మ	�ేత
హతమ	 �ేయ	దురF, 9ా#S క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను చంప�దురF, 9ా#S
Pండ6 ను అ%S`�ేత �ా>d9Eయ	దురF. 48484848 ZీN �లందరF ] �ామ�తpరత��ప�న
�ేయకcడద" TEరFd��నునటB6  ] �ామ�తpరతను �ేశమ	లk నుండక;ండ
మ�"uంచుదును. 49494949 TETE PQ�9ాన" ]రF �ె>Zి��నునటB6  ]
�ామ�తpరతక; hm V¥�ంపబడ�ను, Vగ\హమ	లను ప��ంAన �ాపమ	ను
]రF భ#SంచుదురF.
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1111 �¾!్మ��యవ సంవతqరమ	 ప��యవ T:ల ప�� యవ ��నమ	న PQ�9ా
9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 నరప�తpK (x, ఈ��నమ	 1LరF
9Kా Zి య	ంచుమ	, TEట-��నమ	 1LరF 9Kా Zి య	ంచుమ	, ఈ ��నమ	 బబ	లkను
#ాà PQర�షల�మ	 ]���I వచుd చుTx`డ�. 3333 మ#Sయ	 JరFగ	బµటB�ేయ	
ఈ జనులను గ�#Sd య	పమ�న#§J%ా ఇటB6  పKకట-ంప�మ	పKభ	9:ౖన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాక;ండను �ెAd �x"లk ళØ6  ��Zి �x"" ��P�]ద
12టBC మ	. 4444 �¾డజబË nదలగ	 మంA మంA మ	క�ల"`య	 �ే#Sd అందులk
9EZి, మంA PQమ	కలను ఏ#S �x" "ంప�మ	. 5555 మందలk W \ష¡ ���న9ాట-"
¬Zి��నుమ	, అందున` PQమ	కల; ఉడ�క;నటB6  �xల కటMCల; ��గ	�ేయ	మ	,
�x"" బµగ	%ా ��ం%Sంచుమ	, ఎమ	కలను �xల;నంత%ా ఉ(f �Iంచుమ	. 6666
�ాబట-C  పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ానరహంతక;ల;న`
పటCణమ	నక; శ\మ; మ(fiగల క;ం(x, మ�నక;ండ మ(fi గ>%Sయ	ండ� క;ం(x,
క; శ\మ; *ట- �x" వంతpన పడల�దు, వం(fన�x"" మ	క�9:ంబ(f మ	క�%ా
�x"లkనుం(f ¬Zి��" రమ	4. 7777 �x"�ేత Aం��ంపబ(fన రకNమ	 �x"లk
కనబడ�చున`��, మట-C�� �x" క1ిu9Eయ	నటB6  �x"" TEల]ద క;మ4#Sంపక
వట-C  బండ]ద �x"" Aం��ం�ెను. 8888 �ావ�న Tx �Å\ ధమ	 #ా"Ad, TEను
పKJ�ారమ	 �ేయ	నటB6  అ�� Aం��ంAన రకNమ	 కపuబడక;ండ �x""
వట-Cబండ]ద TEనుండ "AdJ". 9999 పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా
నరహంతక;ల;న` పటCణమ	నక; శ\మ, TEనును VసN #SంA కటMCల;



1Lరdబ¢వ�చుTx`ను. 10101010 �xల కటMCల; 1LరFdమ	, అ%S` #ాజ బ¿టBC మ	,
మ�ంసమ	ను బµగ	%ా ఉడకబ¿టBC మ	. ఏ!య	 ఉండక;ండ ఎమ	కల; ప�#SN%ా
ఉడ�క;నటB6  �xరF Aక�%ా ��ంప�మ	. 11111111 తరF9ాత �x"�I త%S>న మషpC ను
మ(fiయ	 ��వ�నటB6  అ�� 9E(fPQ� ��రFగ	 పటBC వరక; వట-Cచట-C  ��P�]దTE
య	ంచుమ	. 12121212 అలసట ప�టBC  వరక; ఇంత%ా శ\దzప�చుd��"నను �x"
V¯ాN ర���న మషpC  ���xPQను, మషpC ��కcడ �x"" అ%S`లk 9Eయ	మ	, 13131313
క; క>%Sన అపVతKత  �ామ�తpరతP�; "ను` �భK పరచుటక; TEను
ప�ను��"నను వ� �భKపడక��JV, Tx �Å\ ధమ	ను ]ద ¬రFd��నువరక;
వ� �భK పడకయ	ందువ�. 14141414 PQ�9ాT:ౖన TEను మ�టPAd య	Tx`ను,
అ�� జరFగ	ను, TETE T:ర9E#?dదను TEను 9:నుక¬యను, క"క#Sంపను,
సం�xపపడను,  పKవరNనను బట-Cయ	  �I\యలనుబట-Cయ	 క; hm
V¥�ంపబడ�ను, ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 15151515 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక;
పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 16161616 నరప�తpK (x,  కను`ల �Iం12ౖన �x"" 
±దwనుం(f ఒక��ెబË�� ¬Zి9Eయ బ¢వ�చుTx`ను, వ� అంగల�రdవదుw
ఏడ�వవదుw  క`రF Vడ�వవదుw . 17171717 మృతpల�?r Vల�పమ	�ేయక "శîబwమ	%ా
"ట�C రFu Vడ�వ�మ	,  h#�భ�షణమ	ల; ధ#Sంచు��" �ాదరmల;
�¾డ�గ	��నవలsను,  12దవ�ల; మ�Zి��న వదుw  జనుల ఆ}రమ	
భ	�ంపవదుw  18181818 ఉదయమందు జను లక; TEను పKకట-ంAJ", ¯ాయంతనమ	న
Tx ´µర� చ"��%ా ఆయన Tx �ాజj® 1ింAనటB6  మరFTxట- ఉద యమ	న TEను
�ేZిJ". 19191919 వ� �ేZిన9ాట-వలన �¤మ	 �ె>Zి��నవలZిన సంగJ వ� మ���
�ెపu9ా అ" జనుల; నన`డ�గ%ా 20202020 TEను 9ా#S�� ఇట6 ంట-" PQ�9ా 9ాక;�



Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2ల V�ెdను. 21212121 ఇW\ా P�Úయ	లక; �ల�గ	న
పKకట-ం ప�మ	పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా ]క;
అJశయ�సuదమ	%ాను, ] కను`లక; మ	చdట %ాను, ] మనసుqనక;
ఇషCమ	%ాను ఉన` Tx ప#S�దz  సÍలమ	ను TEను �ెరపబ¢వ�చుTx`ను, ]రF
9:నుక V(fAన ] క;మ�రFల;ను క;మ�#?Nల;ను అక�డTE ఖడ¶ మ	�ేత
కcల;దురF. 22222222 అప�డ� TEను �ేZినటB6  ]రFను �ేయ	దురF, ] 12దవ�ల;
మ�Zి��నకయ	ందురF, జనుల ఆ}రమ	ను ]రF భ	�ంపకయ	ందురF. 23232323
] h#� భ�షణమ	లను తలల]దనుం(f ¬యకయ	, ] �ాద రmలను
�ాదమ	లనుం(f ¬యకయ	, అంగల�రdకయ	, ఏడ�కయ	 నుందురF, ఒక"
TUకరFచూA "ట�C రFuల; Vడ�చుచు ]రF �ేZిన �ోషమ	లనుబట-C  ]రF
�öణÝంA ��వ�దురF. 24242424 PQ ¼̈జ³�ల; ]క; సూచన%ా ఉండ�ను, అతడ�
�ేZినదంతట- పK�ారమ	 ]రFను �ేయ	దురF, ఇ�� సంభVంచునప�డ� TEను
పKభ	9:ౖన PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" ]రF �ె>Zి��ందురF. 25252525 నరప�తpK (x, 9ా#S
ఆశ\యమ	ను అJశయ�సuద మ	ను 9ా#S�I కను`ల �Iం12ౖన�x"" 9ారF
ఇచûPంచు �x"", 9ా#S క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను TEను ¬Zి9Eయ	
��నమ	నందు క; సమ��xరమ	 �ె>యజ³య	ట�?r త1ిuంచు��" వAdన
±కడ� ±దwక; వచుdను. 26262626 ఆ ��నమ	నTE Vకను మ�నమ	%ా ఉండక,
త1ిuంచు��" వAdన 9ా"�� సuషCమ	%ా మ�టల�డ�దువ�; 27272727 TEను
PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" 9ారF �ె>Zి��నునటB6  వ� ఈ #§J" 9ా#S�I
సూచన%ా ఉందువ�.
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1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222
నరప�తpK (x, అ¹4య	ల తటBC  మ	ఖమ	 JKప���" 9ా#S"గ�#Sd PÀ మ�ట
పKవAంప�మ	. 3333 అ¹4య	ల�#ా, పKభ	9:ౖన PQ�9ా మ�ట ఆల�Iంచు(f.
పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాTx ప#S�దzసÍలమ	 అపVతKపరచ
బ(fనప�డ�, ఇW\ా P�Úయ	ల �ేశమ	 �ాడ��ేయబ(fన �ాలమ	న య��x9ారF
�ెరలk"�I ��Pనప�డ�, ]రF సం��షమ" �ెప���నుచు వAdJ#S గనుక 4444
TEను !మ	4ను త�రFuననుండ� మనుషp�లక; ¯ా�సÍ ~ మ	%ా అపu%Sం�ెదను,
9ారF తమ (ే#ాలను ] �ేశ మ	లk9EZి ] మధ� �ాప�రమ	ందురF, 9ారF ]
పంటల; JందురF ] �ాల; �xK గ	దురF. 5555 TEను రబµË పటCణమ	ను ఒంటMల
¯ాల%ా �ేZ2దను, అ¹4య	ల �ేశమ	ను %tఱÃల �ొ(fi %ా �ేZ2దను, అప�డ�
TEను PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" ]రF �ె>Zి��ందురF. 6666 మ#Sయ	 పKభ	9:ౖన
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా ]రF �ేతpల; చరచు��" �ాళ6�� TEలత"`
ఇW\ా P�Ú య	ల శ\మను చూA ] మనసుqలk" Jర¯ా�రమ	 ��ల��
ఉల6 ZింAJ#S గనుక TEను PQ�9ాT:ౖ య	Tx` న" ]రF �ె>Zి��నునటB6  7777
TEను ]క; V#�¥�T:ౖ, !మ	4ను జనమ	లక; �ోప�డ�¯�మ	4%ా అపu%Sంతpను,
అన� జనులలk ఉండక;ండ !మ	4ను "ర�4లమ	 �ేతpను, జనమ	 �ాక;ండ
!మ	4ను నhంపజ³తpను సమ�లధ�ంసమ	 �ేతpను. 8888 మ#Sయ	 పKభ	9:ౖన
PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుd చుTx`డ�ఇతర జనమ	ల"`ట-�I" య��x
9ా#S�I" ´éద �¤! య" ¹య�áయ	ల;ను W PÀరF పటCణప� 9ారFను



అందురF గనుక 9999 త�రFuననున` 9ా#S" ర1ిuంA, �ేశమ	నక;
భ�షణమ	%ానున` ��>�¤ర ప�రమ	లగ	 బé�ే�Ìీ¹తpను బయలs4ãనును
�Iర��xPమ	ను ¹య�áయ	ల స#Sహదుw లk%ానున` పటCణమ	ల"`ట-",
అ¹4య	లనంద#S" 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మ	%ా అపu%Sంతpను; 10101010 జనమ	లలk
అ¹4య	ల; ఇకను జj® పకమ	నక; #ారF. 11111111 TEను PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న"
¹య�áయ	ల; �ె>Zి ��నునటB6  TEల�గ	న 9ా#S�I hm V¥�ంతpను. 12121212
మ#Sయ	 పKభ	9:ౖన PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుd చుTx`డ�ఎ�ో]య	ల;
య��x9ా#S]ద పగ¬రFd ��నుచుTx`రF, ¬రFd��నుటలk 9ారF బహÑ%ా �ోషp
లsౖ#S గనుక పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా 13131313 ఎ�ోమ	]ద Tx
�ెP��x1ి, మనుషp�ల�! ప�వ� ల�! �x"లk నుండక;ండ TEను
సమసNమ	ను "ర�4లమ	 �ేయ	దును, �ేమ�ను పటCణమ	 nదల;��" TEను
�x" �ాడ� �ేయ	దును,ద�xనువరక; జనులందరFను ఖడ¶ మ	�ేత కcల;దురF.
14141414 Tx జనులsౖన ఇW\ా P�Úయ	ల�ేత ఎ�ోమ	 9ా#S]ద Tx పగ ¬రFd��ందును,
ఎ�ో]య	ల Vష య��� Tx �Åపమ	నుబట-Cయ	 Tx #ðదKమ	నుబట-Cయ	 TEను
ఆలkAంAన�x"" 9ారF T:ర9EరFdదురF, ఎ�ో ]య	ల; Tx �Å\ ధమ	
�ె>Zి��ందురF; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 15151515 మ#Sయ	 పKభ	వగ	 PQ�9ా ఈ
మ�ట Z2లVచుd చుTx`డ�Óీ>ÌీNయ	ల; పగ¬రFd��నుచు Txశమ	 �ేయ	చు,
మ�న" �Å\ ధమ	గల9ా#?r Jర¯ా�రమ	 �ేయ	చు పగ¬రFd��నుచుTx`రF గనుక
16161616 పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాÓి>ÌీNయ	ల]ద TEను �ెP� �x1ి
�?#³¬య	లను "ర�4లమ	�ేZ2దను. సమ	దK ¬రమ	న "వZించు W షమ	ను
నhంపజ³Z2దను. 17171717 �Å\ ధ మ	�� 9ా#S" h�fంA 9ా#S]ద Tx పగ ప�#SN%ా



¬రFd��ందును; TEను 9ా#S ]ద Tx పగ ¬రFd��న%ా TEను PQ�9ాT:ౖ
య	Tx`న" 9ారF �ె>Zి��ందురF.

PQ¨¼జ³�ల; 26PQ¨¼జ³�ల; 26PQ¨¼జ³�ల; 26PQ¨¼జ³�ల; 26

1111 మ#Sయ	 పద��ండవ సంవతqరమ	 T:ల nదట- ��నమ	న PQ�9ా 9ాక;�
Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 నరప�తpK (x, PQర�ష
ల�మ	నుగ�#Sdఆ} జనమ	లక; �x�రమ	%ానున` పటC  ణమ	 పడ%tటCబ(ెను,
అ�� Txవశమ�PQను, అ�� �ా(ై ��Pనందున TEను ప#Sప�రÞమ	 TUం��J" అ"
త�రF �ె12uను గనుక 3333 పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన
�ేమన%ాత�రFపటCణమ�, TEను క; V#�¥� T:ౖJ", సమ	దKమ	 �x"
తరంగమ	లను ��ంగజ³య	 #§J%ా TEను అTEకజనమ	లను  ]���I
ర1ిuం�ెదను. 4444 9ారF వAd త�రF±క� �Kా �ారమ	లను కc>d �x" �Åటలను
పడ%tటBC దురF, TEను �x"]దనున` మంట-" తp(fA 9Eయ	దును, �x""
వట-Cబండ%ా �ేZ2దను. 5555 సమ	దKమ	 �x" Txవ#Sంచును, అ�� వలల; పరచుటక;
�bటగ	ను, TETEమ�ట PAdJ", ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;� అ��
జనమ	లక; �ోప�డ�¯�మ4గ	ను. 6666 బయట- ��లమ	లk నున` �x" క;మ�#?Nల;
కJN�ాలగ	దురF, అప�డ� TEను PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" 9ారF �ె>Zి��ందురF.
7777 పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా#ా#ాజగ	 బబ	లkను#ాజ?ౖన
T:బ	క�ెKజరFను TEను త�రFపటCణమ	 ]���I ర1ిuంచుచుTx`ను, అతడ�
గ	ఱÃమ	ల��ను రథ మ	ల��ను #ðతpల��ను గ	ంప�ల; గ	ంప�ల;%ానున`
Z2ౖన�మ	��ను ఉతN ర��క;�నుం(fవAd 8888 బయట-��లమ	 లk"  క;మ�#?Nలను



ఖడ¶ మ	�� చం1ి,  �?దురF%ా బ	రFàల; కట-C ంA ��బË9EPంA  �?దురF%ా
(xల; T:తpN ను. 9999 మ#Sయ	 అతడ�  �Kా �ారమ	లను పడ %tటBC ట�?r
యంతKమ	ల; సం¥�ంA %tడi ండK��  �Åట లను పడ%tటBC ను. 10101010 అత"�I
గ	ఱÃమ	ల; బహÑ V¯ాN ర మ	%ా ఉన`V, అV ధూÈ PQగర%tటC%ా అ�� "ను`
కమ	4ను, áటసందుల;గల పటCణమ	లk"�I Z2ౖ"క;ల; ��ర బ(fనటB6  అతడ� 
�Åటలలk పK9Ehంచునప�డ� #ðతpల ±క�య	 చక\మ	ల±క�య	
రథమ	ల±క�య	 ధ�"�ేత  �Kా �ారమ	ల; కం1ించును. 11111111 అతడ� తన
గ	ఱÃ  మ	ల (ెక�ల�ేత  �ధుల"`య	 అణగ�ొK�I�ంచును,  జనులను
ఖడ¶ మ	�� హతమ	 �ేయ	ను,  పK´µవమ	 నక; Aహ`మ	లsౖన సN ంభమ	ల;
TEలను కcల;ను. 12121212 9ారF  ఐశ�ర�మ	ను �ోచు��ందురF,  వరNకమ	ను
అపహ #SంతpరF,  �Kా �ారమ	లను పడ%tటBC దురF,  Vల�స మం��రమ	లను
�ాడ��ేయ	దురF,  #ాళ6ను  కలపను  మంట-" ళ6లk మ	ంA9Eయ	దురF.
13131313 ఇటB6  TEను  సం%§తTxదమ	ను మ�"uం�ెదను,  Zి�x#ాTxద !కను
Vనబడదు, 14141414 "ను` వట-Cబండ%ా �ేయ	దును, వలల; పరచు��నుటక;
�bటగ	దువ� Vకను కటCబడక య	ందువ�. TETE మ�ట PAdయ	Tx`ను; ఇ�ే
పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 15151515 త�రFనుగ�#Sd పKభ	వగ	 PQ�9ా
Z2లVచుd న�ేమన%ావ� కcల;నప�డ� కల;గ	 ధ�"య	, హతp
లగ	చున`9ా#S �³కల;ను, లk జరFగ	 %tపuవధయ	 �º�పమ	ల; V"
కం1ించును. 16161616 సమ	దKప� అ¥�పతpలంద రFను తమ
Zిం}సనమ	ల]దనుం(f ��%S, తమ ���ా�P లను VAతK���న వసN �మ	లను
¬Zి9EZి, ��గ	ల;ప(fన 9ా#?r TEలను కcరFdం(f గడగడ వణక;చు "ను` చూA



Vస4యపడ�దురF. 17171717 9ారF "ను`గ�#Sd అంగల�రFu వచన ��JN  ఈల�గ	న
అందురFసమ	దK "9ాస���న�xTx, ఖ��JTUం��న పటÞణమ�, 9:టB6
Txశన���JV? సమ	దK పKయ�ణమ	 �ేయ	టవలన �x"�I" �x" "9ాసులక;ను
బలమ	 క>%?ను, సమ	దK9ాసులంద#S" �Jల6 �ేZిన�� ఇ�ే. 18181818 ఇప�డ� వ�
కc>నందున �º�పమ	ల; కం1ించుచున`V, వ� 9:È6��వ�ట చూA
సమ	దK�º�పమ	ల; కదల; చున`V. 19191919 పKభ	9:ౖన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా"9ాసుల;ల�" పటCణమ	లవలsTE TEను "ను` �ాడ��ేయ	
నప�డ� మ} సమ	దKమ	 "ను` మ	ంచునటB6 %ా  ]���I TEను
అ%ాధజలమ	లను ర1ిuం�ెదను, ప�#ాతన �ాలమందు �ా�xళమ	లk"�I
��%S��Pన9ా#S±దw   వ�ండ�నటB6  TEను "ను` పడ9EZి, వ� జనమ	ల�"
�xన వగ	ట�?r ప�#ాతన�ాలమ	లk �ా(ైన జనుల±దw భ�! �I\ందనున`
సÍలమ	లలk క; "9ాసమ	 "రÞPంతpను, �ా�xళమ	లk"�I ��%S ��వ�9ా#S��
కcడ "ను` "వZింప జ³Z2దను. 20202020 మ#Sయ	 సyవ�ల; "వZించు భ�!]ద
TEను మ}ఘన�ార�మ	 కల;గజ³తpను; 21212121 "ను` �J�I �ారణమ	%ా జ³తpను,
వ� ల�క��వ�దువ�, ఎంత 9:ద�Iనను 9:న`ట-�I" కనబడక య	ందువ�; ఇ�ే
పKభ	9:ౖన PQ�9ా 9ాక;�.

PQ¨¼జ³�ల; 27PQ¨¼జ³�ల; 27PQ¨¼జ³�ల; 27PQ¨¼జ³�ల; 27

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను. 2222
నరప�తpK (x, త�రF పటC  ణమ	గ�#Sd అంగల�రFu వచన��JN  �x"�×ల�గ	
పKకటన �ేయ	మ	 3333 సమ	దKప�#³వ�ల]ద "వZించు�xTx, అTEక �º�పమ	లక;



పKయ�ణమ	�ేయ	 వరNకజనమ�, పKభ	9:ౖన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాత�రF పటCణమ�TEను సంప�రÞ ¯êందర�మ	 కల�xనన"
వను ��నుచుTx`9E; 4444  స#Sహదుw ల; సమ	దKమ	లమధ� ఏరu(ెను, 
hలu�ారFల; "ను` సంప�రÞ ¯êందర�మ	 గల�x"%ా �ేZియ	Tx`రF. 5555 
ఓడలను WøరF�ేశప� సరళవృmప� మ�Ö ను�� కటBC దురF, లsబµT°ను �ేవ �xరF
మ�Ö ను �ె1ిuంA  ఓడ��య�ల; �ేయ	దురF. 6666 బµ�ాను±క�
Zింధూరమ�Ö ను�ేత  �Åలల; �ేయ	 దురF, �I¬Nయ	ల �º�పమ	లనుం(f వAdన
గ	ంàమ�Ö నునక; దంతప� �ెక�డప�ప" ����%S క; 1ీటల; �ేయ	దురF. 7777 క;
జ?ం(x%ా ఉండ�ట�?r  �ెర�xపల; ఐగ	ప�N నుం(f వAdన VAతKప� ప"గల అVZ2
TxరబటC�� �ేయ బడ�ను; ఎÚ�ా�º�పమ	లనుం(f వAdన లధూమÖ వరÞమ	ల;
గల బటC  వ� �xం��"%ా కప���ందువ� 8888 త�రFపటC  ణమ�, Zీ�ోను
"9ాసుల;ను అర�దు "9ాసుల;ను క; ఓడకæÀసుల;%ా ఉTx`రF, 
స�జనులక; �ే#Sన పKజj®  వంతpల; క; ఓడ Txయక;ల;%ా ఉTx`రF. 9999 %?బల;
ప"9ా#Sలk ప"�ె>Zిన 12దwల;  ఓడలను బµగ	�ేయ	 9ారF%ా నుTx`రF,
సమ	దKమందు  సరక;ల; ��నుట�?r సమ	దKపKయ�ణమ	�ేయ	 TxVక;ల
ãడల"`య	  #³వ�లలk ఉన`V. 10101010 �ారZీక �ేశప�9ారFను లcదు 9ారFను
ప�తp9ారFను  Z2ౖన�మ	లలk �ే#S క; Zి�ా Pల;%ా ఉTx`రF, 9ారF 
(xళ6ను hర¯ాN  ణమ	లను ధ#Sంచు9ారF, 9ా#S�ేత క; �ేజసుq క>%?ను. 11111111 
అర�దు 9ారF  Z2ౖన�మ	లk �ే#S చుటBC   �Kా �ారమ	లక; (xళØ6  త%S>ంA చుటBC
 �Kా �ారమ	ల]ద �ావ> �ాA  ¯êందర�మ	ను సంప�రÞ పర�ెదరF. 12121212 TxTx
Vధ���న సరక;ల; లk V¯ాN రమ	%ా నున`ందున త#§ªషp 9ారF �� వరNకమ	



�ేయ	చు, 9:ం(fయ	 ఇనుమ	ను తగరమ	ను Zీసమ	ను ఇAd  సరక;ల;
��ను���ందురF. 13131313 %³\�³య	ల;ను తpబµల;9ారFను ��Ì2క;9ారFను లk
వరNక9ా��ారమ	 �ేయ	చు, నరFలను ఇతN(f వసుN వ�లను ఇAd  సరక;ల;
��ను���ందురF, 14141414 ��గ#ా49ారF గ	ఱÃమ	లను య	�xz శ�మ	లను
కంచర%ా(fదలను ఇAd  సరక;ల; ��ను���ందురF; 15151515 ద�xను9ారFను ��
వరNక 9ా��ారమ	 �ేయ	దురF, �xల �º�పమ	ల వరNకమ	ల;  వశమ	న
నున`V; వరNక;ల; దంతమ	ను �ÅV�xరF మ�Ö నును ఇAd  సరక;ల;
��ను���ందురF. 16161616 �ేత �ేయబ(fన VVధ వసుN వ�లను ��ను���నుట�?r
Zి#Sయనుల; �� వరNక9ా��ారమ	 �ేయ	దురF, 9ారF పచd#ాళ6ను ఊ�xరంగ	
నూల;�� క;టCబ(fన *రలను అVZ2Txర బటCలను పగడమ	లను రత`మ	లను
ఇAd  సరక;ల; ��ను ���ందురF. 17171717 మ#Sయ	 య��x9ారFను ఇW\ా P�ల;
�ేశసుÍ ల;ను లk వరNక 9ా��ారమ	 �ేయ	చు, !`తp %�ధుమల;ను
!�ాPల;ను �ేT:య	 �ైలమ	ను గ	%S¶ల మ	ను ఇAd  సరక;ల;
��ను���ందురF. 18181818 దమసు� 9ారF ¼̈లkËను �xK �Ôరసమ	ను �ెల6 బÐచుdను
ఇAd V¯ాN ర���న  సరక;ల;ను ��నుసుల;ను ��ను���ందురF. 19191919 ద�xను
9ారFను %³\�³య	ల;ను నూల; ఇAd  సరక;ల; ��ను���ందురF.
ఇనుపప"మ	టBC ను క¬qయ� �?నయ� అను సుగంధదKవ�మ	ల;ను 
సరక;లక; బదు>య�బడ�ను. 20202020 ద�xను 9ారF VAతK���న ప"గల �ౌకప�
తpండ�6  ¬Zి��" అమ	4దురF. 21212121 అరáయ	ల;ను �³�xరF అ¥�పతpలందరFను
�� వరNకమ	 �ేయ	దురF, 9ారF %tఱÃ1ిల6 లను ��టäC  ళ6ను �¤కలను ఇAd 
సరక;ల; ��ను���ందురF, �ట- "Ad 9ారF �� వరNకమ	 �ేయ	దురF. 22222222 ÌLబ



వరNక; ల;ను #ామ� వరNక;ల;ను �� వరNకమ	 �ేయ	దురF. 9ారF అJ
పKశసN���న గంధవర¶మ	లను Vల;వగల TxTx Vధ���న రత`మ	లను
బం%ారమ	ను ఇAd  సరక;ల; ��ను���ందురF. 23232323 }#ాను9ారFను
కTE`9ారFను ఏ�ెను 9ారFను ÌLబ వరNక;ల;ను అష�ª రF వరNక;ల;ను �Iల4దు
వరNక;ల;ను �� వరNకమ	 �ేయ	దురF. 24242424 �రF లk వరNక;లsౖ ¯�గZ2ౖన
వసN �మ	లను ధూమÖవరÞమ	గలVయ	 క;టBC ప"�� �ేయబ(fనVయ	నగ	
బటCలను Vల;వగల నూల;ను బµగ	%ా �ేయబ(fన గట-C  �xK ళ6ను ఇAd 
సరక;ల; ��ను���ందురF. 25252525 త#§ªషp ఓడల; క; బండ�6 %ా ఉన`V. వ�
ప#Sప�రÞ���న�xన9:ౖ మ}ఘనమ	%ా సమ	దKమ	]ద కcరFdTx`వ�. 26262626 
�Åలల; 9Eయ	 9ారF మ}సమ	దKమ	లk"�I "ను` ��K య%ా త�రFu %ా>
సమ	దKమధ�మందు "ను` బదwల;�ేయ	ను. 27272727 అప�డ�  ధనమ	ను 
సరక;ల;ను వ� బదు>చుd వసుN  వ�ల;ను  TxV క;ల;ను 
ఓడTxయక;ల;ను  ఓడల; బµగ	�ేయ	9ారFను �� వరNకమ	 �ేయ	9ారFను
లk నున` Zి�ాPలందరFను లkనున` జనసమ�హమ	 ల"`య	 వ�
కcల; ��నమం�ే సమ	దKమధ�మందు కcల;దురF. 28282828  ఓడTxయక;ల; 9EZిన
�³కలవలన  ఉప%\ా మమ	ల; కం1ించును; 29292929 �Åలల; పటBC ��ను 9ారందరFను
TxVక;ల;ను ఓడTxయక;ల;ను తమ ఓడల ]దనుం(f ��%S ¬రమ	న ">A 30303030
"ను`గ�#Sd మ} Wóక��JN  పKల�1ించుచు, తమ తలల]ద బ	%S¶  ��Zి ��నుచు,
బ�(f�ెలk ��రF6 చు 31313131 ��రక; తలల; బ¢(f �ేZి��" nలలక; %�T:ల; కటBC ��"
మనhdంతగల9ా#?r "ను`గ�#Sd బహÑ%ా అంగల�రFdదురF. 32323232 9ారF "ను`
గ�#Sd పKల�పవచన��JNత�రF పటCణమ�, �� ¯ాట-PQ�న పటCణ�¤��?



సమ	దKమ	లk మ	"%S లయ��� ��Pన పటCణమ�, క; సమ���న పటCణ�¤��?
33333333 సమ	 దKమ	]ద వAdన  సరక;లను పం1ింA �xల జనమ	 లను
తృ1ిN పరAJV, V¯ాN ర���న  ప�xరÍమ	ల�ేతను  వరNకమ	�ేతను
భ�పతpలను ఐశ�ర�వంతpల;%ా �ేZి JV. 34343434 ఇప�డ� అ%ాధజలమ	లలk
మ	"%S సమ	దKబలమ	 �ేత బదwలsౖJ9E,  వరNకమ	ను 
య�వతqమ�హమ	ను ��కcడ కcలsTE య" �ెప���నుచు బహÑ%ా ఏడ�d
దురF. 35353535 "ను` బట-C  �º�ప"9ాసులందరF V´µK ంJ TUందు దురF, 9ా#S #ాàల;
వణక;దురF, 9ా#S మ	ఖమ	ల; Aన` బ¢వ�ను. 36363636 జనులలk" వరNక;ల; "ను`
అపహZించుదురF �J�I Á̈తpవగ	దువ�, వ� బÐJN %ా Txశనమగ	దువ�.

PQ¨¼జ³�ల; 28PQ¨¼జ³�ల; 28PQ¨¼జ³�ల; 28PQ¨¼జ³�ల; 28

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను. 2222
నరప�తpK (x, త�రF అ¥� పJ�� ఈల�గ	 పKకట-ంప�మ	పKభ	వగ	 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాగ#S�షp¡ డ9:ౖTE TUక �ేవతను, �ేవతT:ౖనటBC  సమ	దKమ	
మధ�ను TEను ఆZీనుడT:ౖ య	Tx`ను అ" వను��ను చుTx`వ�; వ�
�ేవ�డవ� �ాక మ�నవ�డ9:ౖ య	ం(fయ	 �ేవ�"�I త%Sనంత అ� �Kా యమ	
క>%Sయ	Tx`వ�, వ� �x"P�ల;నకంటM జj® నవంతpడవ�,ఒ క;
మర4���న�ే��య	 ల�దు. 3333  జj® నమ	�ేతను  V9Eకమ	�ేతను
ఐశ�ర�మ	TUం��JV, 4444  ధTx%ారమ	లలk"�I 9:ం(f బం%ారమ	లను �ెచుd
��ంట-V. 5555 క; క>%Sన జj® TxJశయమ	�ేతను వరNకమ	 �ేతను వ�
V¯ాN ర���న ఐశ�ర�మ	 సం�ా��ంచు��ంట-V, క; ఐశ�ర�మ	 క>%Sనద" వ�



గ#S�ంAన9ాడ9:ౖJV. 6666 �ా%ా పKభ	9:ౖన PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుd
చుTx`డ��ేవ�"�I త%Sనంత అ��Kా యమ	 క>%Sయ	న` 9ా(x, ఆల�Iంచుమ	; 7777 
TEను పర�ే�లను అన�జనులలk కc\ రFలను  ]���I ర1ిuంచుచుTx`ను,
9ారF  జj® న Wóభను �ెరFప�ట�?r తమ ఖడ¶ మ	లను ఒర�ºZి  ¯êందర� మ	ను
చపరతpరF, 8888 "ను` �ా�xళమ	లk పడ9EతpరF, సమ	దKమ	లk మ	"%S
చAdన9ా#SవలsTE వ� చతpN వ�. 9999 TEను �ేవ�డన" "ను` చంప�9ా"PQదుట
వ� �ెప� దు9ా? "ను` చంప�9ా"�ేJలk వ� మ�నవ�డ9E �ా" �ేవ�డవ�
�ావ� గ�x. 10101010 సున`Jల�" 9ారF చంపబడ� #§J%ా వ� పర�ే�ల�ేత చతpN వ�,
TETE మ�ట PAd య	Tx`ను; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 11111111 మ#Sయ	
PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 12121212 నరప�తpK (x,
త�రF #ాàను గ�#Sd అంగల�రFuవచన��JN  ఈల�గ	 పKకట-ంప�మ	పKభ	9:ౖన
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాప�రÞజj® నమ	ను సంప�రÞ¯êందర�మ	నుగల
కటCడమ	నక; మ���#SV 13131313 �ేవ�" ��టయగ	 ఏ�ెనులk వ�ంట-V, మ�ణÝక�మ	
%��¤¥�కమ	 సూర��ాంతమణÝ రకNవరÞప�#ాP సు>మ�" #ాP మరకతమ	
లమ	 పద4#ాగమ	 మ�ణÝక�మ	 అను అమ�ల� రత4మ	ల��ను
బం%ారమ	��ను వ� అలంక #Sంపబ(f య	Tx`వ�; వ� "య!ంపబ(fన
��నమ	న 1ిల6 న %�\ వ�ల; 9ాPంచు9ారFను క; Zిదz���#S. 14141414 అ� ÌLకమ	
TUం��న �?ర�బ	9:ౖ ±క ఆశ\యమ	%ా వ�ంట-V; అందు�³ TEను "ను`
"య!ంAJ". �ేవ�"�I పKJÌి¡ ంపబ(fన పర�తమ	]ద వ�ంట-V, �ాల;చున`
#ాళ6మధ�ను వ� సంచ#Sంచుచుంట-V. 15151515 వ� "య!ంప బ(fన ��నమ	
nదల;��" �ాపమ	 యందు కనబడ� వరక; పKవరNనVషయమ	లk వ�



య�xరÍవంతpడవ�%ా ఉంట-V. 16161616 అP�ే క; క>%Sన V¯ాN ర���న వరNకమ	�ేత
లkలkపల వ� అTx�యమ	 12ంచు��" �ాపమ	 �ేయ	చు వAdJV గనుక
�ేవ�" పర�తమ	]ద వ�ండ క;ండ TEను "ను` అపVతKపరAJ"
ఆశ\యమ	%ా ఉన` �?ర�బ�, �ాల;చున` #ాళ6మధ�ను Vకను సంచ #Sంపవ�,
"ను` Txశనమ	 �ేZిJ". 17171717  ¯êందర�మ	 చూచు��" వ� గ#S�ంAన9ాడ9:ౖ,
 �ేజసుq చూచు ��"  జj® నమ	ను �ెరFప���ంట-V, �ావ�న TEను "ను`
TEలను పడ9EZ2దను, #ాàల; చూచుచుండ%ా "ను` Á̈ళనకపu%Sం�ెదను. 18181818
వ� అTx�యమ	%ా వరNకమ	 జ#S%SంA కల;గజ³Zి��"న V¯ాN ర �ోషమ	ల�ేత
వ�  ప#S�దzసÍలమ	లను �ెరFప���ంట-V గనుక లkనుం(f TEను అ%S`
ప�ట-C ం�ెదను, అ�� "ను` �ా>d9Eయ	ను, జనులందరF చూచుచుండ%ా
�ేశమ	]ద "ను` బ�(f�ె%ా �ేZ2 దను. 19191919 జనులలk "ను` ఎ#S%Sన
9ారందరFను "ను` గ�#Sd ఆశdర�పడ�దురF. వ� బÐJN %ా Txశన��� �J�I
�ారణమ	%ా ఉందువ�. 20202020 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m���
PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 21212121 నరప�తpK (x,  మ	ఖమ	ను Zీ�ోను పటCణమ	9:ౖప�
JKప���" �x"గ�#Sd PÀ సమ��xరమ	 పKవAంప�మ	పKభ	వగ	 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా 22222222 Zీ�ోను పటCణమ�, TEను క; V#�¥�",  మధ�ను
ఘనత TUందుదును, TEను �x" మధ� ¬రFu¬రFdచు �x"" బట-C  నను`
ప#S�దz  పరచు ��న%ా TEను PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" 9ారF �ె>Zి ��ందురF.
23232323 TEను PQ�9ాన" 9ారF �ె>Zి��నునటB6  �ెగ	ల;ను రకNమ	ను �x"
�ధులలk"�I పం1ించుదును, నల;��క;�ల �x"]���I వచుd ఖడ¶ మ	�ేత 9ారF
హతp లగ	దురF, TEను పKభ	వగ	 PQ�9ాన" 24242424 ఇW\ా P�Ú య	ల;



�ె>Zి��నునటB6  9ారF చుటBC నుం(f 9ా#S" Jరస� #Sంచుచు వAdన 9ా#Sలk
ఎవరFను ఇక 9ా#S�I గ	చుd��ను మ	ండ�6 %ాT:ౖనను TU1ిuంచు కంప%ాT:ౖనను
ఉండరF. 25252525 పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాజనులలk �ె��#S��Pన
ఇW\ా P�Úయ	లను TEను సమకc#Sd, జనుల సమmమ	న 9ా#S మధ�ను నను`
TEను ప#S�దzపరచు ��ందును, అప�డ� Tx ZLవక;(ైన య��Åబ	నక; TE"Adన
తమ �ేశమ	లk 9ారF "వZిం�ెదరF. 26262626 9ారF అందులk "రûయమ	%ా
"వZింA Pండ�6  కటBC ��" �xK m��టల; TxటB��ందురF, 9ా#S చుటBC  ఉం(f 9ా#S"
Jరస�#Sంచుచు వAdన9ా#S కంద#S�I TEను hmV¥�ంAన తరF9ాత 9ారF
"ర»యమ	%ా "వZించు�ాలమ	న TEను తమ �ేవ�(ైన PQ�9ాT:ౖ
య	Tx`న" 9ారF �ె>Zి��ందురF.

PQ¨¼జ³�ల; 29PQ¨¼జ³�ల; 29PQ¨¼జ³�ల; 29PQ¨¼జ³�ల; 29

1111 ప��యవ సంవతqరమ	 ప��యవ T:ల పం(ెKండవ... ��నమ	న PQ�9ా
9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 నరప�తpK (x,  మ	ఖమ	ను
ఐగ	ప�N #ాజ?ౖన ఫ#�9:ౖప� JKప���" అత"గ�#Sdయ	 ఐగ	ప�N  �ేశ
మంతట-"గ�#Sdయ	 ఈ సమ��xర��JN  పKవAంప�మ	పKభ	వగ	 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా 3333 ఐగ	ప�N  #ాజ?ౖన ఫ#�, T:ౖల;న��లk పండ���"య	న`
12దwnసÚ, TEను క; V#�¥�"; T:ౖల;న�� Tx��, TETE �x" కల;గ జ³ZిJ" అ"
వ� �ెప���నుచుTx`9E; 4444 TEను  దవ�డ లక; %ాలమ	ల; త%S>ంA, 
నదులలkనున` �ేపలను  ��ల;సులక; అంటజ³Zి, T:ౖల;లkనుం(f "ను`ను 
��ల;సు లక; అంట-న T:ౖల; �ేపల"`ట-" బయట-�I ల�%?దను. 5555 "ను`ను



T:ౖల;న�� �ేపల"`ట-" అరణ�మ	లk �ారబ¢Z2 దను, ఎతpN  9ాడ�ను
కcరFd9ాడ�ను ల�క వ� �ెరపTEల ]ద పడ�దువ�, అడVమృగమ	లక;ను
ఆ�ాశప{లక;ను ఆ}రమ	%ా "�ెdదను. 6666 అప�డ� TEను PQ�9ాT:ౖ
య	Tx`న" ఐగ	1ీNయ	లందరF �ె>Zి��ందరF. ఐగ	ప�N  ఇW\ా P�Úయ	లక;
#?ల;6 ప�ల6 వంట- �ేJకఱÃ  ఆPQను; 7777 9ారF "ను` �ేత పటBC ��"నప�డ� వ�
V#S%S��P 9ా#S పKక�లలk గ	చుd��ంట-V, 9ారF ]ద ఆను��న%ా వ�
V#S%S��P 9ా#S నడ�మ	ల; V#S%S��వ�టక; �ారణ ���JV. 8888 �ాబట-C  పKభ	9:ౖన
PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుdచుTx`డ�TEను ]���I ఖడ¶ మ	 ర1ిuంA,
మనుషp�లను ప�వ�లను లkనుం(f "ర�4లమ	 �ేZ2దను, 9999 ఐగ	ప�N �ేశమ	
"#ా4నుష���� �ాడ�%ా ఉండ�ను, అప�డ� TEను PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" 9ారF
�ె>Zి��ందురF. T:ౖల;న�� Tx��, TETE �x" కల;గజ³ZిJన" అతడను��ను
చుTx`డ� గనుక 10101010 TEను క;ను  న���I" V#�¥�T:ౖJ", ఐగ	ప�N  �ేశమ	ను
!%�w ల; nదల;��" Z29ETEవరక; కcషp స#Sహదుw  వరక; బÐJN %ా �ాడ��ేZి
PQ(x#S%ా ఉం�ెదను. 11111111 �x"లk మనుషp�ల; సంచ#SంచరF, ప�వ�ల; JరFగవ�;
నల;వ�� సంవతqరమ	ల; అ�� "#S`9ాసమ	%ా ఉండ�ను. 12121212 
"#ా4నుష�మ	%ానున` �ేశమ	ల మధ�ను ఐగ	ప�N �ేశమ	ను �ాడగ	నటBC %ా
�ేZ2దను, �ా(ై ��Pన పటCణమ	లమధ�ను �x" పటCణమ	ల; నల;వ��
సంవతqరమ	ల; �ా(ైయ	ండ�ను, ఐగ	1ీNయ	లను జనమ	ల లk"�I
�ెదర%tటBC దును, ఆ య� �ేశమ	లక; 9ా#S" 9:ళ6  %tటBC దును. 13131313 పKభ	9:ౖన
PQ�9ా ఈ మ�ట Z2ల VచుdచుTx`డ�నల;వ�� సంవతqరమ	ల; జ#S%Sన
తరF9ాత ఐగ	1ీNయ	ల; �ెద#S��Pన జనులలkనుం(f TEను 9ా#S"



సమకc#?dదను. 14141414 �ెరలkనుం(f 9ా#S" ��డ���" ప��K సు అను 9ా#S
స��ేశమ	లk"�I 9ా#S" మరల ర1ిuం�ెదను, అక�డ 9ారF ß̈న���న ±క
#ాజ�మ	%ా ఉందురF, 15151515 9ా#Sకను జనమ	ల]ద అJశయపడక;ండ� నటB6
#ాజ�మ	 ల"`ట-లk 9ారF ß̈న���న #ాజ�మ	%ా ఉందురF; 9ారF ఇక
#ాషC  మ	ల]ద పKభ	త�మ	 �ేయ క;ండ�నటB6  TEను 9ా#S" త%S¶ం�ెదను. 16161616
ఇW\ా P�Úయ	ల; �xమ	 �ేZిన �ోషమ	 మనసుqనక; �ెచుd��" 9ా#S తటBC
J#S%SనPQడల ఐగ	1ీNయ	ల; ఇక 9ా#S�I ఆ¥xరమ	%ా ఉండరF, అప�డ� TEను
పKభ	9:ౖన PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" 9ారF �ె>Zి��ందురF. 17171717 ఇరFవ��P�డవ
సంవతqరమ	 nదట-T:ల nదట- ��న మ	న PQ�9ా 9ాక;� Txక;
పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను. 18181818 నరప�తpK (x, త�రF పటCణమ	]ద
బబ	లkను#ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరF తన Z2ౖన�మ	�ేత బహÑ ఆయ�సకర���న ప"
�ేPం�ెను, 9ారంద#S తలల; బ¢(f 9ాPQను, అంద#S భ	జమ	ల; ��టBC ��"
��PQను; అPనను త�రFపటCణమ	]ద అతడ� �ేZిన కషCమ	నుబట-C
అత"�?rనను, అత" Z2ౖన�మ	న�?rనను కc> PQంత మ�తKమ	ను �ొరకక��PQను.
19191919 �ాబట-C  పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాఐగ	ప�N �ేశమ	ను బబ	
లkను #ాజ?ౖన T:బ	క�ెKజరFనక; TEను అపu%Sంచు చుTx`ను, అతడ� �x" ఆZిN "
పటBC ��" �x" ¯�మ	4ను �ోచు��" ��ల6 12టBC ను, అ�� అత" Z2ౖన�మ	నక; yత
మగ	ను. 20202020 త�రFపటCణమ	]ద అతడ� �ేZిన�� Tx "!తN�¤ �ేZ2ను గనుక
అందుక; బహÑమ�నమ	%ా �x"" అపu%SంచుచుTx`ను; ఇ�ే PQ�9ా
9ాక;�. 21212121 ఆ ��నమందు TEను ఇW\ా P�Úయ	ల ��మ	4 A%S#Sంప జ³Zి 9ా#Sలk
మ�టల�డ�టక; క; ¥ైర�మ	 కల;గజ³Z2 దను, అప�డ� TEను



PQ�9ాT:ౖయ	Tx`న" 9ారF �ె>Zి��ందురF.

PQ¨¼జ³�ల; 30PQ¨¼జ³�ల; 30PQ¨¼జ³�ల; 30PQ¨¼జ³�ల; 30

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222
నరప�తpK (x, సమ��xర ��JN  పKవAంప�మ	, పKభ	వగ	 PQ�9ా Z2లVచుd
న�ేమన%ాఆ} శ\మ��నమ	 వ�ెdTE, అంగల�రFd(f, శ\మ ��నమ	 వ�ెdTE, 3333
PQ�9ా ��నమ	 వ�ెdను, అ�� దు#Swనమ	, అన�జనుల; hmTUందు ��నమ	. 4444
ఖడ¶ మ	 ఐగ	ప�N  �ేశమ	]ద పడ�ను, ఐగ	1ీNయ	లలk హతpల; కcల%ా
కcషp�ేశసుÍ ల; 9ా�క;లపడ�దురF, శతpK వ�ల; ఐగ	1ీN  య	ల ఆZిN " పటBC ��"
�ేశప� ప�Txదులను పడ%tటBC  దురF. 5555 కcÌీయ	ల;ను ప�¬య	ల;ను
లc�ºయ	ల;ను కcáయ	ల;ను "బంధన �ేశప�9ారFను !h\త జనులంద
రFను ఖడ¶ మ	�ేత కcల;దురF. 6666 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాఐగ	ప�N ను
ఉదz#Sంచు 9ారF కcల;దురF, �x" బలగర�మ	 అణ%S��వ�ను, !%�w ల;
nదల;��" Z29ETEవరక; జనుల; ఖడ¶ మ	�ేత కcల;దురF. 7777 �ా(ై��Pన
�ేశమ	ల మధ� ఐగ	1ీNయ	ల; ��క;�ల�"9ారF%ా నుందురF, నల;��క;�ల
�ా(ై��Pన పటCణమ	లమధ� 9ా#S పటCణమ	 ల;ండ�ను. 8888 ఐగ	ప�N �ేశ మ	లk
అ%S` రగ	లబ¿ట-C  TEను �x"�I స}యక;ల; ల�క;ండ �ేయ%ా TEను PQ�9ాT:ౖ
య	Tx`న" 9ారF �ె>Zి��ందురF. 9999 ఆ ��నమందు దూతల; Tx PQదుట నుం(f
బయల;�ే#S ఓడలs�I� "#S��xరFలsౖన కcÌీయ	లను భయ12టBC దురF,
ఐగ	ప�N నక; Vమరîక>%Sన ��నమ	న జ#S%S నటBC  9ా#S�I భయ´µK ంతpల;
ప�టBC ను, అ��%� అ�� వ�ేd య	న`��. 10101010 పKభ	9:ౖన PQ�9ా



Z2లVచుdన�ేమన%ాఐగ	1ీN  య	ల; �ేయ	 అల6 #S బబ	లkను#ాజ?ౖన
T:బ	క�ెKజరF�ేత TEను మ�"uం�ెదను. 11111111 జనమ	లలk భయంకరFలగ	 తన
జనులను ��డ���" ఆ �ేశమ	ను లయపరFచుటక; అతడ� వచుdను,
ఐగ	1ీNయ	లను చంప�ట�?r 9ారF తమ ఖడ¶ మ	 లను ఒర�ºZి హత���న 9ా#S��
�ేశమ	ను "ం12దరF. 12121212 T:ౖల;న��" ఎం(f��జ³Zి TETx �ేశమ	ను దురèనులక;
అ!్మ 9EZ2దను, పర�ే�ల�ేత TEను ఆ �ేశమ	ను �x"లkనున`
సమసNమ	ను �ాడ��ేPం�ెదను, PQ�9ాT:ౖన TEను మ�ట
PAdయ	Tx`ను 13131313 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2ల VచుdచుTx`డ�Vగ\హమ	లను
"ర�4లమ	�ేZి, TUప�లk ఒక బÐమ4ల�క;ండ �ేZ2దను, ఇక ఐగ	ప�N �ేశమ	లk
అ¥� పJ%ా ఉండ�ట �?వడ�ను ల�క��వ�ను, ఐగ	ప�N �ేశమ	లk భయమ	
ప�ట-C ం�ెదను. 14141414 ప��K సును �ాడ��ేZ2దను. ¯�యనులk అ%S`య	ం�ెదను, T°లk
¬రFuల; �ేZ2దను. 15151515 ఐగ	ప�N నక; �Åట%ా నున` Zీను]ద Tx �Å\ ధమ	 క;మ4
#Sం�ెదను, T°లk" జనసమ�హమ	ను "ర�4లమ	 �ేZ2దను 16161616
ఐగ	ప�N �ేశమ	లk TEను అ%S` య	ంచ%ా Zీను నక; ��ండ�గ TU1ిuపటBC ను,
T°ప�రమ	 పడ%tటCబడ�ను, పగట-9Eళ శతpK వ�ల; వAd TUప�]ద పడ�దురF. 17171717

ఓను9ా#Sలkను 1ిబéZ2తp 9ా#Sలkను ¸°వనుల; ఖడ¶ మ	 �ేత కcల;దురF. ఆ
పటCణసుÍ ల; �ెరలk"�I ��వ�దురF. 18181818 ఐగ	ప�N  12ట-Cన �ాండ6 ను TEను
తహపTEసులk VరFచు ��నమ	న *కట-కమ	4ను, ఐగ	1ీNయ	ల బలగర�మ	
అణచ బడ�ను, మబ	Ë ఐగ	ప�N ను కమ	4ను, �x" క;మ�#?Nల; �ెర లk"�I
��వ�దురF. 19191919 TEను ఐగ	1ీNయ	లక; hm V¥�ంప%ా TEను PQ�9ాT:ౖ
య	Tx`న" 9ారF �ె>Zి��ందురF. 20202020 పద��ండవ సంవతqరమ	 nదట- T:ల



P�డవ ��న మ	న PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 21212121
నరప�తpK (x, TEను ఐగ	ప�N #ాజ?ౖన ఫ#� బµహÑవ�ను V#SAJ", అ�� బµగవ�టక;
ఎవరFను �x"�I కటBC కటCరF, అ�� క;దరdబ(f ఖడ¶ మ	 పటBC ��నుల�గ	న
ఎవరFను �x"�I బదwకటCరF; �ావ�న పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా
22222222 TEను ఐగ	ప�N #ాజ?ౖన ఫ#�క; V#�¥�T:ౖయ	Tx`ను, బµగ	%ా ఉన` �x""
V#S%S��Pన �x"" అత" #?ండ� �ేతpలను V#SA, అత" �ేJలkనుం(f ఖడ¶ మ	
జj#Sపడజ³Z2దను. 23232323 ఐగ	1ీNయ	లను జనమ	లలk"�I �ెదర%tటBC దును, ఆ య�
�ేశమ	లక; 9ా#S" 9:ళ6%tటBC దును. 24242424 మ#Sయ	 బబ	లkను #ాà±క�
�ేతpలను బలపరA Tx ఖడ¶ మ	 అత" �ేJ�I�ెdదను, ఫ#�±క� �ేతpలను
TEను V#SAనందున బబ	లkను#ాà చూచు చుండ%ా ఫ#� �xవ� �ెబËJ"న 9ా(ై
మ�ల;¶ >డ�ను. 25252525 బబ	లkను #ాà±క� �ేతpలను బలపరA ఫ#� �ేతpలను
ఎతN క;ండ�ేZి, ఐగ	ప�N �ేశమ	]ద �xప�ట�?r TEను Tx ఖడ¶ మ	ను బబ	లkను#ాà
�ేJ�Iయ�%ా TEను PQ�9ాT:ౖయ	Tx`న" ఐగ	1ీNయ	ల; �ె>Zి��ందురF. 26262626
TETE PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" 9ారF �ె>Zి��నునటB6  TEను ఐగ	1ీNయ	లను
జనమ	లలk"�I �ెదర%tట-C  ఆ య� �ేశమ	లక; 9ా#S" 9:ళ6%tటBC దును.

PQ¨¼జ³�ల; 31PQ¨¼జ³�ల; 31PQ¨¼జ³�ల; 31PQ¨¼జ³�ల; 31

1111 మ#Sయ	 పద��ండవ సంవతqరమ	 మ�డవ T:ల nదట- ��నమ	న
PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను. 2222 నరప�తpK (x, వ�
ఐగ	ప�N  #ాజ?ౖన ఫ#���ను అత" సమ�హమ	��ను ఇట6 నుమ	 ఘనుడ9:ౖన వ�
ఎవ"�� సమ�నుడవ�? 3333 అష�ª #§య	ల; లsబµT°ను �ేవ�xరF వృm���నటBC ం(f#S.



�x" ��మ4ల; శృం%ారమ	ల;, �x" గ	బ	రF VWాలమ	, �x"��న బహÑ
ఎతNPనందున �¤ఘమ	లక; అంటMను. 4444 ళØ6 ండ�టవలన అ�� !�I�>
%tపu�xPQను, లk�ైన న�� ఆ¥xర��� నందున అ�� !�I�> PQతpN %ా 12#S%?ను,
అ�� య	ండ� �bటBన ఆ న�� �ాల;వల; �ారFచు ��లమ	లkను �ెట6 "`ట-�I"
పKవ ©̈ం�ెను. 5555 �ాబట-C  అ�� ఎ��%S ��లమ	 లk" �ెట6 "`ట-కంటM
ఎతpN గల�xPQను, �x" Wాఖల; బహÑ V¯ాN రమ	ల�PQను, రF సమృ��z %ా
ఉన`ందున �x" Aగ	ళØ6  12దw��మ4ల�PQను. 6666 ఆ�ాశప{ల"`య	 �x"
Wాఖలలk గ�ళØ6 కటBC ��T:ను, భ�జంతpవ�ల"`య	 �x" ��మ4ల�I\ంద 1ిల6 ల;
12టMCను, �x" డను సకల���న %tపu జనమ	ల; "వZిం�ెను. 7777 ఈల�గ	న అ��
��డ�%?rన ��మ4ల; క>%S �x"9EరF V¯ాN ర జలమ	న` �bట �ారFటవలన అ��
!�I�> %tపu�ై కంట-�I అంద ���న �xPQను. 8888 �ేవ�" వనమ	లkనున`
�ేవ�xరF వృm మ	ల; �x" మరFగ	 �ేయల�క��PQను, సరళవృmమ	ల; �x"
Wాఖలంత %tపuV�ావ� అ�5ట వృmమ	ల; �x" ��మ4లంత %tపuV�ావ�,
�x"క;న` శృం%ారమ	 �ేవ�" వనమ	లkనున` వృmమ	లలk �ే"�I" ల�దు. 9999
V¯ాN ర ���న ��మ4ల�� TEను �x"" శృం%ా#SంAనందున �ేవ�" వన���న
ఏ�ెనులkనున` వృmమ	ల"`య	 �x" ¯�గసు చూA �x"యందు
అసూయప(ెను. 10101010 �ావ�న పKభ	9:ౖన PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుd
చుTx`డ� PQతpN నుబట-C  వ� అJశయప(fJV, తన ��న �¤ఘమ	లకంటజ³Zి
తన PQతpN నుబట-C  అతడ� గ#S�ం �ెను. 11111111 �ాబట-C  యత" దుషCత�మ	నుబట-C
యత "" త#S! 9EZి, జనమ	లలk బలమ	గల జనమ	నక; TEనత" నపu%Sం�ె
దను; ఆ జనమ	 అత"�I త%Sనప" �ేయ	ను. 12121212 జనమ	లలk కc\ రFలsౖన



పర�ే�ల; అత"" న#S�I �ార9EZి#S, ��ండల లkను లkయల"`ట-లkను అత"
��మ4ల; ప(ెను, భ�! యందున` 9ాగ	లలk అత" Wాఖల; V#S%S ప(ెను,
భ�జనులందరFను అత" డను V(fA అత"" ప(fయ	ండ "Ad#S. 13131313 
ప(f��Pన అత" ¹డ�]ద ఆ�ాశప{ ల"`య	 ��%S 9Kా ల;ను, అత"
��మ4ల]ద భ�జంతpవ� ల"`య	 పడ�ను. 14141414 రFన`�bటBన నున`
వృmమ	 ల"`ట-లk ఏ��య	 తన PQతpN నుబట-C  అJశయప(f, తన ��నను
�¤ఘమ	ల కంటజ³Zి, P� వృmమ	%ా" �x" PQతpN నుబట-C  గ#S�ంపక;ండ�నటB6 ,
�I\ం��లkకమ	నక;��వ� నరFల ±దwక; ��గ	9ా#S��కcడ మరణమ	 �ాలsౖ#S. 15151515
పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా అతడ� �ా�xళమ	లk"�I ��Pన
��నమ	న TEను అంగల�రFu కల;గజ³ZిJ", అ%ాధజలమ	ల; అత" కపuజ³ZిJ",
అTEక జలమ	లను ఆ1ి అత""బట-C  TEను 9ాట- పK9ాహమ	లను బం¥�ంAJ",
అత"��రక; TEను లsబµT°ను పర�తమ	ను %ా�xంధ�ారమ	 కమ4జ³ZిJ",
ఫలవృmమ	ల"`య	 అత"గ�#Sd 9ా�క;లప(ెను, �ా�xళమ	లk"�I TEనత"
��ంప%ా %�Jలk"�I ��వ�9ా#S±దwక; అత" పడ 9Eయ%ా 16161616 అత" �ాటB
ధ�"�ేత జనమ	లను వణకజ³Zి J", రF 1ీల;d లsబµT°ను
W \ష¡ వృmమ	ల"`య	 ఏ�ెను వృmమ	ల"`య	 �ా�xళమ	లk తమ	4ను
�xమ	 ఓ�xరFd��"#S. 17171717 అన�జనులమధ� అత" డను "వZింA అత"�I
స}య	లగ	9ారF అత"��కcడ �ా�xళమ	నక; అతడ� హతమ	 �ేZిన9ా#S
±దwక; ��%S#S. 18181818 �ాబట-C  ఘనమ	%ాను %tపu%ానున` వ� ఏ�ెను
వనమ	లk" వృmమ	లలk �ే"�I సమ	డవ�? వ� �ా�xళ మ	లk"�I ��K యబ(f,
ఘనులsౖ అక�(f�I ��%S��Pన #ాàల±దw ఉందువ�; ఖడ¶ మ	�ేత హతpలsౖన



9ా#S ±దwను సున`JTUంద"9ా#S±దwను వ� ప(fయ	Tx`వ�. ఫ#�క;ను
అత" సమ�హమ	నక;ను ఈల�గ	 సంభVంచును; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా
9ాక;�.

PQ¨¼జ³�ల; 32PQ¨¼జ³�ల; 32PQ¨¼జ³�ల; 32PQ¨¼జ³�ల; 32

1111 మ#Sయ	 పం(ెKండవ సంవతqరమ	 పం(ెKండవT:ల nదట- ��నమ	న
PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222 నరప�తpK (x,
ఐగ	ప�N #ాజ?ౖన ఫ#�నుగ�#Sd అంగల�రFu వచన��JN  అత"�I ఈ మ�ట
పKకట-ంప�మ	జనమ	లలk ��దమ Zింహమ	వంట-9ాడ వ" వ� ఎంచబ(fJV,
జలమ	లలk nస>వంట-9ాడ9:ౖ  నదులలk #³గ	చు  �ాళ6�� ళØ6
క>యబ¿ట-CJV, 9ాట- 9ాగ	లను బ	రద%ా �ేZిJV. 3333 పKభ	9:ౖన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా గ	ంప�ల; గ	ంప�ల;%ా జనమ	లను సమకc#Sd TEను Tx
వలను ]ద 9Eయ%ా 9ారF Tx వలలk A�I�న "ను` బయట-�I ల�%?దరF. 4444
TEను "ను` TEల పడ9EZి �ెరపTEల]ద �ార9EZ2దను, ఆ�ాశప{ల"`య	
]ద 9Kా ల;నటB6 �ేZి వలన భ�జంతpవ�ల"`ట-" కడ��ార Jన"�ెdదను,
5555  మ�ంస మ	ను పర�తమ	ల]ద 9EZ2దను, లkయల"`ట-"  కæï
బరమ	ల�� "ం12దను. 6666 మ#Sయ	 భ�!"  రకN¥xర �ేత పర�తమ	లవరక;
TEను తడ�ప�దును, లkయల; �� "ంపబడ�ను. 7777 TEను "ను` ఆ#Su9EZి
ఆ�ాశమండలమ	ను మరFగ	 �ేZ2దను, నmతKమ	లను *కట- కమ4జ³Z2దను,
సూరF�" మబ	Ë�ేత క12uదను, చందుK డ� 9:T:`ల �ాయక��వ�ను. 8888 "ను`బట-C
ఆ�ాశమందు పK�ాhంచు జo�తpల క"`ట-�I" అంధ�ారమ	 కమ4జ³Z2దను, 



�ేశమ	 ]ద %ా�xంధ�ారమ	 9ా�1ింపజ³Z2దను; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా
9ాక;�. 9999 వ� ఎరFగ" �ేశమ	లలk"�I TEను "ను` 9:ళ6%tట-C , జనమ	లలk క;
సమ�లధ�ంసమ	 కల;గజ³Zి బహÑ జనమ	లక; �Åపమ	 ప�ట-C ంతpను, 10101010 Tx
ఖడ¶ మ	ను TEను 9ా#S]ద ఝÈ1ిం�ెదను, "ను`బట-C  �xలమం�� జనుల;
కలవ#SంచుదురF, 9ా#S #ాàల;ను "ను`బట-C  �తpలగ	దురF, వ� కcల;
��నమ	న 9ారందరFను ఎడ�ెగక �Kా ణభయమ	�ేత వణక;దురF. 11111111 పKభ	9:ౖన
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాబబ	లkను#ాà ఖడ¶ మ	 ]���I వచుdను, 12121212
&రFల ఖడ¶ మ	ల�ేత TEను  Z2ౖన� మ	ను కcలsdదను, 9ారందరFను
జనమ	లలk భయంకరFల;; ఐగ	1ీNయ	ల గర�మ	 నణA9Eయ%ా �x" Z2ౖన�
మంతయ	 లయమగ	ను. 13131313 మ#Sయ	 %tపuపK9ాహమ	ల ద#Sనున`
ప�వ�లన"`ట-" TEను లయపర�ెదను, నరF" �ాలsౖనను ప�వ��ాలsౖనను
9ాట-" కద>ంపకయ	ండ�ను. 14141414 అప�డ� TEను 9ాట- ళØ6  �¾ణకక;ండజ³Zి
�ైలమ	 �ారFనటB6  9ా#S నదులను �ారజ³Z2దను; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా
9ాక;�. 15151515 TEను ఐగ	ప�N  �ేశమ	ను �ాడ� �ేZి అందులk" సమసNమ	ను
Txశనమ	 �ేZి �x" "9ాసులనంద#S" "ర�4లమ	�ేయ%ా TEను PQ�9ాT:ౖ
య	Tx`న" 9ారF �ె>Zి��ందురF. 16161616 ఇ�� అంగల�రFu వచనమ	, 9ారF �x""
PQJN  �ాడ�దురF, అన�జనుల క;మ�#?Nల; �x"" PQJN  �ాడ�దురF; ఐగ	ప�N ను
గ�#Sdయ	 అందులk" సమ�హమ	ను గ�#Sdయ	 ఆ వచన��JN  9ారF
�ాడ�దురF; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 17171717 పం(ెKండవ సంవతqరమ	 T:ల
పదుT:ౖదవ ��నమ	న PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2ల V�ెdను
18181818 నరప�తpK (x, అల6 #S�ేయ	 ఐగ	1ీNయ	ల సమ�హమ	నుగ�#Sd



అంగల�రFdమ	, పKZి��zTUం��న జన మ	ల క;మ�#?N �ల; భ�!�I\ం���I
��%S��PనటB6  భ�! �I\ం���I" �ా�xళమ	నక; ��Pన 9ా#S ±దwక;ను 9ా#S"
పడ9Eయ	మ	. 19191919 ¯êందర�మందు వ� ఎవ"" !ంAన 9ాడవ�?��%S సున`J
TUంద" 9ా#S±దw  ప(fయ	ండ�మ	. 20202020 ఖడ¶ మ	�ేత హత���న 9ా#Sమధ� 9ారF
కcల;దురF, అ�� కJN �ాలగ	ను, �x"" �x" జనులను ల�%S పడ9Eయ	(f. 21212121
9ారF ��%S��P#³, సున`JTUంద" �రF ఖడ¶ మ	�ేత హత��� అక�డ
ప(fయ	ం(f#³, అ" యందురF; �ా�xళ మ	లkనున` ప#ాక\మWాల;రలk
బల�ఢ��ల; �x" గ�#Sdయ	 �x" స}య	లనుగ�#Sdయ	 అందురF. 22222222
అష�ª రFను �x" సమ�హమంతయ	 అచdటనున`V, �x" చుటBC ను 9ా#S
సమ�ధుల;న`V, 9ారందరF కJN�ాలsౖ చAd య	Tx`రF. 23232323 �x" సమ�ధుల;
�ా�xæÀ%ాధమ	లk "య!ంపబ(fనV, �x" సమ�హమ	 �x" సమ�¥�చుటBC
నున`��, 9ారందరF సyవ�ల లkకమ	లk భయంకరFలsౖన 9ారF, 9ారF కJN�ాలsౖ
చAdప(fయ	ం(f#S. 24242424 అక�డ ఏల�మ	ను �x" సమ�హమ	ను సమ�¥�చుటBC
నున`V; అందరFను కJN�ాలsౖ చAd#S; 9ారF సyవ�లలkకమ	లk
భయంకరFలsౖన9ారF, 9ారF సున`Jల�"9ా#?r �ా�xళమ	లk"�I ��%S��P#S,
%�Jలk"�I ��%S��Pన9ా#S�� కcడ 9ారF అవమ�నమ	 TUందుదురF. 25252525
హతpలsౖన 9ా#Sమధ� �x"�I" �x" సమ�హమ	నక;ను పడక±కట-
ఏరu(ెను, �x" సమ�ధుల; �x"చుటBC  నున`V; 9ారందరFను సున`J ల�"9ా#?r
హతpలsౖ#S; 9ారF సyవ�లలkకమ	లk భయం కరFల; గనుక %�Jలk"�I
��%S��Pన9ా#S�� కcడ 9ారFను అవమ�నమ	 TUందుదురF, హతpలsౖన
9ా#Sమధ� అ�� య	ంచబడ�ను. 26262626 అక�డ ��Ì2క;ను తpబµల;ను �x"



సమ�హమ	ను ఉన`V; �x" సమ�ధుల; �x" చుటBC నున`V. 9ారందరF
సున`Jల�"9ారF, సyవ�ల లkకమ	లk 9ారF భయంకరFలsౖ#S గనుక 9ారF
కJN�ాలsౖ#S, ఆయ	ధమ	లను �ేతపటBC ��" �ా�xళమ	లk"�I ��%S ��P#S. 27272727
అP�ే �రF సున`Jల�" 9ా#Sలk ప(f��Pన &రFలదగ¶ర పండ���నరF; 9ారF
తమ య	�xw య	ధమ	 లను �ేతపటBC ��" �ా�xళమ	లk"�I ��%S��P, తమ
ఖడ¶ మ	లను తలల �I\ంద ఉంచు��" పండ���ందురF; �రF సyవ�ల లkకమ	లk
భయంకరFలsౖ#S గనుక 9ా#S �ోషమ	 9ా#S PQమ	కలక; త%Sలsను. 28282828 వ�
సున`Jల�"9ా#S మధ� Txశన��� కJN �ాలsౖన9ా#S±దw  పండ���ందువ�. 29292929
అక�డ ఎ�ోమ	ను �x" #ాàల;ను �x" అ¥�పతp లందరFను ఉTx`రF; 9ారF
ప#ాక\మవంతpలsౖనను కJN  �ాలsౖన 9ా#S±దw ఉంచబ(f#S; సున`Jల�"
9ా#S±దwను �ా�xళమ	లk"�I ��%S��Pన9ా#S±దwను 9ారFను పండ� ��"#S.
30303030 అక�డ ఉతN ర�ేశప� అ¥�పతpలందురFను Zీ�ో య	లందరFను హత���న
9ా#S�� ��%S��Pయ	Tx`రF; 9ారF ప#ాక\మవంతpలsౖ భయమ	 ప�ట-C ంAనను
అవమ�నమ	 TUం��య	Tx`రF; సున`J ల�"9ా#?r కJN �ాలsౖన 9ా#Sమధ�
పండ���"య	Tx`రF; %�Jలk"�I ��%S��Pన 9ా#S���ాటB 9ారFను
అవమ�నమ	 TUందుదురF. 31313131 కJN �ాలsౖన ఫ#�య	 అత"9ారందరFను
9ా#S"చూA తమ సమ�హమంతట-"గ�#Sd ఓ�xరFu �ెచుd��ందురF; ఇ�ే
పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 32323232 సyవ�ల లkకమ	లk అత"�ేత భయమ	
ప�ట-C ంAJ" గనుక ఫ#�య	 అత" 9ారందరFను కJN�ాలsౖన9ా#S±దw
సున`Jల�"9ా#S�� కcడ పండ���ందురF, ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�.



PQ¨¼జ³�ల; 33PQ¨¼జ³�ల; 33PQ¨¼జ³�ల; 33PQ¨¼జ³�ల; 33

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను. 2222
నరప�తpK (x, వ�  జనులక; సమ��xరమ	 పKకట-ంA 9ా#S�� ఇట6 నుమ	TEను
ఒ�ాTUక �ేశమ	]���I ఖడ¶ మ	ను ర1ిuంప%ా ఆ జనుల; తమలk ఒక""
ఏరuరచు��" �ావ>%ా "రÞPంAన PQడల 3333 అతడ� �ేశమ	]���I ఖడ¶ మ	
వచుdట చూA, బµ�ా ఊ�� జనులను ¼̈చd#Sక �ేZిన సమయమ	న 4444
ఎవ(ైనను బµ�ాTxదమ	 V"య	ను జjగ\తN పడనందున ఖడ¶ మ	వAd 9ా"
�Kా ణమ	 ¬ZినPQడల 9ాడ� తన �Kా ణమ	నక; �xTE ఉతN ర9ా�� 5555 బµ�ాTxదమ	
V" య	ను 9ాడ� జjగ\తNపడక��PQను గనుక తన �Kా ణ మ	నక; �xTE
ఉతN ర9ా��; ఏలయన%ా 9ాడ�జjగ\తN ప(fన PQడల తన�Kా ణమ	ను
ర�fంచు��నును. 6666 అP�ే �ావ> 9ాడ� ఖడ¶ మ	 వచుdట చూAయ	, బµ�ా
ఊదనందు �ేత జనుల; అజjగ\తN %ా ఉండ�టయ	, ఖడ¶ మ	 వAd 9ా#Sలk ఒక"
�Kా ణమ	 ¬య	టయ	 తటZిÍ ంAన PQడల 9ాడ� తన �ోషమ	ను బట-C
పటCబ(fనను, TEను �ావ>9ా"±దw 9ా" �Kా ణమ	నుగ�#Sd V�xరణ�ేయ	
దును. 7777 నరప�తpK (x, TEను "ను` ఇW\ా P�Úయ	లక; �ావ>9ా"%ా
"య!ంAయ	Tx`ను గనుక వ� Tx T°ట-మ�టను V" Txక; పKJ%ా 9ా#S"

¼̈చd#Sక �ేయవలsను. 8888 దు#ా4రF¶ (x, వ� "శdయమ	%ా మర ణమ	
TUందుదువ� అ" దు#ా4రF¶ "�I TEను Z2లVయ�%ా, అతడ� తన దు#ా4ర¶తను
V(fA జjగ\తN పడ�నటB6  వ� ఆ దు#ా4రF¶ "�I Tx మ�ట �ె>యజ³య" PQడల ఆ
దు#ా4 రF¶ డ� తన �ోషమ	నుబట-C  మరణమ	 TUందును %ా" అత"



�Kా ణమ	నుగ�#Sd "ను` V�xరణ�ేయ	దును. 9999 అP�ే ఆ దు#ా4రF¶ డ� తన
దు#ా4ర¶తను Vడ�వవలsన" వ� అత"" ¼̈చd#Sక �ేయ%ా అతడ� తన
దు#ా4ర¶తను Vడ�వ"PQడల అతడ� తన �ోషమ	నుబట-C  మరణమ	 TUందును
%ా" వ�  �Kా ణమ	 ద�I�ంచు��ందువ�. 10101010 నరప�తpK (x, ఇW\ా P�Úయ	లక; ఈ
మ�ట పKక ట-ంప�మ	మ� �ాప�ోషమ	ల; మ�]ద ప(fయ	న`V, 9ాట-వలన
�¤మ	 �öణÝంచుచుTx`మ	, మన��టB6  బKదక;దుమ" ]రF �ెప���నుమ�ట
"జ�¤. 11111111 �ా%ా 9ా#S�� ఇట6 నుమ	Tx yవమ	��డ� దు#ా4రF¶ డ� మర ణమ	
TUందుటవలన Txక; సం��షమ	 ల�దు; దు#ా4రF¶ డ� తన దు#ా4ర¶తనుం(f మర>
బKదుక;టవలన Txక; సం�� షమ	 కల;గ	ను. �ాబట-C  ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా,
మనసుq JKప���ను(f, ] దు#ా4ర¶తనుం(f మర> మనసుq JKప� ��ను(f,
]#?ందుక; మరణమ	 TUందుదురF? ఇ�ే పKభ	 వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 12121212
మ#Sయ	 నరప�తpK (x, వ�  జనులక; ఈ మ�ట
�ె>యజ³య	మ	Jమంతpడ� �ాపమ	 �ేZిన ��నమ	న అ��వరక; అతడ�
అనుస#SంAన J అత" V(f1ింపదు. దుషpC డ� �ెడ�తనమ	 V(fA మనసుq
JKప���"న ��నమ	న �xను �ేZియ	న` �ెడ� తనమ	నుబట-C  9ాడ� ప(f��డ�,
ఆల�గ	నTE Jమంతpడ� �ాపమ	�ేZిన ��నమ	న తన J"బట-C  అతడ�
బKదుక జjలడ�. 13131313 Jమంతpడ� "జమ	%ా బKదుక;న" TEను �ె1ిuనందున
అతడ� తన J" ఆ¥xరమ	�ేZి��" �ాపమ	 �ేZినPQడల అత" J
�I\యల"`ట-లk ఏ��య	 జj® పకమ	నక; �ేబడదు, �xను �ేZిన �ాపమ	నుబట-C
యతడ� మరణమ	 TUందును. 14141414 మ#Sయ	 "జమ	%ా మరణమ	 TUందుదువ"
దు#ా4రF¶ "�I TEను Z2లVయ�%ా అతడ� తన �ాపమ	 V(fA, J



Tx�యమ	లను అనుస #Sంచుచు 15151515 క;దువ¯�మ	4ను మరల అపu%Sంచుచు,
�xను �ొం%S>న�x"" మరల ఇAd9EZి �ాపమ	 జ#S%Sంపక య	ం(f,
y9ా¥xరమ	లగ	 కటCడలను అనుస#SంAనPQడల అతడ� మరణమ	 TUందక
అవశ�మ	%ా బKదుక;ను. 16161616 అతడ� �ేZిన �ాపమ	లలk ఏ��య	 అత"
Vషయ��� జj® పకమ	నక; �ేబడదు, అతడ� JTx�యమ	లను అనుస #Sం�ెను
గనుక "శdయమ	%ా అతడ� బKదుక;ను. 17171717 అPనను  జనుల; PQ�9ా
మ�ర¶మ	 Tx�యమ	 �ాద" యను��ందురF; అP�ే 9ా#S పKవరNనP� గ�x
అTx�య ���న��? 18181818 Jమంతpడ� తన J" V(fA, �ాపమ	 �ేZిన PQడల ఆ
�ాపమ	నుబట-C  అతడ� మరణమ	 TUందును. 19191919 మ#Sయ	 దు#ా4రF¶ డ� తన
దు#ా4ర¶తను V(fA JTx�యమ	లను అనుస#SంAనPQడల 9ాట-"బట-C  అతడ�
బKదుక;ను. 20202020 PQ�9ా మ�ర¶మ	 Tx�యమ	 �ాద" ]రను��నుచుTx`#³;
ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, ]లk ఎవ" పKవరNననుబట-C  9ా"�I hm V¥�ం�ెదను. 21212121
మనమ	 �ెరలk"�I వAdన పం(ెKండవ సంవతqరమ	 ప��యవ T:ల అPదవ
��నమ	న ఒకడ� PQర�షల�మ	లk నుం(f త1ిuంచు��" Tx±దwక; వAd
పటCణమ	 ��ల6  12టCబ(ెన" �ె>యజ³Z2ను. 22222222 త1ిuంచు��"న9ాడ� వAdన
9:నుకట- ¯ాయంతKమ	న PQ�9ా హసNమ	 Tx]���I వ�ెdను; ఉదయమ	న
అతడ� Tx±దwక; #ాకమ	ను1L PQ�9ా Tx T°రF �ెరవ%ా పల;క;టక;
Txక; శ�IN క>%?ను, అపuట-నుం(f TEను మ�"" �ాకయ	ంట-". 23232323 మ#Sయ	
PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 24242424 నరప�తpK (x,
ఇW\ా P�ల; �ేశమ	లk �ా(ై��Pన ఆ య� �bట6 ను �ాప�రమ	న` 9ారF
అబµK }మ	 ఒంట#SPQ� PÀ �ేశమ	ను ¯ా�సÍ ~ మ	%ా ��ం�ెను గ�x;



అTEక;ల���న మనక;ను ఈ �ేశమ	 ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇయ�బడ�x అ"
అను��నుచుTx`రF. 25252525 �ాబట-C  9ా#S�× మ�ట పKకటన�ేయ	మ	 పKభ	వగ	
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ారకNమ	 ఓ(fd 9Eయక మ�ంసమ	 భ	�ంచు
]రF, ] Vగ\హమ	ల 9:ౖప� దృÌిCయ	ంచు ]రF, నరహత��ేయ	 ]రF, ఈ
�ేశమ	ను స�తంJKంచు��ందు#ా? 26262626 ]రF ఖడ¶ మ	 Tx¥xరమ	 �ేZి��ను 9ారF,

Á̈య�I\యల; జ#S%Sంచు 9ారF, ��రFగ	9ా" ´µర�ను �ెరFప�9ారF; ]వంట-
9ారF �ేశమ	ను స�తంJKంచు��ందు#ా? �ల�గ	న 9ా#S�I �ెప�మ	పKభ	9:ౖన
PQ�9ా Z2లVచుdన�ె మన%ా 27272727 Tx yవమ	��డ� �ా(ై��Pన
సÍలమ	లలk ఉండ�9ారF ఖడ¶ మ	�ేత కcల;దురF, బయట ��లమ	లk ఉండ�
9ా#S" TEను మృగమ	లక; ఆ}రమ	%ా ఇ�ెdదను, �Åటలలk"9ారFను
గ	హలలk"9ారFను �ెగ	ల;�ేత చ�ెdదరF. 28282828 ఆ �ేశమ	ను "రèనమ	%ాను
�ాడ�%ాను�ేZి �x" బల�Jశయమ	ను మ�"uం�ెదను, ఎవరFను 9ాట-లk
సంచ#Sంపక;ండ ఇW\ా P�Úయ	ల మన�మ	ల; �ాడవ�ను. 29292929 9ారF �ేZిన

Á̈య�I\య ల"`ట-"బట-C  9ా#S �ేశమ	ను �ాడ�%ాను "రèనమ	%ాను TEను
�ేయ%ా TETE PQ� 9ాT:ౖ య	Tx`న" 9ారF �ె>Zి��ందురF. 30303030 మ#Sయ	
నరప�తpK (x;  జనుల %�డదగ¶రను ఇంట- �x�రమ	 లందును "ల;వబ(f "ను`
గ�#Sd మ�టల�డ�దురF, ఒక#S TUకరF చూA��దమ	 రం(f,
PQ�9ా±దwనుం(f బయల;�ేరF మ�ట PQట-C�ో చూతమ	 రం(f అ" �ెప�
��నుచుTx`రF. 31313131 Tx జనుల; #ాద%Sన Vధమ	%ా 9ారF ±దwక; వAd, Tx
జనులsౖనటBC %ా  PQదుట కcరFdం(f  మ�టల; VందురF %ా" 9ాట-
ననుస#SంA పKవ#SNంపరF, 9ారF T°ట-�� ఎం�� 1LKమ కనుపరచుదురF %ా" 9ా#S



హృదయమ	 ల�భమ	ను అ1L�fంచు చున`��. 32323232 వ� 9ా#S�I 9ాద�మ	 బµగ	%ా
9ాPంచుచు మంA స�రమ	 క>%Sన %ాయక;డవ�%ా ఉTx`వ�, 9ారF 
మ�టల; VందురF %ా" 9ాట-" అనుస#SంA నడ�చు��నరF. 33333333 అPనను ఆ
మ�ట T:ర9EరFను, అ�� T:ర9Eర%ా పKవకN ±కడ� తమ మధ�నుం(ెన" 9ారF
�ె>Zి��ందురF.

PQ¨¼జ³�ల; 34PQ¨¼జ³�ల; 34PQ¨¼జ³�ల; 34PQ¨¼జ³�ల; 34

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222
నరప�తpK (x, ఇW\ా P�Úయ	ల �ాపరFలనుగ�#Sd ఈ మ�ట పKవAంప�మ	, ఆ
�ాపరF ల�� ఇట6 నుమ	పKభ	వగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన �ేమన%ాతమ కడ�ప�
"ంప���ను ఇW\ా P�Úయ	ల �ాపరFలక; శ\మ; �ాపరFల; %tఱÃలను �¤పవలsను
గ�x. 3333 ]రF ��\ V�న %tఱÃలను వ¥�ంA ��\ వ��ను J" బÐచుdను కప���ందురF
%ా" %tఱÃ  లను �¤పరF, 4444 బల ß̈న���న9ాట-" ]రF బలపరచరF,
#�గమ	గల9ాట-" స�సÍపరచరF, %ాయప(fన 9ాట-�I కటBC కటCరF, ��>9EZిన
9ాట-" మరల ��ల;��"#ారF, త1ిu��Pన9ాట-" 9:దకరF, అ�� మ�తK�¤%ాక
]రF క� Sనమనసు�లsౖ బల��x�రమ	�� 9ాట-" ఏల;దురF. 5555 �ాబట-C  �ాపరFల;
ల�కP� అV �ెద#S��PQను, �ెద#S ��P సకల అడV మృగమ	లక;
ఆ}రమ�PQను. 6666 Tx %tఱÃల; పర�తమ	 ల"`ట-]దను ఎతNPన పKJ
��ండ]దను JరFగ	ల�డ� చున`V, Tx %tఱÃల; భ�!యందంతట
�ెద#S��Pనను 9ాట-"గ�#Sd V�x#Sంచు9ా(ొకడ�ను ల�డ�, 9:దక;9ా (ొకడ�ను
ల�డ�. 7777 �ాబట-C  �ాపరFల�#ా, PQ�9ా మ�ట ఆల�Iంచు(f 8888 �ాపరFల; ల�క;ండ



Tx %tఱÃల; �ోప�డ�¯�మ4P సకల���న అడVమృగమ	లక; ఆ}ర మ�PQను;
�ాపరFల; Tx %tఱÃలను V�x#SంపరF, తమ కడ�ప� మ�తK�¤ "ంప���ందురF %ా"
%tఱÃలను �¤పరF; ఇ�ే పKభ	9:ౖన PQ�9ా 9ాక;�. 9999 �ాబట-C  �ాపరFల�#ా
PQ�9ా మ�ట ఆల�Iంచు(f. 10101010 పKభ	 9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాTx
yవమ	��డ� TEను ఆ �ాపరFలక; V#�¥�T:ౖJ", Tx %tఱÃలనుగ�#Sd 9ా#S±దw
V�x#Sం�ెదను, 9ారF %tఱÃల; �¤ప�ట మ�"uం�ెదను, ఇకను �ాపరFల; తమ
కడ�ప� "ంప���న జjలక య	ందురF; Tx %tఱÃల; 9ా#S�I Jం(f�ాక;ండ 9ా#S
T°టనుం(f 9ాట-" త1ిuం�ెదను, ఇ�ే పKభ	9:ౖన PQ�9ా 9ాక;�. 11111111 పKభ	9:ౖన
PQ�9ా Z2ల Vచుdన�ేమన%ాఇ��%� TEను TETE Tx %tఱÃలను 9:ద�I 9ాట-"
కను%tందును. 12121212 తమ %tఱÃల; �ెద#S��P నప�డ� �ాపరFల; 9ాట-"
9:దక;నటB6  TEను Tx %tఱÃ  లను 9:ద�I, *కట-గల మబ	Ë��నమందు ఎక�(ెక�(f�I
అV �ెద#S��PQT° అక�డనుం(f TEను 9ాట-" త1ిuంA 13131313 ఆ య�
జనులలkనుం(f 9ాట-" ��డ���" వAd, ఆ య� �ేశమ	లలkనుం(f 9ాట-"
సమకc#Sd 9ాట- స��ేశమ	 లk"�I 9ాట-" �ెAd పర�తమ	ల]దను
9ాగ	ల±దwను �ేశమందున` సకల���న �ాప�రప� సÍలమ	లందును 9ాట-"
�¤12దను. 14141414 TEను మంA �¤తగల�bట 9ాట-" �¤12 దను, ఇW\ా P�ల;±క�
ఉన`తసÍలమ	ల]ద 9ాట-�I �ొ(fi  P�రuడ�ను, అక�డ అV మంA �ొ(fiలk పండ�
��నును, ఇW\ా P�ల; పర�తమ	ల]ద బల���న �¤తగల సÍలమందు అV
�¤య	ను, 15151515 TETE Tx %tఱÃలను �¤1ి పరFండబ¿టBC దును; ఇ�ే పKభ	వగ	
PQ�9ా 9ాక;�. 16161616 త1ిu��Pన �x"" TEను 9:దక;దును, ��>9EZిన �x""
మరల ��ల;��" వ�ెdదను, %ాయప(fన�x"�I కటBC  కటBC  దును, దురËలమ	%ా



ఉన`�x"" బలపరచుదును; అP�ే ��\ V�న9ాట-�I" బలమ	గల9ాట-�I"
hmయను �¤త12ట-C  లయపర�ెదను. 17171717 Tx మం�x, ] Vషయ��� �ేవ�డT:ౖన
PQ�9ానగ	 TEను Z2లVచుdన�ేమన%ా %tఱÃక;ను %tఱÃక;ను మధ�ను,
%tఱÃలక;ను ��టäC ళ6  క;ను మధ�ను, %tఱÃలక;ను �¤క��తpలక;ను మధ�ను
´éదమ	 కను%t" TEను ¬రFu¬#?dదను. 18181818 VW షమ	%ా �¤త�¤Zి !%S>న
�x"" �ాళ6�� �¾K క;�ట ]క; �xల�x? 19191919 ]రF స�చû���న రF�xK %S
!%S>న�x"" �ాళå�� కలకల; �ేయ	ట ]క;�xల�x? ]రF �ాళ6��
�¾K �I�న�x"" Tx %tఱÃల; �¤యవలsTx? �ాళ6�� ]రF బ	రద%ా క>1ిన�x""
అV �xK గవలsTx? 20202020 �ాబట-C  పKభ	9:ౖన PQ�9ా ఈ మ�ట Z2లVచుd
చుTx`డ�ఇ��%� TEను TETE ��\ V�న %tఱÃలక;ను A�I���Pన %tఱÃలక;ను మధ�
´éదమ	 కను%t" ¬రFu ¬రFdదును. 21212121 ]రF భ	జమ	��ను పKక���ను ��K Zి,
��మ	4ల�� #�గమ	గల 9ాట-న"`ట-" ��(fA �ెదర %tటMCదరF. 22222222 Tx %tఱÃల; ఇక
�ోప�డ� �ాక;ండ %tఱÃ  క;ను %tఱÃక;ను మధ� ¬రFu¬#Sd TEను 9ాట-" ర�fం�ె
దను. 23232323 9ాట-" �¤ప�ట�?r TEను Tx ZLవక;(ైన �x�దును 9ాట-]ద �ాప#S"%ా
"య!ం�ెదను, అతడ� 9ాట-�I �ాప#S%ా ఉం(f 9ాట-" �¤ప�ను. 24242424
PQ�9ాT:ౖన TEను 9ా#S�I �ేవ�డT:ౖ య	ందును, Tx ZLవక;(ైన �x�దు
9ా#Sమధ� అ¥�పJ%ా ఉండ�ను, PQ�9ాT:ౖన TEను మ�టPAdయ	Tx`ను.
25252525 మ#Sయ	 అV అరణ�మ	లk "ర»యమ	%ా "వZించునటB6 ను, అడVలk
"ర»యమ	%ా పండ���నునటB6 ను TEను 9ా#S�� సమ�¥xTxరÍ "బంధన
�ేయ	దును, దుషCమృగమ	ల; �ేశమ	లk ల�క;ండ �ేయ	 దును. 26262626 9ా#S" Tx
పర�తమ	 చుటBC పట6  సÍలమ	లను �º9:నకరమ	%ా �ేయ	దును. ఋతpవ�ల



పK�ారమ	 వరªమ	 క;#S1ిం�ెదను,�º9:నకరమగ	 వరªమ	ల; క;#Sయ	ను, 27272727
ఫలవృm మ	ల; ఫలమ	>చుdను, భ�! పంట పండ�ను, 9ారF �ేశమ	లk
"ర»యమ	%ా "వZింతpరF, TEను 9ా#S �ా(fకట6 ను �ెం1ి 9ా#S" �xసుల;%ా
�ేZిన9ా#S �ేJలk నుం(f 9ా#S" V(f1ింప%ా TEను PQ�9ాT:ౖయ	Tx`న"
9ారF �ె>Zి��ందురF. 28282828 ఇక 9ారF అన�జనులక; �ోప�డ� ¯�మ	4%ా ఉండరF,
దుషCమృగమ	ల; 9ా#S"క భ�fంపవ�, ఎవ#Sవలనను భయమ	 ల�క;ండ 9ారF
సుర�fత మ	%ా "వZిం�ెదరF. 29292929 మ#Sయ	 9ారF ఇక �ేశమ	లk కరవ� క>%S
నhంA��క;ండను అన�జనులవలన 9ా#S కవ మ�నమ	 �Kా 1ిN ంచక;ండను 9ా#S
పKఖ��J��ర�?r ��ట ±కట- TE TEరuర�ెదను. 30303030 అప�డ� తమ �ేవ�(ైన
PQ�9ానగ	 TEను తమక; ��డ�%ా ఉTx`న"య	, ఇW\ా P�Úయ	లsౖన �xమ	
Tx జనులsౖయ	Tx`ర"య	 9ారF �ె>Zి��ందురF; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా
9ాక;�. 31313131 Tx %tఱÃల;ను TEను �¤ప�చున` %tఱÃల; నగ	 ]రF మనుషp�ల;,
TEను ] �ేవ�డను; ఇ�ే పKభ	 9:ౖన PQ�9ా 9ాక;�.

PQ¨¼జ³�ల; 35PQ¨¼జ³�ల; 35PQ¨¼జ³�ల; 35PQ¨¼జ³�ల; 35

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222
నరప�తpK (x, W PÀరF పర�తమ	9:ౖప�  మ	ఖమ	 JKప���" 3333 �x"�I మ�ట
PQJN  ఈల�గ	 పKవAంప�మ	పKభ	వగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాW PÀరF
పర�తమ�, TEను క; V#�¥�T:ౖJ", Tx హసNమ	 ]ద �x1ి "ను` �ాడ� %ాను
"రèనమ	%ాను �ేZ2దను. 4444 వ� "రèనమ	%ా ఉండ� నటB6   పటCణమ	లను
ఎ(xరFల;%ా �ేZ2దను, వ� �ాడవ�దువ�, అప�డ� TEను PQ�9ాT:ౖ



య	Tx`న" వ� �ె>Zి��ందువ�. 5555 ఇW\ా P�Úయ	ల PQడల ఎడ�ెగ" పగక>%S,
9ా#S �ోషసమ�1ిN �ాలమ	న 9ా#S�I ఉపదKవమ	 క>%Sన సమయమ	న వ�
9ా#S" ఖడ¶ మ	న కపu%SంAJV గనుక 6666 Tx yవమ	��డ� TEను "ను` రకNమ	%ా
�ేZ2 దను, రకNమ	 "ను` తరFమ	ను, రకNమ	 �IషCమ�PQను గనుక రకN�¤
"ను` తరFమ	ను, ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 7777 వచుd9ారFను
��వ�9ారFను ల�క;ండ అంద#S" "ర�4లమ	�ేZి TEను W PÀరF పర�తమ	ను
�ాడ�%ాను "రèనమ	%ాను �ేయ	దును. 8888 అత" పర�తమ	లను హత
���న9ా#S�� "ంప�దును,  ��ండలలkను  లkయల లkను 
9ాగ	ల"`ట-లkను 9ారF ఖడ¶ మ	�ేత హతpలsౖ కcల;దురF. 9999 TEను PQ�9ాT:ౖ
య	Tx`న" ]రF �ె>Zి��నునటB6   పటCణమ	ల; మరల కటCబడక;ండ
ఎల6 ప�డ�ను �ాడ�%ా ఉండజ³య	దును. 10101010 PQ�9ా అక�డనుం(fనను ఆ
#?ండ� జనమ	ల;ను ఆ #?ండ� �ేశ మ	ల;ను మన9E; మనమ	 9ాట-"
¯ా�¥ºనపరచు��ందమ	 రండ" వను��ంట-9E; 11111111 Tx yవమ	��డ� వ� 9ా#S
PQడల పట-Cన పగవలన 9ా#S�I చూ1ిన అసూయ��ప�నను �Å\ ధమ	 ��ప�నను
TEను క; త%Sన ప"�ేZి, "ను` h�fంచుటవలన 9ా#S�I నను` TETE
�ె>యపరచు��ందును. 12121212 అV �ా(ైనV, మనక; ఆ}రమ	%ా
అపu%Sంపబ(fనవ" వ� ఇW\ా P�ల; పర�తమ	లనుగ	#SంA ప>�Iన దూషణ
మ�టల"`య	 PQ�9ానగ	 Txక; Vనబ(ెన" వ� �ె>Zి��ందువ�. 13131313
12దwT°రF �ేZి��" ]రF Tx]ద V¯ాN రమ	%ా ఆ(fన మ�టల; Txక; Vనబ(ెను.
14141414 పKభ	 వగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాలkకమంతయ	
సం��Ìించునప�డ� Txశనమ	 TEను  ]���I ర1ిuం�ె దను. 15151515 ఇW\ా P�Úయ	ల



¯ా�సÍ ~మ	 �ా(ై��వ�ట చూA వ� సం��ÌింAJV గనుక క;ను ఆ పK�ారమ	
%ాTE �ేZ2దను; W PÀరF పర�తమ�, వ� �ాడవ�దువ�, ఎ�ోమ	 �ేశమ	
య�వతpN ను �ా(ై��వ�ను, అప�డ� TEను PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" 9ారF
�ె>Zి��ందురF.

PQ¨¼జ³�ల; 36PQ¨¼జ³�ల; 36PQ¨¼జ³�ల; 36PQ¨¼జ³�ల; 36

1111 మ#Sయ	 నరప�తpK (x, వ� ఇW\ా P�ల; పర�త మ	లక; ఈ మ�ట
పKవAంప�మ	ఇW\ా P�ల; పర� తమ	ల�#ా, PQ�9ా మ�ట ఆల�Iంచు(f, 2222
పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాఆ} �Kా *నమ	 లsౖన
ఉన`తసÍలమ	ల; మ� ¯ా�సÍ ~మ	లsౖనవ" !మ	4ను గ	#SంA శతpK వ�ల;
�ెప���"#S. 3333 వచన��JN  ఈల�గ	 పKవAంప�మ	పKభ	వగ	 PQ�9ా Z2ల
Vచుdన�ేమ న%ాW ÌింAన అన�జనులక; ]రF ¯ా�¥ºనులగ	నటB6  %ాను,
"ం��ంచు9ా#S�ేత జనుల దృÌిC �I ]రF అప}¯ా� సuదమగ	నటB6 %ాను,
నల;��క;�ల ] శతpK వ�ల; !మ4ను పటBC ��న TxhంA !మ	4ను
�ాడ��ేZియ	Tx`రF. 4444 �ా%ా ఇW\ా P�ల; పర�తమ	ల�#ా, పKభ	9:ౖన PQ�9ా
మ�ట ఆల�Iంచు(f. పKభ	వగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 Z2ల VచుdచుTx`డ�W ÌింAన
అన�జనులక; అప}¯ా�సu ద��� �ోప�డ� ¯�మ	4%ా Vడ�వబ(fన
పర�తమ	ల��ను ��ండల��ను 9ాగ	ల��ను లkయల��ను �ా(ైన సÍల
మ	ల��ను "రèన���న పటCణమ	ల��ను 5555 పKభ	9:ౖన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాసంతpషCహృదయ	లsౖ Tx �ేశమ	ను ß̈నమ	%ా చూA
�ోప�డ� ¯�మ	4%ా ఉండ�ట�?r తమక; అ�� ¯ా�సÍ ~మ" �x" ¯ా�¥ºనపరచు



��"న ఎ�ో]య	లనంద#S" బట-Cయ	, W ÌింAన అన� జనులనుబట-Cయ	
Tx#��ా%S`�� య�xరÍమ	%ా మ�ట ఇAdయ	Tx`ను. 6666 �ాబట-C  ఇW\ా P�ల;
�ేశమ	నుగ�#Sd పKవచన��JN , పర�తమ	ల��ను ��ండల��ను 9ాగ	ల ��ను
లkయల��ను ఈ మ�ట �ె>యజ?ప�మ	 పKభ	9:ౖన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా]రF అన� జనులవలన అవమ�నమ	 TUం��J#S గనుక
#�షమ	��ను �Åపమ	��ను TEను మ�ట ఇAdయ	Tx`ను. 7777 పKభ	9:ౖన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా] చుటBC నున` అన� జనుల; అవమ�నమ	 TUందుదుర"
TEను పKమ�ణమ	 �ేయ	చుTx`ను. 8888 ఇW\ా P�ల; పర�తమ	ల�#ా, Pక
��ంత�ాలమ	నక; ఇW\ా P�Úయ	లగ	 Tx జనుల; వ�ెd దరF, ]రF Aగ	రF12ట-C
9ా#S��రక; ] ఫలమ	ల; ఫ>ంచుదురF. 9999 TEను ] పmమ	ననుTx`ను, TEను
] తటBC  JరFగ%ా ]రF దున`బ(f VతNబడ�దురF. 10101010 ] ]ద మ�నవ జjJ",
అన%ా ఇW\ా P�Úయ	లనంద#S", VసN #Sంప జ³Z2దను, Tx పటCణమ	లక;
"9ాసుల; వతpN రF, �ా(ై ��Pన పటCణమ	ల; మరల కటCబడ�ను. 11111111 ] ]ద
మనుషp�లను ప�వ�లను VసN #Sంపజ³Z2దను, అV VసN #SంA అ�వృ��z  TUందును,
ప�ర�మ	న`టBC  !మ	4ను "9ాస సÍలమ	%ా �ేZి, మ	నుపట-కంటM అ¥�క���న
�¤ల; ]క; కల;గజ³Z2దను, అప�డ� TEను PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" ]రF
�ె>Zి��ందురF. 12121212 మ�నవజjJ", అన%ా Tx జను లగ	 ఇW\ా P�Úయ	లను TEను
]లk సం�xరమ	 �ేPం�ెదను, 9ారF "ను` స�తంJKంచు��ందురF, ]
#Sక]దట 9ా#S" ప�తK ß̈నుల;%ా �ేయక 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మగ	దురF. 13131313 పKభ	వగ	
PQ�9ా Z2లVచుdన �ేమన%ా�ేశమ�, వ� మనుషp�లను భ�fంచు�xనవ�,
 జనులను ప�తK ß̈నుల;%ా �ేయ	�xనవ� అ" జనుల; "ను`గ�#Sd



�ెప�చుTx`#³. 14141414 వ� మనుషp�లను భ�fం పవ�, ఇక  జనులను
ప�తK ß̈నుల;%ా �ేయవ�; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;� 15151515 "ను` గ�#Sd
అన� జనుల; �ేయ	 అప}స�మ	 �Iక Vనబడక;ండ �ేZ2దను,
జనమ	లవలన కల;గ	 అవమ�నమ	 Vకభ#Sంపవ�,వ�  జనులను
ప�తK ß̈నుల%ా �ేయకయ	ందువ�; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 16161616
మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను. 17171717
నరప�తpK (x, ఇW\ా P�Ú య	ల; తమ �ేశమ	లk "వZింA, దు� పKవరNన�ేతను
దు� �I\యల�ేతను �x"" అపVతKపరA#S, 9ా#S పKవ రNన బ ©̈షCPQ�న ZీN �±క�
అపVతKతవలs Tx దృÌిC �I కనబడ�చున`��. 18181818 �ాబట-C  �ేశమ	లk 9ారF �ేZిన నర
హత� Vషయ���య	ను, Vగ\హమ	లను 12టBC ��" 9ారF �ేశమ	ను
అపVతKపరAన�x" Vషయ���య	ను TEను Tx �Å\ ధమ	ను 9ా#S]ద
క;మ4#SంA 19191919 9ా#S పKవరNనను బట-Cయ	 9ా#S �I\యలను బట-Cయ	 9ా#S" h�fంA,
TEను అన�జనులలk"�I 9ా#S" 9:ళ6%tటC%ా 9ారF ఆ య� �ేశ మ	లక; �ెద#S
��P#S. 20202020 9ారF �xమ	 9:È6న సÍలమ	ల లk" జనుల±దw �ేర%ా ఆ
జనుల;�రF PQ�9ా జనుల� గ�x, ఆయన �ేశమ	లkనుం(f వAdన9ా#³ గ�x,
అ" �ెప�టవలన Tx ప#S�దzTxమమ	నక; దూషణ కల;గ	టక;
ఇW\ా P�Úయ	ల; �ారణ���#S. 21212121 �ా%ా ఇW\ా P�Úయ	ల; ��Pన PQల6 �bట6 ను Tx
ప#S�దz  Txమమ	నక; దూషణ కల;గ%ా TEను చూA Tx Txమమ	 Vషయ���
Aంతప(fJ". 22222222 �ాబట-C  ఇW\ా P�Úయ	లక; ఈ మ�ట పKకటన�ేయ	మ	పKభ	వగ	
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, ] "!తNమ	 �ాదు %ా"
అన�జనులలk ]�ేత దూషణTUం��న Tx ప#S�దz  Txమమ	 "!తNమ	 TEను



�ేయబ¢వ��x"" �ేయ	దును. 23232323 అన�జనుల మధ� ]రF దూÌింAన Tx
ఘన���న Txమమ	ను TEను ప#S�దzపరచుదును, 9ా#S PQదుట ]యందు
TEను నను` ప#S�దzపరచు��న%ా TEను పKభ	వగ	 PQ�9ాన" 9ారF
�ె>Zి��ందురF; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 24242424 TEను అన�జను లలkనుం(f
!మ	4ను ��డ���", ఆ య� �ేశమ	లలk నుం(f సమకc#Sd, ]
స��ేశమ	లk"�I !మ	4ను ర1ిuం�ె దను. 25252525 ] అపVతKత య�వతpN
��వ�నటB6  TEను ] ]ద �దzజలమ	 చల;6 దును, ] Vగ\హమ	లవలన ]క;
క>%Sన అపVతKత అంతయ	 ¬Zి9EZ2దను. 26262626 నూతన హృదయమ	 ]
�I�ెdదను, నూతన స�´µవమ	 ]క; కల;గజ³Z2దను, #ాJగ	ం(ె ]లkనుం(f
¬Zి9EZి మ�ంసప� గ	ం(ెను ]�I�ెdదను. 27272727 Tx ఆత4ను ]యందుంA, Tx
కటCడల ననుస#Sంచు9ా#S"%ాను Tx Vధులను %?r��ను 9ా#S"%ాను !మ	4ను
�ేZ2దను. 28282828 TEను ] 1ితరFల �IAdన �ేశమ	లk ]రF "వZిం�ెదరF, ]రF Tx
జనులsౖ య	ందురF TEను ] �ేవ�డT:ౖ య	ందును. 29292929 ] సకల ���న
అపVతKతను ��%tట-C  TEను !మ	4ను ర�fంతpను, ]క; కరవ�#ా"య�క
¥xన�మ	నక; ఆజ® ఇAd అ�వృ��z  పరతpను. 30303030 అన�జనులలk కరవ�ను
గ�#Sdన "ంద ]#Sక TUందకయ	ండ�నటB6  �ెట6  ఫలమ	లను భ�!పంటను
TEను VసN #Sంపజ³Z2దను. 31313131 అప�డ� ]రF ] దు�  పKవరNనను ]రF �ేZిన
దు� �I\యలను మనసుqనక; �ెచుd��", ] �ోషమ	లను బట-Cయ	 Á̈య�I\య
లను బట-Cయ	 !మ	4ను ]రF అస ©̈�ంచు��ందురF. 32323232 ] "!తNమ	 TEను
ఈల�గ	న �ేయ	టల�ద" �ె>Zి ��ను(f; ఇ�ే పKభ	9:ౖన PQ�9ా 9ాక;�. ఇW\ా
P�Úయ	ల�#ా, ] పKవరNననుగ�#Sd Aన`బ¢P Zిగ	¶  పడ�(f. 33333333 ]



�ోషమ	లవలన ]క; క>%Sన అపVతKతను TEను ¬Zి9EZి ] పటCణమ	లలk
!మ	4ను "వZింప జ³య	Txడ� �ా(ై��Pన సÍలమ	ల; మరల కటCబడ�ను.
34343434 మ�ర¶సుÍ ల దృÌిC �I �ాడ�%ాను "రèనమ	%ాను అగ	ప(fన భ�! ZLద�మ	
�ేయబడ�ను. 35353535 �ా(ైన భ�! ఏ�ెను వనమ	వలs ఆPQన"య	, �ాడ�%ాను
"రèనమ	%ానున` PÀ పటCణమ	ల; "9ాసుల�� "ం(f �Kా �ారమ	ల;
గల9ాPQన"య	 జనుల; �ెప�దురF. 36363636 అప�డ� PQ�9ా T:ౖన TEను
�ా(ై��Pన సÍలమ	లను కటBC 9ాడ న"య	, �ా(ై��Pన సÍలమ	లలk �ెట6 ను
TxటB9ాడ న"య	 ] చుటBC  W ÌింAన అన�జనుల; �ె>Zి ��ందురF.
PQ�9ాT:ౖన TEను మ�ట ఇAdయ	Tx`ను, TEను �x" T:ర9EరFN ను. 37373737
పKభ	వగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాఇW\ా  P�Úయ	లక; TEను ఈల�గ	
�ేయ	 Vషయమ	లk 9ా#S" Tx±దw  V�xరణ�ేయ"తpN ను, %tఱÃల;
VసN #SంచునటB6 %ా TEను 9ా#S" VసN #Sంపజ³Z2దను. 38383838 TEను PQ�9ాT:ౖ
య	Tx`న" 9ారF �ె>Zి��నునటB6  పKJÌి¡ తమ	లగ	 %tఱÃలంత V¯ాN రమ	%ాను,
"య�మక��నమ	లలk PQర�షల�మ	నక; వచుd %tఱÃలంత V¯ాN రమ	%ాను
9ా#S పటCణమ	లయందు మనుషp�ల; గ	ంప�ల; గ	ంప�ల;%ా VసN #SంచునటB6
TEను �ేZ2దను.

PQ¨¼జ³�ల; 37PQ¨¼జ³�ల; 37PQ¨¼జ³�ల; 37PQ¨¼జ³�ల; 37

1111 PQ�9ా హసNమ	 Tx ]���I వ�ెdను. TEను ఆత4వ�డT:ౖయ	ండ%ా
PQ�9ా నను` ��డ���" ��P PQమ	కల�� "ం(fయ	న` ±క లkయలk
నను` ��ం12ను. ఆయన 9ాట-మధ� నను` ఇటB అటB న(f1ించుచుండ%ా 2222 



PQమ	కలTEకమ	ల; ఆ లkయలk కనబ(ెను, అV �³వలమ	 ఎం(f��PనV. 3333
ఆయననర ప�తpK (x, PQం(f��Pన PÀ PQమ	కల; బKదుక గల9ా? అ"
నన`డ�గ%ాపKభ	9ా PQ�9ా అ�� �³ �ె>య	న" TEనంట-". 4444
అందు�ాయనపKవచన ��JN  PQం(f��Pన PÀ PQమ	కల�� ఇట6 నుమ	ఎం(f
��Pన PQమ	కల�#ా, PQ�9ామ�ట ఆల�Iంచు(f. 5555 ఈ PQమ	కలక;
పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన �ేమన%ా]రF బKదుక;నటB6  TEను ]లk"�I
y9ాత4ను ర1ిuంచుచుTx`ను; 6666 చర4మ	 క1ిu]క; నరమ	ల"Ad ] ]ద
మ�ంసమ	 ����%S చర4మ	 ]]ద క12uదను; ]లk y9ాత4నుంచ%ా ]రF
బKదుక;దురF; అప�డ�TEను PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" ]రF �ె>Zి��ందురF. 7777
ఆయన Tx�IAdన ఆజ®పK�ారమ	 TEను పKవAంచు చుండ%ా గడగడమను ధ�"
±కట- ప�టMCను; అప�డ� ఎమ	కల; ఒక�x"�� ఒకట- క>Zి��T:ను. 8888 TEను
చూచుచుండ%ా నరమ	ల;ను మ�ంసమ	ను 9ాట-]���I వ�ెdను, 9ాట-12ౖన
చర4మ	 క12uను, అP�ే 9ాట-లk y9ాత4 ఎంత మ�తKమ	ను ల�క ��PQను. 9999
అపuడ� ఆయననరప�తpK (x; y9ాత4వచుdనటB6  పKవAంA ఇట6  నుమ	పKభ	వగ	
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాy9ా�x4, నల;��క;�లనుం(fవAd హతpలsౖన
�రF బKదుక;నటB6  9ా#S]ద ఊ1ి#S Vడ�వ�మ	. 10101010 ఆయన Tx �ాజj® 1ింAనటB6
TEను పKవAంప%ా y9ాత4 9ా#Sలk"�I వ�ెdను; 9ారF సyవ�లsౖ ల�A లs�I�ంప
శక�మ	�ా" మ} Z2ౖన���� ">A#S. 11111111 అప�(xయన Tx�� ఇట6 T:ను నరప�తpK (x,
ఈ PQమ	కల; ఇW\ా P�Úయ	లనంద#S" సూAంచుచున`V. 9ారFమన
PQమ	కల; ఎం(f ��PQను, మన ఆశ Vఫలమ�PQను, మనమ	 Txశన���
��JVు అ" యను��నుచుTx`రF 12121212 �ాబట-C  పKవచన ��JN  9ా#S��



ఇట6 నుమ	పKభ	వగ	 PQ�9ా Z2ల Vచుdన�ేమన%ాTx పKజల�#ా, ]రFన`
సమ�ధు లను TEను �ెర�ెదను, సమ�ధులలkనుం(f !మ	4ను బయ ట-�I
ర1ిuంA ఇW\ా P�ల; �ేశమ	లk"�I ��డ���" వ�ెd దను. 13131313 Tx పKజల�#ా, TEను
సమ�ధులను �ెరA సమ�ధులలkనున` !మ	4ను బయట-�I ర1ిuంచ%ా 14141414
TEను PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" ]రF �ె>Zి��ందురF, ]రF బKదుక;నటB6  Tx
ఆత4ను ]లk ఉంA ] �ేశమ	లk !మ	4ను "వZింపజ³Z2దను,
PQ�9ానగ	 TEను మ�ట ఇAd �x"" T:ర9EరFN న" ]రF �ె>Zి��ందురF; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. 15151515 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	
Z2లV�ెdను 16161616 నరప�తpK (x, వ� కఱÃతpనక ±కట- ¬Zి��" �x"]ద
య��x9ా#S ద"య	, 9ా#S ��ట-9ారగ	 ఇW\ా P�Úయ	లద"య	 1LళØ6
9Kా య	మ	. మ#S±క తpనక ¬Zి��" �x" ]ద ఎâKా Pమ	నక; తpనక,
అన%ా ãZLప� వంశసుÍ లద"య	 9ా#S��ట- 9ారగ	 ఇW\ా P�ల;9ా#S ద"య	
9Kా య	మ	. 17171717 అప� డ�� P�క���న తpనకయగ	నటB6  ఒక�x"�� ఒకట-
జo(fంచుమ	, అV  �ేJలk ఒకటä తpనక యగ	ను. 18181818 ఇందులక; �xతuర�మ	
మ�క; �ె>యజ?పu9ా? అ"  జనుల; "న`డ�గ%ా 19191919 ఆ #?ండ� తpనకలను
9ా#S సమm మ	న వ� �ేతపటBC ��" 9ా#S�� ఇట6 నుమ	పKభ	9:ౖన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాఎâKా Pమ	 �ేJలkనున` తpనక, అన%ా ఏ తpనక]ద
ఇW\ా P�ల;9ారంద#S 1LళØ6 ను 9ా#S��ట-9ా#S 1LళØ6 ను TEను ఉంAJT° ãZLప�
అను ఆ తpనకను య��x9ా#S తpనకను TEను పటBC ��" ±కట-%ా జo(fంA Tx
�ేJలk ఏక���న తpనక%ా �ేZ2దను. 20202020 ఇటB6 ండ%ా 9ా#S �×ల�గ	 �ెప�మ	 21212121
పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాఏP� అన�జనులలk ఇW\ా P�Úయ	ల;



�ెద#S��P#� ఆ య� అన�జనులలkనుం(f 9ా#S" ర�fంA, 9ారF ఎచdటMచdట
ఉTx`#� అచdటనుం(f 9ా#S" సమకc#Sd 9ా#S స��ేశ మ	లk"�I ��డ���"వAd
22222222 9ా#Sక]దట ఎన`ట-�I" #?ండ� జనమ	ల;%ాను #?ండ� #ాజ�మ	ల;%ాను
ఉండ క;ండ�నటB6  ఆ �ేశమ	లk ఇW\ా P�Úయ	ల పర�తమ	ల ]ద 23232323 9ా#S"
ఏకజనమ	%ా �ేZి, 9ా#Sకంద#S�I ఒక #ాàTE "య!ం�ెదను. తమ Vగ\హమ	ల
వలన%ా" �xమ	 �ేZియ	న` Á̈య �I\యలవలన%ా" P� అJ
క\మ�I\యలవలన%ా" 9ా#Sక]దట తమ	4ను అపVతK పరచు��నరF; �xమ	
"వZింAన �bట6 "`ట-లk 9ారF మ�నక �ాపమ	ల; ఇక �ేయక;ండ 9ా#S"
ర�fంA 9ా#S" పVతKపర�ెదను, అప�డ� 9ారF Tx జనులగ	దురF, TEను 9ా#S
�ేవ�డT:ౖ య	ందును. 24242424 Tx ZLవక;(ైన �x�దు 9ా#S�I #ాజవ�ను, 9ా#Sకంద#S�I
�ాప#S ±క�(ే య	ండ�ను, 9ారF Tx Vధులను అనుస#SంతpరF, Tx కటC  డలను
%?r��" ఆచ#SంతpరF. 25252525 ] 1ితరFల; "వZించునటB6  Tx ZLవక;(ైన
య��Åబ	నక; TE"Adన �ేశమ	లk 9ారF "వZింతpరF, 9ా#S 1ిల6 ల;ను 9ా#S
1ిల6 ల 1ిల6 ల;ను అక�డ "త�మ	 "వZింతpరF, Tx ZLవక;(ైన �x�దు
ఎల6 �ాలమ	 9ా#S�I అ¥�పJPQ� య	ండ�ను. 26262626 TEను 9ా#S�� సమ�¥x TxరÍ���న
"బంధన �ేZ2దను, అ�� Txక;ను 9ా#S�I" "త� "బంధన%ా ఉండ�ను, TEను
9ా#S" ZిÍ రపర�ెదను, 9ా#S" VసN #Sంపజ³Zి 9ా#Sమధ� Tx ప#S�దzసÍలమ	ను
"త�మ	 ఉం�ెదను. 27272727 Tx మం��రమ	 9ా#S�I 12ౖ%ానుండ�ను, TEను 9ా#S�ేవ�డT:ౖ
య	ందును 9ారF Tx జనులsౖయ	ందురF. 28282828 మ#Sయ	 9ా#S మధ� Tx
ప#S�దzసÍలమ	 "త�మ	 ఉండ� టనుబట-C  PQ�9ాT:ౖన TEను
ఇW\ా P�Úయ	లను ప#S �దzపరచు9ాడన" అన� జనుల; �ె>Zి��ందురF.



PQ¨¼జ³�ల; 38PQ¨¼జ³�ల; 38PQ¨¼జ³�ల; 38PQ¨¼జ³�ల; 38

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 2222
నరప�తpK (x, మ�%�గ	 �ేశప�9ాడగ	 %�గ	, అన%ా #�షpనక;ను ��Ì2క;నక;ను
తpబµల;నక;ను అ¥�పJPQ�న9ా"తటBC  అ� మ	ఖుడ9:ౖ అత" గ�#Sd ఈ మ�ట
PQJN  పKవAంప�మ	 3333 పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా#�షpనక;ను
��Ì2క; నక;ను తpబµల;నక;ను అ¥�పJయగ	 %�గ�, TEను క; V#�¥�T:ౖ
య	Tx`ను. 4444 TEను "ను` 9:నుకక; JK1ిu  దవ�డలక; %ాలమ	ల; త%S>ంA,
"ను`ను  Z2ౖన�మంతట-" గ	ఱÃమ	లను TxTxVధమ	లsౖన ఆయ	ధమ	ల;
ధ#Sంచు  #ðతpలనంద#S", కవచమ	ల;ను (xళØ6 ను ధ#SంA ఖడ¶ మ	ల;
�ేతపటBC ��ను 9ా#Sనంద#S", మ}Z2ౖన�మ	%ా బయల; �ేర�ºZ2దను. 5555 ��
కc(fన �ారZీక�ేశప� 9ా#S" కcÌీయ	లను ప�తp9ా#Sనంద#S", (xళ6ను hర
¯ాN  ణమ	లను ధ#Sంచు 9ా#Sనంద#S" TEను బయల;�ేర�ºZ2 దను. 6666 %���రFను
అత" Z2ౖన�మంతయ	ను ఉతN ర��క;� లలkనుండ� ��గ#ా4య	ను అత"
Z2ౖన�మ	ను జనమ	 లTEకమ	ల; ��కcడ వచుdను. 7777 వ� Zి�wమ	%ా
ఉండ�మ	, వ� Zిదzప(f ��కcడ క>Zిన సమ�హ మంతట-" Zిదzపరచుమ	,
9ా#S�I వ� �ావ>PQ� య	ండ వలsను. 8888 �xల��నమ	లsౖన తరF9ాత వ�
hmTUందుదువ�; సంవతqరమ	ల అంతమ	లk వ� ఖడ¶ మ	నుం(f త1ిuంచు ��",
ఆ య� జనమ	లలk �ెద#S��P PQడ�ెగక �ాడ�%ా ఉన` ఇW\ా P�Úయ	ల
పర�తమ	ల]ద "వ Zించుట�?r మరల సమకcరdబ(fన జనుల±దwక;ను, ఆ
య� జనులలkనుం(f ర1ిuంచబ(f "ర»యమ	%ా "వZించు



జనులంద#S±దwక;ను వ� వ�ెdదవ�. 9999 %ా> 9ాన వAd నటB6 ను �¤ఘమ	
క!4నటB6 ను వ� �ేశమ	 ]���I వ�ెd దవ�, వ�ను  Z2ౖన�మ	ను
��కc(fన బహÑ జనమ	ను �ేశమ	]ద 9ా�1ింతpరF. 10101010 పKభ	9:ౖన PQ�9ా
Z2ల Vచుdన�ేమన%ాఆ �ాలమందు  మనసుqలk అ� �Kా యమ	ల; ప�టBC ను,
11111111 వ� దు#ాలkచన�ేZి ఇట6 ను ��ందువ�TEను �Kా �ారమ	ల;ల�" %\ా మమ	ల;గల
�ేశమ	]���I ��PQదను, �Kా �ార మ	ల;ను అడiగ(fయల;ను గవ�నుల;నుల�"
�ేశమ	 ]���I ��PQదను, "మ4ళమ	%ాను "ర»యమ	%ాను "వZించు9ా#S
]���I ��PQదను. 12121212 9ా#S" �ోచు��" ��ల6 ¯�మ	4%ా పటBC ��నుట�?r, ప�ర�మ	
�ా(ై మరల "వZింపబ(fన సÍలమ	ల]���I J#S%S ��PQదను, ఆ య�
జనమ	లలkనుం(f సమకcరdబ(f, ప�వ�ల;ను సరక;ల;ను గ>%S, భ�!
నటCనడ�మ "వZించు జనుల ]���I J#S%S ��PQదను. 13131313 Z2బµ9ారFను
ద�xను9ా రFను త#§ªషp వరNక;ల;ను ��దమZింహమ	ల వంట-9ా#?rన
�x"9ారందరFను "ను` చూA¯�మ	4 �ోచు��నుటక; వAdJ9ా? �ోప�
�ోచు��నుటక; Z2ౖన�మ	 సమకc#Sd J9ా? బహÑ%ా �ోప� �ోచు��", 9:ం(f
బం%ారమ	లను ప�వ�లను సరక;లను పటBC ��" ��వ�టక; �xల �ోప�డ�
�ోచు��నుటక; వAdJ9ా? అ" "న`డ�గ	దురF. 14141414 �ా%ా నరప�తpK (x,
పKవచన��JN  %�గ	�� ఇట6  నుమ	పKభ	వగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాTx
జనులగ	 ఇW\ా P�Úయ	ల; "ర»యమ	%ా "వZించు �ాల మ	న వ�
�ె>Zి��ందువ�గ�x? 15151515 ఉతN ర ��క;�న దూర మ	ననున`  సÍలమ	లలkనుం(f
వ�ను ��కcడ జనమ	 లTEకమ	ల;ను గ	ఱKమ	లs�I� బహÑ V¯ాN ర���న Z2ౖన�
మ	%ా కc(f వAd 16161616 �¤ఘమ	 భ�!" క!4నటB6  ఇW\ా P�Úయ	లగ	 Tx



జనుల]ద ప(ెదరF; అంత� ��నమ	లందు అ�� సంభVంచును, అన�జనుల;
నను` �ె>Zి ��నునటB6  "ను`బట-C  9ా#S PQదుట నను` TEను ప#S�దz
పరచు��ను సమయమ	న, %�గ�, TEను Tx �ేశమ	 ]���I "ను` ర1ిuం�ెదను.
17171717 పKభ	వగ	 PQ�9ా Z2ల Vచుdన�ేమన%ా"ను` 9ా#S]���I ర1ిuం�ెదన"
ప�ర� మందు ఏటäట పKవAంచుచువAdన ఇW\ా P�Úయ	ల పKవకNలsౖన Tx
ZLవక;ల�x�#ా TEను Z2లVAdనమ�ట "ను`గ�#Sd న�ే గ�x? 18181818 ఆ ��నమ	న,
%�గ	 ఇW\ా P�Ú య	ల �ేశమ	 ]���I #ాబ¢వ� ఆ ��నమ	న, Tx �Åపమ	
బహÑ%ా రగ	ల;��నును; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;� 19191919 �ాబట-C  TEను
#�షమ	ను మ} #ðదKమ	ను గ>%Sన 9ాడT:ౖ PÀల�గ	 పKమ�ణమ	�ేZిJ". ఇWా\
P�Úయ	ల �ేశమ	లk మ}కంపమ	 ప�టBC ను. 20202020 సమ	 దKప� �ేపల;ను
ఆ�ాశప{ల;ను భ�జంతpవ�ల;ను భ�!]ద �Kా క; ప�రFగ	ల"`య	
భ�!]దనుండ� నరFలందరFను Txక; భయప(f వణక;దురF, పర�తమ	ల;
Txశనమగ	ను, ��ండ1LటBల; పడ�ను, %�డల"`య	 TEలపడ�ను 21212121 Tx
పర�తమ	ల"`ట-లk అత" ]���I ఖడ¶ మ	 ర1ిuం�ెదను, పKJ9ా" ఖడ¶ మ	 9ా"
స�దరF"]ద పడ�ను; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 22222222 �ెగ	ల; పం1ి
హత� కల;గజ³Zి అత"]దను అత" Z2ౖన�ప� 9ా#S ]దను అత"�� కc(fన
జనమ	లTEకమ	ల]దను పKళయ���న 9ానను 12దw  వడ గండ6 ను
అ%S`గంధకమ	లను క;#S1ింA TEను అత"�� 9ా�జ?�మ�డ�దును. 23232323 TEను
PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" అన�జనుల; అTEక;ల; �ె>Zి ��నునటB6  TEను ఘనత
వ ©̈ంA నను` ప#S�దzపరచు��" 9ా#S PQదుట నను` �ె>యపరచు��ందును.



PQ¨¼జ³�ల; 39PQ¨¼జ³�ల; 39PQ¨¼జ³�ల; 39PQ¨¼జ³�ల; 39

1111 మ#Sయ	 నరప�తpK (x, %�గ	నుగ�#Sd పKవచన ��JN  ఇట6 నుమ	పKభ	వగ	
PQ�9ా Z2లVచుdన �ేమన%ా#�షpనక;ను ��Ì2క;నక;ను తpబµల;నక;ను
అ¥� పJ9:ౖన %�గ�, TEను క; V#�¥�T:ౖయ	Tx`ను. 2222 "ను` 9:నుకక; JK1ిu
న(f1ింA, ఉతN ర��క;�న దూరమ	లk ఉన` "ను` బయల;�ేర�ºZి
ఇW\ా P�Úయ	ల పర�తమ	 లక; ర1ిuంA 3333  PQడమ�ేJలkనున`  Vంట-"
�I\ంద పడ%tటMCదను,  క;(f�ేJలkనున` బµణమ	లను �I\ంద పడ9EZ2దను, 4444
వ�ను  Z2ౖన�మ	ను ��నున` జను లందరFను ఇW\ా P�ల;
పర�తమ	ల]ద కcల;దురF, TxTx Vధ���న కc\ ర ప{లక;ను దుషC
మృగమ	లక;ను ఆ}ర మ	%ా "ను` ఇ�ెdదను. 5555 వ� ��లమ	]ద
కcల;దువ�, TETE మ�ట PAdయ	Tx`ను. ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 6666
TEను మ�%�గ	 ]���I" �º�పమ	లలk "#S� �xరమ	%ా "వZించు9ా#S]���I"
అ%S` పం12దను, అప�డ� TEను PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" 9ారF �ె>Zి ��ందురF.
7777 TEను PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" అన�జనుల; �ె>Zి��నునటB6  ఇక Tx ప#S�దz
Txమమ	నక; దూషణ కల;గ"య�క, Tx జనులగ	 ఇW\ా P�Úయ	ల మధ�
�x"" బయల;పర�ెదను. 8888 ఇ��%� అ�� వచుdచున`��, కల;గబ¢వ�చున`��,
TEను �ె>యజ³Zిన సమయమ	న అ�� జరFగ	ను; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా
9ాక;�. 9999 ఇW\ా  P�Úయ	ల పటCణమ	లలk "వZించు9ారF బయల;�ే#S,
కవచమ	లను (xళ6ను �³(ెమ	లను Vండ6 ను బµణమ	లను గదలను ఈటMలను
¬Zి��" ��P�లk �ాల;dదురF, 9ాట-వలన ఏడ� సంవతqరమ	ల; అ%S`



మండ�ను. 10101010 9ారF ��లమ	లk కటMCల; ఏరF��నకయ	 అడవ�లలk మ�Ö నుల;
నరFకకయ	నుం(f, ఆయ	ధమ	ల; ��P�లk �ాల;d చుందురF, తమ	4ను
�ోచు��"న9ా#S" �x�¤ �ోచు��ందురF, తమ ¯�మ	4 ��ల6  12ట-Cన9ా#S ¯�మ	4
�x�¤ ��ల6  12టBC దురF; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 11111111 ఆ ��నమ	న
%�గ	9ా#S" �ాJ12టBC ట�?r సమ	దK మ	నక; త�రFu%ా పKయ�ణసుÍ ల; ��వ�
లkయలk ఇW\ా P�ల; �ేశమ	న TETUక సÍలమ	 ఏరuర�ెదను; %�గ	ను అత"
Z2ౖన�మంతట-" అక�(f జనుల; �ాJ 12టC%ా పKయ�ణసుÍ ల; ��వ�టక;
�ల;ల�క;ండ�ను, ఆ లkయక; హ¹T°¶ గ	 అను 1LరF 12టBC దురF. 12121212 �ేశ మ	ను
పVతKపరచుచు ఇW\ా P�Úయ	ల; ఏడ� T:లల; 9ా#S" �ాJ12టBC చుందురF. 13131313
TEను ఘనమ	 వ ©̈ంచు ��నమ	న �ేశప� జనులందరF 9ా#S" �ాJ 12టBC దురF;
�x"వలన 9ారF �×#SN TUం�ెదరF; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 14141414 �ేశమ	ను
పVతKపరచుట�?r �x"లkనున` కæïబరమ	లను �ాJ12టBC 9ా#S", �ేశమ	ను
సంచ#SంA చూచుచు 9ా#S��కcడ ��P �ాJ12టBC 9ా#S" "య !ం�ెదరF. ఏడ�
T:లలsౖన తరF9ాత �ేశమ	నందు త"�× �ేZ2దరF. 15151515 �ేశమ	ను సంచ#SంA
చూచు9ారF JరFగ	 ల�డ�చుండ%ా మనుష�శల� nకట-PQ�నను కనబ(fన
PQడల �ాJ12టBC 9ారF హ¹T°¶ గ	 లkయలk �x"" �ాJ12టBC  వరక; అక�డ
9ా#³�ైన ఒక ఆన9ాల; 12టBC  దురF. 16161616 మ#Sయ	 హ¹Tx అను 1LరFగల ఒక
పటCణ మ	ండ�ను. ఈల�గ	న 9ారF �ేశమ	ను పVతKపరచుదురF. 17171717 నరప�తpK (x,
పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన �ేమన%ాసకలజjతpల ప{లక;ను
భ�మృగమ	ల క"` ట-�I" PÀ సమ��xరమ	 �ె>యజ³య	మ	TEను ] ��రక;
వ¥�ంచు బ>�I నల;��క;�లనుం(f కc(f రం(f; ఇW\ా P�Úయ	ల పర�తమ	ల]ద



TUక %tపu బ> జరF గ	ను, ]రF మ�ంసమ	 JందురF రకNమ	 �xK గ	దురF; 18181818
బల�ఢ��ల మ�ంసమ	 JందురF, భ�పతpల రకNమ	ను, బµ�ానులk ��\ V�న
��టä6 ళ6  ±క�య	 %tఱÃ1ిల6 ల ±క�య	 �¤కల±క�య	 �Å(ెల±క�య	
రకNమ	 �xK గ	దురF. 19191919 TEను ] ��రక; బ> వ¥�ంప బ¢వ�చుTx`ను, ]రF
కడ��ార ��\ వ�� JందురF, మతpN  కల;గ	నంత%ా రకNమ	 �xK గ	దురF. 20202020 TE
TEరuరAన పం�IN" కcరFdం(f గ	ఱÃమ	లను #ðతpలను బల�ఢ��లను
ఆయ	ధసుÍ లను ]రF కడ��ార భ�fంతpరF, ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�.
21212121 Tx ఘనతను అన�జనులలk అగ	పర�ెదను, TEను �ేZిన ¬రFuను 9ా#S]ద
TEను 9EZిన Tx హసNమ	ను అన� జనులందరF చూ�ెదరF. 22222222 ఆ ��నమ	
nదల;��" TETE తమ �ేవ�(ైన PQ� 9ాT:ౖయ	Tx`న" ఇW\ా P�Úయ	ల;
�ె>Zి��ందురF. 23232323 మ#Sయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల; తమ �ోషమ	నుబట-C  �ెర లk"�I
��Pర"య	 9ారF VWా�స ఘ�తక;లsౖనందున TEను 9ా#S�I ప#ాà4ఖుడT:ౖ
9ారF ఖడ¶ మ	�ేత కcల; నటB6 %ా 9ా#S" బµ¥�ంచు9ా#S�I అపu%SంAJన"య	
అన� జనుల; �ె>Zి��ందురF. 24242424 9ా#S యపVతKతను బట-Cయ	 అJక\మ
�I\యలనుబట-Cయ	 TEను 9ా#S�I ప#ాà4ఖుడT:ౖ 9ా#S�I పKJ�ారమ	 �ేZిJ". 25252525
�ాబట-C  పKభ	వగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా Tx ప#S�దw  Txమమ	నుబట-C
#�షమ	క>%Sన9ాడT:ౖ య��Åబ	 సంతJ9ా#S" �ెరలkనుం(f ర1ిuం�ెదను, ఇW\ా
P�Úయ	లంద#SPQడల జj>ప(ెదను. 26262626 9ారF TxPQడల �xమ	 చూ1ిన
VWా�సఘ�తకమ	ను తమ అవమ�నమ	ను �xమ	 భ#SంచుదురF. TEను
అన�జనులంద#Sలkనుం(f 9ా#S" సమకc#Sd 9ా#S శతpK వ�ల �ేశమ	లkనుం(f
ర1ిuం Aన తరF9ాత 9ారF సుర�fతమ	%ాను "ర»యమ	%ాను తమ �ేశమ	లk



"వZించునప�డ� 27272727 9ా#Sయందు అన� జనులTEకమ	ల PQదుట నను`
ప#S�దz  పరచు��ందును. 28282828 అన�జనులలk"�I 9ా#S" �ెర%ా పం1ి, 9ా#Sలk
ఎవ#S" ఇకను అచdట ఉండ"య�క తమ �ేశమ	నక; 9ా#S" సమ కc#Sdన
సంగJ"బట-C  TEను తమ �ేవ�(ైన PQ�9ాT:ౖ య	Tx`న" 9ారF
�ె>Zి��ందురF. 29292929 అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	ల]ద TEను Tx ఆత4ను
క;మ4#Sం�ెదను గనుక TE"కను 9ా#S�I ప#ాà4ఖుడT:ౖ య	ండను; ఇ�ే
పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�.

PQ¨¼జ³�ల; 40PQ¨¼జ³�ల; 40PQ¨¼జ³�ల; 40PQ¨¼జ³�ల; 40

1111 మనమ	 �ెరలk"�I వAdన PరFవ��PQ�దవ సంవతq... రమ	 nదట- T:ల
ప��యవ ��నమ	న, అన%ా పటCణమ	 ��ల6 ��Pన పదుTxల;గవ
సంవతqరమ	న ఆ ��నమ	నTE PQ�9ా హసNమ	 Tx ]���I #ా%ా ఆయన
నను` పటCణమ	నక; ��డ���" ��PQను. 2222 �ేవ�" దరîనవ�డ T:ౖన నను`
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేశమ	లk"�I ��డ���" వAd, !గ	ల ఉన`త���న
పర�తమ	]ద ఉం�ెను. �x"12ౖన ద�fణప�తటBC న పటCణమ	వంట- �ొకట- Txకగ	
ప(ెను. 3333 అక�(f�I ఆయన నను` ��డ���" #ా%ా ఒక మనుషp�డ�ం(ెను.
ఆయన ��రయ	చున` PతN(f వలs కనబ(ెను, �xరమ	ను ��లకఱÃయ	 �ేత
పటBC ��" �x�రమ	లk ఆయన "ల;వబ(fయ	ం(ెను. 4444 ఆ మను షp�డ� Tx��
ఇట6 T:ను నరప�తpK (x, TEను క; చూప�చున` 9ాట-న"`ట-" కను`ల�ర చూA
�ెవ�ల�ర V" మనసుqలk ఉంచు��నుమ	; TEను 9ాట-" క; చూప�ట�?r
Vచdట-�I �ేబ(fJV, క; కనబడ� 9ాట- న"`ట-" ఇW\ా P�Úయ	లక;



�ె>యజ³య	మ	. 5555 TEను చూడ%ా నల;��శల మం��రమ	చుటBC  �Kా �ార
మ	ం(ెను, మ#Sయ	 ఆ మనుషp�"�ేJలk ఆరF మ�రల ��లకఱÃయ	ం(ెను,
పKJమ�ర మ�#?డ� బ¿�ెN డ� "(fV గల��, ఆయన ఆ కటCడమ	ను ��ల;వ%ా �x"
9:డల;uను �x" PQతpN ను బµరన`ర �ేలsను. 6666 అతడ� త�రFuతటBC న నున`
గ	మ4మ	నక; వAd �x" ¯��ానమ	ల]�� �?�I� గ	మ4ప� గడపను ��ల;వ%ా
�x" 9:డల;u, అన%ా nదట- గడప 9:డల;u బµరన`ర �ేలsను. 7777 మ#Sయ	
�ావ>గ�� "(fVయ	 9:డల;uను బµరన`ర, �ావ> గదులక; మధ� అP�ేZి
మ�రల PQడమ	ం(ెను. గ	మ4మ	±క� �x�రప� పKక�క;ను మం��రమ	నక;
బµరన`ర PQడమ	. 8888 గ	మ4ప� �x�రమ	నక;ను మం��రమ	నక;ను మధ�
��ల;వ%ా బµరన`ర �ేలsను. 9999 గ	మ4ప� �x�రమ	 ��ల;వ%ా అ�� PQ"!��
మ�రలsౖ య	ం(ెను, �x"సN ంభమ	ల; #?ం(ేZి మ�రల;; అV గ	మ4ప�
�x�రమ	 మం��రప� ��క;�%ా చూచుచుం(ెను. 10101010 త�రFu గ	మ4ప�
�x�రమ	±క� �ావ> గదుల; ఇటB మ�డ�ను, అటB మ�డ�ను ఉం(ెను,
మ�డ� గదులక; ��లత ±కటä. మ#Sయ	 #?ండ� పKక�లనున` సN ంభమ	లక;
��లత ±కటä. 11111111 ఆ య� గ	మ4మ	ల 9ా�Iండ�6  ��ల;వ%ా 9ాట- 9:డల;u ప��
మ�ర ల;ను "(fV పదుమ�డ� మ�రల;ను �ేలsను. 12121212 �ావ> గదులమ	ందర
మ�#?డ� ఎతpN గల %�డ ఇరFపKక�ల నుం(ెను, ఆ పKక�ను ఈ పKక�ను మ�#?డ�
ఎతpN గల %�డ య	ం(ెను; గదులsౖ�ే ఇరFపKక�లను ఆరFమ�రల ఎతpN గలV. 13131313
ఒకగ�� కప�నుం(f #?ండవ�x" కప�వరక; గ	మ4మ	ను ��ల;వ%ా ఇరFవ��
యPదు మ�రల 9:డల;u �ేలsను, #?ండ� 9ా�Iండ6 మధ� %�డను అ�ే ��లత. 14141414
అరFవ�ేZి మ�రల; ఎడమ	%ా ఒ���క� సN ంభమ	 "ల;వబ¿టCబ(ెను. గ	మ4మ	



చుటBC నున` ఆవరణమ	 సN ంభ మ	లవరక; 9ా�1ిం�ెను. 15151515 బయట-
గ	మ4మ	TUదwనుం(f లkపట- గ	మ4ప��x�రమ	వరక; ఏబ��మ�రల;. 16161616 �ావ>
గదులక;ను గ	మ4మ	లక; లkపల 9ాట-�I మధ�%ా చుటBC  నున` %�డలక;ను
పKక�గదులక;ను కమ	4ల; 12టCబ(fన �Iట-�×ల;ం(ెను, %�డలk" సN ంభమ	లక;ను
�Iట-�×ల;ం(ెను; పKJ సN ంభమ	]దను ఖర�è రప� �ెటB6  ర�1ింపబ(f య	ం(ెను.
17171717 అతడ� బయట- ఆవరణమ	లk"�I నను` ¬Zి��"#ా%ా అచdట గదుల;ను
చఎాCయ	 కనబ(ెను. చఎాC]ద మ	పu�� Aన`గదుల; ఏరu(fయ	ం(ెను. 18181818 ఈ
చఎాC గ	మ4 మ	లవరక;ం(f 9ాట- 9:డల;uన ¯ా%Sయ	ం(ెను. అ�� �I\ం�� చఎాC
ఆPQను. 19191919 �I\ం�� గ	మ4మ	 nదల;��" లkప> ఆవరణమ	వరక; ఆయన
9:డల;u ��ల;వ%ా ఇ�� త�రFuనను ఉతN రమ	నను నూరF మ�రల�PQను. 20202020
మ#Sయ	 ఉతN రప�9:ౖప�న బయట- ఆవరణమ	 చూచుచుండ� గ	మ4ప� "(fV"
9:డల;uను 21212121 �x" ఇరFపKక�లనున` మ�(ేZి �ావ> గదులను 9ాట-
సN ంభమ	లను 9ాట- మధ�%�డలను అతడ� ��ల;వ%ా 9ాట- ��లత nదట-
గ	మ4ప� ��లత పK�ారమ	%ా కనబ(ెను, అన%ా "(fV ఏబ��మ�రల; 9:డల;u
ఇరFవ��PQ�దుమ�రల; కనబ(ెను. 22222222 9ాట- �Iట-�× ల;ను 9ాట- మధ�%�డల;ను
ఖర�è రప��ెట6 వలs ర�1ింప బ(fన 9ాట- అలం�ారమ	ను
త�రFu�x�రమ	±క� ��లత పK�ారమ	%ా కనబ(ెను మ#Sయ	 ఎక;�ట�?r
P�డ� ��టB6 ం(ెను, ఎదుటనుం(f �x" మధ�%�డల; కనబడ�చుం(ెను. 23232323
ఉతN ర�x�రమ	న �?దురF%ా ఒక ట-య	, త�రFu�x�రమ	న �?దురF%ా ఒకట-య	,
లkపట- ఆవరణమ	నక; ��వ� #?ండ� గ	మ4మ	ల;ం(ెను. ఈ గ	మ4 మ	నక; ఆ
గ	మ4మ	నక; ఎం�ైన�� అతడ� ��ల;వ%ా నూరFమ�రల PQడమ	 కనబ(ెను.



24242424 అతడ� నను` ద�f ణప�తటBC నక; ��డ���" ��%ా ద�fణప�తటBC న గ	మ4
nకట- కనబ(ెను. �x" సN ంభమ	లను మధ�%�డలను ��ల;వ%ా అ�ే ��లత
కనబ(ెను. 25252525 మ#Sయ	 9ాట- క;న`టBC %ా �º"�I" �º" మధ�%�డలక;ను చుటBC
�Iట-�× ల;ం(ెను, �x" "(fV ఏబ�� మ�రల; �x" 9:డల;u ఇరవ��PQ�దు
మ�రల;. 26262626 ఎక;�టక; ఏడ� ��టB6 ను ఎదురF%ా కనబడ� మధ�%�డల;ను
ఉం(ెను. మ#Sయ	 �x" సN ంభమ	ల ఇరFపKక�లను ఖర�è రప� �ెట6 ను ��>న
అలం �ారమ	ం(ెను 27272727 లkపట- ఆవరణమ	నక; ద�fణప� తటBC న గ	మ4nకట-
య	ం(ెను, ద�fణప� తటBC ను గ	మ4మ	నుం(f గ	మ4మ	వరక; ఆయన
��ల;వ%ా నూరF మ�రల�PQను. 28282828 అతడ� ద�fణమ�ర¶మ	న లkపట-
ఆవరణమ	లk"�I నను` ��డ���"��P ద�fణప� గ	మ4మ	ను ��>�ెను; �x"
��లత అ�ే. 29292929 మ#Sయ	 �x" �ావ>గదుల;ను సN ంభ మ	ల;ను మధ� %�డల;ను
12ౖ�ె1ిuన ��లతక; స#Sప(ెను; �x"�I" �x" చుటBC  ఉన` మధ�%�డలక;ను
�Iట-�×ల;ం(ెను, �x" "(fV ఏబ�� మ�రల; �x" 9:డల;u ఇరF వ��PQ�దు
మ�రల; 30303030 చుటBC  మధ�%�డల "(fV ఇరFవ�� PQ�దు మ�రల;,9:డల;u
అPదు మ�రల;. 31313131 �x" మధ� %�డల; బయట- ఆవరణమ	తటBC
చూచుచుం(ెను; �x" సN ంభమ	ల]ద ఖర�è రప��ెట6 ను ��>న అలం�ారమ	ం
(ెను; ఎక;�టక; ఎ"!�� ��టB6 ం(ెను. 32323232 త�రFuతటBC  లkపట-
ఆవరణమ	లk"�I నను` ��డ���"��P �x" గ	మ4మ	ను ఆయన ��ల;వ%ా
12ౖ�ె1ిuన ��లత �ేలsను. 33333333 �x" �ావ>గదులక;ను సN ంభమ	లక;ను
మధ�%�డలక;ను ��లత అ�ే; �x"�I" �x" చుటBC నున` మధ�%�డలక;ను
�Iట-�×ల;ం(ెను; "(fV P�బ�� మ�రల;, 9:డల;u ఇరFవ�� PQ�దు మ�రల;. 34343434



�x" మధ�%�డల; బయట- ఆవరణమ	 తటBC  చూచుచుం(ెను. ఈ పKక�ను ఆ
పKక�ను �x" సN ంభమ	ల]ద ఖర�è రప��ెట6 ను ��>న అలం�ార మ	ం(ెను,
ఎక;�టక; ఎ"!�� ��టB6 ం(ెను. 35353535 ఉతN రప� గ	మ4మ	నక; అతడ� నను`
��డ���"��P �x" ��ల; వ%ా అ�ే ��లత య�PQను. 36363636 �x"
�ావ>గదులక;ను సN ంభమ	లక;ను �x" మధ�%�డలక;ను అ�ే ��లత; �x" �I"
�x" చుటBC నున` మధ�%�డలక;ను �×ట-�×ల;ం(ెను; �x" "(fV P�బ��
మ�రల; �x" 9:డల;u ఇరFవ��PQ�దు మ�రల;. 37373737 �x" సN ంభమ	ల; బయట-
ఆవరణమ	తటBC  చూచుచుం(ెను; ఆ సN ంభమ	ల]ద ఈ పKక�ను ఆ పKక�ను
ఖర�è రప� �ెట6 ను��>న అలం�ారమ	ం(ెను; ఎక;�టక; ఎ"!�� ��టB6 ం(ెను.
38383838 గ	మ4మ	ల సN ంభమ	ల±దw 9ా�I>గల గ��య	ం(ెను; అక�డ దహనబ>
ప�వ�ల మ�ంసమ	 కడ�గ	దురF. 39393939 మ#Sయ	 గ	మ4ప� మంటపమ	లk
ఇరFపKక�ల #?ం(ేZి బల6 ల;ంచబ(ెను; �ట-]ద దహనబ> ప�వ�ల;ను �ాప
ప#S}#ారÍ బ>ప�వ�ల;ను అప#ాధప#S}#ారÍ బ>ప� వ�ల;ను
వ¥�ంపబడ�ను. 40404040 గ	మ4మ	±క� 9ా�I>దగ¶ర ఉతN రప���క;�న ��టB6
ఎక;��bటBన ఇరFపKక�ల #?ం(ేZి బల6 ల;ం(ెను. అన%ా గ	మ4ప� #?ండ�పKక�ల
Txల;%³Zి బల6 ల;ం(ెను. ఇV ప�వ�లను వ¥�ంచుట�?r ఉంచబ(f య	ం(ెను. 41414141
దహనబ> ప�వ�ల; nదలగ	 బ>ప�వ�లను వ¥�ంచుట�?r V"ã%Sంచు
ఉపకరణమ	 ల;ంచద%Sన PQ"!�� బల6 ల; ఈ తటBC  Txల;గ	 ఆ తటBC  Txల;గ	
��ట6 దగ¶ర నుం(ెను. 42424242 అV మ�#?డ�న`ర "(f Vయ	 మ�#?డ�న`ర
9:డల;uను మ�#?డ� ఎతpN ను గ>%S మ>Aన #ాJ�� �ేయబ(f య	ం(ెను. 43434343
చుటBC %�డక; అడ�గడ�గ	 ��డ�గ	గల �¤క;ల; Txటబ(fయ	ం(ెను; అరuణ



సంబంధ���న మ�ంసమ	 బల6 ల]ద ఉంచుదురF. 44444444 లkపట- గ	మ4మ	 బయట
లkపట- ఆవరణమ	లk ఉతN రప� గ	మ4మ	దగ¶రనుం(f ద�fణమ	%ా చూచు
TUకట-య	, త�రFu గ	మ4మ	 దగ¶రనుం(f ఉతN రమ	%ా చూచు TUక ట-య	 #?ండ�
గదుల;ం(ెను. 45454545 అప�డతడ� Tx�� ఇట6 T:నుద�fణప�తటBC  చూచు గ��
మం��రమ	నక; �ావ> 9ారగ	 య�జక;ల��. 46464646 ఉతN రప�తటBC  చూచు గ��
బ>1ీఠ మ	నక; �ావ>9ారగ	 య�జక;ల��. �రF ల��య	లలk ¯ా�ోక;
సంతJ9ా#?r ZLవ�ేయ	ట�?r PQ�9ా స"`¥��I వచుd9ారF. 47474747 అతడ� ఆ
ఆవరణమ	ను ��ల;వ%ా "(fVయ	 9:డల;uను నూరFమ�రలsౖ చ�ౌdకమ	%ా
ఉం(ెను. మం��రమ	నక; ఎదురF%ా బ>1ీఠమ	ంచబ(ెను. 48484848 అతడ�
మం��రమ	±క� మంటపమ	లk"�I నను` ��డ���" వAd మంటప
సN ంభమ	లను ఒ���క��x" ��ల;వ%ా అ�� ఇరFపKక�ల అP�ేZి మ�రల;ం(ెను,
గ	మ4మ	 ఇరFపKక�ల మ�(ేZి మ�రల 9:డల;u. 49494949 మంటపమ	నక; "(fV
PరFవ�� మ�రల;; ఎక;�ట�?r య	ంచబ(fన ��ట6 దగ¶ర �x" 9:డల;u పద��ండ�
మ�రల;, సN ంభమ	లదగ¶ర ఇరF పKక�ల ఒ���క�ట-%ా కంబమ	ల;ంచబ(ెను.

PQ¨¼జ³�ల; 41PQ¨¼జ³�ల; 41PQ¨¼జ³�ల; 41PQ¨¼జ³�ల; 41

1111 తరF9ాత అతడ� నను` ఆలయమ	నక; ��డ���" వAd �x" సN ంభమ	లను
��>�ెను. ఇరFపKక�ల అV ఆరF మ�రల�PQను, ఇ�� గ	(xరప� 9:డల;u. 2222
9ా�I> 9:డల;u ప�� మ�రల;, తల;ప� ఇరFపKక�ల అP�ేZి మ�రల;, �x"
"(fV" ��ల;వ%ా నల;బ�� మ�రల;, �x" 9:డల;u ఇరFవ�� మ�రల;. 3333
అతడ� లkప>�I ��P 9ా�I> సN ంభమ	ను ��ల;వ%ా #?ండ� మ�రల�PQను,



9ా�I> ఆరFమ�రల;;9:డల;u ఏడ� మ�రల;. 4444 ఇ�� అJ ప#S�దzసÍలమ" �ె1ిu
�x" "(fV" ��ల;వ%ా ఇరFవ�� మ�రల;ను ఆలయమ	నక;ను �x"�I" మధ�
9:డల;u ఇరFవ�� మ�రల; TxPQను. 5555 తరF9ాత అతడ� మం��రప� %�డను
��ల;వ%ా ఆరF మ�రల�PQను, మం��రప� పKక�లనున` �¤డ గదులను
��ల;వ%ా Txల;%³Zి మ�రల�PQను. 6666 ఈ �¤డగదుల; మ�(ేZి అంతసుÍ ల;
గలV. ఈల�గ	న మ	పu�� గదుల;ం(ెను, ఇV �¤డ గదుల�bటBన
మం��రమ	నక; చుటBC  కటCబ(fన %�డ�� క>Zియ	ం(ెను; ఇV మం��రప�%�డను
ఆను��"య	న` టBC ం(f ఆను��నక య	ం(ెను. 7777 ఆ %�డ �¤డగదులక; ఎ�I�న
��ల�� అV మ#S 9:డల;u%ా 12#S%?ను, 12ౖ�?�I�న ��ల�� మం��రమ	చుటBC నున`
PÀ �¤డగదుల అంతసుÍ ల; మ#S 9:డలuగ	చుం(ెను గనుక మం��రప�
12ౖ´µగమ	 మ#S 9:డల;u%ా ఉం(ెను; 12ౖ�?�I�న ��ల�� అంతసుÍ ల; మ#S 9:డల;u%ా
ఉం(ెను. 8888 మ#Sయ	 TEను చూడ%ా మం�� రమ	 చుటBC నున` TEలకటBC  ఎతpN %ా
కనబ(ెను, ఏల యన%ా ఆ �¤డగదులక; ఆరF 12దwమ�రల;గల ప�Tx��
య	ం(ెను. 9999 �¤డగదులక; బయటనున` %�డ అPదు మ�రల 9:డల;u;
మ#Sయ	 మం��రప� �¤డగదుల పKక�ల నున` సÍలమ	 ఖ�Ú%ా Vడ�వబ(f
య	ం(ెను 10101010 గదులమధ� మంద#Sమ	చుటBC  నల;��శల ఇరFవ�� మ�రల
9:డల;uన �bటB Vడ�వబ(f య	ం(ెను 11111111 �¤డగదుల 9ా�Iండ�6  ఖ�Ú%ానున`
సÍలమ	తటBC  ఉం(ెను; ఒక 9ా�I> ఉతN రప� తటBC నను ఇం��క 9ా�I>
ద�fణప�తటBC నను ఉం(ెను. ఖ�Ú%ా నున` సÍలమ	చుటBC  అPదు మ�రల
9:డల;uం (ెను. 12121212 పK�ే��Iంపబ(fన �bటB�?దురF%ానున` కటC  డమ	
పడమట-తటBC  (ెబË�� మ�రల 9:డల;u, �x" %�డ అPదు మ�రల 9:డల;u;



%�డ "(fV �¾ంబ�� మ�రల;. 13131313 మం��రమ	±క� "(fV" అతడ� ��ల; వ%ా
నూరF మ�రల�PQను, పK�ే��Iంపబ(fన సÍల మ	ను �x" �?దురF%ానున`
కటCడమ	ను �x"%�డ లను ��ల;వ%ా నూరF మ�రల�PQను. 14141414 మ#Sయ	
త�రFuతటBC  మం��రప� "(fV" పK�ే��Iంపబ(fన సÍలమ	ను ��ల;వ%ా నూరF
మ�రల�PQను. 15151515 ఈల�గ	న మం��రప� 9:నుకట- ´µగమ	న పK�ే��Iంపబ(fన
సÍలమ	న �?దురF%ా నున` కటCడమ	ను �x" ఇరFపKక�లనున` వ¯ా#ాలను
��ల;వ%ా నూరF మ�రల�PQను. 16161616 మ#Sయ	 గ#ా»లయ మ	ను ఆవరణప�
మంటపమ	లను గడపలను కమ	4ల;గల �Iట-�×లను ఎదుట- మ�డ� అంతసుÍ ల
చుటBC నున` వ¯ా#ాలను ఆయన ��>�ెను. �Iట-�×ల; మరFగ	�ేయబ(ెను,
గడపల�?దురF%ా TEలనుం(f �Iట-�×లవరక; బల6  కcరFuం(ెను 17171717 9ా�Iండ6 క; 12ౖ%ా
మం��రమ	నక; బయటను లkప లను ఉన` %�డ అంతయ	 లk%�డయ	
9:>%�డయ	 చుటBC %�డయ	 ��లతపK�ారమ	 కటCబ(fయ	ం(ెను. 18181818 �?ర�బ	ల;ను
ఖర�è రప� �ెటB6 ను ఉం(ెను; �x"�I #?ం(ేZి �?ర�బ	ల సందున ఖర�è రప��ెటBC
ఒకట-య	ం(ెను; ఒ���క� �?ర�బ	నక; #?ం(ేZి మ	ఖమ	 ల;ం(ెను. 19191919 ఎట6 న%ా
ఈ తటBC  ఖర�è రప� �ెటBC 9:ౖప�న మనుష�మ	ఖ మ	ను ఆ తటBC
ఖర�è రప��ెటBC 9:ౖప�న Zింహమ	ఖమ	ను కనబ(ెను; ఈ పK�ారమ	
మం��రమంతట-చుటBC  నుం(ెను. 20202020 TEల nదల;��" 9ా�I>12ౖవరక; మం��రప�
%�డక; �?ర�బ	ల;ను ఖర�è రప� �ెటB6 ను ఉం(ెను. 21212121 మం��రప� �x�ర
బంధమ	ల; చ�ౌdకమ	ల;, ప#S�దzసÍలప� �x�రబంధ మ	ల;ను అట-C9E. 22222222
బ>1ీఠమ	 కఱÃ�� �ేయబ(ెను, �x" PQతpN  మ�డ� మ�రల;, "(fV #?ండ�
మ�రల;, �x" 1ీఠమ	ను మ�లల;ను పKక�ల;ను మ�Ö "�� �ేయబ(f నV; ఇ��



PQ�9ా సమ	ఖమందుండ� బల6  అ" అతడ� Tx�� �ె12uను. 23232323
మం��రమ	నక;ను ప#S�దz  సÍలమ	నక;ను #?ండ� 9ా�Iండ�6 ం(ెను. 24242424 ఒ���క
9ా�I> #?ం(ేZి మడత #?క�ల; గల��. 25252525 మ#Sయ	 %�డల]ద ఉన`టB6 %ా
మం��రప� 9ా�Iండ6 ]దను �?ర�బ	ల;ను ఖర�è రప��ెటB6 ను �ెక�బ(f
య	ం(ెను, బయట- మంటపమ	నక; VAతKమ	%ా �ేZిన ఉబ	క;9ాటBప"
కనబ(ెను. 26262626 మ#Sయ	 మంటపమ	నక;ను ఇరFపKక�ల %�డలక;ను మం��రప�
�¤డగదులక;ను ఒర�ాక;లక;ను ఇరFపKక�ల కమ	4ల; 9EZిన �Iట-�×ల;ను
ఖర�è రప� �ెట6 ను��>న అలం�ారమ	ను ఉం(ెను.

PQ¨¼జ³�ల; 42PQ¨¼జ³�ల; 42PQ¨¼జ³�ల; 42PQ¨¼జ³�ల; 42

1111 అతడ� ఉతN రమ�ర¶మ	%ా నను` న(f1ింA బయట- ఆవరణమ	లk"�I ��డ���"
వAd ఖ�Ú�bటBనక;ను ఉతN రమ	ననున` కటCడమ	నక;ను ఎదురF%ానున`
గదుల దగ¶ర ">12ను. 2222 ఆ కటCడమ	 నూరF మ�రల "(fVగల�ై ఉతN ర��క;�న
9ా�I>క>%S P�బ�� మ�రల 9:డల;uగల��. 3333 ఇరFవ�� మ�రల;గల లkపట-
ఆవరణమ	న �?దురF%ాను బయట- ఆవరణప� చఎాC �?దురF%ాను మ�డవ
అంతసుÍ  లk" వ¯ా#ాల; ఒక�x"��కట- PQదురF%ా ఉం(ెను. 4444 గదుల�?దురF%ా
ప��మ�రల 9:డల;uగల V}రసÍలమ	ం (ెను, లkపట- ఆవరణమ	నక; ��వ�చు
ఉతN ర��క;� చూచు 9ా�Iండ�6  గల V}రసÍలnకట- య	ం(ెను, అ�� మ�#?డ�
9:డల;u. 5555 9ా�Iండ6 క; వ¯ా#ాల;ండ�టవలన 12ౖ గదుల; ఎతpN  తక;�వ%ాను
మధ�గదుల; ఇరFక;%ానుం(f క;రచ9ాPQను. 6666 మ�డవ అంతసుÍ లk ఉం(fనV
ఆవరణ మ	లక;న` 9ాట-వంట- సN ంభమ	ల; 9ాట-�I ల�వ� గనుక అV



�I\ం��గదులకంటMను మధ�గదులకంటMను Aన`V%ా కటCబ(fయ	ం(ెను. 7777 మ#Sయ	
గదుల వరFసనుబట-C  బయట- ఆవరణమ	తటBC  గదుల�?దురF%ా ఏబ�� మ�రల
"(fVగల ±క %�డ కటCబ(fయ	ం(ెను. 8888 బయట- ఆవరణమ	లk నున` గదుల
"(fV P�బ�� మ�రల;%ా" మం��రప� మ	ందట- ఆవరణమ	 నూరFమ�రల
"(fVగల�ై య	ం(ెను. 9999 ఈ గదుల; %�డ�I\ందనుం(f ల�AనటBC %ా కనబ(ెను,
బయట- ఆవరణమ	లkనుం(f 9ాట-లk పK9Ehంచుటక; త�రFu ��క;�న
మ�ర¶మ	ం(ెను. 10101010 V(f�bటBనక; ఎదురF %ాను కటCడమ	న �?దురF%ాను
ఆవరణప�%�డ మందమ	లk త�రFuతటBC  ��"` గదుల;ం(ెను. 11111111 మ#Sయ	 9ాట-
PQదుటనున` మ�ర¶మ	 ఉతN రప�తటBC నున` గదుల మ�ర¶మ	 వలs నుం(ెను,
9ాట- "(fV��ప�నను 9:డల;u ��ప� నను ఇVయ	 కటCబ(ెను; �ట-
�x�రమ	ల;ను ఆ #§JTE కటCబ(fయ	ం(ెను. 12121212 మ#Sయ	 మ�ర¶ప� nగను
ద�fణప� తటBC  గదుల±క� తల;ప�లవలs �ట-�I తల;ప�ల;ం(ెను, ఆ మ�ర¶మ	
ఆవరణమ	లk"�I ��వ� TUక"�I త�రFu%ా నున` %�డ PQదుటTE య	ం(ెను. 13131313
అప�(xయన Tx�� ఇట6 T:ను V(f�bటBనక; ఎదురF%ానున` ఉతN రప� గదుల;ను
ద�fణప�గదుల;ను పKJÌి¡ తమ	లsౖనV, 9ాట- లkTE PQ�9ా స"`¥��I వచుd
య�జక;ల; అJప#S�దz  వసుN  వ�లను భ	�ం�ెదరF, అక�డ 9ారF అJప#S�దz
వసుN వ�లను, అన%ా T:ౖ9Eద�మ	ను �ాపప#S}#ారÍ బ>ప�మ�ంసమ	ను
అప#ాధప#S}#ారÍ బ>ప�మ�ంసమ	ను ఉం�ెదరF, ఆ సÍలమ	
అJప#S�దzమ	. 14141414 య�జక;ల; లkపల పK9Ehంచునప�డ� ప#S�దz  సÍలమ	ను
V(fA బయట- ఆవరణమ	లk"�I ��క అక�డTE �xమ	 ప#Sచర� �ేయ	
వసN �మ	లను ఉంచవలsను; అV పKJÌి¡ తమ	లsౖనV గనుక జనుల సంబంధ���న



�ే"T:ౖనను 9ారF మ	టBC నప�డ� 9ారF 9EరFబటCల; ధ#Sంచు��నవలsను. 15151515 అతడ�
లkపట- మం��రమ	ను ��ల;చుట మ	%SంA నను` బయట-�I ��డ���"
త�రFuతటBC  చూచు గ	మ4మ	 నక; వAd చుటBC ను ��>�ెను. 16161616 త�రFu��శను
చుటBC ను ��లకఱÃ�� ��ల;వ%ా ఐదువందల బµరల�PQను. 17171717 ఉతN ర ��శను
చుటBC ను ��లకఱÃ�� ��ల;వ%ా ఐదువందల బµరల;ను 18181818 ద�fణ��శను ��లకఱÃ��
��ల;వ%ా ఐదువందల బµరల;ను, 19191919 పhdమ��శను J#S%S ��లకఱÃ�� ��ల;వ%ా
ఐదువందల బµరల;ను �ేలsను. 20202020 Txల;గ	తటB6  అతడ� ��>�ెను; పKJÌి¡ త���న
సÍలమ	ను పKJÌి¡ తమ	 �ా" సÍలమ	నుం(f పK�ే�కపరFచుట�?r �x"చుటBC
నల;��శల ఐదువందల బµరల;గల చ�ౌdకప� %�డ కటCబ(f య	ం(ెను.

PQ¨¼జ³�ల; 43PQ¨¼జ³�ల; 43PQ¨¼జ³�ల; 43PQ¨¼జ³�ల; 43

1111 తరF9ాత అతడ� త�రFuతటBC  చూచు గ	మ4మ	నక; నను` ��డ���" #ా%ా 2222
ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�" పK´µవమ	 త�రFu��క;�న కనబ(ెను; �x"నుం(f
ప�ట-Cన ధ�" V¯ాN రజలమ	ల ధ�"వలs Vనబ(ెను, ఆయన పK�ా శమ	�ేత
భ�! పKజ�#Sలs6 ను. 3333 Txక; కనబడ� దరîనమ	, పటCణమ	ను Txశమ	�ేయ	ట�?r
TEను #ా%ా Txక; కన బ(fన దరîనమ	వలs నుం(ెను. మ#Sయ	 �?బµరF న�� దగ¶ర
Txక; కనబ(fన దరîనమ	 వంట- దరîనమ	ల; Txక; కనబడ%ా TEను
¯ా%Sలబ(fJ". 4444 త�రFuతటBC  చూచు గ	మ4ప�మ�ర¶మ	న PQ�9ా
�ేజoమ ©̈మ మం��రమ	 లk"�I పK9Ehం�ెను. 5555 ఆత4 నను` ఎJN  లkపట-
ఆవరణమ	 లk"�I ¬Zి��" #ా%ా PQ�9ా �ేజoమ ©̈మ�� మం��రమ	
"ం(fయ	ం(ెను. 6666 మం��రమ	లkనుం(f ±కడ� Tx�� మ�టల�(fనటBC  Txక;



శబwమ	 Vనబ(ెను. అప�డ� Tx±దw  ">Aన9ాడ� Tx�� ఇట6 T:ను. 7777 నర
ప�తpK (x, P�� Tx గ�ెw  సÍలమ	, Tx �ాద1ీఠమ	; ఇక�డ TEను
ఇW\ా P�Úయ	లమధ� "త�మ	ను "వZిం�ె దను, 9ారF ఇకను జjరత�మ	�ేZి
తమ #ాàల కæïబరమ	 లక; ఉన`త సÍలమ	లను కట-C , �x���నను తమ
#ాàలsౖనను Tx ప#S�దzTxమమ	ను అపVతKపరచకయ	ందురF, Txక;ను
9ా#S�I" మధ� %�డ మ�తKమ	ంA 8888 Tx గడపదగ¶ర 9ా#S సÍలమ	ల గడపలను, Tx
�x�రబంధమ	లదగ¶ర 9ా#S �x�ర బంధమ	లను కట-C , �xమ	�ేZిన

Á̈య�I\యల�ేత Tx ప#S�దzTxమమ	నక; దూషణ కల;గ	ట�?r 9ారF Á̈తpవ�
లsౖ#S గనుక TEను �Å�ా9E�డT:ౖ 9ా#S" Txశనమ	 �ేZిJ". 9999 9ారF జjరత�మ	
మ�", తమ #ాàల కæïబరమ	 లను Tx±దwనుం(f దూరమ	నక;
��"��PనPQడల 9ా#Sమధ�ను TET:ల6 ప�డ�ను "వZింతpను. 10101010 �ాబట-C
నరప�తpK (x, ఇW\ా P�Úయ	ల; �xమ	 �ేZిన �ోషమ	లనుబట-C  Zిగ	¶ పడ�నటB6  ఈ
మం��రమ	ను 9ా#S�I చూ1ించుమ	, 9ారF �x" 9:ౖఖ#S" క"12టCవలsను. 11111111
�xమ	 �ేZిన9ాట"`ట-"బట-C  9ారF Zిగ	¶ ప(fనPQడల, మం��రమ	±క�
9:ౖఖ#S" �x" P�#ాuటBను బ ©̈ర¶మ ¯ాÍ నమ	లను అంతర¶మ¯ాÍ నమ	లను
�x""గ�#Sdన మ#ా�ద ల"`ట-" Vధుల"`ట-" �x" ఆ�xరమ	లను
క\మమ	లను 9ా#S�I కనుపరA, 9ారF ఆ ఆ�xరVధుల"`ట-" %?r��"
ఆచ#SంచునటB6  9ారF చూచుచుండ%ా 9ాట-" 9Kా Pం చుమ	. 12121212 ఆ
మం��రమ	నుగ�#Sdన V¥� P�దన%ా పర�తమ	 ]ద �x"�I �ే#S�?rన
సÍలమంతయ	 అJప#S�దzమ	, మం��ర మ	నుగ�#Sdన V¥� P��P�. 13131313
మ�రల ��ల��ప�న బ>1ీఠమ	±క� ��లత ఎంతన%ా మ�#?డ�, అన%ా



మ�#?డ� జ³T:డ� బ>1ీఠమ	 నక; 1ీఠnకట- య	ండవలsను. �x" (ొల;ప�
మ�#? (ెతpN ను మ�#?డ� 9:డల;uను చుటBC  �x" చూరF జ³T:డ� VAతK���న
ప"గల��%ాను ఉండవలsను. 14141414 TEల]ద కటC  బ(fన (ొల;ప� nదల;��" �I\ం��
చూరFవరక;ను ఎతpN  #?ండ� మ�రల;, 9:డల;u మ�#?డ� మ#Sయ	 Aన` చూరF
nదల;��" 12దw  చూరFవరక; Txల;గ	 మ�రల;, �x" 9:డల;u మ�#?డ�. 15151515 
�ేవ�" ��ండయను ´µగమ	 Txల;గ	 మ�రల; �ే9ా%S` గ	ండమ	నుం(f 12ౖ�I
Txల;గ	 ��మ	4 ల;ం(ెను, 16161616 �ే9ా%S`గ	ండమ	 పం(ెKండ� మ�రల ��లత గల�ై
చ�ౌdకమ	%ా నుం(ెను. 17171717 మ#Sయ	 చూరF "(f Vయ	 9:డల;uను నల;��శల
పదుTxల;గ	 మ�రల;, �x" చుటBC నున` అంచు జ³T:డ�, �x" చుటCంతయ	
మ�#?డ�, (ొలప� ఒకట- య	ం(ెను, �x"క;న` ��టB6  త�రFu తటBC ం(ెను. 18181818
మ#Sయ	 అతడ� Tx�� ఇట6 T:నునరప�తpK (x, పKభ	9:ౖన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాఈ బ> 1ీఠమ	 కటCబ(fన 1ిమ4ట �x"]ద రకNమ	 చ>6 ,
దహన బల;ల; అ#Suంచుట�?r Vధులనుబట-C  ఈల�గ	న జ#S%Sంప వలsను. 19191919 
పKభ	వగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాప#Sచర��ేయ	ట�?r Tx స"`¥��Iవచుd
¯ా�ోక; సం�x నప� ల��య	లగ	 య�జక;లక; �ాపప#S }#ారÍబ> అ#Suం
చుట�?r �Å(ెను ఇయ�వలsను. 20202020 9ారF �x" ¬Zి��" �ాపప#S}#ారÍబ>%ా
న#SuంA, బ> 1ీఠమ	నక; �Kా య hdతNమ	 �ేయ	ట�?r �x" రకNమ	లk ��ం�ెమ	
¬Zి �x" Txల;గ	 ��మ	4ల]దను చూరF±క� Txల;గ	 మ�లల]దను
చుటBC నున` అంచు]దను చమరవలsను. 21212121 తరF9ాత �ాపప#S}#ారÍ బ>యగ	
ఎదుw ను ¬Zి ప#S�దz  సÍలమ	 అవతల మం��రమ	నక; �ే#Sన "రÞయసÍలమ	లk
�x"" దహనమ	 �ేయవలsను. 22222222 #?ండవ ��నమ	న �ాప ప#S}#ారÍబ>%ా



"#�w ష���న ±క �¤క1ిల6 ను అ#Suంప వలsను; �Å(ె�ేతను బ>1ీఠమ	నక;
�ాపప#S }రమ	 �ేZినటB6  �¤క1ిల6 �ేతను �ాపప#S}రమ	 �ేయవలsను. 23232323
�x" "! తNమ	 �ాపప#S}రమ	 �ేయ	ట �x>ంAన తరF9ాత "#�w ష���న
�Å(ెను "#�w ష���న ��టäCల;ను అ#Suంపవలsను. 24242424 PQ�9ా స"`¥��I 9ాట-"
�ే%ా య�జక;ల; 9ాట- ]ద ఉప�చ>6  దహనబ>%ా PQ�9ాక; అ#Suంప
వలsను. 25252525 ఏడ� ��నమ	ల; వరFస%ా �ాపప#S}#ారzబ>%ా ఒక �¤క1ిల6 ను ఒక
�Å(ెను "#�w ష���న ఒక ��టäCల;ను 9ారF Zిదzపరచవలsను. 26262626 ఏడ� ��నమ	ల;
య�జక;ల; బ> 1ీఠమ	నక; �Kా యhdతNమ	 �ేయ	చు �x"" పVతK పరచుచు
పKJÌి¡ ంచుచు నుండవలsను. 27272727 ఆ ��నమ	ల; ¬#Sన తరF9ాత ఎ"!దవ
��నమ	 nదల;��" య�జక;ల; బ>1ీఠమ	]ద ] దహనబల;లను ]
సమ�¥xనబల;లను అ#Suంప%ా TEను !మ	4 నం%§క#Sం�ెదను; ఇ�ే పKభ	వగ	
PQ�9ా 9ాక;�.

PQ¨¼జ³�ల; 44PQ¨¼జ³�ల; 44PQ¨¼జ³�ల; 44PQ¨¼జ³�ల; 44

1111 త�రFuతటBC  చూచు ప#S�దzసÍలమ	±క� బయట- గ	మ4ప� మ�ర¶మ	నక;
అతడ� నను` ��డ���" #ా%ా ఆ గ	మ4మ	 మ�యబ(f య	ం(ెను. 2222 అంతట
PQ�9ా Tx�� ఈ మ�ట Z2లV�ెdనుఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన PQ�9ా ఈ
గ	మ4మ	�x�#ా పK9Ehం�ెను గనుక ఏ మ�నవ�డ�ను �x"�x�#ా
పK9Ehంపక;ండ�నటB6  ఎన`డ�ను ¬యబడక;ండ అ�� మ�యబ(fP�
య	ండ�ను. 3333 అ¥�పJ యగ	9ాడ� తన ఆ¥�పత�మ	నుబట-C  PQ�9ా
స"`¥�" ఆ} రమ	 భ	�ంచునప�డ� అతడచdట కcరFdండ�ను; అత(ై�ే



మంటపమ�ర¶మ	%ా పK9EhంA మంటపమ�ర¶ మ	%ా బయట-�I ��వలsను. 4444 అతడ�
ఉతN రప� గ	మ4మ	 మ�ర¶మ	%ా మం��రమ	 ఎదుట-�I నను` ��డ���" వ�ెdను.
అంతలk PQ�9ా �ేజoమ ©̈ మ�� PQ�9ా మం��రమ	 "ం(fయ	ండ�ట
చూA TEను ¯ా%Sలపడ%ా 5555 PQ�9ా Txక; Z2లVAdన�ేమన%ానరప�తpK (x,
PQ�9ా మం��రమ	ను గ�#Sdన కటCడ ల"`ట-" Vధుల"`ట-" TEను క;
�ె>యజ³య	చుTx`ను; వ� మనసుq "ల;ప���" ఆ సంగతpల"`ట-" చూA
�ెV"బ¿టBC మ	. మ#Sయ	 ప#S�దzసÍలమ	లkనుం(f ��వ� మ�ర¶మ	ల"`ట-
�x�#ా మం��రమ	లkప>�I వచుdటను గ�#Sd ãAంచుమ	. 6666 
JరFగ	బµటB�ేయ	 ఇW\ా P�Ú య	లక; ఈ మ�ట పKకట-ంప�మ	పKభ	9:ౖన
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, P��వరక; ]రF �ేZిన

Á̈య�I\యల"` �xల;ను. 7777 ఆ}రమ	ను ��\ వ��ను రకNమ	ను ]రF Tx
క#Suంచునప�డ� Tx ప#S�దzసÍలమ	లk ఉం(f �x" నపVతKపరచునటB6
హృదయమందును, శ#§రమందును సున`J ల�" అను�లను �x"లk"�I ]రF
��డ���"#ా%ా 9ారF ] Á̈య �I\యల"`ట-" ఆ¥xరమ	�ేZి��" Tx "బంధనను
భంగ పరA#S. 8888 TEను ]కపu%SంAన Tx ప#S�దz���న వసుN వ� లను ]రF
�ా�ాడక, 9ారF �ా�ాడవలsన" ]క; మ�రF%ా అను�లను ఉంAJ#S. 9999 �ాబట-C
పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాహృదయమందును, శ#§రమందును
సున`Jల�" అను�లsౖ య	ం(f ఇW\ా P�Ú య	లమధ� "వZించు9ా#Sలk ఎవడ�ను
Tx ప#S�దzసÍలమ	లk పK9Ehంపకcడదు. 10101010 మ#Sయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల; నను`
Vస#SèంA తమ Vగ\హమ	లను అనుస#Sంప%ా, 9ా#S��కcడ నను` Vస#SèంAన
ల��య	ల; తమ �ోషమ	ను భ#SంచుదురF. 11111111 అPనను 9ారF Tx ప#S�దzసÍల



మ	లk ప#Sచర��ేయ	9ారF, Tx మం��రమ	నక; �x�ర �ాలక;లsౖ మం��ర
ప#Sచర� జ#S%Sంచు9ారF, పKజలక; బదుల;%ా 9ా#³ దహనబ> ప�వ�లను బ>
ప�వ�లను వ¥�ంచు9ారF, ప#Sచర��ేయ	ట�?r 9ా#³ జనుల సమm మ	న
"య!ంపబ(fన9ారF. 12121212 Vగ\హమ	ల ఎదుట జను లక; ప#S�xరక;లsౖ
ఇW\ా P�Úయ	ల; �¾ట-K>6  �ాపమ	 �ేయ	టక; 9ారF �ారక;లsౖ#S గనుక TEను
9ా#S�I V#�¥� T:ౖJ"; 9ారF తమ �ోషమ	ను భ#SంచుదురF; ఇ�ే పKభ	 9:ౖన
PQ�9ా 9ాక;�. 13131313 తమ అవమ�నమ	ను �xమ	 �ేZిన Á̈య�I\యలక;
#ావలZిన hmను 9ారనుభVంచు దురF; 9ారF య�జకత�మ	 జ#S%Sంచుట�?r Tx
స"`¥��I #ాకcడదు, ప#S�దz  వసుN వ�లను %ా" అJప#S�దz  వసుN  వ�లను %ా"
మ	టCకcడదు. 14141414 అP�ే Tx మం��ర సంబంధ���న ప" అంతట-" �x"లk
జరFగ	 పనుల"`ట-" V�x#Sంచుచు �x"" �ా�ాడ� 9ా#S"%ా TEను 9ా#S"
"య!ంచుచుTx`ను. 15151515 ఇW\ా P�Úయ	ల; నను` Vస#Sèంప%ా Tx ప#S�దzసÍల
సంరmణను క"12టBC  ¯ా�ోక; సంతJ9ారగ	 ల��య	లsౖన య�జక;ల; ప#Sచర�
�ేయ	ట�?r Tx స"`¥��I వAd 9ా#³ Tx స"`¥�" ">A, ��\ వ��ను రకNమ	ను
Txక; అ#SuంచుదురF; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 16161616 9ా#³ Tx
ప#S�దzసÍలమ	లk పK9EhంతpరF, ప#Sచర� �ేయ	ట�?r 9ా#³ Tx బల6 ±దwక;
వతpN రF, 9ా#³ TEనపu%SంAన �x"" �ా�ాడ�దురF; ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా
9ాక;�. 17171717 9ారF లkపట- ఆవరణప� గ	మ4మ	లలk"�I వచుdనప�డ�
జనుపTxరబటCల; ధ#Sంచు��నవలsను. లkపట- ఆవరణప� గ	మ4మ	ల�x�#ా
9ారF మం��రమ	న పK9EhంA ప#Sచర��ేయ	నప�(ెల6  బÐచుd�ేత �ేZిన బటCల;
9ారF ధ#Sంపకcడదు. 18181818 అVZ2Txర �ా%ాల; ధ#Sంచు��" నడ�మ	లక; జనుప



TxరబటC  కటBC ��నవలsను, �ెమట ప�ట-C ంచున�ే�ైనను 9ారF ధ#Sంపకcడదు. 19191919
బయట- ఆవరణమ	లk"�I జనుల±దwక; 9ారF 9:ళØ6 నప�డ� తమ పKJÌి¡ త
వసN �మ	లను ¬యక��వ�ట�ేత జనులను పKJÌి¡ ంపక;ండ�నటB6 , తమ ప#Sచర�
సంబంధ���న వసN � మ	లను ¬Zి పKJÌి¡ తమ	లగ	 గదులలk 9ాట-" ఉంA, 9EరF
బటCల; ధ#Sంపవలsను, 20202020 మ#Sయ	 9ారF తమ తలల; �ðరమ	
�ేPంచు��నకcడదు, తల9:ండ�K కల; 12రFగ "య�క క�ెN ర�� మ�తKమ	 9ాట-"
కJN #Sంపవలsను. 21212121 లkపట- ఆవరణమ	లk ��చుdనప�డ� ఏ య�జక;డ�ను
�xK �Ôరసమ	 �ానమ	�ేయకcడదు. 22222222 9ారF Vధవ #ాండKT:ౖనను
Vడ�వబ(fన�x"T:ౖనను 12ం(f6 �ేZి��న కcడదు%ా" ఇW\ా P�Úయ	ల
సంతJ9ారగ	 కన�లT:ౖనను, య�జ క;లక; ´µర�లsౖ Vధవ#ాండ�K %ా నున`
9ా#ST:ౖనను �ేZి��నవచుdను. 23232323 పKJÌి¡ త���న�ే�ో పKJÌి¡ తమ	 �ా"�ే�ో
పVతK���న�ే�ో అపVతK���న�ే�ో కను %tనుటక; 9ారF Tx జనులక; TEరFuనటB6
24242424 జనుల; 9ా�జ?�మ�డ�నప�డ� Tx Vధులనుబట-C  9ా#S�I ¬రFu ¬రFdట�?r 9ారF
¬రuరFల;%ా "య!ంపబడ�దురF. TEను "య!ంAన Vధులనుబట-Cయ	
కటCడలనుబట-Cయ	 Tx "య�మక�ాలమ	లను జరFప�దురF; Tx VW\ా ంJ
��నమ	లను ఆచ#SంచుదురF. 25252525 తం(fK��య	 త>6��య	 క;మ�రF"��య	
క;మ�#?N��య	 స�దరF"��య	 12ం(f6  �ా" స�ద#S��య	 శవమ	నుమ	ట-C
అంటB పడవచుdను, అP�ే మ#S ఏ మనుష�శవమ	ను%ా" మ	ట-C  అంటBపడ

కcడదు. 26262626 ఒకడ� అంటBప(f �Aర�»éతp(ైన తరF9ాత ఏడ� ��నమ	ల;
లs�I�ంA 27272727 ప#S�దzసÍలమ	లk ప#Sచర� �ేయ	ట�?r లkపట- ఆవరణమ	లk"
ప#S�దzసÍలమ	నక; వAdన9ాడ� అతడ� తన��రక; �ాపప#S}#ారÍబ>



అ#Suంపవలsను; ఇ�ే పKభ	9:ౖన PQ�9ా 9ాక;�. 28282828 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~�¤దన%ా
TETE 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మ	, ఇW\ా  P�Úయ	లలk 9ా#S �?ంతమ�తKమ	ను ¯ా�సÍ ~మ	
ఇయ� కcడదు, TETE 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మ	. 29292929 T:ౖ9Eద�మ	ల;ను �ాపప#S}#ారÍ
బ>మ�ంసమ	ను అప#ాధ ప#S}#ారÍ బ>మ�ంసమ	ను 9ా#S�I ఆ}రమవ�ను,
ఇW\ా P�Úయ	ల�ేత �ేవ�"�I పKJÌిCతమ	లగ	 వసుN వ�ల"`య	 9ా#SV. 30303030 ]
పKJÌి¡  �xరuణమ	ల"`ట-లkను �¾>చూల; 9ాట"`ట-లkను nదట-Vయ	,
పKథమ ఫలమ	ల"`ట- లkను nదట-Vయ	 య�జక;లవగ	ను; ]
క;టBంబమ	లక; ఆ�#ా�దమ	 కల;గ	నటB6  ]రF మ	ందు%ా 1ిZి�Iన 1ిం(f
మ	దwను య�జక;ల�Iయ�వలsను. 31313131 ప{లలkను ప�వ�ల లkను తనక;�xను
చAdన�x""%ా" *లdబ(fన�x"" %ా" య�జక;ల; భ	�ంపకcడదు.

PQ¨¼జ³�ల; 45PQ¨¼జ³�ల; 45PQ¨¼జ³�ల; 45PQ¨¼జ³�ల; 45

1111 ]రF *టB6 9EZి �ేశమ	ను V´µ%Sంచునప�డ� భ�!లk ఒక ´µగమ	ను
పKJÌి¡ �xరuణమ	%ా PQ� 9ాక; పKJÌి¡ ంపవలsను. �x"�I ఇరFవ��PQ�దు9Eల
��ల కఱÃల "(fVయ	 ప��9Eల ��లకఱÃల 9:డల;uను ఉండ వలsను, ఈ
స#Sహదుw ల"`ట-లk%ానున` భ�! పKJÌి¡ త మగ	ను. 2222 �x"లk
ప#S�దzసÍలమ	నక; ఐదువందల ��ల కఱÃల చ�ౌdకమ	 ఏరuడవలsను; �x"�I
నల;��శల ఏబ�� మ�రల ����xనమ	ండవలsను, 3333 ��ల;వబ(fన PÀ సÍలమ	
నుం(f ఇరFవ��PQ�దు9Eల ��లకఱÃల "(fVయ	 ప��9Eల ��లకఱÃల
9:డ�ల;uనుగల ±క�bటB ��>A9Eయవలsను. అందులk మ}
ప#S�దzసÍలమ	%ా ఉన` ప#S�దzసÍల మ	ండ�ను. 4444 PQ�9ాక;



ప#Sచర��ేయ	ట�?r ఆయన స"`¥��I వAd ప#Sచర��ేయ	చున` య�జక;లక;
ఏ#ాu టMౖన ఆ భ�! పKJÌి¡ త సÍలమ	%ా ఎంచబడ�ను; అ�� 9ా#S Pండ6 క;
"9Eశ��� ప#S�దzసÍలమ	నక; పKJÌి¡ తమ	%ా ఉండ�ను. మం��రమ	లk ప#Sచర�
�ేయ	చున` ల��య	ల; ఇండ�6  కటBC ��" "వZించునటB6  5555 ఇరFవ��PQ�దు 9Eల
��లకఱÃల "(fVయ	 ప��9Eల ��లకఱÃల 9:డల;uను గల ±క పK�ేశమ	ను
9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇరFవ�� గదులను ఏ#ాuటB �ేయవలsను. 6666 మ#Sయ	
పటCణమ	న�?r అPదు9Eల ��లకఱÃల 9:డల;uను ఇరFవ��PQ�దు9Eల ��ల కఱÃల
"(fVయ	గల ±క పK�ేశమ	 ఏ#ాuటB �ేయ వలsను. అ�� పKJÌి¡ తమగ	
´µగమ	నక; స#S%ా ఉండ వలsను, ఇW\ా P�Úయ	లకంద#S�I అ�� ¯ా�సÍ ~మ	%ా
ఉండ�ను. 7777 మ#Sయ	 పKJÌి¡ త ´µగమ	నక;ను పటCణమ	 న�?r P�రu(fన
పK�ేశమ	నక;ను ఎదురF%ా 9ాట-�I పడ మట%ాను త�రFu%ాను,
పKJÌి¡ త´µగమ	నక;ను పటCణమ	 న�?r P�రu(fన �ేశమ	నక;ను ఇరFపKక�ల
అ¥�పJ�I భ�! TE#ాuటB�ేయవలsను. పడమట-నుం(f త�రFu వరక; �x"
��ల;వ%ా అ��±క %�తK¯ాÍ నమ	నక; స#Sపడ� "(fVగల�ై య	ండవలsను.
అ¥�పJ Pక Tx జనులను బµ¥�ంపక 9ా#S %�తKమ	లనుబట-C  భ�! అంతయ	
ఇW\ా P�Úయ	లక; "య!ంచునటB6  8888 అ�� ఇW\ా P�Úయ	లలk అత"�I
భ�¯ా�సÍ ~మ	%ా ఉండ�ను. 9999 మ#Sయ	 PQ�9ా ఈ మ�ట
Z2లVచుdచుTx`డ� ఇW\ా P�Úయ	ల అ¥�పతpల�#ా, ]రF జ#S%SంAన
బల��x�రమ	ను �ోచు��"న �ోప�ను �xల;ను; ఆల�గ	 �ేయ	ట మ�" Tx
జనుల ¯�మ	4ను అపహ#Sంపక J Tx�యమ	ల ననుస#SంA నడ�చు��ను(f;
ఇ�ే పKభ	వగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 10101010 ఖ#ా �xK సులను ఖ#ా ప(f" ఖ#ా



త�మ	ను ఒక�టä ప(fయ	 ఒక�టä త�మ	ను ]రFంచు��నవలsను. 11111111 త�మ	
పందుమ	లk ప��యవ �ాల; పటBC న�ై య	ండవలsను, పందుమ	 ]క;
ప#Sమ�ణ మ	%ా నుండవలsను. 12121212 తpలnకట-ంట-�I ఇరFవ�� Aన` మ	ల
PQతpN ను, అర�Z2 ±కట-ంట-�I ఇరFవ�� తpలమ	ల PQతpN ను, ఇరFవ��PQ�దు
తpలమ	ల PQతpN ను పదుT:ౖదు తpలమ	ల PQతpN ను ఉండవలsను. 13131313
పKJÌి¡ �xరuణల; ఈ పK�ారమ	%ా �ె>6 ంపవలsను. నూట ఎనుబ�� పళ6  %�ధుమలలk
మ�డ� పళ6వంతpనను నూట ఎనుబ�� పళ6యవలలk మ�డ� పళ6వంతpనను
�ె>6 ంపవలsను. 14141414 �ైలమ	 �ె>6 ంచున�ెట6 న%ా నూట ఎనుబ�� పళ6  నూT:లk
ప(fయ	 మ	�ాuJకవంతpన �ె>6 ంపవలsను. త�మ	 నూట ఎనుబ�� పళØ6
పటBC నదగ	ను. 15151515 మ#Sయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	
�ేయ	ట�?r T:ౖ9Eద�మ	నక;ను దహనబ>�I" సమ�¥xన బ>�I" మంA
�¤ప�త%S>న %tఱÃ  లలk మందక; #?ండ�వందలలk ఒక�x"" �ేవలsను. 16161616
ఇW\ా P�Úయ	లలk" అ¥�పJ�I �ె>6 ంపవలZిన PÀ అరu ణమ	 ఈ పK�ారమ	%ా
�ెచుdటక; �ేశమ	నక; �ే#Sన జనులందరFను బదుz లsౖయ	ందురF. 17171717 
పండ�గలలkను, అమ� 9ాస� ��నమ	లలkను, VW\ా ంJ��నమ	లలkను, ఇW\ా
P�Úయ	ల; కcడ���ను "య�మక�ాలమ	లలkను 9ాడ బడ� దహనబల;లను
T:ౖ9Eద�మ	లను �ాTxరuణమ	లను స#Sచూచుట అ¥�పJ ´µరమ	. అతడ�
ఇW\ా P�Úయ	ల "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయ	ట�?r �ాపప#S}#ారÍ
బ>ప�వ�లను T:ౖ9Eద�మ	లను దహనబల;లను సమ�¥xన బ>ప�వ�లను
Zి�w పరచవలsను. 18181818 పKభ	వగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాnదట- T:ల
nదట- ��నమ	న "#�w ష���న �Å(ెను ¬Zి��" ప#S�దzసÍలమ	 "!తNమ	



�ాపప#S}#ారÍబ> న#Suంప వలsను. 19191919 ఎట6 న%ా య�జక;డ� �ాపప#S}#ారÍబ>
ప� రకNమ	 ��ం�ెమ	 ¬Zి, మం��రప� �x�రబంధమ	ల]దను బ>1ీఠవ�
చూరF Txల;గ	 మ�లల]దను లkపట- ఆవరణప� 9ా�Iట-
�x�రబంధమ	ల]దను ��K �fంపవలsను. 20202020 �ె>యక త1ిu��Pన 9ా#S"
V(f1ించునటB6 %ా మం��రమ	 నక; �Kా యhd తNమ	 �ేయ	ట�?r T:ల P�డవ
��నమందు ఆల�గ	 �ేయవలsను. 21212121 nదట- T:ల పదుTxల;గవ ��న మ	న
ప¯ా�పండ�గ ఆచ#Sంపవలsను; ఏడ� ��నమ	ల; �x" Txచ#Sంపవలsను. అందులk
ప�>య" ఆ}రమ	 Jనవలsను. 22222222 ఆ ��నమ	న అ¥�పJ తనక;ను
�ేశమ	నక; �ే#Sన జనులంద#S�I" �ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక PQదుw ను
అ#Suంపవలsను. 23232323 మ#Sయ	 ఏడ� ��నమ	ల; అతడ� "#�w ష ���న P�డ� ఎడ6 ను
ఏడ� ��టäC ళåను ¬Zి��", ��నnక ట-ంట-�I ఒక PQదుw ను ఒక ��టäCల;ను
దహనబ>%ా PQ�9ాక; అ#Suంపవలsను; మ#Sయ	 అను��నమ	 ఒ���క�
�¤క1ిల6 ను �ాపప#S}#ారÍబ>%ా అ#Suంప వలsను. 24242424 మ#Sయ	 ఎ�ొw కట-ంట-�I"
��టäCలaకట-ంట-�I" త�మ	 1ిం(fపట-Cన T:ౖ9Eద�మ	 �ేయవలsను. త�మ	
ఒకట-ంట-�I మ�డ� పళ6  నూT: య	ండవలsను. 25252525 మ#Sయ	 ఏడవ T:ల
పదుT:ౖదవ ��నమ	న పండ�గ జరFగ	చుండ%ా య�జక;డ� ఏడ� ��నమ	ల;
పండ�గ ఆచ#Sంచుచు �ాప ప#S}#ారÍబ> Vషయమ	లkను
దహనబ>Vషయమ	లkను T:ౖ9Eద� Vషయమ	లkను నూT: Vషయమ	లkను ఆ
పK�ారమ	%ాTE �ేయవలsను.

PQ¨¼జ³�ల; 46PQ¨¼జ³�ల; 46PQ¨¼జ³�ల; 46PQ¨¼జ³�ల; 46



1111 పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాత�రFu తటBC  చూచు లkపట-
ఆవరణప� గ	మ4మ	, ప"�ేయ	 ఆరF ��నమ	ల; మ�యబ(fయ	ం(f, VW\ా ంJ
��నమ	నను అమ� 9ాస� ��నమ	నను ¬యబ(fయ	ండవలsను. 2222 అ¥�పJ
బయట మంటపమ	నక; ��వ�మ�ర¶మ	%ా పK9EhంA, గ	మ4ప� �x�రబంధమ	ల
దగ¶ర "ల;వబడ%ా, య�జక;ల; దహనబ>ప�వ�లను
సమ�¥xనబ>ప�వ�లను అత"�I Zిదz  పరచవలsను; అతడ� గ	మ4మ	దగ¶ర
"ల;వబ(f ఆ#ాధన�ేZిన తరF9ాత 9:ల;ప>�I ��వ�ను, అP�ే ¯ాయం�ాలమ	
�ాకమ	ను1L గ	మ4మ	 మ�యకcడదు. 3333 మ#Sయ	 VW\ా ంJ��నమ	లలkను
అమ�9ాస�లలkను �ేశజనుల; ఆ తల;ప�దగ¶ర "ల;వబ(f PQ�9ాక;
ఆ#ాధన �ేయ వలsను. 4444 VW\ా ంJ��నమ	న అ¥�పJ PQ�9ాక; అ#Suంప
వలZిన దహనబ> P�దన%ా, "#�w ష���న ఆరF %tఱÃ  1ిల6 ల;ను "#�w ష���న ±క
��టäCల;ను. 5555 ��టäCల;�� త���డ� 1ిం(fగల T:ౖ9Eద�మ	 �ేయవలsను,
%tఱÃ1ిల6 ల�� కcడ శ�IN��ల�� T:ౖ9Eద�మ	ను, త�మ	 ఒకట-ంట-�I మ�డ� పళ6
నూT:య	 �ేవలsను. 6666 అమ�9ాస�Txడ� "#�w ష���న Aన` �Å(ెను "#�w ష���న
ఆరF %tఱÃ  1ిల6 లను "#�w ష���న ±క ��టäCల;ను అ#Suంపవలsను. 7777 T:ౖ9Eద�మ	ను
Zిదzపరచవలsను, ఎదుw ��ను ��టäCల;��ను త���డ� 1ిం(f" %tఱÃ1ిల6 ల��
శ�IN��ల�� 1ిం(f" అ#Suంపవలsను, త�మ	 ఒకట-ంట-�I మ�డ� పళ6  నూT:
T:ౖ9Eద�మ	 �ేయవలsను. 8888 అ¥�పJ పK9Ehంచునప�డ� గ	మ4ప�
మంటపమ�ర¶మ	%ా పK9EhంA అతడ� ఆ మ�ర¶ మ	%ాTE 9:ల;ప>�I ��వలsను. 9999
అP�ే �ేశజనుల; "య�మక �ాలమ	లయందు PQ�9ా స"`¥�" ఆ#ా
ధన �ేయ	ట�?r వచుdనప�డ� ఉతN రప� గ	మ4ప� మ�ర¶మ	%ా వAdన 9ారF



ద�fణప� గ	మ4ప� మ�ర¶మ	%ా 9:ళ6  వలsను, ద�fణప� గ	మ4ప� మ�ర¶మ	%ా
వAdన9ారF ఉతN రప� గ	మ4ప� మ�ర¶మ	%ా 9:ళåవలsను. �xమ	 వAdన �x#STE
PQవరFను J#S%S��క అందరFను Jన`%ా 9:ల;ప>�I ��వలsను. 10101010 అ¥�పJ
9ా#S�� క>Zి పK9Ehంప%ా 9ారF పK9EhంచుదురF, 9ారF బయల; 9:ళØ6 నప�డ�
అందరFను కc(f బయల;9:ళ6వలsను. 11111111 పండ�గ��నమ	లలkను "య�మక
�ాలమ	లలkను ఎదుw ��%ా" ��టäCల;�� %ా" త���డ� 1ిం(fయ	, %tఱÃ1ిల6 ల��
శ�IN��ల�� 1ిం(fయ	, త�మ	 ఒకట-ంట-�I మ�డ�పళ6  నూT:య	 T:ౖ9Eద�మ	%ా
అ#Suంప వలsను. 12121212 PQ�9ాక; ZL��xûరuణ���న దహనబ> T:ౖనను
ZL��xûరuణ���న సమ�¥xనబ>T:ౖనను అ¥�పJ య#Suంచునప�డ� త�రFuతటBC
గ	మ4మ	 ¬యవలsను; VW\ా ంJ ��నమ	న అ#SuంచునటB6  దహనబ>"
సమ�¥xనబ>" అ#SuంA 9:È6��వలsను; అతడ� 9:È6��Pన తరF9ాత గ	మ4మ	
మ�యబడవలsను. 13131313 మ#Sయ	 పKJ ��నమ	 "#�w ష���న P�(x�� మగ
%tఱÃ1ిల6 ను దహన బ>%ా అ#Suంపవలsను; అను��నమ	 ఉదయమ	న �x""
అ#Suంపవలsను. మ#Sయ	 అను��నమ	 ఉదయమ	న �x"�� T:ౖ9Eద�మ	
�ేయవలsను. 14141414 అ�� ఎట6 న%ా త���డ� %�ధుమ 1ిం(fలk ఆరవ �ాల;ను 1ిం(f
కల;ప�టక; ప(f నూT:య	 నుండవలsను; ఇV ఎవరFను రదుw పరచల�" "త�
���న కటCడల;. 15151515 %tఱÃ1ిల6 లను T:ౖ9Eద�మ	ను నూT:ను అను��నమ	
ఉదయమ	నTE "త�దహనబ>%ా అ#Suంపవలsను. 16161616 పKభ	9:ౖన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా అ¥�పJ తన క;మ�రFలలk ఎవ"�?rనను భ�! ఇAdన
PQడల అ�� యత" క;మ�రF"�I ¯ా�సÍ ~���నందున అత" క;మ�రFల దగ	ను.
అ�� 9ారసత�మ	వలన వAdన �x"వంట- ¯ా�సÍ ~మ	. 17171717 అP�ే అతడ� తన



ప" 9ా#Sలk ఎవ" �?rనను భ�! ఇAdనPQడల Vడ� దల సంవతqరమ	వర�³
అ�� 9ా" హ�?r� తరF9ాత అ¥�పJ�I మరల వచుdను; అప�డ� అత"
క;మ�రFల; అత" ¯ా�సÍ ~మ	నక; మ�తKమ	 హక;��xరFలగ	దురF. 18181818 జనుల;
తమ ¯ా�సÍ ~మ	 ననుభ Vంపక;ండ అ¥�పJ 9ా#S భ�!" ఆక\!ంపకcడదు;
Tx జనుల; తమ భ�మ	లను V(fA �ెద#S��క;ండ�నటB6  అతడ� తన
భ�!లkనుం(f తన క;మ�రFలక; ´µగమ	ల "య�వలsను. 19191919 1ిమ4ట అతడ�
గ	మ4ప� మధ�%�డమ�ర¶మ	%ా ఉతN ర ��శ చూచుచున` య�జక;లక; ఏరu(fన
పKJÌి¡ త���న గదులలk"�I నను` ¬Zి��"#ా%ా అచdట 9:నుకతటBC
పhdమ��క;�న సÍలnకట- కనబ(ెను. 20202020 పKJÌి¡ తమ	లగ	 వసుN వ�లను
బయట- ఆవరణమ	లk"�I ��"వAdయ�జ క;ల; జనులను పKJÌి¡ ంచుట�?r 9ారF
అప#ాధప#S}#ారÍ బ>ప�మ�ంసమ	ను �ాపప#S}#ారÍ బ>ప�మ�ంసమ	ను
వండ�చు T:ౖ9Eద�మ	లను �ాల;dచుండ� సÍల!��P� య" Tx���ె1ిu 21212121 అతడ�
బయట- ఆవరణమ	లk"�I నను` ¬Zి��"వAd ఆవరణప� Txల;గ	 మ�లలను
నను` JKపu%ా, ఆవరణమ	±క� మ�లమ�లను మ#S±క
ఆవరణమ	న`టBC  కనబ(ెను. 22222222 ఆవరణప� మ�లమ�లను ఆవ#Sంపబ(fన
ఆవరణnకట- కనబ(ెను. ఒ���క�ట- నల;వ�� మ�రల "(fVయ	 మ	పu��
మ�రల 9:డల;uను గ>%S Txల;గ	ను ఏకప#Sమ�ణమ	%ా ఉం(ెను. 23232323 మ#Sయ	
ఆ Txల;%Sంట-లkను చుటBC  పం�IN%ానున` అటకల;ం(ెను, చుటBC నున` అటకల
�I\ంద ��Pల;ం(ెను. 24242424 ఇ�� వంట�ేయ	9ా#S సÍలమ	, ఇక�డ
మం��రప#S�xరక;ల; జనుల; �ెచుd బ>ప�మ�ంసమ	ను వండ�దుర"
ఆయన Tx�� �ె12uను.



PQ¨¼జ³�ల; 47PQ¨¼జ³�ల; 47PQ¨¼జ³�ల; 47PQ¨¼జ³�ల; 47

1111 అతడ� మం��రప� గ	మ4మ	నక; నను` ��డ���"... వ�ెdను; మం��రమ	
త�రFuమ	ఖమ	%ా ఉం(ెను, TEను చూడ%ా మం��రప� గడప�I\ందనుం(f ళØ6
ఉë�I త�రFu%ా �ారFచుం(ెను. ఆ ళØ6  బ>1ీఠమ	నక; ద�fణ మ	%ా
మం��రప� క;(fపKక�ను �I\ందనుం(f �ారFచుం(ెను, 2222 1ిమ4ట ఆయన ఉతN రప�
గ	మ4ప� మ�ర¶మ	%ా నను` న(f1ింA చుటBC  JK1ిu త�రFuనక; ��వ��x#S"
బయట-గ	మ4మ	నక; ��డ���" వ�ెdను. TEను చూడ%ా అచdట గ	మ4ప�
క;(fపKక�ను ళØ6  ఉë�I �ారFచుం(ెను. 3333 ఆ మనుషp�డ� ��లనూల; �ేత
పటBC ��" త�రFu మ�ర¶  మ	న బయల; 9:È6  9:P� మ�రల; ��>A ఆ ళ6గ	ండ
నను` న(f1ింప%ా ళØ6  *లమండ లkతpం(ెను. 4444 ఆయన మ#S 9:P�
మ�రల; ��>A ళ6గ	ండ నను` న(f1ింప%ా ళØ6  ¹�ాళ6  లkతpం(ెను, ఇంక
ఆయన 9:P�మ�రల; ��>A ళ6గ	ండ నను` న(f1ింప%ా ళØ6  nల
లkతpం(ెను. 5555 ఆయన ఇంకను 9:P� మ�రల; ��ల;వ%ా ళØ6  !�I�> లk�ై
TEను �xట ల�నంత న�� కనబ(ెను, �xట �ల;ల�క;ండ ఈదవలZినంత రFగల
న��య�PQను. 6666 అప�(xయన Tx�� ఇట6 T:నునరప�తpK (x, వ� చూAJVగ�x
అ" �ె1ిu నను` మరల న�� Pదw#S�I ��డ���"వ�ెdను. 7777 TEను J#S%S#ా%ా
న�º¬రమ	న ఇరF పKక�ల �ెటB6  V¯ాN రమ	%ా కనబ(ెను. 8888 అప�(xయన Tx��
ఇట6 T:నుఈ ళØ6  ఉë�I త�రFu%ానున` పK�ేశ మ	నక; �ా#S అరబµలk"�I ��%S
సమ	దKమ	లk పడ�ను, అప�డ� సమ	దKప�ళØ6  మంAళØ6  అగ	ను. 9999 వ(f%ా
�ారF ఈ న�� వచుd�bట6 T:ల6  జలచరమ	ల"`య	 బKదు క;ను. ఈ ళØ6  అక�(f�I



వచుdటవలన ఆ రF మంA ళ6గ	ను గనుక �ేపల; బహÑ V¯ాN రమ	లగ	ను;
ఈ న�� PQక�(f�I �ారFT° అక�డ సమసNమ	ను బKదుక;ను. 10101010 మ#Sయ	
�x"±దw ఏT:¶ �º పటCణమ	 nదల;��" ఏT:%ా6  PÀమ	 పటCణమ	వరక;ను
�ేపల; పటBC 9ారF �x" పKక�ల ">A వలల; 9Eయ	దురF; మ}సమ	దKమ	లk
నున`టB6  సకల జjJ �ేపల;ను �x"యందు బహÑ V¯ాN ర మ	%ా నుండ�ను. 11111111
అP�ే ఆ సమ	దKప� బ	రద సÍలమ	 ల;ను ఊëసÍలమ	ల;ను
ఉప�గల9:ౖయ	ం(f బµగ	�ాక య	ండ�ను. 12121212 న�º¬రమ	న ఇరFపKక�ల
ఆ}ర!చుd సకలజjJ వృmమ	ల; 12రFగ	ను, 9ాట- ఆక;ల; 9ా(f ��వ�, 9ాట-
�ాయల; ఎపuట-�I" #ాలవ�. ఈ న��రF ప#S�దz  సÍలమ	లkనుం(f
�ారFచున`�� గనుక ఆ�ెటB6  T:ల T:లక; �ాయల; �ాయ	ను, 9ాట- పండ�6
ఆ}రమ	నక;ను 9ాట- ఆక;ల; ఔషధమ	నక;ను V"ã%Sంచును. 13131313 పKభ	9:ౖన
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా స#S హదుw లనుబట-C  ఇW\ా P�Úయ	ల పం(ెKండ�
%�తKమ	ల పK�ారమ	 ]రF ¯ా�సÍ ~మ	%ా పంచు��నవలZిన భ�! P��;
ãZLప� సంతJ�I #?ండ� ´µగమ	>య�వలsను. 14141414 TEను పKమ�ణమ	�ేZి ]
1ితరFలక; ఈ �ేశమ	 ఇAd J" గనుక ఏ!య	 ´éదమ	ల�క;ండ ]లk
పKJ9ాడ�ను �x"లk ¯ా�సÍ ~మ	TUందును; ఈల�గ	న అ�� ]క; ¯ా�సÍ ~మగ	ను.
15151515 ఉతN ర ��క;�న Z2�xదునక; ��వ� మ�ర¶మ	న మ} సమ	దKమ	 nదల;��"

¼̈��6 నువరక; �ేశమ	నక; స#Sహదుw . 16161616 అ�� హమ�తpనక;ను బé#��x
య	నక;ను దమసు� స#Sహదుw నక;ను హమ�తp స#Sహదుw  నక;ను మధ�నున`
ZిబKPÀమ	నక;ను హ9Kా ను స#Sహదుw ను ఆను��ను మధ�సÍల���న
}జ³రFనక;ను 9ా�1ిం చును. 17171717 పడమట- స#Sహదుw  హస#³Txను అను దమసు�



స#Sహదుw  పటCణమ	, ఉతN రప� స#Sహదుw  హమ�తp; ఇ�� ]క; ఉతN రప� స#Sహదుw .
18181818 త�రFu��క;�న హ9Kా ను దమసు� %Sల�దులక;ను ఇW\ా P�Úయ	ల
�ేశమ	నక;ను మధ� ±#ాw నున�� స#Sహదుw %ా ఉండ�ను; స#Sహదుw
nదల;��" త�రFu సమ	దKమ	వరక; �x" ��ల;వ వలsను; ఇ�� ]క; త�రFu
స#Sహదుw . 19191919 ద�fణ��క;�న �xమ�రF nదల;��" �ా�ేషpTUదwనున` ��#§బµ
ఊటలవరక;ను న�� మ�ర¶మ	న మ}సమ	దKమ	నక; ] స#Sహదుw  ��వ�ను;
ఇ�� ]క; ద�fణప� స#Sహదుw . 20202020 పhdమ��క;�న స#Sహదుw  nదల;��"
హమ�తpనక; ��వ� మ�ర¶మ	 వరక; మ}సమ	దKమ	 స#Sహదుw %ా ఉండ�ను;
ఇ�� ]క; పhdమ��క;� స#Sహదుw . 21212121 ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	ల పK�ారమ	 ఈ
�ేశమ	ను ]రF పంచు��నవలsను. 22222222 ]రF *టB6 9EZి ]క;ను ]లk "వZింA
1ిల6 ల; క"న పర�ే�లక;ను ¯ా�సÍ ~మ	లను Vభ�ంచు నప�డ�
ఇW\ా P�Úయ	లలk �ేశమందు ప�ట-Cన9ా#S"%ా ఆ పర�ే�లను ]రF
ఎంచవలsను, ఇW\ా P�ల; %�JKక;ల�� �ాటB �xమ	ను ¯ా�సÍ ~మ	 TUందునటB6
]వలs 9ారFను *టB6  9Eయవలsను. 23232323 ఏ %�తKమ	లk పర�ే�ల;
�ాప�రమ	ందు#� ఆ %�తK ´µగమ	లk ]రF 9ా#S�I ¯ా�సÍ ~మ	 ఇయ�వలsను; ఇ�ే
పKభ	9:ౖన PQ�9ా 9ాక;�.

PQ¨¼జ³�ల; 48PQ¨¼జ³�ల; 48PQ¨¼జ³�ల; 48PQ¨¼జ³�ల; 48

1111 %�తKమ	ల 1LరFల; ఇV; �xయ	ల ��క´µగమ	 .. అ�� ఉతN ర��క;�
స#Sహదుw నుం(f హమ�తpనక;��వ� మ�ర¶మ	వరక; ¼̈��6 నునక;��వ�
స#Sహదుw వరక;ను హస#³ Txను అను దమసు� స#Sహదుw వరక;ను హమ�తp



స#Sహదుw  మ�ర¶మ	న త�రFu%ాను పడమర%ాను 9ా�1ించు భ�!. 2222
�xను±క� స#Sహదుw Txను��" త�రFu పడమరల;%ా ఆÌL#§య	లక; ఒక
´µగమ	. 3333 ఆÌL#§య	ల స#Sహదుw  Txను��" త�రFu పడమరల;%ా
నâాN Úయ	లక; ఒక ´µగమ	. 4444 నâాN > స#Sహదుw ను ఆను��" త�రFu పడమ
రల;%ా మనÌLªయ	లక; ఒక´µగమ	. 5555 మనÌLªయ	ల స#Sహదుw ను ఆను��"
త�రFu పడమరల;%ా ఎâKా P ]య	లక; ఒక ´µగమ	. 6666 ఎâKా P]య	ల
స#Sహదుw ను ఆను��" త�రFu పడమరల;%ా ర�బéయ	లక; ఒక ´µగమ	. 7777
ర�బéయ	ల స#Sహదుw ను ఆను��" త�రFu పడమరల;%ా య��x9ా#S�I
ఒక´µగమ	. 8888 య��x9ా#S స#Sహదుw ను అను��" త�రFu పడమర ల;%ా ]రF
పKJÌిC ంచు పKJÌిCత భ�!య	ండ�ను. �x" 9:డల;u ఇరFవ��PQ�దు 9Eల
��లకఱÃల;; �x" "(fV త�రFuనుం(f పడమరవరక; త�I�న´µగమ	ల "(fV
వలsTE య	ండ�ను; ప#S�దzసÍలమ	 �x" మధ� ఉండవలsను. 9999 PQ�9ాక;
]రF పKJÌిC ంచు పK�ేశమ	 ఇరFవ��PQ�దు 9Eల ��లకఱÃల "(fVయ	 ప��9Eల
��లకఱÃల 9:డ�ల;uT:ౖ య	ండవలsను. 10101010 ఈ పKJÌి¡ తభ�! య�జక;లదగ	ను.
అ�� ఉతN ర��క;�న ఇరFవ��PQ�దు9Eల ��లకఱÃల "(fVయ	 పడమట- ��క;�న
ప��9Eల ��ల కఱÃల 9:డల;uను త�రFu��క;�న ప��9Eల ��లకఱÃల 9:డల;uను
ద�fణ ��క;�న ఇరFవ��PQ�దు9Eల ��లకఱÃల "(fVయ	 ఉండవలsను. PQ�9ా
ప#S�దzసÍలమ	 �x" మధ� ఉండ�ను. 11111111 ఇ�� ¯ా�ోక; సంతJ9ా#?r Txక;
పKJÌిC ంపబ(f TEను 9ా#S కపu%SంAన �x"" �ా�ాడ� య�జక;ల దగ	ను;
ఏలయన%ా ఇW\ా P�Úయ	ల; నను` V(fA��%ా !%S>న ల��య	ల;
V(fA��PనటM6  9ారF నను` V(fA��ల�దు. 12121212 పKJÌి¡ త భ�!యందు



ల��య	ల స#Sహదుw దగ¶ర 9ా#S��క �bటB ఏ#ాuటగ	ను; అ�� అJ ప#S�దzమ	%ా
ఎంచబడ�ను. 13131313 య�జక;ల స#Sహదుw ను ఆను��" ల��య	ల ��క�bటB
TE#ాuటB�ేయవలsను; అ�� ఇరFవ�� యPదు 9Eల ��లకఱÃల "(fVయ	 ప��9Eల
��లకఱÃల 9:డల;uT:ౖయ	ండ�ను. �x" "(fVయంతయ	 ఇరFవ�� యPదు 9Eల
��లకఱÃల;ను 9:డలuంతయ	 ప�� 9Eల ��లకఱÃల;ను ఉండ�ను. 14141414 అ��
PQ�9ాక; పKJ Ìి¡ త���న భ�! గనుక �x"లk ఏమ�తKప� ´µగ���నను 9ారF
అమ4కcడదు, బదుల;%ా ఇయ�కcడదు, ఆ భ�! ±క� పKథమ ఫలమ	లను
ఇతరFలను అనుభVంప"య� కcడదు. 15151515 ఇరFవ�� యPదు9Eల ��లకఱÃల
భ�!" ఆను ��" 9:డల;uన !%S>న అPదు9Eల ��లకఱÃల;గల �bటB
%ా\ మకంఠమ	%ా ఏరuరచబ(fన�ై, పటCణమ	లk" "9Eశమ	లక;ను
����xనమ	లక;ను అక�రక;వచుdను; �x" మధ� పటCణమ	 కటCబడ�ను. 16161616
�x" ప#Sమ�ణ Vవర�¤దన%ా, ఉతN ర��క;�వ Txల;గ	9Eలఐదువందల ��లకఱÃల;,
ద�fణ ��క;�న Txల;గ	9Eల ఐదువందల ��లకఱÃల;, త�రFu ��క;�న
Txల;గ	9Eల ఐదువందల ��లకఱÃల;, పడమట- ��క;�న Txల;గ	9Eల ఐదువందల
��లకఱÃల;. 17171717 పటCణమ	 నక; �ే#Sన ఖ�;సÍలమ	 ఉతN రప�తటBC న #?ండ�వందల
P�బ�� ��లకఱÃల;, ద�fణప�తటBC న #?ండ�వందల ఏబ�� ��లకఱÃల;,
త�రFuతటBC న #?ండ�వందల ఏబ�� ��లకఱÃల;, పడమట- తటBC న #?ండ�వందల
ఏబ�� ��లకఱÃల; ఉండవలsను. 18181818 పKJÌి¡ త భ�!" ఆను��" !%S>న భ�!
ఫలమ	 పటCణమ	లk కషCమ	�ేత yVంచు9ా#S�I ఆ¥xరమ	%ా ఉండ�ను. అ��
పKJÌి¡ తభ�!" య�ను��" త�రFu తటBC న ప��9Eల ��లకఱÃల;ను
పడమట-తటBC న ప��9Eల ��ల కఱÃల;ను ఉండ�ను. 19191919 ఏ %�తKప�9ా#?rనను



పటCణమ	లk కషCమ	�ేZి yVంచు9ారF �x"" ¯ాగ	బ(f�ేయ	దురF. 20202020 పKJÌి¡ త
భ�!యంతయ	 ఇరFవ�� యPదు 9Eల ��ల కఱÃల చ�ౌdకమ	%ా ఉండ�ను;
�x"లk Txల;గవ ´µగమ	 పటCణమ	నక; ఏ#ాuటB �ేయవలsను. 21212121
పKJÌి¡ త¯ాÍ నమ	నక;ను పటCణమ	నక; ఏ#ాuటB �ేయ బ(fన ´µగమ	నక;ను
ఇరF పKక�లనున` భ�!", అన%ా త�రFu��శను పKJÌి¡ త¯ాÍ నమ	%ా ఏరu(fన
PరFవ�� యPదు9Eల ��లకఱÃల;ను పడ మట- ��శను %�తK¯ాÍ న మ	ల;%ా
ఏరu(fన PరFవ�� యPదు 9Eల ��లకఱÃల;ను గల భ�!"
య�ను��ను¯ాÍ నమ	 అ¥�పJదగ	ను. పKJ Ìి¡ త ¯ాÍ నమ	ను, మం��రమ	నక;
పKJÌి¡ ంపబ(fన ¯ాÍ నమ	ను �x"�I మధ�%ా ఉండ�ను. 22222222 య��x9ా#S స#Sహదుw
నక;ను బ¿Tx�]య	ల స#Sహదుw నక;ను మధ�%ానున` ల��య	ల
¯ా�సÍ ~మ	ను పటCణమ	నక; ఏ#ాuటMౖన ¯ాÍ న మ	ను ఆను��ను భ�!లk
అ¥�పJ భ�!�I లk%ా ఉన`�� అ¥�పJ దగ	ను. 23232323 త�రFuనుం(f
పడమట-వరక; ��ల;వ%ా !%S>న %�తKమ	లక; ´µగమ	ల; ఏ#ాu టగ	ను.
బ¿Tx�]య	లక; ఒక ´µగమ	, 24242424 బ¿Tx�] య	ల స#Sహదుw ను ఆను��"
త�రFu పడమరల;%ా Ìి¹�య	లక; ఒక´µగమ	; 25252525 Ìి¹�య	ల స#S
హదుw ను ఆను��" త�రFu పడమరల;%ా ఇWాîఖ�#§య	 లక; ఒక´µగమ	 26262626 
ఇWాîఖ�#§య	ల స#Sహదుw ను ఆను��" త�రFuపడమరల;%ా
జ?బ�లcయ	లక; ఒక´µగమ	, 27272727 జ?బ�లcయ	ల స#Sహదుw ను ఆను��"
త�రFu పడ మరల;%ా %ా�ºయ	లక; ఒక´µగమ	; 28282828 ద�fణ��క;�న
�xమ�రFనుం(f �ా�ేషpలkనున` ��#§బµ ఊటలవరక; న��9:ంబ(f
మ}సమ	దKమ	వరక; %ా�ºయ	లక; స#Sహదుw  ఏరuడ�ను. 29292929 ]రF *టB6 9EZి



ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	 లక; V´µ%SంపవలZిన �ేశమ	 ఇ�ే. 9ా#S9ా#S
´µగమ	ల; ఇ9E. P�ే PQ�9ా PAdన ఆజ® . 30303030 పటCణ¯ాÍ న 9:ౖWాల�త
ఎంతన%ా, ఉతN రమ	న Txల;గ	 9Eల ఐదువందల ��లకఱÃల ప#Sమ�ణమ	. 31313131
ఇW\ా P�Ú య	ల %�తKప� 1Lళ6నుబట-C  పటCణప� గ	మ4మ	లక; 1LళØ6  12టCవలsను.
ఉతN రప�తటBC న ర�బéనుద"య	, య��xద"య	, ల�Vద"య	 మ�డ�
గ	మ4మ	ల;ండవలsను. 32323232 త�రFuతటBC  Txల;గ	9Eల ఐదువందల ��లకఱÃల ప#S
మ�ణమ	 గల��. ఆ తటBC న ãZLప�ద"య	 బ¿Tx�]ను ద"య	
�xనుద"య	 మ�డ� గ	మ4మ	ల;ండవలsను. 33333333 ద�fణప�తటBC  Txల;గ	 9Eల
ఐదువందల ��లకఱÃల ప#S మ�ణమ	 గల��. ఆ తటBC న Ìి¹�నుద"య	
ఇWాîఖ�రF ద"య	 జ?బ�లcనుద"య	 మ�డ� గ	మ4మ	ల;ండవలsను. 34343434
పడమట-తటBC  Txల;గ	9Eల ఐదువందల ��లకఱÃల ప#Sమ�ణ మ	గల��. ఆ తటBC న
%ాదుద"య	 ఆÌLరFద"య	 నâాN > ద"య	 మ�డ� గ	మ4మ	ల;ండవలsను.
35353535 �x" �?r9ారమ	 పదుT:"!��9Eల ��లకఱÃల ప#Sమ�ణమ	. PQ�9ా
య	ండ� సÍలమ" Txటనుం(f ఆ పటCణమ	నక; 1LరF.

�x"P�ల; 1�x"P�ల; 1�x"P�ల; 1�x"P�ల; 1

1111 య��x#ాజగ	 PQ�య��×మ	 ఏల;బ(fలk మ�డవ సంవతqరమ	న
బబ	లkను#ాజగ	 T:బ	క�ె`జరF PQర�షల�మ	]���I వAd �x"
మ	టC(f9Eయ%ా 2222 పKభ	వ� య��x#ాజగ	 PQ�య��×మ	ను �ేవ�"
మం��రమ	లk" W ÌింAన ఉపకరణమ	లను, ఆ #ాà�ేJ కపu%Sం�ెను గనుక
అతడ� ఆ వసుN వ�లను ÌీTxరF �ేశమ	 లk" తన �ేవ�xలయమ	నక;



¬Zి��"��P తన �ేవ�x లయప� బÐక�సమ	లk ఉం�ెను. 3333 #ాà అÌ2uనà
అను తన నప�ంసక;ల య¥�పJ" 1ి>1ింA అత"�×ల�గ	
ఆజj® 1ిం�ెనుఇW\ా P�Úయ	ల #ాజవంశమ	లలk మ	ఖు�లsౖ, లkపమ	ల�"
¯êందర�మ	ను సకల V�x� పK�ణతయ	 జj® నమ	ను గ>%S, 4444 తత�జj® నమ	
�ె>Zిన9ా#?r #ాà నగరFనందు "ల;వద%Sన ��ందరF బµల;రను ర1ిuంA,
కÚwయ	ల Vద�ను ´µషను 9ా#S�I TEరFuమ	. 5555 మ#Sయ	 #ాà �xను భ	�ంచు
ఆ}రమ	లk నుం(fయ	 �xను �ానమ	�ేయ	 �xK �Ôరసమ	లk నుం(fయ	
అను��న ´µగమ	 9ా#S�I "య!ంA, మ�డ� సంవతqరమ	ల; 9ా#S" ��ÌింA
1ిమ4ట 9ా#S" తన PQదుట "ల;వబ¿టBC నటB6  ఆజ® ఇ�ెdను. 6666
య�దులలkనుం(f �x"P�ల;, హనTx�, !�ాP�ల;, అజ#ా� అను9ారF
�#Sలkనుం(f#S. 7777 నప�ంస క;ల య¥�పJ �x"P�ల;నక; బ¿లsN �ాజరF అ"య	,
హన Tx�క; షదKక"య	, !�ాP�ల;నక; �¤�ాక"య	, అజ #ా�క; అబé�ె`%�
అ"య	 1LళØ6  12టMCను. 8888 #ాà భ	�ంచు ´¢జనమ	ను �ానమ	�ేయ	
�xK �Ôరసమ	ను ప�చుd��" తను` అపVతKపరచు��నకcడద" �x"P�ల;
ఉ�ేwhంA, �xను అపVతpK డ� �ాక;ండ�నటB6  9ాట-" ప�చుd��నక;ండ Z2లVమ4"
నప�ంసక;ల య¥�పJ" 9Eడ� ��న%ా 9999 �ేవ�డ� నప�ంసక;ల య¥�పJ దృÌిC �I
�x"P�ల; నక; కృ�ాకటµmమ	TUంద ననుగ\ ©̈ం�ెను గనుక నప�ంసక;ల
య¥�పJ �x"P�ల;�� ఇట6 T:ను 10101010 ]క; అన`�ానమ	లను "య!ంAన
#ాజగ	 Tx యజమ�ను"�I TEను భయపడ�చుTx`ను; ] ఈడ� బµల;ర
మ	ఖమ	ల కంటM ] మ	ఖమ	ల; కృhంAనటB6  ఆయనక; కనబడ TEల?
అట6 P�ే ]రF #ాà�ేత Txక; �Kా ణx�ాయమ	 కల;గజ³తpరF. 11111111 నప�ంసక;ల



య¥�పJ �x"P�ల;, హనTx�, !�ాP�ల;, అజ#ా� అను9ా#S]ద
"య!ంAన "య�మ క;"�� �x"P�ల; ఇట6 T:ను. 12121212 ´¢జనమ	నక;
Wాక¥xTx� దులను �ానమ	నక; ళØ6 ను  �xసులమగ	 మ��I1ిuంA, దయ�ేZి
ప�� ��నమ	లవరక; మమ	4ను ప#§�fంప�మ	. 13131313 1ిమ4ట మ� మ	ఖమ	లను,
#ాà "య!ంAన ´¢జనమ	 భ	�ంచు బµల;ర మ	ఖమ	లను చూA క;
��AనటBC %ా  �xసుల���న మ�PQడల జ#S%Sంప�మ	. 14141414 అందుకతడ� ఈ
Vషయమ	లk 9ా#S మ�టక; సమ4JంA ప�� ��నమ	లవరక; 9ా#S"
ప#§�fం�ెను. 15151515 ప�� ��నమ	లsౖన 1ిమ4ట 9ా#S మ	ఖ మ	ల; #ాà ´¢జనమ	
భ	�ంచు బµల;రంద#S మ	ఖమ	ల కంటM ¯êందర�మ	%ాను కళ%ాను కనబడ%ా
16161616 #ాà 9ా#S�I "య!ంAన ´¢జనమ	ను �ానమ	��ర�?rన �xK �Ô రసమ	ను ఆ
"య�మక;డ� ¬Zి9EZి, 9ా#S�I Wాక¥xTx� దుల "�ెdను. 17171717 ఈ నల;గ	రF
బµల;ర సంగJ ఏమన%ా, �ేవ�డ� 9ా#S�I జj® నమ	ను సకల WాసN �పK�ణతయ	 V9E
చనయ	 అనుగ\ ©̈ం�ెను. మ#Sయ	 �x"P�ల; సకల Vధమ	లగ	
దరîనమ	లను స�ప`´µవమ	లను గ\ ©̈ంచు �ె>Vగల9ా(ై య	ం(ెను. 18181818 
T:బ	క�ె`జరF తన సమ	ఖ మ	నక; 9ా#S" �ేవలsన" ఆజ® ఇAd "య!ంAన
��నమ	ల; �ా%ాTE నప�ంసక;ల య¥�పJ #ాà సమ	ఖమ	న 9ా#S"
"ల;వబ¿టMCను. 19191919 #ాà 9ా#S�� మ�టల�డ%ా 9ారంద#Sలk �x"P�ల;, హనTx�,
!�ాP�ల;, అజ#ా� వంట-9ా#?వ రFను కనబడల�దు గనుక 9ా#³ #ాà
సమ	ఖమ	న ">A#S. 20202020 #ాà �#S±దw  V�xరణ �ేయ%ా జj® నV9Eకమ	ల
సంబంధ ���న పKJVషయమ	లk �రF తన #ాజ�మందంతటనుండ�
శక;న%ాండKకంటMను %ార(öVద� గల9ారంద#SకంటMను ప�� యంతల; W \షp¡ ల"



�ె>యబ(ెను. 21212121 ఈ �x"P�ల; �Å#?షp ఏల;బ(fలk nదట-
సంవతqరమ	వరక; yVం�ెను.

�x"P�ల; 2�x"P�ల; 2�x"P�ల; 2�x"P�ల; 2

1111 T:బ	క�ె`జరF తన P�ల;బ(fయందు #?ండవ సంవతqర మ	న కలల; కT:ను.
అందునుగ	#SంA ఆయన మనసుq కలతపడ%ా ఆయనక; "దKపటCక;ం(ెను. 2222
�ా%ా #ాà �xను క"న కలలను తనక; �ె>యజ?ప�ట�?r శక;న%ాండKను
%ార(öVద�గల9ా#S" మ�ంJKక;లను కÚwయ	లను 1ిల;వ నంప�డ" య�జ®
ఇయ�%ా 9ారF వAd #ాà సమ	ఖ మ	న "లA#S. 3333 #ాà 9ా#S�� TETUక కల
కంట-", ఆ కల ´µవమ	 �ె>Zి��నవలs న" TEను మT°9ా�క;ల nం��
య	Tx`నన%ా 4444 కÚwయ	ల; Zి#Sయ�బµష�� ఇట6 "#S#ాà Aర�ాలమ	
yVంచును%ాక. తమ#S �xసులక; కల Z2లVయ	�(f; �¤మ	 �x" ´µవమ	ను
�ె>యజ³Z2దమ	. 5555 #ాàTEను �x" మరA ��J" %ా", కలను �x" ´µవమ	ను
]రF �ె>యజ³య"PQడల ]రF తpతpN "య ల;%ా �ేయబడ�దురF; ]
Pండ�6  12ంటక;పu%ా �ేయ బడ�ను. 6666 కలను �x" ´µవమ	ను
�ె>యజ³ZినPQడల �xనమ	ల;ను బహÑమ�నమ	ల;ను మ} ఘనతయ	 Tx
సమ	ఖమ	లk TUందుదురF గనుక కలను �x" ´µవమ	ను �ె>యజ³య	డన%ా
9ారF 7777 #ాà ఆ కలను తమ#S �xసుల���న మ�క; �ె1ిuనPQడల �¤మ	 �x"
´µవమ	ను 8888 �ె>యజ³Z2దమ" మరల పKతp�తN ర!Ad#S.ఒ అందుక; #ాà
ఉతN ర!Ad �ె1ిuన�� ఏమన%ా TEను మరA య	ండ�ట ]రF చూA
�ాలహరణమ	 �ేయవలsన" ]రF క"12టBC చున`టB6  TEను బµగ	%ా



గ\ ©̈ంచుచుTx`ను. 9999 �ాలమ	 ఉ�ాయమ	%ా గడపవలsన" అబదz  మ	ను
¹సప�మ�టలను TxPQదుట పల;క ను�ేw hంA య	Tx`రF. ]రF కలను
�ెపuల�క��Pన PQడల TEను �ె1ిuన మ�ట ఖం(fతమ	 గనుక కలను Txక;
�ెప�(f అప�డ� �x" ´µవమ	ను �ె>యజ³య	టక; ]క; ¯ామరÍ~మ	 కలద"
TEను �ె>Zి��ందును. 10101010 అందుక; కÚwయ	ల; ఈల�గ	
పKతp�తN ర!Ad#Sభ�!]ద ఏ మనుషp�డ�ను #ాà అ(f%Sన సంగJ
�ెపuజjలడ�, ఏ చక\వ#SNయ	 అ¥��ా#Sయ	 శక;న%ా"±దwను %ార(öVద�
గల9ా"±దwను కÚwయ	"±దwను ఇట-C  సంగJ V�x#Sంప ల�దు. 11111111 #ాà
V�x#SంAన సంగJ బహÑ అ¯ా¥xరణ ���న��, �ేవతల;�ాక మ#?వరFను ఈ
సంగJ �ె>యజ?పu జjలరF; �ేవతల "9ాసమ	ల; శ#§రFల మధ� ఉండవ�గ�x.
12121212 అందుక; #ాà �Åపమ	 �ెచుd��" అ�x�గ\హమ	 గల 9ా(ై బబ	లkనులk"
జj® నులనంద#S" సంహ#Sంపవలsన" య�జ® ఇ�ెdను. 13131313 ఇట-C  Wాసనమ	
బయల;�ేరFటవలన జj® నుల; చంపబడవలZియ	ండ%ా, 9ారF �x"P�ల;ను
ఆత" ZL` ©̈ తpలను చంప¸A#S. 14141414 అప�డ� �x"P�ల; బబ	లkనులk"
జj® నులను చంప�ట�?r బయల;�ే#Sన #ాజ �ేహసంరmక;ల య¥�పJయగ	
అ#��క;దగ¶రక; ��P, జj® నయ	కNమ	%ా మనV�ేZ2ను 15151515 #ాà TUదwనుం(f ఈ
య�జ® Pంత త�#Sతమ	%ా వచుdట ఏమ" �x"P�ల; #ాà±క�
అ¥�పJPQ�న అ#��క; నడ�గ%ా అ#��క; ఆ సంగJ �x"P�ల;నక;
�ె>యజ?12uను. 16161616 అప�డ� �x"P�ల; #ాజస"`¥��I ��P స�ప` ´µవమ	ను
�ె>య జ?ప�ట�?r తనక; సమయమ	 దయ�ేయ	మ" #ాàను బJ మ�లsను. 17171717
అప�డ� �x"P�ల; తన Pంట-�I ��P తన ZL` ©̈తp లsౖన హనTx�క;ను



!�ాP�ల;నక;ను అజ#ా�క;ను సంగJ �ె>యజ³Zి 18181818 �xనును తన
ZL` ©̈తpల;ను బబ	లkనులk త�I�న జj® నుల�� కcడ నhంపక;ండ�నటB6  ఆ
కల±క� మర4Vషయమ	లk పరలkకమందున` �ేవ�" వలన కటµmమ	
��ందు "!తN��� ఆయనను 9Eడ���నుడ" 9ా#S" ¼̈చd#Sం�ెను. 19191919 అంతట
#ాJKయందు దరîనమ	�ేత ఆ మర4మ	 �x"P�ల;నక; బయల;పరచబ(ెను
గనుక �x" P�ల; పరలkకమందున` �ేవ�" సుN Jం�ెను. 20202020 ఎట6 న%ా �ేవ�డ�
జj® నబలమ	ల; కల9ాడ�, య	గమ	ల"`టను �ేవ�" Txమమ	
సుN JTUందును%ాక. 21212121 ఆయన �ాలమ	లను సమయ మ	లను
మ�రFd9ా(ైయ	ం(f, #ాàలను ��K Zి9Eయ	చు "య!ంచుచు ఉన`9ాడ�ను,
V9Eక;లక; V9Eకమ	ను జj® నులక; జj® నమ	ను అనుగ\ ©̈ంచు9ాడ�T:ౖయ	Tx`డ�.
22222222 ఆయన మరFగ	మ�టలను మర4మ	లను బయల;పరచును,
అంధ�ారమ	లk" సంగతpల; ఆయనక; �ె>య	ను; 9:ల;గ	±క�
"9ాససÍలమ	 ఆయన±దwనున`��. 23232323 మ� 1ితరFల �ే9ా, వ� V9Eకమ	ను
బలమ	ను Txకనుగ\ ©̈ంA య	Tx`వ�; �¤మ(f%Sన PÀ సంగJ ఇప�డ� Txక;
�ె>యజ³Zియ	Tx`వ� గనుక TEను "ను` సుN Jంచుచు ఘనపరచుచుTx`ను;
ఏలయన%ా #ాà±క� సంగJ 9E మ�క; �ె>యజ³ZిJవ" �x"P�ల; మరల
�ె12uను. 24242424 ఇటB6 ండ%ా �x"P�ల; బబ	లkనులk" జj® నులను నhంప
జ³య	టక; #ాà "య!ంAన అ#��క;TUదwక; 9:È6బబ	లkనులk" జj® నులను
నhంపజ³యవదుw , నను` #ాà సమ	ఖమ	నక; ��డ���" ��మ	4, TEను ఆ కల
´µవమ	ను #ాàనక; �ె>యజ³Z2దనT:ను. 25252525 �ావ�న అ#��క;#ాàనక; ´µవమ	
�ె>యజ?పuగల ±క మనుషp�" �ెరపటCబ(fన య�దులలk TEను కను



%tంట-న" #ాàసమ	ఖమ	న మనV�ేZి, �x"P�ల;ను త�ర%ా #ాàస"`¥��I
��డ���"��PQను. 26262626 #ాàTEను చూAన కలయ	 �x" ´µవమ	ను
�ె>యజ?ప�ట క; శక�మ�? అ" బ¿లsN �ాజరF అను �x"P�ల;ను అడ�గ%ా 27272727
�x"P�ల; #ాàసమ	ఖమ	లk ఈల�గ	 పKతp�తN ర !�ెdను#ాజ(f%Sన PÀ
మర4మ	 జj® నులsౖనను %ార(öVద� గల9ా#?rనను శక;న %ాండKPనను,
జo�Jషp�లsౖనను �ె>యజ?పuజjలరF. 28282828 అP�ే మర4మ	లను బయల;పరచ
గల �ేవ�(ొకడ� పరలkకమందుTx`డ�, అంత���నమ	ల యందు
కల;గబ¢వ��x"" ఆయన #ాజగ	 T:బ	క�ె`జరF నక; �ె>యజ³Z2ను. �xమ	
పడక]ద పరFండ%ా తమ#S మనసుqలk క>%Sన స�ప`దరîనమ	ల; ఏవన%ా
29292929 #ాజj, పKసుN త�ాలమ	 గడAన 1ిమ4ట ఏ! జరFగ	T° అను��" �xమ	
పడక]ద పరFం(f మT° Aంతగల9ా#?r య	ండ%ా మర4మ	లను బయల;
పరచు9ాడ� కల;గబ¢వ��x"" తమ#S�I �ె>యజ³Z2ను. 30303030 ఇతర
మనుషp�లకంద#SకంటM Txక; VW ష జj® నమ	ండ�టవలన ఈ మర4మ	 Txక;
బయల;పరచ బడల�దు. #ాàనక; �x" ´µవమ	ను �ె>యజ³య	 "!తNమ	ను,
తమ#S మనసుq±క� ఆలkచనల; �xమ	 �ె>Zి��ను "!తNమ	ను అ��
బయల;పరచబ(ెను. 31313131 #ాజj, �xమ	 చూచుచుండ%ా బK}4ండమగ	 ఒక
పKJమకన బ(ెను గ�x. ఈ %tపu పKJమ మ} పK�ాశమ	ను, భయంకరమ	T:ౖన
ర�పమ	ను గల�ై తమ#SPQదుట ">�ెను. 32323232 ఆ పKJమ±క� hరసుq
�¤>! బం%ారFమయ ���న��య	,�x" #tమ	4ను భ	జమ	ల;ను 9:ం(fVయ	,
�x" ఉదరమ	ను �¾డల;ను ఇతN(fVయ	, 33333333 �x" ¹�ాళØ6  ఇనుపVయ	, �x"
�ాదమ	లలk ఒక ´µగమ	 ఇనుప��య	 ఒక ´µగమ	 మట-C��య	T:ౖయ	ం(ెను.



34343434 మ#Sయ	 �ేJస} యమ	 ల�క ¬యబ(fన ఒక #ాP, Pనుమ	ను
మట-Cయ	 క>Zిన ఆ పKJమ±క� �ాదమ	ల]ద ప(f �x" �ాదమ	లను
తpతpN "యల;%ా VరFగ%tట-CనటBC  తమక; కన బ(ెను. 35353535 అంతట ఇనుమ	ను
మట-Cయ	 ఇతN(fయ	 9:ం(fయ	 బం%ారమ	ను ఏకమ	%ా దంచబ(f కళ6మ	లk"
�ెతNవలs �ా%ా 9ాట-�I సÍలమ	 ఎచdటను �ొరకక;ండ %ా> 9ాట-"
��టBC ��"��PQను; పKJమను VరFగ%tట-Cన ఆ #ాP సర�భ�తలమంత మ}
పర�తమ�PQను. 36363636 �xమ	 క"న కలP�ే, �x" ´µవమ	 #ాàసమ	ఖమ	న
�¤మ	 �ె>య జ?12uదమ	. 37373737 #ాజj, పరలkక మందున` �ేవ�డ� #ాజ� మ	ను
అ¥��ారమ	ను బలమ	ను ఘనతయ	 తమ#S�I అనుగ\ ©̈ంA య	Tx`డ�;
తమరF #ాàలక; #ాజ?ౖయ	Tx`రF. 38383838 ఆయన మనుషp�ల; "వZించు
పKJసÍలమందును, మను షp�లTE! భ�జంతpవ�లTE! ఆ�ాశప{లTE!
అ"` ట-" ఆయన తమ#S �ేJ కపu%SంAయ	Tx`డ�, 9ారంద#S ]ద తమ#S�I
పKభ	త�మ	 ననుగ\ ©̈ంA య	Tx`డ�; �x�¤ ఆ బం%ారప� hరసుq 39393939 �xమ	
చ"��Pన తరF 9ాత తమ#S #ాజ�మ	కంటM తక;�9:ౖన #ాజ�nకట- ల�చును.
అటBతరF9ాత లkకమంత P�ల;నట-C  మ�డవ #ాజ�nకట- ల�చును. అ��
PతN(f వంట-దగ	ను. 40404040 1ిమ4ట Txల;గవ #ాజ�nకట- ల�చును. అ�� ఇనుమ	
వలs బలమ	%ా ఉండ�ను. ఇనుమ	 సమసN���న9ాట-" దంA VరFగ%tటBC న��
గ�x; ఇనుమ	 పగ	ల%tటBC నటB6  అ�� #ాజ�మ	ల"`ట-" పగ	ల%tట-C
��(f�ేయ	ను. 41414141 �ాద మ	ల;ను 9EKళØ6 ను ��ంతమటBC నక; క;మ4#S మట-C��%ాను
��ంతమటBC నక; ఇనుప�� %ానున`టBC  తమ#S�I కనబ(ెను గనుక ఆ #ాజ�మ	లk
´éదమ	ల;ండ�ను. అP�ే ఇనుమ	 బ	రద�� క>Zియ	న`టBC  కనబ(ెను గనుక



ఆ #ాజ� మ	లk ఆల�గ	ననుండ�ను, ఆ #ాజ�మ	 ఇనుమ	వంట- బలమ	గల�ై
య	ండ�ను. 42424242 �ాదమ	ల 9EKళØ6  ��ంతమటBC  నక; ఇనుపV%ాను
��ంతమటBC నక; మట-CV%ాను ఉన`టB6  ఆ #ాజ�మ	 ఒక Vషయమ	లk
బలమ	%ాను ఒక Vషయ మ	లk రసమ	%ాను ఉండ�ను. 43434343 ఇనుమ	ను
బ	రదయ	 !Èత��� య	ండ�ట తమ#S�I కనబ(ెను; అటBవలs మనుష�
జjతpల; !Èతమ	లsౖ Pనుమ	 మట-C�� అతకనటB6  9ారF ఒక#S�� ఒకరF
��సగకయ	ందురF. 44444444 ఆ #ాàల �ాల మ	లలk పరలkకమందున` �ేవ�డ� ఒక
#ాజ�మ	 ¯ాÍ 1ిం చును. �x"�?న`ట-�I" Txశనమ	 కల;గదు, ఆ #ాజ�మ	 �x"
��ం��న9ా#S�I %ాక మ#?వ#S�I" �ెందదు; అ�� మ	ందు �ె1ిuన #ాజ�మ	ల"`ట-"
పగ	ల%tట-C  "ర�4లమ	 �ేయ	ను %ా" అ�� య	గమ	లవరక; "ల;చును. 45454545 
�ేJ స}యమ	 ల�క పర�తమ	నుం(f Jయ�బ(fన ఆ #ాP Pనుమ	ను
ఇతN(f" మట-C" 9:ం(f" బం%ారమ	ను పగ	ల%tటC%ా తమరF చూAJ#³;
Pందువలన మ} �ేవ�డ� మ	ందు జరFగ బ¢వ� సంగJ #ాàనక;
�ె>యజ³Zియ	Tx`డ�; కల "శdయమ	, �x" ´µవమ	 నమ4ద%Sన�� అ"
�x"P�ల; #ాà�� �ె12uను. 46464646 అంతట #ాజగ	 T:బ	క�ె`జరF �x"P�ల;నక;
¯ా�ా¡ ంగనమ¯ా�రమ	 �ేZి అత" ప��ంA, T:ౖ9Eద� ధూపమ	ల; అత"�I
సమ#Suంప ఆజj® 1ిం�ెను. 47474747 మ#Sయ	 #ాàఈ మర4మ	ను బయల; పరచుటక;
వ� సమరFÍ డ9:ౖJ9E;  �ేవ�డ� �ేవతలక; �ేవ�డ�ను #ాàలక; పKభ	వ�ను
మర4మ	ల; బయల;పరచు 9ాడ�T:ౖ య	Tx`డ" �x"P�ల;నక; పKతp�తN ర
!�ెdను. 48484848 అప�డ� #ాà �x"P�ల;ను బహÑ%ా ¼̈AdంA, అTEక %tపu
�xనమ	>Ad, అత"" బబ	 లkను సం¯ాÍ నమంతట-]ద అ¥�పJ"%ాను



బబ	లkను జj® నులంద#Sలk పK¥xను"%ాను "య!ం�ెను. 49494949 అంతట
�x"P�ల; #ాàTUదw  మనV �ేZి��న%ా #ాà షదKక; �¤�ాక; అబé�ె`%�యను
9ా#S" బబ	లkను సం¯ాÍ నమ	 ]ద V�xరణకరNలను%ా "య!ం�ెను; అP�ే
�x" P�ల; #ాàస"`¥�" ఉం(ెను.

�x"P�ల; 3�x"P�ల; 3�x"P�ల; 3�x"P�ల; 3

1111 #ాజగ	 T:బ	క�ె`జరF బం%ారF పKJమ±కట- �ేPంA,
బబ	లkను�ేశమ	లk" దూ#ాయను ����xన మ	లk �x" "ల;వబ¿ట-C ం�ెను. అ��
అరFవ��మ�రల ఎతpN ను ఆరFమ�రల 9:డల;uT:ౖ య	ం(ెను. 2222 #ాజగ	
T:బ	క�ె`జరF అ¥�పతpలను ZLTx¥�పతpలను సం¯ాÍ Tx¥� పతpలను మంతpK లను
ఖజjTx�xరFలను ధర4WాసN � V¥xయక;లను Tx�య�¥�పతpలను
సం¯ాÍ నమ	లలk ఆ¥� క�మ	 వ ©̈ంAన9ా#Sనంద#S" సమకcరFdటక;ను, #ాజగ	
T:బ	క�ె`జరF "ల;వబ¿ట-C ంAన పKJమ±క� పKJష¡ క; ర1ిuంచుటక;ను
దూతలను పం1ించ%ా 3333 ఆ య¥�పతpల;ను ZLTx¥�పతpల;ను
సం¯ాÍ Tx¥�పతpల;ను మంతpK ల;ను ఖజjTx�xరFల;ను ధర4WాసN �V¥xయక;ల;ను
Tx�య�¥� పతpల;ను సం¯ాÍ నమ	లలk ఆ¥�క�మ	 వ ©̈ంAన9ారంద రFను
#ాజగ	 T:బ	క�ె`జరF "ల;వబ¿ట-C ంAన పKJమ ±క� పKJష¡ క; కc(fవAd,
#ాజగ	 T:బ	క�ె`జరF "ల;వబ¿ట-C ంAన పKJమPQదుట "ల;చుం(f#S. 4444
ఇటB6 ండ%ా ఒక దూత �xట-ంAన�� ఏమన%ాజనుల�#ా, �ేశసుÍ  ల�#ా, ఆ య�
´µషల; మ�టల�డ� 9ారల�#ా, ]�ాజ® ఇచుdచుTx`ను. 5555 ఏమన%ా, బµ�ా
1ిల6 ం%�\ V 12దw  �ణ సుంâ�య �ణ VపంAక సకలVధమ	లగ	 9ాద� ధ�నుల;



]క; Vనబడ�నప�డ� #ాజగ	 T:బ	క�ె`జరF "ల;వబ¿ట-C ంAన బం%ారF
పKJమPQదుట ¯ా%Sలప(f నమస�#Sంచు(f. 6666 ¯ా%Sలప(f నమస�#Sంప"9ా(ెవ(ో
9ాడ� మండ�చున` అ%S`గ	ండమ	లk తmణ�¤ 9Eయ బడ�ను. 7777 సకల
జనులక; బµ�ా 1ిల6 ం%�\ V 12దw�ణ �ణ సుంâ�య VపంAక సకలVధమ	లగ	
9ాద�ధ�నుల; Vనబడ%ా ఆ జనుల;ను �ేశసుÍ ల;ను ఆ య� ´µషల;
మ�టల�డ�9ారFను ¯ా%Sలప(f, #ాజగ	 T:బ	క�ె`జరF "ల;వబ¿ట-C ంAన బం%ారF
పKJమక; నమ¯ా�రమ	 �ేZి#S. 8888 ఆ సమయమందు కÚwయ	లలk ��ందరF
మ	ఖు�ల; వAd య�దుల12ౖ" ��ం(ెమ	ల;�ె1ిu 9999 #ాజగ	 T:బ	క�ె`జరF TUదw
ఈల�గ	 మనV�ేZి#S #ాà Aర�ాలమ	 yVంచును %ాక. 10101010 #ాజj, �xమ	 ఒక
కటCడ "య!ంAJ#S; ఏదన%ా బµ�ాను 1ిల6 ం%�\ V" 12దw�ణను �ణను
VపంAకను సుంâ�యను సకల Vధమ	లగ	 9ాద�ధ�నులను Vను పKJ9ాడ�
¯ా%Sలప(f ఆ బం%ారF పKJమక; నమ¯ా�రమ	 �ేయవలsను. 11111111 ¯ా%Sలప(f
నమస�#Sంప"9ా(ెవ(ో 9ాడ� మండ�చున` అ%S`గ	ండమ	లk 9Eయబడ�ను. 12121212
#ాజj, �xమ	 షదKక;, �¤�ాక;, అబéద`%� అను మ	గ	¶ రF య�దులను బబ	లkను
�ేశమ	లk" #ాచ�ార� మ	ల; V�x#Sంచుటక; "య!ంAJ#S; ఆ మనుషp�ల;
తమ#S ఆజ®ను లm�12టCల�దు, తమ#S �ేవతలను ప��ం చుటల�దు, తమరF
"ల;వబ¿ట-C ంAన బం%ారF పKJమక; నమస�#SంచుటP� ల�దు అ"#S. 13131313 అందుక;
T:బ	క�ె`జరF అ�x�గ\హమ	ను #ðదKమ	ను గల9ా(ై షదKక;ను �¤�ా క;ను
అబé�ె`%�ను పటBC ��" రండ" ఆజ® ఇయ�%ా 9ారF ఆ మనుషp�లను పటBC ��"
#ాజస"`¥��I ¬Zి��" వAd#S. 14141414 అంతట T:బ	క�ె`జరF 9ా#S�� ఇట6 T:నుషదKకc,
�¤�ాకc, అబé�ె`%� ]రF Tx �ేవతను ప��ంచుట ల�ద"య	, TEను



"ల;వబ¿ట-C ంAన బం%ారF పKJమక; నమస�#Sంచుటల�ద"య	 Txక; Vనబ(fన��.
అ�� "జమ�? 15151515 బµ�ాను 1ిల6 ం%�\ V" 12దw  �ణను �ణను సుంâ�యను
VపంAకను సకలVధమ	లగ	 9ాద�ధ�నులను ]రF Vను సమయమ	లk
¯ా%Sలప(f, TEను �ేPంAన పKJమక; నమస�#Sంచుటక; Zిదzమ	%ా
ఉం(fనPQడల స#³ ]రF నమస�#Sంప" PQడల తmణ�¤ మండ�చున`
9E(f!గల అ%S`గ	ండమ	లk ]రF 9Eయబడ�దురF; Tx �ేJలk నుం(f
!మ	4ను V(f1ింపగల �ేవ�(ెక�డ నుTx`డ�? 16161616 షదKక;ను, �¤�ాక;ను,
అబé�ె`%�య	 #ాà�� ఈల�గ	 �ె1ిu#ST:బ	క�ె`జర�,Pందునుగ	#SంA క;
పKతp�తN ర !య�వలsనన` Aంత మ�క; ల�దు. 17171717 �¤మ	 ZLVంచుచున` �ేవ�డ�
మండ�చున` 9E(f!గల PÀ అ%S`గ	ండమ	 లkనుం(f మమ	4ను త1ిuంA
ర�fంచుటక; సమరFÍ డ�;మ#Sయ	  వశమ	న పడక;ండ ఆయన మమ	4ను
ర�fంచును; ఒక 9Eళ ఆయన ర�fంపక��Pనను 18181818 #ాజj,  �ేవతలను �¤మ	
ప��ంపమ"య	, వ� "ల;వబ¿ట-C ం Aన బం%ారF పKJమక;
నమస�#Sంపమ"య	 �ె>Zి ��నుమ	. 19191919 అందుక; T:బ	క�ె`జరF అ�x�గ\హమ	
TUం��నందున షదKక;, �¤�ాక;, అబé�ె`%�యను 9ా#S Vషయమ	లk ఆయన
మ	ఖమ	 V�ారమ�PQను గనుక గ	ండమ	 ఎపuట-కన` ఏడంతల; 9E(f!%ా
�ేయ	మ" య�జ® ఇ�ెdను. 20202020 మ#Sయ	 తన Z2ౖన�మ	లkనుండ� బ>షp¡ లలk
��ంద#S" 1ిల;వనం1ింAషదKక;ను, �¤�ా క;ను, అబé�ె`%�ను బం¥�ంA
9E(f!గ>%S మండ�చున` ఆ గ	ండమ	లk 9Eయ	డ" ఆజ® ఇయ�%ా 21212121 9ారF
9ా#S అం%§లను "ల;వ�టం%§లను 12ౖవసN �మ	లను త�I�న వసN � మ	లను
Jయ�కP�, య	న`�ాటBన మ	గ	¶ #S" 9E(f! గ>%S మండ�చున` ఆ



గ	ండమ	నడ�మ పడ9EZి#S. 22222222 #ాజjజ® ¬వK���నందునను గ	ండమ	 !�I�>
9E(f!గల�ైనందు నను షదKక;, �¤�ాక;, అబé�ె`%�లను VZి#S9EZిన ఆ
మనుషp�ల; అ%S`జj�లల�ేత �ాలdబ(f చ"��P#S. 23232323 షదKక;, �¤�ాక;,
అబé�ె`%�యను ఆ మ	గ¶రF మను షp�ల; బం¥�ంపబ(fన9ా#?r 9E(f!గ>%S
మండ�చున` ఆ గ	ండమ	లk పడ%ా 24242424 #ాజగ	 T:బ	క�ె`జరF ఆశdర�ప(f
¬వరమ	గ ల�A�¤మ	 మ	గ	¶ రF మనుషp�లను బం¥�ంA PÀ అ%S`లk
9EZిJVుగ�x య" తన మంతpK ల న(f %?ను. 9ారF#ాజj, సత��¤ అ" #ాà��
పKతp�తN ర !Ad#S. 25252525 అందుక; #ాàTEను నల;గ	రF మనుషp�ల;
బంధకమ	ల;ల�క అ%S`లk సంచ#Sంచుట చూచుచుTx`ను; 9ా#S�I }"
P�!య	 కల;గల�దు; Txల¶ వ9ా" ర�పమ	 �ేవతల ర�పమ	ను బ¢>నద"
9ా#S�I పKతp�తN ర!�ెdను. 26262626 అంతట T:బ	క�ె`జరF 9E(f! గ>%S మండ�చున`
ఆ గ	ండమ	 9ా�I> దగ¶రక; వAdషదKక;, �¤�ాక;, అబé�ె`%� యను9ారల�#ా,
మ�న`తpడగ	 �ేవ�" ZLవక; ల�#ా, బయట-�IవAd Tx±దwక; రండ"
1ిల;వ%ా, షదKక;, �¤�ాక;, అబé�ె`%� ఆ అ%S`లkనుం(f బయ ట-�I వAd#S. 27272727 
అ¥�పతpల;ను ZLTx¥�పతpల;ను సం¯ాÍ Tx¥� పతpల;ను #ాà±క� పK¥xన
మంతpK ల;ను కc(f వAd ఆ మనుషp�లను ప#§�fంA, 9ా#S శ#§రమ	లక; అ%S`
P�}" �ేయక;ండ�టయ	, 9ా#S తల9:ండ�K కలలk ఒక టMౖనను
�ా>��క;ండ�టయ	, 9ా#S వసN �మ	ల; �ె(f�� క;ండ�టయ	, అ%S` 9ాసనPQ�నను
9ా#S �ేహమ	లక; తగలక;ండ�టయ	 చూA#S. 28282828 T:బ	క�ె`జరFషదKక;, �¤�ాక;,
అబé�ె`%�యను �#S �ేవ�డ� ప�జjరFú డ�; ఆయన తన దూతనం1ి తTx`
శ\PంAన �xసులను ర�fం�ెను. 9ారF తమ �ేవ�"�I%ాక మ#S ఏ �ేవ�"�I



నమస�#Sంపకయ	, ఏ �ేవ�" ZLVంపకయ	 ఉందుమ" తమ �ేహమ	లను
అపu%SంA #ాà±క� ఆజ®ను వ�రÍ పరA#S. 29292929 �ా%ా TETUక Wాసనమ	
"య!ంచుచుTx`ను; ఏదన%ా, ఇV్వధమ	గ ర�fంచుటక; సమరFÍ డగ	 �ేవ�డ�
%ాక మ#S ఏ �ేవ�డ�ను ల�డ�. �ా%ా ఏ జనులలk%ా" #ాషC  మ	లk %ా" P�´µష
మ�టల�డ�9ా#Sలk %ా" షదKక;, �¤�ాక;, అబé�ె`%� యను9ా#S �ేవ�" ఎవడ�
దూÌించుT° 9ాడ� తpతpN "యల;%ా �ేయబడ�ను; 9ా" Pల;6  ఎప�డ�ను
12ంటక;పu%ా ఉండ�నT:ను. 30303030 అంతట నుం(f #ాà షదKక;, �¤�ాక;,
అబé�ె`%�యను 9ా#S" బబ	లkను సం¯ాÍ నమ	లk ¼̈Adం�ెను.

�x"P�ల; 4�x"P�ల; 4�x"P�ల; 4�x"P�ల; 4

1111 #ాజగ	 T:బ	క�ె`జరF లkకమంతట "వZించు సకల జనులక;ను
�ేశసుÍ లక;ను ఆ య� ´µషల; మ�టల�డ� 9ా#S�I" ఈల�గ	
Z2లVచుdచుTx`డ�]క; �³మ�� వృ��z  కల;గ	ను%ాక. 2222 మ�న`తpడగ	
�ేవ�డ� Tx PQడల �ేZిన అదు»తమ	లను సూచక �I\యలను ]క;
�ె>యజ³య	టక; Txక; మనసుq క>%?ను. 3333 ఆయన సూచక �I\యల; ఎం��
బK}4ండ���నV; ఆయన అదు»తమ	ల; ఎం�� ఘన���నV, ఆయన #ాజ�మ	
Wాశ�త #ాజ�మ	; ఆయన ఆ¥�పత�మ	 తరతరమ	ల; "ల;చుచున`��. 4444
T:బ	క�ె`జరను TEను Tx Pంట VW\ా ంJయ	 Tx నగరమందు �³మమ	ను
గల9ాడT:ౖయ	ం(f ±క కల కంట-"; అ�� Txక; భయమ	 కల;గజ³Z2ను. 5555 TEను
Tx పడక]ద పరFం(fయ	ండ%ా Tx మనసుqన ప�ట-Cన తలం ప�ల; నను`
కలత12టMCను. 6666 �ావ�న ఆ స�ప`´µవమ	 Txక; �ె>యజ³య	ట�?r బబ	లkను



జj® నులనంద#S" Tx PQదుట-�I 1ిల;వనంపవలsన" ఆజ® TE"AdJ". 7777 శక;న
%ాండ�K ను %ార(öVద�గల9ారFను కÚwయ	ల;ను జo�J షp�ల;ను Tx స"`¥��I
#ా%ా TEను క"న కలను 9ా#S�� �ె1ిuJ" %ా" 9ారF �x" ´µవమ	ను Txక;
�ెల;పల�క ��P#S. 8888 కడపట బ¿లsN �ాజరను Tx �ేవత 1LరFనుబట-C
ëరFదు��ం��న �x"P�లను 9ాడ� Tx PQదుట-�I వ�ెdను; ప#S�దz  �ేవతల
ఆత4 అత"యందుం(ెను,�ావ�న TEనత"�I Tx కలను �ె1ిuJ". 9999
ఎట6 న%ాశక;న%ాండK అ¥�పJ యగ	 బ¿లsN �ాజర�, ప#S�దz�ేవతల ఆత4
యందున` ద"య	, ఏ మర4మ	 "ను` కలత12టCద"య	 TET:రFగ	దును
గనుక TEను క"న కలయ	 �x" ´µవమ	ను Txక; �ె>య జ?ప�మ	. 10101010 TEను
Tx పడక]ద పరFం(fయ	ండ%ా Txక; ఈ దరîనమ	ల; క>%?ను; TEను చూడ%ా
భ�!మధ�ను !గ	ల ఎతpN గల ±క �ెటBC  కనబ(ెను. 11111111 ఆ �ెటBC  వృ��z  ��ం��
బK}4ండ���న�xPQను; �x" 12ౖ��మ4ల; ఆ�ా శమ	నకంటBనంత ఎతpN %ాను
�x" ఆ�ారమ	 భ�తలమంత VWాలమ	%ాను ఉం(ెను. 12121212 �x" ఆక;ల;
¯�గసు%ాను �x" పండ�6  V¯ాN రమ	%ాను కనబ(ెను. అందులk సమసN  yవ�Å
ట6 క; �xల;నంత ఆ}రమ	ం(ెను; �x" డను అడVజంతpవ�ల; పండ���T:ను,
�x" ��మ4లలk ఆ�ాశ ప{ల; కcరFdం(ెను; సకల మనుషp�లక; �xల;నంత
ఆ}రమ	 �x"యందుం(ెను. 13131313 మ#Sయ	 TEను Tx పడక ]ద
పండ���"య	ం(f Tx మనసుqనక; క>%Sన దరîనమ	 లను చూచుచుండ%ా, 14141414
జjగర�క;డగ	 ఒక ప#S�దుz డ� ఆ�ాశమ	నుం(f ��%S వAd ఈల�గ	 ëగ¶ర%ా
పKకట-ం�ెను ఈ �ెటBC ను న#S�I �x" ��మ4లను ��ట-C  �x" ఆక;లను ¬Zి9EZి �x"
పండ6 ను �ార9Eయ	(f; ప�వ�లను �x" డనుం(f ��>9Eయ	(f; ప{లను



�x" ��మ4లనుం(f ఎగ	ర%tటBC (f. 15151515 అP�ే అ�� మంచునక; త(fZి ప�వ�ల
వలs పAdకలk "వZించునటB6  �x" nదుw ను ఇనుమ	 ఇతN(f క>Zిన కటBC ��
కట-C ంA, ��లమ	లk" గ(fi�ాలగ	 నటB6  �x"" భ�!లk Vడ�వ�(f. 16161616 ఏడ�
�ాలమ	ల; గడచువరక; 9ా"క;న` మ�నవమనసుqనక; బదుల;%ా ప�వ�
మనసుq 9ా"�I కల;గ	ను. 17171717 ఈ ఆజ® జjగర�క; లగ	 �ేవదూతల పKకటన
ననుస#SంA జరFగ	ను, "రÞయ ���న ప#S�దుz ల పKకటన ననుస#SంA
సంభVంచును. మ�న`తpడగ	 �ేవ�డ� మ�నవ�ల #ాజ�మ	12ౖ"

అ¥��ా#SPQ�య	ం(f, �xT:వ#S�I అనుగ\ ©̈ంప "చû éPంచుT°
9ా#Sకనుగ\ ©̈ంచున"య	, ఆ య� #ాజ�మ	 12ౖన అత�లu మనుషp�లను
ఆయన "య!ంచుచుTx` డ"య	 మనుషp�లందరF �ె>Zి��నునటB6  ఈల�గ	
జరF గ	ను. 18181818 బ¿లsN �ాజర�, T:బ	క�ె`జరను Txక; క>%Sన దరî నమ	 ఇ�ే; వ�
తపu Tx #ాజ�మ	లk మ#S ఏ జj® "య	 �x" ´µవమ	 Txక; �ెపu TEరడ�.
యందు ప#S�దz  �ేవ తల ఆత4య	న`�� గనుక 9E�x"" �ెపu సమరFÍ డ
వంట-". 19191919 అందుక; బ¿లsN �ాజరను �x"P�ల; ఒక గంటZLప� అJ
Vస4యమ	TUం�� మనసుqనందు కలవరపడ%ా, #ాà బ¿లsN �ాజర�, PÀ
దరîనమ	వలన %ా" �x" ´µవమ	 వలన %ా" వ� కలవరపడక;మ	 అT:ను.
అంతట బ¿లsN  �ాజరFTx P�>న9ా(x, PÀ దరîనఫలమ	 తమ#S" �ే�Ìించు
9ా#S�I కల;గ	ను%ాక, �x" ´µవమ	 తమ#S శతpK వ�లక; �ెందును%ాక, 20202020 
�xమ	 చూAన �ెటBC  వృ��z  TUం�� బK}4ండ���న�xPQను; �x" 12ౖ��మ4ల; ఆ�ాశ
మ	నకంటBనంత ఎతpN %ాను �x" ఆ�ారమ	 భ�తలమంత VWాలమ	%ాను
ఉం(ెను. 21212121 �x" ఆక;ల; ¯�గసు%ాను �x" పండ�6  V¯ాN రమ	ల;%ాను



కనబ(ెను, అందులk సమసN  yవ�Åట6 క; �x>నంత ఆ}రమ	ం(ెను, �x" డను
అడVజంతpవ�ల; పండ���T:ను, �x" ��మ4లలk ఆ�ాశప{ల;
కcరFdం(ెనుగ�x 22222222 #ాజj, ఆ �ెటBC  "ను` సూAంచుచున`��; వ� వృ��z��ం��
మ} బలమ	గల9ాడ 9:ౖJV;  పK´µవమ	 వృ��zTUం�� ఆ�ాశమంత ఎ�xN  PQను;
 పKభ	త�మ	 లkకమంతట 9ా�1ింAయ	న`��. 23232323 �ెటBC ను నరFక;మ	, �x"
Txశనమ	 �ేయ	మ	 %ా" �x" nదుw ను భ�!లk ఉండ"మ	4; ఇనుమ	
ఇJN(f క> Zిన కటBC �� ఏడ� �ాలమ	ల; గడచువరక; ��లమ	లk" పAdకలk
�x" కట-C ంA, ఆ�ాశప�మంచుక; తడవ"Ad ప�వ�ల�� �ాల;��ంద"మ4"
జjగర�క;డగ	 ఒక ప#S �దుz డ� పరలkకమ	నుం(f ��%SవAd పKకట-ంచుట వ�
Vంట-V గ�x. 24242424 #ాజj, PÀ దరîన´µవ�¤దన%ా, స#��న`తpడగ	 �ేవ�డ�
#ాజగ	 Tx P�>న9ా"గ�#Sd �ేZిన ¬#ా4న�¤దన%ా 25252525 తమ±దw
నుండక;ండ మను షp�ల; "ను` తరFమ	దురF, వ� అడV జంతpవ�ల మధ�
"9ాసమ	 �ేయ	చు ప�వ�లవలs గ(fi  JT:దవ�; ఆ�ాశప� మంచు ]దప(f
"ను` తడ�ప�ను; స#��న`తpడగ	�ేవ�డ� మ�నవ�ల #ాజ�మ	12ౖన అ¥��ా#SPQ�
య	Tx`డ "య	, �xT:వ"�I �x" ననుగ\ ©̈ంప "చûPంచుT° 9ా"�I
అనుగ\ ©̈ంచున"య	 వ� �ె>Zి��నువరక; ఏడ� �ాల మ	ల; �×ల�గ	
జరFగ	ను. 26262626 �ెటBC ±క� nదుw నుండ "య	�డ" 9ారF �ె1ిu#Sగ�x
�x"వలన1 స#��న`తpడ� అ¥��ా#Sయ" వ� �ె>Zి��"న ]దట  #ాజ�మ	
క; మరల ఖ�యమ	గ వచుdన" �ె>Zి��మ	4. 27272727 #ాజj, Tx ãచన 
దృÌిC �I అం%§�ారమగ	ను %ాక; ఒక9Eళ వ�  �ాపమ	ల; మ�" J
Tx�యమ	ల ననుస#SంA, వ� బµధ12ట-Cన 9ా#Sయందు కరFణ చూ1ినPQడల



క;న` �³మమ	 �Iక]దట నుండ�న" �x"P�ల; పKతp�తN ర !�ెdను. 28282828 
12ౖన జ?1ిuనదంతయ	 #ాజగ	 T:బ	క�ె`జరF నక; సంభVం�ెను. 29292929 పం(ెKండ�
T:లల; గడAన 1ిమ4ట అతడ� తన #ాజ¥x"యగ	 బబ	లkనులk" నగరFనందు
సంచ#Sంచుచుండ%ా 30303030 #ాàబబ	లkనను ఈ మ} VWాలపటCణమ	 Tx
బల�¥��ారమ	ను Tx పK´µవఘనతను కనపరచుట�?r Tx #ాజ¥x" నగరమ	%ా
TEను కట-C ంAన�� �ా�x అ" తనలk �xనను��T:ను. 31313131 #ాà T°ట ఈ మ�ట
య	ండ%ా ఆ�ాశమ	నుం(f ±క శబwమ	 వ�ెdను, ఏదన%ా#ాజగ	
T:బ	క�ె`జర�, P�ే క; పKకటన  #ాజ�మ	 ±దwనుం(f �¾ల%S��PQను.
32323232 తమ±దw నుం(f మనుషp�ల; "ను` త#S��దరF; వ� అడVజంతpవ�ల
మధ� "9ాసమ	 �ేయ	చు ప�వ�లవలs గ(fi  �¤Z2దవ�; స#��న`తpడగ	
�ేవ�డ� మ�నవ�ల #ాజ�మ	12ౖన అ¥��ా#S PQ�య	ం(f, �xT:వ"�I �x"
అనుగ\ ©̈ంప "శdPం చుT° 9ా"�I అనుగ\ ©̈ంచున" వ� �ె>Zి��నువరక;
ఏడ� �ాలమ	ల; �×ల�గ	 జరFగ	న" �ె12uను. 33333333 ఆ గ(fయలkTE ఆల�గ	న
T:బ	క�ె`జరFనక; సంభ Vం�ెను; మ�నవ�లలkనుం(f అత" త#S!#S, అతడ�
ప�వ�లవలs గ(fi�¤Z2ను, ఆ�ాశప�మంచు అత" �ేహ మ	ను తడప%ా అత"
తల9:ండ�K కల; ప�f#ాà #?క�ల ఈ�?లవంట-Vయ	 అత" %�ళØ6  ప{ల
%�ళ6వంట-Vయ	 TxPQను. 34343434 ఆ �ాలమ	 గడAన 1ిమ4ట T:బ	క�ె` జరను
TEను మరల మ�నవబ	��z గల9ాడT:ౖ Tx కండ�6  ఆ�ాశమ	 తటBC  ఎJN , AరంyVయ	
స#��న`తpడ�నగ	 �ేవ�" ¯�N తKమ	�ేZి ఘనపరA సుN JంAJ"; ఆయన
ఆ¥�పత�మ	 Aర�ాలమ	వరక; ఆయన #ాజ�మ	 తరతరమ	లక; నున`V. 35353535
భ�"9ాసులందరF ఆయన దృÌిC �I ఎ"`కక; #ా"9ారF; ఆయన పరలkక



ZLనPQడలను భ�"9ాసులPQడలను తన AతNమ	 ��ప�న జ#S%Sంచు9ాడ�;
ఆయన �ేP పటBC ��" 9E! �ేయ	చుTx`వ" ఆయన�� �ెప�టక; ఎవడ�ను
సమరFÍ డ��ాడ�. 36363636 ఆ సమయమందు Tx బ	��z  మరల Txక; వ�ెdను, #ాజ�
సంబంధమగ	 పK´µవమ	ను Tx ఘనతయ	 Tx �ేజసుqను Txక; క>%?ను; Tx
మంతpK  ల;ను Tx �I\ం��య¥�పతpల;ను Tx±దw  ఆలkచన �ేయ వAd#S. Tx
#ాజ�మ	 Txక; ZిÍ రపడ%ా TEను మ#S ఎక;�వ ఘనత TUం��J". 37373737 ఈల�గ	 T:బ	
క�ె`జరను TEను పరలkకప� #ాà±క� �ార�మ	ల"`య	 సత� మ	ల;ను,
ఆయన మ�ర¶మ	ల; Tx�యమ	ల;T:ౖ య	న` వ"య	, గర�మ	�� నట-ంచు
9ా#S" ఆయన అణపశక;N  డ"య	, ఆయనను సుN Jంచుచు ��"య�డ�చు ఘన
పరచుచు నుTx`ను.

�x"P�ల; 5�x"P�ల; 5�x"P�ల; 5�x"P�ల; 5

1111 #ాజగ	 బ¿లªసqరF తన య¥�పతpలలk 9:P�మం���I %tపu Vందు�ేPంA, ఆ
9:P�మం���� క>Zి��" �xK �Ôరసమ	 �xK గ	చుం(ెను. 2222 బ¿లªసqరF �xK �Ô రసమ	
�xK గ	చుండ%ా �xనును తన య¥�పతpల;ను తన #ాణ	ల;ను తన
ఉపపతp`ల;ను 9ాట-లk �xK �Ôరసమ	 ��Zి �xK గ	నటB6 , తన తం(fKయగ	
T:బ	క�ె`జరF PQర�షల�మ	లk" య�లయమ	లkనుం(f �ెAdన 9:ం(f బం%ారF
�ాతKలను �ెమ4" ఆజ® ఇ�ెdను. 3333 అందుక; 9ారF PQర�షల�మ	లk" �ేవ�"
"9ాసమగ	 ఆలయ మ	లkనుం(f ¬Zి��న` సువ#�Þ పకరణమ	లను �ెAd
య	ంచ%ా, #ాàను అత" య¥�పతpల;ను అత" #ాణ	 ల;ను అత"
ఉపపతp`ల;ను 9ాట-లk �xK �Ôరసమ	 ��Zి �xK %S#S. 4444 9ారF బం%ారF 9:ం(f



PతN(f Pనుమ	 కఱÃ  #ాP అను 9ాట-�� �ేZిన �ేవతలను సుN Jంచుచు
�xK �Ôరసమ	 �xK గ	చుండ%ా 5555 ఆ గ(fయలkTE మ�నవ హసNప� 9EKళØ6  కనబ(f,
�ºపమ	 దగ¶ర #ాà±క� నగరF %�డ ప�త ]ద ఏ�ో ±క 9Kా త
9Kా య	చున` టBC ం(ెను. #ాà ఆ హసNమ	 9Kా య	ట చూడ%ా 6666 అత" మ	ఖమ	
V�ారమ�PQను, అతడ� మనసుqనందు కలవరపడ%ా అత" నడ�మ	 �×ళØ6 వద>
అత" ¹�ాళØ6  గడగడ వణక;చు ��టBC ��నుచుం(ెను. 7777 #ాà %ార(ö Vద�గల
9ా#S" కÚwయ	లను జo�Jషp�లను 1ిల;వనంప�డ" ఆతpరమ	%ా ఆజ® ఇAd,
బబ	లkనులk" జj® నుల; #ా%ాTE ఇట6 T:నుఈ 9Kా తను చ��V �º" ´µవమ	ను
Txక; �ె>యజ?ప�9ా(ెవ(ో 9ాడ� ఊ�x రంగ	 వసN �మ	 కటBC ��" తన ��డను
సువరÞమయ���న కంఠభ�షణమ	 ధ#Sంపబ(fన9ా(ై #ాజ�మ	లk మ�డవ
య¥�పJ%ా ఏల;ను. 8888 #ాà "య!ంAన జj® నులందరF అత" సమ	ఖమ	
నక; వAd#S %ా" ఆ 9Kా త చదువ�టPQ�నను �x" ´µవమ	 �ె>యజ?ప�ట
PQ�నను 9ా#Sవల6  �ాక��PQను. 9999 అందుక; #ాజగ	 బ¿లªసqరF !గ	ల
భయ��\ా ంతp(ై తన య¥� పతpల; Vస4యnందునటB6 %ా
మ	ఖV�ారమ	గల9ా(x PQను. 10101010 #ాàనక;ను అత" య¥�పతpలక;ను
జ#S%Sన సంగJ #ాణÝ �ె>Zి��" Vందు గృహమ	నక; వAd ఇట6 T:ను#ాà
Aర�ాలమ	 yVంచును%ాక,  తలంప�ల; "ను` కలవరపరచ"య�క;మ	, 
మనసుq "బËరమ	%ా ఉండ "మ	4. 11111111  #ాజ�మ	లk ఒక మనుషp�డ�Tx`డ�.
అతడ� ప#S�దz  �ేవతల ఆత4గల9ాడ�;  తం(fK�ాలమ	లk అతడ�
�ైవజj® నమ	వంట- జj® నమ	ను బ	��zయ	 �ె>Vయ	 గల9ా(ై య	ండ�ట  తం(fK
కను%tT:ను గనుక  తం(fKPQ�న #ాజగ	 T:బ	క�ె`జరF శక;న %ాండKక;ను



%ార(öVద�గల 9ా#S�I" కÚwయ	లక;ను జo�Jషp�లక;ను 12ౖ య¥�పJ%ా అత"
"య!ం�ెను. 12121212 ఈ �x"P�ల; W \ష¡ ���న బ	��z గల9ా(ై కలల;
�ె>యజ³య	టక;ను, మర4మ	ల; బయల;పరచుటక;ను, క� Sన���న
పKశ`లక;తN ర !చుdటక;ను జj® నమ	ను �ె>Vయ	గల9ాడ�%ా కనబ(ెను గనుక
ఆ #ాà అత"�I బ¿లsN �ాజరF అను 1LరF 12టMCను. ఈ �x"P�ల;ను
1ిల;వనంప�మ	, అతడ� �º" ´µవమ	 క; �ె>యజ?ప�ను. 13131313 అప�డ� 9ారF
�x"P�ల;ను 1ిల;వనం1ింA#S. అతడ� #ా%ా #ాà ఇట6 T:ను#ాజగ	 Tx తం(fK
య�దయలk నుం(f ఇక�(f�I ¬Zి��"వAdన �ెర సంబంధమగ	 య�దు
లలkనుండ� �x"P�ల; 9E గ�x? 14141414 �ేవతల ఆత4య	 V9Eకమ	ను బ	��zయ	
VW ష జj® నమ	ను యందున`వ" "ను`గ�#Sd Vంట-". 15151515 ఈ 9Kా త చ��V �x"
´µవమ	 �ె>యజ?పuవలsన" జj® నులను %ార(öVద�గల 9ా#S" 1ి> 1ింAJ"
%ా" 9ారF ఈ సంగJ±క� ´µవమ	ను �ెల;పల�క ��P#S. 16161616
అంత#ా»వమ	లను బయల;పరచుట క;ను క� Sన���న పKశ`లక;
ఉతN ర!చుdటక;ను వ� సమరFz డవ" "ను`గ�#Sd V"య	Tx`ను గనుక ఈ
9Kా తను చదువ�టక;ను �x" ´µవమ	ను �ె>యజ?ప�ట క;ను క;
శక����నPQడల వ� ఊ�xరంగ	 వసN �మ	 కటBC ��" ��డను
సువరÞకంఠభ�షణమ	 ధ#Sంచు��" #ాజ�మ	లk మ�డవ య¥�పJV%ా
ఏల;దువ�. 17171717 అందుక; �x"P�ల; ఇట6 T:ను �xనమ	ల; ±దw నుంచు
��నుమ	,  బహÑమ�నమ	ల; మ#S ఎవ"�?rన "మ	4; అP�ే TEను ఈ 9Kా తను
చ��V �x" ´µవమ	ను #ాàనక; �ె>య జ?12uదను. 18181818 #ాజj AతN %Sంచుమ	;
మ�న`తp డగ	 �ేవ�డ� మహరwశను #ాజ�మ	ను పK´µవమ	ను ఘన తను



 తం(fKయగ	 T:బ	క�ె`జరFనక; ఇ�ెdను. 19191919 �ేవ�డ� అత"�Iట-C  మహరwశ
ఇAdనందున �xT:వ#S" చంప%�#?T° 9ా#S" చం12ను; ఎవ#S" ర�fంప%�#?T° 9ా#S"
ర�fం�ెను, ఎవ#S" ¼̈Adంప%�#?T° 9ా#S" ¼̈Adం�ెను; ఎవ#S" పడ 9Eయ%�#?T°
9ా#S" పడ9EZ2ను. �ాబట-C  సకల #ాషC  మ	ల;ను జనుల;ను ఆ య� ´µషల;
మ�టల�డ� 9ారFను అత"�I భయపడ�చు అత" PQదుట వణక;చు నుం(f#S.
20202020 అP�ే అతడ� మనసుqన అJశPంA, బల� �x�రమ	 �ేయ	టక; అత"
హృదయమ	ను క� Sనమ	 �ేZి ��న%ా �ేవ�డ� అత" పKభ	త�మ	
నత"±దwనుం(f ¬Zి 9EZి అత" ఘనతను ��%tటMCను. 21212121 అప�డతడ�
మ�నవ�ల ±దwనుం(f తరమబ(f ప� వ�లవంట- మనసుqగల9ా(x PQను.
మ�న`తpడగ	 �ేవ�డ� మ�నవ�ల #ాజ� మ	లలk ఏల;చు, ఎవ#S"
¯ాÍ 1ింప%�రFT° 9ా#S" ¯ాÍ 1ించు న" అతడ� �ె>Zి��నువరక; అతడ� అడV
%ా(fదలమధ� "వZించుచు ప�వ�లవలs గ(fi  �¤య	చు ఆ�ాశప� మంచు �ేత
త(fZిన శ#§రమ	 గల9ా(xPQను. 22222222 బ¿లªసqర�, అత" క;మ�రFడవగ	 వ� ఈ
సంగJయంతయ	 ఎ#S%S య	ం(fయ	,  మనసుqను అణచు��నక, పరలkకమం
దున` పKభ	వ�]ద "ను` 9E ¼̈Adంచు��ంట-V. 23232323 ఎట6 న%ా వ�ను 
య¥�పతpల;ను  #ాణ	ల;ను  ఉప పతp`ల;ను �ేవ�"
ఆలయసంబంధమగ	 ఉపకరణమ	లలk �xK �Ôరసమ	 ��Zి �xK గవలsన" 9ాట-"
�ెAdయ	ంచు ��" 9ాట-�� �xK గ	చు, చూడT:ౖనను VనT:ౖనను గ\ ©̈ంపT:ౖనను
�ేత�ా" 9:ం(f బం%ారF ఇతN(f ఇనుమ	 కఱÃ  #ాP అను 9ాట-�� �ేయబ(fన
�ేవతలను సుN JంA J#S %ా",  �Kా ణమ	ను  సకల మ�ర¶మ	ల;ను ఏ �ేవ�"
వశమ	న ఉన`9Ù ఆయనను వ� ఘనపరచల�దు. 24242424 �ావ�న ఆయన



PQదుటనుం(f ఈ యర�ేP వAd ఈ 9Kా తను 9Kా Z2ను; 9Kా Zిన Wాసన�¤దన%ా,
��TE ��TE టM�³ý  ఉâా#§qí . 25252525 ఈ 9ాక�´µవ�¤మన%ా, !TE అన%ా �ేవ�డ� 
పKభ	త�Vషయమ	లk లsక�చూA �x" మ	%Sం�ెను. 26262626 టM�³ý  అన%ా ఆయన
"ను` �xK సులk త�చ%ా వ� తక;�వ%ా కనబ(fJV. 27272727 Ó2#³í  అన%ా 
#ాజ�మ	 ±దwనుం(f V´µ%Sంపబ(f మ��ºయ	లక;ను �ారZీక;లక;ను
ఇయ�బడ�ను. 28282828 బ¿లªసqరF ఆజ® ఇయ�%ా 9ారF �x"P�ల;నక; ఊ�xరంగ	
వసN �మ	 �¾(f%SంA యత" 29292929 ��డను బం%ారప� }రమ	9EZి పKభ	త�మ	
�ేయ	 టలk నతడ� మ�డవ య¥��ా#Sయ" �xట-ంA#S. 30303030 ఆ #ాJKయం�ే
కÚwయ	ల #ాజగ	 బ¿లªసqరF హతp(xPQను. 31313131 మ��ºయ	డగ	 ద#ా�9Eషp
అరFవ�� #?ండ� సంవతqరమ	ల 9ా(ై Zిం}సనమ	 T:�?�ను.

�x"P�ల; 6�x"P�ల; 6�x"P�ల; 6�x"P�ల; 6

1111 తన #ాజ�మంతట-12ౖన అ¥�పతpల;%ా ఉండ�ట�?r నూట ఇరFవ��మం��
య¥�పతpలను "య!ంచుటక; ద#ా� 9Eషpనక; ఇషCమ�PQను. 2222 9ా#S12ౖన
మ	గ	¶ #S" పK¥xనుల%ా "య!ం�ెను; ఆ మ	గ	¶ #Sలk �x"P�ల; మ	ఖు�డ�.
#ాàనక; నషCమ	 కల;గక;ండ�నటB6  ఆ య¥�పతpల; తపu క;ండ �#S�I లsక�ల;
ఒపuజ?పuవలsన" ఆజ® ఇ�ెdను. 3333 ఈ �x"P�ల; అJW \ష¡ ���న బ	��z గల9ా(ై
పK¥xనుల లkను అ¥�పతpలలkను పKఖ��J TUం��య	ం(ెను గనుక
#ాజ�మంతట-]ద అత" "య!ంపవలsన" #ాà�ేw  hం�ెను. 4444 అందు�ా
పK¥xనుల;ను అ¥�పతpల;ను #ాజ� �ాలన Vషయమ	లk �x"P�ల;]ద ఏ�ైన
ఒక "ంద ¹పవలsన" య	ం(f త%Sన Á̈తpవ� క"12టBC చుం(f#S %ా"



�x"P�ల; నమ4కసుÍ (ై P� TEర���నను ఏ తపuP నను �ేయ	9ాడ� �ాడ�
గనుక �x"P�ల;లk తపuP నను లkప���నను కను%tనల�క��P#S. 5555
అందు�ా మను షp�ల; అత" �ేవ�" పదzJ Vషయమం�ే%ా" మ#S ఏ
Vషయమందును అత"లk లkపమ	 కను%tన ల�మను ��"#S. 6666 �ాబట-C  ఆ
పK¥xనుల;ను అ¥�పతpల;ను #ాà TUదwక; సంద(f%ా కc(f వAd ఇట6 "#S#ాజగ	
ద#ా� 9Eష�, AరంyV9:ౖ య	ందువ�%ాక. 7777 #ాజ�ప� పK¥xనుల; ZLTx¥�పతpల;
అ¥�పతpల; మంతpK ల; సం¯ాÍ Tx¥� పతpల; అందరFను కc(f, #ాజ�క
ఖం(fత���న చటCమ	 ZిÍ రపరA �x"" Wాసనమ	%ా �xట-ంపజ³య	నటB6  ãచన
�ేZి#S. ఎట6 న%ా మ	పu�� ��నమ	లవరక; ±దw  తపu మ#S ఏ �ేవ�"
±దwT:ౖనను మ�నవ�"±దwT:ౖనను ఎవడ�ను ఏ మనVయ	 �ేయకcడదు;
ఎవ(ైనను �ేZినPQడల 9ాడ� Zింహమ	ల గ	హలk పడ�ోKయబడ�ను. #ాజj,

nPÀ పK�ారమ	%ా #ాà Wాసనమ	 ఒకట- ప�ట-C ంA 8888 మ��ºయ	ల±క�య	
�ారZీక;ల±క�య	 పదzJ నను స#SంA ZిÍ రమగ	 Wాసనమ	%ా ఉండ�నటB6
�x"]ద సంతకమ	 �ేయ	మ" మనV�ేZి#S. 9999 �ా%ా #ాజగ	 ద#ా�9Eషp
Wాసనమ	 9Kా PంA సంతకమ	 �ేZ2ను. 10101010 ఇట-C  Wాసనమ	 సంతకమ	
�ేయబ(ెన" �x"P�ల; �ె>Zి ��"నను అతడ� తన Pంట-�I 9:È6 ,
య¥xపK�ారమ	%ా అను��నమ	 మ	మ�4రF ¹�ాళ�6 ", తన Pంట- 12ౖగ��
�Iట-�×ల; PQర�షల�మ	 తటBC నక; �ెరFవబ(fయ	ండ%ా తన �ేవ�"�I
�Kా రÍన�ేయ	చు ఆయనను సుN Jంచుచువ�ెdను. 11111111 ఆ మనుషp�ల; గ	ంప�కc(f
వAd �x"P�ల; తన �ేవ�"�I �Kా రÍన�ేయ	టయ	 ఆయనను
బJమ�ల;��నుటయ	 చూA 12121212 #ాà సమ	ఖమ	నక; వAd



WాసనVషయమ	ను బట-C #ాజj, మ	పu�� ��నమ	లవరక; క; తపu మ#S ఏ
�ేవ�"�?rనను మ�నవ�"�?rనను ఎవడ�ను �Kా రÍన �ేయ కcడదు; ఎవ(ైన
�ేZినPQడల 9ాడ� Zింహమ	ల గ	హలk పడ�ోKయబడ�న" వ� ఆజ®
ఇయ�ల��x? అ" మనV �ేయ%ా #ాàమ��ºయ	ల±క�య	 �ారZీక;ల
±క�య	 పదzJపK�ారమ	 ఆ సంగJ ZిÍ రమ	; ఎవరFను �x"
రదుw పరచజjలరT:ను. 13131313 అందుక; 9ారF�ెరపటC  బ(fన య�దులలkనున` ఆ
�x"P�ల;, "TE`%ా" వ� ప�ట-C ంAన Wాసనమ	TE%ా" లm�12టCక, అను��నమ	
మ	మ�4రF �Kా రÍన�ేయ	చు వచుdచుTx`డ"#S. 14141414 #ాà ఈ మ�ట V" బహÑ%ా
9ా�క;లప(f, �x"P�ల;ను ర�fంపవలsన" తన మనసుq దృఢమ	�ేZి��",
సూరF� డసN!ంచువరక; అత" V(f1ించుటక; పKయత`మ	 �ేZ2ను. 15151515 ఆ
మనుషp�ల; �º" చూA #ాజస"`¥��I సంద (f%ా కc(f వAd#ాజj, #ాà
ZిÍ రపరAన P� Wాసనమ	 %ా" ¬#ా4నమ	 %ా" PQవడ�ను రదుw పరచజjలడ�;
ఇ�� మ��ºయ	లక;ను �ారZీక;లక;ను V¥�య" తమరF �ె>Zి ��నవలsన"#S.
16161616 అంతట #ాà ఆజ® ఇయ�%ా బంట:K  తpల; �x"P�ల;ను పటBC ��"��P
Zింహమ	ల గ	హలk పడ�ోKZి#S; పడ�ోKయ%ా #ాàవ� అను��నమ	 తపuక
ZLVంచుచున`  �ేవ�(ే "ను` ర�fంచున" �x"P�ల;�� �ె12uను. 17171717 9ారF ఒక
#ాP ¬Zి��" వAd ఆ గ	హ �x�రమ	న 9EZి �x" మ�Zి#S; మ#Sయ	
�x"P�ల;ను గ�#Sd #ాà±క� ¬#ా4నమ	 మ�రFTE¹య", #ాà మ	దKను
అత" య¥��ారFల మ	దKను 9EZి �x" మ	��KంA#S. 18181818 అంతట #ాà తన
నగరFనక; 9:È6  ఆ #ాJK అంత ఉప9ాసమ	ం(f Txట�9ాPద�మ	లను జరFగ
"య�ల�దు; అత"�I "దKపటCక��PQను. 19191919 �ెల6 9ారF జjమ	న #ాà 9E%Sర�¤ ల�A



Zింహమ	ల గ	హదగ¶రక; త�రప(f��PQను. 20202020 అతడ� గ	హదగ¶రక; #ా%ాTE,
దుఃఖ స�రమ	�� �x"P�ల;ను 1ి>Ayవమ	గల �ేవ�" ZLవ క;డ9:ౖన
�x"P�లc, "త�మ	 వ� ZLVంచుచున`  �ేవ�డ� "ను` ర�fంపగ>%?Tx?
అ" యత"" అ(f%?ను. 21212121 అందుక; �x"P�ల;#ాà Aర�ాలమ	
yVంచును%ాక. 22222222 TEను Tx �ేవ�" దృÌిC �I "#�w Ìి"%ా కనబ(fJ" గనుక ఆయన
తన దూత నం1ింA, Zింహమ	ల; Txక; ఏ}"య	 �ేయక;ండ 9ాట- T°ళØ6
మ�Pం�ెను. #ాజj,  దృÌిC �I TEను TEరమ	 �ేZిన9ాడను �ాను గ�x అT:ను.
23232323 #ాà ఇందునుగ�#Sd యJ సం��షభ#Sతp(ై �x"P�ల;ను గ	హలkనుం(f
12ౖ�I ¬య	డ" ఆజ® ఇయ�%ా బంట:K  తpల; �x"P�ల;ను బయట-�I ¬Zి#S.
అతడ� తన �ేవ�" యందు భ�INగల9ా(ైనందున అత"�I ఏ }"య	 కల;గ
ల�దు. 24242424 #ాà ఆజ® ఇయ�%ా �x"P�ల;]ద "ంద ¹1ిన ఆ మనుషp�లను
9ారF ��డ���"వAd Zింహ మ	ల గ	హలk పడ�ోKZి#S, 9ా#S" 9ా#S క;మ�రFలను
9ా#S ´µర�లను పడ�ోKZి#S. 9ా#ా గ	హ అడ�గ	నక; #ాకమ	ను1L Zింహమ	ల
�ాలsౖ#S, Zింహమ	ల; 9ా#S PQమ	కలను స ©̈తమ	 పగ	ల%t#S�I ��(f�ేZ2ను. 25252525
అప�డ� #ాజగ	 ద#ా�9Eషp లkకమంతట "వZించు సకలజనులక;ను
#ాషC  మ	లక;ను ఆ య� ´µషల; మ�ట ల�డ�9ా#S�I" ఈల�గ	 9Kా Pం�ెను ]క;
�³మ�� వృ��z  కల;గ	ను%ాక. 26262626 Tx సమ	ఖమ	న "య!ంAన �ేమన%ాTx
#ాజ�మ	లk" సకల పKభ	త�మ	ల యందుండ� "9ాసుల; �x"P�ల;±క�
�ేవ�"�I భయ పడ�చు ఆయన సమ	ఖమ	న వణక;చుండవలsను. ఆయTE
yవమ	గల �ేవ�డ�, ఆయTE య	గయ	గమ	ల;ండ�9ాడ�, ఆయన #ాజ�మ	
Txశనమ	�ాTEరదు, ఆయన ఆ¥�పత�మ	 తpదమటBC న క;ండ�ను. 27272727 ఆయన



V(f1ించు9ాడ�ను ర�fంచు 9ాడ�T:ౖయ	ం(f, పరమందును భ�!]దను
సూచక �I\యలను ఆశdర��ార�మ	లను �ేయ	9ాడ�. ఆయTE Zింహమ	ల
T°టనుం(f ఈ �x"P�ల;ను ర�fం�ెను అ" 9Kా Pం�ెను. 28282828 ఈ �x"P�ల;
ద#ా�9Eషp పKభ	త� �ాలమందును �ారZీక;డగ	 �Å#?షp పKభ	త��ాల మందును
వ#SÍలs6 ను.

�x"P�ల; 7�x"P�ల; 7�x"P�ల; 7�x"P�ల; 7

1111 బబ	లkను #ాజగ	 బ¿లªసqరF±క� ప#S�ాలనలk nదట- సంవతqరమ	న
�x"P�ల;నక; దరîనమ	ల; క>%?ను; అతడ� తన పడక]ద పరFం(f ±క
కలక" ఆ కల సంగJ" సం�³పమ	%ా Vవ#SంA 9Kా Z2ను. 2222 �x"P�ల; Vవ#SంA
�ె1ిuన�ేమన%ా#ాJKయందు దరîనమ	ల; క>%S నప�డ� TEను
�ే#Sచూచుచుండ%ా ఆ�ాశప� నల;��క;�ల నుం(f సమ	దKమ	]ద %ా> VసరFట
Txక; కనబ(ెను. 3333 అప�డ� Txల;గ	 !�I�> %tపu జంతpవ�ల; మ}
సమ	దKమ	లkనుం(f 12ౖ �?�?�ను. ఆ జంతpవ�ల; ఒక �x"��కట- �న`మ	లsౖ
య	ం(ెను. 4444 nదట-�� Zింహ మ	ను ��>న�� %ా" �x"�I ప�f#ాà
#?క�లవంట- #?క�ల;ం(ెను. TEను చూచుచుండ%ా �x" #?క�ల; ¬యబ(fనV
గనుక మనుషp�"వలs అ�� �ాదమ	ల; 12టBC  ��" TEల12ౖన "ల;వబ(ెను.
మ#Sయ	 మ�నవమనసుq వంట- మనసుq �x"�Iయ�బ(ెను. 5555 #?ండవ జంతpవ�
ఎల;గ	బంట-" ��>న��, అ�� ±క �ారî�మ	]ద పండ���" తన T°ట
పండ6 మధ� మ�డ� పKక�టMమ	 కలను పటBC ��"న��. ��ందరFలsమ	4,
V¯ాN రమ	%ా మ�ంసమ	 భ�fంచుమ	 అ" �x"�� �ె1ిu#S. 6666 అటB 1ిమ4ట



AరFతప�>"��>న మ#S±క జంతpవ�ను చూAJ". �x" �ప�న
ప�f#?క�లవంట- Txల;గ	 #?క�ల;ం(ెను; �x"�I Txల;గ	 తలల;ం(ెను; �x"�I
ఆ¥�పత� !య� బ(ెను. 7777 1ిమ4ట #ాJKయందు Txక; దరîనమ	ల;
క>%Sనప�డ� TEను చూచుచుండ%ా, �రమ	ను భయం కరమ	నగ	 Txల;గవ
జంతp9,కట- కనబ(ెను. అ�� తనక; మ	ందు%ా నుం(fన Pతర జంతpవ�లక;
�న`���న��; అ�� మ}బల మ}తN ~మ	ల; గల��; �x"�I 12దw  ఇనుప
దంతమ	ల;ను ప�� ��మ	4ల; నుం(ెను. అ�� సమసNమ	ను భ�fంచుచు
తpతpN "యల;%ా �ేయ	చు !%S>న�x"" �ాళ6�I\ంద అణగ�ొKక;�చుం(ెను. 8888
TEను ఈ ��మ	4 లను క"12టC%ా ఒక Aన` ��మ	49ాట-మధ�ను ల��ెను; �x"�I
సÍల!చుdట�?r ఆ ��మ	4లలk మ�డ� 12#S�I 9Eయబ(fనV. ఈ ��మ	4నక;
మ�నవ�ల కను`లవంట- కను`ల;ను గర�మ	%ా మ�టల�డ� T°రFను ఉం(ెను. 9999
ఇంక Zిం}సనమ	లను 9Eయ	ట చూAJ"; మ} వృదుz (ొకడ� కcరFdం(ెను.
ఆయన వసN �మ	 ©̈మమ	 వలs ధవళమ	%ాను, ఆయన తల9:ండ�K కల;
�దz���న %tఱÃబÐచుdవలs �ెల6 %ాను ఉం(ెను. ఆయన Zిం} సనమ	
అ%S`జj�లలవలs మండ�చుం(ెను; �x" చక\ మ	ల; అ%S`వలs ఉం(ెను. 10101010
అ%S`వంట- పK9ాహమ	 ఆయన±దwనుం(f పKవ ©̈ంచుచుం(ెను. 9E9Eల��ల��
ఆయనక; ప#S�xరక;ల;ం(f#S; �Åట6 ��ల�� మనుషp�ల; ఆయనPQదుట ">A#S,
¬రFu¬రFdట�?r గ\ంథమ	ల; �ెరFవబ(ెను. 11111111 అప�డ� TEను చూచుచుండ%ా, ఆ
��మ	4 పల;క;చున` మ} గర�ప� మ�టల "!తNమ	 9ారF ఆ జంతpవ�ను
చం1ినటBC  కనబ(ెను; తరF9ాత �x" కæïబరమ	 మండ�చున` అ%S`లk
9Eయబ(ెను. 12121212 !%S>న ఆ జంతp వ�ల పKభ	త�మ	 �¾ల%S��PQను;



సమయమ	 వచుdవరక; అV సyవ�లమధ�ను ఉండవలsన" ±క
సమయమ	 ఒక �ాలమ	 9ాట-�I ఏ#ాuటµPQను. 13131313 #ాJK క>%Sన దరîన
మ	లను TE"ంక చూచుచుండ%ా, ఆ�ాశ�¤ఘ�ర�ఢ�(ై మనుష�క;మ�రF"��>న
±కడ� వAd, ఆ మ}వృదుz  డగ	9ా" స"`¥�" పK9EhంA, ఆయన
సమ	ఖమ	నక; �ేబ(ెను. 14141414 సకల జనుల;ను #ాషC  మ	ల;ను ఆ య� ´µషల;
మ�టల�డ�9ారFను ఆయనను ZLVంచునటB6  పKభ	త�మ	ను మ ©̈మయ	
ఆ¥�పత�మ	ను ఆయన �×య బ(ెను. ఆయన పKభ	త�మ	 Wాశ�త���న��
అ�ెన`ట-�I" �¾ల%S��దు; ఆయన #ాజ�మ	 ఎప�డ�ను లయమ	�ాదు. 15151515 Txక;
క>%Sన దరîనమ	ల; నను` కలవరపరచుచున`ం దున �x"P�లను TEను Tx
�ేహమ	లk మT°దుఃఖమ	 గల9ాడT:ౖJ". 16161616 TEను దగ¶ర ">Aయ	న` 9ా#Sలk
ఒక" ±దwక;��Pఇందునుగ�#Sdన "జమంతయ	 Txక; �ెప�మ" అడ�గ%ా,
అతడ� Tx�� మ�టల�(f ఆ సంగతpల ´µవమ	ను Txక; �ె>యజ³Z2ను. 17171717
ఎట6 న%ా ఈ మ} జంతpవ�ల; Txల;%?rయ	ం(f లkకమందు పKభ	త�మ	
�ేయబ¢వ� నల;గ	రF #ాàలను సూAంచుచున`V. 18181818 అP�ే మ�న`తp"
ప#S�దుz ల� #ాజj�¥��ారమ	 TUందుదురF; 9ారF య	గయ	గమ	ల;
య	గయ	%ాంత మ	లవరక; #ాజ��¤ల;దురF. 19191919 ఇనుపదంతమ	ల;ను ఇJN(f
%�ళØ6 ను గల ఆ Txల;గవ జంతpవ� సంగJ ఏ���నద" TEను �ె>Zి��న%�#SJ";
అ�� PQన`ట-�I �న`మ	ను !గ	ల భయంకరమ	T:ౖ, సమసNమ	ను
పగ	ల%tటBC చు !ంగ	చు !%S>న �x"" �ాళ6�I\ంద అణగ�ొKక;�చుం(ెను. 20202020
మ#Sయ	 �x" తల12ౖనున` ప�� ��మ	4ల సంగJయ	,9ాట- మధ�నుం(f 12#S%S
మ�డ� ��మ	4లను ��ట-C9EZి, కను` ల;ను గర�మ	%ా మ�టల�డ� T°రFనుగల



ఆ 9Eరగ	 ��మ	4 సంగJయ	, అన%ా �x" కడమ ��మ	4లకంటM బలమ	 క>%Sన
ఆ ��మ	4 సంగJయ	 V�x#SంAJ". 21212121 ఈ ��మ	4 ప#S�దుz ల�� య	దzమ	
�ేయ	చు 9ా#S" %?ల;చున �xPQను. 22222222 ఆ మ}వృదుz డ� వAd
మ�న`తp" ప#S �దుz ల Vషయమ	లk ¬రFu ¬రFdవరక; ఆల�గ	
జరFగ	ను %ా" సమయమ	 వAdనప�డ� ఆ ప#S�దుz ల; #ాజ�మ	 TEల;దురను
సంగJ TEను గ\ ©̈ంAJ". 23232323 TEనడ%Sన �x"�I ఆ ప#S�xరక;డ� ఈల�గ	న
�ె12uనుఆ Txల;గవ జంతpవ� లkకమ	లk త�I�న ఆ మ�డ� #ాజ�మ	లక;
�న`మగ	 Txల;గవ #ాజ�మ	ను సూAంచుచున`��. అ�� సమసNమ	ను
అణగ�ొKక;�చు పగ	ల%tటBC చు లkక మంతయ	 భ�fంచును. 24242424 ఆ ప�� ��మ	4ల;
ఆ #ాజ�మ	 నుం(f ప�టCబ¢వ� ప��మం�� #ాàలను సూAంచుచున`V; కడపట
మ	ందు%ా ఉన` #ాàలక; �న`మగ	 మ#S±క #ాàప�ట-C  ఆ మ	గ	¶ రF
#ాàలను పడ�ోKయ	ను. 25252525 ఆ #ాàమ�న`తp"�I V#�ధమ	%ా
మ�టల�డ�చు మ� న`తp" భక;N లను నల;గ%tటBC ను; అతడ� పండ�గ �ాల
మ	లను Tx�య పదzతpలను "9ారణ�ేయ బ�ను��నును; 9ారF ఒక �ాలమ	
�ాలమ	ల; అరÍ�ాలమ	 అత" వశమ	న నుంచబడ�దురF. 26262626 అత"
య¥��ారమ	 నhంపజ³య	టక;ను "ర�4లమ	�ేయ	టక;ను¬రFu
V¥�ంపబ(ెను గనుక అ�� ��ట-C  9Eయబడ�ను. 27272727 ఆ�ాశమంతట- �I\ందనున`
#ాజ�మ	ను అ¥��ారమ	ను #ాజ� మ}త4~మ	ను మ�న`తp" ప#S
�దుz లక; �ెందును. ఆయన #ాజ�మ	 "త�మ	 "ల;చును, అ¥��ారFలందరFను
�x"�I �xసులsౖ V¥ేయ	లగ	దురF. ఇంతలk సంగJ సమ�పNమ�PQను అ"
�ె12uను. 28282828 �x" P�లను TEను V" మనసుqనందు అ¥�క���న కలతగల9ాడ



T:ౖJ"; అందు�ేత Tx మ	ఖమ	 V�ారమ�PQను; అP�ే ఆ సంగJ Tx
మనసుqలk నుంచు��ంట-".

�x"P�ల; 8�x"P�ల; 8�x"P�ల; 8�x"P�ల; 8

1111 #ాజగ	 బ¿లªసqరF పKభ	త�ప� మ�డవ సంవతqర మందు �x"P�లను Txక;
nదట క>%Sన దరîనమ	 %ాక మ#S±క దరîనమ	 క>%?ను. 2222 TEను
దరîనమ	 చూచుచుంట-". చూచుచున`ప�డ� TEను ఏల�మను పK�ేశ
సంబంధమగ	 ష�షనను పటCణప� నగరFలk ఉండ%ా దరîనమ	 Txక; క>%?ను.
3333 TEను ఊలP యను న��పKక�ను ఉన`టBC  Txక; దరîనమ	 క>%?ను. TEను
కను`లsJN  చూడ%ా, ఒక ��టäCల; ఆ న�� పKక�ను ">Aయ	ం(ెను; �x"�I #?ండ�
��మ	4ల;, ఆ ��మ	4ల; ఎతNPనV %ా" ±కట- #?ండవ �x"కంటM ఎతpN %ా
ఉం(ెను; ఎతpN గల�� �x"�I తరF9ాత n>A న��. 4444 ఆ ��టäCల; ��మ	4��
పhdమమ	%ాను ఉతN రమ	 %ాను ద�fణమ	%ాను ��డ�చుచుండ�ట చూAJ".
ఇటB6  జరFగ%ా �x"" ఎ��#Sంచుట�?rనను, అ�� పటCక;ండ త1ిuంచు��నుట�?rనను,
ఏ జంతpవ�నక;ను శ�INల�క��PQను; అ�� తన�IషC���నటBC %ా జ#S%Sంచుచు బలమ	
చూప�చు వ�ెdను. 5555 TEను ఈ సంగJ ఆలkAంచుచుండ%ా ఒక �¤క��తp
పడమటనుం(f వAd, �ాళØ6  TEల ¹పక;ండ భ�!యందంతట పరగ	లs�ెN ను;
�x" #?ండ� కను`ల మధ�TUక పKZిదz���న ��మ	4ం(ెను. 6666 ఈ �¤క��తp TEను
న��పKక�ను "ల;చుట చూAన #?ండ� ��మ	4ల;గల ��టäCల; స]పమ	నక;
వAd, భయంకర���న �Åపమ	 ��ను బలమ	��ను �x"]���I (ö��" వ�ెdను. 7777 
TEను చూడ%ా ఆ�¤క��తp ��టäCల;ను క>Zి��", !�I�> #ðదKమ	గల�ై



�x"]���I వAd ఆ ��టäCల;ను %?>A �x" #?ండ� ��మ	4లను పగ	ల%tటMCను. ఆ
��టäCల; �x" T:��#Sంపల�క ��Pనందున ఆ �¤క��తp �x"" TEలను పడ9EZి
�¾K క;�చుం(ెను; �x" బలమ	ను అణA ఆ ��టäCల;ను త1ిuంచుట ఎవ#S�ేతను
�ాక��PQను. 8888 ఆ �¤క��తp అత�¥�కమ	%ా బలమ	 చూప�చువ�ెdను; అ��
బహÑ%ా ప�ÌిCTUంద%ా �x" 12దw��మ	4 V#S%?ను; V#S%Sన �x"�I బదుల;%ా
Txల;గ	 పKZిదz���న ��మ	4ల; ఆ�ాశప� నల;��క;�లక; Txల;గ	 12#S%?ను, 9999 ఈ
��మ	4లలk ఒక �x"లkనుం(f ±క Aన`��మ	4 n>�ెను. అ�� ద�f
ణమ	%ాను త�రFu%ాను ఆనంద�ేశప� ��క;�%ాను అత�¥� కమ	%ా బ>Z2ను. 10101010
ఆ�ాశ Z2ౖన�మ	నంటBనంత%ా 12#S%S నmతKమ	లలk ��"`ట-" పడ9EZి �ాళ6�I\ంద
అణగ �ొKక;�చుం(ెను 11111111 ఆ Z2ౖన�మ	±క� అ¥�పJ�I V#�ధ మ	%ా తను`

¼̈Adంచు��", అను��న బల�రuణమ	ను ">1ి9EZి ఆయన ఆలయమ	ను
పడ�ోKZ2ను. 12121212 అJక\మమ	 జ#S%Sనందున అను��న బ>" "ల;ప� �ేయ	ట�?r
±క ZLన అత"�Iయ� బ(ెను. అతడ� సత�మ	ను వ�రÍపరA ఇ�ాC ను
¯ారమ	%ా జ#S%Sంచుచు అ�వృ��z  TUం�ెను. 13131313 అప�డ� ప#S�దుz లలk ఒకడ�
మ�టల�డ%ా Vంట-"; అంతలk మ�టల�డ�చున` ఆ ప#S�దుz "�� మ#S±క
ప#S�దుz డ� మ�టల�డ�చుం(ెను. ఏమన%ా, అను��న బ>"గ�#Sdయ	,
అJక\మమ	 జ#S%Sనందున సంభVంచు Txశనకర���న Á̈య వసుN వ�ను
గ�#Sdయ	 క>%Sన PÀ దరîనమ	 T:ర 9EరFటక; ఎTx`ళØ6  పటBC న"య	, ఈ
ఆలయ ¯ాÍ నమ	ను జనసమ�హమ	ను �ాళ6�I\ంద �¾K క�బడ�ట ఎTx`ళØ6
జరFగ	T° య"య	 మ�టల�డ���"#S. 14141414 అందుకతడ�#?ండ�9Eల మ�డ�వందల
��నమ	లమటBC �³ య" Tx�� �ె12uను. అప�డ� ఆలయపVతKతనుగ�#Sdన



¬రFu ¬రd బడ�ను. 15151515 �x"P�లను TEను ఈ దరîనమ	 చూAJ"; �x"
�ె>Zి��నద%Sన V9Eకమ	 ��ందవలsన" య	ండ%ా; మనుషp�" ర�పమ	గల
±కడ� TxPQదుట ">�ెను. 16161616 అంతట ఊలP న�º¬రమ	ల మధ� ">A
పల;క;చున` ±క మనుషp�" స�రమ	 Vంట-"; అ��గëKP�లc, PÀ
దరîన´µవమ	ను ఇత"�I �ె>యజ³య	మ" �ె12uను. 17171717 అప�డతడ� TEను
"ల;చున` �bటBనక; వ�ెdను; అతడ� #ా%ాTE TEను మ} భయnం��
¯ా�ాC ంగప(fJ"; అతడ�నర ప�తpK (x, PÀ దరîనమ	 అంత��ాలమ	ను
గ�#Sdనద" �ె>Zి��నుమT:ను. 18181818 అతడ� Tx�� మ�ట ల�డ�చుండ%ా TEను
%ాఢ"దKపట-Cన9ాడT:ౖ TEలను ¯ా�ాC ంగప(fJ" గనుక అతడ� నను` పటBC ��"
ల�వT:JN  "ల;వబ¿టMCను. 19191919 మ#Sయ	 అతడ�ఉగ\త సమ�పN���న �ాలమందు
కల;గబ¢వ�నట-C  సంగతpల; క; �ె>యజ³య	 చుTx`ను. ఏలయన%ా అ��
"రÞPంAన అంత��ాల మ	ను గ�#Sdన�� 20202020 వ� చూAన #?ండ� ��మ	4ల;గల
ఆ ��టäCల;న`�ే, అ�� మ��ºయ	ల±క�య	 �ారZీక;ల ±క�య	 #ాàలను
సూAంచుచున`��. 21212121 బÐచుdగల ఆ �¤క��తp %³\క;ల#ాà; �x" #?ండ� కను`ల
మధ� నున` ఆ 12దw��మ	4 9ా#S nదట- #ాàను సూAంచు చున`��. 22222222 అ��
12#S%Sన 1ిమ4ట �x"�I బదుల;%ా Txల;గ	 ��మ	4ల; ప�ట-CనV గ�x; నల;గ	రF
#ాàల; ఆ జనమ	లk నుం(f ప�టBC దురF%ా" 9ారF అత"క;న`
బలమ	గల9ారF%ా ఉండరF. 23232323 9ా#S పKభ	త�మ	±క� అంతమ	లk 9ా#S
యJక\మమ	ల; సంప�#SNయగ	చుండ%ా, కc\ రమ	ఖమ	 గల 9ాడ�ను
య	�INగల9ాడ�T:ౖ య	ం(f, ఉ�ాయమ	 �ె>Zి ��ను ఒక #ాà ప�టBC ను. 24242424
అతడ� %?ల;చును%ా" తన స�బలమ	వలన %?ల;వడ�; ఆశdర�మ	%ా



శతpK వ�లను Txశ నమ	 �ేయ	టయందు అ�వృ��z  ��ందుచు, ఇషC���నటBC %ా
జ#S%Sంచుచు బలవంతpలను, అన%ా ప#S�దz  జనమ	ను నhంప జ³య	ను. 25252525
మ#Sయ	 నతడ� ఉ�ాయమ	 క>%Sన9ా(ై ¹సమ	 �ేZి తనక; ల�భమ	
�ెచుd��నును; అతడ� అJ శయప(f తను`�xను ¼̈Adంచు��నును; �³మమ	%ా
నున` �ాలమందు అTEక;లను సంహ#Sంచును; అతడ� #ాజj¥�#ాà��
య	దzమ	�ేయ	ను %ా" కడపట అత" బలమ	 �ై9ా¥ºనమ	వలన
��ట-C9Eయబడ�ను. 26262626 ఆ ��నమ	లను గ�#Sdన2 దరîనమ	ను
Vవ#SంAయ	Tx`ను. అ�� 9ాసN  వమ	, అ�� యTEక��నమ	ల; జ#S%Sన 1ిమ4ట
T:ర9EరFను; 9:ౖ�ే ఈ దరîనమ	 9:ల6 (f�ేయక;మT:ను. 27272727 ఈ దరîనమ	
కల;గ%ా �x"P�లను TEను మ�#Sû>6  ��Tx`ళØ6  9ా�¥� గ\సుN డT:ౖయ	ంట-";
1ిమ4ట TEను క;దు#?r #ాà ��రక; �ేయవలZిన ప" �ేయ	చువAdJ". ఈ
దరîనమ	ను గ�#Sd Vస4యమ	గల9ాడT:ౖJ" %ా" �x" సంగJ �ెల;ప
గల9ా(ెవడ�ను ల�క ��PQను.

�x"P�ల; 9�x"P�ల; 9�x"P�ల; 9�x"P�ల; 9

1111 మ��ºయ	డగ	 అహÌL�#�షp±క� క;మ�రF(ైన ద#ా�9Eషp కÚwయ	ల12ౖన
#ాజjPQను. 2222 అత" ఏల;బ(fలk nదట- సంవతqరమందు �x"P�లను TEను
PQ�9ా తన పKవకNయగ	 P#§4య�క; Z2లVAd �ె>యజ³ZినటBC ,

PQర�షల�మ	 �ాడ�%ా ఉండవలZిన (ెబË�� సంవతqర మ	ల; సంప�#SN¸°చున`
వ" గ\ంథమ	లవలన గ\ ©̈ంA J". 3333 అంతట TEను %�T:పటC  కటBC ��", ధూÈ
తల12ౖన 9EZి��" ఉప9ాసమ	ం(f, �Kా రÍన Vజj® పనల; �ేయ	ట�?r పKభ	వగ	 �ేవ�"



PQదుట Tx మనసుqను "బËరమ	 �ేZి ��ంట-". 4444 TEను Tx �ేవ�(ైన
PQ�9ా PQదుట �Kా రÍన�ేZి±ప���న`�ేమన%ాపKభ	9ా, మ�}త4~మ	
గ>%Sన �కరFడవగ	 �ే9ా,  ఆజ®లను అనుస#SంA నడ�చు 9ా#SPQడల 
"బంధనను  కృపను జj® పకమ	�ేయ	 9ా(x, 5555 �¤����ే  �xసులగ	 పKవకNల;
 Txమమ	ను బట-C  మ� #ాàలక;ను మ� య¥�పతpలక;ను మ� 1ితరFలక;ను
య�దయ�ేశజనులకంద#S�I" �ె1ిuన మ�టలను ఆల�Iంపక 6666  ఆజ®లను 
Vధులను అనుస#Sంచుట మ�", �ాప�లమ	ను దుషpC లమ	T:ౖ �ెడ�తనమందు
పKవ#SNంచుచు JరFగ	బµటB �ేZిన9ారమ	. 7777 పKభ	9ా, 9E Jమంతpడవ�;
�¤����ే Zిగ	¶ �ేత మ	ఖV�ారnం��న9ారమ	; �¤మ	 ]ద JరFగ	బµటB
�ేZిJVు; �x""బట-C  వ� సకల �ేశమ	లక; మమ	4ను త#S!JV,
PQర�షల�మ	లkను య�దయ �ేశమ	 లkను "వZించుచు స��ేశ9ాసుల;%ా
ఉన`ట-Cయ	, పర �ేశ9ాసుల;%ా ఉన`ట-Cయ	 ఇW\ా P�Úయ	లంద#S�I" మ�క;ను
ఈ ��నమ	న Zి%³¶  త%Sయ	న`��. 8888 పKభ	9ా, క; V#�ధమ	%ా �ాపమ	
�ేZినందున మ�క;ను మ� #ాàల క;ను మ� య¥�పతpలక;ను మ�
1ితరFలక;ను మ	ఖమ	 Aన` బ¢వ�నటB6 %ా Zి%³¶  త%Sయ	న`��. 9999 �¤మ	 మ�
�ేవ�(ైన PQ�9ాక; V#�ధమ	%ా JరFగ	బµటB �ేZిJVు; అP�ే ఆయన
కృ�ాmమ�పణల;గల �ేవ�(ైయ	Tx`డ�. 10101010 ఆయన తన �xసులగ	
పKవకNల�x�#ా మ�క; ఆజ®ల; ఇAd, 9ాట-" అనుస#SంA నడ�చు��నవలsన"
Z2లV�ెdను %ా", �¤మ	 మ� �ేవ�(ైన PQ�9ా మ�ట Vనక��JVు. 11111111 ఇW\ా
P�Úయ	లందరF  ధర4WాసN �మ	 నJక\!ంA  మ�ట Vనక JరFగ	బµటB
�ేZి#S. �¤మ	 �ాపమ	 �ేZిJVు గనుకTEను శ1ిం�ెదన" వ�  �xసుడగ	



¹ÌL ధర4 WాసN �మందు పKమ�ణమ	 �ేZియ	న`టB6  ఆ Wాపమ	ను మ�]ద
క;మ4#SంAJV. 12121212 PQర�షల� మ	లk జ#S%Sన �×డ� మ#S ఏ �ేశమ	లkను
జరFగల�దు; ఆయన మ� ]���I", మ�క; ఏ>కల;%ా ఉండ� మ�
Tx�య�¥�పతpల]���I" ఇంత %tపu �×డ� ర1ిuంA, �xను �ె1ిuన మ�టల; T:ర
9E#?dను. 13131313 ¹ÌL ధర4WాసN �మందు 9Kా Zిన �×డంతయ	 మ�క; సంభVంAనను
�¤మ	 మ� �ెడ�నడవ(f మ�నక ��JVు;  సత�మ	ను అనుస#SంA బ	��z
�ెచుd��నునటB6  మ� �ేవ�(ైన PQ�9ాను సమ�¥xనపరచు��నక ��JVు. 14141414
�¤మ	 మ� �ేవ�(ైన PQ�9ా మ�ట Vన ల�దు గనుక ఆయన తన సమసN
�ార�మ	ల Vషయ��� Tx�యసుÍ (ైయ	ం(f, సమయమ	 క"12ట-C , ఈ �×డ� మ�
]���I #ాజ³Z2ను. 15151515 పKభ	9ా మ� �ే9ా, వ�  బµహÑ బలమ	వలన 
జనమ	ను ఐగ	ప�N లkనుం(f ర1ిuంచుటవలన ఇపuట-వరక;  Txమమ	నక;
ఘనత �ెచుd��ంట-V. �¤����ే �ాపమ	�ేZి �ెడ�నడతల; న(fAన9ారమ	. 16161616
పKభ	9ా, మ� �ాపమ	లనుబట-Cయ	 మ� 1ితరFల �ోష మ	నుబట-Cయ	,
PQర�షల�మ	  జనులచుటBC నున` సకల పKజలPQదుట "ం�xసuద���న��.
PQర�షల�మ	 క; పKJÌి¡ త���న పర�తమ	; ఆ పటCణమ	]���I వAdన 
�Åపమ	ను  #ðదKమ	ను �¾లగ"మ4"  J�ార�మ	 ల"`ట-"బట-C
Vజj® పనమ	 �ేZి��నుచుTx`ను. 17171717 ఇప�(ై�ే మ� �ే9ా, �º""బట-C   �xసుడ�
�ేయ	 �Kా రÍనలను Vజj®  పనలను ఆల�IంA, పKభ	వ� A�xN ను¯ారమ	%ా h� �ల���
��Pన  ప#S�దz  సÍలమ	]���I  మ	ఖపK�ాశమ	 #ా"మ	4. 18181818  %tపu
క"కరమ	లనుబట-CP� �¤మ	 "ను` �Kా #SÍంచుచుTx`మ	 %ా" మ�
స�J�ార�మ	లనుబట-C   స"`¥�" "ల;వబ(f �Kా #SÍంచుటల�దు. మ� �ే9ా, �ెV



±%S¶ ఆల�Iంప�మ	;  కను`ల; �ెరA,  1LరF12టCబ(fన PÀ పటCణమ	]���I
వAdన Txశనమ	ను,  1LరF 12టCబ(fన PÀ పటCణమ	ను దృÌిC ంA చూడ�మ	.
19191919 పKభ	9ా ఆల�Iంప�మ	, పKభ	9ా m!ంప�మ	, పKభ	9ా ఆలస�మ	 �ేయక
�ెV±%S¶  Tx మనV AతN %Sంచుమ	. Tx �ే9ా, PÀ పటCణమ	ను ఈ జనమ	ను
 1LరF 12టCబ(fన9E;  ఘనతనుబట-CP� Tx �Kా రÍన Vనుమ" 9Eడ���ంట-". 20202020
TEను ఇంక పల;క;చు �Kా రÍన�ేయ	చు, పVతK పర�తమ	��రక; Tx �ేవ�(ైన
PQ�9ా PQదుట Tx �ాపమ	ను Tx జనమ	±క� �ాపమ	ను
ఒప���నుచు Tx �ేవ�" Vజj® పన �ేయ	చునుంట-". 21212121 TEను ఈల�గ	న
మ�టల�డ�చు �Kా రÍన �ేయ	చునుండ%ా, nదట TEను దరîనమందు చూAన
అJ పK�ాశమ�ను(ైన గëKP�లను ఆ మనుషp�డ� ¯ాయంతKప� బ> అ#Suంచు
సమయమ	న Txక; కనబ(f నను` మ	టMCను. 22222222 అతడ� Tx�� మ�టల�(f ఆ
సంగJ Txక; �ె>యజ³Zి ఇట6 T:ను�x"P�లc, క; గ\ ©̈ంప శ�IN ఇచుdటక;
TEను వAdJ". 23232323 వ� బహÑ 1ిKయ	డవ� గనుక వ� Vజj® పనమ	�ేయ
Txరం�ంA నప�డ�, ఈ సంగJ" క; �ెప�టక; 9:ళ6వలsన" ఆజ®
బయల;�ే#?ను; �ావ�న ఈ సంగJ" �ె>Zి��" క; క>%Sన దరîన´µవమ	ను
గ\ ©̈ంచుమ	. 24242424 JరFగ	బµటBను మ�నుuటక;ను, �ాపమ	ను "9ారణ
�ేయ	టక;ను, �ోషమ	 "!తNమ	 �Kా యhdతNమ	 �ేయ	టక;ను, య	%ాంతమ	
వరక;ండ�నట-C  J" బయల; పరచుటక;ను, దరîనమ	ను పKవచనమ	ను
మ	��Kంచుటక;ను, అJ ప#S�దz  సÍలమ	ను అ�ÌL�Iంచుటక;ను, 
జనమ	నక;ను ప#S�దz  పటCణమ	 నక;ను (ెబË��9ారమ	ల; V¥�ంపబ(ెను. 25252525
PQర�షల� మ	ను మరల కట-C ంచవచుdన" ఆజ® బయల;�ే#Sన సమయమ	



nదల;��" అ�Ìిక;N డగ	 అ¥�పJ వచుdవరక; ఏడ� 9ారమ	ల; పటBC న"
సuషCమ	%ా గ\ ©̈ంచుమ	. అరFవ�� #?ండ� 9ారమ	ల; �¾ందరగల
సమయమ	లందు పటCణప� #ాచ�ధుల;ను కందకమ	ల;ను మరల కటCబడ�ను.
26262626 ఈ అరFవ��#?ండ� 9ారమ	ల; జ#S%Sన 1ిమ4ట ఏ!య	 ల�క;ండ అ�Ìిక;N డ�
"ర�4లమ	 �ేయబడ�ను. వచుdనట-C  #ాà ±క� పKజల; పVతK పటCణమ	ను
ప#S�దz  ఆలయమ	ను నhంపజ³య	దురF, 9ా" అంతమ	 హ�ాతpN %ా వచుdను.
మ#Sయ	 య	దz�ాల�ంతమ	వరక; Txశనమ	 జరFగ	న" "రÞPంపబ(ెను. 27272727
అతడ� ఒక 9ారమ	వరక; అTEక;లక; "బంధనను ZిÍ రపరచును;
అరz9ారమ	నక; బ>" T:ౖ9Eద� మ	ను ">1ి9Eయ	ను Á̈య���న��
"ల;చువరక; Txశనమ	 �ేయ	9ాడ� వచుdను Txశనమ	 �ేయ	9ా"�I
#ావలsన" "రÞPంAన Txశనమ	 మ	%Sంచువరక; ఈల�గ	న జరFగ	ను.

�x"P�ల; 10�x"P�ల; 10�x"P�ల; 10�x"P�ల; 10

1111 �ారZీక#ాజగ	 �Å#?షp ప#S�ాలన �ాలమ	లk మ�డవ సంవతqరమ	న
బ¿లsN �ాజరF అను �x"P�ల;నక; ఒక సంగJ బయల;పరచబ(ెను; %tపu
య	దzమ	 జరFగ	 నన` ఆ సంగJ "జ�¤; �x"P�ల; �x" గ\ ©̈ం�ెను; అ��
దరîనమ	వలన అత"�I �ె>Zిన �xPQను. 2222 ఆ ��నమ	ల యందు
�x"P�లను TEను మ�డ� 9ారమ	ల; దుఃఖ �Kా ప�N డT:ౖJ". 3333 మ�డ�
9ారమ	ల; గడచువరక; TEను సం��షమ	%ా ´¢జనమ	 �ేయల�కయ	ంట-";
మ�ంసమ	 %ా" �xK �Ôరసమ	 %ా" Tx T°ట-లk"�I #ాల�దు, ¯ా`Tx�ÌLకమ	లను
�ేZి��నల�దు. 4444 nదట- T:ల PరFవ�� Txల;గవ�ే�� TEను ©̈�ెw �?లను %tపu



న�� ¬రమ	న ఉంట-". 5555 TEను కను`లsJNచూడ%ా, TxరబటCల; ధ#Sంచు��న`
±కడ� కనబ(ెను, అతడ� నడ�మ	న �¤>! బం%ారF న(fకటBC
కటBC ��"య	ం(ెను. 6666 అత" శ#§రమ	 రకNవరÞప� #ాJవంట-��, అత" మ	ఖమ	
��రFప�వలs ఉం(ెను, అత" కను`ల; జj�ల�మయ���న �ºపమ	లను, అత"
భ	జమ	ల;ను �ాదమ	ల;ను తళతళల�డ� ఇతN(f" ��>య	ం(ెను. అత"
మ�టల ధ�" నరసమ�హప� కంఠధ�"వలs ఉం(ెను 7777 �x"P�లను Txక; ఈ
దరî నమ	 కల;గ%ా Tx��కcడనున` మనుషp�ల; �x" చూడల�దు %ా"
!గ	ల భయ��\ా ంతpలsౖ �xగ	��న వలsన" �ా#S��P#S. 8888 TEను ఒంట#ST:ౖ య�
%tపu దరî నమ	ను చూAJ"; చూAనందున Txలk బల�¤!య	 ల�క��PQను,
Tx ¯�గసు V�ారమ�PQను, బలమ	 Tx యందు "ల;వల�దు. 9999 TEను అత"
మ�టల; Vంట-"; అత" మ�టల; V" TEను TEలను ¯ా�ాC ంగప(f %ాఢ"దK
��ం��న9ాడT:ౖJ". 10101010 అప�(ొకడ� �ేJ�� నను` మ	ట-C  Tx ¹�ాళ6ను
అఱ�ేతpలను TEల¹1ి నను` "ల;వ బ¿ట-C  11111111 �x"P�లc, వ� బహÑ
1ిKయ	డవ� గనుక TEను  ±దwక; పంపబ(fJ"; వ� ల�A "ల;వబ(f TEను
�� �ెప�మ�టల; �ె>Zి��నుమT:ను. అత(öమ�టల; Tx�� �ెపu%ా TEను
వణక;చు "ల;వబ(fJ". 12121212 అప� డతడ��x"P�లc, భయ పడక;మ	, వ�
�ె>Zి��న వలsన"  మనసుqను అపu%SంA, �ేవ�" PQదుట "ను`
త%S¶ంచు��"న ఆ nదట- ��నమ	 nదల;��" వ� �ె1ిuన మ�టల;
Vనబ(fనV గనుక  మ�టలనుబట-C  TEను వAdJ" 13131313 �ారZీక;ల #ాజj�¥�పJ
ఇరFవ�� ±క� ��నమ	ల; నను` ఎ��#Sం�ెను. ఇంక �ారZీక;ల #ాàల
సమ	ఖమ	న TEను "ల;చుచుండ%ా పK¥xTx¥�పతpలలk !ఖ�P�లను ఒకడ�



Txక; స}యమ	 �ేయవ�ెdను, 14141414 ఈ దరîనప� సంగJ ఇంక
అTEక��నమ	లవరక; జరFగదు; అP�ే ��నమ	ల అంతమందు  జనమ	నక;
సంభVంప బ¢వ� ఈ సంగJ" క; �ె>యజ³య వAdJన" అతడ� Tx��
�ె12uను. 15151515 అత(öమ�టల; Tx�� �ెపu%ా TEను Tx మ	ఖమ	 TEలక; వంచు��"
మ�"T:ౖJ". 16161616 అప�డ� నరస�ర�1ియగ	 ఒకడ� Tx 12దవ�లను మ	టC%ా TEను
T°రF �ెరA TxPQదుట ">Aయ	న` 9ా"�� ఇట6 ంట-" Tx P�>న9ా(x, PÀ
దరîనమ	వలన Txక; 9Eదన క>%Sనందున Tx బలమ	 �¾ల%S��PQను, 17171717 Tx
P�>న 9ా" �xసుడ T:ౖన TEను Tx P�>న9ా"PQదుట ఏల�గ	న మ�ట
ల�డ�దును? Tx బలమ	 �¾ల%S��PQను, ఊ1ి#S Vడ�వల�క య	Tx`న" �ెపu%ా
18181818 అతడ� మరల నను` మ	ట-C  నను` బలపరAవ� బహÑ 1ిKయ	డవ�, భయ
పడక;మ	, 19191919 క; �భమవ�ను %ాక, ¥ైర�మ	 �ెచుd��మ	4. ¥ైర�మ	
�ెచుd��మ4" Tx�� �ె12uను. అతడ� Tx�� ఇట6 న%ా TEను ¥ైర�మ	
�ెచుd��"వ� నను` ¥ైర�పరAJV గనుక Tx P�>న9ాడ9:ౖన వ� ఆజ®
ఇమ4" �ె1ిuJ". 20202020 అతడ�TET:ందుక; ±దwక; వAd JT° అ�� క;
�ె>Zిన�� గ�x; TEను �ారZీక;డగ	 అ¥� పJ�� య	దzమ	�ేయ	టక; మరల
��PQదను. TEను బయల;�ేరFచుండ%ాTE %³\�³య	ల �ేశమ	±క� అ¥�పJ
వచుdను. 21212121 అP�ే సత�గ\ంథమందు 9Kా Zిన�� �� �ె12uదను, ]
య¥�పJయగ	 !ఖ�P�ల; %ాక PÀ సంగతpలనుగ�#Sd Tx పmమ	%ా "ల;వ
�ె%SంAన 9ా(ొకడ�ను ల�డ�.

�x"P�ల; 11�x"P�ల; 11�x"P�ల; 11�x"P�ల; 11



1111 మ��ºయ	డగ	 ద#ా�9Eషp nదట- సంవతqరమందు... !ఖ�P�ల;ను
ZిÍ రపరచుటక;ను బలపరచుటక;ను TEను అత"±దw "ల;వబ(fJ". 2222
ఇప�డ� సత�మ	ను క; �ె>యజ³య	చుTx`ను; ఏమన%ా ఇంక మ	గ	¶ రF
#ాàల; �ారZీకమ	]ద #ాజ�మ	 �ేZిన1ిమ4ట అంద#SకంటM అ¥��?rశ�ర�మ	
క>%Sన Txల;గవ #ాజ�కడ� వచుdను. అతడ� తనక;న` సంపతpN  �ేత
బలవంతp(ై అంద#S" %³\�³య	ల #ాజ�మ	నక; V#�ధ మ	%ా #³ప�ను. 3333 అంతలk
&రFడగ	 ఒక #ాà ప�ట-C  మ} VWాల���న #ాజ�మ	 TE> P�ాC ను¯ారమ	%ా
జ#S%Sంచును. 4444 అతడ� #ాజ?ౖనతరF9ాత అత" #ాజ�మ	 h� �ల��� ఆ�ాశప�
నల;��క;�ల V´µ%Sంపబడ�ను. అ�� అత" వంశప�9ా#S�I %ా" అతడ�
పKభ	త�మ	 �ేZిన పK�ారమ	 పKభ	త�మ	 �ేయ	9ా#S�I %ా" V´µ%Sంప బడదు,
అత" పKభ	త�మ	 9EరF�� 12#S�I9Eయబడ�ను, అత" వంశప�9ారF �x""
��ందరF %ా" అను�ల; ��ందు దురF. 5555 అP�ే ద�fణ�ేశప� #ాàను, అత"
అ¥�పతp లలk ఒకడ�ను బలమ	��ం�ెదరF అతడ�, ఇత"కంటM %tపu9ా(ై
P�ల;ను; అత" పKభ	త�మ	 %tపu పKభ	త�మగ	ను. 6666 ��"` సంవతqరమ	లsౖన
1ిమ4ట 9ారF ఉభయ	ల; కcడ���T:దరF. మ#Sయ	 9ారF ఉభయ	ల;
సమ�¥xనపడవలsన" �Åర%ా ద�fణ�ేశప� #ాజక;మ�#?N ఉతN ర�ేశప� #ాàTUదwక;
వచుdను. అPనను ఆ�� భ	జబలమ	 "ల;ప���నTEరదు; అత(ైనను అత"
భ	జబల���నను "ల;వదు; 9ారF ఆ��ను, ఆ��ను ¬Zి��" వAdన 9ా#S",
ఆ��ను క"న9ా#S", ఈ �ాలమందు ఆ��ను బలపరAన 9ా#S" అపu%Sం�ెదరF.
7777 అత"�I బదుల;%ా ఆ�� వంశమ	లk ఒకడ� ZLనక; అ¥�పJPQ� ఉతN ర
�ేశప�#ాà �Åటలk జ�రబ(f P�ాC ను¯ారమ	%ా జ#S%Sంచుచు 9ా#S" %?ల;చును 8888



మ#Sయ	 అతడ� 9ా#S �ేవతలను ¯�మ	4లను Vల;వగల 9ా#S 9:ం(f బం%ారF
వసుN వ� లను స} �ెరపట-C  ఐగ	ప�N నక; ¬Zి��"��వ�ను. అత(ై�ే ��"`
సంవతqరమ	ల; ఉతN ర �ేశప�#ాà పKభ	త�మ	 కంటM ఎక;�వ పKభ	త�మ	
�ేయ	ను. 9999 అతడ� ద�fణ �ేశప�#ాà �ేశమ	లk జ�రబ(f మర> తన
#ాజ�మ	నక; వచుdను. 10101010 అత" క;మ�రFల; య	దzమ	 �ేయబ�" మ}
Z2ౖన�మ	ల సమ�హ మ	ను సమకcరFd��ందురF. అతడ� వAd P�రFవలs
పKవ ©̈ంA ఉ��uంగ	ను; య	దzమ	 �ేయబ�" �Åటదనుక వచుdను. 11111111 అంతలk
ద�fణ�ేశప� #ాà అతp�గ	\ (ై బయల;�ే#S ఉతN ర�ేశప�#ాà�� య	దzమ	
జ#S%Sంచును; ఉతN ర�ేశప�#ాà %tపuZ2ౖన�మ	ను సమ కcరFd��"నను అ��
ఓ(f��వ�ను. 12121212 ఆ %tపu Z2ౖన�మ	 ఓ(f��Pనందున ద�fణ�ేశప� #ాà
మనసుqన అJశయ పడ�ను; 9Eల��ల�� Z2ౖ"క;లను హతమ	 �ేZినను అత"�I
జయమ	 �ాTEరదు. 13131313 ఏలయన%ా ఉతN ర �ేశప�#ాà nదట- Z2ౖన�మ	కంటM
ఇంక %tపu Z2ౖన�మ	ను సమ కcరFd��" మరల వచుdను. ఆ �ాల�ంతమ	న,
అన%ా ��"` సంవతqరమ	లsౖన 1ిమ4ట అతడ� %tపu Z2ౖన�మ	ను VW ష���న
¯ామ%S\" సమకc#Sd "శdయమ	%ా వచుdను. 14141414 ఆ �ాలమ	లయందు
అTEక;ల; ద�fణ�ేశప� #ాà�� య	దzమ	 �ేయ	టక; కc(fవ�ెdదరF. 
జనమ	లk" బం����టB �ొంగల; దరîనమ	ను రFàవ�పరచునటB6  కcడ�దురF
%ా" "ల;వల�క కcల;దురF. 15151515 అంతలk ఉతN ర�ేశప�#ాà వAd మ	టC(f ��బË
9Eయ	ను. ద�fణ �ేశప� #ాà ±క� బలమ	 "ల;వల�క��Pనందునను,
అతడ� ఏరuరచు��"న జనమ	 దృఢW)ర�మ	 ��ందక ��Pనందునను
ఉతN ర�ేశప� #ాà �Kా �ారమ	ల;గల పటCణమ	ను పటBC ��నును. 16161616 వAdన9ా"



�?దురF%ా ఎవరFను "ల;వల�క ��Pనందున తన�IషCమ	వAdనటBC  అతడ�
జ#S%Sంచును గనుక ఆనందమ	గల ఆ �ేశమ	లk అతడ�ండ%ా అ�� అత"
బలమ	వలన �ా(ై��వ�ను. 17171717 అతడ� తన #ాజ�మ	±క� సమసN  బలమ	ను
కcరFd��" #ావలsన" ఉ�ేwhంప%ా అత"�� సం¥��ేయబడ�ను; ఏమన%ా
నhంపజ³యవచుdన" ±క క;మ�#?Nను అత" �I�ెdదరF, అP�ే ఆ��
సమ4Jంపక అత" క>Zి��నదు. 18181818 అతడ� �º�పమ	ల జనమ	లతటBC  తన
మనసుqను JKప���" యTEక;లను పటBC ��నును. అP�ే అత"వలన క>%Sన
యవమ�నమ	ను ఒక య¥��ా#S "9ారణ �ేయ	ను. మ#Sయ	 ఆయన
యవమ�నమ	 అత"]���I మరల వచుdనటB6  �ేయ	ను, అ�� అత"�I #ాక
తపuదు. 19191919 అప�డతడ� తన మ	ఖమ	ను తన �ేశమ	లk" �ÅటలతటBC  JKప�
��నును %ా" ఆటంకప(f కc> అగ	పడక��వ�ను. 20202020 అత"�I మ�రF%ా
మ#S±కడ� ల�A ఘన���న #ాజ�మ	 �x�#ా పను`ప�చుd��ను 9ా""
ల�ప�ను; ��"` ��నమ	 లsౖన 1ిమ4ట అతడ� Txశనమగ	ను %ా" PÀ Txశనమ	
ఆగ\హమ	వలనT:ౖనను య	దzమ	వలనT:ౖనను కల;గదు. 21212121 అత"�I బదుల;%ా
చుడగ	 ఒకడ� వచుdను; అత"�I #ాజ�ఘనత "య�రF%ా" T:మ4��
�ాలమందు అతడ�వAd Pచdకప� మ�టల�ేత #ాజ�మ	ను అపహ#Sంచును.
22222222 పK9ాహమ	వంట- బలమ	 అత" PQదుటనుం(f 9ా#S" ��టBC ��"
��వ�టవలన 9ారF Txశనమగ	దురF; సం¥� �ేZిన అ¥�పJ స} Txశనమగ	ను.
23232323 అతడ� సం¥��ేZినను ¹స ప�చుdను. అతడ� స�లuజనమ	గల9ా(ైనను
ఎదు #ా(f బలమ	 ��ందును. 24242424 అతడ� సమ�¥xన �³మమ	గల �ేశమ	నక;
వAd, తన 1ితరFల; �ా" తన 1ితరFల 1ితరFల; %ా" �ేయ"�x"" �ేయ	ను;



ఏదన%ా అచdట ఆZిN ", �ోప�డ�¯�మ	4ను, ధనమ	ను Vభ�ంA తన9ా#S�I పంA
12టBC ను. అంతట ��ంత�ాలమ	 �Kా �ారమ	లను పటBC ��నుటక; క;టK�ేయ	ను 25252525
అతడ� %tపu Z2ౖన�మ	ను సమకcరFd��", ద�fణ�ేశప� #ాà�� య	దzమ	
�ేయ	 టక; తన బలమ	ను ZిదzపరA, తన మనసుqను #³ప���నును గనుక
ద�fణ�ేశప� #ాà %tపu Z2ౖన�మ	ను సమకcరFd ��" మ} బలమ	గల9ా(ై
య	దzమ	నక; Zిదzపడ�ను. అతడ� ద�fణ �ేశప�#ాàనక; V#�ధ���న
ఉ�ాయమ	ల; �ేయ ను�ేw hంAనందున ఆ #ాà "ల;వల�క��వ�ను. 26262626
ఏమన%ా, అత" ´¢జనమ	ను భ	�ంచు9ారF అత" �ాడ� �ేZ2దరF; మ#Sయ	
అత" Z2ౖన�మ	 ఓ(f��వ�ను గనుక అTEక;ల; హతpలవ�దురF. 27272727
�×డ��ేయ	ట�?r ఆ PదwరF #ాàల; తమ మనసుqల; ZిÍ రపరచు��", P�క´¢జన
పం�INలk కcరFdం(fనను కపట9ాక�మ	ల�(ెదరF; "రÞయ �ాలమందు సంగJ
జరFగ	ను గనుక 9ా#S ఆలkచన సఫలమ	 �ాTEరదు. 28282828 అతడ� !గ	ల
దKవ�మ	గల9ా(ై తన �ేశమ	నక; మరల;ను. మ#Sయ	 ప#S�దz  "బంధనక;
V#�¥�PQ� P�ాC ను¯ారమ	%ా జ#S%SంA తన �ేశమ	నక; J#S%S వచుdను. 29292929
"రÞయ�ాలమందు మర> ద�fణ��క;� నక; వచుdను%ా" nదట నున`టBC %ా
కడపటనుండదు. 30303030 అంతట �I¬Nయ	ల ఓడల; అత"]���I వచుdటవలన
అతడ� 9ా�క;లప(f మర>, ప#S�దz  "బంధన Vషయమ	లk
అ�x�గ\హమ	గల9ా(ై, తన P�ాC ను¯ారమ	%ా జ#S %Sంచును. అతడ� మర>
ప#S�దz  "బంధనను "ÌL¥�ంAన 9ా#?వర" V�x#Sంచును. 31313131 అత" పmమ	న
&రFల; ల�A, ప#S�దzసÍలప� �Åటను అపVతKపరA, అను��న బ> ">1ి9EZి,
Txశనమ	ను కల;గజ³య	 Á̈య���న వసుN వ�ను "ల;వబ¿టBC దురF. 32323232



అందుకతడ� ఇచdకప�మ�టల; �ె1ిu "బంధన నJక\!ంచు9ా#S"
వశపరచు��నును; అP�ే తమ �ేవ�" T:రFగ	9ారF బలమ	క>%S %tపu
�ార�మ	ల; �ేZ2దరF. 33333333 జనమ	లk బ	��zమంతpల; ఆTEక;లక; బ¢¥�ంచు దురF
%ా" 9ారF బహÑ ��నమ	ల; ఖడ¶ మ	వలనను అ%S` వలనను క;\ ం%S �ెరపటCబ(f

©̈ంZింపబ(f �ోచబడ� దురF. 34343434 9ారF క;\ ం%S��వ� సమయమందు 9ా#S�I
స�లu స}యమ	 �ొరFక;ను, అP�ే అTEక;ల; ఇచdకప� మ�టల; �ె1ిu
9ా#S" హతpN ��ందురF %ా" 35353535 "రÞయ�ాలమ	 ఇంక #ాల�దు గనుక
అంత��ాలమ	వరక; జనులను ప#S� >ంచుటక;ను పVతKపరచుటక;ను
బ	��zమంతpలలk ��ందరF కcల;దురF. 36363636 ఆ #ాà ఇ�ాC ను¯ారమ	%ా జ#S%SంA
తను` �xTE ¼̈Adంచు��నుచు అJశయపడ�చు, పKJ �ేవత ]దను �ే9ా��
�ేవ�"]దను గర�మ	%ా మ�టల�డ�చు ఉగ\త సమ�1ిNయగ	వరక;
వృ��z��ందును; అంతట "రÞ PంAన�� జరFగ	ను. 37373737 అతడ� అంద#SకంటM
ఎక;�వ%ా తను`�xను ¼̈Adంచు��నును గనుక తన 1ితరFల �ేవత లను
లm�12టCడ�; మ#Sయ	 ZీN �ల�ాం�f�x �ేవతను %ా", P� �ేవతను %ా"
లm�12టCడ�. 38383838 అతడ� తన 1ితరFలsరFగ" �ేవతను, అన%ా �Kా �ారమ	ల
�ేవతను 9ా#S �ేవతక; మ�రF%ా ఘనపరచును; బం%ారFను 9:ం(f" Vల;వగల
#ాళ6ను మT°హర���న వసుN వ�లను అ#SuంA,ఆ �ేవతను ఘనపరచును. 39393939
మ#Sయ	 ఈ ��\ తN  �ేవతను ఆ¥xరమ	�ేZి��", �Åటలక; �Kా �ారమ	ల; కట-C ంA,
నూతన Vధమ	%ా తన9ా#S�I మ} ఘనత కల;గజ³య	ను; �ేశమ	ను
క\యమ	నక; Vభ�ంA PAd అTEక;ల]ద తన9ా#S�I పKభ	త� !చుdను. 40404040
అంత��ాలమందు ద�fణ �ేశప� #ాà అత"�� య	దzమ	�ేయ	ను. మ#Sయ	



ఉతN ర�ేశప� #ాà రథమ	లను గ	ఱÃప�#ðతpలను అTEక���న ఓడలను
సమకcరFd��", తp�ానువలs అత"]ద ప(f �ేశమ	ల ]దు%ా
పK9ాహమ	వలs 9:ళØ6 ను. 41414141 అతడ� ఆనంద�ేశమ	న పK9Ehంచుటవలన అTEక;ల;
కcల;దురF %ా" ఎ�ో]య	ల;ను ¹య�áయ	ల;ను అ¹4య	 లలk
మ	ఖు�ల;ను అత" �ేJలkనుం(f త1ిuంచు ��T:దరF. 42424242 అతడ� ఇతర
�ేశమ	ల]���I తన ZLన నం1ించును; ఐగ	ప�N  స} త1ిuంచు��నTEరదు. 43434343
అతడ� Vల;వగల సమసN  బం%ారF 9:ం(f వసుN వ�లను ఐగ	ప�N ±క� Vల;వ
గల వసుN వ�ల"`ట-" వశపరచు��", ల;áయ	లను కcÌీ య	లను తనక;
�ాదZLవక;ల;%ా �ేయ	ను. 44444444 అంతట త�రFuనుం(fయ	 ఉతN రమ	నుం(fయ	
వరNమ�నమ	ల; వAd యత" కలతపరచును గనుక అ�x�గ\హమ	 క>%S అTE
క;లను �ాడ��ేయ	టక;ను నhంపజ³య	టక;ను అతడ� బయల;�ేరFను. 45454545 
�ాబట-C  తన నగరF (ే#ాను సమ	దKమ	ల క;ను ప#S��xz నందమ	ల;గల
పర�తమ	నక;ను మధ� 9Eయ	ను; అP�ే అత"�I Txశనమ	 #ాక;ండ�ట�?r
స}యమ	�ేయ	 9ా(ెవడ�ను ల�క ��వ�ను.

�x"P�ల; 12�x"P�ల; 12�x"P�ల; 12�x"P�ల; 12

1111 ఆ �ాలమందు  జనుల పmమ	న "ల;చునట-C  మ} అ¥�పJయగ	
!ఖ�P�ల; వచుdను. అప�డ�  జనుల; #ాజ�మ	%ా కc(fన �ాలమ	
nదల;��" PÀ �ాలమ	 వరక; ఎన`ట-�I" కల;గనంత ఆపద కల;గ	ను;
అP�ే  జనులలk గ\ంథమ	నందు �xఖలsౖన9ా#?వ#� 9ారF త1ిuంచు��ందురF.
2222 మ#Sయ	 సమ�ధులలk "��Kంచు అTEక;ల; �¤ల;��T:దరF; ��ందరF



"త�yవమ	 అనుభ Vంచుటక;ను, ��ందరF "ంద�ాలగ	టక;ను "త�మ	%ా
Á̈య	లగ	టక;ను �¤ల;��ందురF. 3333 బ	��zమంతpలsౖ�ే ఆ�ాశమండలమ	 లk"

జo�తpలను ��>న9ా#?r పK�ా hం�ెదరF. Jమ�ర¶మ	 ననుస#SంA
నడ�చు��నునటB6  ఎవరF అTEక;లను JKప�దు#� 9ారF నmతKమ	వలs
"రంతరమ	ను పK�ాhం�ెదరF. 4444 �x"P�లc, వ� ఈ మ�టలను మరFగ	�ేZి
అంత��ాలమ	వరక; ఈ గ\ంథ మ	ను మ	��Kంప�మ	. �xలమం�� నల;��శల
సంచ#SంA నందున �ె>V అ¥�కమగ	ను అ" Tx�� మ�టల�డ� గëKP�లను
నతడ� �ె12uను. 5555 �x"P�లను TEను చూచుచుండ%ా మ#SPదwరF మనుషp�ల;
ఏట- అవత> ±డ�i న ఒకడ�ను ఏట- ఇవత> ±డ�i వ ఒకడ�ను ">A#S. 6666 ఆ
Pదw#Sలk ఒకడ� Txర బటCల; 9EZి��న`9ా(ై P�ట-ళ612ౖన ఆడ�చుండ�9ా"
చూAఈ య�శdర�మ	 ఎప�డ� సమ�పNమగ	న" యడ�గ%ా 7777 TxరబటCల;
9EZి��" P�ట-12ౖన ఆడ�చున` ఆ మనుషp�" మ�టను TEను Vంట-"; ఏమన%ా,
అతడ� తన క;(f�ేJ" ఎడమ�ేJ" ఆ�ాశమ	9:ౖప��?JN  "త�yV యగ	 9ా"
Txమమ	న ఒటBC 12టBC ��", ఒక�ాలమ	 �ాలమ	ల; అరz�ాలమ	
ప#S�దzజనమ	±క� బలమ	ను ��ట-C9Eయ	ట మ	%Sంపబడ%ా సకల
సంగతpల; సమ�పNమ	 లగ	నT:ను. 8888 TEను Vంట-"%ా" గ\ ©̈ంపల�క��J"Tx
P�>న 9ా(x, �ట-�I అంత�¤మ" TEనడ�గ%ా 9999 అతడ�ఈ సంగతpల;
అంత��ాలమ	వరక; మరFగ	%ా ఉండ� నటB6  మ	��Kంపబ(fనV గనుక,
�x"P�లc, వ� ఊర క;ండ�మ" �ె12uను. 10101010 అTEక;ల; తమ	4ను
���zపరచు��" పK�ాశమ�నుల;ను "ర4ల;ల;ను అగ	దురF. దుషpC ల; దుషC
�ార�మ	ల; �ేయ	దురF గనుక ఏ దుషpC డ�ను ఈ సంగతpలను



గ\ ©̈ంపల�క��వ�ను %ా" బ	��zమంతpల; గ\ ©̈ం�ెదరF. 11111111 అను��న బ> "ల;ప�
�ేయబ(fన �ాలమ	 nదల;��" Txశనమ	 కల;గజ³య	 Á̈య���న�x""
"ల;వ బ¿టBC వరక; 9:P�"` #?ండ�వందల �¾ంబ�� ��నమ	 లగ	ను. 12121212
9:P�"` మ�డ�వందల మ	పu��PQ�దు ��నమ	ల; �xళØ��"
క"12టBC ��ను9ాడ� ధను�డ�. 13131313 వ� అంత�మ	 వరక; "లకడ%ా ఉం(fనPQడల
VW\ా ంJ TUం�� �ాల�ంత మందు  వంతpలk ">�ెదవ�.

హþÌLయ 1హþÌLయ 1హþÌLయ 1హþÌLయ 1

1111 ఉ�èయ� ã�xమ	 ఆ}à ©̈��య� అను య��x#ాàల ��నమ	లలkను,
PQ�య�షp క;మ�రF (ైన య#tబµమ	 అను ఇW\ా P�ల;#ాà
��నమ	లలkను బ¿P�#S క;మ�రF(ైన �ÌLయక; పKత�m���న PQ�9ా
9ాక;�. 2222 nదట PQ�9ా �ÌLయ�x�#ా ఈ మ�ట Z2లV�ెdనుజనుల;
PQ�9ాను Vస#SèంA బహÑ%ా వ��చ#SంAయ	Tx`రF గనుక వ� ��P,
వ���xరమ	 �ేయ	 ZీN �" 12ం(x6 (f, వ���xరమ	వల6  ప�ట-Cన 1ిల6 లను
¬Zి��నుమ	 అ" ఆయన �ÌLయక; ఆజ® ఇ�ెdను. 3333 �ాబట-C  అతడ���P
��బ6 PÀమ	 క;మ�#?NPQ�న %��� రFను 12ం(f6 �ేZి��T:ను. ఆ�� గర»వJPQ�
అత"��క క;మ�రF" కన%ా 4444 PQ�9ా అత"�� ఈల�గ	 Z2ల V�ెdనుఇత"�I
PQజ?KP�ల" 1LరF12టBC మ	. PQజ?K P�ల;లk PQహÉ Pంట-9ారF
కల;గజ³Zి��"న రకN �ోషమ	ను బట-C  ఇక ��ంత�ాలమ	నక; TEను 9ా#S"
h�fంతpను, ఇW\ా P�ల;9ా#S�I #ాజ�మ	ండక;ండ ¬Zి 9Eతpను. 5555 ఆ ��నమ	న
TEను PQజ?KP�ల; లkయలk ఇW\ా P�ల; 9ా#S Vల;6 ను VరFతpను. 6666 1ిమ4ట



ఆ�� మరల గర»వJPQ� క;మ�#?Nను కన%ా PQ�9ా అత"�I
Z2లVAdన�ేమన%ా�º"�I లkర�}మ� అన%ా జj> TUంద"�� అ" 1LరF
12టBC మ	; ఇక]దట TEను ఇW\ా  P�ల;9ా#S" m!ంచను, 9ా#SPQడల
జj>పడను. 7777 అP�ే య��x9ా#SPQడల జj>ప(f, Vల;6  ఖడ¶ మ	 య	దzమ	
గ	ఱÃమ	ల; #ðతpల; అను 9ాట-�ేత �ాక తమ �ేవ�(ైన PQ�9ా�ేతTE 9ా#S"
ర�fంతpను. 8888 లkర� }మ� (జj>TUంద"��) �ాల;V(fAన తరF9ాత త>6  గరË

éవJPQ� క;మ�రF" క"నప�డ� 9999 PQ�9ా పKవకNక;
Z2లVAdన�ేమన%ా]రF Tx జనుల; �ారF, TEను ]క; �ేవ�డT:ౖ య	ండను
గనుక లkఅ]్మ (Txజనమ	 �ాద") Pత"�I 1LరF 12టBC మ	. 10101010
ఇW\ా P�Úయ	ల జనసంఖ� అ!త��� లsక�ల�" సమ	దKప� ఇసుకంత
V¯ాN రమగ	ను; ఏ సÍలమందు]రF Tx జనుల; �ారన`మ�ట జనుల; 9ా#S��
�ెప�దు#� ఆ సÍలమ	నTE]రF yవమ	గల �ేవ�" క;మ�రFలsౖయ	Tx` ర"
9ా#S�� �ెప�దురF. 11111111 య��x9ారFను ఇW\ా  P�ల;9ారFను ఏకమ	%ా కcడ���",
తమ 12ౖన TUక"TE పK¥xను" "య!ంచు��" �xమ	న` �ేశమ	లkనుం(f
బయల;�ేరFదురF; ఆ PQజ?KP�ల; ��నమ	 మ} పK´µ వమ	గల
��నమ	%ానుండ�ను.

హþÌLయ 2హþÌLయ 2హþÌLయ 2హþÌLయ 2

1111 ]రF Tx జనుల" ] స�దరFల��ను జj> TUం��న9ార" ]
స��ే�య	ల��ను ]రF �ెప�(f. 2222 TEను �x" బటCలను 12#S�I9EZి ప�ట-Cన
Txట-వలs �x"" ��గంబరF#ా>"%ా�ేZి, �ాడ� 12ట-C  PQం(f��Pన భ�! వలsను



ఉంA, ద1ిu�ేత లయపరచక;ండ�నటB6 , 3333 ] త>6  ���I#S చూప� చూడకయ	
�x" సNనమ	లక; ప�రFషpలను �ేరFd��నకయ	 నుండ�నటB6  ]రF ఆ����
9ా��ంచు(f; అ�� Txక; ´µర� �ాదు, TEను �x"�I 12"!ట-" �ాను; 4444 �x" 1ిల6 ల;
జjరసంతJPQ� య	Tx`రF, 9ా#S త>6  9EWా�త�మ	 �ేZియ	న`��, 9ా#S" కన`��
అవమ�నకర ���న 9ా��ారమ	 �ేయ	న�� గనుక 9ా#Sయందు TEను జj>పడను.
5555 అ��Txక; అన`�ానమ	లను %tఱÃ  బÐచుdను జనుపTxరయ	 �ైలమ	ను
మద�మ	ను ఇAdన Tx Vట�ాండKను TEను 9:ంటµడ�దునను��నుచున`��. 6666
మ	ండ6  కం�ె �x" మ�ర¶మ	లక; అడiమ	 9Eయ	దును; �x" మ�ర¶మ	ల; �x"�I
కనబడక;ండ %�డ కటBC దును. 7777 అ�� తన Vట�ాండKను 9:ంటµ(f 9ా#S"
ఎదు#t�నల�క ��వ�ను; ఎంత 9:ద�Iనను 9ారF �x"�I కనబడకయ	ందురF.
అప�డ� అ��ఇపuట- కంటM ప�ర��¤ Tx ZిÍJ బµగ	గ నుం(ెను గనుక TEను J#S%S
Tx nదట- 12"!ట-±దwక; 9:ళØ6 దు నను��నును. 8888 �x"�I ¥xన�
�xK �Ôరస�ైలమ	 లను V¯ాN ర���న 9:ం(f బం%ారమ	లను ఇAdన9ాడను TETE
య" V�x#Sంపక అ�� 9ాట-" బయల;�ేవతక; ఉప ãగపర�ెను. 9999 �ాబట-C  Tx
¥xన�మ	ను Tx �xK �Ô రసమ	ను 9ాట- 9ాట- �ాలమ	లలk ఇయ�క �º"±దw
నుం(f ¬Zి9EZ2దను. �x" మ�న సంరmణxరÍ���న Tx %tఱÃబÐచుdను
జనుపTxరయ	 �x"�I �ొరకక;ండ TEను ఉంచు��ందును; 10101010 �x" Vట�ాండ�K
చూచుచుండ%ా TEను �x" ���I#Sతనమ	ను బయల;పరతpను, Tx �ేJలk నుం(f
�x" V(f1ించు9ా(ొకడ�ను ల�క��వ�ను. 11111111 �x" ఉతqవ�ాలమ	లను
పండ�గలను అమ�9ాస�లను VW\ా ంJ ��నమ	లను "య�మక�ాలమ	లను
మ�"uంతpను. 12121212 ఇV Tx Vట�ాండ�K  Tx�IAdనyతమ" అ�� తన �xK m �ెట6 ను



గ�#Sdయ	 అం¸రప��ెట6 నుగ�#Sdయ	 �ె1ిuన�� గ�x. TEను 9ాట-"
లయపరతpను, అడVజంతpవ�ల; 9ాట-" భ�fంచునటB6  9ాట-" అడVవలs
�ేతpను. 13131313 అ�� నను` మరA��P నగల;12టBC ��" శృం%ా#Sంచు��"
బయల;�ేవతలక; ధూపమ	9EZి య	ండ�టను బట-Cయ	 �x" Vట�ాండKను
9:ంటµ(fయ	ండ�టనుబట-Cయ	 TEను �x"" h�fంతpను; ఇ�� PQ�9ా 9ాక;�.
14141414 1ిమ4ట �x"" ఆక#SªంA అరణ�మ	లk"�I ��"��P అక�డ �x"�� 1LKమ%ా
మ�టల�డ�దును; 15151515 అక�డనుం(f �x"" ��డ���"వAd �x"�I
�xK m�ెట6 "తpN ను; ఆ�ÅరF (శ\మగల) లkయను "#§mణ�x�రమ	%ా �ేZ2దను,
బµల�మ	న ఐగ	ప�N  �ేశమ	లkనుం(f అ�� వAdనప�డ� Tx మ�ట V"నటB6  16161616
అ�� ఇచdటనుం(f Tx మ�ట Vనును; వ�బయల; అ" నను` 1ిల;వకTx
ప�రFషpడవ�2 అ" 1ిల;తpవ�, ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 17171717 అ�� ఇక ]దట
బయల;�ేవతల 1Lళ6ను జj® పకమ	నక; �ెచుd��న క;ండను అV �x" T°ట
#ాక;ండను TEను �ేZ2దను. 18181818 ఆ ��నమ	న TEను Tx జనులపmమ	%ా
భ�జంతpవ�ల ��ను ఆ�ాశప{ల��ను TEలను �Kా క;జంతpవ�ల��ను "బంధన
�ేయ	దును. Vల;6 ను ఖడ¶ మ	ను య	దzమ	ను �ేశ మ	లk ఉండక;ండ
మ�"uంA 9ా#S" "ర»యమ	%ా "వ Zింపజ³య	దును. 19191919 వ� "త�మ	
Txక;ండ�నటB6 %ా TEను J"బట-C  ¬రFu¬రFdటవలనను, దయ��x�fణ�మ	ల;
చూప�టవలనను "ను` పK¥xనమ	 �ేZి��ందును. 20202020 వ� PQ�9ాను
ఎరFగ	నటB6  TEను నమ4కమ	నుబట-C  "ను` పK¥xనమ	 �ేZి��ందును. 21212121 ఆ
��నమ	న TEను మనV ఆల�Iంతpను; ఆ�ాశప� మనV TEను ఆల�Iంప%ా అ��
భ�!±క� మనV ఆల�Iంచును; 22222222 భ�! ¥xన� �xK �Ôరస�ైలమ	ల మనV



ఆల�Iంప%ా అV PQజ?KP�ల;3 �ేయ	 మనV ఆల�Iంచును. 23232323 TEను �x""
భ�!యందు Tx��ర�?r VతpN దును; జj>TUంద" �x"యందు TEను జj>�ేZి
��ందును; Tx జనమ	 �ా"9ా#S��]#³ Tx జనమ" TEను �ెపu%ా 9ారF9E మ�
�ేవ�డవ� అ" యందురF; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�.

హþÌLయ 3హþÌLయ 3హþÌLయ 3హþÌLయ 3

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా Txక; Z2లVAdన�ేమన%ాఇW\ా P�Úయ	ల; �xK mపండ6
అడలను �Å#S Pతర �ేవతలను ప��ంAనను PQ�9ా 9ా#S" 1LK!ంA
నటB6 , �x" 1ిKయ	"�I ఇషpC #ాలsౖ వ���x#SణÝయగ	 �x" ±దwక; వ� ��P
�x"" 1LK!ంచుమ	. 2222 �ా%ా TEను పదుT:ౖదు తpలమ	ల 9:ం(fయ	 ఏదుమ	
యవల;ను ¬Zి ��" �x""��" ఆ���� ఇట6 ంట-" 3333 �xల ��నమ	ల; Tx
పmమ	న ">Aయ	ం(f P� ప�రFషp" కcడకయ	 వ���xరమ	 �ేయకయ	
వ�ండవలsను; PQడల TEనును ఆల�గ	న నుందును. 4444 "శdయమ	%ా
ఇW\ా P�Úయ	ల; �xల��నమ	ల; #ాà ల�కయ	 అ¥�పJల�కయ	 బ>న#Suం
పకయ	 నుందురF. �ేవ�xసN ంభమ	ను %ా" ఏâ�దును %ా" గృహ�ేవతలను
%ా" య	ంచు��నక;ందురF. 5555 తరF 9ాత ఇW\ా P�Úయ	ల; J#S%S వAd తమ
�ేవ�(ైన PQ�9ా ±దwను తమ #ాజ?ౖన �x�దుTUదwను V�x రణ
�ేయ	దురF. ఈ ��నమ	ల అంతమందు 9ారF భయ భక;N ల; క>%S PQ�9ా
అనుగ\హమ	 TUందుట�?r ఆయన ±దwక; వతpN రF.

హþÌLయ 4హþÌLయ 4హþÌLయ 4హþÌLయ 4



1111 ఇW\ా P�ల;9ారల�#ా, PQ�9ా మ�ట ఆల �Iంచు(f. సత�మ	ను
క"కరమ	ను �ేవ�"గ�#Sdన జj® నమ	ను �ేశమందు ల�క��వ�ట చూA
PQ�9ా �ేశ"9ాసుల�� 9ా�జ?�మ�డ�చుTx`డ�. 2222 అబదz¯ాm�మ	 పల;
క;టయ	 అబదzమ�డ�టయ	 హత� �ేయ	టయ	 �ొం%S >ంచుటయ	
వ��చ#Sంచుటయ	 9ాడ�కPQ�ను; జనుల; కన`మ	 9EZ2దరF, మ�నక
నరహత��ేZ2దరF. 3333 �ాబట-C  �ేశమ	 పKల�1ించుచున`��, �x" ప�వ�ల;ను
ఆ�ాశ ప{ల;ను �ాప�రసుÍ లందరFను �öణÝంచుచుTx`రF, సమ	దK మతq~మ	ల;
కcడ గJంA��వ�చున`V. 4444 ఒకడ� మ#S±క"�� 9ా��ంAనను పKãజనమ	
ల�దు; ఒక" గ��w ంAనను �ార�మ	 �ాక��వ�ను;  జనుల; య�జక;"��
జగడమ�డ�9ా#S" ��>య	Tx`రF. 5555 �ాబట-C  పగల; వ� కcల;దువ�, #ాJK
��కcడ పKవకN కcల;ను.  త>6" TEను Txశనమ	�ేతpను. 6666 Tx జనుల;
జj® నమ	ల�"9ా#?r నhంచుచుTx`రF. వ� జj® నమ	ను Vస#SèంచుచుTx`వ� గనుక
Txక; య�జక;డవ� �ాక;ండ TEను "ను` Vస#Sèంతpను; వ�  �ేవ�" ధర4
WాసN �మ	 మరAJV గనుక TEనును  క;మ�రFలను మరతpను. 7777 తమక; క>!
క>%Sన��ల�� 9ారF TxPQడల అ¥�క�ాపమ	 �ేZి#S గనుక 9ా#S ఘనతను
చZిÍJ�I మ�రFdదును. 8888 Tx జనుల �ాపమ	లను ఆ}రమ	గ �ేZి��ందురF
గనుక జనుల; మ#S య¥�కమ	%ా �ాపమ	 �ేయవలsన" 9ారF �ÅరFదురF. 9999 
�ాబట-C  జనులక; ఏల�%� య�జక;లక;ను ఆల�%³ సంభVంచును; 9ా#S పKవరNనను
బట-C  TEను 9ా#S" h�fంతpను, 9ా#S �I\యలనుబట-C  9ా#S�I పKJ�ారమ	 �ేతpను. 10101010 
9ారF PQ�9ాను లm� 12టBC టమ�"#S గనుక 9ారF ´¢జనమ	 �ేZినను తృ1ిN
��ందక య	ందురF, వ���xరమ	 �ేZినను అ�వృ��z  TUందక య	ందురF. 11111111



వ���xర�I\యల; �ేయ	ట�ేతను �xK �Ôరసమ	 �ానమ	�ేయ	ట�ేతను
మద��ానమ	 �ేతను 9ారF మJ�ె(f#S. 12121212 Tx జనుల; �xమ	 12టBC  ��"న
కఱÃ±దw  V�xరణ�ేయ	దురF, తమ �ేJకఱÃ  9ా#S�I సంగJ �ె>యజ³య	ను,
వ���xరమనసుq 9ా#S" ��K వ త1ిuంప%ా 9ారF తమ �ేవ�" Vస#SèంA వ��చ
#SంతpరF. 13131313 పర�తమ	ల hఖరమ	ల]ద బల;లన#SuంతpరF, ��ండల]ద
ధూపమ	 9Eయ	దురF, Zింధూరవృmమ	ల �I\ందను ATxరFవృmమ	ల �I\ందను
మసN�Iవృmమ	ల �I\ందను డ మంAద" అచటTE ధూపమ	 9Eయ	దురF;
అందువలనTE ] క;మ�#?Nల; 9Eశ�లsౖ#S, ] �Åడండ�6 ను వ���x#Sణ	లsౖ#S. 14141414
జనుల; �x�¤ వ���x#Sణ	లను కcడ�దురF, �x�¤ 9Eశ�ల��
¯ాంగత�మ	�ేయ	చు బల;ల న#SuంతpరF గనుక ] క;మ�#?Nల;
9Eశ�లగ	టనుబట-C  TEను 9ా#S" h�fంపను, ] �Åడండ�6  వ��చ#Sంచుటను బట-C
TEను 9ా#S" h�fంపను; V9Eచనల�" జనమ	 "ర�4ల మగ	ను. 15151515 ఇW\ా P�లc,
వ� 9Eశ�9:ౖJV; అPనను య��x ఆ �ాపమ	లk �ాల;��ందక ��వ�ను%ాక.
%Sల�¶ ల;నక; ��వదుw ; బé�x9:నునక; ��వదుw ; PQ�9ా yవమ	��డ"
పKమ�ణమ	�ేయవదుw . 16161616 12య� nం(f తనమ	 చూప�నటBC  ఇW\ా P�ల;9ారF
nం(fతనమ	 చూ1ియ	Tx`రF గనుక VWాలసÍలమందు �¤య	 %tఱÃ  1ిల6 క;
సంభVంచునటB6  �ేవ�డ� 9ా#S�I సంభVంపజ³య	ను. 17171717 ఎâKా Pమ	
Vగ\హమ	ల�� కలZి��T:ను, 9ా"" ఆల�గ	నTE య	ండ"మ	4. 18181818 9ా#S�I
�xK �Ôరసమ	 �ే�x PQను, ఒళØ6  �ె>య"9ారF; మ�నక వ���xరమ	�ేయ	
9ారF; 9ా#S అ¥��ారFల; Zిగ	¶ మ�>న9ా#?r అవమ�నకర ���న �x"" 1LK!ంతpరF.
19191919 సు(f%ా> జనులను చుట-C  ��టBC ��"��వ�ను; �xమ	 అ#SuంAన బల;లనుబట-C



9ారF Zిగ	¶ TUందుదురF.

హþÌLయ 5హþÌLయ 5హþÌLయ 5హþÌLయ 5

1111 య�జక;ల�#ా, Txమ�ట ఆల�Iంచు(f; ఇW\ా P�ల; 9ారల�#ా, �ెV" బ¿ట-C
ఆలkAంచు(f; #ాజసంతJ9ార ల�#ా, �ెV±%S¶  ఆల�Iంచు(f, ]రF !¯ాu]ద
ఉ#S %ాను �xబ¢రF]ద వల%ాను ఉTx`రF గనుక !మ	4ను బట-C  ఈ ¬రFu
జరFగ	ను. 2222 9ారF !J ల�క;ండ JరFగ	 బµటB�ేZి#S గనుక TEను 9ా#Sనంద#S"
h�fంతpను. 3333 ఎâKా Pమ	ను TET:రFగ	దును; ఇW\ా P�ల;9ారF Txక;
మరF%?rన9ారF �ారF. ఎâKా Pమ�, వ� ఇప�(ే వ��చ#SంచుచుTx`వ�;
ఇW\ా P�ల;9ారF అపVతpK లsౖ#S. 4444 తమ �I\యల�ేత అభ�ంతరపరచబ(fన9ా#?r
9ారF తమ �ేవ�"±దwక; J#S%S #ాల�క��వ�దురF. 9ా#Sలk వ���xర
మనసుqండ�టవలన 9ారF PQ�9ాను ఎరFగక య	ందురF. 5555
ఇW\ా P�ల;±క� అJశయ�సuదమ	 అత"]ద ¯ాm�!చుdను.
ఇW\ా P�ల;9ారFను ఎâKా  Pమ	9ారFను తమ �ోషమ	లk Aక;�ప(f �¾ట-Kల;6
చుTx`రF; 9ా#S��కcడ య��x9ారFను �¾ట-Kల;6  చుTx`రF. 6666 9ారF %tఱÃలను
ఎడ6 ను ¬Zి��" PQ� 9ాను 9:దకబ¢వ�దురF %ా" ఆయన 9ా#S�I తను`
మరFగ	 �ేZి��"నందున 9ా#S�I కనబడక;ండ�ను. 7777 PQ�9ాక;
VWా�సఘ�తక;లsౖ 9ారF అను�లsౖన 1ిల6 లను క"#S; ఇం��క T:ల అPన త#ా�త
9ారF 9ా#S ¯ా�సÍ ~మ	ల�� కcడ లయమగ	దురF. 8888 %Sëయ�లk బµ�ాTxదమ	
�ేయ	(f, #ామ�లk బ�ర ఊదు(f; బ¿Tx�]య	ల�#ా] ]���I hm
వచుdచున`ద" బé�x9:నులk బÐబË12టBC (f. 9999 h�Ô ��నమ	న ఎâKా Pమ	



�ా(ై��వ�ను; "శdయమ	%ా జరFగబ¢వ� �x"" ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKప�9ా#S�I
TEను �ె>యజ³య	చుTx`ను. 10101010 య	�x9ా#S అ¥�పతpల; స#S హదుw  #ాళ6ను
¬Zి9Eయ	9ా#SవలsనుTx`రF; ళØ6  పKవ ©̈ంAనటB6  TEను 9ా#S]ద Tx ఉగ\తను
క;మ4#Sంతpను. 11111111 ఎâKా P]య	ల; మ�నవపదzJ"బట-C  పKవ#SNంప %�రF 9ారF;
9ా#Sక¥�కశ\మ కల;గ	ను, 9ారF h�fంపబ(f ©̈ంసTUందుదురF బµ¥�ంపబడ�దురF.
12121212 ఎâKా P]య	 లక; Aమ4ట ప�రFగ	వలsను య��x9ా#S�I వతqప�రFగ	
వలsను TEనుందును. 13131313 �xను #�%S యవ�ట ఎâKా Pమ	 చూ�ెను, తనక; ప�ండ�
కల;గ	ట య��x చూ�ెను అప�డ� ఎâKా Pమ	 అష�ª #§య	ల±దwక;
��PQను, #ాజ?ౖన య�#³బ	ను 1ిల;చు��T:ను. అP�ే అతడ� "ను`
స�సÍపరచజjలడ�,  ప�ండ� బµగ	 �ేయజjలడ�. 14141414 ఏలయన%ా
ఎâKా P]య	లక; Zింహమ	వంట-9ాడను %ాను య��x9ా#S�I ��దమ
Zింహమ	వంట-9ాడను%ాను TEనుందును. TETE 9ా#S" పటBC ��" *లsdదను, TETE
9ా#S" ��"��వ�దును, V(f1ించు9ా(ొకడ�ను ల�క ��వ�ను 15151515 9ారF మనసుq
JKప���" నను` 9:దక;వరక; TEను J#S%S Tx సÍలమ	నక; ��వ�దును; తమక;
దురవసÍ  సంభVంప%ా 9ారF నను` బహÑ �ఘÖమ	%ా 9:దక;దురF.

హþÌLయ 6హþÌLయ 6హþÌLయ 6హþÌLయ 6

1111 మనమ	 PQ�9ా±దwక; మరల;దమ	 రం(f, ఆయన మనలను
*>d9EZ2ను, ఆయTE మనలను స�సÍపరచును; ఆయన మనలను ��టMCను,
ఆయTE మనలను బµగ	�ేయ	ను 2222 #?ండ� ��నమ	లsౖన తరF9ాత ఆయన
మనలను బK���Iంచును, మనమ	 ఆయన సమ	ఖమందు బKదుక;నటB6  మ�డవ



��నమ	న ఆయన మనలను ZిÍ రపరచును. 3333 PQ�9ాను గ�#Sdన జj® నమ	
సం�ా��ంచు��ందమ	 రం(f; PQ� 9ానుగ�#Sdన జj® నమ	
సం�ా��ంచు��నుటక; ఆయనను అనుస#Sంచుదమ	 రం(f. ఉదయమ	 తపuక
వచుd#§J" ఆయన ఉదPంచును; వరªమ	వలs ఆయన మన±దwక;
వచుdను; భ�!" తడ�ప�నట-C  �¾లక#S వరªమ	 కడవ#S వరªమ	వలs ఆయన
మన±దwక; వచుdను. 4444 ఎâKా Pమ�, "ను` TETE!�ేతpను? య��x, "ను`
TETE!�ేతpను? �ెల6 9ార%ాTE కనబడ� �¤ఘమ	 ఎ%S#S��వ�నటB6 ను,
�Kా తః�ాలమ	న పడ� మంచు ఆ#S��వ� నటB6 ను ] భ�IN "ల;వక��వ�ను. 5555
�ాబట-C  TEను �ేZిన ¬రFuల; 9:ల;గ	వలs పK�ాhంచునటB6  పKవకNల�ేత TEను 9ా#S"
��ట-C  బదwల; �ేZియ	Tx`ను, TxT°ట-మ�టల �ేత 9ా#S" వ¥�ంA య	Tx`ను. 6666
TEను బ>" �Åరను %ా" క"కరమ	TE �ÅరFచుTx`ను, దహనబల;లకంటM
�ేవ�"గ�#Sdన జj® నమ	 Tx�IషC���న��. 7777 ఆ�xమ	 "బంధన ]#SనటB6  9ారF
TxPQడల VWా�స ఘ�తక;లsౖ Tx "బంధ నను ]#Sయ	Tx`రF. 8888 %Sల�దు
�ా�ాతp4ల పటCణ మ�PQను, అందులk నరహంతక;ల అడ�గ	జjడల; కన
బడ�చున`V. 9999 బం����టB�ొంగల; ��ంAయ	ండ�నటB6  య�జక;ల;
��ంAయ	ం(f Ì2�?మ	 మ�ర¶మ	లk నరహత� �ేZ2దరF; 9ారF �ర���న
�ామ	కత�మ	 జ#S%Sంచు 9ా#?r య	Tx`రF, 10101010 ఇW\ా P�ల;9ా#Sలk �ర���న
సంగJ ±కట- Txక; కనబ(ెను, ఎâKా P]య	ల; వ���xర�I\యల;
అ´µ�సమ	 �ేZ2దరF, ఇW\ా P�ల; 9ారF తమ	4ను అపVతKపరచు ��T:దరF. 11111111
�ెరలk"�I 9:È6న Tx పKజలను TEను J#S%S ర1ిuంAనప�డ� ఓ య��x, అతడ�
క; �Åత �ాలమ	 "రÞPంచును.



హþÌLయ 7హþÌLయ 7హþÌLయ 7హþÌLయ 7

1111 TEను ఇW\ా P�ల;9ా#S�I స�సÍత కల;గజ³యదలంచ%ా ఎâKా Pమ	 �ోషమ	ను
��¹Ö ను �ెడ�తనమ	ను బయల;పడ�చున`��. జనుల; ¹సమ	 అ´µ�సమ	
�ేZ2దరF, ��ల6 %ాండKP లkప>�I ��రబడ�దురF, బం�� ��టB �ొంగలsౖ బయట
�ోచు��ందురF. 2222 తమ �I\యల �ేత 9ారF Aక;�ప(f య	న`ను అV Tx
సమ	ఖమ	నTE జ#S%Sననుమన �ెడ�తనమ	 ఆయన జj® పకమ	 �ేZి��నడ"
తమలk �xమ	 అను��ందురF. 3333 9ారF �ేయ	 �ెడ� తనమ	ను చూA #ాà
సం��Ìించును; 9ారF కల6 ల�డ�ట అ¥�పతpల; V" సం��ÌింతpరF. 4444 #tటMCల;
�ాల;d 9ాడ� మ	దw  1ిZి�Iన తరF9ాత మ	దwంతయ	 ��ంగ	వరక; ��P�"
అ¥�కమ	%ా 9E(f!�ేZి ఊరక;ండ�నటB6  9ారం దరF మ�న"
�ామ�తpరతగల9ా#?r య	Tx`రF. 5555 మన #ాà ��నమ	న అ¥�పతpల; అత"
�xK �Ôరస బలమ	�ేత మJN>6  జబ	Ëప(f#S; #ాà �xTE అప}సక;లక; �ె>�ా
(xPQను. 6666 ��P�లk ప(fనటBC  9ారF తమ హృదయ మ	లను మ�టBలk"�I
�ెచుd��" య	Tx`రF; తమలk #tటMCల; �ాల;d9ాడ� #ాJKయంతయ	
"దK��Pనను ఉదయమ	న ��P� బహÑ మంటమం(f �ాల;చున`��. 7777 ��P�
�ాల;నటB6  9ారందరF బహÑ మంటమం(f తమ Tx�య�¥�పతpలను
!ం%S9Eయ	దురF, 9ా#S #ాàలంద రFను కc>#S, 9ా#Sలk నను`
స4#Sంచు9ా(ొకడ�ను ల�డ�. 8888 ఎâKా  Pమ	 అన�జనుల�� క>Zి��PQను;
ఎâKా Pమ	 ఎవరFను JK1ిu9Eయ" అపuమ	వంట- 9ా(xPQను. 9999 అను�ల;
అత" బలమ	ను !ం%S9EZినను అ�� అత"�I �ె>యక��PQను; తన తల]ద



T:రZిన 9:ండ�K కల; కనబడ�చున`ను అ�� అత"�I �ె>యదు. 10101010 ఇW\ా P�ల;
క;న` అJశయ�సuదమ	 అత"]ద ¯ాm�మ	 పల;క;ను. ఇంత జ#S%Sనను
9ారF తమ �ేవ�(ైన PQ�9ా±దwక; JరFగకయ	Tx`రF, ఆయనను 9:దకక
య	Tx`రF. 11111111 ఎâKా Pమ	 బ	��zల�" 1ి#S�Iగ	ం(ెగల గ	వ�య�PQను; 9ారF
ఐగ	1ీNయ	లను 1ిల;చు��ందురF. అష�ª #§య	ల ±దwక; ��వ�దురF. 12121212 9ారF
9:ళ6%ా TEను 9ా#S12ౖ" Tx వల 9Eయ	దును, ఆ�ాశప{లను ఒకడ� ��ట-CనటBC
9ా#S" పడ%tటBC దును, 9ా#S సమ�జమ	నక; TEను పKకట-ంAన పK�ారమ	 TEను
9ా#S" h�fంతpను. 13131313 9ా#S�I శ\మ కల;గ	ను; 9ారF నను` Vస#SèంA
త1ిu��Pయ	Tx`రF; 9ా#S�I Txశనమ	 కల;గ	ను; 9ారF Tx]ద JరFగ	బµటB
�ేZియ	Tx`రF; 9ా#S�I mయమ	 సంభVంచును. TEను 9ా#S"
V¹Aంప�Å#Sయ	న`ను 9ారF Tx]ద అబదw  మ	ల; �ెప�దురF 14141414 హృదయ
ప�ర�కమ	%ా నను` బJమ�ల;��నక శయ�ల]ద పరFం(f �³కల; 9Eయ	
దురF; నను` Vస#SèంA ¥xన� మద�మ	ల; �ావలsన" 9ారF గ	ంప�ల;
కcడ�దురF. 15151515 TEను 9ా#S�I బ	��zTE#Su 9ా#S" బలపరAనను 9ారF Tx]ద
దుñ ãచనల; �ేయ	దురF. 16161616 9ారF JరFగ	దురF %ా" స#��న`తp(ైన
9ా"±దwక; JరFగరF; 9ారF అక�రక;#ా" Vల;6 వలs నుTx`రF; 9ా#S
య¥�పతpల; �xమ	 ప>�Iన గర�ప� మ�టలలk Aక;�ప(f కJN  �ాలగ	దురF.
ఈల�గ	న 9ారF ఐగ	ప�N �ేశమ	లk అప}స�మ	 TUందుదురF.

హþÌLయ 8హþÌLయ 8హþÌLయ 8హþÌLయ 8

1111 బµ�ా  T°టను ఉంA ఊదుమ	, జనుల; Tx "బంధన నJక\!ంA Tx



ధర4WాసN �మ	ను ]#Sయ	Tx`రF గనుక ప�f#ాà 9Kా >నటBC  శతpK వ� PQ�9ా
మం��ర మ	నక; వచుdన" పKకట-ంప�మ	. 2222 9ారFమ� �ే9ా,
ఇW\ా P�ల;9ారల���న �¤మ	 "ను` ఎ#S%Sయ	న` 9ార�¤ య" Txక;
nఱÃ12టBC దురF; 3333 ఇW\ా P�Úయ	ల; సTx4ర¶మ	ను Vస#SèంA#S గనుక శతpK వ�
9ా#S" తరFమ	ను. 4444 Txక; అనుకcల;ల;�ా" #ాàలను 9ారF "య!ంచు��"
య	Tx`రF, TET:రFగ" అ¥�పతpలను తమక;ంచు��" య	Tx`రF, Vగ\హ
"#ా4ణమందు తమ 9:ం(f బం%ార మ	లను V"ã%Sంచుట�ేత 9ాట-"
��%tటBC ��" య	Tx`రF. 5555 ��¹Ö నూ, ఆయన  దూడను (Vగ\ హమ	)
Vస#Sèం�ెను Tx �Åపమ	 9ా#S]���I రగ	ల; ��T:ను. ఎంత�ాలమ	 9ారF పVతKత
TUందజjల క;ందురF? 6666 అ�� ఇW\ా P�ల;9ా#S �ేJ ప"P� గ�x? కం¯ా> �x""
�ేZ2ను, అ�� �ైవమ	 �ాదు గ�x; ��¹Ö ను �ేZి��"న PÀ దూడ
(Tx`�న`మ	లగ	ను. 7777 9ారF %ా>" VJNయ	Tx`రF గనుక పKళయ9ాయ	వ�
9ా#S�I �Åతయగ	ను; VJNన�� 12ౖరF�ాదు, nలక �ాదు, పంట PQJNన�� అ��
పంటక; వAdనPQడల అను�ల; �x" J"9EతpరF. 8888 ఇW\ా P�ల;9ారF
J"9Eయబడ�దురF; ఎవ#S�I" ఇషCమ	�ా" ఘటమ	వంట-9ా#?r అన�జనులలk
నుందురF. 9999 అడV %ారwభమ	 తన ఆశ ¬రFd��నబ¢P నటB6  ఇW\ా P�ల; 9ారF
అష�ª #§య	ల±దwక; ��P#S; ఎâKా Pమ	 �ానుకల; ఇAd Vట�ాండKను
1ిల;చు ��T:ను. 10101010 9ారF �ానుకల; ఇAd అన�జనులలk Vట �ాండKను
1ిల;చు��"నను ఇప�(ే TEను 9ా#S" సమ కcరFdదును; అ¥�పతpల;గల #ాà
12టBC  ´µరమ	�ేత 9ారF త�రలk త%S¶��వ�దురF. 11111111 ఎâKా Pమ	 �ాపమ	 నక;
ఆ¥xరమగ	 బ>1ీఠమ	లను ఎT:`T°` కటMCను, అతడ� �ాపమ	 �ేయ	టక; అV



ఆ¥xరమ	ల�PQను. 12121212 TEను అత" ��రక; Tx ధర4WాసN �మ	ను ప#Sప�రÞమ	%ా
9Kా PంA "య!ంAనను 9ాట-" అతడ� అన�మ	ల;%ా ఎం�ెను. 13131313 Tx
క#Suంపబ(fన ప�వ�లను వ¥�ంA 9ాట-" భ	�ంచుదురF; అట-C  బల;లయందు
PQ�9ాక; ఇషCమ	 ల�దు, త�రలk ఆయన 9ా#S �ోషమ	ను జj® పకమ	నక;
�ెచుd��" 9ా#S �ాపమ	లనుబట-C  9ా#S" h�fంచును; 9ారF మరల ఐగ	ప�N నక;
9:ళ6వలZి వ�ెdను. 14141414 ఇW\ా P�ల; 9ారF తమ�³ నగరFలను కట-C ంచు��" తమ
సృÌిC కరNను మరAయ	Tx`రF; య��x9ారF �Kా �ారమ	ల;గల పటCణమ	లను
�xల కట-Cయ	Tx`రF. అP�ే TEను 9ా#S పటCణమ	లను అ%S`�ే తగ	లబ¿టMCదను,
అ�� 9ాట- నగరFలను �ా>d9Eయ	ను.
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1111 ఇW\ా P�లc, అన�జనుల; సం��ÌించునటB6  వ� సంభKమప(f సం��Ìింపవదుw ;
వ�  �ేవ�" Vస#SèంA వ��చ#SంAJV,  కళ6మ	ల"`ట-]దనున`
¥xన�మ	ను బట-C  వ� పడ�ప�కc>" ఆhంAJV. 2222 కళåమ	ల;%ా" %ానుగల;
%ా" 9ా#S�I ఆ}రమ	 "య�వ�; ��\ తN  �xK �Ôరసమ	 ల�క��వ�ను. 3333
ఎâKా P]య	ల; ఐగ	ప�N  నక; మరల;దురF, అష�ª రF �ేశమ	లk 9ారF అపVతK
���న 9ాట-" JందురF, PQ�9ా �ేశమ	లk 9ారF "వZింపకcడదు. 4444
PQ�9ాక; �xK �Ôరస �ాTx రuణమ	ను 9ార#SuంపరF 9ార#Suంచు
బల;లయందు ఆయన �IషCమ	ల�దు, 9ారF ఆ}రమ	%ా ప�చుd��నున�� పKల�
పమ	 �ేయ	9ా#S ఆ}రమ	వలsనగ	ను, �x" భ	�ంచు 9ారందరF
అపVతpK లగ	దురF; తమ ఆ}రమ	 తమ�³ స#Sపడ�ను %ా" అ�� PQ�9ా



మం��రమ	లk"�I#ాదు. 5555 "య�మక ��నమ	లలkను PQ�9ా పండ�గ
��నమ	ల లkను ]#³! �ేతpరF? 6666 లయమ	 సంభVంAనందున జనుల; 9:È6
��P య	Tx`రF; ఐగ	ప�N �ేశమ	 9ా#S�I కcడ� సÍలమ	%ా ఉండ�ను; TUప�
పటCణమ	9ా#S�I శ4Wాన భ�!%ా నుండ�ను; 9:ం(fమయ���న 9ా#S 1ిKయవసుN వ�
లను దురద%tండ�6  ఆవ#Sంచును; మ	ండ6 కంప 9ా#S "9ాస సÍలమ	లk 12రFగ	ను.
7777 h�Ô ��నమ	ల; వ�ేdయ	న`V; పKJ�ార ��నమ	ల; వ�ేdయ	న`V; �xమ	
�ేZిన V¯ాN ర ���న �ోషమ	ను �xమ	 చూ1ిన VW ష���న పగను ఎ#S%Sన 9ా#?r
తమ పKవకNల; అV9Eక;ల"య	, దు#ాత4 ననుస#SంAన 9ారF 9:ఱ�Ã 9ార"య	
ఇW\ా P�ల;9ారF �ె>Zి��ందురF. 8888 ఎâKా Pమ	 Tx �ేవ�"±దwనుం(f వచుd
దరîనమ	లను క"12టBC ను; పKవకNల; తమ చర�యంతట-లkను 9Eట�ా"
వలవంట-9ా#?r య	Tx`రF; 9ారF �ేవ�" మం��రమ	లk శతpK వ�ల;%ా ఉTx`రF. 9999
%Sëయ�లk �ెడ��ార�మ	ల; జ#S%Sన Txడ� జనుల; దు#ా4రF¶ లsౖనటB6  9ారF బహÑ
దు#ా4రF¶  లsౖ#S; PQ�9ా 9ా#S �ోషమ	ను జj® పకమ	 �ేZి��ను చుTx`డ�, 9ా#S
�ాపమ	ల�?r ఆయన 9ా#S�I hm V¥�ం చును. 10101010 అరణ�మ	లk �xK mపండ�6
�ొ#S�IనటB6  ఇW\ా  P�ల;9ారF Txక; �ొ#S�I#S; Aగ	రF12టBC  �ాలమందు అం¸రప�
�ెటBC ]ద �¾> ఫలమ	 �ొ#S�IనటB6  ] 1ితరFల; Txక; �ొ#S�I#S. అP�ే 9ారF
బయలsuãరF TUదwక; వAd ఆ లజjè కర���న �ేవతక; తమ	4ను �xమ	
అపu%Sంచు��"#S; �xమ	 ¹ ©̈ంAన�x"వలsTE 9ారF Á̈య	లsౖ#S. 11111111
ఎâKా Pమ	±క� �×#SN ప�fవలs ఎ%S#S ��వ�ను; జనన���నను, గర»మ	��
ఉండ�టPQ�నను, గర»మ	 ధ#SంచుటPQ�నను 9ా#Sక;ండదు. 12121212 9ారF తమ
1ిల6 లను 12ంAనను 9ా#S�I ఎవరFను ల�క;ండ అంద���న సÍల మ	లk 9ా#S"



ప�తK ß̈నుల;%ా �ేZ2దను; TEను 9ా#S" V(fA12టC%ా 9ా#S�I శ\మ కల;గ	ను. 13131313
లkయలk ¯ాÍ 1ింపబ(fన త�రFవంట- ¯ాÍ నమ	%ా నుండ�ట�?r TEను ఎâKా Pమ	ను
ఏరuరచు��ంట-"; అP�ే నరహంతక;ల కపu%Sంచుట�?r అ�� �x" 1ిల6 లను
బయట-�I �ెచుdను. 14141414 PQ�9ా, 9ా#S�I పKJ�ారమ	 �ేయ	మ	; 9ా#S�I 9E!
పKJ�ారమ	 �ేయ	దువ�? 9ా#S ZీN �లను %t(xK ండ�K  %ాను ఎండ� #tమ	4ల; గల
9ా#S"%ాను �ేయ	మ	. 15151515 9ా#S �ెడ�తనమంతయ	 %Sల�¶ ల;లk కనబడ�చున`��;
అచdటTE TEను 9ా#S�I V#�¥�T:ౖJ", 9ా#S దుషC�I\యలను బట-C  9ా#S "కను
1LK!ంపక Tx మం��రమ	లkనుం(f 9ా#S" 9:>9Eతpను; 9ా#S
య¥�పతpలందరFను JరFగ	బµటB �ేయ	9ారF. 16161616 ఎâKా Pమ	 nతNబ(ెను,
9ా#S 9EరF ఎం(f��PQను, 9ారF ఫల!య�రF. 9ారF 1ిల6 ల; క"నను 9ా#S
గర»"¥�లkనుం(fవచుd ¯�తpN ను TEను Txశనమ	 �ేZ2దను. 17171717 9ారF Tx �ేవ�"
మ�టల Txల�Iంచల�దు గనుక ఆయన 9ా#S" Vస#Sèం�ెను. 9ారF �ేశమ	 V(fA
అన�జనులలk JరFగ	దురF.
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1111 ఇW\ా P�ల; V¯ాN రమ	%ా 9ా�1ింAన �xK m �ెటBC �� సమ�నమ	. 9ారF ఫలమ	
ఫ>ంA#S. ఫలమ	 ఫ>ంAన��ల�� 9ారF బ>1ీఠమ	లను మ#S VW షమ	%ా
�ేయ	చువAd#S; తమ భ�! ఫలవంత���న��ల�� 9ారF తమ
�ేవ�xసN ంభమ	లను మ#S VW షమ	%ా �ేZి#S. 2222 9ా#S మనసుq కపట���న��
గనుక 9ారF త�రలkTE తమ అప #ాధమ	నక; hm TUందుదురF; PQ�9ా 9ా#S
బ>1ీఠ మ	లను తpతpN "యల;%ా �ేయ	ను, 9ారF పKJÌిC ంAన



�ేవ�xసN ంభమ	లను �ాడ��ేయ	ను. 3333 #ాà మనక; ల�డ�, మనమ	
PQ�9ాక; భయపడమ	, #ాà మన�³! �ేయ	ను అ" 9ా#Sప�డ�
�ెప�దురF. 4444 అబదzపKమ�ణ మ	ల; �ేయ	దురF, సంధుల; �ేయ	దురF,
వట-Cమ�టల; పల;క;దురF, అందువలన భ�! �xళ6లk Vషప�కcర
nలచునటBC %ా �ేశమ	లk 9ా#S ¬రFuల; బయల; �ేరF చున`V. 5555
బé�x9:నులkనున` దూడVషయ��� ��¹Ö ను "9ాసుల; భయపడ�దురF, �x"
పK´µవమ	 ��PQన" పKజల;ను, సం��Ìించుచుం(fన �x" అరdక;ల;ను
దుఃüంతpరF. 6666 ఎâKా Pమ	 అవమ�నమ	 TUందుటక;, ఇW\ా P�ల; 9ారF �xమ	
�ేZిన ఆలkచనవలన Zిగ	¶  �ెచుd��నుటక;, అ�� అష�ª రF �ేశమ	లk"�I
��"��బ(f #ాజ?ౖన య�#³బ	నక; �ానుక%ా ఇయ�బడ�ను. 7777 ��¹Ö ను
Txశమగ	ను, �x" #ాà ళ6లk ��టBC ��"��వ� నురFగ	�� సమ�నమగ	ను. 8888
ఇW\ా P�ల;9ా#S �ాప స�ర�ప���న ఆ9:నులk" ఉన`త సÍలమ	ల;
లయమగ	ను, మ	ండ6  �ెటB6 ను కంపయ	 9ా#S బ>1ీఠమ	ల]ద 12రF గ	ను,
పర�తమ	లను చూAమమ	4ను మరFగ	�ేయ	 డ"య	, ��ండలను
చూAమ�]ద పడ�డ"య	 9ారF �ెప�దురF. 9999 ఇW\ా P�లc, %Sëయ�
��నమ	లనుం(f వ� �ాపమ	 �ేయ	చు వAdJV, అచdట 9ారF
">Aయ	ం(f#S. దు#ా4రF¶ ల]ద జ#S%Sన య	దzమ	 %Sëయ�లk 9ా#S]ద�I #ా%ా
10101010 Tx PషCపK�ారమ	 TEను 9ా#S" h�fంతpను; 9ారF �ేZిన #?ండ� �ోష�I\యలక;
TEను 9ా#S" బం¥�ంప%ా అన�జనుల; కc(f 9ా#S]���I వతpN రF. 11111111 ఎâKా Pమ	
నూరFuనందు అ´µ�సమ	గల�ై కంక;లను �¾K క�%�రF 12య�వలs ఉన`��; అP�ే
�x" నున`" ��డక; TEను �ా(f కటBC దును; ఎâKా Pమ	�ేత దు"`ం చుటక;



TETUక" "య!ంతpను, య��x భ�!" దును`ను, య��Åబ	 �x"" చదును
�ేZి��నును. 12121212 J ఫ>ంచునటB6  ]రF VతNనమ	 9Eయ	(f 1LKమయను �Åత
]రF �Åయ	(f, PQ�9ాను 9:దక;టక; ఇ�ే సమ యమ	 గనుక ఆయన
పKత�m��� ]]ద Jవరªమ	 క;#S1ించునటB6  ఇ��వర�?న`డ�ను దున`"
áడ�భ�! దును`(f. 13131313  పKవరNనTx¥xరమ	 �ేZి��"  బల�ఢ�� లను
నమ	4��" వ� �ెడ�తనప� పంట�?r దు"`JV గనుక ]రF �ాపమను
�Åత�ÅZియ	Tx`రF. అబదzమ	 నక; ఫలమ	 ��ం��య	Tx`రF. 14141414  జనుల
]���I అల6 #S వచుdను; షల�4ను య	దzమ	�ేZి బéత#³Ëల;ను �ాడ��ేZి నటB6
�Kా �ారమ	ల;గల  పటCణమ	ల"`య	 �ాడగ	ను; 1ిల6 ల]ద తల;6 ల; TEలను
పడ9Eయబడ�దురF. 15151515 ఈల�గ	న ]రF �ేZిన �ర���న దుషC�I\యలనుబట-C
బé�ేల; ]క; Txశన �ారణమగ	ను; ఉదయ�ాలమ	న ఇW\ా  P�ల; #ాà ��టCబ(f
"ర�4లమగ	ను.

హþÌLయ 11హþÌLయ 11హþÌLయ 11హþÌLయ 11

1111 ఇW\ా P�ల; బµల;(ైయ	ండ%ా TEను అత"PQడల 1LKమగ>%S Tx క;మ�రF"
ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f 1ి>A J". 2222 పKవకNల; 9ా#S" 1ి>Aనను
బయల;�ేవతలక; 9ారF బల;లన#SuంA#S, Vగ\హమ	లక; ధూపమ	 9EZి#S. 3333 
ఎâKా  Pమ	ను �ెP�పటBC ��" 9ా"�I నడక TE#Suన9ాడను TETE; 9ా#S"
�ðగ>ంచు ��"న9ాడను TETE; TETE 9ా#S" స�సÍపరAన9ాడT:ౖనను ఆ సంగJ
9ా#S�I మనసుqన పటC  ల�దు 4444 ఒకడ� మనుషp�లను ��డ���" ��వ�నటB6 %ా
ZL`హబంధమ	ల�� TEను 9ా#S" బం¥�ంA అక#SªంAJ"; ఒకడ� ప�వ�ల]���I



�ా(f" ¬ZినటB6  TEను 9ా#S �ా(f" ¬Zి 9ా#S PQదుట ´¢జనమ	 12ట-CJ" 5555
ఐగ	ప�N �ేశమ	నక; 9ారF మరల ��%S��రF %ా" నను` Vస#SèంAనందున
అష�ª రF#ాà 9ా#S]ద పKభ	త�మ	 �ేయ	ను. 6666 9ారF �ేయ	చున`
ãచనలనుబట-C  య	దzమ	 9ా#S పటCణమ	 లను ఆవ#Sంచును; అ�� 9ా#S
పటCణప� గ(fయల; ¬Zి 9ా#S" !ం%S9Eయ	ను. 7777 నను` Vస#Sèంచవలsన" Tx
జనుల; ¬#ా4నమ	 �ేZి��"య	Tx`రF; మ�న`తp" తటBC  చూడవలsన"
పKవకNల; 1ి>Aనను చూచుటక; ఎవ డ�ను యత`మ	 �ేయడ� 8888 ఎâKా Pమ�,
TET:టB6  "ను` V(fA12టBC దును? ఇW\ా P�లc, TEను "ను` ఎటB6  Vస #Sèంతpను?
అ�x4నువలs "ను` TEను ఎటB6  �ేతpను? Z2బ¢ PÀమ	నక; �ేZినటB6  క; ఎటB6
�ేతpను? Tx మనసుq మ�#Sన��, స ©̈ంపల�క;ండ Tx యంతరంగమ	 మండ�
చున`��. 9999 Tx ఉగ\�x%S`"బట-C  Txక; క>%Sన ãచనను TEను T:ర9Eరdను; TEను
మరల ఎâKా Pమ	ను లయపర చను, TEను ] మధ� ప#S�దz�ేవ�డను %ా"
మనుషp�డను �ాను,!మ	4ను ద ©̈ంచునంత%ా TEను �Å1ింపను. 10101010 9ారF
PQ�9ా 9:ంబ(f న(f�ెదరF; Zింహమ	 గ#SèంచునటB6  ఆయన �Ìించును,
ఆయన �Ìింప%ా పhdమ ��క;�న నున` జనుల; వణక;చు వతpN రF. 11111111 9ారF
వణక;చు ప{ల; ఎగ	రFనటB6 %ా ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f వతpN రF; గ	వ�ల;
ఎగ	రFనటB6 %ా అష�ª రF�ేశమ	లkనుం(f ఎ%S#S వతpN రF; TEను 9ా#S" తమ
"9ాసమ	లలk �ాప�రమ	ంతpను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 12121212 ఎâKా Pమ	9ారF
అబదzమ	ల�� నను` ఆవ#SంA య	Tx`రF; ఇW\ా P�ల;9ారF ¹స�I\యల��
నను` ఆవ#SంAయ	Tx`రF; య��x9ారF "#ాటంకమ	%ా �ేవ�"]ద
JరFగ	బµటB �ేయ	దురF, నమ4క���న ప#S�దz  �ేవ�"]ద JరFగబడ�దురF.
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1111 ఎâKా Pమ	 %ా>" �¤య	చుTx`డ�; త�రFu %ా>" 9:ంటµడ�చుTx`డ�;
మ�నక ��న��ల6  అబదw  మ�డ�చు, బల��x�రమ	 �ేయ	చుTx`డ�; జనుల;
అష�ª #§య	ల�� సం¥��ేZ2దరF, ఐగ	ప�N నక; �ైలమ	 పం1ిం�ెదరF. 2222
య��x9ా#S]ద PQ�9ాక; 9ా�జ?�మ	 ప�టMCను; య��Åబ	 సంతJ9ా#S
పKవరNనను బట-C  ఆయన 9ా#S" h�fంచును, 9ా#S �I\యలను బట-C  9ా#S�I
పKJ�ారమ	 �ేయ	ను. 3333 త>6  గర»మందు య��Åబ	 తన స�దరF"
మ(f��ను పటBC ��T:ను, మగZి#S కల 9ా(ై అతడ� �ేవ�"�� ��#ా(ెను. 4444 అతడ�
దూత�� ��#ా(f జయnం�ెను, అతడ� క`రF V(fA అత" బJమ�లsను
బé�ేల;లk ఆయన అత"�I పKత�mమ�PQను, అక�డ ఆయన మన��
మ�టల�(ెను; 5555 PQ�9ా అ", Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా అ",
ఆయనక; జj® ప�ారÍTxమమ	. 6666 �ాబట-C  వ�  �ేవ�"తటBC  JరFగ వలsను;
క"కరమ	ను Tx�యమ	ను అనుస#Sంచుచు ఎడ �ెగక  �ేవ�"యందు
న!్మక నుంచుమ	. 7777 ఎâKా Pమ	9ారF కTxయ	ల వరNక;లవంట-9ా#?r
అTx�యప� �xK సును 9ాడ�క�ేZ2దరF, బµధ 12టCవలs నన` �Å#Sక 9ా#S�I కలదు. 8888
TEను ఐశ�ర�వంతpడT:ౖJ", Txక; బహÑ ఆZిN  �ొ#S�?ను, Tx క�ాC #Sèతమ	లk �ే""
బట-Cయ	 hmక; త%Sన �ాపమ	 Txలkనున`టBC  ఎవరFను కనుపరచల�ర"
ఎâKా Pమ	 అను��నుచుTx`డ�. 9999 అP�ే ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f ]రF
వAdన�� nదల; ��" PQ�9ానగ	 TETE ]క; �ేవ�డను; "య�మక
��నమ	లలk ]రF (ే#ాలలk �ాప�రమ	న`టB6  TE"కను !మ	4ను (ే#ాలలk



"వZింప జ³తpను. 10101010 పKవకNల�� TEను మ�టల�(f య	Tx`ను, V¯ాN ర���న
దరîనమ	లను TE"Ad య	Tx`ను, ఉపమ�న#§J%ా అTEకప#ా�యమ	ల; పKవ
కNల�x�#ా మ�టల�(fయ	Tx`ను. 11111111 "జమ	%ా %Sల�దు �ెడi��, అచdట-V
వ�రÍమ	ల;, %Sల�¶ ల;లk జనుల; ఎడ6 ను బల;ల%ా అ#SuంతpరF, 9ా#S
బ>1ీఠమ	ల; దు"`న�ే" గ"మల]దనున` #ాళ6క;పuలవలs ఉన`V 12121212
య��Åబ	 త1ిuంచు��" Zి#Sయ� �ేశమ	లk"�I ��PQను, ´µర� �ావలsన"
ఇW\ా P�ల; ��ల;వ� �ేZ2ను, ´µర� �ావలsన" అతడ� %tఱÃల; �ా�ెను. 13131313 ఒక
పKవకN�x�#ా PQ�9ా ఇW\ా P�Úయ	లను ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f ర1ిuం�ెను,
పKవకN�x�#ా 9ా#S" �ా�ా(ెను. 14141414 ఎâKా  Pమ	 బహÑ �ర���న �Åపమ	
ప�ట-C ం�ెను గనుక అత"" ఏ>న9ాడ� అతడ� �ేZిన నరహత��?r అత"]ద
TEరమ	 ¹ప�ను; అతడ� పరFలక; అవమ�నమ	 కల;గజ³Zి నందు�?r TEనత"
నవమ�నపరతpను.
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1111 ఎâKా Pమ	 మ�టల�(fనప�డ� భయమ	 క>%?ను; అతడ� ఇW\ా P�ల;9ా#Sలk
తను` %tపu �ేZి��T:ను; తరF9ాత బయల; �ేవతనుబట-C  అప#ా¥�PQ� అతడ�
Txశన nం�ెను. 2222 ఇప�డ� 9ారF �ాపమ	 12ంప��ేయ	దురF, తమక;
��AనటBC  9:ం(f�� Vగ\హమ	లను ��త��య	 దురF, అదంతయ	 ప"9ారF
�ేయ	 ప"P�, 9ాట-�I బల; లను అ#Suంచు9ారFదూడలను మ	దుw
12టBC ��నుడ" �ెప� దురF. 3333 �ాబట-C  9ారF ఉదయమ	న కనబడ� �¤ఘమ	
వలsను 12ందలకడ గJంచు �Kా తః�ాలప� మంచువలs నుందురF; కళ6మ	లkనుం(f



%ా> PQగ	ర%tటBC  ��టBC  వలsను, �Iట�×లkగ	ండ ��వ� ��గవలs నుందురF. 4444
]రF ఐగ	ప�N  �ేశమ	లkనుం(f వAdన�� nదల;��" PQ�9ా నగ	 TETE ]
�ేవ�డను; నను` తపu వ� ఏ �ేవ�"" ఎరFగవ�, TEను తపu రmక;డ�ను
ల�డ�. 5555 మ} PQండక; �ా>న అరణ�మ	లk "ను` ZL` ©̈ంAన9ాడను TETE. 6666
తరF9ాత 9ా#S�I �¤త �ొరక%ా 9ారF J" తృ1ిN ��ం��#S; తృ1ిN ��ం�� గ#S�ంA నను`
మరA#S. 7777 �ాబట-C  TEను 9ా#S�I Zింహమ	వంట-9ాడT:ౖJ"; AరFతప�> మ�ర¶మ	న
��ంAయ	న`టB6  TEను 9ా#S" పటBC ��న ��ంAయ	ందును. 8888 1ిల6 ల; ��Pన
PQల;గ	బంట- ±క"]ద పడ� నటBC  TEను 9ా#S]ద ప(f 9ా#S #tమ	4ను
*>d9Eయ	 దును; ఆడ�Zింహమ	 ఒక" !ం%S9Eయ	 నటB6  9ా#S"
!ం%S9Eతpను; దుషCమృగమ	ల; 9ా#S" *>d9Eయ	ను. 9999 ఇW\ా P�లc, 
స}యకరNనగ	 Txక; వ� V#�¥�9:ౖ "ను` 9E "ర�4లమ	 �ేZి��నుచుTx`వ�.
10101010  పటCణ మ	లలk �ే"యందును క; స}యమ	 �ేయక;ండ  #ాà
ఏమ�PQను? #ాàను అ¥�పతpలను Tx]ద "య!ంచుమ" వ� మనV
�ేZి��ంట-Vగ�x;  అ¥�పతpల; ఏ���#S? 11111111 �ా%ా �Åపమ	 �ెచుd��" క; #ాàను
"య!ంAJ"; �Å\ ధమ	క>%S అత" ��ట-C9Eయ	 చుTx`ను. 12121212 ఎâKా Pమ	
�ోషమ	 Tx±దw  ఉంచబ(f య	న`��, అత" �ాపమ	 భదKమ	
�ేయబ(fయ	న`��. 13131313 పKసూJ 9Eదనల; క>%SనటBC %ా అత"�I 9Eదనప�టBC ను,
1ిల6 ప�టBC  సమయమ	న బయట-�I #ా" h�9:ౖనటBC %ా అతడ� బ	��zల�"9ా(ై
వృ��z �I #ాడ�. 14141414 అPనను �ా�xళ వశమ	లkనుం(f TEను 9ా#S" V¹Aంతpను;
మృతp�వ� నుం(f 9ా#S" ర�fంతpను. ఓ మరణమ�,  Vజయ ��క�డ? ఓ
మరణమ�,  మ	లs6 క�డ? పWాd�xN పమ	 Txక; ప�టCదు. 15151515 "జమ	%ా



ఎâKా Pమ	 తన స�దరF లలk ఫల��వృ��zTUందును. అP�ే త�రFu%ా>
వచుdను, PQ�9ా ప�ట-C ంచు %ా> అరణ�మ	లkనుం(f ల�చును; అ�� #ా%ా
అత" ట-బ	గ¶ల; ఎం(f ��వ�ను, అత" ఊటల; ఇం�I��వ�ను, అత"
ధన"ధులను అత"�I 1ిKయ���న వసుN వ� ల"`ట-" శతpK వ� ��ల6 12టBC ను. 16161616 
��¹Ö ను తన �ేవ�" ]ద JరFగ	బµటB�ేZ2ను గనుక అ�� hmTUందును,
జనుల; కJN�ాలగ	దురF, 9ా#S 1ిల6 ల; #ాళ6క;9EZి ��టCబడ�దురF, గ#S»ణÝZీN �ల
కడ�ప�ల; *లdబడ�ను.
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1111 ఇW\ా P�లc,  �ాపమ	�ేత వ� కc>JV గనుక  �ేవ�(ైన
PQ�9ాతటBC క; JరFగ	మ	. 2222 మ�టల; Zిదz  పరచు��" PQ�9ా±దwక;
JరFగ	(f; ]రF ఆయ న�� �ెపuవలZిన�ేమన%ామ� �ాపమ	ల"`ట-" ప#Sహ
#Sంప�మ	; ఎడ6 క; బదుల;%ా క; మ� 12దవ�ల న#Suంచు చుTx`మ	;
వం%§క#Sంపద%SనV అ9E మ�క;న`V. 3333 అష�ª  #§య	ల�ేత రmణ TUంద%�రమ	,
�¤!కను గ	ఱÃమ	లను ఎక�మ	]#³ మ�క; �ేవ�డ" �¤!క]దట మ� �ేJ
ప"�� �ెపuమ	; తం(fKల�"9ా#S PQడల 9ాతqల�మ	 చూప�9ాడవ� 9E గ�x. 4444
9ారF VWా�సఘ�తక;ల; �ాక;ండ TEను 9ా#S" గ	ణపరచుదును. 9ా#S]దనున`
Tx �Åపమ	 చల�6 #?ను, మనసూ�#SN%ా 9ా#S" ZL` ©̈ం తpను. 5555 �ెటBC నక; మంచు
ఉన`టB6  TEనత"క;ందును, �xమర ప�షuమ	 12రFగ	నటB6  అతడ� అ�వృ��z
TUందును, లsబµT°ను పర�తమ	 �x" 9EళØ6  తను`నటB6  9ారF తమ 9EళØ6
తను`దురF. 6666 అత" ��మ4ల; VWాలమ	%ా 12రFగ	ను, ఒÚవ�ెటBC నక;



క>%Sనంత ¯êందర�మ	 అత"�I కల;గ	ను, లsబµT°నుక;న`ంత సు9ాసన
అత"క;ండ�ను. 7777 అత" డ యందు "వZించు9ారF మర>వతpN రF.
¥xన�మ	వలs 9ారF J#S%S nల;తpరF �xK m�ెటBC వలs 9ారF VకZింతpరF.
లsబµT°ను �xK mరసమ	 9ాసనవలs 9ారF ప#SమÈంతpరF. 8888 ఎâKా Pమ�
బÐమ4ల�� Tx�Iక "!తN�¤!? TETE ఆల�IంచుచుTx`ను, TETE
ఎâKా Pమ	నుగ�#Sd V�xరణ �ేయ	చుTx`ను, TEను Aగ	రF12టBC
సరళవృmమ	వంట- 9ాడను, TxవలనTE క; ఫలమ	 కల;గ	ను. 9999 జj® నుల; ఈ
సంగతpల; V9EAంతpరF, బ	��zమంతpల; 9ాట-" గ\ ©̈ం తpరF; ఏలయన%ా
PQ�9ా మ�ర¶మ	ల; చక�"V, J మంతpల; �x" ననుస#SంA
నడచు��ందురF %ా" JరFగ	 బµటB �ేయ	9ా#S �x#S�I అ�� అడiమ	 గనుక 9ారF
�¾ట-Kల;6 దురF.

ã9Eల; 1ã9Eల; 1ã9Eల; 1ã9Eల; 1

1111 12త�P�ల; కcమ�రF(ైన ã9Eల;నక; పKత�m���న ã�9ా 9ాక;� 2222
12దwల�#ా, ఆల�Iంచు(f �ేశప� �ాప�రసుÍ ల�#ా, ]రందరF �ెV±%S¶  Vను(f
ఈల�ట- సంగJ ] ��నమ	లలk %ా" ] 1ితరFల ��నమ	లలk%ా" జ#S%Sన�x? 3333
ఈ సంగJ ] ëడiలక; �ె>యజ³య	(f. 9ారF తమ ëడiలక;ను ఆ ëడiల;
#ాబ¢వ� తరమ	 9ా#S�I" �ె>యజ³య	దురF. 4444 %tంగÈప�రFగ	ల; V(fAన�x""
!డ�తల; J"9EZి య	న`V !డ�తల; V(fAన�x"" పసరFప�రFగ	ల;
J"9EZి య	న`V.పసరFప�రFగ	ల; V(fAన�x"" *డప�రFగ	ల; J"9EZి
య	న`V. 5555 మతpN ల�#ా, �¤ల;��" క`రF Vడ�వ�(f �xK �Ôరస�ానమ	



�ేయ	9ారల�#ా, #�దనమ	 �ేయ	(f.��\ తN  �xK �Ôరసమ	 ] T°ట-�I #ాక;ండ Txశ
మ�PQను, 6666 లsక�ల�" బల���న జTxంగమ	 Tx �ేశమ	 ]���I వAdయ	న`��
9ాట- పళØ6  Zింహప� �Åరలవంట-V 9ాట- �ాటB ఆడ�Zింహప� �ాటBవంట-��. 7777 అV
Tx �xK m�ెట6 ను �ాడ��ేZియ	న`V Tx అం¸రప� �ెట6 ను తpతpN "యల;%ా ��#S�I
య	న`V బ¿రడ� ఒ>A 9ాట-" �ార9Eయ%ా �ెట6 ��మ4ల; �ెల;�ాPQను 8888

12"!ట- ��Pన ¸°వను#ాల; %�T:పటC  కటBC  ��" అంగల�రFdనటB6  వ�
అంగల�రFdమ	. 9999 T:ౖ9Eద�మ	ను �ాTxరuణమ	ను PQ�9ా మం��రమ	లk"�I
#ాక;ండ ">A ��PQను. PQ�9ాక; ప#Sచర��ేయ	 య�జక;ల; అంగల�రFd
చుTx`రF. 10101010 ��లమ	 �ా(ై��PQను భ�! అంగల�రFdచున`�� ¥xన�మ	
నhం�ెను ��\ తN  �xK �Ôరసమ	 ల�క��PQను �ైలవృmమ	ల; 9ా(f��PQను. 11111111
భ�!]�� 12ౖరF �ె(f��PQను %�ధుమ కఱÃలను యవల కఱÃలను చూA
ZLద�%ాం(x6 #ా, Zిగ	¶ TUందు(f.�xK m��ట �ాపరFల�#ా, #�దనమ	 �ేయ	(f. 12121212
�xK m�ెటB6  �ె(f��PQను అం¸రప��ెటB6  9ా(f ��PQను �x"మ4�ెటB6 ను
ఈత�ెటB6 ను జలwరF�ెటB6 ను ��ట �ెట6 "`య	 9ా(f��PనV నరFలక;
సం��ష�¤!య	 ల�క��PQను. 13131313 య�జక;ల�#ా, %�T:పటC  కటBC ��"
అంగల�రFd(f. బ>1ీఠమ	TUదw  ప#Sచర� �ేయ	9ారల�#ా, #�దనమ	 �ేయ	(f. Tx
�ేవ�" ప#S�xరక;ల�#ా, %�T:పటC  9EZి��" #ాJK అంతయ	 గడప�(f. T:ౖ9Eద�మ	ను
�ాTxరuణమ	ను ] �ేవ�" మం��ర మ	నక; #ాక;ండ ">A��PQను. 14141414
ఉప9ాస��నమ	 పKJÌి¡ ంచు(f వKత��నమ	 ఏరuరచు(f. PQ�9ాను
బJమ�ల;��నుట�?r 12దwలను �ేశమ	లk" జనులంద#S" ]�ేవ�(ైన PQ�9ా
మం��రమ	లk సమకcరFd(f. 15151515 ఆ}, PQ�9ా ��నమ	 వ�ెdTE అ�� ఎంత



భయంకర���న ��నమ	! అ�� పKళయమ	వలsTE సర�శక;N "±దwనుం(f వచుdను.
16161616 మనమ	 చూచుచుండ%ా మన �ేవ�" మం��రమ	లk ఇక సం��షమ	ను
ఉతqవమ	ను ">A��PQను మన ఆ}రమ	 Txశనమ�PQను. 17171717 VతNనమ	
మంట-12డiల �I\ంద క;È6��వ�చున`�� 12ౖరF మ�(f��Pనందున ¥xన�ప���టB6
వట-C  9ాPQను కళ6ప���టB6  TEలప(fయ	న`V. 18181818 �¤తల�క ప�వ�ల; బహÑ%ా
మ�ల;¶ చున`V ఎడ�6  మందల;%ా కc(f ఆక>�I అల�6 డ�చున`V %tఱÃమందల;
�ె(f��వ�చున`V. 19191919 అ%S` �ేత అరణ�మ	లk" �¤తసÍలమ	ల; �ా>��PనV
మంట ��ట�ెట6 "`ట-" �ా>d9EZ2ను PQ�9ా, �³ TEను nఱÃ 12టBC చుTx`ను.
20202020 నదుల; ఎం(f��వ�టయ	 అ%S`�ేత �¤తసÍలమ	ల; �ా>��వ�టయ	 చూA
ప�వ�ల;ను క; nఱÃ 12టBC చున`V.

ã9Eల; 2ã9Eల; 2ã9Eల; 2ã9Eల; 2

1111 Zీãను ��ండ]ద బµ�ా ఊదు(f Tx ప#S�దz  పర�తమ	]ద ¼̈చd#Sక
Txదమ	 �ేయ	(f PQ�9ా ��నమ	 వచుdచున`ద"య	 అ��
స]పమ�PQన"య	 �ేశ"9ాసులందరF వణక; దురF%ాక. 2222 ఆ ��నమ	
అంధ�ారమయమ	%ా ఉండ�ను మ}ంధ �ారమ	 కమ	4ను �¤ఘమ	ల;ను
%ా�xంధ�ారమ	ను ఆ ��నమ	న కమ	4ను పర�తమ	ల]ద ఉదయ�ాంJ
కనబడ�నటB6  అV కన బడ�చున`V. అV బల���న ±క %tపu సమ�హమ	
ఇంతక;మ	ందు అట-CV ప�టCల�దు ఇక]దట తరతరమ	లక; అట-CV ప�టCవ�. 3333
9ాట-మ	ందర అ%S` మండ�చున`�� 9ాట-9:నుక మంట �ాల;dచున`�� అV
#ాకమ	నుప� భ�! ఏ�ెనువనమ	వలs ఉం(ెను అV వAd��Pన తరF9ాత



త1ిuంచు��"న�ే��య	 Vడ�వబడక భ�! PQ(x#Sవలs �ా(xPQను. 4444 9ాట-
ర�పమ	ల; గ	ఱÃమ	ల ర�పమ	లవంట-V #ðతpలవలs అV పరF%?JN  వచుdను. 5555
రథమ	ల; ధ�" �ేయ	నటB6  ��య��ాల; అ%S`లk �ాల;చు ధ�" �ేయ	నటB6
య	దzమ	నక; Zిదz���న &రFల; ధ�" �ేయ	నటB6  అV పర�తhఖరమ	ల]ద
గంతpల; 9Eయ	చున`V. 6666 9ాట-" చూA జనమ	ల; 9EదనTUందును అంద#S
మ	ఖ మ	ల; �ెల6 బµరFను. 7777 బల�ఢ��ల; పరF%?తpN నటB6  అV పరF%?తpN చున`V
&రFల; �Kా �ారమ	లను ఎక;�నటB6  అV %�డల; �xటBచున`V ఇటB అటB
JరFగక;ండ అవ"`య	 చక�%ా ��వ� చున`V 8888 ఒక�x"]ద ఒకట-
�¾K క;�ల�డక అవ"`య	 చక�%ా ��వ�చున`V ఆయ	ధమ	ల]ద ప(fనను
��K వ Vడ�వవ�. 9999 పటCణమ	లk నఖమ	ఖ�ల పరF%?తpN చున`V %�డల]ద ఎ�I�
Pండ6 లk"�I ��రబడ�చున`V.�ొంగల; వAdనటB6  �Iట-�×లలkగ	ండ
జ�రబడ�చున`V. 10101010 9ాట- భయమ	�ేత భ�! కం1ించుచున`�� ఆ�ాశమ	
తతN #Sంచుచున`�� సూర�చందుK లక; �ేజo ß̈నత కల;గ	చున`�� నmతKమ	లక;
�ాంJ తప�చున`��. 11111111 PQ�9ా తన Z2ౖన�మ	ను న(f1ించుచు ఉరFమ	వలs
గ#SèంచుచుTx`డ� ఆయన దండ� బహÑ %tపu�ైయ	న`�� ఆయన ఆజ®ను
T:ర9EరFdన�� బలమ	గల�� PQ�9ా ��నమ	 బహÑ భయంకరమ	, �x"�I
�xళ గల9ా(ెవడ�? 12121212 ఇప�(ైనను ]రF ఉప9ాసమ	ం(f క`రF Vడ�చుచు
దుఃüంచుచు మనఃప�ర�కమ	%ా J#S%S Tx±దwక; రం(f. ఇ�ే PQ�9ా
9ాక;� 13131313 ] �ేవ�(ైన PQ�9ా కరFణx9ాతqల�మ	ల;గల
9ాడ�ను,Wాంతమ�#SNయ	 అత�ంతకృపగల9ాడ�T:ౖయ	ం(f, �xను
�ేయను�ేwhంAన �×డ�ను �ేయక పWాd�xN పపడ�ను గనుక ] వసN �మ	లను �ాక



] హృదయమ	లను Aంప���" ఆయనతటBC  JరFగ	(f. 14141414 ఒక9Eళ ఆయన
మనసుq JKప���" పWాd�xN పప(f ] �ేవ�(ైన PQ� 9ాక; త%Sన
T:ౖ9Eద�మ	ను �ాTxరuణమ	ను ]క; �º9:న%ా అనుగ\ ©̈ంచును; అనుగ\ ©̈ంపడ"
PQవడ� �ెపuగలడ�? 15151515 Zీãనులk బµ�ా ఊదు(f, ఉప9ాస��నమ	 పKJ
Ìి¡ ంచు(f, వKత��నమ	 "య!ంA పKకటన�ేయ	(f. 16161616 జనులను సమకcరFd(f,
సమ�జకcటమ	 పKJÌి¡ ంచు(f, 12దwలను 1ిల;వనం1ించు(f, Aన`9ా#S"
సNన��ానమ	 �ేయ	 ëడiలను ��డ���" రం(f; 12ం(f6 క;మ�రFడ�
అంతఃప�రమ	లkనుం(fయ	 12ం(f6 క;మ�#?N గ��లkనుం(fయ	 #ావలయ	ను. 17171717
PQ�9ాక; ప#Sచర��ేయ	 య�జక;ల; మంటపమ	 నక;ను
బ>1ీఠమ	నక;ను మధ� "ల;వబ(f క`రF Vడ�చుచు PQ�9ా, 
జనులPQడల జj>�ేZి ��", అన� జనుల; 9ా#S]ద పKభ	త�మ	 �ేయ	నటB6
9ా#S" అవమ�న మ	న కపu%Sంపక;మ	; ల�"PQడల అన�జనుల;9ా#S �ేవ�డ�
ఏమ�PQనందురF గ�x య" 9Eడ���నవలsను. 18181818 అప�డ� PQ�9ా తన
�ేశమ	నుబట-C  #�షమ	 ప�" తన జనులPQడల జj>�ేZి��T:ను. 19191919 మ#Sయ	
PQ�9ా తన జనులక; ఉతN ర!Ad �ె1ిuన�ే మన%ాఇకను అన�జనులలk
!మ	4ను అవమ�Txసuదమ	%ా �ేయక, ]రF తృ1ిN TUందునంత%ా TEను
¥xన�మ	ను ��\ తN  �xK �Ôరసమ	ను �ైలమ	ను ]క; పం1ిం�ెదను 20202020 మ#Sయ	
ఉతN ర��క;�నుం(f వచుd9ాట-" ]క; దూరమ	%ా �ార �ో>, PQం(f��Pన
"ష�ల భ�!లk"�I 9ాట-" ��>9Eతpను; అV %tపu �ార�మ	ల; �ేZ2ను గనుక
9ాట- మ	ందట- ´µగమ	ను త�రFu సమ	దKమ	లk�I", 9:నుకట- ´µగమ	ను
పడమట- సమ	దKమ	లk�I" పడ%tటBC దును; అక�డ 9ాట- దుర¶ంధమ	 ల�చును



అV క;ళØ6 9ాసన ��టBC ను. 21212121 �ేశమ�, భయపడక సం��ÌింA గంతpల;
9Eయ	మ	, PQ�9ా %tపu�ార�మ	ల; �ేZ2ను. 22222222 ప�వ�ల�#ా,
భయపడక;(f, గ(fiáళ6లk పAdక nల;చును, �ెటB6  ఫ>ంచును,
అం¸రప��ెటB6 ను, �xK m�ెటB6  సమృ��z %ా ఫ>ంచును, 23232323 Zీãను జను ల�#ా,
ఉతq ©̈ంA ] �ేవ�(ైన PQ�9ాయందు సం��Ìించు(f; తన J"బట-C
ఆయన �¾లక#S వరªమ	ను ]కనుగ\ ©̈ంచును, 9ాన క;#S1ింA ప�ర�మందువలs
�¾లక#S వరªమ	ను కడవ#S వరªమ	ను ]కను%S\ ©̈ంచును 24242424 ��టB6  ¥xన�మ	��
"ండ�ను, ��తN  �xK �Ôరసమ	ను ��\ తN  �ైలమ	ను %ానుగలక;12ౖ%ా ��#S6  �ారFను. 25252525
]రF కడ��ార J" తృ1ిN ��ం�� ]��రక; Vంత �ార� మ	లను జ#S%SంAన ]
�ేవ�(ైన PQ�9ా Txమమ	ను సుN JంచునటB6  TEను పం1ిన !డ�తల;ను
%tంగÈ ప�రFగ	 ల;ను పసరF ప�రFగ	ల;ను *డప�రFగ	ల;ను అను Tx మ}
Z2ౖన�మ	 J"9EZిన సంవతqరమ	ల పంటను ]క; మరల "తpN ను. 26262626 Tx
జనుల; ఇక T:న`ట-�I" Zిగ	¶ TUందరF. 27272727 అప�డ� ఇW\ా P�Úయ	లమధ�
నున`9ాడను TETE య"య	, TETE ] �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాన"య	, TEను
తపu9EరF �ేవ�(ొకడ�ను ల�డ"య	 ]రF �ె>Zి��ందురF; Tx జనుల; ఇక
T:న`డను Zిగ	¶ TUందకయ	ందురF. 28282828 తరF9ాత TEను సర�జనుల]ద Tx
ఆత4ను క;మ4 #Sంతpను; ] క;మ�రFల;ను ] క;మ�#?Nల;ను పKవచన మ	ల;

�ెప�దురF; ] మ	స>9ారF కలల;కందురF, ] ¸°వనుల; దరîనమ	ల;
చూతpరF. 29292929 ఆ ��నమ	లలk TEను ప"9ా#S]దను ప"క�ెN ల]దను Tx
ఆత4ను క;మ4 #Sంతpను. 30303030 మ#Sయ	 ఆ�ాశమందును భ�!యందును
మహ�x�ర�మ	లను, అన%ా రకNమ	ను అ%S`" ధూమ సN ంభమ	లను



కనుపర�ెదను 31313131 PQ�9ా±క� భయం కర���న ఆ మ}��నమ	
#ాకమ	ందు సూరF�డ� �ేజo ß̈నుడగ	ను, చందుK డ� రకNవరÞమగ	ను. 32323232 
PQ�9ా Z2లVAdనటB6  Zీãను ��ండ]దను PQర�షల�మ	 లkను
త1ిuంచు��"న9ారFందురF, W ÌింAన9ా#Sలk PQ�9ా 1ిల;చు9ారF
కనబడ�దురF. ఆ ��నమ	న PQ�9ా Txమమ	నుబట-C  ఆయనక; �Kా రÍన�ేయ	
9ారందరFను ర�fంపబడ�దురF.

ã9Eల; 3ã9Eల; 3ã9Eల; 3ã9Eల; 3

1111 ఆ ��నమ	లలk, అన%ా య��x9ా#S" PQర�ష ల�మ	 �ాప�రసుÍ లను TEను
�ెరలkనుం(f ర1ిuంచు �ాలమ	న 2222 అన�జనులనంద#S" సమకc#Sd,
PQ��ా�ాతp లkయలk"�I ��డ���"��P, 9ారF ఆ య� �ేశమ	ల లk"�I
Tx ¯ా�సÍ ~మగ	 ఇW\ా P�Úయ	లను �ెదర%tట-C , Tx �ేశమ	ను �xమ	
పంచు��నుటనుబట-C  Tx జనుల పmమ	న అక�డ TEను ఆ అన�జనుల�� 9ా�జ?�
మ�డ�దును. 3333 9ారF Tx జనుల]ద *టB6 9EZి, 9Eశ�క; బదుల;%ా ఒక బµల;"
ఇAd �xK �Ôరసమ	 ��నుట�?r ±క Aన`�x"" ఇAd �xK గ	చు వAd#S గ�x? 4444
త�రF పటCణమ�, Zీ�ోనుపటCణమ�, Óి>ÌీNయ �Kా ంత 9ాసుల�#ా, ]�� Txక;
ప"P�!? TEను �ేZిన�x"�I ]రF Txక; పKJ�ారమ	 �ేయ	దు#ా? ]రF Tx
�³���న �ేయ	దు#ా? 5555 Tx 9:ం(f" Tx బం%ారమ	ను ]రF పటBC ��"��J#S; Txక;
1ిKయ���న మంA వసుN వ� లను పటBC ��"��P ] గ	ళ6లk ఉంచు��ంట-#S. 6666
య��x9ా#S" PQర�షల�మ	 పటCణప�9ా#S" తమ స#S హదుw లక; దూరమ	%ా
"వZింపజ³య	ట�?r ]రF 9ా#S" %³\�×య	లక; అ!్మ9EZిJ#S; ]రF �ేZిన�x""



బహÑత�ర%ా ] T:JN]���I ర1ిuం�ెదను. 7777 ఇ��%� ]రF �ేZిన �x"" ]
T:JN]���I #ాజ³య	దును; ]రF 9ా#S" అ!్మ పం1ి9EZిన ఆ య�
సÍలమ	లలkనుం(f TEను 9ా#S" ర1ిuంతpను 8888 ] క;మ�రFలను క;మ�#?Nలను
య��x9ా#S�I అ!్మ9EPంతpను; 9ారF దూరమ	%ా "వ Zించు జనులsౖన
Ì2బµPÀయ	లక; 9ా#S" అ!్మ9EతpరF; PQ�9ా Z2లVAdన మ�ట P�ే.
9999 అన�జనులక; ఈ సమ��xరమ	 పKకటన�ేయ	(f య	దzమ	 పKJÌి¡ ంచు(f,
బల�ఢ��లను #³ప�(f, ãధు లందరF Zిదzప(f #ావలsను. 10101010 ] కఱుÃ ల; �ెడ%tట-C
ఖడ¶  మ	ల; �ేయ	(f, ] ��టకతpN ల; �ెడ%tట-C  ఈటMల; �ేయ	(f;
బల ß̈నుడ�TEను బల�ఢ��డను అను��న వలsను. 11111111 చుటBC పట6 నున`
అన�జనుల�#ా, త�రప(f రం(f; సమకc(f రం(f. PQ�9ా,  ప#ాక\మ
Wాల;రను ఇక�(f�I ��డ���" రమ	4. 12121212 నల;��క;�లనున` అన� జనులక;
¬రFu ¬రFdట�?r TEను PQ��ా�ాతp లkయలk ఆZీనుడనగ	దును;
అన�జనుల; ల�A అచdట-�I #ావలsను 13131313 12ౖరF మ	��#Sన��, ��డవ>12ట-C  �Åయ	(f;
%ానుగ "ం(fయ	న`��; �¾టB6  ��#S6  �ారFచున`V, జనుల �ోషమ	 అత�¥�క
మ�PQను, ]రF ��%S రం(f. 14141414 ¬రFu ¬రFd లkయలk #ావలZిన
PQ�9ా��నమ	 వ�ేd య	న`��; ¬రFu�?r జనుల; గ	ంప�ల; గ	ంప�ల;%ా
కc(f య	Tx`రF. 15151515 సూర� చందుK ల; �ేజo ß̈నులsౖ#S; నmతK మ	ల �ాంJ
త1ిu��PQను. 16161616 PQ�9ా Zీãనులk నుం(f గ#SèంచుచుTx`డ�;
PQర�షల�మ	లkనుం(f తన స�రమ	 Vనబడజ³య	చుTx`డ�;
భ�మ���ాశమ	ల; వణక;చున`V. అP�ే PQ�9ా తన జనులక; ఆశ\య
మగ	ను, ఇW\ా P�Úయ	లక; దుర¶మ	%ా ఉండ�ను. 17171717 అను� >క]దట �x"లk



సంచ#Sంపక;ండ PQర�షల�మ	 ప#S �దzపటCణమ	%ా ఉండ�ను; ] �ేవ�డT:ౖన
PQ�9ాను TETE, Txక; పKJÌి¡ తమగ	 Zీãను పర�తమందు "వ
ZించుచుTx`న" ]రF �ె>Zి��ందురF. 18181818 ఆ ��నమందు పర�తమ	లలkనుం(f
��\ తN  �xK �Ôరసమ	 �ారFను, ��ండలలkనుం(f �ాల; పKవ ©̈ంచును. య��x నదు
ల"`ట-లk ళØ6  �ారFను, ట- ఊట PQ�9ా మం��ర మ	లkనుం(f ఉë�I �ా#S
Ìి¬Nమ	 లkయను తడ�ప�ను. 19191919 ఐగ	1ీNయ	ల;ను ఎ�ో]య	ల;ను
య��x9ా#S]ద బల��x�రమ	 �ేZి తమ తమ �ేశమ	లలk "#�w షpలగ	 9ా#S�I
�Kా ణ}" కల;గజ³Zి#S గనుక ఐగ	ప�N �ేశమ	 �ాడగ	ను, ఎ�ోమ	�ేశమ	
"రèన���న PQ(x#S%ా ఉండ�ను. 20202020 ఈల�గ	న TEను ఇంతక;మ	ందు పKJ�ారమ	
�ేయ" �Kా ణ�ోషమ	న�?r పKJ�ారమ	 �ేయ	దును. 21212121 అP�ే య��x�ేశమ	లk
"9ాసుల; "త�మ	ందురF, తరతరమ	లక; PQర�షల�మ	 "9ాసమ	%ా
నుండ�ను, PQ�9ా Zీãనులk "9ాZి%ా వZించును.

ఆ¹సు 1ఆ¹సు 1ఆ¹సు 1ఆ¹సు 1

1111 య��x#ాజ?ౖన ఉ�èయ� ��నమ	లలkను, ఇW\ా P�ల; #ాజగ	 PQ�య�షp
క;మ�రF(ైన య#tబµమ	 ��న మ	లలkను, భ�కంపమ	 కల;గ	టక; #?ండ�
సంవతqరమ	ల; మ	ందు, ఇW\ా P�Úయ	లనుగ�#Sd �ె�Åవలk" పసుల
�ాపరFలలk ఆ¹సునక; కనబ(fన దరîన Vవరమ	. 2222 అతడ�
పKకట-ంAన�ేమన%ాPQ�9ా Zీãనులk నుం(f గ#SèంచుచుTx`డ�,
PQర�షల�మ	లkనుం(f తన స�రమ	 Vనబడజ³య	చుTx`డ�; �ాపరFల;
సంచ#Sంచు �¤తభ�మ	ల; దుఃüంచుచున`V, క#?4ల; hఖరమ	 ఎం(f



��వ�చున`��. 3333 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాదమసు� మ�డ� ¯ారF6
Txల;గ	 ¯ారF6  �ేZిన �ోషమ	లనుబట-C  TEను తపu క;ండ �x" h�fంతpను;
ఏలయన%ా �x" జనుల; పంట దుళ6%tటBC  ఇనుప ప"మ	ట6 �� %Sల�దును
నూ#Sd#S. 4444 TEను హజjP�ల; మం��రమ	లk అ%S` 9EZ2దను; అ�� బ¿నúదదు
±క� నగరFలను ద ©̈ంA9Eయ	ను; 5555 దమసు�±క� అడiగ(fయలను
V#S�ెదను, ఆ9:ను లkయలkనున` "9ాసు లను "ర�4లమ	 �ేతpను,
బ¿�ే�ేనులk ఉండక;ండ #ాజ దండమ	 వ ©̈ంAన9ా"" "ర�4లమ	 �ేతpను,
Zి#Sయనుల; �ెరపటCబ(f �×రF �ేశమ	నక; ��"��బడ�దుర" PQ�9ా
Z2లVచుdచుTx`డ�. 6666 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా%ాజj మ�డ�¯ారF6
Txల;గ	 ¯ారF6  �ేZిన �ోషమ	లనుబట-C  TEను తపuక;ండ �x" h�fంతpను;
ఏలయన%ా ఎ�ోమ	 9ా#S కపu%Sంపవలs న" �xమ	 �ెరపట-Cన9ా#Sనంద#S"
��"��P#S. 7777 %ాజj ±క� �Kా �ారమ	]ద TEను అ%S` 9EZ2దను, అ�� 9ా#S
నగరFలను ద ©̈ంA9Eయ	ను; 8888 అ��i దులk "9ాసు లను "ర�4లమ	 �ేతpను,
అÌ2�లkనులk #ాజదండమ	 వ ©̈ంAన 9ాడ�ండక;ండ "ర�4లమ	�ేతpను,
ఇంకను W ÌింAయ	న` Óి>ÌీNయ	ల;ను mయమగ	నటB6  TEను ఎ�Å\ నును
n�ెN దన" పKభ	వగ	 PQ�9ా Z2లVచుd చుTx`డ�. 9999 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాత�రF మ�డ� ¯ారF6  Txల;గ	 ¯ారF6  �ేZిన
�ోషమ	లనుబట-C  TEను తపu క;ండ �x"" h�fంతpను; ఏలయన%ా �x" జనుల;
స� దర "బంధనను జj® పకమ	నక; �ెచుd��నక పటCబ(fన9ా#S నంద#S"
ఎ�ో]య	లక; అపu%SంA#S. 10101010 TEను త�రF �Kా �ారమ	ల]ద అ%S` 9EZ2దను,
అ�� �x" నగరFలను ద ©̈ంA9Eయ	ను. 11111111 PQ�9ా



Z2లVచుdన�ేమన%ాఎ�ోమ	 మ�డ� ¯ారF6  Txల;గ	 ¯ారF6  �ేZిన
�ోషమ	లనుబట-C  TEను తపu క;ండ 9ా"" h�fంతpను. ఏలయన%ా 9ాడ�
క"కరమ	 �x>ంచు��" ఖడ¶ మ	 పటBC ��" PQడ�ెగ" �Åపమ	�� తనక;
స�దరFలగ	9ా#S" మ�నక *ల;dచు వ�ెdను. 12121212 �ేమ�ను]ద అ%S`
9EZ2దను, అ�� బÐ¯Kా ±క� నగరF లను ద ©̈ంA9Eయ	ను. 13131313 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా అ¹4య	ల; మ�డ� ¯ారF6  Txల;గ	 ¯ారF6  �ేZిన
�ోషమ	లనుబట-C  TEను తపuక;ండ 9ా#S" h�fంతpను; ఏలయన%ా తమ స#S
హదుw లను మ#S VWాలమ	 �ేయదలA, %Sల�దులk" గ#S»ణÝ ZీN �ల కడ�ప�లను
*>d#S. 14141414 రబµË±క� �Kా �ారమ	 ]ద TEను అ%S` #ాజబ¿టBC దును;
రణ�³కల��ను, సు(f %ా> �చునప�డ� కల;గ	 పKళయమ	వలsను అ�� �x"
నగరFల ]���I వAd 9ాట-" ద ©̈ంA9Eయ	ను. 15151515 9ా#S #ాàను అత"
అ¥�పతpల;ను అందరFను �ెరలk"�I ��" ��బడ�దుర" PQ�9ా
Z2లVచుdచుTx`డ�.

ఆ¹సు 2ఆ¹సు 2ఆ¹సు 2ఆ¹సు 2

1111 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా¹య�బ	 మ�డ� ¯ారF6  Txల;గ	 ¯ారF6
�ేZిన �ోషమ	లనుబట-C  TEను తపu క;ండ �x"" h�fంతpను; ఏలయన%ా 9ారF
ఎ�ోమ	#ాà ఎమ	కలను �ా>d సున`మ	�ేZి#S. 2222 ¹య�బ	]ద TEను
అ%S`9EZ2దను, అ�� �?#§ãతp నగరFలను ద ©̈ంA 9Eయ	ను. %tల;6 ను
రణ�³కల;ను బµ�ాTxదమ	ను Vన బడ�చుండ%ా ¹య�బ	 చచుdను. 3333 
¹య�áయ	లక; Tx�య�¥�పJయ	ండక;ండ 9ా#S" "ర�4లమ	 �ేZ2దను,



9ా#S��కcడ 9ా#S అ¥�పతpలనంద#S" TEను సంహ#Sం�ెద న" PQ�9ా
Z2లVచుdచుTx`డ�. 4444 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాయ��x మ�డ� ¯ారF6
Txల;గ	 ¯ారF6  �ేZిన �ోషమ	లనుబట-C  TEను తపu క;ండ 9ా#S" h�fంతpను;
ఏలయన%ా 9ారF తమ 1ితరF లనుస#SంAన అబదzమ	లను �ేపట-C , ¹స��P
PQ�9ా ధర4WాసN �మ	ను Vస#SèంA, ఆయన Vధులను %?r��నక ��P#S. 5555
య��x]ద TEను అ%S` 9EZ2దను, అ�� PQర�షల�మ	 నగరFలను
ద ©̈ంA9Eయ	ను. 6666 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాఇW\ా P�ల; మ�డ� ¯ారF6
Txల;గ	 ¯ారF6  �ేZిన �ోషమ	లనుబట-C  TEను తపu క;ండ �x"" h�fంతpను;
ఏలయన%ా దKవ�మ	న�?r �x" జనుల; Jమంతpలను అ!్మ 9Eయ	దురF;
�ాదరmల��ర�?r áద9ా#S" అ!్మ 9Eయ	దురF. 7777 ద#SదుK ల T°ట-లk మను`
9Eయ	టక; బహÑ ఆశపడ�దురF; �ºనుల ��K వక; అడiమ	 వ�ెdదరF; తం(fKయ	
క;మ�రFడ�ను ఒక�x"TE కc(f Tx ప#S�దzTxమమ	ను అవమ�నపరచుదురF;
8888 �xకటBC %ా ఉంచబ(fన బటCలను అపu%Sంపక 9ాట-" పరచు��" బ>
1ీఠమ	ల"`ట-±దw  పండ���ందురF. àల�4Tx ¯�మ	4�� ��"న �xK �Ôరసమ	ను
తమ �ేవ�" మం��రమ	లkTE �ానమ	 �ేయ	దురF. 9999 �ేవ�xరF వృmమంత
PQతNPన 9ారFను Zిందూరవృmమంత బలమ	గల 9ారFనగ	 అ¹ #§య	లను
9ా#Sమ	ందర "ల;వక;ండ TEను Txశనమ	 �ేZిJ" గ�x; 12ౖన 9ా#S ఫలమ	ను
�I\ంద 9ా#S మ�లమ	ను TEను Txశనమ	 �ేZిJ" గ�x, 10101010 మ#Sయ	
ఐగ	ప�N �ేశమ	లk నుం(f !మ	4ను ర1ిuంA, అ¹#§య	ల �ేశమ	ను ]క;
¯ా�¥ºనపర చవలsన" నల;వ�� సంవతqరమ	ల; అరణ�మందు !మ	4ను
న(f1ింAJ" గ�x. 11111111 మ#Sయ	 ] క;మ�రFలలk ��ంద#S" పKవకNల;%ాను, ]



¸°వనులలk ��ంద#S" Txక; TxyరFల;%ాను "య!ంAJ". ఇW\ా P�Úయ	
ల�#ా, PÀ మ�టల; "జ���నV�ా9ా? ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 12121212 అP�ే
TxyరFలక; ]రF �xK �Ôరసమ	 �xK %SంAJ#S, పKవAంపవదw" పKవకNలక; ఆజ®
ఇAdJ#S. 13131313 ఇ��%� పంట�ే" ¹ప�ల "ండ�బం(f TEలను అణగ �ొKక;�నటB6
TEను !మ	4ను అణగ�ొKక;�దును. 14141414 అప�డ� అJ9E%Sయగ	 9ాడ�
త1ిuంచు��న జjలక��వ�ను, ప#ాక\మWా> తన బలమ	నుబట-C  ¥ైర�మ	
�ెచుd��న జjలక ��వ�ను, బల�ఢ��డ� తన �Kా ణమ	 ర�fంచు��న జjలక;ండ�ను.
15151515 Vల;�ాడ� "ల;వజjలక��వ�ను, వ(f%ా పరF%?తpN 9ాడ� త1ిuంచు
��నల�క��వ�ను, గ	ఱÃమ	 ఎ�I�న 9ాడ� తన �Kా ణమ	ను
ర�fంచు��నల�క��వ�ను. 16161616 మ#Sయ	 ఆ ��నమందు బల�ఢ��లలk బహÑ
¥ైర�మ	 గల9ాడ� ��గంబ#SPQ� �ా#S��వ�ను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�.
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1111 ఐగ	ప�N �ేశమ	నుం(f PQ�9ా ర1ిuంAన ఇW\ా  P�Úయ	ల�#ా,
!మ	4నుగ�#Sdయ	 ఆయన ర1ిuంAన క;టBంబమ	9ా#Sనంద#S"గ�#Sdయ	
ఆయన Z2లVAdన మ�ట ఆల�Iంచు(f. 2222 అ�ేమన%ా భ�!]�� సకల
వంశమ	లలkను !మ	4ను మ�తK�¤ TEను ఎ#S%Sయ	Tx`ను గనుక ]రF �ేZిన
�ోష�I\యల"`ట-"బట-C  !మ	4ను h�fంతpను. 3333 సమ4Jంపక;ండ ఇదwరF కc(f
నడ�తp#ా?ఎర �ొరకక Zింహమ	 అడVలk గ#SèంచుTx? 4444 ఏ!య	 పటBC
��నక;ండTE ��దమ Zింహమ	 గ	హలkనుం(f బÐబË 12టBC Tx? 5555 భ�!]ద
ఒకడ�ను ఎర12టCక;ండ ప�f ఉ#Sలk Aక;�పడ�Tx? ఏ!య	 పటBC బడక;ండ ఉ#S



12టBC 9ాడ� వద>ల�చుTx? 6666 పటCణమందు బµ�ాTxదమ	 Vనబడ%ా జనులక;
భయమ	 ప�టCక;ండ�Tx? PQ�9ా �ేయ"�� పటCణమ	లk ఉపదKవమ	
కల;గ	Tx? 7777 తన ZLవక;లsౖన పKవకNలక; �xను సంక>uంAన�x"" బయల;
పరచక;ండ పKభ	9:ౖన PQ�9ా P�!య	 �ేయడ�. 8888 Zింహమ	 గ#Sèం�ెను,
భయపడ"9ా(ెవడ�? పKభ	9:ౖన PQ�9ా ఆజ® ఇAdయ	Tx`డ�,
పKవAంపక;ండ�9ా (ెవడ�? 9999 అ��i దు నగరFలలk పKకటన�ేయ	(f, ఐగ	ప�N �ేశప�

నగరFలలk పKకటన�ేయ	(f; ఎట6 న%ా--]రF ��¹Ö ను నక; ఎదురF%ానున`
పర�తమ	ల]���I కc(fవAd అందులk జరFగ	చున` %tపu అల6 #S చూడ�(f;
అందులk జనుల; పడ�చున` బµధ కను%tను(f. 10101010 9ారF J �I\యల; �ేయ
�ె>యక తమ నగరFలలk బల��x�రమ	 �ేతను �ోప�డ��ేతను ¯�మ	4
సమకcరFd��ందురF. 11111111 �ాబట-C  పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా
శతpK వ� వచుdను, అతడ� �ేశమంతట సంచ#SంA  పK´µవమ	ను ��ట-C9Eయ%ా
 నగరFల; �ాడగ	ను. 12121212 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా%tల6 9ాడ� Zింహమ	
T°టనుం(f #?ండ� �ాళ6T:ౖనను �ెV మ	క�T:ౖనను V(f1ించు నటB6 %ా ��¹Ö నులk
మంచమ	ల]దను బ	టµC ల;9EZిన శయ�ల]దను కcరFdండ�
ఇW\ా P�Úయ	ల; ర�fంప బడ�దురF. 13131313 పKభ	వ�ను �ేవ�డ�ను

Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	 నగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా--Tx మ�ట ఆల
�IంA య��Åబ	 ఇంట-9ా#S�I �x"" ర�� f%ా �ె>య జ³య	(f. 14141414 ఇW\ా P�ల;9ారF
�ేZిన �ోషమ	లనుబట-C  TEను 9ా#S" h�fంచు ��నమ	న బé�ేల;లk"
బ>1ీఠమ	లను TEను h�fంతpను; ఆ బ>1ీఠప� ��మ	4ల; �ెగ9Eయబ(f
TEల#ాల;ను. 15151515 చ>�ాలప� నగరFను 9EసV�ాలప� నగరFను TEను పడ%tటMCదను,



దంతప� నగరFల;ను లయమగ	ను, బహÑ నగరFల; �ాడగ	ను; ఇ�ే PQ�9ా
9ాక;�.
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1111 ��¹Ö ను పర�తమ	ననున` బµ�ాను ఆవ�ల�#ా, ద#SదుK లను బµధ12టBC చు
áదలను నల;గ%tటBC 9ారల�#ా మ�క; �ానమ	 �ెAd ఇయ	�డ" ]
యజమ�నుల�� �ెప�9ారల�#ా, PÀ మ�ట ఆల�Iంచు(f. పKభ	9:ౖన PQ�9ా
తన ప#S�దzత ��డ" �ేZిన పKమ�ణ�¤దన%ా 2222 ఒక �ాలమ	 వచుdచున`��,
అప�డ� శతpK వ�ల; !మ	4ను ��ంక;ల�ేతను, ]లk W ÌింAన9ా#S" %ాలమ	ల
�ేతను పటBC ��" ల�గ	దురF. 3333 ఇటB అటB �¾లగక;ండ ]రందరF �Kా �ారప�
గండ6 �x�#ా ��వ�దురF, హ#�4ను మ�ర¶మ	న 9:> 9Eయబడ�దురF; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. 4444 బé�ేల;నక; వAd JరFగ	బµటB �ేయ	(f, %Sల�¶ ల;నక;
��P మ#S PQక;�వ%ా JరFగ	బµటB �ేయ	(f, పKJ �Kా తః�ాలమ	న బల;ల;
�ెAd మ�(ేZి ��నమ	ల ��క¯ా#S దశమ ´µగమ	లను �ెAd అ#Suంచు(f. 5555 
ప�>Zిన 1ిం(f�� ¯�N �xK రuణ అ#Suంచు(f, ZL��xdరuణను గ�#Sd �xట-ంA పKకటన
�ేయ	(f; ఇW\ా P�Úయ	 ల�#ా, PÀల�గ	న �ేయ	ట ]�IషC���య	న`��; ఇ�ే
పKభ	9:ౖన PQ�9ా 9ాక;�. 6666 ] పటCణమ	ల"`ట- లkను TEను ]క;
దంత���z  కల;గజ³Zినను, ]రFన` సÍలమ	ల"`ట-లkను ]క; ఆ}రమ	
ల�క;ండ �ేZినను ]రF TxతటBC  J#S%Sన9ారF �ారF; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 7777
మ#Sయ	 �Åత�ాలమ	నక;మ	ందు మ�డ� T:లల; 9ానల�క;ండ �ేZిJ"; ఒక
పటCణమ	]ద క;#S 1ింA మ#S±క పటCణమ	]ద క;#S1ింపక��J"; ఒక �bట



వరªమ	 క;#SZ2ను, వరªమ	 ల�"�bటB ఎం(f��PQను. 8888 #?ండ� మ�డ�
పటCణమ	ల9ారF ళØ6  �xK గ	టక; ఒక పటCణమ	న�³ ��%ా అచdట- రF 9ా#S�I
�xలక��PQను; అPనను ]రF TxతటBC  J#S%Sన9ారF �ారF; ఇ�ే PQ�9ా
9ాక;�. 9999 మ#Sయ	 ] సస�మ	లను ఎండ� �ెగ	ల;�ేతను �ాటBక�ేతను TEను
�ాడ��ేZిJ", %tంగÈ ప�రFగ	 వAd ] V¯ాN ర���న వనమ	లను �xK m��టలను
అం¸రప� �ెట6 ను ఒÚవ�ెట6 ను J"9EZ2ను, అPనను ]రF TxతటBC  J#S%Sన
9ారF �ారF; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 10101010 మ#Sయ	 TEను ఐగ	1ీNయ	ల ]���I
�ెగ	ళØ6  పం1ింAనటB6  ]]���I �ెగ	ళØ6  పం1ింAJ"; ] దండ� 1Lటలk ప�ట-Cన

దుర¶ంధమ	 ] TxZి�ా రంధKమ	లక; ఎక;� నంత%ా ] ¸°వనులను ఖడ¶ మ	�ేత
హతమ	�ేPంA ] గ	ఱÃమ	లను ��ల6 12ట-C ంAJ"; అPనను ]రF Tx తటBC
J#S%Sన9ారF �ారF; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 11111111 �ేవ�డ� ¯��ొమ %tnఱాÞ లను
బ¢ర6�ోZి Txశనమ	 �ేZినటB6  TEను ]లk ��ంద#S" Txశనమ	�ేయ%ా ]రF
మంటలkనుం(f ¬యబ(fన ��రవ�లsౖనటBC  త1ిuంచు ��ంట-#S; అPనను ]రF Tx
తటBC  J#S%Sన9ారF �ారF; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 12121212 �ాబట-C  ఇW\ా P�Úయ	 ల�#ా,
]PQడల TEల�గ	TE �ేయ	దును గనుక ఇW\ా  P�Úయ	ల�#ా, ] �ేవ�"
స"`¥�" కనబడ�ట�?r Zిదz  పడ�(f. 13131313 పర�తమ	లను "ర�1ించు9ాడ�ను
%ా>" ప�ట-C ంచు9ాడ�ను ఆయTE. ఉదయమ	న *కట- కమ4 జ³య	9ాడ�ను
మనుషp�ల ãచనల; 9ా#S�I �ె>య జ³య	9ాడ�ను ఆయTE; భ�!±క�
ఉన`తసÍలమ	 ]ద సంచ#Sంచు �ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయ	నగ	
PQ�9ా అ" ఆయనక; 1LరF.
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1111 ఇW\ా P�ల;9ారల�#ా, !మ	4నుగ�#Sd TET:తpN  ఈ అంగల�రFu మ�ట
ఆల�Iంచు(f. 2222 కన�కPQ�న ఇW\ా P�ల; కc>��PQను, ఆ�� మ#?న`ట-�I"
ల�వదు; ల�వT:తpN 9ా (ొకడ�ను ల�క ఆ�� భ�!]ద పడ9Eయబ(fయ	న`��. 3333
పKభ	9:ౖన PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాఇW\ా P�ల; 9ా#Sలk 9:P�మం��PQ�
బయల; 9:È6న పటCణసుÍ  లలk నూరFమం�� త1ిuంచు��" వతpN రF;
నూరFమం��PQ� బయల;9:È6న పటCణసుÍ లలk ప��మం�� త1ిuంచు��" వతpN రF. 4444
ఇW\ా P�Úయ	ల�� PQ�9ా Z2లVచుdన �ేమన%ానTx`శ\Pంచు(f,
నTx`శ\PంAనPQడల ]రF బKదుక;దురF. 5555 బé�ేల;ను ఆశ\Pంపక;(f, %Sల�¶
ల;లk పK9Ehంపక;(f, బ¿P�#?ªబµక; 9:ళ6క;(f; %Sల�¶ ల; అవశ�మ	%ా
�ెరపటCబ(f��వ�ను, బé�ేల; &న�మగ	ను. 6666 PQ�9ాను ఆశ\Pంచు(f;
అప�డ� ]రF బKదుక; దురF, ఆశ\Pంప"PQడల బé�ేల;లk ఎవరFను ఆ#Su
9Eయల�క;ండ అ%S` ప(fనటB6  ఆయన ãZLప� సంతJ]ద ప(f �x"
Txశనమ	�ేయ	ను. 7777 Tx�యమ	ను అTx�య మ	నక; మ�#Sd, J" TEలను
పడ9Eయ	9ారల�#ా, 8888 ఆయన సపNఋÌీ నmతKమ	లను మృగ�రª నmతKమ	ను
సృÌిC ంAన9ాడ�, �ారF *కట-" ఉదయమ	%ా మ�రFd 9ాడ�, పగట-" #ాJK
*కట-వలs మ�రFu�ేయ	9ాడ�, సమ	దKజలమ	లను 1ి>A 9ాట-" భ�!]ద
��#S6  �ారజ³య	9ాడ�. 9999 ఆయన 1LరF PQ�9ా; బల� ఢ��ల]���I ఆయన
Txశమ	 �ె1ిuంప%ా దుర¶మ	ల; �ాడగ	ను. 10101010 అP�ే గ	మ4మ	లk ">A బ	��z
�ెప�9ా#S ]ద జనుల; పగపటBC దురF; య�xరÍ మ	%ా మ�టల�డ� 9ా#S"



అస ©̈�ంచు��ందురF. 11111111 �ోష"వృJN �I ర�కల; ప�చుd��" Jమంతpలను
బµధ12టBC చు, గ	మ4మ	నక; వచుd áద9ా#S" అTx�యమ	 �ేయ	టవలన 12121212 
] అప #ాధమ	ల; V¯ాN రమ	లsౖనవ"య	, ] �ాపమ	ల; �ర ���నవ"య	
TET:రFగ	దును. ద#SదుK ల±దw  పంట ¹ప�లను ప�చుd��నుచు ]రF 9ా#S"
అణగ�ొKక;� దురF గనుక మల;ప�#ాళ6�� ]రF ఇండ�6 కటBC ��"నను 9ాట-లk
]రF �ాప�రమ	ండరF, శృం%ార���న �xK m ��టల; ]రF Txట-నను ఆ పండ6
రసమ	 ]రF �xK గరF. 13131313 ఇ�� �ెడ��ాలమ	 గనుక ఈ �ాలమ	న బ	��zమంతpడ�
ఊరక;ండ�ను. 14141414 ]రF బKదుక;నటB6  �×డ� V(fA �¤ల; 9:దక;(f; ఆల�గ	
�ేZినPQడల ]రను��ను ��ప�న �ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	
PQ�9ా ]క; ��డ�%ానుండ�ను. 15151515 �×డ�ను �ే�ÌింA �¤ల;ను 1LK!ంచుచు,
గ	మ4మ	లలk Tx�యమ	 ZిÍ రపరచు(f; ఒక 9Eళ �ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	ల
క¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా ãZLప� సంతJలk W ÌింAన9ా#Sయందు
క"క#Sంచును. 16161616 �ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	T:ౖన పKభ	వగ	 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాTEను ] మధ� సంచ#Sంపబ¢వ� చుTx`ను గనుక
#ాజమ�ర¶మ	ల"`ట-లk అంగల�రFu Vనబడ�ను, �ధుల"`ట-లk జనుల; కc(f
అã� శ\మ అందురF; అంగల�రFdటక; 9ారF ZLద�%ాండKను 1ిల;తpరF;
#�దనమ	�ేయ TEరFuగల9ా#S" అంగల�రFdటక; 1ి>1ింతpరF. 17171717
�xK m��టల"`ట-లk #�దనమ	 Vనబడ�ను. 18181818 PQ�9ా ��నమ	 #ావలsన"
ఆశ12టBC  ��"య	న` 9ారల�#ా, ]క; శ\మ; PQ�9ా ��నమ	 వచుdటవలన
]క; పKãజన�¤!? అ�� 9:ల;గ	�ాదు, అంధ�ారమ	. 19191919 ఒకడ� Zింహమ	
TUదwనుం(f త1ిuంచు ��న%ా ఎల;గ	 బంట- PQదు#?rనటBC , 9ాడ� ఇంట-లk"�I



��P %�డ]ద �ెP�9Eయ%ా �ామ	 9ా" కరA నటBC  ఆ ��నమ	ండ�ను. 20202020
PQ�9ా ��నమ	 "జమ	%ా 9:ల;%?rయ	ండదు �ా�x? 9:ల;గ	 ఏమ�తKమ	ను
ల�క అ�� �ారF*కట-%ా ఉండ�x? 21212121 ] పండ�గ ��నమ	లను TEను
అస ©̈�ంచు��నుచుTx`ను; 9ాట-" చమ	%ా ఎంచు చుTx`ను; ] వKత
��నమ	లలk కల;గ	 9ాసనను TEను ఆఘ�Ö ణÝంపTUల6 ను. 22222222 Txక;
దహనబల;లను T:ౖ9Eద� మ	లను ]ర#SuంAనను TEను 9ాట-" అం%§క#Sంపను;
సమ�¥xన బల;ల;%ా ]ర#Suంచు ��\ V�న ప�వ�లను TEను చూడను. 23232323 ]
�ాటల ధ�" Tx±దwనుం(f �¾లగ"య	�(f, ] స�రమండలమ	ల Txదమ	
Vనుట Txక; మనసుqల�దు. 24242424 ళØ6  �ా#SనటB6 %ా Tx�యమ	 జరFగ"య	�(f,
%tపu పK9ాహమ	వలs J" పKవ ©̈ంప "య	�(f. 25252525 ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా,
అరణ�మందు నల;వ�� సంవతqరమ	ల; ]రF బల;లను T:ౖ9Eద�మ	లను Txక;
అ#SuంAJ#ా? 26262626 ]రF ] �ేవతPQ�న ¹లsక; గ	(xర మ	ను, ]రF
12టBC ��"న Vగ\హమ	ల 1ీఠమ	ను ]రF ¹Zి��" వAdJ#S గ�x. 27272727 �ాబట-C
TEను దమసు� పటCణమ	 అవత>�I !మ	4ను �ెర%t" ��వ�దును అ"
PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�; ఆయన 1LరF Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	 �ేవ�డ�.

ఆ¹సు 6ఆ¹సు 6ఆ¹సు 6ఆ¹సు 6

1111 Zీãనులk "#S��xరమ	%ా నున`9ా#S�I శ\మ, ��¹Ö ను పర�తమ	ల]ద
"hdంత%ా "వZించు9ా#S�I శ\మ; ఇW\ా P�ల;9ా#S�I V�xరణకరNలsౖ జనమ	లలk
మ	ఖ� జనమ	నక; 12దwలsౖన9ా#S�I శ\మ 2222 కల�`క; ��P V�x#Sంచు(f;
అక�డనుం(f హమ�తp మ}ప�రమ	నక; ��వ�(f, Óి>ÌీNయ	ల పటCణ���న



%ాతpనక; ��వ�(f; అV ఈ #ాజ�మ	లకంటM %tపuV గ�x; 9ాట- స#Sహదుw ల; ]
స#Sహదుw లకంటM VWాల���నV గ�x. 3333 ఉపదKవ ��నమ	 బహÑదూరమ	ననున`
దను��" అTx�యప� ¬రFu ¬రFdట�?r ] మధ� ]రF 1ీఠమ	ల; ¯ాÍ 1ింతpరF.
4444 దంతప� మంచమ	ల]ద పరFండ�చు, �ానుuల]ద తమ	4ను �xచు��నుచు,
మందలk W \ష¡ ���న %tఱÃ1ిల6 లను ¯ాలలk" ��\ V�న దూడలను వ¥�ంA ´¢జనమ	
�ేయ	 దురF. 5555 స�రమండలమ	�� క>Zి 1ిAd�ాటల; �ాడ�చు, �x�దువలsTE
9ాPంచు 9ాద�మ	లను క>uంచు ��ందురF. 6666 �ాతKలలk �xK �Ôరసమ	��Zి
�ానమ	 �ేయ	చు ప#Sమళ �ైలమ	 ప�Zి��నుచుందురF %ా" ãZLప�
సంతJ9ా#S�I క>%Sన ఉపదKవమ	ను గ	#SంA AంతపడరF. 7777 �ాబట-C  �ెరలk"�I
మ	ందు%ా ��వ� 9ా#S�� కc(x �రF �ెరలk"�I ��వ�దురF; అప�డ�
సుఖ�సక;N ల; �ేయ	 ఉతqవధ�" గJంచును. య��Åబ	 సంతJ9ా#Sక;న`
గర�మ	 Txకసహ�మ	; 9ా#S నగరFలక; TEను V#�¥�T:ౖJ" గనుక 9ా#S
పటCణమ	లను 9ాట-లk" సమసNమ	ను శతpK వ�ల వశమ	 �ేZ2దన" 8888 పKభ	9:ౖన
PQ�9ా తన��డ" పKమ�ణమ	 �ేZ2ను; ఇ�ే �ేవ� డ�ను
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 9999 ఒక క;టBంబమందు ప��మం��
మనుషp�ల;ం(fనను 9ారF చతpN రF. 10101010 ఒక" �xయ��� �ాలdబ¢వ� 9ా"��కcడ
ఎమ	కలను ఇంట-లkనుం(f బయట-�I ��"��వ�ట�?r శవ మ	ను ఎJNనప�డ� ఇంట-
9:నుకట- ´µగమ	న ఒక"చూA Pంట-లk మ#S ఎవ#?rన !%S>య	Tx`#ా? య"
అడ�గ%ా అతడ�ఇం�?వరFను ల�రనును; అంతట �xయ� ��ట6 నునుVక
TE!య	 పల;కక ఊరక;ండ�మ	, PQ�9ాTxమమ	 స4#Sంచకcడదు; 11111111
ఏలయన%ా %tపu క;టBంబమ	ల; �ాడగ	న"య	, Aన` క;టBంబమ	ల; *>



��వ�న"య	 PQ�9ా ఆజ® ఇAdయ	Tx`డ� 12121212 గ	ఱÃ  మ	ల; బండల]ద
పరF%?తpN Tx? అట-C�bట ఎవ#?rన ఎదుw ల�� దును`దు#ా? అPనను మ�శ�IN�ేతTE
బలమ	 �ెచుd��ందుమ" �ెప���ను ]రF, వ�రÍ���న �x""బట-C  సం��Ìించు
]రF, 13131313 Tx�యమ	ను �ర���న అTx� యమ	%ాను, Jఫలమ	ను
�రదు#ా4ర¶మ	%ాను మ�#Sd J#S. 14141414 ఇందుక; �ేవ�డ�ను Z2ౖన�మ	ల
క¥�పJయ	నగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, TEను ]
]���I ఒక జనమ	ను ర1ిuంతpను, 9ారF హమ�తpనక; ��వ�మ�ర¶మ	
nదల;��" అరణ�ప� న��వరక; !మ	4ను బµ¥�ంతpరF.

ఆ¹సు 7ఆ¹సు 7ఆ¹సు 7ఆ¹సు 7

1111 కడవ#S గ(fi  nల;చునప�డ� పKభ	9:ౖన PQ�9ా !డ�తలను ప�ట-C ంA
దరîన#§J%ా �x"" Txక; కనుపర �ెను; ఆ గ(fi  #ాàనక; #ావలZిన �Åత
అPన తరF9ాత n>Aన��. 2222 TEలను n>Aన పAdకయంతయ	 ఆ
!డ�తల; J"9EZినప�డ� పKభ	9:ౖన PQ�9ా, వ� దయ�ేZి m!ంచుమ	,
య��Åబ	 ����w  జనమ	గల 9ాడ�, అత(ేల�గ	 "ల;చును? అ" TEను
మనV�ేయ%ా 3333 PQ�9ా పWాd�xN పప(f అ�� జరFగద" Z2లV�ెdను. 4444
మ#Sయ	 అ%S`�ేత దం(fంపవలsన" అ%S` ర1ిuంA పKభ	9:ౖన PQ�9ా �x""
దరîన#§J%ా Txక; కను పర�ెను. అ�� వAd అ%ాధ���న మ} జలమ	ను
!ం%S9EZి, ¯ా�సÍ ~మ	ను !ంగ nదల;12ట-Cనప�డ� 5555 పKభ	9:ౖన PQ�9ా,
య��Åబ	 ����w  జనమ	గల 9ాడ�, అత(ేల�గ	 "ల;చును? మ�" 9Eయ	మ"
TEను మనV�ేయ%ా 6666 పKభ	9:ౖన PQ�9ా పWాd�xN పప(f అ��య	 జరFగద"



Z2లV�ెdను. 7777 మ#Sయ	 PQ�9ా �xను మటCప�గ	ండ� �ేత పటBC  ��" గ	ండ�
12ట-C  చక�%ా కటCబ(fన ±క %�డ]ద "ల;వబ(f ఇటB6  దరîన#§J%ా Txక;
కనుపర�ెను. 8888 PQ�9ాఆ¹సూ, క; కనబడ�చున`�ేమ"
నన`డ�గ%ాTxక; మటCప�గ	ండ� కనబడ�చున`ద" TEనంట-". అప�డ�
PQ�9ా Z2లVAdన�ేమన%ా Tx జనులగ	 ఇW\ా P�Úయ	ల మధ�ను
మటCప�గ	ండ� 9Eయ బ¢వ�చుTx`ను. TE"కను 9ా#S" �xట-��ను 9999 ఇ¯ాqక;
సంతJ9ారF ఏరuరAన ఉన`తసÍలమ	ల; �ా(ై��వ�ను, ఇW\ా P�Úయ	ల
పKJÌి¡ తసÍలమ	ల; Txశమగ	ను. TEను ఖడ¶ మ	 �ేత పటBC ��" య#tబµమ	
ఇంట-9ా#S]ద పడ�దును. 10101010 అప�డ� బé�ేల;లk" య�జక;(ైన అమజj� ఇW\ా
P�ల;#ాజ?ౖన య#tబµమ	నక; వరNమ�నమ	 పం1ిఇW\ా  P�Úయ	లమధ�
ఆ¹సు  ]ద క;టK �ేయ	 చుTx`డ�; 11111111 య#tబµమ	 ఖడ¶ మ	�ేత
చచుdన"య	, ఇW\ా P�Úయ	ల; తమ �ేశమ	ను V(fA �ెరలk"�I
��వ�దుర"య	 పKకట-ంచుచుTx`డ�; అత" మ�టల; �ేశమ	 స ©̈ంపజjలదు
అ" �ె>యజ³Z2ను. 12121212 మ#Sయ	 అమజj� ఆ¹సు�� ఇట6 T:ను�ºర �ద#§î,
త1ిuంచు��" య��x�ేశమ	నక; �ా#S ��మ	4; అచdటTE బ�ెNమ	
సం�ా��ంచు��నుమ	 అచdటTE  9ారN పKకట-ంచుమ	; 13131313 బé�ేల;, #ాà±క�
పKJÌి¡ తసÍలమ	 #ాజ¥x" పటCణ��� య	న`ందున  Vకను �x"లk  9ారN
పKకటన�ేయ కcడదు. 14141414 అందుక; ఆ¹సు అమజj��� ఇట6 T:ను TEను
పKవకNT:ౖనను �ాను, పKవకN ±క� hషp�డT:ౖనను �ాను, �ా" పసుల�ాప#ST:ౖ �¤(f
పండ�6  ఏరF��ను9ాడను. 15151515 Tx మందలను TEను �ాచు��నుచుండ%ా PQ�9ా
నను` 1ి>Aవ� ��P Tx జనులగ	 ఇW\ా P�ల;9ా#S�I పKవచనమ	 �ెప�మ"



Tx�� Z2ల V�ెdను. 16161616 PQ�9ా మ�ట ఆల�Iంచుమ	ఇW\ా P�Ú య	లను
గ�#Sd పKవAంపకcడద"య	 ఇ¯ాqక; సంతJ 9ా#S" గ�#Sd మ�ట
జjరVడ�వకcడద"య	 వ� ఆజ® ఇచుdచుTx`9E. 17171717 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా ´µర� పటCణమందు 9Eశ�యగ	ను,  కcమ�రFల;ను
క;మ�#?Nల;ను ఖడ¶ మ	�ేత కcల;దురF,  భ�! నూల;�ేత V´µ%Sంపబడ�ను,
వ� అపVతK���న �ేశమందు చతpN వ�; అవశ�మ	%ా ఇW\ా P�Úయ	ల; తమ
�ేశమ	 V(fA �ెర%tనబడ�దురF.

ఆ¹సు 8ఆ¹సు 8ఆ¹సు 8ఆ¹సు 8

1111 మ#Sయ	 పKభ	9:ౖన PQ�9ా దరîన#§J%ా 9EసV �ాలప� పండ6 గంప ±కట-
Txక; కనుపరA 2222 ఆ¹సూ, క; కనబడ�చున`�ేమ"
నన`డ�గ%ా9EసV�ాలప� పండ6 గంప Txక; కనబడ�చున`ద" TEనంట-", అప�డ�
PQ�9ా Tx�� Z2లVAdన�ేమన%ాTx జనులగ	 ఇW\ా P�Úయ	లక; అంతమ	
వ�ేdయ	న`��, TE"కను9ా#S" V�xరణ�ేయక మ�నను. 3333 పKభ	9:ౖన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా మం��రమ	లk 9ారF �ాడ� �ాటల; ఆ ��నమ	న
పKల�పమ	లగ	ను, శవమ	ల; లsక�క; ఎక;� వగ	ను, పKJసÍలమందును అV
�ార9Eయబడ�ను. ఊర క;ండ�(f. 4444 �ేశమందు áదలను !ం%S9Eయను
ద#SదుK లను మ�1ి9Eయను �ÅరF9ారల�#ా, 5555 త�మ	 Aన`��%ాను ర��ాP
PQక;�వ��%ాను �ేZి, �ొంగ�xK సు �ేZి, మనమ	 ¥xన�మ	ను అమ	4నటB6
అమ�9ాస� PQప�(ై ��వ�T°, మనమ	 %�ధుమలను అమ4కమ	 �ేయ	నటB6
VW\ా ంJ��నమ	 ఎప�డ� గJంA��వ�T° య" �ెప���ను 9ారల�#ా, 6666



ద#SదుK లను 9:ం(f�I ��నునటB6 ను �ాదరmల "Ad áద9ా#S" ��నునటB6 ను చచుd
¥xన�మ	ను మనమ	 అమ	4దమ	 రండ" VW\ా ంJ��న ��ప�(ై��వ�T° అ"
�ెప���ను9ారల�#ా, ఈ మ�ట ఆల�Iంచు(f. 7777 య��Åబ	 ±క�
అJశయ�సuదమ	 ��డ" PQ�9ా పKమ� ణమ	
�ేయ	న�ేమన%ా9ా#S�I\యలను TET:న`డ�ను మరFవను. 8888 ఇందును గ�#Sd
భ�! కం1ించ�x? �x" "9ాసులందరFను అంగల�రd#ా? T:ౖల;న�� ��ంగ	నటB6
భ�! అంతయ	 ఉబ	క;ను, ఐగ	ప�N �ేశప� T:ౖల;న��వలs అ�� ఉబ	క;ను,
!సKPÀమ	 �ేశప�న��వలs అ�� అణ%S ��వ�ను. 9999 పKభ	9:ౖన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాఆ ��నమ	న TEను మ¥x�హ`�ాలమందు సూరF�" అసN
!ంపజ³య	దును. పగట-9Eళను భ�!�I *కట- కమ4 జ³య	దును. 10101010 ]
పండ�గ ��నమ	లను దుఃఖ��నమ	ల;%ాను ] �ాటలను పKల�పమ	ల;%ాను
మ�రFdదును, అంద#S" nలల]ద %�T:పటC  కటBC ��నజ³య	దును, అంద#S
తలల; బ¢(f�ేZ2దను, ఒక"�I కల;గ	 ఏకప�తK Wóకమ	 వంట- పKల�పమ	 TEను
ప�ట-C ంతpను; �x" అంత���నమ	 �ర���న శ\మ ��నమ	%ా ఉండ�ను. 11111111
#ాబ¢వ� ��నమ	 లందు �ేశమ	లk TEను �Ôమమ	 ప�ట-C ంతpను; అ�� అన`
�ానమ	ల; ల�క��వ�ట�ేత కల;గ	 �Ôమమ	�ాక PQ�9ా మ�టను
Vనక��వ�టవలన కల;గ	 �Ôమమ	%ా ఉండ�ను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 12121212
�ాబట-C  జనుల; PQ�9ా మ�ట 9:దక;ట�?r PÀ సమ	దKమ	నుం(f ఆ
సమ	దKమ	వరక;ను ఉతN ర��క;�నుం(f త�రFu��క;�వరక;ను సంచ#SంచుదురF

%ా" అ�� 9ా#S�I �ొరకదు; 13131313 ఆ ��నమందు చక�" కన�ల;ను ¸°వనుల;ను
ద1ిu�ేత ¯�మ4Zిల;6  దురF. 14141414 ��¹Ö ను±క� �ోషమ	నక; �ారణమగ	�x"



��డ"య	, �xనూ,  �ేవ�" yవమ	��డ"య	, బ¿P� #?ªబµ మ�ర¶
yవమ	��డ"య	 పKమ�ణమ	 �ేయ	9ారF ఇకను ల�వక;ండ కcల;దురF.

ఆ¹సు 9ఆ¹సు 9ఆ¹సు 9ఆ¹సు 9

1111 PQ�9ా బ>1ీఠమ	నక; 12ౖ%ా ">Aయ	ండ�ట TEను చూAJ". అప�డ�
ఆయన Tx �ాజ® ఇAdన �ేమన%ాగడపల; కద>��వ�నటB6 %ా 12ౖ కమ	4లను��ట-C
9ారంద#S తలల]ద 9ాట-" పడ9EZి పగ	ల%tటBC మ	; తరF9ాత 9ా#Sలk ఒకడ�ను
త1ిuంచు��నక;ండను, త1ిuంచు ��ను9ా#Sలk ఎవడ�ను బKదుకక;ండను TEను
9ా#Sనంద#S" ఖడ¶ మ	�ేత వ¥�ంతpను. 2222 9ారF �ా�xళమ	లk ��Ad ��Pనను
అచdటనుం(f Tx హసNమ	 9ా#S" బయట-�I ల�గ	ను; ఆ�ాశమ	న�?�I�
��Pనను అచdటనుం(f 9ా#S" ��ం1ి �ె�ెdదను. 3333 9ారF క#?4ల;
పర�తhఖరమ	న �x%Sనను TEను 9ా#S" 9:ద�Iపట-C  అచdటనుం(f ¬Zి��"
వ�ెdదను; Tx కను`లక; కనబడక;ండ 9ారF సమ	దKమ	లk మ	"%Sనను
అచdట- సరuమ	నక; TETxజ®  ఇతpN ను, అ�� 9ా#S" కరచును. 4444 తమ
శతpK వ�ల�ేత 9ారF �ెరపటCబ(fనను అచdట TEను ఖడ¶ మ	న �ాజ® ఇతpN ను, అ��
9ా#S" హతమ	 �ేయ	ను; �¤ల;�ేయ	టక; �ాదు �×డ� �ేయ	ట�³ Tx దృÌిC
9ా#S]ద "ల;ప�దును. 5555 ఆయన Z2ౖన�మ	లక¥�పJ యగ	 PQ�9ా; ఆయన
భ�!" nతN%ా అ�� క#S%S ��వ�ను, అందులk" "9ాసులందరFను
పKల�1ింతpరF, T:ౖల;న��వలsTE అ��యంతయ	 ఉబ	క;చుండ�ను, ఐగ	ప�N  �ేశప�
T:ౖల;న��వలsTE అ�� అణ%S��వ�ను. 6666 ఆ�ాశమందు తన��ర�?r �¤డగదుల;
కటBC ��ను9ాడ�ను, ఆ�ాశమండల మ	నక; భ�!యందు ప�Txదుల;



9Eయ	9ాడ�ను ఆయTE, సమ	దKజలమ	లను 1ి>A 9ాట-" భ�!]ద
పKవ ©̈ంపజ³య	9ాడ�ను ఆయTE; ఆయన 1LరF PQ�9ా. 7777
ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, ]రFను కcÌీయ	 ల;ను Tx దృÌిC �I సమ�నుల; �ా#ా?
TEను ఐగ	ప�N  �ేశ మ	లkనుం(f ఇW\ా P�Úయ	లను, కâ�N రF �ేశమ	లk నుం(f
Óి>ÌీNయ	లను, �×రF�ేశమ	లkనుం(f Zి#Sయనులను ర1ిuంAJ". 8888 పKభ	9:ౖన
PQ�9ా కను` ఈ �ా1ిÌి¡  #ాజ�మ	]దనున`��, �x"" భ�!]ద
ఉండక;ండ Txశనమ	 �ేతpను. అP�ే య��Åబ	 సంతJ9ా#S"
సర�Txశమ	�ేయక V(fA 12టBC దును; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 9999 TETxజ®
ఇయ�%ా ఒకడ� ¥xన�మ	 జలs6 డ�� జ>6ంAనటB6  ఇW\ా P�Úయ	లను
అన�జనులంద#Sలk జ>6ం తpను %ా" ±క Aన` %Sంజ?ౖన TEల #ాలదు. 10101010 ఆ
�×డ� మనలను త#S! పటCదు, మన±దwక; #ాదు అ" Tx జను లలk అను��ను
�ా�ాతp4లందరFను ఖడ¶ మ	�ేత చతpN రF. 11111111 ప(f��Pన �x�దు గ	(xరమ	ను
ఆ ��నమ	న TEను ల�వT:JN  �x" %�డను బµగ	�ేZి �x" ��Pన �bట6 ను
బµగ	�ేZి, ఎ�ోమ	 W షమ	ను Tx Txమమ	 ధ#SంAన అన�జనులనంద#S" Tx
జనుల; స�తంJKంచు��నునటB6  12121212 ప�ర�ప�#§J%ా �x"" మరల కటBC దును;
ఈల�గ	 జ#S %Sంచు PQ�9ా 9ాక;� ఇ�ే. 13131313 #ాబ¢వ� ��నమ	లలk �Åయ	9ారF
దును`9ా#S 9:ంటTE వతpN రF; VతNనమ	 చల;6  9ా#S 9:ంటTE �xK mపండ�6
�¾K క;�9ారF వతpN రF; పర�త మ	లనుం(f మధుర���న �xK �Ôరసమ	 సKVంచును,
��ండ ల"` రస¥xరలగ	ను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 14141414 మ#Sయ	
శ\మTUందుచున` Tx జనులగ	 ఇW\ా P�Úయ	లను TEను �ెరలkనుం(f
ర1ిuంతpను, �ా(ైన పటCణమ	లను మరల కటBC ��" 9ారF �ాప�రమ	ందురF,



�xK m��టల; Txట- 9ాట- రసమ	ను �xK గ	దురF, వనమ	ల;9EZి 9ాట- పండ6 ను
JందురF. 15151515 9ా#S �ేశమందు TEను 9ా#S" TxటBదును, TEను 9ా#S�IAdన
�ేశమ	లkనుం(f 9ారF ఇక 12#S�I9Eయ బడర"  �ేవ�(ైన PQ�9ా
Z2లVచుdచుTx`డ�.

ఓబ�x� 1ఓబ�x� 1ఓబ�x� 1ఓబ�x� 1

1111 ఓబ�x�క; క>%Sన దరîనమ	. ఎ�ోమ	ను గ	#SంA పKభ	వగ	 PQ�9ా
Z2లVచుdన��. PQ�9ా±దw నుం(f వAdన సమ��xరమ	 మ�క;
Vనబ(ెను. ఎ�ోమ	 ]ద య	దzమ	 �ేయ	దమ	 లsండ" జనులను #³ప�ట�?r
దూత పంపబ(fయ	Tx`డ�. 2222 TEను అన�జనులలk "ను` అల;u "%ా �ేZిJ",
వ� బహÑ%ా తృణ÷క#Sంపబడ�దువ�. 3333 అతp�న`త���న పర�తమ	ల]ద
ఆZీనుడ9:ౖయ	ం(f ��ండ సందులలk "వZించు9ా(xనను` �I\ం���I పడ
�ోKయగల9ా(ె వడ" అను��ను9ా(x,  హృదయప� గర�మ	�ేత వ�
¹స��JV. 4444 ప�f#ాà గ�డంత PQతpN న "9ాసమ	 �ేZి��" నmతKమ	లలk
వ� �x" కట-Cనను అచdటనుం(fయ	 TEను "ను` �I\ంద పడ9Eతpను; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. 5555 �bరFల� %ా" #ాJK కన`మ	 9Eయ	9ా#³ %ా"  ]���I
వAdనPQడల తమక; �ావలZినంతమటBC క; �ోచు��ందురF గ�x. �xK m పండ6 ను
ఏరF9ారF ±దwక; వAdనPQడల ప#S%? P�రF ��ను9ా#S�I ��ంత
య	ండ"తpN రFగ�x; "ను` చూడ%ా వ� బÐJN %ా �ె(f��Pయ	Tx`వ�. 6666
ఏWావ� సంతJ 9ా#S ¯�మ	4 ¯��x చూడబడ�ను; 9ారF �xA 12ట-Cన
ధనమంతయ	 పటCబడ�ను. 7777 �� సం¥��ేZిన 9ారF "ను` తమ



స#Sహదుw వరక; పం1ి9Eయ	దురF; �� సమ�¥xన మ	%ా ఉన`9ారF "ను`
¹సప�Ad క; బల��x�రమ	 �ేయ	దురF; 9ారF  యన`మ	 J"  ��రక;
ఉ#S ±డ�i దురF; ఎ�ోమ	నక; V9Eచన ల�క��PQను. 8888 ఆ ��నమందు ఏWావ�
పర�తమ	లలk V9Eచన ల�క��వ�నటB6  ఎ�ోమ	లkనుం(f జj® నులను
Txశమ	�ేతpను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 9999 �ేమ�నూ,  బల�ఢ��ల; Vస4య
nందుదురF, అందువలన ఏWావ�±క� పర�త "9ాసు లందరF హతpలsౖ
"ర�4లమగ	దురF. 10101010  స�దరFలsౖన య��Åబ	 సంతJ�I వ� �ేZిన
బల��x�రమ	ను బట-C  వ� అవమ�నమ	 TUందుదువ�, ఇక T:న`ట-�I" ల�క;ండ
వ� "ర�4లమగ	దువ�. 11111111 వ� పగ9ాడ9:ౖ ">Aన ��న మందు, పర�ే�ల;
9ా#S ఆZిN " పటBC ��"��Pన ��న మందు, అను�ల; 9ా#S గ	మ4మ	లలk"�I
��రబ(f PQర�ష ల�మ	]ద *టB6 9EZిన ��నమందు వ�ను 9ా#S�� క>Zి
��ంట-V గ�x. 12121212  స�దరF" శ\మ�నుభవ��నమ	 చూA వ� ఆనందnంద
తగదు; య��x9ా#S Txశన ��నమ	న 9ా#S ZిÍJ"చూA వ� సం��Ìింపతగదు;
13131313 Tx జనుల ఆప��wనమ	న వ� 9ా#S గ	మ4మ	లలk"�I ��రబడ దగదు; 9ా#S
ఆప��wనమ	న వ� సం��షపడ�చు 9ా#S బµధను చూడతగదు; 9ా#S
ఆప��wనమ	న వ� 9ా#S ఆZిN " పటBC ��నతగదు; 14141414 9ా#Sలk త1ిuంచు��"న9ా#S"
సంహ #Sంచుటక; అడi��K వలలk వ� "ల;వతగదు, శ\మ��న మందు అత"�I
W ÌింAన9ా#S" శతpK వ�ల�ేJ�I అపu%Sంప తగదు. 15151515 PQ�9ా��నమ	
అన�జనులంద#S]���I వచుd చున`��. అప�డ� వ� �ేZినటäC  క;ను
�ేయబడ�ను, వ� �ేZిన�ే  T:JN]���I వచుdను. 16161616 ]రF Tx ప#S�దz  ���న
��ండ]ద �xK %SనటB6  అన�జనులందరFను "త�మ	 �xK గ	దురF; �xమ	 ఇక



T:న`డ� నుండ"9ా#?rనటB6  9ా#³!య	 !గ	లక;ండ �xK గ	దురF. 17171717 అP�ే
Zీãను ��ండ పKJÌి¡ తమగ	ను, త1ిuంచు��"న9ారF �x"]ద "వZింతpరF,
య��Åబ	 సంతJ9ారF తమ ¯ా�సÍ ~మ	లను స�తంJKంచు��ందురF. 18181818 మ#Sయ	
య��Åబ	 సంతJ 9ారF అ%S`య	, ãZLప� సంతJ9ారF మంటయ	 అగ	దురF;
ఏWావ� సంతJ9ారF 9ా#S�I ��య��ాల;%ా ఉందురF; ఏWావ� సంతJ9ా#Sలk
ఎవడ�ను త1ిuంచు��న క;ండ ãZLప� సంతJ9ారF 9ా#Sలk మం(f 9ా#S"
�ాల;dదురF. PQ�9ా మ�ట PAdయ	Tx`డ�. 19191919 ద�fణ ��క;�న
"వZించు9ారF ఏWావ�±క� పర�త మ	ను స�తంJKంచు��ందురF;
����xనమందుండ�9ారF Óి>ÌీNయ	ల�ేశమ	ను స�తంJKంచు��ందురF; మ#Sయ	
ఎâKా P]య	ల భ�మ	లను ��¹Ö నునక; �ే#Sన ��లమ	ను 9ారF
స�తంJKంచు��ందురF. బ¿Tx�] య	ల; %Sల�దు�ేశమ	ను
స�తంJKంచు��ందురF. 20202020 మ#Sయ	 ఇW\ా P�Úయ	ల దండ�, అన%ా 9ా#Sలk �ెర
పటCబ(fన9ారF ¯ా#?పతpవరక; కTxయ	ల �ేశమ	ను స�తంJKంచు��ందురF;
PQర�షల�మ	9ా#Sలk �ెరపటC  బ(f Z2âా#ాదునక; ��Pన9ారF ద�fణ�ేశప�
పటCణ మ	లను స�తంJKంచు��ందురF. 21212121 మ#Sయ	 ఏWావ�±క� ��ండక;
¬రFu¬రFdట�?r Zీãను ��ండ]ద రmక;ల; ప�టBC దురF; అప�డ� #ాజ�మ	
PQ�9ా�� యగ	ను.

ãTx 1ãTx 1ãTx 1ãTx 1

1111 PQ�9ా 9ాక;� అ!తNP క;మ�రF(ైన ãTxక; పKత�m��� PÀల�గ	
Z2లV�ెdను. 2222 T:9:పటC  ణసుÍ ల �ోషమ	 Tx దృÌిC �I �రమ�PQను గనుక వ�



ల�A T:9: మ} పటCణమ	నక; ��P �x"�I దుర¶J కల;గ	న" పKకట-ంప�మ	.
3333 అP�ే PQ�9ా స"` ¥�లkనుం(f త#§ªషp పటCణమ	నక; �ా#S��వలsన"
ãTx ±1Luక; ��P త#§ªషpనక; ��వ� ఒక ఓడను చూA, పKయ�ణమ	నక;
�³వ� ఇAd, PQ�9ా స"`¥�లk "ల;వక ఓడ9ా#S��కc(f త#§ªషpనక;
��వ�టక; ఓడ ఎ�?�ను. 4444 అP�ే PQ�9ా సమ	దKమ	]ద 12దw  %ా>
ప�ట-C ంప%ా సమ	దKమందు %tపu తp�ాను #³%S ఓడ బదwలsౖ��వ�గJ వ�ెdను. 5555
�ాబట-C  TxVక;ల; భయ ప(f, పKJ9ాడ�ను తన తన �ేవతను �Kా #SÍంA, ఓడ
చులకన �ేయ	ట�?r అందులk" సరక;లను సమ	దKమ	లk �ార9EZి#S. అపuట-�I
ãTx, ఓడ ��గ	వ´µగమ	నక; ��P పండ���" %ాఢ "దK��Pయ	ం(ెను 6666 
అప�డ� ఓడTxయక;డ� అత" ±దwక; వAd, ఓPÀ "దK బ¢�x,
�³!వAdన��? ల�A  �ేవ�" �Kా #SÍంచుమ	, మనమ	 �xవక;ండ ఆ �ేవ�డ�
మనయందు క"క#Sంచు TE¹ అT:ను. 7777 అంతలk ఓడ 9ారF ఎవ""బట-C  ఇంత
�×డ� మనక; సంభVంAన�� �ె>య	ట�?r మనమ	 *టB6  9Eతమ	 రండ"
±క#S�� ఒకరF �ెప���", *టB6  9Eయ%ా *ట- ãTx]���I వ�ెdను. 8888 �ాబట-C
9ారF అత" చూA PQవ#S"బట-C  ఈ �×డ� మ�క; సంభ Vం�ెT°, 
9ా��ార�¤!టù,  9:క�డనుం(f వAd J9Ù,  �ేశ�¤�ో,  జన�¤�ో, PÀ
సంగJ యంతయ	 మ�క; �ె>యజ³య	మన%ా 9999 అతడ� 9ా#S�� ఇట6 T:ను TEను

¼̈áKయ	డను; సమ	దKమ	నక;ను భ�!�I" సృÌిC కరNPQ� ఆ�ాశమందుండ�
�ేవ�(ైయ	న` PQ�9ాయందు TEను భయభక;N ల;గల 9ాడT:ౖ య	Tx`ను.
10101010 �xను PQ�9ా స"`¥�లkనుం(f �ా#S ��వ�చున`టBC  అతడ� ఆ
మనుషp�లక; �ె>యజ³Zి య	ం(ెను గనుక 9ా#ా సంగJ �ె>Zి��" మ#Sంత



భయ ప(fవ� �ేZిన ప" ఏమ" అత" న(f%S#S. 11111111 అప�డ� 9ారFసమ	దKమ	
��ంగ	చున`��, తp�ాను అ¥�కమ� చున`��, సమ	దKమ	 మ�]���I #ాక;ండ
"మ4ÈంచునటB6  �¤మ	  �³! �ేయవలsన" అత" నడ�గ%ా ãTx 12121212
నను`బట-CP� PÀ %tపuతp�ాను ]]���Iవ�ెdన" Txక; �ె>Zియ	న`��;
నను` ఎJN  సమ	దKమ	లk పడ9Eయ	(f, అప�డ� సమ	దKమ	 ]]���I #ాక;ండ
"మ4Èంచున" అతడ� 9ా#S�� �ె1ిuనను 13131313 9ారF ఓడను ద#S�I �ెచుd టక;
�ెడ6 ను బహÑ బలమ	%ా 9EZి#S%ా" %ా> తమక; ఎదు#?r తp�ాను బలమ	�ేత
సమ	దKమ	 ��ం%Sయ	ండ�ట వలన 9ా#S పKయత`మ	 వ�రÍమ�PQను. 14141414 �ాబట-C
9ారF PQ�9ా,  AతNపK�ారమ	%ా 9E �º" �ేZిJV; ఈ మనుషp�"బట-C
మమ	4ను లయమ	 �ేయక;ందువ� %ాక; "#�w Ìి" చం1ిJరన` TEరమ	
మ�]ద ¹పక;ందువ� %ాక అ" PQ�9ాక; మనV �ేZి��" 15151515 ãTxను
ఎJN  సమ	దKమ	లk పడ9EZి#S; పడ9Eయ%ాTE సమ	దKమ	 ��ంగక;ండ ఆ%?ను. 16161616
ఇ�� చూడ%ా ఆ మనుషp�ల; PQ�9ాక; !గ	ల భయప(f, ఆయనక; బ>
అ#SuంA nÖ క;�బళØ6  �ేZి#S. 17171717 %tపu మతq~మ	 ఒకట- ãTxను !ంగవలsన"
PQ�9ా "య!ంA య	ండ%ా ãTx మ�డ� ��నమ	ల; ఆ మతq~మ	
±క� కడ�ప�లk నుం(ెను.

ãTx 2ãTx 2ãTx 2ãTx 2

1111 ఆ మతq~మ	 కడ�ప�లkనుం(f ãTx PQ�9ాను ఈల�గ	న �Kా #SÍం�ెను. 2222
TEను ఉపదKవమ	లk ఉం(f PQ�9ాక; మనV�ేయ%ా ఆయన Txక;
పKతp�తN ర!�ెdను; �ా�xళగర»మ	లkనుం(f TEను �³కల; 9Eయ%ా వ� Tx



�Kా రÍన నం%§క#SంAయ	Tx`వ�. 3333 వ� నను` అ%ాధ���న సమ	దKగర»మ	లk
పడ9EZి య	Tx`వ�, పK9ాహమ	ల; నను` చుటBC ��"య	న`V, 
తరంగమ	ల;ను  కరFళØ6 ను నను` క1ిuయ	న`V. 4444  స"`¥�లkనుం(f TEను
9:>9Eయబ(fనను,  ప#S��xz లయ మ	తటBC  మరల చూ�ెదనను��ంట-". 5555
�Kా ణxంతమ	 వచుdనంత%ా జలమ	ల; నను` చుటBC  ��"య	న`V,
సమ	�xK %ాధమ	 నను` ఆవ#SంAయ	న`��. సమ	దKప�Txచు Tx
తలక;చుటBC ��" య	న`��. 6666 TEను మ#?న` ట-�I" ఎ�I�#ాక;ండ భ�!
గ(fయల; 9Eయబ(fయ	న`V; పర�తమ	ల ప�Txదులలk"�I TEను
��%Sయ	Tx`ను, Tx �ే9ా, PQ�9ా, వ� Tx �Kా ణమ	 కcపమ	లkనుం(f 12ౖ�I
ర1ిuంAయ	Tx`వ�. 7777 కcపమ	లkనుం(f Tx �Kా ణమ	 Txలk మ�#Sûల6 %ా TEను
PQ�9ాను జj® ప కమ	 �ేZి ��ంట-";  ప#S��xz లయమ	లk"�I ±దwక;
Tx మనV వ�ెdను. 8888 అసత����న వ�రÍ�ేవతలయందు లm�మ	ంచు9ారF తమ
కృ�ా¥xరమ	ను Vస#SèంతpరF. 9999 కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంA TEను క; బల;ల
న#Suంతpను, TEను nÖ క;���"న nÖ క;�బళ6ను �ె>6 ంపక మ�నను.
PQ�9ా±దwTE రmణ �ొరక;ను అ" �Kా #SÍం�ెను. 10101010 అంతలk PQ�9ా
మతq~మ	నక; ఆజ® ఇయ�%ా అ�� ãTxను TEల]ద క�I�9EZ2ను.

ãTx 3ãTx 3ãTx 3ãTx 3

1111 అంతట PQ�9ా 9ాక;� #?ండవ మ�రF ãTxక; పKత�m���
Z2లVAdన�ేమన%ా 2222 వ� ల�A T:9: మ}ప�రమ	నక; ��P TEను క;
�ె>యజ³య	 సమ� �xరమ	 �x"�I పKకటన �ేయ	మ	. 3333 �ాబట-C  ãTx ల�A



PQ�9ా Z2లVAdన ఆజ®పK�ారమ	 T:9: పటCణ మ	నక; ��PQను. T:9:
పటCణమ	 �ేవ�" దృÌిC �I %tపu�ై మ�డ� ��నమ	ల పKయ�ణమంత
ప#Sమ�ణమ	గల పటCణమ	. 4444 ãTx ఆ పటCణమ	లk ఒక ��న పKయ�ణ
మంతదూరమ	 సంచ#Sంచుచుఇక నల;వ�� ��నమ	లక; T:9: పటCణమ	
Txశనమగ	న" పKకటన�ేయ%ా 5555 T:9: పటCణప�9ారF �ేవ�"యందు
VWా�సమ	ంA ఉప9ాస ��నమ	 �xట-ంA, ఘనుల�! అల;uల�! అందరFను
%�T: పటC  కటBC ��"#S. 6666 ఆ సంగJ T:9: #ాàనక; Vనబ(f నప�డ� అతడ�ను
తన Zిం}సనమ	 ]దనుం(f ��%S,తన #ాజవసN �మ	ల; ¬Zి9EZి %�T:పటC  కటBC ��"
బ�(f�ెలk కcరFdం(ెను. 7777 మ#Sయ	 #ాజ?ౖన �xనును ఆయన మంతpK  ల;ను
ఆజ® ఇయ�%ా 8888 ఒక9Eళ �ేవ�డ� మనసుq JKప� ��" పWాdతNప�N (ై మనమ	
లయమ	�ాక;ండ తన �Å�ా%S` చల�6 రFd��నును గనుక మనుషp�ల; ఏ��య	
ప�చుd��న కcడదు, ప�వ�ల; %ా" PQదుw ల;%ా" %tఱÃల;%ా" �¤త
�¤యకcడదు, ళØ6  �xK గకcడదు, 9999 మనుషp� లందరF తమ దు#ా4ర¶మ	లను
V(fA �xమ	 �ేయ	 బల� �x�రమ	ను మ�"9Eయవలsను, మనుషp�ల�!
ప�వ�ల�! సమసNమ	ను %�T:పటC  కటBC ��నవలsను, జనుల; మనఃప�ర�
కమ	%ా �ేవ�" 9Eడ���నవలsను అ" దూతల; T:9: పటCణమ	లk �xట-ంA
పKకటన �ేZి#S. 10101010 ఈ T:9:9ారF తమ �ెడ� నడతలను మ�ను��న%ా 9ారF
�ేయ	చున` �I\యలను �ేవ�డ� చూA పWాdతNప�N (ై 9ా#S�I �ేయ	దు న" �xను
మ�ట PAdన �×డ��ేయక మ�T:ను.

ãTx 4ãTx 4ãTx 4ãTx 4



1111 ãTx �º"చూA బహÑ Aం�x�\ా ంతp(ై �Åప%Sంచు��" 2222 PQ�9ా, TEను Tx
�ేశమం దుండ%ా ఇటB6  జరFగ	న" TEనను��ంట-" గ�x? అందు వలనTE వ�
కటµmమ	ను జj>య	ను బహÑ Wాంతమ	ను అత�ంత కృపయ	గల �ేవ�డ9:ౖ
య	ం(f, పWాd�xN పప(f �×డ��ేయక మ�నుదువ" TEను �ె>Zి��" �x"�I
మ	ందు %ాTE త#§ªషpనక; �ా#S��J". 3333 TE"క బKదుక;టకంటM చచుdట �¤ల;;
PQ�9ా, న"`క బKదుక"య�క చంప�మ" PQ�9ాక; మనV �ేZ2ను. 4444
అందుక; PQ�9ావ� �Å1ించుట Tx�యమ�? అ" య(f%?ను. 5555 అప�డ�
ãTx ఆ పటCణమ	లkనుం(f ��P �x" త�రFuతటBC న బస�ేZి అచdట
పం��> ±కట- 9EZి��" పటCణమ	నక; ఏ! సంభVంచుT° చూ�ెదన" ఆ
డను కcరFd" య	ండ%ా 6666 �ేవ�(ైన PQ�9ా ¯�ర�ెట�C కట- ఏరuరA
అత"�I క>%Sన శ\మ ��%tటBC ట�?r అ�� 12#S%S ãTx తలక;12ౖ%ా డ PచుdనటB6
�ేZ2ను; ఆ ¯�ర �ెటBC ను చూA ãTx బహÑ సం��Ìిం�ెను. 7777 మరFసట-
ఉదయమందు �ేవ�డ� ఒక ప�రFగ	ను ఏరuరచ%ా అ�� ఆ �ెటBC ను
�¾>Aనందున �ెటBC  9ా(f��PQను. 8888 మ#Sయ	 ఎండ �ాయ%ా �ేవ�డ�
9E(f!గల త�రFu%ా>" ర1ిuం �ెను. ãTxతలక; ఎండ �ెబË తగల%ా అతడ�
¯�మ4 Zి>6బKదుక;టకంటM చచుdట Txక; �¤లను��T:ను. 9999 అప�డ� �ేవ�డ�ఈ
¯�ర�ెటBC ను గ	#SంA వ� �Å1ించుట Tx�యమ�? అ" ãTxను అడ�గ%ా
ãTx�Kా ణమ	 ��వ�నంత%ా �Å1ించుట Tx�య�¤ అT:ను. 10101010 అందుక;
PQ�9ావ� కషCపడక;ండను 12ంచక;ండను ఒక #ాJKలkTE ప�ట-C  12#S%S ఒక
#ాJKలk %ాTE 9ా(f ��Pన PÀ ¯�ర�ెటBC  Vషయమ	లk వ� V�xరపడ�
చుTx`9E; 11111111 అP�ే నూట ఇరFవ��9EలకంటM ఎక;�9:ౖ, క;(fPQడమల; ఎరFగ"



జనమ	ను బహÑ ప�వ�ల;ను గల T:9: మ}ప�రమ	 Vషయమ	లk TEను
V�xరపడవ�xw ? అ" ãTx�� Z2లV�ెdను.

]�ా 1]�ా 1]�ా 1]�ా 1

1111 ã�xమ	 ఆ}à ©̈��య� అను య��x #ాàల ��నమ	లలk ��¹Ö నును
గ�#Sdయ	 PQర�ష ల�మ	నుగ�#Sdయ	 దరîన#§J%ా ¹రÌీNయ	(ైన ]�ాక;
పKత�m���న PQ�9ా 9ాక;�. 2222 సకల జనుల�#ా, ఆల�Iంచు(f, భ�], వ�ను
లk నున` సమసNమ	ను �ెV ±%S¶  Vను(f; పKభ	వగ	 PQ�9ా ]]ద
¯ాm�మ	 పల;కబ¢వ�చుTx`డ�, ప#S��xw లయమ	లkనుం(f పKభ	వ� ]]ద
¯ాm�మ	 పల;కబ¢వ�చుTx`డ�. 3333 ఇ��%� PQ�9ా తన సÍలమ	 V(fA
బయల;�ేరFచుTx`డ�, ఆయన ��%S భ�!±క� ఉన`తసÍలమ	ల]ద
నడ�వబ¢వ�చుTx`డ�. 4444 ఆయన నడ�వ%ా అ%S`�I ���నమ	 కరFగ	నటB6
పర�తమ	ల; క#S%S ��వ�ను, లkయల; V(f��వ�ను, 9ాటమ	]ద ��Zిన రF
�ారFనటB6  అV క#S%S �ారFను, 5555 య��Åబ	 సంతJ �ేZిన
JరFగ	బµటBనుబట-Cయ	, ఇW\ా P�ల; సంతJ9ా#S �ాపమ	లనుబట-Cయ	
ఇదంతయ	 సంభVంచును. య��Åబ	 సంతJ9ారF JరFగ	బµటB �ేయ	టక;
మ�ల�¤��? అ�� ��¹Ö TEగ�x; య��x9ా#S ఉన`తసÍలమ	ల; ఎక�(fV?
PQర�షల�మ	లk"9E �ా9ా? 6666 �ాబట-C  TEను ��¹Ö నును �ే"లkనున`
#ాళ6క;పuవలs �ేZ2దను, �xK m�ెటB6  Txటద%Sన సÍలమ	%ా �x" ఉం�ెదను, �x"
ప�Txదుల; బయల;పడ�నటB6  �x" కటBC డ� #ాళ6ను లkయలk �ారబ¢Z2దను; 7777
�x" �ెక;�డ� పKJమల; పగ	ల%tటCబడ�ను, �x" �ానుకల; అ%S`�ేత



�ాలdబడ�ను, అ�� 12టBC  ��"న Vగ\హమ	లను TEను �ాడ� �ేతpను, అ��
9Eశ�PQ� సం�ా��ంచు��"న yతమ	 12ట-C  9ాట-" ��ను���T:ను గనుక అV
9Eశ�యగ	�x" yతమ	%ా మరల ఇయ�బడ�ను. 8888 �º" చూA TEను �³కల;
9Eయ	చు పKల�1ించుచుTx`ను, ఏ!య	 ల�క;ండ ��గం బ#ST:ౖ నక�ల;
అరచునటB6  అరచుచుTx`ను. "ప��Å(f మ�ల;¶ నటB6  మ�ల;¶ చుTx`ను. 9999 �x"�I
త%S>న %ాయమ	ల; మరణకరమ	ల;, అV య��xక; త%S>య	న`V, Tx
జనుల గ	మ4మ	లవరక; PQర�షల�మ	 వరక; అV వAdయ	న`V. 10101010 %ాతp
పటCణమ	లk �º"" �ె>యజ?పuవదుw ; అచdట ఎంత మ�తKమ	ను ఏడ�వదుw ;
బé�ె6 యపKలk TEను ధూÈలk ప(f ��#S6J". 11111111 �ాÓీరF "9ాZీ, ��గంబ#S9:ౖ
అవమ�నమ	TUం�� 9:È6��మ	4; జయ Txను9ారF బయల;�ేరక ">A#S,
పKల�పమ	 బé�ేజ?ల;లk nదల;12ట-C  జరFగ	చున`��. 12121212 మ�#�తp9ారF �xమ	
��%tటBC ��"న �¤ల;నుబట-C  బµధ TUందుచుTx`రF ఏల యన%ా PQ�9ా
±దwనుం(f �×డ� ��%S PQర�షల�మ	 పటCణ�x�రమ	 మటBC క;వ�ెdను. 13131313 
ల��×షp "9ాసుల�#ా, రథమ	లక; య	దzప� గ	ఱÃమ	లను కటBC (f; ఇW\ా P�ల;
9ారF �ేZిన JరFగ	బµటB �I\యల; యందు కనబ(fనV అ�� Zీãను క;మ�#?N
�ాపమ	నక; పKథమ�ారణమ	%ా ఉండ�ను. 14141414 ¹#?Ì2త¶ తp Vషయమ	లk ]రF
Vడ� దల�?r�Åల; ఇయ�వలZివచుdను, అ�×èబ	 ఇండ�6  ఇW\ా  P�ల; #ాàను
¹సప�చుdన9:ౖ య	ండ�ను. 15151515 మ�#³�ా "9ాZీ, క; హక;� �xరFడగ	 ఒక"
±దwక; ��డ���" వతpN రF, ఇW\ా P�Úయ	లలk" ఘనుల; అదుల�6 మ	నక;
��వ�దురF. 16161616 Zీãనూ, క; 1ిKయ	లగ	9ారF ±దw  నుండక;ండ
పటCబ(fయ	Tx`రF;  తల బ¢(f�ేZి��నుమ	, బ¢రFచగదwవలs  బ¢(fతనమ	



కనుపరచు��నుమ	.

]�ా 2]�ా 2]�ా 2]�ా 2

1111 మంచమ	ల]ద పరFం(f ¹సప� �I\యల; ãAం చుచు దు�ా�ర�మ	ల;
�ేయ	9ా#S�I శ\మ; ఆల�గ	 �ేయ	ట 9ా#S ¯ా�¥ºనమ	లk నున`�� గనుక 9ారF
��K దుw  ��డవ%ాTE �ేయ	దురF. 2222 9ారF భ�మ	ల; ఆhంA పటBC ��ందురF, ఇండ�6
ఆhంA ఆక\!ంచు ��ందురF, ఒక మ"Ìి" 9ా" క;టBంబమ	ను ఇంట-9ా""
9ా" ¯ా�సÍ ~మ	ను అTx�యమ	%ా ఆక\!ంతpరF. 3333 �ాబట-C  PQ�9ా

Z2లVచుdన�ేమన%ా--%tపu అ�ాయ �ాలమ	 వచుdచున`��. �x" �I\ందనుం(f
తమ ��డ లను త1ిuంచు��నల�క;ండ�నంత%ాను, గర�మ	%ా నడ�వ
ల�క;ండ�నంత%ాను ఈ వంశమ	నక; �×డ��ేయ ను�ేw hంచు చుTx`ను. 4444 ఆ
��నమ	న జనుల; !మ	4నుగ	#SంA బహÑ%ా అంగల�రFdచు ¯ా��త
T:తpN దురF. 9ారF �ెప� ¯ా��త ఏదన%ామనమ	 బÐJN %ా �ె(f��P
య	Tx`మ"య	, ఆయన Tx జనుల ¯ా�సÍ ~మ	ను అను�ల �IAdయ	Tx`
డ"య	, మన±దw నుండక;ండ ఆయన �x"" ¬Zి9EZ2ZLయ"య	,మన
భ�మ	లను JరFగబ(fన9ా#S�I ఆయన Vభ �ంAయ	Tx`డ"య	
ఇW\ా P�Úయ	ల; అను��ను చున`టB6  జనుల; �ెప���ందురF. 5555 *టB6  9Eయ%ా
PQ�9ా సమ�జమ	లk ]రF �ాల;��ందునటB6  నూల; 9Eయ	9ా (ొకడ�ను
ఉండడ�. 6666 ]రF �º" పKవAంప వదw" 9ారF పKకటన �ేయ	దురF. పKవ
Aంప"PQడల అవమ�నమ	 కల;గక మ�నదు. 7777 య��Åబ	 సంతJ9ార" 1LరF
12టCబ(fన9ారల�#ా, PQ�9ా �ºర �Wాంతమ	 త%S¶  ��PQTx? PÀ �I\యల;



ఆయన�ేత జ#S%?Tx? య�x రÍమ	%ా పKవ#SNంచు9ా"�I Tx మ�టల;
�³మ¯ాధనమ	ల; �ా9ా? 8888 ఇప�(ేగ�x Tx జనుల; శతpK వ�లsౖ#S; "ర»య మ	%ా
సంచ#Sంచు9ా#S" చూA 9ారF కటBC  పం�ెలను మ�తKమ	 V(fA 9ా#S 12ౖ
వసN �మ	లను ల�గ	��ందురF. 9999 9ా#S�IషC���న Pండ6 లkనుం(f Tx జనుల±క�
ZీN �లను ]రF 9:ళ6%tటBC దురF, 9ా#S ëడiల ±దwనుం(f TE"Adన ఘనతను
ఎన`డ�ను ల�క;ండ ]రF ఎJN ��" ��వ�దురF. 10101010 ఈ �ేశమ	 ]
VW\ా ంJసÍలమ	�ాదు; ]రF ల�A 9:È6  ��వ�(f, ]క; Txశనమ	 "ర�4ల
Txశనమ	 కల;గ	నంత%ా ]రF అపVతK�I\యల; జ#S%SంAJ#S. 11111111 వ�రÍ���న
మ�టల; పల;క;చు, అబ��z క;(ై �xK �Ôరసమ	నుబట-Cయ	 మద�మ	ను బట-Cయ	
TEను ]క; ఉపTx�సమ	 �ేయ	దున" అబదzమ	 �ెప�చు ఒకడ�
వAdనPQడల 9ా(ే ఈ జనులక; పKవకN యగ	ను. 12121212 య��Åబ	 సంత¬, తపuక
TEను !మ	4నంద#S" ��గ	 �ేయ	దును, ఇW\ా P�Úయ	లలk W ÌింAన 9ా#S"
తపuక సమకcరFdదును. బÐ¯Kా  %tఱÃల; కcడ�నటB6  9ా#S" సమకcరFdదును,
తమ �¤తసÍలమ	లలk 9ా#S" ��గ	 �ేతpను, %tపu ధ�" ప�టBC నటB6 %ా
మనుషp�ల; V¯ాN ర మ	%ా కcడ�దురF. 13131313 �Kా �ారమ	ల; పడ%tటBC 9ాడ� 9ా#S�I
మ	ందు%ా��వ�ను, 9ారF గ	మ4మ	ను పడ%tట-C  �x" �x�#ా �xట-��వ�దురF,
9ా#S #ాà 9ా#S�I మ	ందు%ా నడ�చును, PQ�9ా 9ా#S�I Txయక;డ�%ా
ఉండ�ను.

]�ా 3]�ా 3]�ా 3]�ా 3

1111 TEల�గ	 పKకట-ంAJ"య��Åబ	 సంతJ±క� పK¥xనుల�#ా, ఇW\ా P�Úయ	ల



అ¥�పతpల�#ా, ఆల �Iంచు(f; Tx�యమ	 ఎ#S%Sయ	ండ�ట ] ధర4�¤ గ�x. 2222
అPనను �¤ల; నస ©̈�ంచు��" �×డ��ేయ "షCపడ� దురF, Tx జనుల చర4మ	
ఊడ�ºZి 9ా#S PQమ	కల]�� మ�ంసమ	 *ల;dచుందురF. 3333 Tx జనుల
మ�ంసమ	ను భ	�ంచుచు 9ా#S చర4మ	ను ఒ>A 9ా#S PQమ	కలను V#SA,
ఒకడ� క;ండలk 9Eయ	 మ�ంసమ	ను మ	క�ల; �ేయ	 నటBC  బµనలk 9Eయ	
మ�ంసమ	%ా 9ా#S" తpతpN "యల;%ా పగ	ల%tట-Cయ	Tx`రF. 4444 9ారF దు#ా4ర¶త
ననుస#SంA నడ�చు��"య	Tx`రF గనుక 9ారF PQ�9ాక; nఱÃ  12ట-Cనను
ఆయన 9ా#S మనV అం%§క#Sంపక ఆ �ాలమందు 9ా#S�I కనబడక;ండ తను`
మరFగ	�ేZి��నును. 5555 ఆ}రమ	 నమల;చు, సమ�¥xనమ" పKకట-ంచు9ారFను,
ఒకడ� తమ T°ట ఆ}రమ	 12టC"PQడల అత"]ద య	దzమ	
పKకట-ంచు9ారFT:ౖ Tx జనులను ��ర12టBC  పKవకNలను గ�#Sd PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా 6666 ]క; దరî నమ	 కల;గక;ండ #ాJKకమ	4ను, ¯��ె
�ెపuక;ండ ]క; *కట- కల;గ	ను; ఇట-C  పKవకNలక; సూరF�డ� కనబడక;ండ
అసN!ంచును, పగల; *కట-పడ�ను 7777 అప�డ� ¥ºర �దరFîల; Zిగ	¶ TUందుదురF,
¯��ె%ాండ�K  �ెల6 బ¢వ�దురF. �ేవ�డ� తమక; పKతp�తN ర !య�క;ండ�ట చూA
T°రF మ�Zి ��ందురF. 8888 TET:ౖ�ే య��Åబ	 సంతJ9ా#S�I తమ �ోష మ	ను
ఇW\ా P�Úయ	లక; తమ �ాపమ	ను కనుపరచుట�?r, PQ�9ా
ఆ�x49Eశమ	�ేత బలమ	��ను ¬రFu ¬రFd శ�IN��ను ¥ైర�మ	��ను
"ంపబ(fన9ాడT:ౖయ	Tx`ను. 9999 య��Åబ	 సంతJ9ా#S పK¥xనుల�#ా,
ఇW\ా P�Úయ	ల య¥�పతpల�#ా, Tx�యమ	ను తృణ÷క#Sంచుచు దు#§`J"
J%ా ఎంచు9ారల�#ా, PÀ మ�ట ఆల�Iంచు(f. 10101010 నరహత� �ేయ	ట�ేత



Zీãనును ]రF కటBC దురF. దుషC  త�మ	 జ#S%Sంచుట�ేత PQర�షల�మ	ను
]రF కటBC దురF. 11111111 జనుల పK¥xనుల; లంచమ	 ప�చుd��" ¬రFu ¬రFdదురF,
9ా#S య�జక;ల; కc>�I బ¢¥�ంతpరF, పKవకNల; దKవ�మ	 ��రక; ¯��ె �ెప�దురF;
అPనను 9ారF, PQ�9ాను ఆ¥xరమ	 �ేZి��" PQ�9ా మన
మధ�నుTx`డ� గ�x, P� �×డ�ను మనక; #ాTEరద" యను��ందురF. 12121212 �ాబట-C
�ేనుదున`బడ�నటB6  !మ	4నుబట-C  Zీãను దున` బడ�ను, PQర�షల�మ	
#ాళ6  క;పuలగ	ను, మం��రమ	న` పర�తమ	 అరణ�మ	లk"
ఉన`తసÍలమ	లవలs అగ	ను.

]�ా 4]�ా 4]�ా 4]�ా 4

1111 అంత���నమ	లలk PQ�9ా మం��రపర�తమ	 పర� తమ	ల hఖరమ	న
ZిÍ రపరచబ(f ��ండలకంటM ఎతpN %ా ఎతNబడ%ా పK9ాహమ	 వAdనటB6  జనుల;
�x"లk"�I వతpN రF. 2222 �ాబట-C  ఆ �ాలమ	న అన�జనులTEక;ల; వAd
Zీãనులkనుం(f ధర4WాసN �మ	ను, PQర�షల�మ	లk నుం(f PQ�9ా
9ాక;�ను బయల; 9:ళØ6 ను; య��Åబ	 �ేవ�" మం��రమ	నక; PQ�9ా
పర�తమ	నక; మనమ	 9:ళØ6 దమ	 రం(f, ఆయన తనమ�ర¶మ	లVషయ���
మనక; బ¢¥�ంచును, మనమ	 ఆయన ��K వలలk నడ�చు��ందమ	 అ"
�ెప���ందురF. 3333 ఆయన మధ�వ#SNPQ� అTEక జన మ	లక; Tx�యమ	 ¬రFdను,
దూరమ	న "వZించు బలమ	 గల అన�జనులక; ¬రFu ¬రFdను. 9ారF తమ
ఖడ¶ మ	లను Txగట- నక;�ల;%ాను తమ PÀటMలను మచుd కతpN ల; %ాను
¯ాగ��టBC దురF, జనమ	 ]���I జనమ	 ఖడ¶ మ	 ఎతN క య	ండ�ను,



య	�wమ	�ేయ TEరFd��నుట జనుల; ఇక మ�"9EతpరF. 4444 ఎవ#S
భయమ	ల�క;ండ పKJ9ాడ�ను తన �xK m�ెటBC �I\ందను తన అం¸రప�
�ెటBC �I\ందను కcరFdండ�ను; Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా మ�ట
PAdయ	Tx`డ�. 5555 సకల జనమ	ల; తమ తమ �ేవతల Txమమ	
స4#Sంచుచు నడ�చు��ందురF, మన����ే మన �ేవ�(ైన PQ�9ా Txమమ	
T:ల6 ప�డ�ను స4#Sంచు ��ందుమ	. 6666 ఆ ��నమ	న TEను క;ంట-9ా#S"
��గ	�ేయ	దును, అవతలక; 9:ళ6%tటCబ(fన9ా#S" బµ¥�ంపబ(fన9ా#S" సమ
కcరFdదును; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 7777 క;ంట-9ా#S" W షమ	%ాను దూరమ	నక;
9:ళ6%tటCబ(fన9ా#S" బల���న జనమ	%ాను TEను �ేతpను, PQ�9ా Zీãను
��ండ యందు ఇపuట-నుం(f Wాశ�త�ాలమ	వరక; 9ా#S�I #ాà%ా ఉండ�ను. 8888 
మందల %�ప�రమ�, Zీãను క;మ�#?N పర�తమ�, మ	నుపట-ల�గ	న
PQర�షల�మ	 క;మ�#?N]ద క; పKభ	త�మ	 కల;గ	ను; 9999 9:ందుక;
�³కల;9Eయ	 చుTx`వ�? క; #ాà ల�క��వ�ట�ేతTE  ఆలkచన కరNల;
నhంA��వ�ట �ేతTE పKసూJ ZీN ��I వAdన 9Eదనల; క; వAdన9ా? 10101010
Zీãను క;మ�#§, పKమ�J ZీN �వలsTE వ� 9Eదనప(f పKసVంచుమ	, వ�
పటCణమ	 V(fA బయట 9ాసమ	 �ేతpవ�, బబ	లkను ప�రమ	వరక; వ�
9:ళØ6 దువ�, అక�డTE వ� రmణ TUందుదువ�, అక�డTE PQ�9ా  శతpK వ�ల
�ేJలkనుం(f "ను` V¹Aంచును. 11111111 మనమ	 చూచుచుండ%ాZీãను
అపVతKపరచబడ�ను %ాక అ" �ెప���నుచు అన�జను లTEక;ల; ]���I
కc(fవAd య	Tx`రF. 12121212 కళ6మ	లk ఒకడ� పనల; కcరFdనటBC  PQ�9ా
9ా#S" సమ కcరFdను, అP�ే 9ారF ఆయన తలంప�ల; �ె>Zి��న క;Tx`రF,



ఆయన ఆలkచన 9ారF గ\ ©̈ంపక;Tx`రF. 13131313 Zీãను క;మ�#§,  శృంగమ	
ఇనుప��%ాను  (ెక�ల; ఇతN(fV%ాను TEను �ేయ	చుTx`ను, ల�A కళ6మ	
�¾K క;�మ	, అTEక జనమ	లను వ� అణగ �ొKక;� దువ�, 9ా#S�I �ొ#S�Iన
ల�భమ	ను TEను PQ�9ాక; పKJÌిC ంచుదును, 9ా#S ఆZిN " సర�లkకTxధు"�I
పKJ ÌిC ంచుదును.

]�ా 5]�ా 5]�ా 5]�ా 5

1111 అP�ే సమ�హమ	ల;%ా కcడ��xTx, సమ�హ మ	ల;%ా కcడ�మ	;
శతpK వ�ల; మన పటCణమ	 మ	టC(f 9Eయ	చుTx`రF, 9ారF ఇW\ా P�Úయ	ల
Tx�య�¥�పJ" కఱÃ�� �ెంప]ద ��టBC చుTx`రF. 2222 బé�ె6 Á̈మ	 ఎâKా �x,
య��x9ా#S క;టBంబమ	 లలk వ� స�లu%\ా మ���నను Tx��రక; ఇW\ా P�Ú
య	లను ఏలబ¢వ�9ాడ� లkనుం(f వచుdను; ప�#ాతన �ాలమ	 nదల;��"
Wాశ�త�ాలమ	 ఆయన పKత�m మగ	చుం(ెను. 3333 �ాబట-C  పKసవమగ	 ZీN �
1ిల6 నుకను వరక; ఆయన 9ా#S" అపu%Sంచును, అప�డ� ఆయన
స�దరFలలk W ÌింAన9ారFను ఇW\ా P�Úయ	ల�� కcడ J#S%S వతpN రF. 4444
ఆయన ">A PQ�9ా బలమ	 ��ం�� తన �ేవ�(ైన PQ�9ా Txమ
మ}త4~మ	ను బట-C  తన మందను �¤ప�ను. �ా%ా 9ారF "ల;తpరF, ఆయన
భ�మ�ంతమ	లవరక; పKబల;డగ	ను, 5555 ఆయన సమ�¥xనమ	నక;
�ారక;డగ	ను, అష�ª రF మన �ేశమ	లk ��రబ(f మన నగరFలలk పK9Ehంప%ా
9ా" T:��#Sంచు టక; �¤మ	 ఏడ�గ	రF %tఱÃల�ాపరFలను ఎనమండ�గ	రF
పK¥xనులను "య!ంతpమ	. 6666 9ారF అష�ª రF �ేశ మ	ను, �x"



గ	మ4మ	లవరక; "¹Ö దు �ేశమ	ను ఖడ¶ మ	 �ేత �¤ప�దురF, అష�ª #§య	ల;
మన �ేశమ	లk ��రబ(f మన స#Sహదుw లలk పK9EhంAనప�డ� ఆయన
PÀల�గ	న మనలను ర�fంచును. 7777 య��Åబ	 సంతJలk W ÌింAన 9ారF
PQ�9ా క;#S1ించు మంచువలsను, మనుష� పKయత`మ	ల�క;ండను
నరFలãచన ల�క;ండను గ(fi]ద పడ� వరªమ	వలsను
ఆయ�జనమ	లమధ�ను నుందురF. 8888 య��Åబ	 సంతJలk W ÌింAన9ారF
అన�జనులమధ�ను అTEక జనమ	లలkను అడVమృగమ	లలk Zింహమ	వలsను,
ఎవడ�ను V(f1ింపక;ండ లkప>�I ��Ad %tఱÃలమందలను �¾K �I� *ల;d
��దమZింహమ	వలsను ఉందురF. 9999  హసNమ	  V#�ధుల]ద
ఎతNబ(fయ	ండ�ను %ాక,  శతpK వ�లందరF నhంతpరF %ాక. 10101010 ఆ ��నమ	న
TEను లk గ	ఱÃమ	ల;ండక;ండ 9ాట-" బÐJN %ా Txశనమ	 �ేతpను, 
రథమ	లను మ�1ి9Eతpను, 11111111  �ేశమందున` పటCణమ	లను
Txశనమ	�ేతpను,  �Åటలను పడ%tటBC దును, లk Aల6 ం%S9ారF ల�క;ండ
"ర�4లమ	�ేతpను. 12121212 �¤ఘమ	లనుచూA మంJKంచు 9ారF ఇక లk ఉండరF.
13131313 �ేJప"�I వ� nÖ క� క;ండ�నటB6  �ె�I�న Vగ\హమ	ల;ను �ేవ�x సN ంభ
మ	ల;ను  మధ� ఉండక;ండ Txశనమ	�ేతpను, 14141414  మధ�ను �ేవ�x
సN ంభమ	ల;ండక;ండ 9ాట-" 12ల6 %Sంతpను,  పటCణమ	లను పడ%tటBC దును. 15151515
TEను అ�x�గ\హమ	 �ెచుd��" Tx మ�ట ఆల�Iంచ" జనమ	లక; పKJ�ారమ	
�ేతpను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�.
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1111 PQ�9ా Z2లVచుd మ�ట ఆల�Iంచు(fవ�వAd పర�తమ	లను
¯ాm�మ	12ట-C  9ా�జ?�మ�డ�మ	, ��ండ లక;  స�రమ	 Vనబడ"మ	4. 2222 తన
జనుల]ద PQ� 9ాక; 9ా�జ?�మ	 కలదు, ఆయన ఇW\ా P�Úయ	ల]ద
9ా�జ?�మ�డ�చుTx`డ�; "శdలమ	లsౖ భ�!�I ప�Tx దుల;%ా ఉన`
పర�తమ	ల�#ా, PQ�9ా ఆడ� 9ా�జ?�మ	 ఆల�Iంచు(f. 3333 Tx జనుల�#ా, TEను
]�³! �ేZిJ"? !మ	4 TEల�గ	 ఆయ�సపరAJ"? అ�� Tx�� �ెప�(f. 4444
ఐగ	ప�N  �ేశమ	లkనుం(f TEను !మ	4ను ర1ిuంA J", �xసగృహమ	లkనుం(f
!మ	4ను V¹AంAJ", !మ	4ను న(f1ించుట�?r ¹ÌL అహ#�ను
!#ా�మ	లను పం1ింAJ". 5555 Tx జనుల�#ా, PQ�9ా J �ార� మ	లను
]రF గ\ ©̈ంచునటB6  ¹య�బ	#ాజ?ౖన బµల�క; ãAంAన�x"" బ¿ãరF
క;మ�రF(ైన ëల�మ	 అత"�I పKతp�తN రమ	%ా �ె1ిuన మ�టలను Ìి¬Nమ	
nదల;��" %Sల�¶ ల;వరక;ను జ#S%Sన 9ాట-", మనసుqనక; �ెచుd ��ను(f. 6666
ఏ! ¬Zి��" వAd TEను PQ�9ాను ద#Sîంతpను? ఏ! ¬Zి��" వAd
మ�న`తp(ైన �ేవ�" స"`¥�" నమ¯ా�రమ	 �ేతpను? దహనబల;లను
ఏ(x�� దూడలను అ#SuంA ద#SîంతpTx? 7777 9Eల��ల�� ��టäCళØ6 ను 9Eల���
నదులంత V¯ాN ర���న �ైలమ	ను ఆయనక; సం��షమ	 కల;గజ³య	Tx? Tx
అJక\మమ	న�?r Tx జ³�ష¡ ప�తpK " TE"తpN Tx? Tx �ాపప#S}రమ	న�?r Tx గర»
ఫలమ	ను TE"తpN Tx? 8888 మనుషp�(x, P��� ఉతNమ¹ అ�� క;
�ె>యజ³యబ(fయ	న`��; Tx�యమ	%ా నడ�చు��ను టయ	, క"కరమ	ను
1LK!ంచుటయ	, �ºనమనసుqక>%S  �ేవ�" PQదుట పKవ#SNంచుటయ	,
ఇం�ేగ�x PQ�9ా "న`డ�గ	చుTx`డ�. 9999 ఆల�Iంచు(f; PQ�9ా



పటCణమ	నక; పKకటన �ేయ	 చుTx`డ�. జj® నమ	గల9ాడ�  Txమమ	ను లm�
12టBC ను, hmనుగ�#Sdన 9ారNను hmను "రÞPంAన 9ా"" గ�#Sdన 9ారNను
ఆల�Iంచు(f 10101010 అTx�యమ	 �ేయ	9ా#S Pండ6 లk అTx�యమ	�ేత
సం�ా��ంAన ¯�తpN ల;ను, Aన`��%ా �ేయబ(fన Á̈య���న ��లయ	
ఉన`Vగ�x. 11111111 తప��xK సును తప� #ాళØ6 గల సంAయ	 ఉంచు��" TEను
పVతpK డను అగ	దుTx? 12121212 9ా#Sలk" ఐశ�ర�వంతpల; ఎడ�ెగక బల��x�రమ	
�ేయ	దురF, పటCణసుÍ ల; అబదzమ�డ�దురF, 9ా#S T°ట-లk" Txల;క కపటమ	%ా
మ�టల�డ�ను. 13131313 �ాబట-C  వ� బµగ	 పడక;ండ TEను  �ాపమ	లనుబట-C  "ను`
�ాడ��ేZి nతpN దును. 14141414 వ� ´¢జనమ	 �ేZినను క; తృ1ిN  �ాTEరదు, 
9:ప�డ� పసుN %ాTE య	ందువ�, 9E���న ¬Zి��"��Pనను అ�� క;ండదు,
వ� భదKమ	 �ేZి��" ��"��వ��x"" �ోప�డ�క; TEనపu%Sంతpను. 15151515 వ�
VతNనమ	 VతpN దువ�%ా" ��య�క య	ందువ�, ఒÚవపండ6 ను �xK mపండ6 ను
�¾K క;�దువ� %ా" �ైలమ	 ప�Zి��న కయ	 �xK �Ôరసమ	 �ానమ	�ేయకయ	
ఉందువ�. 16161616 ఏలయన%ా ]రF ఒ] "య!ంAన కటCడల Txచ #Sంచుచు,
అ}బ	 ఇంట-9ారF �ేZిన �I\యల"`ట- ననుస #Sంచుచు 9ా#S ãచనలనుబట-C
నడ�చుచుTx`రF గనుక Tx జనులక; #ావలZిన అవమ�నమ	ను ]రF
��ంద%ా !మ	4ను �J ప�ట-C ంచు జనుల;%ాను పటCణ "9ాసులను
అప}¯ా�సuదమ	 %ాను �ేయబ¢వ�చుTx`ను.
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1111 9EసV�ాలప� పండ6 ను ఏరF��"న తరF9ాతను, �xK m పండ6  ప#S%? ఏరF��"న



తరF9ాతను ఏల�గ	ండ�T° Tx ZిÍJ ఆల�%³ య	న`��. �xK mపండ6  %?ల
±కట-య	 ల�క��PQను, Tx �Kా ణమ	న �IషC���న ±క ��\ తN
అం¸రప�పం(ైనను ల�క��PQను. 2222 భక;N డ� �ేశమ	లk ల�క��PQను, జనులలk
య�xరÍపరFడ� ఒకడ�ను ల�డ�, అందరFను �Kా ణ}" �ేయ	ట�?r
��ంAయ	ండ�9ా#³; పKJమనుషp�డ�ను �I#ాతp(ై తన స�దరF"��రక;
వలలను ఒగ	¶ ను. 3333 #?ండ� �ేతpల��ను �×డ� �ేయ ప�ను��ందురF, అ¥�పతpల;
బహÑమ�నమ	 �ÅరFదురF, Tx�య�¥�పతpల; లంచమ	 ప�చుd��ందురF,
%tపu9ారF తమ ¹సప� �Å#Sకను �ె>యజ³య	దురF. ఆల�గ	న 9ారF
ఏకపటBC %ానుం(f �x" మ	%SంతpరF. 4444 9ా#Sలk మంA9ారF
మ	ండ6 �ెటBC వంట-9ారF, 9ా#Sలk య�xరÍ వంతpల; మ	ండ6 కం�ెకంటMను మ	ండ�6
మ	ండ�6 %ా నుందురF,  �ాపరFల ��నమ	 వ� hmTUందు ��నమ	
వచుdచున`��. ఇప�(ే జనుల; కలవరపడ�చుTx`రF. 5555 ZL` ©̈తp"యందు
న!్మకయ	ంచవదుw ,మ	ఖ�ZL` ©̈తp" నమ	4��నవదుw ,  �ð%Sట-లk
పండ���"య	న` �x"PQదుట  12దవ�ల �x�రమ	నక; �ాప�12టBC మ	. 6666
క;మ�రFడ� తం(fK" "ర6m� 12టBC చుTx`డ�, క;మ�#?N త>6]���I" �Åడల;
అతN]���I" ల��ెదరF, ఎవ#S ఇంట-9ారF 9ా#S�³ V#�ధు లగ	దురF. 7777 అPనను
PQ�9ా��రక; TEను ఎదురF చూ�ెదను, రmణకరNయగ	 Tx �ేవ�"��రక; TEను
క"12ట-Cయ	ందును, Tx �ేవ�డ� Tx �Kా రÍన Txల�Iంచును. 8888 Tx శతpK 9ా, Tx]ద
అJశPంపవదుw , TEను �I\ందప(fనను, J#S%S ల�తpను; TEను అంధ�ారమందు
కcరFdన`ను PQ�9ా Txక; 9:ల;గ	%ా నుండ�ను. 9999 TEను PQ�9ా దృÌిC �I
�ాపమ	 �ేZిJ" గనుక ఆయన Tx పmమ	న 9ా�జ?� మ�(f Tx పmమ	న



Tx�యమ	 ¬రFdవరక; TEను ఆయన �Å�ా%S`" స ©̈ంతpను; ఆయన నను`
9:ల;గ	లk"�I ర1ిuంచును, ఆయన J" TEను చూ�ెదను. 10101010 Tx శతpK వ� �x"
చూచును.  �ేవ�(ైన PQ�9ా PQక�డన" Tx�� అ"న�� అవమ�నమ	
TUందును, అ�� Tx కండ6 క; అగపడ�ను, ఇప�డ� అ�� �¥�లkనున` బ	రద వలs
�¾K క�బడ�ను. 11111111  %�డల; మరల కట-C ంచు ��నమ	 వచుdచున`��, అప�డ� 
స#Sహదుw  VWాలపరచ బడ�ను. 12121212 ఆ ��నమందు అష�ª రF�ేశమ	నుం(fయ	,
ఐగ	ప�N �ేశప� పటCణమ	లనుం(fయ	, ఐగ	ప�N  nదల;��"
య�ఫKట«సున��వరక; ఉన` పK�ేశమ	నుం(fయ	, ఆ య� సమ	దKమ	ల
మధ��ేశమ	లనుం(fయ	, ఆ య� పర�తమ	ల మధ��ేశమ	లనుం(fయ	
జనుల;  ±దwక; వతpN రF. 13131313 అP�ే �ేశ"9ాసుల; �ేZిన �I\యలనుబట-C
�ేశమ	 �ాడగ	ను. 14141414  �ేJకఱÃ  ¬Zి��"  జనులను క#?4ల;నక; �ే#Sన
అడVలk పK�ే�కమ	%ా "వZించు  ¯ా�సÍ ~ప�9ా#S" �¤ప�మ	. బµ�ానులkను
%Sల�దులkను 9ారF ప�ర� �ాలమ	న �¤ZినటBC  �¤య	దురF. 15151515
ఐగ	ప�N �ేశమ	లk నుం(f వ� వAdనప�డ� జ#S%SనటBC %ా TEను జనులక;
అదు»తమ	లను కనుపరతpను. 16161616 అన�జనుల; అ�� చూA తమక; క>%Sన
బలమంత ��ం�ెమ" Zిగ	¶ ప(f T°రF మ�Zి ��ందురF. 9ా#S �ెవ�ల;
�ెవ�(ె�I���వ�ను. 17171717 సరuమ	 ల�గ	న 9ారF మను` Txక;దురF, భ�!]ద
�Kా క; ప�రFగ	లవలs తమ Pరవ�లలkనుం(f వణక;చు �Kా �I వతpN రF, మన
�ేవ�(ైన PQ�9ా±దwక; భయపడ�చు వతpN రF, "ను` బట-C  భయమ	
TUందుదురF. 18181818 తన ¯ా�సÍ ~ మ	లk W ÌింAన9ా#S �ోషమ	ను ప#Sహ#SంA, 9ారF
�ేZిన అJక\మమ	ల Vషయ��� 9ా#S" m!ంచు �ేవ�డ 9:ౖన ��సమ	(ైన



�ేవ�డ�Tx`(x? ఆయన క"కరమ	 చూప�టయందు సం��Ìించు9ాడ� గనుక
"రంతరమ	 �Åపమ	ంచడ�. 19191919 ఆయన మరల మనయందు జj>పడ�ను, మన
�ోష మ	లను అణA9Eయ	ను, 9ా#S �ాపమ	ల"`ట-" సమ	దKప�
అ%ాధమ	లలk వ� పడ9Eతpవ�. 20202020 ప�ర� �ాలమ	న వ� మ� 1ితరFలsౖన
అబµK }మ	 య��Åబ	లక; పKమ�ణమ	 �ేZిన సత�మ	ను క"కరమ	ను వ�
అనుగ\ ©̈ంతpవ�.

నహÉమ	 1నహÉమ	 1నహÉమ	 1నహÉమ	 1

1111 T:9:నుగ�#Sdన �ే9Ù�IN , ఎలk�షp9ాడగ	 నహÉ మ	నక; క>%Sన దరîనమ	ను
Vవ#Sంచు గ\ంథమ	. 2222 PQ�9ా #�షమ	గల9ా(ై పKJ�ారమ	 �ేయ	 9ాడ�,
PQ�9ా పKJ�ారమ	�ేయ	ను; ఆయన మ�గ\తగల9ాడ�, PQ�9ా తన
శతpK వ�లక; పKJ�ారమ	 �ేయ	ను, తనక; V#�ధులsౖన 9ా#S]ద
�Åపమ	ంచు��నును. 3333 PQ�9ా �ºర �Wాంతpడ�, మ} బలమ	గల9ాడ�,
ఆయన �ోషpలను "#�w షpల;%ా ఎంచడ�, PQ�9ా తp�ానులkను
సు(f%ా>లkను వచుd9ాడ�; �¤ఘమ	ల; ఆయనక; �ాదధూÈ%ా నున`V. 4444
ఆయన సమ	దKమ	ను గ��w ంA ఆ#S��జ³య	ను, నదుల"`ట-" ఆయన
PQం(f��జ³య	ను, బµ�ానును క#?4ల;ను 9ా(f ��వ�ను లsబµT°ను ప�షuమ	
9ా(f��వ�ను. 5555 ఆయనక; భయప(f పర�తమ	ల; కం1ించును, ��ండల;
క#S%S��వ�ను, ఆయన PQదుట భ�! కం1ించును, లkకమ	ను అంద>
"9ాసులందరFను వణక;దురF. 6666 ఆయన ఉగ\తను స ©̈ంప గల9ా(ెవడ�?
ఆయన �Å�ా%S`PQదుట "ల;వగల9ా (ెవడ�? ఆయన �Åపమ	 అ%S`వలs



�ారFను, ఆయన ��ండలను ��టC%ా అV బదwలగ	ను. 7777 PQ�9ా ఉతN  మ	డ�,
శ\మ ��నమందు ఆయన ఆశ\యదుర¶మ	, తన యందు న!్మకయ	ంచు9ా#S"
ఆయన ఎరFగ	ను. 8888 పKళయ జలమ	వలs ఆయన ఆ ప�ర¯ాÍ నమ	ను
"ర�4లమ	�ేయ	ను, తన శతpK వ�ల; అంధ�ారమ	లk ��గ	వరక; ఆయన
9ా#S" తరFమ	ను, 9999 PQ�9ాను గ�#Sd ] దు#ాలkచన P�!? బµధ
#?ండవమ�రF #ాక;ండ ఆయన బÐJN %ా �x"" "9ారణ�ేయ	ను. 10101010
మ	ండ6 కంపవలs శతpK వ�ల; కc(fనను 9ారF �xK �Ôరసమ	 �xK %S మతpN లsౖనను
ఎం(f ��Pన �ెతNవలs �ా>��వ�దురF. 11111111 T:9E, PQ�9ా ]ద దు#ాలkచన
�ేZి వ�రÍ���న9ాట-" బ¢¥�ంAన9ా (ొకడ� లkనుం(f బయల;�ే#Sయ	Tx`డ�. 12121212 
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా9ారF V¯ాN రజన��� ప�రÞ బలమ	
క>%Sయ	న`ను �Åతయం�ైనటB6  9ారF �Åయబ(f "ర�4ల మగ	దురF; TEను
"ను` బµధ పరAJTE, TEను ""`క బµధ12టCను. 13131313 9ా#S �ా(fమ�Ö ను ]ద ఇక
¹ప క;ండ TEను �x" VరFగ%tటBC దును, 9ా#S కట6 ను TEను �ెంప�దును. 14141414
T:9E, PQ�9ా "ను`బట-C  ఆజ® ఇచుd న�ేమన%ా 1LరF 12టBC ��ను9ారF
ఇకను ప�టCక య	ందురF,  �ేవ�xలయమ	లk �ెక�బ(fన Vగ\హ�¤ %ా"
��త��Zిన పKJమP�%ా" ±కట-య	 ల�క;ండ అ"`ట-" Txశనమ	�ేతpను.
వ� ప"�Iమ�>న9ాడవ� గనుక TEను క; సమ�¥� ZిదzపరచుచుTx`ను. 15151515
సు9ారN పKకట-ంచుచు సమ�¥xన వరNమ�నమ	 �ె>యజ³య	9ా" �ాదమ	ల;
పర�తమ	ల]ద కనబడ�చున`V. య��x,  పండ�గల Txచ#Sంప�మ	, 
nÖ క;� బళ6ను �ె>6 ం ప�మ	. వ�రFÍ డ�  మధ� "క సంచ#Sంచడ�, 9ాడ� బÐJN %ా
Txశనమ�PQను.



నహÉమ	 2నహÉమ	 2నహÉమ	 2నహÉమ	 2

1111 లయకరN ]���I వచుdచుTx`డ�,  దుర¶మ	నక; �ావ>�ాయ	మ	,
మ�ర¶మ	లk �ావ>య	ండ�మ	, నడ�మ	 ë%Sంచు��" బహÑ బలమ	%ా
ఎ��#Sంచుమ	, 2222 �ోచు ��ను9ారF 9ా#S" �ోప�డ�¯�మ	4%ా పటBC ��"నను, 9ా#S
�xK �Ôవల;6 లను న#S�I9EZినను, అJశయ�సuదమ	%ా ఇW\ా  P�Úయ	లక;వలs
PQ�9ా య��Åబ	 సంతJ�I మరల అJశయ�సuదమ	%ా అనుగ\ ©̈ంచును. 3333
ఆయన బల� ఢ��ల (xళØ6  ఎరF�ాPQను, ప#ాక\మWాల;రF రకNవరÞప� వసN �మ	ల;
ధ#Sంచు��"య	Tx`రF, ఆయన Z2ౖన�మ	 వ��హపరAన ��నమ	న
రథభ�షణమ	ల; అ%S`వలs ��రయ	చున`V, సరళ �xరFమయ���న PÀటMల;
ఆడ� చున`V; 4444 �ధులలk రథమ	ల; !�I�> �¾ందర%ా ��వ�చున`V,
#ాజమ�ర¶మ	లలk రథమ	ల; ఒక �x"]ద TUకట- పడ�చు పరF%?తpN చున`V,
అV ��Vట«లవలs కన బడ�చున`V, ��రFప�లవలs అV పరF%?తpN చున`V, 5555
#ాà తన ప#ాక\మWాల;రను జj® పకమ	 �ేZి��న%ా 9ారF నడ�చుచు
ప(f��వ�దురF, �Kా �ారమ	నక; పరF%?JN  వAd మ�Ö ను ZిదzపరచుదురF. 6666
నదులదగ¶రనున` గ	మ4 మ	ల; �ెరFవబడ�చున`V, నగరFప(f��వ�చున`��. 7777
"రÞయమ�PQను, అ�� ��గంబర��� ��"��బడ�చున`��, గ	వ�ల; మ�ల;¶ నటB6
�x" �xZీల; #tమ	4 ��టBC  ��నుచు మ�ల;¶ చుTx`రF. 8888 కటCబ(fనపuట-నుం(f
T:9: పటCణమ	 ట-��లనువలs ఉం(ెను; �x" జనుల; �ా#S��వ� చుTx`రF;
"ల;వ�(f "ల;వ�(f అ" 1ి>Aనను J#S%S చూచు9ా(ొకడ�ను ల�డ�. 9999 9:ం(f
��ల6 12టBC (f, బం%ా రమ	 ��ల6 12టBC (f, అ�� సకలVధమ	లsౖన VAతKమ	లగ	



ఉపకరణమ	ల�� "ం(fయ	న`��, అV లsక�ల�క య	న`V. 10101010 అ�� వట-C��%ాను
&న�మ	%ాను �ాడ�%ాను అగ	చున`��, జనుల హృదయమ	
క#S%S��వ�చున`��, ¹�ాళØ6  వణక;చున`V, అంద#S నడ�మ	ల; బహÑ%ా
TUచుdచున`V, అంద#S మ	ఖమ	ల; �ెల6 బ¢వ�చున`V. 11111111 Zింహమ	ల గ	హ
P�మ�PQను? Zింహప�1ిల6 ల �¤తసÍల �¤మ�PQను? ఎవరFను బ¿ద#Sంపక;ండ
Zింహమ	ను ఆడ� Zింహమ	ను Zింహప� 1ిల6 ల;ను JరFగ	ల�డ� సÍల�¤మ�
PQను? 12121212 తన 1ిల6 లక; �ావలZినంత *>d9Eయ	చు, ఆడ� Zింహమ	లక;ను
�ావలZినంత %tంతpక TU�I� పటBC చు, తన గ	హలను ఎర��ను తన
"9ాసమ	లను 9Eటµ(f పట-Cన PQర��ను "ం1ిన Zింహ�¤మ�PQను? 13131313 TEను
క; V#�¥�T:ౖ య	Tx`ను, 9ాట- ��గ 12ౖ�?క;�నటB6 %ా  రథమ	లను
�ా>d9EZ2దను, కJN   ��దమ Zింహమ	లను !ం%S9Eయ	ను, �Iక �ొరకక;ండ
భ�!లkనుం(f వ� పటBC ��"న PQరను TEను ¬Zి9Eతpను,  దూతల శబwమ	
ఇక Vనబడదు; ఇ�ే Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ాక;�.

నహÉమ	 3నహÉమ	 3నహÉమ	 3నహÉమ	 3

1111 నరహత� �ేZిన పటCణమ�, క; శ\మ; అ�� ఎడ �ెగక PQర పటBC ��నుచు
¹సమ	��ను బల��x� రమ	��ను "ం(fయ	న`��. 2222 ¯ార¥�±క� చబ	క;
ధ�"య	 చక\మ	లధ�"య	 గ	ఱÃమ	ల �¾K క;�డ� ధ�"య	 వ(f%ా పరF%?తpN
రథమ	లధ�"య	 Vనబడ� చున`V. 3333 #ðతpల; వ(f%ా పరF%?తpN చుTx`రF,
ఖడ¶  మ	ల; తళతళల�డ�చున`V, ఈటMల; ��రయ	చున`V, �xలమం��
హతమవ�చుTx`రF; చAdన 9ారF క;పuల; క;పuల;%ా ప(fయ	Tx`రF;



1ీనుగ	లక; లsక�P� ల�దు, 1ీనుగ	ల; �ా>�I త%S> జనుల; �¾ట-Kల;6 చుTx`రF. 4444
చక�"�xన9:ౖ 9Eశ�9:ౖ Aల6 ం%S తనమందు జj® నమ	గల �xన9:ౖ జjరత�మ	�ేZి
జTxంగమ	ల]ద Aల6 ం%Sతనమ	 జ#S%SంA సం¯ారమ	లను అ!్మ9E Zిన�xTx,
5555 వ� �ేZిన అ¥�క జjరత�మ	నుబట-C  Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా
9ాక;� ఇ�ేTEను క; V#�¥�T:ౖయ	Tx`ను,  �ెంగ	ల;  మ	ఖమ	]�� �?JN
జనమ	లక;  మ�నమ	ను #ాజ�మ	లక;  యవమ�నమ	ను TEను
బయల;పరతpను. 6666 ప��మం�� PQదుట ]ద మ�>న�మ	9EZి "ను`
అవమ�న పర�ెదను. 7777 అప�డ� "ను` చూచు 9ారందరF ±దw  నుం(f
�ా#S��P T:9: �ా(ై��PQTE, �x"��రక; అంగల�రFd9ా#?వరF? "ను` ఓ�xరFd
9ా#S" ఎక�డ నుం(f 1ిల;చు��" వ�ెdదమ	 అందురF. 8888 సమ	దK�¤ తనక;
ఆప�%ాను సమ	దK�¤ తనక; �Kా �ారమ	%ాను �ేZి��", బహÑ జనమ	ల�ేత
చుటCబ(f T:ౖల;న�� దగ¶ర నుం(fన T° అ¹ను పటCణమ	కంటM వ� VW ష���న
�xన9ా? 9999 కcÌీయ	ల;ను ఐగ	1ీNయ	ల;ను �x" &రF ల#S, 9ారF V¯ాN ర
జనమ	%ా నుం(f#S, ప�తp9ారFను లcáయ	ల;ను క; స}య	లsౖ య	ం(f#S.
10101010 అPనను అ�� �ెరపటCబ(f ��"��బ(ెను, #ాజమ�ర¶మ	ల nగల యందు
శతpK వ�ల; �x"లk" Aన` 1ిల6 లను బండలక; 9EZి ��ట-C  చం1ి#S, �x"
ఘనుల]ద *టB6 9EZి �x" పK¥x నుల నంద#S" సం�?ళ6�� బం¥�ంA#S. 11111111 వ�ను
మతpN #ాల9:ౖ �xగ	��ందువ�, శతpK వ� వచుdట చూA ఆశ\యదుర¶మ	
9:దక;దువ�. 12121212 అP�ే  �Åటల"`య	 అ�ాలప� పండ�6  గల అం¸రప�
�ెట6 వలs ఉన`V; ఒకడ� 9ాట-" క��>ంప%ాTE పండ�6  JనవAdన9ా"T°ట
పడ�ను; 13131313  జనుల; ZీN �లవంట-9ా#?r#S,  శతpK వ�ల; ��చుd నటB6   �ేశప�



గవ�నుల యడiకఱÃల; ¬యబ(fయ	న`V, అ%S`  అడiగ(fయలను
�ాల;dచున`��. 14141414 మ	టC(f9Eయ	 �ాలమ	నక; ళØ6  �ేదు��నుమ	,  �Åటలను
బలపరచుమ	, �గట మంట-లk"�I ��%S PటBకల బ	రదను �¾K క;�మ	,
ఆవమ	లను Zిదzపరచుమ	. 15151515 అచdటTE అ%S` "ను` �ా>d9Eయ	ను, ఖడ¶ మ	
"ను` Txశనమ	�ేయ	ను, %tంగÈప�రFగ	 J"9Eయ	#§J%ా అ�� "ను`
J"9Eయ	ను, వ� సంఖ�క; %tంగÈప�రFగ	లంత V¯ాN రమ	%ాను !డ�త లంత
V¯ాN రమ	%ాను ఉండ�మ	. 16161616  వరNక;ల; లsక�క; ఆ�ాశ నmతKమ	లకంటM
ఎక;�వ%ానున`ను %tంగÈ ప�రFగ	 వAd అంతయ	 Tx�I9EZి PQ%S#S��PQను. 17171717
వ� ఏరuరAన &రFల; !డ�తలంత V¯ాN రమ	%ా నుTx`రF,  Z2ౖ"క;ల;
చ>�ాలమందు కం�ెలలk ��%Sన %tంగÈ ప�రFగ	లవలs నుTx`రF. ఎండ�ాయ%ా
అV PQ%S#S ��వ�ను, అV ఎక�డ 9ా>న�� ఎవ#S�I" �ె>యదు. 18181818 అష�ª రF
#ాజj,  �ాపరFల; "దK��P#S,  పK¥x నుల; పండ���"#S,  జనుల;
పర�తమ	ల]ద �ెద#S ��P#S, 9ా#S" సమకcరFd9ా(ొకడ�ను ల�డ�. 19191919 క;
త%S>న �ెబË బహÑ �ెడi��,  %ాయమ	నక; A�Iతq ఎవడ�ను �ేయజjలడ�,
జనులందరF ఎడ�ెగక �ేత ©̈ంసTUం��#S, "ను`గ�#Sdన 9ారN Vను 9ారందరF
 Vషయ��� చపuటB6  ��టBC దురF.

హబకc�క; 1హబకc�క; 1హబకc�క; 1హబకc�క; 1

1111 పKవకNయగ	 హబకc�క;TUదwక; దరîన#§J%ా వAdన �ే9Ù�IN . 2222 PQ�9ా, TEను
nఱÃ12ట-Cనను 9:Tx`ళØ6  ఆల�Iంప క;ందువ�? బల��x�రమ	 జరFగ	చున`ద"
TEను క; nఱÃ12ట-Cనను వ� ర�fంపక య	Tx`వ�. 3333 నT:`ందుక; �ోషమ	



చూడ"చుdచుTx`వ�? బµధ 9Eల ఊరకP� చూచుచుTx`వ�? ఎక�డ
చూAనను Txశనమ	ను బల� �x�రమ	ను అగ	పడ�చున`V, జగడమ	ను
కలహమ	ను #³గ	చున`V. 4444 అందువలన ధర4WాసN �మ	 "రరÍకమ�PQను,
Tx�యమ	 ఎన`డ�ను జరFగక;ండ మ�"��PQను, భ�IN ß̈నుల; వAd
JపరFలను చుటBC ��ందురF, Tx�యమ	 �ె(f��వ�చున`��. 5555 అన�జనులలk
జరFగ	న�� చూడ�(f, ఆలkAంచు(f, �³వలమ	 Vస4యమ	TUందు(f. ] ��న
మ	లలk TETUక �ార�మ	 జ#S%Sంతpను, ఆల�గ	 జరFగ	న" ±కడ� ]క;
�ె>1ినను ]రత" నమ4కయ	ందురF. 6666 ఆల�Iంచు(f, తమV�ా"
ఉ"�IపటBC లను ఆక\!ంచవలsన" భ���గంతమ	లవరక; సంచ#Sంచు
ఉ�ేKకమ	గల కc\ రFలగ	 కÚwయ	లను TEను #³ప� చుTx`ను. 7777 9ారF �ర���న
�కరజనమ	%ా ఉTx`రF, 9ారF పKభ	త� మ	ను Vధులను తమ
PచûవAdనటB6  ఏరuరచు��ందురF. 8888 9ా#S గ	ఱÃ  మ	ల; AరFతప�ల;లకంటM
9Eగమ	%ా పరFగ	లsతpN ను, #ాJK యందు JరFగ	ల�డ� ��(ేళ6కంటMను అV
చురF�?rనV; 9ా#S #ðతpల; దూరమ	నుం(f వAd తటµల;న జ�రబడ� దురF,
ఎరను పటBC ��నుట�?r ప�f#ాà వ(f%ా వచుdనటB6  9ారF పరFగ	లsJN  వతpN రF. 9999 
9:నుక చూడక;ండ బల� �x�రమ	 �ేయ	ట�?r 9ారF వతpN రF, ఇసుక #³ణ	వ�లంత
V¯ాN రమ	%ా 9ారF జనులను �ెరపటBC  ��ందురF. 10101010 #ాà లను అప}స�మ	
�ేతpరF, అ¥�పతpలను Á̈ళన �ేతpరF, �Kా �ారమ	గల దుర¶మ	ల"`ట-"
తృణ÷క#SంతpరF, మంట- ��బË9EZి 9ాట-" పటBC ��ందురF. 11111111 తమ బలమ	TE
తమక; �ేవత%ా ´µVంతpరF, %ా>��టBC ��" ��వ�నటB6  9ారF ��టBC ��" ��వ�చు
అప#ాధులగ	దురF. 12121212 PQ�9ా Tx �ే9ా, Tx ప#S�దz  �ే9ా, ఆ��నుం(f



వ�న`9ాడవ� �ా9ా? �¤మ	 మరణమ	TUందమ	; PQ�9ా, ¬రFu
¬రFdటక; వ� 9ా#S" "య!ంAయ	Tx`వ�; ఆశ\య దుర¶మ�, మమ	4ను
దం(fంచుటక; 9ా#S" ప�ట-C ంAJV. 13131313  కనుదృÌిC  దుషCత�మ	 చూడల�నంత
"ష�ళంక���న�� గ�x; బµ¥�ంచు9ారF�ేయ	 బµధను వ� దృÌిC ంపజjలవ� గ�x;
కపటBలను వ� చూAయ	, దు#ా4రF¶ ల; తమకంటM ఎక;�వ JపరFలను
Txశనమ	 �ేయ%ా వ� చూAయ	 ఎందుక; ఊరక;Tx`వ�? 14141414 ఏ>కల�"
�ేపల��ను �Kా క; ప�రFగ	ల��ను వ� నరFలను సమ�నులను%ా �ేZిJV. 15151515
9ాడ� %ాలమ	9EZి మ�నవ�ల నంద#S" గ	Ad ల�%S య	Tx`డ�, ఉరFల; ఒ%S¶
A�I�ంచు��నుచుTx`డ�, 9ాడ� తన వల�� 9ా#S" కcరFd��" సం��షప(f
గంతpల;9Eయ	చుTx`డ�. 16161616 �ావ�న వలవలన మంA ´µగమ	ను ప�ÌిC"చుd
´¢జనమ	ను తనక; కల;గ	చున` వ" 9ాడ� తన వలక; బల;ల
న#SuంచుచుTx`డ�, తన ఉరFలక; ధూపమ	 9Eయ	చుTx`డ�. 17171717 9ాడ�
ఎల6 ప�డ�ను తన వలలkనుం(f ��మ4#SంచుచుండవలsTx? ఎపuట-�I" మ�నక;ండ
9ాడ� జనమ	లను హతమ	 �ేయ	 చుండవలsTx?

హబకc�క; 2హబకc�క; 2హబకc�క; 2హబకc�క; 2

1111 ఆయన Txక; ఏ! Z2లVచుdT°, Tx 9ాదమ	 Vషయ��� TETE! �ెప�దుT°
చూచుట�?r TEను Tx �ావ> సÍలమ	]దను %�ప�రమ	]దను క"12టBC ��"
య	ందునను��న%ా 2222 PQ�9ా Tx�×ల�గ	 Z2లV�ెdను చదువ�9ాడ�
పరF%?తpN చు చదువ �లగ	నటB6  వ� ఆ దరîన Vషయమ	ను పలక]ద
సuషCమ	%ా 9Kా య	మ	. 3333 ఆ దరîనVషయమ	 "రÞయ�ాలమ	న జరFగ	ను,



సమ�పN  మగ	ట�?r ఆతpరపడ�చున`��, అ�� తపuక T:ర9EరFను, అ��
ఆలస�మ	%ా వAdనను �x"��రక; క"12టBC మ	, అ�� తపuక జరFగ	ను,
జjగ	�ేయక వచుdను. 4444 9ారF య�xరÍపరFల; �ాక తమలk �xమ	
అJశయపడ�దురF; అP�ే Jమంతpడ� VWా�సమ	 మ�లమ	గ బKదుక;ను.
5555 మ#Sయ	 �xK �Ôరసమ	 ¹సకరమ	, తననుబట-C  అJశPంచు9ాడ� "ల;వడ�,
అట-C9ాడ� �ా�xళమంత VWాలమ	%ా ఆశ12టBC ను, మరణమంత%ా పKబ>నను
తృ1ిN TUందక సకలజనమ	లను వశపరచు��నును, సకల జనులను
సమకcరFd��నును. 6666 తన���ా" �x" Txక\ !ంA య�వృ��zTUం��న9ా"�I
శ\మ; �xకటBC  ¯�మ	4ను V¯ాN రమ	%ా పటBC ��ను9ా"�I శ\మ; 9ాడ� ఎTx`ళØ6
"ల;చును అ" �ెప���నుచు �రందరF ఇత""బట-C  ఉప మ�న#§J%ా
అప}స�ప� ¯ా��త ఎతpN దురF గ�x. 7777 వ(fi  �Iచుd9ారF హ�ాతpN %ా ]ద
పడ�దురF, "ను` ©̈ంస 12టCబ¢వ�9ారF జjగ\తN %ా వతpN రF, వ� 9ా#S�I �ోప�డ�
¯�మ	4%ా ఉందువ�. 8888 బహÑ జనమ	ల ఆZిN " వ� ��ల6  12ట-C  య	Tx`వ� గనుక
W ÌింAన జనుల; �ేశమ	లక;ను పటCణమ	లక;ను 9ాట-లk" "9ాసులక;ను
వ� �ేZిన నర హత�నుబట-Cయ	 బల��x�రమ	నుబట-Cయ	 "ను` ��ల6
12టBC దురF. 9999 తనక; అ�ాయమ	 #ాక;ండ�నటB6  తన "9ాసమ	ను
బలపరచు��", తన Pంట-9ా#S��ర�?r అTx�యమ	%ా ల�భమ	
సం�ా��ంచు��ను9ా"�I శ\మ. 10101010 వ� �xల మం�� జనమ	లను
Txశనమ	�ేయ	చు ]ద 9E TEర ¯ాÍ పన�ేZియ	Tx`వ�,  దు#ాలkచనవలన
 Pంట- 9ా#S�I అవమ�నమ	 �ెAdయ	Tx`వ�. 11111111 %�డలలk" #ాళØ6  nఱÃ
12టBC చున`V, దూలమ	ల; 9ాట-�I పKతp� తN ర !చుdచున`V. 12121212 నరహత�



�ేయ	ట�ేత పటCణమ	ను కట-C ంచు9ా#S�I శ\మ; దుషCత�మ	 జ#S%Sంచుట�ేత
�Åటను ¯ాÍ 1ించు 9ా#S�I శ\మ. 13131313 జనమ	ల; పKయ�సపడ�దురF %ా" అ%S`
�ాలవ�దురF; వ�రÍ���న�x"��రక; కషCప(f జనుల; �öణÝంచుదురF; ఇ��
Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	 PQ�9ా �ేతTE యగ	నుగ�x. 14141414 ఏలయన%ా
సమ	దKమ	 జలమ	 ల�� "ం(fయ	న`టBC  భ�! PQ�9ా మ�}త4~మ	ను
గ�#Sdన జj® నమ	�� "ం(fయ	ండ�ను. 15151515 తమ ��రFగ	9ా#S మ�నమ	
చూడవలsన" �ర���న ఉగ\తను క>1ి 9ా#S�I �xK గ"Ad 9ా#S" మతpN ల;%ా
�ేయ	9ా#S�I శ\మ. 16161616 ఘనతక; మ�రF%ా అవమ�నమ	�� "ం(fయ	Tx`వ�;
వ�ను �xK %S  మ�నమ	 కనుపరచు ��ందువ�. PQ�9ా క;(f�ేJలk" �ాతK
�Iయ� బడ�ను, అవమ�నకర���న వమనమ	  ఘనత]దపడ�ను. 17171717
లsబµT°నునక; వ� �ేZిన బల��x�రమ	 ]���³ వచుdను,ప�వ�లను
బ¿ద#SంAన బ¿దరF ]దTE పడ�ను. �ేశమ	లక;ను పటCణమ	లక;ను 9ాట-లk"
"9ాసులక;ను వ� �ేZిన నరహత�నుబట-Cయ	 జ#S%Sన బల��x�రమ	ను
బట-Cయ	 ఇ�� సంభVంచును. 18181818 �ెక�డప� ప"9ాడ� Vగ\హమ	ను �ెక;�టవలన
పKãజన�¤!? ప"9ాడ� మ�గబÐమ4ను �ేZి �xను ర�1ింAన�x"యందు
న!్మక య	ంచుటవలన పKãజన �¤!? అబదzమ	ల; బ¢¥�ంచు
��తVగ\హమ	లయందు న!్మక య	ంచుటవలన పKãజన�¤!? 19191919 
కఱÃనుచూA �¤ల;��మ4"య	, మ�గ#ాJ" చూAలsమ4"య	 �ెప�9ా"�I
శ\మ; అ�� ఏ���న బ¢¥�ంపగల�x? అ�� బం%ారమ	��ను 9:ం(f��ను
ప�తప�యబ(ెను %ా" �x"లk Wా�స��ంత మ�తKమ	ను ల�దు. 20202020 అP�ే
PQ�9ా తన ప#S��xz లయమ	లk ఉTx`డ�, ఆయన స"`¥�"



లkకమంతయ	 మ�నమ	%ా ఉండ�ను%ాక.

హబకc�క; 3హబకc�క; 3హబకc�క; 3హబకc�క; 3

1111 పKవకNయగ	 హబకc�క; �ేZిన �Kా రÍన. (9ాద� మ	ల�� �ాడద%Sన��) 2222
PQ�9ా, "ను`గ�#Sdన 9ారN V" TEను భయ పడ�చుTx`ను PQ�9ా,
సంవతqరమ	ల; జరFగ	చుండ%ా  �ార�మ	 నూతన పరచుమ	
సంవతqరమ	ల; జరFగ	చుండ%ా �x"" �ె>యజ³య	మ	 �Å1ించుచుTE
9ాతqల�మ	ను జj® పకమ	నక; �ెచుd ��నుమ	. 3333 �ేవ�డ� �ేమ�నులkనుం(f
బయల;�ేరFచుTx`డ� ప#S�దz�ేవ�డ� �ా#ానులkనుం(f 9Eం�ేయ	 చుTx`డ�.
(Z2ల�.) ఆయన మ ©̈మ ఆ�ాశమండలమంతటను కనబడ� చున`�� భ�!
ఆయన పK´µవమ	�� "ం(fయ	న`��. 4444 సూర��ాంJ�� సమ�న���న పK�ాశమ	
కనబడ� చున`�� ఆయన హసNమ	లనుం(f �Iరణమ	ల; బయల;9:ళØ6  చున`V
అచdట ఆయన బలమ	 �x%Sయ	న`��. 5555 ఆయనక; మ	ందు%ా �ెగ	ళØ6
నడ�చుచున`V ఆయన �ాదమ	ల 9:ంట అ%S` ��రFప�ల; వచుd చున`V 6666
ఆయన "ల;వబడ%ా భ�! కం1ించును ఆయన చూడ%ా జనులందరF ఇటB
అటB �¾ల;గ	 దురF ఆ���ాల పర�తమ	ల; బదwలsౖ��వ�ను ప�#ాతన %SరFల;
అణగ	ను ప�ర��ాలమ	 nదల;��" ఆయన ఈల�గ	 జ#S %Sంచు9ాడ�. 7777
కcÌీయ	ల (ే#ాలలk ఉపదKవమ	 కల;గ%ా TEను చూAJ" !�x�ను �ేశసుÍ ల
(ే#ాల �ెరల; గజగజ వణ �?ను. 8888 PQ�9ా, నదుల]ద క; �Åపమ	
క>%SనందునTx నదుల]ద క; ఉగ\త క>%SనందునTx సమ	దKమ	]ద క;
ఉగ\త క>%SనందునTx  గ	ఱÃమ	లను కటBC ��" రmణxరÍ���న రథమ	ల]ద



ఎ�I� వచుdచుTx`వ�? 9999 Vల;6  వరలkనుం(f ¬యబ(fయ	న`��  9ాక;���డ"
పKమ�ణమ	 �ేZి  బµణమ	లను ZిదzపరAయ	Tx`వ� (Z2ల�.) భ�!" బదwల;
�ేZి నదులను కల;గజ³య	చుTx`వ�. 10101010 "ను` చూA పర�తమ	ల;
కం1ించును జలమ	ల; పK9ాహమ	ల;%ా �ారFను సమ	�xK %ాధమ	 �Ìించుచు
తన �ేతpల; 12ౖ �?తpN ను. 11111111  ఈటMల; తళతళల�డ%ా సంచ#Sంచు  బµణమ	ల
�ాంJ�I భయప(f సూర�చందుK ల; తమ "9ాసమ	లలk ఆ%S��వ�దురF. 12121212 బహÑ
#ðదKమ	క>%S వ� భ�!]ద సంచ#Sంచు చుTx`వ� మ�గ	\ డ9:ౖ
జనమ	లను అణగ�ొKక;�చుTx`వ� 13131313  జనులను ర�fంచుటక; వ�
బయల;�ేరFచుTx`వ� వ� "య!ంAన అ�Ìిక;N " ర�fంచుటక; బయల;
�ేరFచుTx`వ� దుషpC ల క;టBంëక;లలk పK¥xను(ొకడ�ండక;ండ 9ా#S తలను
��డను ఖం(fంA 9ా#S" "ర�4లమ	 �ేయ	చుTx`వ�.(Z2ల�.) 14141414 áదలను
రహస�మ	%ా !ం%S9Eయవలsన" ఉ��uం గ	చు నను` ��(f�ేయ	ట�?r
తp�ానువలs వచుd ãధుల తలలలk #ాà±క� ఈటMలను TxటBచుTx`వ�.
15151515 వ� సమ	దKమ	ను �¾K క;�చు సంచ#Sంచుచు నుTx`వ�  గ	ఱÃమ	ల;
మ}సమ	దK జల#ాసులను �¾K క;�ను. 16161616 TEను Vన%ా జనుల]���I వచుd9ారF
స]1ించు వరక; TEను ఊర��" శ\మ��నమ	��రక; క"12టCవలZి య	న`�� Tx
అంతరంగమ	 కలవరపడ�చున`�� ఆ శబwమ	నక; Tx 12దవ�ల; కదల;చున`V
Tx PQమ	కల; క;È6��వ�చున`V Tx �ాళØ6  వణక; చున`V. 17171717 అం¸రప� �ెటB6
ప�యక;ం(fనను �xK m�ెటB6  ఫ>ంపక��Pనను ఒÚవ�ెటB6
�ాప�ల�కయ	ం(fనను �ే"లk" 12ౖరF పంటక; #ాక��Pనను %tఱÃల; �ొ(fiలk
ల�క��Pనను ¯ాలలk ప�వ�ల; ల�క��Pనను 18181818 TEను PQ�9ాయందు



ఆనం��ం�ెదను Tx రmణకరNPQ�న Tx �ేవ�"యందు TEను సం�� Ìిం�ెదను. 19191919
పKభ	వగ	 PQ�9ాP� Txక; బలమ	 ఆయన Tx �ాళ6ను ల�(f�ాళ6వలs
�ేయ	ను ఉన`తసÍలమ	ల]ద ఆయన నను` నడవ�ేయ	ను.

జ?ఫTx� 1జ?ఫTx� 1జ?ఫTx� 1జ?ఫTx� 1

1111 య��x#ాజగ	 ఆ¹ను క;మ�రF(ైన ãÌీయ� ��నమ	లలk ©̈��య�క;
ప�ట-Cన అమ#ా� క;మ�రFడగ	 %?దల��క; జనన���న కcÌీ క;మ�రFడగ	
జ?ఫTx�క; పKత�m���న PQ�9ా 9ాక;�. 2222 ఏ!య	 Vడవక;ండ
భ�!]దనున` సమసNమ	ను TEను ఊ(fd9EZ2దను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 3333
మను షp�లTE! ప�వ�లTE! TEను ఊ(fd9EZ2దను; ఆ�ాశ ప{లTE!
సమ	దK మతq~మ	లTE! దురèనులTE! 9ారF �ేZిన అప9ాదమ	లTE! TEను
ఊ(fd9EZ2దను; భ�!]ద ఎవరFను ల�క;ండ మనుష� జjJ" "ర�4లమ	
�ేZ2దను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 4444 Tx హసNమ	ను య��x9ా#S]దను
PQర�షల�మ	 "9ాసులంద#S]దను �x1ి, బయల;�ేవత ±క� భక;N లలk
W ÌింAన9ా#S", �x"�I పKJÌి¡ తpలగ	9ా#S", �x" అరdక;లను "ర�4లమ	
�ేZ2దను. 5555 !�ెwల]ద ఎ�I� ఆ�ాశ సమ�హమ	లక; nÖ క;�9ా#S"
PQ�9ా 1LరFనుబట-Cయ	, బయల; �ేవత తమక; #ాజను�x" Txమమ	ను
బట-Cయ	 nÖ �I� పKమ�ణమ	 �ేయ	9ా#S" TEను "ర�4లమ	 �ేZ2దను. 6666
PQ�9ాను అనుస#Sంపక ఆయనను Vస#SèంA ఆయన ±దw V�xరణ
�ేయ"9ా#S" TEను "ర�4లమ	 �ేZ2దను. 7777 పKభ	9:ౖన PQ�9ా ��నమ	
స]పమ�PQను, ఆయన బ>±కట- ZిదzపరAయ	Tx`డ�, �xను 1ి>Aన



9ా#S" ఆయన పKJÌి¡ ంAయ	Tx`డ�, PQ�9ా స"` ¥�" మ�నమ	%ా
నుండ�(f. 8888 PQ�9ా P�రuరAన బ> ��నమందు అ¥�పతpలను
#ాజక;మ�రFలను అన��ేశసుÍ లవలs వసN �మ	ల; 9EZి��ను9ా#Sనంద#S" TEను
h�fంతpను. 9999 మ#Sయ	 ఇండ6  గడపల; �xట-వAd యజమ�ను" Pంట-"
¹సమ	��ను బల��x�రమ	��ను "ంప�9ా#S" ఆ ��న మందు TEను
h�fంతpను. 10101010 ఆ ��నమందు మతq~ప� గ	మ4 మ	లk #�దనశబwమ	ను,
పటCణప� ��గ	వ ´µగమ	న అంగ ల�రFuను Vనబడ�ను, ��ండల ��క;�నుం(f
%tపu Txశనమ	 వచుdను. ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 11111111 కTxయ	లందరF
Txశ���#S, దKవ�మ	 సమకcరFd��"న9ారందరFను "ర�4లమ	 �ేయబ(f#S
గనుక మ�³Nషp లkయ "9ాసుల�#ా, అంగల�రFd(f. 12121212 ఆ �ాలమ	న TEను
�ºపమ	ల; పటBC ��" PQర�షల�మ	ను ప#SWó¥�ంతpను, మ(fi]ద ">Aన
�xK �Ôరసమ	వంట-9ా#?rPQ�9ా �¤లsౖనను �×(ైనను �ేయ	9ాడ� �ాడ"
మనసుqలk అను��ను9ా#S" h�fం తpను. 13131313 9ా#S ఆZిN  �ోప�డ� ¯�మ4గ	ను,
9ా#S ఇండ�6  �ాడగ	ను, 9ారF ఇండ�6  కటBC దురF %ా" 9ాట-లk �ాప�ర మ	ండరF,
�xK m��టల; TxటBదురF %ా" 9ాట- రసమ	ను �ానమ	�ేయరF. 14141414 PQ�9ా
మ} ��నమ	 స]పమ�PQను, PQ�9ా ��నమ	 స]ప��� అJ �ఘÖమ	%ా
వచుdచున`��. ఆల�Iంచు(f, PQ�9ా ��నమ	 వచుdచున`��,
ప#ాక\మWాల;రF మ}#�దనమ	 �ేయ	దురF. 15151515 ఆ ��నమ	 ఉగ\త��నమ	,
శ\మయ	 ఉప దKవమ	ను మ}Txశనమ	ను కమ	4��నమ	, అంధ�ారమ	ను
%ా�xంధ�ారమ	ను కమ	4��నమ	, �¤ఘమ	ల;ను %ా�xంధ �ారమ	ను
కమ	4��నమ	. 16161616 ఆ ��నమ	న �Kా �ారమ	ల;గల పటCణమ	ల దగ¶రను, ఎతNPన



%�ప�రమ	ల దగ¶రను య	దz  �షణయ	 బµ�ాTxదమ	ను Vనబడ�ను. 17171717
జనుల; PQ�9ా దృÌిC �I �ాపమ	 �ేZి#S గనుక TEను 9ా#S ]���I ఉపదKవమ	
ర1ిuంపబ¢వ�చుTx`ను; 9ారF గ	\ (fi  9ా#Sవలs న(f�ెదరF, 9ా#S రకNమ	
దుమ	4వలs �ారFను,9ా#S మ�ంసమ	 12ంటవలs �ార9Eయబడ�ను. 18181818 PQ�9ా
ఉగ\త ��నమ	న తమ 9:ం(f బం%ారమ	ల; 9ా#S" త1ిuంప ల�క��వ�ను,
#��ా%S`�ేత భ�!యంతయ	 ద ©̈ంప బడ�ను, హ�ాతpN %ా ఆయన
భ�"9ాసులనంద#S" సర� Txశనమ	 �ేయబ¢వ�చుTx`డ�.

జ?ఫTx� 2జ?ఫTx� 2జ?ఫTx� 2జ?ఫTx� 2

1111 Zిగ	¶ మ�>న జనుల�#ా, కc(f రం(f, ��టBC  %ా>�I ఎగ	రFనటB6  సమయమ	
గJంచుచున`��. 2222 V¥� "రÞయమ	 �ాకమ	ను1L PQ�9ా �Å�ా%S` ] ]���I
#ాక మ	ను1L, !మ	4ను h�fంచుట�?r PQ�9ా ఉగ\త��నమ	 #ాకమ	ను1L
కc(fరం(f. 3333 �ేశమ	లk ¯ాJ�క;లsౖ ఆయన Tx�యVధుల ననుస#Sంచు సమసN
�ºనుల�#ా, PQ� 9ాను 9:దక;(f; ]రF 9:ద�I Vనయమ	గల9ా#?r J"
అనుస#SంAనPQడల ఒక9Eళ ఆయన ఉగ\త ��నమ	న ]రF �xచబడ�దురF. 4444
%ాజjపటCణమ	 "రèనమగ	ను, అÌ2�లkను �ా(ై ��వ�ను, మ¥x�హ`�ాలమందు
అ��i దు9ారF బయట-�I �ార�ోలబడ�దురF, ఎ�Å\ ను పటC  ణమ	 దున`బడ�ను. 5555 
సమ	దK�Kా ంతమందు "వZించు �?#³¬య	ల�#ా, ]క; శ\మ; Óి>ÌీNయ	ల
�ేశ���న కTxనూ, "ను` గ�#Sd PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాయందు ఒక
�ాప�రసుÍ (ైనను ల�క;ండ TEను "ను` లయమ	�ేతpను. 6666 సమ	దK�Kా ంతమ	
%tఱÃల �ాపరFల; ��గ	 �¤తసÍలమగ	ను, మందలక; �ొడ�6  అచdట నుండ�ను. 7777



తమ �ేవ�(ైన PQ�9ా య��x9ా#S" కటµ�fంA 9ా#S" �ెరలkనుం(f
ర1ిuంచ%ా అచdట9ా#Sలk W ÌింAన 9ా#S�I ఒక సÍలమ	ండ�ను; 9ారF అచdట
తమ మందలను �¤ప�దురF, అసNమయమ	న 9ారF అÌ2�లkను ఇండ6 లk
పండ���ందురF. 8888 ¹య�బ	9ారF �ేZిన "ందయ	, అ¹4ను9ారF ప>�Iన
దూషణ మ�టల;ను Txక; Vనబ(ెను; 9ారF Tx జనుల స#Sహదుw లలk పK9EhంA
అJశయప(f 9ా#S" దూÌింA#S. 9999 Tx yవమ	��డ� ¹య�బ	�ేశమ	 ¯��ొమ
పటCణమ	వలsను, అ¹4ను�ేశమ	 %tnఱాÃ  పటCణమ	వలsను అగ	ను. అV
మ	ండ6 �ెట6 క;ను ఉప� %�తpలక;ను ¯ాÍ న��� "త�మ	 �ాడ�%ా ఉండ�ను; Tx
జనులలk W Ìించు9ారF ఆ �ేశమ	లను �ోచు��ందురF; Tx జనులలk
W Ìించు9ారF 9ాట-" స�తంJKంచు ��ందురF. �ాబట-C  ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ�(ైన
Z2ౖన� మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా9ాక;� ఇ�ే. 10101010 9ారF అJశయప(f
Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా జను లను దూÌింA#S గనుక 9ా#S
గర�మ	నుబట-C  P�� 9ా#S�I సంభVంచును. 11111111 జనమ	ల �º�పమ	లలk
"వZించు 9ారంద రFను తమతమ ¯ాÍ నమ	లనుం(f తన�³ నమ¯ా�రమ	
�ేయ	నటB6  భ�!లkనున` �ేవతలను ఆయన "ర�4లమ	 �ేయ	ను,
PQ�9ా 9ా#S�I భయంకరFడ�%ా ఉండ�ను. 12121212 కcÌీయ	ల�#ా,]రFను Tx
ఖడ¶ మ	�ేత హతpలవ�దురF. 13131313 ఆయన ఉతN ర�ేశమ	]ద తన హసNమ	ను
�x1ి అష�ª రF �ేశమ	ను Txశనమ	�ేయ	ను; T:9: పటCణమ	ను �ాడ� �ేZి
�x"" ఆ#S��Pన PQ(x#Sవలs �ేయ	ను. 14141414 �x"లk పసుల మందల;
పండ���నును; సకలజjJ జంతpవ�ల;ను గంప�ల;%ా కcడ�ను; గ�డ
బµతpల;ను తpంబ¢ళØ6 ను 9ా#S �x�రమ	ల 12ౖకమ	4ల]ద "ల;చును; ప{ల



శబwమ	 ల;ను �Iట-�×లలk Vనబడ�ను; గడపల]ద Txశనమ	 కను 1ించును.
9ారF �ేZి��"న �ేవ�xరF కఱÃప"యంతట-" PQ�9ా Txశనమ	 �ేయ	ను. 15151515
Txవంట- పటCణమ	 మ#S ±కట- ల�ద" మ	#Sయ	చు ఉ�xqహపడ�చు "#S��xర
మ	%ా ఉం(fన పటCణమ	 ఇ�ే. అ�� �ా(ై��PQTE, మృగమ	ల; పండ���ను
సÍలమ�PQTE అ" �x" మ�ర¶ మ	న ��వ�9ారందరF �ెప���నుచు, ఈస(fంచుచు
����మ4" �ేZ2ౖగ �ేయ	దురF.

జ?ఫTx� 3జ?ఫTx� 3జ?ఫTx� 3జ?ఫTx� 3

1111 మ	ష�ర���న��య	 భKషC���న��య	 అTx�యమ	 �ేయ	న��య	నగ	
పటCణమ	నక; శ\మ. 2222 అ�� �ేవ�" మ�ట ఆల�Iంచదు, hmక; లkబడదు,
PQ�9ాయందు VWా�స మ	ంచదు, �x" �ేవ�"±దwక; #ాదు. 3333 �x"
మధ� �x" అ¥�పతpల; గరèన�ేయ	 Zింహమ	ల;, �x" Tx�య�¥� పతpల;
#ాJKయందు JరFగ	ల�డ�చు �ెల6 9ారFవరక; ఎరలk ఏ!య	 !గ	లక;ండ
భ�fంచు ��(ేళØ6 . 4444 �x" పKవకNల; గ�ాuల; ��టBC 9ారF, VWా�సఘ�తక;ల;; �x"
య�జక;ల; ధర4WాసN �మ	ను "#ాక#SంA పKJÌి¡ త వసుN వ� లను అపVతKపరతpరF.
5555 అP�ే Tx�యమ	 ¬రFd PQ�9ా �x" మధ�నుTx`డ�; ఆయన
అక\మమ	 �ేయ	9ాడ� �ాడ�, అను��నమ	 తపuక;ండ ఆయన Tx�య
Vధులను బయల;పరచును, ఆయనక; రహస����న�ే��య	 ల�దు; అPనను
J ß̈నుల; Zి%?¶రFగరF 6666 TEను అన� జనులను "ర�4లమ	 �ేయ%ా 9ా#S
�Åటల;ను �ాడగ	ను, ఒక(ైన సంచ#Sంచక;ండ 9ా#S �ధులను �ాడ��ేZి
య	Tx`ను, జనమ	 ల�క;ండను 9ాట-యం�ెవరFను �ాప�ర మ	ండక;ండను



9ా#S పటCణమ	లను లయపరAన9ాడను TETE. 7777 �x" Vషయ��� Tx
"రÞయమంతట- ��ప�న ] "9ాససÍలమ	 సర�Txశమ	 �ాక;ండ�నటB6 ,
Txయందు భయభక;N ల; క>%S hmక;లkబడ�దుర" TEనను��ంట-" %ా" 9ారF
దు� �I\యల; �ేయ	టయందు అ�x�శగల9ా #?r#S. 8888 �ాబట-C  PQ�9ా Z2లVచుd
9ాక;� ఏదన%ా Tx��రక; క"12టBC (f, TEను ల�A PQరపటBC ��ను ��నమ	 ��రక;
క"12ట-Cయ	ండ�(f, Tx ఉగ\తను Tx�Å�ా%S` అంతట-" 9ా#S]ద క;మ4#Sంచుట�?r
అన�జనులను ��గ	 �ేయ	టక;ను గ	ంప�ల; గ	ంప�ల;%ా #ాజ�మ	లను సమ
కcరFdటక;ను TEను "శdPంచు��ంట-"; Tx #��ా%S` �ేత భ�!యంతయ	
�ా>��వ�ను. 9999 అప�డ� జనులందరF PQ�9ా Txమమ	నుబట-C
P�కమనసు�లsౖ ఆయనను ZLVంచునటB6  TEను 9ా#S�I పVతK���న 12దవ�ల
"�ెdదను. 10101010 �ెద#S��Pన9ా#?r Txక; �Kా రÍన�ేయ	 Tx జనుల; కcషp�ేశప�
నదుల అవతలనుం(f Txక; T:ౖ9Eద�మ	%ా ¬Zి ��" #ాబడ�దురF. 11111111 ఆ ��నమ	న
 గర�మ	నుబట-C  సం�� Ìించు9ా#S" లkనుం(f TEను 9:ళ6%tటBC దును గనుక Tx
ప#S�దz���న ��ండయందు Vక గర�మ	 చూపవ�, Tx]ద JరFగబ(f
వ��ేZిన �I\యలVషయ��� క; Zిగ	¶  కల;గదు 12121212 దుఃüతpలగ	 �ºనులను
PQ�9ా Txమమ	 Txశ\Pంచు జనW షమ	%ా మధ� నుండ "తpN ను. 13131313
ఇW\ా P�Úయ	లలk !%S>న9ారF �ాపమ	 �ేయరF, అబదzమ�డరF,
కపటమ	ల�డ� Txల;క 9ా#S T°టనుండదు; 9ారF ఎవ#S భయమ	 ల�క;ండ
VW\ా ంJగల 9ా#?r అన`�ానమ	ల; ప�చుd��ందురF; 14141414 Zీãను "9ాసు ల�#ా,
ఉ�xqహధ�" �ేయ	(f; ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, జయధ�" �ేయ	(f; PQర�షల�మ	
"9ాసుల�#ా, ప�రÞ హృదయమ	�� సం��ÌింA గంతpల; 9Eయ	(f. 15151515 �xను



]క; V¥�ంAన hmను PQ�9ా ��ట-C9EZియ	Tx`డ�; ] శతpK వ�లను ఆయన
9:ళ6%tట-C  య	Tx`డ�; ఇW\ా P�ల;క; #ాజ?ౖన PQ�9ా ] మధ� ఉTx`డ�, ఇక
]దట ]క; అ�ాయమ	 సంభVంపదు. 16161616 ఆ ��నమ	న జనుల; ]��
ఇట6 ందురF PQర�షల�మ�, భయపడ క;మ	, Zీãనూ, ¥ైర�మ	
�ెచుd��నుమ	; 17171717  �ేవ�(ైన PQ�9ా మధ� ఉTx`డ�; ఆయన
శ�INమంతpడ�, ఆయన !మ	4ను ర�fంచును, ఆయన బహÑ ఆనందమ	��
యందు సం��Ìించును, యందు తనక;న` 1LKమను బట-C  Wాంతమ	 వ ©̈ంA
యంద> సం��షమ	�ేత ఆయన హ#Sªంచును. 18181818  "య�మక �ాలప�
పండ�గలక; #ాల�క Aంతపడ�  సంబంధులను TEను సమకc#?dదను, 9ారF
%tపu అవమ�నమ	 ��ం��న9ారF. 19191919 ఆ �ాలమ	న "ను`

©̈ంస12టBC 9ా#Sనంద#S" TEను h�fంతpను, క;ంటBచు నడ�చు9ా#S" TEను
ర�fంతpను, �ెదర%tటCబ(fన9ా#S" సమకcరFdదును, ఏ P� �ేశమ	లలk 9ారF
అవమ�నమ	 TUం��#� అక�డT:ల6  TEను 9ా#S�I ఖ��J" మంA 1LరFను
కల;గజ³Z2దను, 20202020 ఆ �ాలమ	న ]రF చూచు చుండ%ా TEను !మ	4ను
�ెరలkనుం(f ర1ిuంA, !మ	4ను సమకc#Sdన తరF9ాత !మ	4ను
న(f1ింతpను; "జమ	%ా భ�!]ద నున` జనులంద#S దృÌిC �I TEను ]క;
ఖ��J" మంA 1LరFను �ె1ిuంతpను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�.

హగ¶P 1హగ¶P 1హగ¶P 1హగ¶P 1

1111 #ాజ?ౖన ద#ా�9Eషp ఏల;బ(fయందు #?ండవ సంవతq రమ	 ఆరవ T:ల nదట-
��నమ	న పKవకNయగ	 హగ¶P �x�#ా య��x �ేశమ	]ద అ¥��ా#Sయ	



షయÚNP�ల; క;మ�రFడ�T:ౖన జ?రFబµËబ¿ల;క;ను పK¥xనయ�జక;డ�ను
PQ�జj�xక; క;మ�రFడ�T:ౖన PQ�షpవక;ను PQ�9ా 9ాక;�
పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ఆజ®
ఇచుdన �ేమన%ా 2222 సమయ!ంక #ాల�దు, PQ�9ా మం��ర మ	ను
కట-C ంచుటక; సమయ!ంక #ాల�ద" PÀ జనుల; �ెప�చుTx`#³. 3333 అందుక;
PQ�9ా 9ాక;� పKత�m��� పKవకNయగ	 హగ¶P�x�#ా Z2లVAdన�ేమన%ా 4444
ఈ మం��రమ	 �ా(ైయ	ండ%ా ]రF సరంá9EZిన Pండ6 లk "Zించుటక; ఇ��
సమయమ�? 5555 �ాబట-C  Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా
] పKవరNననుగ�#Sd ఆలkAంచు��ను(f. 6666 ]రF V¯ాN రమ	%ా VJNనను ]క;
��ం�ె�¤ పం(ెను, ]రF ´¢జనమ	 �ేయ	చున`ను ఆక> ¬రకయ	న`��,
�ానమ	 �ేయ	చున`ను �xహమ	 ¬రకయ	న`��, బటCల; కప� ��నుచున`ను
చ> ఆగక;న`��, ప"9ారF కషCమ	�ేZి yతమ	 సం�ా��ంచు��"నను yతమ	
A"%S��Pన సంAలk 9EZినటBC %ా ఉన`��. 7777 �ా%ా Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా] పKవరNననుగ�#Sd ఆలkAంచు��ను(f. 8888
పర�తమ	లs�I� మ�Ö ను ¬Zి��" వAd ]రF ఈ మం��రమ	ను కట-C ంAనPQడల
�x"యందు TEను సం��ÌింA నను` ఘనపరచు��ందున" PQ�9ా
Z2లVచుdచుTx`డ�. 9999 V¯ాN రమ	%ా �ావలsన" ]రF ఎదురF చూAJ#S %ా"
��ం�ెమ	%ా పం(ెను; ]రF �x"" ఇంట-�I �ే%ా TEను �x"" �ెదర%tట-CJ";
ఎందు �ేతన" PQ�9ా అడ�గ	చుTx`డ�. Tx మం��రమ	 �ా(ైయ	ండ%ా
]రందరF ] ] Pండ�6  కటBC ��ను టక; త�రపడ�ట�ేతTE గ�x. 10101010 �ాబట-C
!మ	4నుబట-C  ఆ�ాశప�మంచు క;రFవకయ	న`��, భ�! పండక య	న`��. 11111111 



TEను భ�!�I" పర�తమ	లక;ను అTxవృÌిC  కల;గజ³Zి, ¥xన�మ	
Vషయమ	లkను �xK �Ôరసమ	 Vషయమ	లkను �ైలమ	 Vషయమ	లkను
భ�! ఫ>ంచు సమసNమ	 Vషయమ	లkను మనుషp�ల Vషయమ	లkను
ప�వ�ల Vషయమ	లkను �ేJపనుల"`ట- Vషయమ	లkను �Ôమమ	
ప�ట-C ంAయ	Tx`ను. 12121212 షయÚNP�ల; క;మ�రF(ైన జ?రFబµËబ¿ల;ను PQ�
జj�xక; క;మ�రFడ�ను పK¥xనయ�జక;డ�నగ	 PQ�షp వయ	 W ÌింAన
జనులందరFను తమ �ేవ�(ైన PQ�9ా మ�టల; ఆల�IంA, తమ �ేవ�(ైన
PQ�9ా పKవకN PQ�న హగ¶P" పం1ింA, �ె>యజ³Zిన 9ారN V"
PQ�9ాయందు భయభక;N ల; ప�"#S. 13131313 అప�డ� PQ�9ా దూతPQ�న
హగ¶P PQ�9ా �ె>య జ³Zిన 9ారNనుబట-C  జనులక;
పKకట-ంAన�ేమన%ాTEను ]క; ��డ�%ా ఉTx`ను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 14141414
PQ�9ా య��x�ేశప� అ¥��ా#Sయగ	 షయÚNP�ల; క;మ�రF(ైన
జ?రFబµËబ¿ల;±క� మనసుqను, పK¥xన య�జక;డగ	 PQ�జj�xక;
క;మ�రF(ైన PQ�షpవ మనసుqను,W ÌింAన జనులంద#S మనసుqను
1LK#³1ింప%ా 15151515 9ారF కc(fవAd, #ాజ?ౖన ద#ా�9Eషp±క� P�ల;బ(f యందు
#?ండవ సంవతqరమ	 ఆరవ T:ల PరFవ�� Txల; గవ ��నమ	న Z2ౖన�మ	లక;
అ¥�పJయగ	 తమ �ేవ�" మం��రప� ప"�ేయ nదల;12ట-C #S.

హగ¶P 2హగ¶P 2హగ¶P 2హగ¶P 2

1111 ఏడవ T:ల PరFవ�� ±కటవ ��నమ	న PQ�9ా 9ాక;� పKవకNయగ	
హగ¶P�I పKత�m��� Z2లVAdన �ేమన%ా 2222 వ� య��x�ేశప� అ¥��ా#Sయగ	



షయÚN P�ల; క;మ�రF(ైన జ?రFబµËబ¿ల;��ను పK¥xనయ�జక; డగ	
PQ�జj�xక; క;మ�రF(ైన PQ�షpవ��ను W ÌింAన జనుల��ను
ఇట6 నుమ	 3333 ప�ర��ాలమ	న ఈ మం��రమ	నక; క>%Sన మ ©̈మను
చూAన9ారF ]లk ఉTx`రF గ�x; అట-C9ా#S�I ఇ�� ఎట-C��%ా కనబడ� చున`��?
�x"�� ఇ�� ఎందునను ��>న�� �ాద" ��చు చున`�� గ�x. 4444 అPనను
PQ�9ా ఆజ® ఇచుdన �ేమన%ాజ?రFబµËబ¿లc, ¥ైర�మ	 �ెచుd��మ	4;
పK¥xనయ�జక;డగ	 PQ�జj�xక; క;మ�రFడ9:ౖన PQ�షp9ా, ¥ైర�మ	
�ెచుd��మ	4; �ేశమ	లkనున` సమసNజనుల�#ా, ¥ైర�మ	 �ెచుd��" ప"
జ#S%Sంచు(f; TEను ]క; ��డ�%ా ఉTx`ను; ఇ�ే Z2ౖన�మ	లక; అ¥� పJయగ	
PQ�9ా 9ాక;�. 5555 ]రF ఐగ	ప�N �ేశమ	లk నుం(f వAdనప�డ� TEను ]��
�ేZిన "బంధన జj® ప కమ	 �ేZి��ను(f; Tx ఆత4 ] మధ�న ఉన`�� గనుక
భయపడక;(f. 6666 మ#Sయ	 Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాఇక ��ంత�ాలమ	 ఇం��కమ�రF ఆ�ాశమ	ను భ�!"
సమ	దKమ	ను TEలను TEను కం1ింపజ³తpను. 7777 TEను అన�జనులనంద#S" కద
>ంప%ా అన�జనులంద#S ±క� PషCవసుN వ�ల; �ేబడ�ను; TEను ఈ
మం��రమ	ను మ ©̈మ�� "ంప�దును; ఇ�ే Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	
PQ�9ా 9ాక;�. 8888 9:ం(f Tx��, బం%ారF Tx��, ఇ�ే Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJ
యగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 9999 ఈ కడవ#S మం��రమ	 ±క� మ ©̈మ మ	నుపట-
మం��రమ	±క� మ ©̈మను !ంచున" Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	
PQ�9ా Z2ల VచుdచుTx`డ�. ఈ సÍలమందు TEను సమ�¥xనమ	 "ల;ప
ననుగ\ ©̈ం�ెదను; ఇ�ే Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 10101010



మ#Sయ	 ద#ా�9Eషp ఏల;బ(fయందు #?ండవ సంవతq రమ	 �¾!్మదవT:ల
PరFవ�� Txల¶ వ ��నమ	న PQ�9ా 9ాక;� పKవకNయగ	 హగ¶P�I పKత�m���
Z2లVAdన �ేమన%ా 11111111 Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈల�గ	న ఆజ®
ఇచుdచుTx`డ� య�జక;ల±దw ధర4 WాసN � V�xరణ�ేయ	మ	. 12121212 ఒకడ�
పKJÌిCత���న మ�ంస మ	ను తన వసN �ప��ెంగ	న కటBC ��", తన �ెంగ	�� #tటMC
T:ౖనను వంటకమ	T:ౖనను �xK �Ôరసమ	T:ౖనను �ైలమ	T:ౖనను మ#S ఏVధమగ	
´¢జనప�xరÍమ	T:ౖనను మ	ట-CనPQడల, ఆ మ	ట-Cన�� పKJÌి¡ తమగ	Tx? య"
య�జక;లనడ�గ%ా 9ారF �ాద"#S 13131313 శవమ	ను మ	టBC టవలన ఒకడ�
అంటBప(f అట-C9ాట-లk �ే"T:ౖనను మ	ట-CనPQడల �xను మ	ట-Cన��
అపVతKమగ	Txయ" హగ¶P మరల నడ�గ%ా య�జక;ల; అ�� అపVతKమగ	
న"#S. 14141414 అప�డ� హగ¶P 9ా#S �×ల�గ	 పKతp�తN ర!�ెdనుఈ పKజల;ను ఈ
జనుల;ను Tx దృÌిC �I ఆల�గ	నTEయ	Tx`రF; 9ారF �ేయ	 �I\య ల"`య	
9ారచdట అ#SuంచునVయ"`య	 Tx దృÌిC �I అపVతKమ	ల;; ఇ�ే PQ�9ా
9ాక;�. 15151515 ఈ #ాJ ]ద #ాPయ	ంA PQ�9ా మం��రమ	 కటCTxరం
�ంAన�� nదల;��" ఆ 9:నుక ]క; సంభVంAన�x"" ఆలkచన�ేZి��ను(f.
16161616 Txటనుం(f ±కడ� ఇరFవ�� క;పuల కంక;ల; 9Eయ%ా ప�� క;పuలంత
¥xన��¤ �ేల; చున`��; ¬Zి��నవలsన" ఏబ�� ��లల �¾ట-C±దwక; ఒకడ� #ా%ా
ఇరFవ����లల; మ�తK�¤�ొరక;ను. 17171717 �ెగ	ల;��ను �ాటBక��ను వడగండ6 ��ను
] క�ాC #Sèతమంతట-" TEను Txశనమ	 �ేZియ	Tx`ను; అPనను ]లk
ఒకడ�ను J#S%S Tx±దwక; #ాల�దు; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 18181818 ]రF
ఆలkAంచు��ను(f. ఇంతక;మ	ందు%ా �¾!్మదవ T:ల PరFవ�� Txల;గవ



��నమ	నుం(f, అన%ా PQ�9ా మం��రప� ప�Tx�� 9EZిన Txటనుం(f ]క;
సంభVంAన �x"" ఆలkAంచు��ను(f. 19191919 ��ట6 లk ¥xన�మ	న`�x?
�xK m�ెట6 Pనను అం¸రప��ెట6 Pనను �x"మ4�ెట6 P నను
ఒÚవ�ెట6 Pనను ఫ>ంచక��PQను గ�x. అP�ే ఇ�� nదల;��" TEను
!మ	4ను ఆ�ర���ం�ెదను. 20202020 మ#Sయ	 ఆ T:ల PరFవ�� Txల;గవ ��నమ	న
PQ�9ా 9ాక;� హగ¶P�I మరల పKత�m��� Z2ల VAdన�ేమన%ా 21212121
య��x�ేశప� అ¥��ా#Sయగ	 జ?రFబµËబ¿ల;�� ఇట6 నుమ	ఆ�ాశమ	ను భ�!"
TEను కం1ింపజ³య	చుTx`ను. 22222222 #ాజ�మ	ల Zిం}సనమ	లను TEను �I\ంద
పడ9Eతpను; అన�జనుల #ాజ�మ	లక; క>%Sన బలమ	ను Txశనమ	 �ేతpను;
రథమ	లను 9ాట-" ఎ�I�న 9ా#S" �I\ంద పడ9Eతpను; గ	ఱÃమ	ల;ను #ðతpల;ను
ఒక#S ఖడ¶ మ	�ేత ఒకరF కcల;దురF. 23232323 Tx ZLవక;డవ�ను షయÚN P�ల;
క;మ�రFడవ�T:ౖన జ?రFబµËబ¿లc, TEను "ను` ఏరuరచు��"య	Tx`ను గనుక ఆ
��నమ	న TEను "ను` ¬Zి��" మ	దK య	ంగరమ	%ా �ేతpను; ఇ�ే
Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ాక;�.

జ?క#ా� 1జ?క#ా� 1జ?క#ా� 1జ?క#ా� 1

1111 ద#ా�9Eషp ఏల;బ(fయందు #?ండవ సంవతqరమ	 ఎ"! దవ T:లలk
PQ�9ా 9ాక;� పKవకNయ	 ఇ�ోw క; ప�ట-Cన బ¿ర�ా� క;మ�రFడ�T:ౖన జ?క#ా�క;
పKత�m��� Z2లVAdన�ేమన%ా 2222 PQ�9ా ] 1ితరFల]ద బహÑ%ా
�Å1ిం�ెను. 3333 �ాబట-C  వ� 9ా#S�� ఇట6 నుమ	 Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	
PQ�9ా Z2లVచుdన �ేమన%ా]రF TxతటBC  J#S%SనPQడల TEను ] తటBC



JరFగ	దున" Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�; ఇ�ే
Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 4444 ]రF ] 1ితరFలవంట-9ా#?r
య	ండవదుw ; ప�#S�క;లsౖన పKవకNల;Z2ౖన�మ	లక; అ¥� పJయగ	 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా] దు#ా4ర¶ తను ] దు� �I\యలను మ�" JరFగ	డ"
9ా#S�I పKక ట-ంAనను 9ారF Vనక��P#S, Tx మ�ట ఆల�Iంచక ��P#S; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. 5555 ] 1ితరF ల����#S? పKవకNల; "త�మ	 బKదుక;దు#ా? 6666
అPనను Tx ZLవక;లsౖన పKవకNలక; TEను Z2లVAdన మ�టల;ను కటCడల;ను
] 1ితరFల Vషయమ	లk T:ర9Eరల��x? T:ర9Eర%ా 9ారF J#S%Sమన
పKవరNననుబట-Cయ	 �I\యలను బట-Cయ	 PQ�9ా మనక; �ేయదలAన
పK�ారమ	%ా ఆయన అంతయ	 మనక; �ేZియ	Tx`డ" �ెప���"#S. 7777 మ#Sయ	
ద#ా�9Eషp ఏల;బ(fయందు #?ండవ సంవ తqరమ	 WøబµటB అను పద��ండవ T:ల
PరFవ�� Txల;గవ ��నమ	న PQ�9ా 9ాక;� పKవకNయ	 ఇ�ోw క; ప�ట-Cన
బ¿ర�ా� క;మ�రFడ�T:ౖన జ?క#ా�క; పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను. 8888 #ాJK ఎఱÃ"
గ	ఱÃమ	T:�I�న మనుషp� (ొకడ� Txక; కనబ(ెను; అతడ� లkయలkనున` %tం�
�ెట6 లk "ల;వబ(fయ	ండ%ా అత" 9:నుక ఎఱÃ" గ	ఱÃమ	 ల;ను చుక�ల;
చుక�ల;గల గ	ఱÃమ	ల;ను �ెల6 " గ	ఱÃమ	 ల;ను కనబ(ెను. 9999 అప�డ�Tx
P�>న9ా(x, PV ఏమ" TEనడ�గ%ా Tx�� మ�టల�డ� దూతఇV ఏ! PQ�న��
TEను క; �ె>యజ³తpనT:ను. 10101010 అప�డ� %tం� �ెట6 లk
"ల;వబ(fయ	న`9ాడ�ఇV లkకమంతటను JరFగ	ల�డ�టక; PQ�9ా
పం1ింAన గ	ఱÃమ	ల" �ె12uను. 11111111 అV %tం��ెట6 మధ�ను "ల;వబ(fన
PQ�9ా దూతను చూA�¤మ	 లkకమంతట JరFగ	ల�(fవAd య	Tx`మ	;



ఇ��%� లkక;లందరF Wాంతమ	క>%S "మ4ళ మ	%ా ఉTx`ర" �ె12uను. 12121212
అందుక; PQ�9ా దూతZ2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా, (ెబË��
సంవతqరమ	లనుం(f వ� PQర�షల�మ	]దను య��x పటCణమ	ల]దను
�Åపమ	ంAయ	Tx`9E; Pక ఎTx`ళØ6  క"క#Sంపకయ	ందువ� అ"
మనV�ేయ%ా 13131313 PQ�9ా Tx�� మ�టల�(fన దూతక; ఆదరణPQ�న మధుర
వచన మ	ల�� ఉతN ర!�ెdను. 14141414 �ాబట-C  Tx�� మ�టల�డ� చున` దూత Tx��
ఇట6 T:నువ� పKకటన �ేయ వలZిన�ేమన%ాZ2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	
PQ�9ా ఈల�గ	 Z2లVచుdచుTx`డ�TEను PQర�షల�మ	 Vషయమ	లkను
ZీãనుVషయమ	లkను అ¥��ాస�IN క>%Sయ	Tx`ను; 15151515 "మ4ళమ	%ా ఉన`
అన�జనుల]ద TEను బహÑ%ా �Å1ించుచుTx`ను; ఏలయన%ా TEను ��ం�ెమ	
�Åపపడ%ా �×డ��ేయవలsనన` �xతuర�మ	�� 9ారF స}య	లsౖ#S. 16161616 �ాబట-C
PQ�9ా Z2లVచుdన �ేమన%ా9ాతqల�మ	గల9ాడT:ౖ TEను PQర�షల�మ	
తటBC  J#S%Sయ	Tx`ను; అందులk Tx మం��రమ	 కటC  బడ�ను;
PQర�షల�మ	]ద hలu�ారFల; నూల; ¯ాగ ల�గ	దురF; ఇ�ే Z2ౖన�మ	లక;
అ¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 17171717 వ� ఇంకను పKకటన
�ేయవలZిన�ేమన%ా ఇక Tx పటCణమ	ల; ´µగ�మ	�� మ#S ఎక;�వ%ా
"ంపబడ�ను, ఇంకను PQ�9ా Zీãనును ఓ�xరFdను, PQర�షల�మ	ను
ఆయన ఇకను �ÅరF��నును. 18181818 అప�డ� TEను �ే#Sచూడ%ా Txల;గ	 ��మ	4ల;
కన బ(ెను. 19191919 ఇV ఏ!ట-వ" TEను Tx�� మ�టల�డ� చున` దూతనడ�గ%ా
అతడ�ఇV య��x9ా#S" ఇW\ా  P�ల;9ా#S" PQర�షల�మ	 "9ాసులను
�ెదర%tట-Cన ��మ	4లT:ను. 20202020 PQ�9ా నల;గ	రF కం¯ాల;లను Txక;



కనుపరచ%ా 21212121 �#³! �ేయబ¢వ�చుTx`ర" TEన(f%S నందుక; ఆయనఎవడ�ను
తలPQతN క;ండ య��x9ా#S" �ెదర%tట-Cన ��మ	4ల; ఇ9E. అP�ే 9ాట-" భయ
12టBC టక;ను, య��x�ేశసుÍ లనంద#S" �ెదర%tటBC ట�?r 9ా#S]ద బల��x�రమ	
జ#S%SంAన అన�జనుల ��మ	4 లను పడ%tటBC టక;ను �రF వAdయ	Tx`ర"
Txక; Z2లV�ెdను.

జ?క#ా� 2జ?క#ా� 2జ?క#ా� 2జ?క#ా� 2

1111 మ#Sయ	 TEను �ే#Sచూడ%ా ��లనూల; �ేతపటBC  ��"న ±కడ� Txక;
కనబ(ెను. 2222  9:క�(f�I ��వ� చుTx`వ" TEనత" నడ�గ%ా
అతడ�PQర�షల�మ	 ±క� 9:డల;uను ��డ�గ	ను ఎం�ైన�� ��>Aచూడ
బ¢వ�చుTx`నT:ను. 3333 అంతట Tx�� మ�టల�డ�చున` దూత బయల;�ేర%ా
మ#S±క దూత యత"" ఎదు #t�నవ�ెdను. 4444 #?ండవ దూతపరF%?JN ��P
PQర�షల�మ	లk మనుషp�ల;ను ప�వ�ల;ను V¯ాN ర ���నందున అ��

�Kా �ారమ	ల; ల�" ����xనమ	%ా ఉండ� న" ఈ ¸°వను"�I �ె>యజ³య	మ"
nదట- దూతక; ఆజ® ఇ�ెdను. 5555 TEను �x"చుటBC  అ%S` �Kా �ారమ	%ా ఉందును,
TEను �x" మధ�ను "9ాZిT:ౖ మ ©̈మక; �ారణ మ	%ా ఉందును; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. 6666 ఉతN ర �ేశమ	లk ఉన`9ారల�#ా, త1ిuంచు��" రం(f; ఆ�ా
శప� Txల;గ	 9ాయ	వ�లంత VWాలమ	%ా TEను !మ	4ను
9ా�1ింపజ³Zియ	Tx`ను; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 7777 బబ	లkను�ేశమ	లk
"9ాZివగ	 Zీãనూ, అచdటనుం(f త1ిuంచు��" ��మ	4; ఇ�ే PQ�9ా
9ాక;�. 8888 Z2ౖన� మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా



Z2లVచుdన�ేమన%ా!మ	4ను మ	ట-Cన9ాడ� తన కనుగ	డ�i ను మ	ట-Cన9ాడ"
PQంA తనక; ఘనత �ెచుd��నదలA, !మ	4ను �ోచు ��"న
అన�జనుల±దwక; ఆయన నను` పం1ియ	Tx`డ�. 9999 TEను Tx �ేJ"
9ా#S]ద ఆ(fంచ%ా 9ారF తమ �xసు లక; �ోప�డ� ¯�మ4గ	దురF; అప�డ�
Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJ యగ	 PQ�9ా నను` పం1ియ	Tx`డ" ]రF �ె>Zి
��ందురF. 10101010 Zీãను "9ాసుల�#ా, TEను వAd ] మధ�ను "9ాసమ	�ేతpను;
సం��షమ	%ానుం(f �ాటల; �ాడ�(f; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 11111111 ఆ ��నమ	న
అన� జనులTEక;ల; PQ�9ాను హతpN ��" Txక; జనులగ	దురF, TEను ]
మధ� "9ాసమ	�ేతpను; అప�డ� PQ�9ా నను` ] ±దwక;
పం1ియ	Tx`డ" ]రF �ె>Zి ��ందురF. 12121212 మ#Sయ	 తనక; ¯ా�సÍ ~మ"
PQ�9ా పKJÌి¡ త���న �ేశమ	లk య��xను స�తంJKంచు ��నును,
PQర�షల�మ	ను ఆయన ఇకను �ÅరF��నును. 13131313 సకలజనుల�#ా, PQ�9ా
తన ప#S�దz���న "9ాసమ	 V(fA వచుdచుTx`డ�, ఆయన స"`¥�"
మ�నులsౖ య	ండ�(f.

జ?క#ా� 3జ?క#ా� 3జ?క#ా� 3జ?క#ా� 3

1111 మ#Sయ	 PQ�9ా దూతPQదుట పK¥xన య�జక; (ైన PQ�షpవ
"ల;వబడ�టయ	, ¯ా�xను Óి#ా���PQ� అత" క;(f�ారî�మ	న
"ల;వబడ�టయ	 అతడ� Txక; కనుపర�ెను. 2222 ¯ా�xనూ, PQ�9ా "ను`
గ��w ంచును, PQర�షల�మ	ను �ÅరF��ను PQ�9ా "ను` గ��w ంచును ఇతడ�
అ%S`లkనుం(f ¬Zిన ��రVవలsTE య	Tx`డ�గ�x అ" PQ�9ా దూత



¯ా�xను�� అT:ను. 3333 PQ�షpవ మ>న వసN �మ	ల; ధ#SంAన9ా(ై దూత
సమ	ఖమ	లk "ల;వబ(fయ	ండ%ా 4444 దూత దగ¶ర ">Aయ	న`9ా#S"
1ి>Aఇత" ���లబటCల; ¬Zి9Eయ	డ" ఆజj® 1ింATEను  �ోషమ	ను ప#Sహ#SంA
పKశసN���న వసN �మ	ల�� "ను` అలంక#SంచుచుTx`ను అ" Z2లV�ెdను. 5555 అత"
తల]ద �ెల6 " �ా%ా 12ట-C ంచుడ" TEను మనV�ేయ%ా 9ారF అత" తల]ద
�ెల6 " �ా%ా12ట-C  వసN �మ	ల�� అత"" అలంక#SంA#S; PQ�9ా దూత దగ¶ర
"ల; చుం(ెను. 6666 అప�డ� PQ�9ా దూత PQ�షpవక; ఈల�గ	 ఆజ®
ఇ�ెdను. 7777 Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాTx
మ�ర¶మ	లలa నడ�చుచు TEను  కపu%SంAన �x"" భదKమ	%ా %?r��"న
PQడల, వ� Tx మం��రమ	]ద అ¥��ా#S9:ౖ Tx ఆవరణ మ	లను
�ా�ాడ�9ాడవగ	దువ�; మ#Sయ	 ఇక�డ "ల;వ బడ� 9ా#S�I క>%SనటB6  Tx
స"`¥�" "ల;చు ´µగ�మ	  �IతpN ను. 8888 పK¥xనయ�జక;డ9:ౖన PQ�షp9ా,
 PQదుట కcరFdండ�  సహ�ారFల; సూచనల;%ా ఉTx`రF; వ�ను 9ారFను
Tx మ�ట ఆల�Iంపవలsను, ఏదన%ా Aగ	రF అను Tx ZLవక;" TEను
ర1ిuంపబ¢వ� చుTx`ను. 9999 PQ�షpవ PQదుట TEనుంAన #ాJ" �ే#S
చూడ�(f, ఆ #ాJ�I ఏడ� TEతKమ	ల;న`V, �x" �ెక�డప� ప" �ేయ	9ాడను
TEను. ఇ�ే Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ాక;�; మ#Sయ	 ఒక
��నమ	 లk%ాTE TEను ఈ �ేశమ	±క� �ోషమ	ను ప#Sహ #Sంతpను; 10101010 ఆ
��నమ	న �xK m�ెట6 �I\ందను అం¸రప� �ెట6  �I\ందను కcరFdండ�టక; ]రందరF
ఒక#STUకరF 1ిల;చు��" ��వ�దురF; ఇ�ే Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	
PQ�9ా 9ాక;�.
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1111 Tx�� మ�టల�డ�చున` దూత J#S%S వAd "దK ��Pన ±క" ల�1ినటB6
నను` ల�1ి 2222 క; ఏ! కనబడ� చున`ద" యడ�గ%ా TEనుసువరÞమయ���న
�ºపసN ంభ మ	ను �x"]ద ఒక పK!�ెయ	ను, �ºపసN ంభమ	నక; ఏడ�
�ºపమ	ల;ను �ºపమ	నక; ఏ(ేZి %tటCమ	ల;ను కనబడ� చున`V. 3333 మ#Sయ	
#?ండ� ఒÚవ�ెటB6  �ºపసN ంభమ	నక; క;(fపKక� ఒకట-య	 ఎడమపKక� ఒకట-య	
కనబడ� చున`వ" �ె1ిu 4444 Tx P�>న9ా(x, P�ే!ట-య" Tx��
మ�టల�డ�చున` దూత న(f%SJ". 5555 Tx�� మ�టల�డ�చున` దూత ఇ�ే!టù

క; �ె>య�x య" నన`డ�గ%ాTEను--Tx P�>న9ా(x, Txక; �ె>య దంట-".
6666 అప�డతడ� Tx�� ఇట6 T:నుజ?రFబµËబ¿ల; నక; పKత�mమగ	 PQ�9ా 9ాక;�
ఇ�ే; శ�IN�ేత T:ౖనను బలమ	�ేతT:ౖ నను�ాక Tx ఆత4�ేతTE ఇ�� జరFగ	న"
Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లV�ెdను. 7777 %tపu పర� తమ�,
జ?రFబµËబ¿ల;ను అడi%Sంచుటక; వ� ఏమ�తKప� �xనవ�? వ� చదునుభ�!
వగ	దువ�; కృప కల;గ	ను %ాక కృప కల;గ	ను%ాక అ" జనుల; �³కల;9Eయ%ా
అతడ� 12ౖ#ాP ¬Zి��" 12ట-C ంచును. 8888 PQ�9ా 9ాక;� మరల Txక;
పKత�m��� PÀల�గ	 Z2లV�ెdను 9999 జ?రFబµËబ¿ల; �ేతpల; ఈ మం��రప� ప�Tx��
9EZియ	న`V, అత" �ేతpల; మ	%Sంచును, అప�డ� Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJ
యగ	 PQ�9ా నను` ]±దwక; పం1ియ	Tx`డ" వ� �ె>Zి��ందువ�.
10101010 �ార�మ	ల; అలuమ	లsౖయ	న` �ాలమ	ను తృణ÷క#SంAన 9ా(ెవడ�?
లkకమంతటను సం�x రమ	 �ేయ	 PQ�9ా±క� P�డ� TEతKమ	ల;



జ?రFబµËబ¿ల; �ేJలk గ	ండ� నూల;ండ�టచూA సం��Ìించును. 11111111
�ºపసN ంభమ	నక; ఇరFపKక�లనుండ� ఈ #?ండ� ఒÚవ�ెటB6  ఏ!ట-వ"య	, 12121212 
#?ండ� బం%ారప� ��మ	4లలkనుం(f సువరÞ �ైలమ	ను క;మ4#Sంచు ఒÚవ
�ెట6 క;న` #?ండ� ��మ4ల;ను ఏ!ట-వ"య	 TEనత"" నడ�గ%ా 13131313 అతడ�
Tx��ఇ9E!ట-వ" క; �ె>య�x యT:నుTx P�>న9ా(x, Txక; �ె>యద"
TEనన%ా 14141414 అతడ��#SదwరF సర�లkకTxధుడగ	 PQ�9ా±దw "ల;వబడ�చు
�ైలమ	1 ��య	9ా#?r య	Tx`రT:ను.

జ?క#ా� 5జ?క#ా� 5జ?క#ా� 5జ?క#ా� 5

1111 TEను మరల �ే#Sచూడ%ా ఎ%S#S��వ� ప�సN కnకట- Txక; కనబ(ెను. 2222 �³!
కనబడ�చున`ద" అతడ� నన`డ�గ%ా TEను,ఇరF9:ౖమ�రల "(fVయ	
ప��మ�రల 9:డల;uనుగల PQ%S#S��వ� ప�సN కnకట- Txక; కనబడ�
చున`దంట-". 3333 అందుకతడ� Tx�� ఇట6 T:నుఇ�� భ�!యంతట-]���I
బయల;9:ళØ6  Wాప�¤; �x"�I ఒక పKక�ను 9Kా Zియ	న` �x""బట-C
�ొం%Sల;9ారందరFను ��ట-C9Eయబడ�దురF; #?ండవ పKక�ను 9Kా Zియ	న`
�x""బట-C  అపKమ�ణÝక;లందరFను ��ట-C9Eయబడ�దురF. 4444 ఇ�ే Z2ౖన�మ	లక;
అ¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ాక;�TETE �x" బయల;�ేరజ³య	చుTx`ను; అ��
�ొంగల Pండ6 లkను, Tx Txమమ	నుబట-C  అబదzపKమ�ణమ	 �ేయ	9ా#S
Pండ6 లkను పK9EhంA 9ా#S Pండ6 లk ఉం(f 9ాట-" 9ాట- దూలమ	లను #ాళ6ను
Txశనమ	 �ేయ	ను. 5555 అప�డ� Tx�� మ�టల�డ�చున` దూత బయల; 9:È6వ�
"�x"ంA చూA ఇవతలక; వచుdన�ే!టù క"12టBC మ" Tx�� �ెపu%ా 6666



ఇ�ే!ట-య" TEన(f%S J". అందుకతడ�ఇ�� ��ల, ఇ�� బయల;9:ళØ6  త�మ	
అT:ను; మ#Sయ	 లkకమంతటను జనుల; ఈల�గ	న కన బడ�దుర" �ె12uను. 7777
అప�డ� Zీసప�ëళ6ను ¬య%ా ��ల త�మ	లk కcరFdన` ±క ZీN � కనబ(ెను.
8888 అప�డతడ�ఇ�� �ోషమ�#SN య" Tx�� �ె1ిu త�మ	లk �x" పడ9EZి
Zీసప�ëళ6ను త�మ	]ద నుం�ెను. 9999 TEను మరల �ే#S చూడ%ా ఇదwరF ZీN �ల;
బయల;�ే#S#S; సంక;బ	(f ��ంగ #?క�లవంట- #?క�ల; 9ా#S క;ం(ెను, %ా> 9ా#S
#?క�లను ఆ(fంచుచుం(ెను, 9ారF వAd త�మ	ను భ�మ���ాశమ	ల మధ�క;
ఎJN  �x" ¹Zి#S. 10101010 �రF ఈ త�మ	ను ఎక�(f�I ¬Zి��" ��వ�దుర" Tx��
మ�టల�డ�చున` దూతను TEనడ� గ%ా 11111111 ÌీTxరF�ేశమందు �x"��క ¯ాలను
కటBC టక; 9ారF ��వ�చుTx`రF; అ�� Zిదz���నప�డ� అక�డ �x"" 1ీఠమ	]ద
12ట-Cయ	ంచుదుర" అతడ� Txక;తN ర !�ెdను.
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1111 TEను మరల �ే#Sచూడ%ా #?ండ� పర�తమ	ల మధ� నుం(f Txల;గ	 రథమ	ల;
బయల;�ేరFచుం(ెను, ఆ పర�త మ	ల; ఇతN(f పర�తమ	లsౖ య	ం(ెను. 2222 
nదట- రథమ	 నక; ఎఱÃ" గ	ఱÃమ	ల;, #?ండవ రథమ	నక; నల6 " గ	ఱÃ  మ	ల;,
3333 మ�డవ రథమ	నక; �ెల6 " గ	ఱÃమ	ల; Txల;గవ రథమ	నక; చుక�ల;
చుక�ల;గల బల���న గ	ఱÃమ	 ల;ం(ెను. 4444 Tx P�>న9ా(x, P9E!ట-య"
Tx�� మ�టల�డ�చున` దూతను TEనడ�గ%ా 5555 అతడ� Tx�� ఇట6 T:నుఇV
సర�లkకTxధుడగ	 PQ�9ా స"`¥�" V(fA బయల; 9:ళØ6  ఆ�ాశప�
చతp#ా�య	వ�ల;. 6666 నల6 " గ	ఱÃమ	ల;న` రథమ	 ఉతN ర �ేశమ	లk"�I



��వ�న��; �ెల6 " గ	ఱÃమ	ల;న` రథమ	 9ాట- 9:ంబ(f��వ�ను, చుక�ల;
చుక�ల;గల గ	ఱÃమ	ల;గల రథమ	 ద�fణ �ేశమ	లk"�I ��వ�ను. 7777 బల���న
గ	ఱÃమ	ల; బయల;9:È6 లkకమంతట సంచ#Sంప పKయJ`ంప%ా, ��P లkక
మందంతట సంచ#Sంచుడ" అతడ� Z2లV�ెdను గనుక అV లkకమందంతట
సంచ#Sంచుచుం(ెను. 8888 అప�డతడ� నను` 1ి>AఉతN ర�ేశమ	లk"�I ��వ�
9ాట-" చూడ�మ	; అV ఉతN ర�ేశమందు Tx ఆత4ను T:మ4�� పరచున" Tx��
అT:ను. 9999 మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� Z2లVAdన�ేమన%ా 10101010
�ెరపటCబ(fన9ా#Sలk బబ	లkను నుం(f వAdన ¼̈లwP టùáయ� PQ�xయ�
అను9ారF జ?ఫTx� క;మ�రFడగ	 ãÌీయ� Pంట ��%Sయ	Tx`రF; 9ారF �ే#Sన
��నమ	నTE వ� ఆ Pంట-�I��P 11111111 9ా#S న(f%S 9:ం(f బం%ారమ	లను ¬Zి��"
�I#§టమ	�ేZి పK¥xన య�జక;డ�ను PQ�జj�xక; క;మ�రFడ�T:ౖన PQ�
షpవ తల]ద ఉంA 12121212 అత"�� ఇట6 నుమ	Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాAగ	రF అను ఒకడ� కలడ�; అతడ� తన
సÍలమ	లkనుం(f Aగ	రFdను, అతడ� PQ�9ా ఆలయమ	 కటBC ను. 13131313 అత(ే
PQ�9ా ఆలయమ	 కటBC ను; అతడ� ఘనత వ ©̈ంచు��" Zిం}సTx Zీను(ై
P�ల;ను,Zిం}సTxZీను(ై అతడ� య�జకత�మ	 �ేయ%ా ఆ Pదw#S�I
సమ�¥xనకర���న ãచనల; కల; గ	ను. 14141414 ఆ �I#§టమ	 PQ�9ా
ఆలయమ	లk జj® ప �ారÍమ	%ా ఉంచబ(f, Á̈లsమ	నక;ను టùáయ�క;ను
PQ�xయ�క;ను జ?ఫTx� క;మ�రF(ైన Á̈నునక;ను ఉండ�ను. 15151515 దూరమ	%ా
ఉన`9ారF వAd PQ�9ా ఆలయమ	ను కటBC దురF, అప�డ� PQ�9ా
నను` ] ±దwక; పం12న" ]రF �ె>Zి��ందురF; ] �ేవ�(ైన PQ�9ా



మ�ట ]రF జjగ\తN %ా ఆల�IంAనPQడల ఈల�గ	 జరFగ	ను.
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1111 #ాజ?ౖన ద#ా�9Eషp ఏల;బ(fయందు Txల;గవ సంవతqరమ	 �IZL6 వ� అను
�¾!్మదవ T:ల Txల;గవ ��నమ	న బé�ేల;9ారF Ì2#?జ?రFను #?%?��4లsక;ను
తమ 9ా#S" పం1ి 2222 ఇ"` సంవతqరమ	ల; �¤మ	 దుఃüంA నటBC  అPదవ
T:లలk ఉప9ాసమ	ం(f దుఃüంతpమ� అ" 3333 PQ�9ాను WాంJపరచుట�?r
మం��రమ	 TUదwనున` య�జక;లను పKవకNలను మనV �ేయ%ా 4444 Z2ౖన�మ	లక;
అ¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� Z2లVAdన�ేమన%ా 5555 �ేశప�
జనులంద#S�I" య�జక;లక;ను � మ�ట �ె>యజ³యవలsను. ఈ జ#S%Sన
(ెబË�� సంవతqరమ	ల; ఏటäట అPదవ T:లను ఏడవ T:లను ]రF
ఉప9ాసమ	ం(f దుఃఖమ	 సల;ప�చు వAd నప�డ�, Txయందు భ�INక>%SP�
ఉప9ాసమ	ంట-#ా? 6666 మ#Sయ	 ]రF ఆ}రమ	 ప�చుd��"నప�డ� స�పKã
జనమ	న�³ గ�x ప�చుd��ంట-#S; ]రF �ానమ	 �ేZి నప�డ�
స�పKãజనమ	న�³ గ�x �ానమ	 �ేZిJ#S. 7777 PQర�షల�మ	లkను �x"
చుటBC ను పటCణమ	లలkను ద�fణ�ేశమ	లkను ����xనమ	లkను జనుల;
VసN #SంA �³మమ	%ా ఉన`�ాలమ	న ప�#S�క;లగ	 పKవకNల�x�#ా PQ�9ా
పKకటన �ేZిన ఆజ®లను ]రF మనసుqనక; �ెచుd��నక;ండవచుdTx? 8888
మ#Sయ	 PQ�9ా 9ాక;� జ?క#ా�క; పKత�m��� Z2లVAdన�ేమన%ా 9999
Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా ఈల�గ	 ఆజ® ఇAdయ	Tx`డ� సత�మ	
ననుస#SంA ¬రFu ¬రFd(f, ఒక#Sయం�ొకరF కరFణx 9ాతqల�మ	ల;



కనుపరచు��ను(f. 10101010 Vధవ#ాండKను తం(fKల�"9ా#S" పర�ే�లను ద#SదుK లను
బµధ12టCక;(f, ] హృదయ మందు స�దరFలలk ఎవ#S�I" �×డ� �ేయ
దలచక;(f. 11111111 అP�ే 9ారF ఆల�IంపTUల6 క మ�రF� లsౖ Vనక;ండ �ెవ�ల;
మ�Zి��"#S. 12121212 ధర4WాసN �మ	ను, ప�#S�క;లsౖన పKవకNల �x�#ా Z2ౖన�మ	లక;
అ¥�పJయగ	 PQ�9ా తన ఆత4 1LK#³పణ�ేత �ె>యజ³Zిన మ�టలను,
�xమ	 Vనక;ండ� నటB6  హృదయమ	లను క;రFVందమ	వలs క� Sనపరచు��"#S
గనుక Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా ±దwనుం(f మ�గ\త
9ా#S]���I వ�ెdను. 13131313 �ావ�న Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ాTEను 1ి>Aనప�డ� 9ారF ఆల�Iంపక��P#S గనుక 9ారF
1ి>A నప�డ� TEను ఆల�Iంపను. 14141414 మ#Sయ	 9ా#?రFగ" అన� జనులలk TEను
9ా#S" �ెదర%tటBC దును. 9ారF తమ �ేశమ	ను V(fAన]దట అందులk
ఎవరFను సంచ#Sంపక;ండ అ�� �ాడగ	ను; ఈల�గ	న 9ారF మT°హర���న తమ
�ేశమ	నక; Txశనమ	 కల;గజ³Zియ	Tx`రF.
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1111 మ#Sయ	 Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ాక;� పKత�m��� PÀల�గ	
Z2లV�ెdను. 2222 Z2ౖన� మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా ఆజ® ఇచుdన�ేమన%ా
!గ	ల ఆస�IN�� TEను Zీãను Vషయమందు #�షమ	 వ ©̈ంAయ	Tx`ను.
బహÑ #ðదKమ	 గల9ాడT:ౖ �x" Vషయమందు TEను #�షమ	
వ ©̈ంAయ	Tx`ను. 3333 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాTEను Zీãను TUదwక;
మరల వAd, PQర�షల�మ	లk "9ాసమ	�ేతpను, సత� మ	ను అనుస#Sంచు



ప�రమ"య	, Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా పర�తమ	 ప#S�దz
పర�తమ"య	 1LరF6  12టC  బడ�ను. 4444 Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా
Z2ల Vచుdన�ే మన%ా అందరFను వృదzత�మ	�ేత కఱÃపటBC ��", వృదుz ల�!
వృదుz #ాం(ేK! ఇంకను PQర�షల�మ	 �ధు లలk కcరFdందురF. 5555 ఆ పటCణప�
�ధుల; ఆటల�డ� మగ 1ిల6 ల��ను ఆడ� 1ిల6 ల��ను "ం(fయ	ండ�ను. 6666 
Z2ౖన�మ	 లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాఆ ��నమ	లందు
W ÌింAయ	న` జనుల�I�� ఆశdర�మ" ��A నను Txక;ను ఆశdర�మ"
��చుTx? P�ే PQ�9ా 9ాక;�. 7777 Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా
Z2ల Vచుdన�ేమన%ాత�రFu �ేశమ	లkనుం(fయ	 పడమట- �ేశమ	లk
నుం(fయ	 TEను Tx జనులను ర1ిuంA ర�fంA 8888 PQర�షల�మ	లk
"వZించుట�?r 9ా#S" ��డ���" వ�ెdదను, 9ారF Tx జనులsౖ య	ందురF, TEను
9ా#S�I �ేవ�డT:ౖ య	ందును; ఇ�� J సత�మ	లనుబట-C  జరFగ	ను. 9999
Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లVచుd న�ేమన%ాZ2ౖన�మ	లక;
అ¥�పJయగ	 PQ�9ా మం��ర మ	ను కటBC ట�?r �x" ప�Tx��9EZిన ��నమ	న
పKవకNల T°టపల;కబ(fన మ�టల; ఈ �ాలమ	న Vను9ారల�#ా, ¥ైర�మ	
�ెచుd��ను(f. 10101010 ఆ ��నమ	లక; మ	ందు మను షp�లక; కc> �ొరకక
య	ం(ెను, ప�వ�ల ప"�I బµ(fగ �ొరకక��PQను, తన ప"]ద ��వ�9ా"�I
శతpK భయమ	 �ేత T:మ4�� ల�క��PQను; ఏలయన%ా ఒక#S]����క#S" TEను
#³ప�చుంట-". 11111111 అP�ే ప�ర���నమ	లలk TEను ఈ జనులలk W ÌింAన 9ా#S�I
V#�¥�T:ౖనటBC  ఇప�డ� V#�¥�%ా ఉండను. 12121212 సమ�¥xనసూచక���న �xK m �ెటB6
ఫల!చుdను, భ�! పండ�ను, ఆ�ాశమ	నుం(f మంచు క;#Sయ	ను, ఈ



జనులలk W ÌింAన9ా#S�I �ట- న"`ట-" TEను ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇతpN ను; ఇ�ే
Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ాక;�. 13131313 య��x9ారల�#ా,
ఇW\ా P�ల;9ారల�#ా, ]రF అన�జనులలk TEల�గ	 Wా�ాసuద��� య	ంట-#�
ఆల�%³ ]రF ఆ�#ా��xసuద మగ	నటB6  TEను !మ	4ను ర�fంతpను; భయపడక
¥ైర�మ	 �ెచుd��ను(f. 14141414 Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా] 1ితరFల; Txక; �Åపమ	 ప�ట-C ం ప%ా దయ తలచక
TEను ]క; �×డ��ేయ ను�ేw hంAనటB6  15151515 ఈ �ాలమ	న PQర�షల�మ	నక;ను
య��x9ా#S�I" �¤ల; �ేయ ను�ేw hంచుచుTx`ను గనుక భయపడక;(f. 16161616
]రF �ేయవలZిన �ార�మ	 ల�వన%ా, పKJ9ాడ� తన ��రFగ	 9ా"�� సత��¤
మ�టల�డవలsను, సత�మ	నుబట-C  సమ� ¥xనకర���న Tx�యమ	నుబట-C  ]
గ	మ4మ	లలk ¬రFu ¬రdవలsను. 17171717 తన ��రFగ	9ా" ]ద ఎవడ�ను
దు#��చన ãAంపకcడదు, అబదw  పKమ�ణమ	�ేయ "షCపడ కcడదు,
ఇట-Cవ"`య	 Txక; అసహ�మ	ల;; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 18181818 మ#Sయ	
Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ాక;� Txక; పKత�m��� PÀల�గ	
Z2లV�ెdను. 19191919 Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా ఆజ® ఇచుdన
�ేమన%ాTxల;గవ T:లలk" ఉప9ాసమ	, అPదవ T:లలk" ఉప9ాసమ	, ఏడవ
T:లలk" ఉప9ాసమ	, ప��యవ T:లలk" ఉప9ాసమ	 య��x Pంట-9ా#S�I
సం��షమ	ను ఉ�xqహమ	ను ప�ట-C ంచు మT°హరమ	లsౖన పండ�గలగ	ను.
�ాబట-C  సత�మ	ను సమ�¥xనమ	ను 1ిKయ మ	%ా ఎంచు(f. 20202020 Z2ౖన�మ	లక;
అ¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాజనమ	ల;ను అTEక పటCణమ	ల
"9ా సుల;ను ఇంకను వతpN రF. 21212121 ఒక పటCణప�9ారF మ#S±క పటCణప�9ా#S



±దwక; వAdఆలస�మ	�ేయక PQహþ 9ాను WాంJపరచుటక;ను,
Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ాను 9:దక;టక;ను మనమ	 ��దమ	
రం(f అ" �ెపu%ా 9ారF�¤మ	ను వతpN మందురF. 22222222 అTEక జనమ	 ల;ను
బలమ	గల జనుల;ను PQర�షల�మ	లk Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	
PQ�9ాను 9:దక;టక;ను, PQ�9ాను WాంJపరచుటక;ను వతpN రF. 23232323 
Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాఆ ��నమ	లలk
ఆయ� ´µషల; మ�టల�డ� అన�జనులలk ప�ేZిమం�� ±క య�దు"
�ెంగ	పటBC ��"�ేవ�డ� ]క; ��డ�%ా ఉTx`డను సంగJ మ�క; Vనబ(fన��
గనుక �¤మ	 ]�� కcడ వతpN మ" �ెప�దురF.
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1111 హ�xK క; �ేశమ	నుగ�#Sdయ	 దమసు� పటCణ మ	నుగ�#Sdయ	 వAdన �ే9Ù�I
◌ ్త 2222 ఏలయన%ా PQ�9ా సర� నరFలను ఇW\ా P�Úయ	ల
%�తKప�9ా#Sనంద#S" లm�12టBC 9ాడ� గనుక, �x" స#Sహదుw ను అను��" య	న`
హమ�తpనుగ�#Sdయ	, జj® న సమృ��z గల త�రF Zీ�ోనులనుగ�#Sdయ	 అ��
వ�ెdను. 3333 త�రF పటCణప�9ారF �Kా �ారమ	గల �Åటను కటBC ��", Pసుక
#³ణ	వ�లంత V¯ాN రమ	%ా 9:ం(f", �ధులలk" కసువంత V¯ాN రమ	%ా
సువరÞమ	ను సమకcరFd��"#S. 4444 PQ�9ా సమ	దK మందుండ� �x"
బలమ	ను Txశనమ	�ేZి �x" ఆZిN " పరFల�ేJ కపu%Sంచును, అ�� అ%S`�ేత
�ాలdబడ�ను. 5555 అÌ2�లkను �x"" చూA జ(fయ	ను, %ాజj �x"" చూA
బహÑ%ా వణక;ను, ఎ�Å\ నుపటCణమ	 �xను నమ	4 ��"న�� అవమ�నమ	



TUంద%ా చూA �JTUందును, %ాజj#ాà ల�క;ండ��వ�ను, అÌ2�లkను
"రèనమ	%ా ఉండ�ను. 6666 అ��i దులk సంకరజనమ	 �ాప�రమ	ండ�ను,
Óి>ÌీNయ	ల అJశయ�సuదమ	ను TEను Txశనమ	 �ేZ2 దను. 7777 9ా#S T°టనుం(f
రకNమ	ను 9ా#Sకను Jనక;ండ 9ా#S పండ6 నుం(f Á̈య���న మ�ంసమ	ను TEను
¬Zి9EZ2దను. 9ారFను W షమ	%ా నుందురF, మన �ేవ�"�I 9ారF య��x
9ా#Sలk 12దwలవలs నుందురF, ఎ�Å\ ను9ారFను PQబ� Zీయ	లవలs నుందురF. 8888
TEను కను`ల�#ా చూAJ" గనుక బµ¥�ంచు9ారF ఇకను సంచ#Sంపక;ండను,
JరFగ	 ల�డ� Z2ౖన�మ	ల; Tx మం��రమ	]���I #ాక;ండను �x""
�ా�ాడ���నుట�?r TETUక దండ� 1Lటను ఏరuర�ెదను. 9999 Zీãను "9ాసుల�#ా,
బహÑ%ా సం��Ìించు(f; PQర�షల�మ	 "9ాసుల�#ా, ఉల�6 సమ	%ా ఉండ�(f; 
#ాà JపరFడ�ను రmణగల9ాడ�ను �ºనుడ�T:ౖ, %ా(fదను %ా(fద 1ిల6 ను ఎ�I�
±దwక; వచుdచుTx`డ�. 10101010 ఎâKా Pమ	లk రథమ	ల;ండక;ండ TEను
�ేZ2దను, PQర�షల�మ	లk గ	ఱÃమ	ల; ల�క;ండ �ేZ2దను, య	దzప� Vల;6
ల�క;ండ ��వ�ను,  #ాà సమ�¥xన9ారN అన�జను లక; �ె>యజ³య	ను,
సమ	దKమ	నుం(f సమ	దKమ	వరక; య�ఫKట«సు న�� nదల;��"
భ���గంతమ	వరక; అతడ� ఏల;ను. 11111111 మ#Sయ	 వ� �ేZిన "బంధన
రకNమ	నుబట-C  �xమ	 ప(fన రFల�" %�Jలkనుం(f �ెరపటCబ(fన 9ా#S" TEను
V(f1ిం�ెదను. 12121212 బంధకమ	లలk ప(fయ	ం(fయ	 "#§mణగల9ారల�#ా, ]
�Åటను మరల పK9Ehంచు(f, #?ండంతల;%ా ]క; �¤ల; �ేZ2దన" TEడ� TEను
]క; �ె>యజ³య	చుTx`ను. 13131313 య��x9ా#S" Txక; Vల;6 %ా వంచుచుTx`ను,
ఎâKా Pమ	 9ా#S" బµణమ	ల;%ా �ేయ	చుTx`ను. Zీãనూ,  క;మ�రFలను



#³ప� చుTx`ను, &రFడ� ఖడ¶ మ	 పKã%SంచునటB6  TEను "ను`
పKã%Sంతpను. %³\�×య	ల�#ా, Zీãను క;మ�రF లను ]]���I #³ప�చుTx`ను.
14141414 PQ�9ా 9ా#S�I 12ౖ%ా పKత�mమగ	ను, ఆయన బµణమ	ల; ��రFప�వలs
Vడ�వ బడ�ను, పKభ	వగ	 PQ�9ా బµ�ాTxదమ	 �ేయ	చు ద�fణ��క;�నుం(f
వచుd %tపu సు(f%ా>�� బయల; �ేరFను. 15151515 Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	
PQ�9ా 9ా#S" �ా�ాడ�ను గనుక 9ారF భ�fంచుచు, వ(fZ2ల#ాళ6ను
అణగ�ొKక;�చు �xK గ	చు, �xK �Ôరసమ	 �xK గ	9ా#S వలs బÐబË>డ�చు, బ>ప�రకN
�ాతKల;ను బ>1ీఠప� మ�లల;ను "ండ�నటB6  రకNమ	�� "ం(fయ	ందురF. 16161616 Tx
జనుల; PQ�9ా �ేశమ	లk �I#§టమంద> రత`మ	లవలs నుTx`రF గనుక
�ాప#S తన మందను ర�fంచునటB6  9ా#S �ేవ�(ైన PQ�9ా ఆ ��నమ	న 9ా#S"
ర�fంచును. 17171717 9ారF ఎం�� �³మమ	%ా ఉTx`రF, ఎం�� ¯�గసు%ా ఉTx`రF;

¥xన�మ	�ేత ¸°వనుల;ను ��\ తN  �xK �Ô రసమ	�ేత ¸°వన ZీN �ల;ను వృ��z
TUందుదురF.

జ?క#ా� 10జ?క#ా� 10జ?క#ా� 10జ?క#ా� 10

1111 కడవ#S 9ాన�ాలమ	న వరªమ	 దయ�ేయ	మ" PQ�9ాను 9Eడ���ను(f.
పKJ9ా" �ే"లkను 12ౖరF nల;చునటB6  PQ�9ా ��రFప�లను ప�ట-C ంచును,
ఆయన 9ానల; ��ండ�%ా క;#S1ించును. 2222 గృహ�ేవతల; వ�రÍ���న మ�టల;
ప>�I#S, ¯��ె%ాండKక; "రరÍక���న దరîనమ	ల; క>%SనV, ¹సమ	�� కలలక;
´µవమ	 �ె1ిu#S, మ�యగల ´µవమ	ల; �ె1ిu ఓ�x#Sd#S. �ాబట-C  %tఱÃలమంద
JరFగ	ల�డ�నటB6  జనుల; JరFగ	ల�(f#S, �ాప#S ల�క బµధTUం��#S. 3333 Tx �Å�ా%S`



మండ�చు �ాపరFల]ద పడ�ను, �¤కలను TEను h�fం�ెదను, Z2ౖన�మ	లక;
అ¥�పJయగ	 PQ�9ా తన మందయగ	 య��x9ా#S" ద#SîంA 9ా#S"
తనక; #ాజ�×యమ	లగ	 అశ�మ	లవంట-9ా#S"%ా �ేయ	ను. 4444 9ా#Sలkనుం(f
మ�ల #ాP ప�టBC ను, �¤క;ను య	దzప�Vల;6 ను 9ా#S�ేత కల; గ	ను,
బµ¥�ంచు9ాడ� 9ా#Sలkనుం(f బయల;�ేరFను, 5555 9ారF య	దzమ	�ేయ	చు
�ధుల బ	రదలk శతpK వ�లను �¾K క;� ప#ాక\మWాల;రవలs ఉందురF. PQ�9ా
9ా#S�I ��(ైయ	ండ�ను గనుక 9ారF య	దzమ	�ేయ%ా గ	ఱÃమ	లను ఎక;�9ారF
Zిగ	¶ TUందుదురF. 6666 TEను య��x 9ా#S" బలWాల;రF%ా �ేZ2దను, ãZLప�
సంతJ9ా#S�I రmణ కల;గజ³Zి 9ా#S�I "9ాససÍలమ	 ఇ�ెdదను, TEను
9ా#SPQడల జj>పడ�దును, TEను 9ా#S �ేవ�డT:ౖన PQ�9ాను, TEను 9ా#S
మనV ఆల�Iంప%ా TEను 9ా#S" V(fA12ట-Cన సంగJ 9ారF మరA��వ�దురF. 7777
ఎâKా  Pమ	9ారF బల�ఢ��లవంట- 9ారగ	దురF, �xK �Ôరస �ానమ	 �ేయ	9ారF
సం��ÌించునటB6  9ారF మనసుqన ఆనం��ంతpరF, 9ా#S ëడiల; �x" చూA
ఆనందపడ�దురF, PQ�9ాను బట-C9ారF హృదయప�ర�కమ	%ా ఉల6 Zించు
దురF. 8888 TEను 9ా#S" V¹AంAయ	Tx`ను గనుక 9ా#S" ఈల 9EZి 1ి>A
సమకc#?dదను, మ	నుప� VసN #SంAనటB6  9ారF VసN #SంచుదురF. 9999
అన�జనులలk TEను 9ా#S" VతN %ా దూర�ేశమ	లలk 9ారF నను` జj® పకమ	
�ేZి��ందురF, 9ారFను 9ా#S ëడiల;ను సyవ�లsౖ J#S%S వతpN రF, 10101010 ఐగ	ప�N
�ేశమ	లkనుం(f 9ా#S" మరల ర1ిuంA అష�ª రF �ేశ మ	లkనుం(f సమకc#Sd,
PQక�డను �bటB �xలనంత V¯ాN రమ	%ా %Sల�దు �ేశమ	లk"�I" లsబµT°ను
�ేశమ	 లk"�I" 9ా#S" ��డ���" వ�ెdదను. 11111111 PQ�9ా



దుఃఖసమ	దKమ	ను�xట- సమ	దKతరంగమ	లను అణA 9Eయ	ను,
T:ౖల;న��±క� లk�ైన సÍలమ	లను ఆయన ఎండజ³య	ను, అష�ª #§య	ల
అJశయ�సuదమ	 ��ట-C9Eయ బడ�ను,ఐగ	1ీNయ	ల; #ాజదండమ	ను
��%tటBC ��ందురF. 12121212 TEను 9ా#S" PQ�9ాయందు బలWాల;ర%ా �ేయ	దును,
ఆయన Txమమ	 స4#Sంచుచు 9ారF వ�వహ#SంతpరF;ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�.

జ?క#ా� 11జ?క#ా� 11జ?క#ా� 11జ?క#ా� 11

1111 లsబµT°నూ, అ%S`వAd  �ేవ�xరF వృmమ	లను �ా>d9Eయ	నటB6  
�x�రమ	లను �ెరFవ�మ	. 2222 �ేవ�xరF వృmమ	ల; కcలsను, వృm#ాజమ	ల;
�ా(ై��PQను; సరళవృmమ	ల�#ా, అంగల�రFd(f Aక�" అడV నరక బ(ెను;
Zింధూరవృmమ	ల�#ా, అంగల�రFd(f. 3333 %tఱÃ  బ¢యల #�దన శబwమ	
Vనబడ�చున`��, ఏలయన%ా 9ా#S అJశయ�సuదమ	 లయమ�PQను. ��దమ
Zింహ మ	ల గరèనమ	 Vనబడ�చున`��, ఏలయన%ా ±#ాw ను ±క�
మ}రణ�మ	 �ా(ై��PQను. 4444 Tx �ేవ�(ైన PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ావధ�³రu(fన %tఱÃల మందను �¤ప�మ	. 5555 9ాట-"
��ను9ారF 9ాట-" చం1ియ	 "రప#ాధులమ" యను��ందురF; 9ాట-"
అ!్మన9ారFమ�క; బహÑ దKవ�మ	 �ొరFక;చున`��, PQ�9ాక; ¯�N తKమ"
�ెప���ందురF; 9ాట-" �ాయ	9ారF 9ాట- PQడల క"కరమ	 చూపరF. 6666 ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�TE"కను �ేశ"9ాసులను క"క#Sంపక ఒక#S�ేJ�I ఒక#S", 9ా#S
#ాà�ేJ�I 9ా#Sనంద#S" అపu%Sంతpను, 9ారF �ేశ మ	ను, Txశనమ	�ేయ%ా
9ా#S �ేJలkనుం(f TET:వ#S" V(f1ింపను. 7777 �ాబట-C  TEను ¯êందర�మనునట-Cయ	



బంధ కమనునట-Cయ	 #?ండ� కఱÃల; �ేతపటBC ��" వధ�³రu(fన %tఱÃలను
మ	ఖ�మ	%ా 9ాట-లk !�I�> బల ß̈న���న 9ాట-" �¤ప�చువAdJ". 8888 ఒక
T:లలk%ా �ాపరFలలk మ	గ	¶ #S" సంహ#SంAJ"; ఏలయన%ా TEను 9ా#S
Vషయ��� సహనమ	 ల�"9ాడను �ా%ా 9ారF Tx Vషయ��� ఆయ�సప(f#S. 9999
�ాబట-C  TE"కను !మ	4ను �ాప��ాయను; చచుdన�� �xవవచుdను, నhంచున��
నhంపవచుdను, !%S>నV ±క�x" మ�ంసమ	 ఒకట- Jనవచుdను అ"�ె1ిu
10101010 ¯êందర�మను కఱÃను ¬Zి��" జనులంద#S�� TEను �ేZిన "బంధనను
భంగమ	�ేయ	నటB6  �x"" V#SA J". 11111111 అ�� VరFవబ(fన ��నమ	న TEను
�ె1ిuన�� PQ�9ా 9ాక;� అ" మందలk బల ß̈నమ	లsౖ నను` క"12టBC ��"
య	న` %tఱÃల; �ె>Zి��T:ను. 12121212 ]క; అనుకcల���న PQడల Tx కc>
Tx�Iయ	�(f, ల�"PQడల మ�"9Eయ	 డ" TEను 9ా#S�� అన%ా 9ారF Tx కc>�?r
మ	పu�� తpలమ	ల 9:ం(f త�A PAd#S. 13131313 PQ�9ా PQం�� అబ	Ëరమ	%ా
9ారF Tx �³రuరAన క\యధనమ	ను క;మ4 #S�I �ార9Eయ	మ" Txక; ఆజ®
ఇయ�%ా TEను ఆ మ	పu�� తpలమ	ల 9:ం(f" ¬Zి��" PQ�9ా
మం��రమ	లk క;మ4#S�I �ార9EZిJ". 14141414 అప�డ� బంధకమనునట-C  Tx #?ండవ
కఱÃను ¬Zి��" య��x9ా#S�I" ఇW\ా P�ల;9ా#S �I" క>%Sన
స�దరబంధమ	ను భంగమ	 �ేయ	నటB6  �x" V#SAJ". 15151515 అప�డ�
PQ�9ా Txక; Z2లVAdన�ేమన%ా ఇప�డ� బ	��zల�" ±క �ాప#S
ప"మ	ట6 ను ¬Zి��మ	4. 16161616 ఏలయన%ా �ేశమందు TETUక �ాప#S"
"య!ంపబ¢వ� చుTx`ను; అతడ� నhంచుచున` %tఱÃలను క"12టCడ�,
�ెద#S��Pన9ాట-" 9:దకడ�, V#S%S��Pన�x" బµగ	 �ేయడ�, ప�ÌిC %ా



ఉన`�x" �ాప��ాయడ� %ా" ��\ V�న9ాట- మ�ంసమ	ను భ�fంచుచు 9ాట-
(ెక�లను తpతpN "యల%ా �ేయ	చుండ�ను. 17171717 మందను VడTxడ� ప"�Iమ�>న
�ాప#S�I శ\మ; అత" �ెP�య	 క;(fకను`ను �ెగ9Eయబడ�ను; అత" �ెP�
బÐJN %ా ఎం(f��వ�ను అత" క;(fకంట-�I దృÌిC  బÐJN %ా తప�ను.
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1111 �ే9Ù�IN ఇW\ా P�Úయ	లనుగ�#Sd వAdన PQ�9ా 9ాక;�.
ఆ�ాశమండలమ	ను VWాలపరA భ�!�I ప�Tx��9EZి మనుషp�ల
అంతరంగమ	లk y9ాత4ను సృ�ంచు PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ా 2222 TEను
PQర�షల�మ	 చుటBC నున` జనులకంద#S�I మతpN  ప�ట-C ంచు �ాతK%ా
�ేయబ¢వ�చుTx`ను; శతpK  వ�ల; PQర�షల�మ	నక; మ	టC(f9Eయ%ా అ��
య��x ]���I" వచుdను. 3333 ఆ ��నమందు TEను PQర�ష ల�మ	ను
సమసN���న జనులక; బరF9:ౖన #ాP%ా �ేతpను, �x"" ఎJN  ¹య	9ారందరF
!�I�> %ాయ పడ�దురF, భ�జనులందరFను �x"�I V#�ధులsౖ కcడ� దురF. 4444
ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�ఆ ��నమందు TEను గ	ఱÃమ	ల"`ట-�I" బ¿దరFను, 9ాట-"
ఎక;�9ా#S�I 9:ఱ�Ã " ప�ట-C ంతpను, య��x9ా#S]ద Tx దృÌిCయ	ంA జనమ	ల
గ	ఱÃమ	ల"`ట-�I" అంధత�మ	 కల;గజ³తpను. 5555 అప�డ� PQర�షల�మ	లk"
అ¥��ారFల;PQర�షల�మ	 "9ా సుల; తమ �ేవ�(ైన PQ�9ాను
నమ	4��నుటవలన మ�క; బలమ	 కల;గ	చున`ద" తమ హృదయమందు
�ెప� ��ందురF. 6666 ఆ ��నమ	న TEను య��x అ¥��ారFలను కటMCల �I\ం��
"ప�ల;%ాను పనల �I\ం�� ��Vట«%ాను �ేతpను, 9ారF నల;��క;�లనున`



జనమ	లనంద#S" ద ©̈ంచుదురF. PQర�షల�మ	9ారF ఇంకను తమ
స�సÍలమగ	 PQర�ష ల�మ	లk "వZించుదురF. 7777 మ#Sయ	 �x�దు ఇంట-
9ారFను PQర�షల�మ	 "9ాసుల;ను, తమక; క>%Sన ఘనతనుబట-C
య��x9ా#S]ద అJశయపడక;ండ�నటB6  PQ�9ా య��x9ా#S" nదట
ర�fంచును. 8888 ఆ �ాలమ	న PQ�9ా PQర�షల�మ	 "9ాసులక; సంరm
క;డ�%ా నుండ�ను; ఆ �ాలమ	న 9ా#Sలk శ�IN ß̈నుల; �x�దువంట-9ారF%ాను,
�x�దు సంతJ 9ారF �ేవ�"వంట- 9ారF%ాను జనుల దృÌిC �I PQ�9ా
దూతలవంట- 9ారF%ాను ఉందురF. 9999 ఆ �ాలమ	న PQర�షల�మ	]���I వచుd
అన�జనులనంద#S" TEను నhంపజ³య ప�ను��T: దను. 10101010 �x�దు
సంతJ9ా#S]దను PQర�షల�మ	 "9ా సుల]దను కరFణ TUం��ంచు ఆత4ను
Vజj® పన�ేయ	 ఆత4ను TEను క;మ4#Sంప%ా 9ారF �xమ	 ��(fAన Tx]ద
దృÌిCయ	ంA, ±కడ� తన P�క క;మ�రF" Vషయ��� దుఃüంచునటB6 ,తన
జ³�ష¡ ప�తpK " Vషయ��� ±కడ� పKల� 1ించునటB6  అత" Vషయ���
దుఃüంచుచు పKల�1ింతpరF. 11111111 ��%S�ోw ను లkయలk హద��¹4నుదగ¶ర జ#S%Sన
పKల�పమ	వలsTE ఆ ��నమ	న PQర�షల�మ	లk బహÑ%ా పKల�పమ	 జరFగ	ను.
12121212 �ేశ"9ాసులందరF ఏ క;టBంబ మ	నక; ఆ క;టBంబమ	%ా పKల�1ింతpరF,
�x�దు క;టBంë క;ల; పK�ే�కమ	%ాను, 9ా#S ´µర�ల; పK�ే�కమ	%ాను, Tx�xను
క;టBంëక;ల; పK�ే�కమ	%ాను, 9ా#S ´µర�ల; పK�ే�కమ	%ాను, 13131313 ల�V
క;టBంëక;ల; పK�ే�కమ	%ాను, 9ా#S ´µర�ల; పK�ే�కమ	%ాను, Ìి]
క;టBంëక;ల; పK�ే�కమ	%ాను, 9ా#S ´µర�ల; పK�ే�కమ	%ాను, 14141414 !%S>న
9ా#Sలk పKJ క;టBంబప�9ారF పK�ే�కమ	%ాను, 9ా#S ´µర�ల; పK�ే�కమ	%ాను,



పKల�1ింతpరF.
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1111 ఆ ��నమ	న �ాపమ	ను అపVతKతను ప#Sహ#Sంచు ట�?r �x�దు
సంతJ9ా#S��రక;ను, PQర�షల�మ	 "9ా సుల��రక;ను ఊట ±కట-
Jయ�బడ�ను. 2222 ఇ�ే Z2ౖన� మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ాక;�ఆ ��నమ	న
Vగ\ హమ	ల 1LళØ6  ఇకను జj® పకమ	#ాక;ండ �ేశమ	లkనుం(f TEను 9ాట-"
��ట-C9Eతpను; మ#Sయ	 పKవకNలను అపV�xK  త4ను �ేశమ	లk ల�క;ండ�ేతpను. 3333
ఎవ(ైనను ఇక పKవచ నమ	 పల;క బ�ను��"నPQడల 9ా"" కన` త>
దండ�K ల;వ� PQ�9ా Txమమ	న అబదzమ	 పల;క; చుTx`9E; Vకను
బKదుకతగద" 9ా"�� �ెప�దురF; 9ాడ� పKవచనమ	 పల;క%ా 9ా"" కన`
త>దండ�K ల� 9ా" ��డ�చుదురF. 4444 ఆ ��నమ	న �xమ	 ప>�Iన
పKవచనమ	లనుబట-Cయ	, తమక; క>%Sన దరîనమ	నుబట-Cయ	 పKవకNల;
Zిగ	¶ ప(f ఇకను ¹సప�చdకcడద" %tంగÈ ధ#Sంచుట మ�"9Eయ	దురF. 5555
9ాడ�TEను పKవకNను �ాను, బµల�మ	నTE నను` ��"న ±క"±దw ZLద�ప�
ప" �ేయ	9ాడT:ౖ య	Tx`ననును. 6666  �ేతpలక; %ాయమ	 ల�మ"
9ారడ�గ%ా 9ాడ�ఇV నను` 1LK!ంAన9ా#S Pంట TEనుండ%ా Txక; క>%Sన
%ాయమ	ల" �ెప�ను. 7777 ఖడ¶ మ�, Tx %tఱÃల �ాప#S]దను Tx సహ�ా#S ]దను
పడ�మ	; ఇ�ే Z2ౖన�మ	లక¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ాక;�%tఱÃల;
�ెద#S��వ�నటB6  �ాప#S" హతమ	 �ేయ	మ	, Aన`9ా#S]ద TEను Tx
హసNమ	నుంచుదును; ఇ�ే PQ�9ా 9ాక;�. 8888 �ేశమంతట జనులలk #?ండ�



´µగమ	ల9ారF �ెగ9Eయబ(f చతpN రF, మ�డవ ´µగమ	 9ారF W ÌింతpరF. 9999 ఆ
మ�డవ ´µగమ	ను TEను అ%S`లkనుం(f 9:ం(f" ¬Zి �దzపరAనటB6
�దzపరతpను. బం%ారమ	ను Wó¥�ంAనటB6  9ా#S" Wó¥�ంతpను; 9ారF Tx
Txమమ	నుబట-C  nఱÃ12టC%ా TEను 9ా#S nఱÃను ఆల�Iంతpను. �రF Tx
జనుల" TEను �ెప�దును, PQ�9ా మ� �ేవ�డ" 9ారF �ెప�దురF.
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1111 ఇ��%� PQ�9ా ��నమ	వచుdచున`��, అందు ]±దw �ోచబ(fన ¯�మ	4
పటCణమ	లkTE V´µ%Sంప బడ�ను. 2222 ఏలయన%ా PQర�షల�మ	 ]ద య	దzమ	
�ేయ	టక; TEను అన�జనులంద#S" సమకcరdబ¢వ� చుTx`ను; పటCణమ	
పటCబడ�ను, ఇండ�6  ��ల6  12టCబడ�ను, ZీN �ల; �ెరFపబడ�దురF, పటCణమ	లk
సగమ	మం�� �ెర పటCబ(f ��వ�దురF; అP�ే W Ìించు9ారF "ర�4లమ	
�ాక;ండ పటCణమ	లk "ల;తpరF. 3333 అప�డ� PQ�9ా బయల;�ే#S �xను
య	దz�ాలమ	న య	దzమ	 �ేయ	 #§J%ా ఆ అన�జనుల�� య	దzమ	
�ేయ	ను. 4444 ఆ ��న మ	న PQర�షల�మ	 ఎదుట త�రFuతటBC ననున` ఒÚవ
��ండ]ద ఆయన �ాదమ	ల;ంచ%ా ఒÚవ��ండ త�రFu తటBC నక;ను పడమట-
తటBC వక;ను న(f!�I V(f��P సగమ	 ��ండ ఉతN రప�తటBC నక;ను
సగమ	��ండ ద�fణప�తటBC  నక;ను జరFగ	ను గనుక VWాల���న లkయ ±కట-
P�రuడ�ను. 5555 ��ండలమధ� కనబడ�లkయ ఆyల;వరక; ¯ాగ%ా ]రF ఆ
��ండలkయలk"�I �ా#S��వ�దురF. య��x#ాజ?ౖన ఉ�èయ� ��నమ	లలk క>%Sన
భ�కంపమ	 నక; ]రF భయప(f �ా#S��PనటB6  ]రF �ా#S��వ� దురF,



అప�డ� ��కcడ ప#S�దుw లందరFను వ�ెdదరF. Tx �ేవ�(ైన PQ�9ా
పKత�mమగ	ను. 6666 PQ�9ా, ఆ ��నమ	న పK�ాశమ�నమగ	నV
సంక;Aతమ	ల; �ా%ా 9:ల;గ	 ల�క��వ�ను. 7777 ఆ ��నమ	 పK�ే�క���న��%ా
ఉండ�ను, అ�� PQ�9ాక; �ె>యబ(fన ��నమ	 పగల; �ాదు #ాJK�ాదు;
అసNమయ�ాలమ	న 9:ల;తpరF కల; గ	ను. 8888 ఆ ��నమ	న yవజలమ	ల;
PQర�షల�మ	లkనుం(f �ా#S సగమ	 త�రFu సమ	దKమ	నక;ను సగమ	
పడమట- సమ	దKమ	నక;ను ��గ	ను. 9EసV�ాలమందును చ>�ాల మందును
ఆల�గ	నTE జరFగ	ను. 9999 PQ�9ా సర�లkక మ	నక; #ాజ?ౖయ	ండ�ను, ఆ
��నమ	న PQ�9ా ఒక�(ే అ"య	, ఆయనక; 1LరF ఒక�టä అ"య	 �ె>య
బడ�ను. 10101010 PQర�షల�మ	 బ¿Tx�]ను గ	మ4మ	నుం(f మ�ల
గ	మ4మ	వరక;ను, అన%ా nదట- గ	మ4ప� ��న వరక;ను,హనTE�ల;
గ	మ4మ	నుం(f #ాà %ానుగ	లవరక;ను 9ా�1ిం చును, మ#Sయ	 %?బనుం(f
PQర�షల�మ	 ద�fణప� తటBC ననున` #S¹4నువరక; �ేశమంతయ	
����xనమ	%ా ఉండ�ను, 11111111 పటCణమ	 ఎతpN %ా కనబడ�ను, జనుల; అక�డ
"వZింతpరF, Wాపమ	 ఇకను కల;గదు, PQర�ష ల�మ	 "9ాసుల;
"ర»యమ	%ా "వZింతpరF. 12121212 మ#Sయ	 PQ�9ా �ెగ	ళØ6 ప�ట-C ంA
PQర�షల�మ	]ద య	దzమ	 �ేZిన జనమ	లనంద#S" ఈల�గ	న nతpN ను;
9ారF ">A య	న`�ాటBనTE 9ా#S �ేహమ	ల; క;È6��వ�ను, 9ా#S కను`ల;
కను �¾ఱÃలలkఉం(fP� క;È6��వ�ను 9ా#S Txల; కల; T°ళ6లk ఉం(fP�
క;È6��వ�ను. 13131313 ఆ ��నమ	న PQ�9ా 9ా#Sలk %tపu కలk6 లమ	 ప�ట-C ంప%ా
9ారందరF ఒక#S ��కరF V#�ధులsౖ ఒక#S]దTUకరF పడ�దురF. 14141414 య��x9ారF



PQర�షల�మ	TUదw  య	దzమ	 �ేయ	దురF, బం%ారFను 9:ం(fయ	 వసN �మ	ల;ను
చుటBC  నున` అన�జనులంద#S ఆZిNయంతయ	 V¯ాN రమ	%ా కcరd బడ�ను. 15151515
ఆల�గ	నTE గ	ఱÃమ	ల]దను కంచర %ా(fదల ]దను ఒంటMల]దను
%ారwభమ	ల]దను దండ� �ాæç మ	లk ఉన` ప�వ�ల"`ట-]దను
�ెగ	ళØ6 పడ�ను. 16161616 మ#Sయ	 PQర�షల�మ	]���I వAdన అన�జనులలk W Ìిం
Aన9ారందరFను Z2ౖన� మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా యను #ాàనక;
nÖ క;�టక;ను పరÞWాలపండ�గ ఆచ#Sంచుటక;ను ఏటäట వతpN రF. 17171717
లkకమందుండ� క;టBంబమ	లలk Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా
యను #ాàనక; nÖ క;�ట�?r PQర�షల�మ	నక; #ా" 9ారంద#S]ద వరªమ	
క;రFవక;ండ�ను. 18181818 ఐగ	1ీNయ	ల క;టBంబప�9ారF బయల;�ేరకయ	 #ాకయ	
ఉం(fనPQడల 9ా#S�I వరªమ	 ల�క��వ�ను, పరÞWాలపండ�గ ఆచ#Sంచుట�?r #ా"
అన�జనులక; �xను "య!ంAన �ెగ	ల;�� PQ�9ా 9ా#S" nతpN ను. 19191919
ఐగ	1ీNయ	లక;ను, పరÞ Wాలపండ�గ ఆచ#Sంచుటక; #ా" అన�జనులకంద#S�I"
#ాగల hm P�ే. 20202020 ఆ ��నమ	న గ	ఱÃమ	ల±క� కæç6
మ	ల]దPQ�9ాక; పKJÌిCతమ	 అను మ�ట 9Kా య బడ�ను; PQ�9ా
మం��రమ	లkనున` �ాతKల; బ> 1ీఠమ	 ఎదుటనున` పæç6మ	లవలs
పKJÌి¡ తమ	ల;%ా ఎంచ బడ�ను. 21212121 PQర�షల�మ	నందును
య��x�ేశమందును ఉన` �ాతKల"`య	 Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�
9ాక; పKJÌిCతమ	లగ	ను; బ>ప�వ�లను వ¥�ంచు9ారంద రFను 9ాట-లk
�ావలZిన9ాట-" ¬Zి��" 9ాట-లk వండ� ��ందురF. ఆ ��నమ	న కTxయ	డ�
ఇకను Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా మం��రమ	లk ఉండడ�.
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1111 ఇW\ా P�Úయ	లనుగ�#Sd మల��×�x�#ా పల;క బ(fన PQ�9ా 9ాక;�. 2222
PQ�9ా Z2లVచుdన�ేమన%ాTEను ]PQడల 1LKమ చూ1ియ	Tx`ను,
అP�ే ]రFఏ Vషయమందు వ� మ�PQడల 1LKమ చూ1ిJవందురF. ఏWావ�
య��Åబ	నక; అన` �ా(x? అP�ే TEను య��Åబ	ను 1LK!ంAJ"; ఇ�ే
PQ�9ా 9ాక;�. 3333 ఏWావ�ను �ే�ÌింA అత" పర�తమ	లను �ాడ��ేZి
అత" ¯ా�సÍ ~మ	ను అరణ� మందున` నక�ల �ాల; �ేZిJ". 4444 మనమ	
Txశన���JVు, �ా(ైన మన సÍలమ	లను మరల కటBC ��ందమ	 రండ" ఎ�ో]
య	ల; అను��ందురF; అP�ే Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ా9ారF కటBC ��న`ను TEను 9ాట-" �I\ంద పడ�ోKయ	దును;
లkక;ల;9ా#S �ేశమ	 భ�IN ß̈నుల పK�ేశమ"య	, 9ారF PQ�9ా
"త��Å�ా%S`�I �ాతpK ల"య	 1LరF 12టBC దురF. 5555 కను` ల�ర �x"" చూA
ఇW\ా P�Úయ	ల స#Sహదుw లలk PQ�9ా బహÑ ఘనుడ�%ా ఉTx`డ"
]రందురF. 6666 క;మ�రFడ� తన తం(fK" ఘనపరచును గ�x, �xసుడ� తన
యజమ�ను" ఘనపరచును గ�x; Tx Txమమ	ను "ర6m�12టBC  య�జక;ల�#ా,
TEను తం(fKT:ౖ�ే Txక; #ావలZిన ఘనత ఏమ�PQను? TEను యజమ�నుడT:ౖ�ే
Txక; భయపడ�9ా(ెక�డ ఉTx`డ�? అ" Z2ౖన�మ	ల క¥�పJయగ	 PQ�9ా
!మ	4నడ�గ%ాఏ! �ేZి  Txమమ	ను "ర6m�12ట-CJమ" ]రందురF. 7777 Tx
బ> 1ీఠమ	]ద అపVతK���న ´¢జనమ	ను ]రF అ#Suంచుచు, ఏ! �ేZి "ను`
అపVతKపరAJమ" ]రందురF. PQ�9ా ´¢జనప�బల6 ను



చపరAనందు�ేతTE గ�x 8888 గ	\ (fi�x"" ¬Zి��" బ>%ా అ#SuంAనPQడల అ��
�ోషమ	�ా�x? క;ంట-�x"T:ౖనను #�గమ	గల�x"T:ౖనను అ#SuంAన PQడల అ��
�ోషమ	�ా�x? అట-C9ాట-"  య¥��ా#S�I VAdన PQడల అతడ� క;
దయచూప�Tx? "ను` అం%§క#SంచుTx? అ" Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	
PQ�9ా అడ�గ	చుTx`డ�. 9999 �ేవ�డ� మనక; కటµ mమ	 చూప�నటB6
ఆయనను WాంJపరచు(f; ] �ేతTE గ�x అ�� జ#S%?ను. ఆయన !మ	4నుబట-C
PQవ#ST:ౖన అం%§క#SంచుTx? అ" Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా
అడ�గ	చుTx`డ�. 10101010 ]లk ఒకడ� Tx బ>1ీఠమ	]ద "రరÍకమ	%ా అ%S`
#ాజబ¿టCక;ండ�నటB6  Tx మం��రప� 9ా�Iండ6 ను మ�య	9ా(ొకడ� ]లk
ఉం(fనPQడల �¤ల;; ]యందు Tx�IషCమ	ల�దు, ]�ేత TEను T:ౖ9Eద� మ	ను
అం%§క#Sంపన" Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 11111111 
త�రFu��శ nదల;��" పడమట- ��శవరక; అన�జనులలk Tx Txమమ	
ఘనమ	%ా ఎంచ బడ�ను, సకల సÍలమ	లలk ధూపమ	ను పVతK���న
యరuణయ	ను అ#Suంపబడ�ను, అన� జనులలk Tx Txమమ	 ఘనమ	%ా
ఎంచబడ�న" Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJ యగ	 PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 12121212
అP�ేPQ�9ా ´¢జనప�బల6  అపVతKమ"య	, �x"]ద ఉంAయ	న`
´¢జనమ	 చమ"య	 ]రF �ెప�చు �x"" దూÌింతpరF 13131313 అã�, PQంత
పKయ�సమ" �ె1ిu ఆ బల6 ను తృణ÷క#SంచుచుTx`ర" ఆయన Z2లVచుd
చుTx`డ�; ఇ�ే Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా 9ాక;�. మ#Sయ	
�ోచబ(fన�x"" క;ంట-�x"" �ెగ	ల; �x"" ]రF �ెచుdచుTx`రF; ఈల�గ	నTE
]రF T:ౖ9Eద�మ	ల; �ేయ	చుTx`రF; ]�ేత TE"ట-C�x"" అం%§క#SంతpTx? అ"



PQ�9ా అడ�గ	చుTx`డ�. 14141414 TEను ఘన���న మ}#ాàT:ౖయ	Tx`ను;
అన�జనులలk Tx Txమమ	 భయంకర���న��%ా ఎంచబడ�చున`ద"
Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లVచుd చుTx`డ�. �ాబట-C  తన
మందలk మగ��య	ండ%ా PQ�9ాక; nÖ క;�బ(f�ేZి �ె(f��Pన�x""
అ#Suంచు వంచక;డ� Wాపగ\సుN డ�.

మల��× 2మల��× 2మల��× 2మల��× 2

1111 �ావ�న య�జక;ల�#ా, ఈ ఆజ® ]�Iయ�బ(f య	న`��. 2222 Z2ౖన�మ	లక;
అ¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2ల Vచుdన�ేమన%ా]రF ఆ య�జ®ను
ఆల�Iంపకయ	, Tx Txమమ	ను ఘనపరచునటB6  మనఃప�ర�కమ	%ా �x""
ఆలkAంపకయ	 ఉం(fనPQడల TEను ] ]���I Wాపమ	 �ె1ిuంA ]క; క>%Sన
ఆ�#ా�ద ఫలమ	ను శ1ింతpను; ]రF �x"" మనసుqనక; �ెచుd��న#?rJ#S
గనుక ఇంతక; మ	ను1L TEను 9ాట-" శ1ింA య	ంట-". 3333 !మ	4నుబట-C
VతNనమ	ల; �ె#S1ి 9Eతpను, ] మ	ఖమ	ల]ద 1Lడ9Eతpను, పండ�గలలk
]ర#SuంAన ప�వ�ల1Lడ 9Eతpను, 1Lడ ఊ(fd9EZిన సÍలమ	నక; ]రF
ఊ(fd9Eయబడ�దురF 4444 అందువలన ల��య	లక; "బంధన%ా ఉండ�నటB6  ఈ
ఆజ®ను ] �IAdన9ాడను TETEయ" ]రF �ె>Zి��ందు ర" Z2ౖన�మ	లక;
అ¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లVచుd చుTx`డ�. 5555 TEను �ేZిన "బంధన 9ా#S
yవమ	నక;ను సమ�¥xనమ	నక;ను �ారణమ�PQను; భయభక;N ల; ప�ట-C ంచు
ట�?r TEను 9ాట-" 9ా#S�IAdJ" గనుక 9ారF Txయందు భయభక;N ల; క>%S, Tx
Txమమ	 Vషయమ	లk భయమ	 గల9ా#?r 6666 సత�మ	గల ధర4WాసN �మ	



బ¢¥�ంచుచు దు#�»ధ TEమ�తKమ	ను �ేయక సమ�¥xనమ	నుబట-Cయ	
య�xరÍతనుబట-Cయ	 నన`నుస#SంA నడచు��ను9ా#?r, �ోషమ	నుం(f
యTEక;లను JK1ిu#S. 7777 య�జక;ల; Z2ౖన� మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా
దూతల; గనుక జనుల; 9ా#ST°ట ధర4WాసN �Vధులను TEరFd��ందురF, 9ారF జj® న
మ	నుబట-C  బ¢¥�ంపవలsను. 8888 అP�ే ]రF మ�ర¶మ	 త1ిuJ#S, ధర4WాసN �
Vషయమ	లk ]రF అTEక;లను అభ�ంతరపరA, ల��య	ల�� �ేయబ(fన
"బంధనను "రరÍకమ	 �ేZియ	Tx`రF. 9999 Tx మ�ర¶మ	లను అనుస #Sంపక
ధర4WాసN �మ	నుబట-C  Vమ#Sîంచుటలk ]రF పm �ాతpల; గనుక జనులంద#S
దృÌిC �I !మ	4ను తృణ÷క#Sంప ద%Sన9ా#S"%ాను చులను%ాను �ేZియ	Tx`ను
అ" Z2ౖన� మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 10101010
మనకంద#S�I తం(fK±క�(ే �ా(x? ఒక��ేవ�(ే మనలను సృÌిC ంపల��x?
ఈల�గ	ండ%ా ఒక#SPQడల ఒకరమ	 �ోKహమ	 �ేయ	చు, మన 1ితరFల�� �ేయ
బ(fన "బంధనను మన��ందుక; తృణ÷క#SంచుచుTx`మ	? 11111111 య��x9ారF
�ోKహÑలsౖ#S, ఇW\ా P�Úయ	లమధ� PQర�షల�మ	లkTE Á̈య�I\యల;
జరFగ	చున`V; య��x9ారF PQ�9ాక; 1ిKయ���న ప#S�దzసÍలమ	ను
అపVతKపరA అన��ేవత 1ిల6 లను 12ం(f6 �ేZి��"#S. 12121212 య��Åబ	 సంతJ9ా#S
(ే#ాలలkనుం(f �¤లa�ల;ప� 9ా#S", పల;క;9ా#S", Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	
PQ� 9ాక; T:ౖ9Eద�మ	 �ేయ	9ా#S" PQ�9ా "ర�4లమ	 �ేయ	ను. 13131313
మ#Sయ	 #?ండవ¯ా#S ]#ాల�గ	నTE �ేయ	 దురF; PQ�9ా బ>1ీఠమ	ను
]రF ఏడ�u��ను క`ళ6  ��ను #�దనమ	��ను తడ�ప�దురF. �ాబట-C  ఆయన ]
T:ౖ9Eద�మ	ను అం%§క#Sంపకయ	, తనక; అనుకcలమ	 �ా" అరuణలను ]�ేత



¬Zి��నకయ	 నుTx`డ�. 14141414 అ�� ఎందుక" ] రడ�గ%ా, ¸°వన �ాలమందు
వ� 12ం(f6  �ేZి��" అTx�యమ	%ా Vస#SèంAన  ´µర� పmమ	న PQ�9ా
¯ా�fయ�PQను, అ�� క; ��ట-�ై వ� �ేZిన "బంధనక; �ాతpK #ాల; గ�x, 
12ం(f6  ´µర� గ�x. 15151515 ��ం�ెమ	%ాT:ౖనను �ై9ాత4TUం��న9ా#Sలk ఎవ రFను
ఈల�గ	న �ేయల�దు; ఒకడ� �ేZినను ఏ! జ#S%?ను? �ేవ�"�ేత సంతJ
TUందవలsన" అతడ� యత`మ	 �ేZ2ను గ�x; �ా%ా !మ	4ను ]#³ జjగ\తN

�ేZి��", ¸°వన మ	న 12ం(f6 �ేZి��"న ] ´µర�ల Vషయమ	లk VWా�స
ఘ�తక;ల;%ా ఉండక;(f. 16161616 ´µర�ను ప#Sత��ంచుట Txక; అసహ����న �I\య
య" ఇW\ా P�Úయ	ల �ేవ� డగ	 PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. మ#Sయ	
ఒకడ� తన వసN �మ	లను బల��x�రమ	�� "ంప�ట Tx కసహ� మ"
Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లVచుd చుTx`డ�; �ాబట-C  ]
మనసుqలను �ాచు��ను(f, VWా�సఘ�తక;ల;�ాక;(f. 17171717 ] మ�టల�ేత ]రF
PQ�9ాను ఆయ�స12టBC చు, �ే"�ేత ఆయనను ఆయ�స12టBC చుTx`మ"
]రడ�గ	 చుTx`#³. దు#ా4రF¶ ల; PQ�9ా దృÌిC �I మంA9ారF, 9ా#Sయందు
ఆయన సం��షపడ�ను;ల�క Tx�యకరNయగ	 �ేవ�డ� ఏమ�PQను అ" �ెప�
��నుట�ేతTE ]#ాయనను ఆయ�స12టBC చుTx`రF.

మల��× 3మల��× 3మల��× 3మల��× 3

1111 ఇ��%� Txక; మ	ందు%ా మ�ర¶మ	 Zిదzపరచుట�?r TEను Tx దూతను
పంప�చుTx`ను; ]రF 9:దక;చున` పKభ	వ�, అన%ా ]రF �ÅరF "బంధన
దూత, తన ఆలయమ	నక; హ�ాతpN %ా వచుdను; ఇ��%� ఆయన



వచుdచుTx`డ" Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లVచుd చుTx`డ�.
2222 అP�ే ఆయన వచుd��నమ	ను ఎవరF స ©̈ంపగలరF? ఆయన అగ	పడ%ా
ఎవరF ఓర�గలరF? ఆయన కం¯ా> అ%S`వంట-9ాడ�, �xక>9ా" సబ	Ëవంట-
9ాడ�; 3333 9:ం(f" Wó¥�ంA "ర4లమ	 �ేయ	9ా(ైనటB6
కcరFd"య	ండ�ను.ల��య	ల; J" అనుస#SంA PQ� 9ాక;
T:ౖ9Eద�మ	ల; �ేయ	నటB6  9:ం(f బం%ారమ	లను "ర4లమ	 �ేయ	#§J" ఆయన
9ా#S" "ర4ల;లను �ేయ	ను. 4444 అప�డ� మ	నుపట- ��నమ	లలk ఉం(fనటB6 ను,
ప�ర�ప� సంవతqరమ	లలk ఉం(fనటB6 ను, య��x9ారFను PQర�ష ల�మ	
"9ాసుల;ను �ేయ	 T:ౖ9Eద�మ	ల; PQ�9ాక; ఇంప�%ా ఉండ�ను. 5555 ¬రFu
¬రFdట�?r TEను ]±దwక; #ా%ా, Aల6 ం%S9ాండK ]దను వ���xరFల]దను
అపK మ�ణÝక;ల]దను, Txక; భయపడక 9ా#S కc>Vషయ మ	లk కc>9ా#S"
Vధవ#ాండKను తం(fKల�"9ా#S" బµధ 12ట-C  పర�ే�లక; అTx�యమ	
�ేయ	9ా#S]దను దృఢ మ	%ా ¯ాm�మ	 పల;క;దున" Z2ౖన�మ	లక;
అ¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 6666 PQ�9ాT:ౖన TEను
మ�రFuల�"9ాడను గనుక య��Åబ	 సంతJ9ా#?rన ]రF లయమ	 �ాల�దు. 7777
] 1ితరFలTxటనుం(f ]రF Tx కటCడలను %?r��నక 9ాట-" ��K Zి9EZిJ#S; అP�ే
]రF TxతటBC  J#S%Sన PQడల TEను ]తటBC  JరFగ	దునV Z2ౖన�మ	లక;
అ¥�పJ యగ	 PQ�9ా Z2లVయ�%ా�¤మ	 �ే"Vషయ మ	లk
JరFగ	దుమ" ]రందురF. 8888 మ�నవ�డ� �ేవ�" ±దw  �ొం%Sల;Tx? అP�ే
]రF Tx ±దw �ొం%S>J#S; �ే"Vషయమ	లk �¤మ	 ±దw �ొం%S>Jమ"
]రం దురF. ప��యవ ´µగమ	ను పKJÌి¡ �xరuణలను ఇయ�క �ొం%S>J#S. 9999 ఈ



జనులందరFను Tx±దw  �ొం%Sల;చుTE య	Tx`రF, ]రF Wాపగ\సుN లsౖ
య	Tx`రF. 10101010 Tx మం��రమ	లk ఆ}రమ	ండ�నటB6  ప��యవ´µగమంతయ	
]రF Tx మం��రప� "¥�లk"�I ¬Zి��"రం(f; �º" �ేZి ]రF నను`
Wó¥�ంAనPQడల TEను ఆ�ాశప�9ా�Iండ6 ను V1ిu,పటCజjలనంత V¯ాN రమ	%ా
�º9:నల; క;మ4#Sం�ెదన" Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లVచుd
చుTx`డ�. 11111111 ] పంటను J"9Eయ	 ప�రFగ	లను TEను గ��w ం�ెదను, అV ]
భ�!పంటను Txశనమ	�ేయవ�, ] �xK m�ెటB6  అ�ాలఫలమ	లను
#ాలuకయ	ండ�న" Z2ౖన� మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా
Z2లVచుdచుTx`డ� 12121212 అప�డ� ఆనందకర���న �ేశమ	లk ]రF "వZింతpరF
గనుక అన�జనులందరFను !మ	4ను ధను�లందుర" Z2ౖన� మ	లక;
అ¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 13131313 PQ�9ా
Z2లVచుdన�ేమన%ానను`గ�#Sd ]రF బహÑ గర�ప�మ�టల;
ప>�I"ను`గ�#Sd P�! �ె1ిuJ మ" ]రడ�గ	దురF. 14141414 �ేవ�" ZLవ�ేయ	ట
"ష�ల మ"య	, ఆయన ఆజ®లను %?r��" Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJ యగ	
PQ�9ా స"`¥�" మనమ	 దుఃఖ��\ా ంతpల;%ా JరFగ	టవలన
పKãజన�¤మ"య	, 15151515 గ#S�షp¡ ల; ధను� లగ	దుర"య	 PQ�9ాను
Wó¥�ంచు దు#ా4రF¶ ల; వ#Szల;6 దు ర"య	, 9ారF సంరmణ ��ందుదుర"య	 ]రF
�ెప� ��నుచుTx`రF. 16161616 అప�డ�, PQ�9ాయందు భయ భక;N ల;గల9ారF
ఒక#S�� ఒకరF మ�టల�డ���నుచుండ%ా PQ�9ా �ెV±%S¶  ఆల�Iం�ెను.
మ#Sయ	 PQ�9ా యందు భయభక;N ల;క>%S ఆయన Txమమ	ను
స4#Sంచుచు ఉండ�9ా#S�I జj® ప�ారÍమ	%ా ఒక గ\ంథమ	 ఆయన



సమ	ఖమ	నందు 9Kా యబ(ెను. 17171717 TEను "య!ంపబ¢వ� ��నమ	 #ా%ా 9ారF
Tx9ా#?r Tx స��×య సం�ాద���� య	ందురF; తం(fK తను` ZLVంచు క;మ�రF"
క"క#Sంచు నటBC  TEను 9ా#S" క"క#Sంతpన" Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	
PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 18181818 అప�డ� Jగల9ా #?వ#� దు#ా4రF¶ లsవ#�
�ేవ�" ZLVంచు 9ా#?వ#� ఆయనను ZLVంచ"9ా#?వ#� ]రF J#S%S కను%tందురF.

మల��× 4మల��× 4మల��× 4మల��× 4

1111 ఏలయన%ా "య!ంపబ(fన ��నమ	 వచుdచున`��, ��>! �ాల;నటB6  అ��
�ాల;ను;గ#S�షp¡ లందరFను దు#ా4రF¶  లందరFను ��య��ాల;వలs ఉందురF,
9ా#Sలk ఒక"�I 9E#?rనను Aగ	#?rనను ల�క;ండ, #ాబ¢వ� ��నమ	 అంద#S"
�ా>d9Eయ	న" Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 2222
అP�ే Tx Txమమందు భయ భక;N ల;గల9ారగ	 ]క; J సూరF�డ�
ఉదPంచును; అత" #?క�ల; ఆ#�గ�మ	 కల;గజ³య	ను గనుక ]రF
బయల;�ే#S ��\ V�న దూడల; గంతpల; 9Eయ	నటB6  గంతpల; 9Eయ	దురF. 3333
TEను "య!ంపబ¢వ� ��నమ	న దు#ా4రF¶ ల; ] �ాదమ	ల�I\ంద ధూÈవలs
ఉందురF, ]రF 9ా#S" అణగ�ొKక;�దుర" Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJ యగ	
PQ�9ా Z2లVచుdచుTx`డ�. 4444 �#³బ	 ��ండ]ద
ఇW\ా P�Úయ	లంద#S��ర�?r TEను Tx ZLవక;(ైన ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAన ధర4WాసN �
మ	ను �x" కటCడలను Vధులను జj® పకమ	 �ేZి��ను(f. 5555 PQ�9ా
"య!ంAన భయంకర���న ఆ మ}��నమ	 #ాకమ	నుప� TEను పKవకNయగ	
ఏÚయ�ను ]±దwక; పంప�దును. 6666 TEను వAd, �ేశమ	ను



శ1ించక;ండ�నటB6  అతడ� తండ�K ల హృదయమ	లను 1ిల6 ల తటBC ను 1ిల6 ల
హృదయమ	లను తండ�K ల తటBC ను JKప�ను.

మతN P సు9ారN 1మతN P సు9ారN 1మతN P సు9ారN 1మతN P సు9ారN 1

1111 అబµK }మ	 క;మ�రFడగ	 �x�దు క;మ�రF(ైన P�సు �×\సుN  వంWావÈ. 2222
అబµK }మ	 ఇ¯ాqక;ను కT:ను, ఇ¯ాqక; య��Åబ	ను కT:ను, య��Åబ	
య��xను అత" అన`దమ	4లను కT:ను; 3333 య��x �xమ�రFనందు
12#?సును, జ?రహÑను కT:ను; 4444 12#?సు ఎ¯�K మ	ను కT:ను,ఒ ఎ¯�K మ	 అ#ా
మ	ను కT:ను, అ#ామ	 అ]్మన ◌ా�xబ	ను కT:ను, అ]్మ Tx�xబ	
నయ¯�qనును కT:ను; 5555 నయ¯�qను శల�4నును కT:ను, శల�4ను
#ా}బ	నందు బ¢యàను కT:ను, బ¢యà ర�తpనందు ఓబéదును కT:ను,
ఓబéదు PQషªP" కT:ను; 6666 PQషªP #ాజ?ౖన �x�దును కT:ను. ఊ#Sయ�
´µర�%ానుం(fన ఆ��యందు �x�దు ¯�లa¹నును కT:ను. 7777 ¯�లa¹ను
#?హబµమ	ను కT:ను; #?హబµమ	 అáయ�ను కT:ను, అáయ� ఆ¯ాను కT:ను; 8888
ఆ¯ా PQ��ా�ాతpను కT:ను, PQ��ా �ాతp PQ�#ామ	ను కT:ను,
PQ�#ామ	 ఉ�èయ�ను కT:ను; 9999 ఉ�èయ� ã�xమ	ను కT:ను, ã�xమ	
ఆ}àను కT:ను, ఆ}à ©̈��య�ను కT:ను; 10101010 ©̈��య� మనÌLªను కT:ను,
మనÌLª  ఆ¹నును కT:ను, ఆ¹ను ãÌీయ�ను కT:ను; 11111111 య�దుల;
బబ	లkనుక; ��"��బ(fన �ాలమ	లk ãÌీయ� PQ��Tx�ను అత"
స�దరFలను కT:ను. 12121212 బబ	లkనుక; ��"��బ(fన తరF9ాత PQ��Tx�
షయÚN P�ల;ను కT:ను, షయÚNP�ల; జ?రFబµËబ¿ల;ను కT:ను; 13131313



జ?రFబµËబ¿ల; అáహÉదును కT:ను, అáహÉదు ఎల�� �×మ	ను కT:ను,
ఎల���×మ	 అజoరFను కT:ను; 14141414 అజoరF ¯ా�ోక;ను కT:ను, ¯ా�ోక; ఆ�×మ	ను
కT:ను, ఆ�×మ	 ఎÚహÉదును కT:ను; 15151515 ఎÚహÉదు ఎ>య�జరFను కT:ను,
ఎ>య�జరF మ�xN నును కT:ను, మ�xN ను య��Å బ	ను కT:ను; 16161616 య��Åబ	
మ#Sయ భరNPQ�న ãZLప�ను కT:ను, ఆ��యందు �×\సుN  అనబ(fన P�సు
ప�టMCను. 17171717 ఇటB6  అబµK }మ	 nదల;��" �x�దు వరక; తరమ	 ల"`య	
పదుTxల;గ	 తరమ	ల;. �x�దు nదల;��" య�దుల; బబ	లkనుక;
��"��బ(fన �ాలమ	వరక; పదు Txల;గ	 తరమ	ల;; బబ	లkనుక;
��"��బ(fన�� nదల; ��" �×\సుN  వరక; పదుTxల;గ	 తరమ	ల;. 18181818 P�సు
�×\సుN  జననVధ ��ట6 న%ా, ఆయన త>6PQ�న మ#Sయ ãZLప�నక; పK¥xనమ	
�ేయబ(fన తరF9ాత 9ా#³కమ	 �ాకమ	నుప� ఆ�� ప#S��xz త4వలన
గర»వJ%ా ఉం(ెను. 19191919 ఆ�� భరNPQ�న ãZLప� Jమంతp(ైయ	ం(f ఆ��ను
అవమ�నపరచTUల6 క రహస�మ	%ా ఆ��ను VడTxడ ఉ�ేw hం�ెను. 20202020 అతడ� ఈ
సంగతpలను గ�#Sd ఆలkAంచు��నుచుండ%ా, ఇ��%� పKభ	వ� దూత
స�ప`మందు అత"�I పKత�m��� �x�దు క;మ�రFడ9:ౖన ãZLప�, 
´µర�PQ�న మ#Sయను �ేరFd ��నుటక 21212121 తన పKజలను 9ా#S �ాపమ	లనుం(f
ఆయTE ర�fంచును గనుక ఆయనక; P�సు2 అను 1LరF 12టBC దువT:ను. 22222222
ఇ��%� కన�క గర»వJPQ� క;మ�రF" కనును ఆయనక; ఇమ�4నుP�లను 1LరF
12టBC దురF 23232323 అ" పKభ	వ� తన పKవకN�x�#ా ప>�Iన మ�ట T:ర9EరF నటB6
ఇదంతయ	 జ#S%?ను. ఇమ�4నుP�లను 1LరFనక; ´µ�ాంతరమ	న �ేవ�డ�
మనక; ��డ" అరÍమ	. 24242424 య�ZLప� "దK�¤ల;��" పKభ	వ� దూత తనక;



ఆజj® 1ింAన పK�ారమ	�ేZి, తన ´µర�ను �ేరFd��" 25252525 ఆ�� క;మ� రF" కను
వరక; ఆ��ను ఎరFగక;ం(ెను; అతడ� ఆ క;మ�రF"�I P�సు అను 1LరF 12టMCను.

మతN P సు9ారN 2మతN P సు9ారN 2మతN P సు9ారN 2మతN P సు9ారN 2

1111 #ాజ?ౖన Á̈#�దు ��నమ	లయందు య�దయ �ేశప� బé�ె6 Á̈మ	లk P�సు
ప�ట-Cన 1ిమ4ట ఇ��%� త�రFu �ేశప� జj® నుల; PQర�షల�మ	నక; వAd 2222
య�దుల #ాà%ా ప�ట-Cన9ా(ెక�డ నుTx`డ�? త�రFu��క;�న �¤మ	 ఆయన
నmతKమ	 చూA, ఆయనను ప��ంప వAdJమ" �ె1ిu#S 3333 Á̈#�దు#ాà ఈ
సంగJ Vన`ప�డ� అతడ�ను అత"�� కcడ PQర�షల�మ	 9ారందరFను
కలవరప(f#S. 4444 �ాబట-C  #ాà పK¥xన య�జక;లను పKజలలkనుండ� WాసుN  లను
అంద#S" సమ కc#Sd�×\సుN  ఎక�డ ప�టBC న" 9ా#Sన(f%?ను. 5555 అందుక;
9ారFయ�దయ బé�ె6 Á̈మ	లkTE; ఏల యన%ాయ�దయ�ేశప� బé�ె6 Á̈మ� వ�
య��x పK¥xనులలk ఎంతమ�తKమ	ను అలu���న�xనవ� �ావ�;ఇW\ా P�లను Tx
పKజలను ప#S�ా>ంచు అ¥� 6666 అంతట Á̈#�దు ఆ జj® నులను రహస�మ	%ా
1ి>1ింA, 7777 ఆ నmతKమ	 కనబ(fన �ాలమ	 9ా#S�ేత ప#S�ా�రమ	%ా �ె>Zి��"
8888 ]రF 9:È6 , ఆ h�వ� Vషయ��� జjగ\తN %ా V�x#SంA �ె>Zి��న%ాTE, TEనును
వAd,ఆయనను ప��ంచునటB6  Txక; వరNమ�నమ	 �ెండ" �ె1ిu 9ా#S"
బé�ె6 Á̈మ	నక; పం12ను. 9999 9ారF #ాà మ�ట V" బయల;�ే#S ��వ�చుండ%ా,
ఇ��%� త�రFu�ేశమ	న 9ారF చూAన నmతKమ	 ఆ h�వ� ఉం(fన �bట-�I
]దు%ా వAd "ల;చువరక; 9ా#S�I మ	ందు%ా న(f�ెను. 10101010 9ారF ఆ
నmతKమ	ను చూA, అ�x�నందభ#Sతpలsౖ Pంట-లk"�I వAd, 11111111 త>6PQ�న



మ#Sయను ఆ h�వ�ను చూA, ¯ా%Sలప(f, ఆయనను ప��ంA, తమ 12టMCల;
V1ిu, బం%ారమ	ను ¯ాంబµK ణÝ" బ¢ళమ	ను �ానుకల;%ా ఆయనక;
సమ#SuంA#S. 12121212 తరF9ాత Á̈#�దుTUదwక; 9:ళ6వదw" స�ప`మందు �ేవ�"�ేత
బ¢¥�ంపబ(fన9ా#?r 9ారF మ#S±క మ�ర¶మ	న తమ �ేశమ	నక; J#S%S 9:È6#S. 13131313
9ారF 9:ÈåనతరF9ాత ఇ��%� పKభ	వ� దూత స�ప` మందు ãZLప�నక;
పKత�m��� Á̈#�దు ఆ h�వ�ను సంహ#Sంపవలsన" ఆయనను
9:దకబ¢వ�చుTx`డ� గనుక వ� ల�A ఆ h�వ�ను ఆయన త>6"
9:ంటబ¿టBC ��" ఐగ	ప�N నక; �ా#S��P, TEను �� �ె>యజ?ప�వరక; అక�డTE
య	ండ�మ" అత"�� �ె12uను. 14141414 అప�డతడ� ల�A, #ాJK9Eళ h�వ�ను త>6"
��డ���", 15151515 ఐగ	ప�N నక; 9:È6  ఐగ	ప�N లkనుం(f Tx క;మ�రF" 1ి>AJ" అ"
పKవకN�x�#ా పKభ	వ� Z2లVAdన మ�ట T:ర9Eరd బడ�నటB6  Á̈#�దు
మరణమ	వరక; అక�డనుం(ెను. 16161616 ఆ జj® నుల; తను` అపహZింAర" Á̈#�దు
గ\ ©̈ంA బహÑ ఆగ\హమ	 �ెచుd��", �xను జj® నులవలన Vవర మ	%ా
�ె>Zి��"న �ాలమ	నుబట-C , బé�ె6 Á̈మ	లkను �x" సకల �Kా ంతమ	లలkను,
#?ండ� సంవతqరమ	ల; nదల;��" తక;�వ వయసుqగల మగ1ిల6 ల నంద#S"
వ¥�ం�ెను. 17171717 అందువలన #ామ�లk అంగల�రFu Vనబ(ెను ఏడ�uను మ}
#�దనధ�"య	 క>%?ను 18181818 #ా Á̈ల; తన 1ిల6 లVషయ��� P�డ�dచు 9ారF
ల�నందున ఓ�xరFu ��ందTUల6 క య	ం(ెను అ" పKవకNPQ�న P#§4య��x�#ా
�ెపuబ(fన 9ాక�మ	 T:ర9E#?ను. 19191919 Á̈#�దు చ"��Pన తరF9ాత ఇ��%� పKభ	వ�
దూత ఐగ	ప�N లk ãZLప�నక; స�ప`మందు పKత�m��� 20202020 వ� ల�A,
h�వ�ను త>6" ��డ���", ఇW\ా P�ల; �ేశమ	నక; 9:ళØ6 మ	; 21212121 h�వ�



�Kా ణమ	 ¬య¸చు చుం(fన9ారF చ"��Pర" �ె12uను. అప�డతడ� ల�A,
h�వ�ను త>6" ��డ���" ఇW\ా P�ల; �ేశమ	నక; వ�ెdను. 22222222 అP�ే
అ#?�ల�య	 తన తం(fKPQ�న Á̈#�దునక; పKJ%ా య�దయ�ేశమ	 23232323
ఏల;చుTx` డ" V", అక�(f�I 9:ళ6  9:రA, స�ప`మందు �ేవ�"�ేత
బ¢¥�ంపబ(fన9ా(ై గ>లయ �Kా ంతమ	లక; 9:È6 , నజ #³తను ఊ#S�I వAd అక�డ
�ాప�రమ	ం(ెను. ఆయన నజ#³య	డనబడ�న" పKవకNల; �ె1ిuనమ�ట
T:ర9EరFనటB6  (ఈల�గ	 జ#S%?ను.)

మతN P సు9ారN 3మతN P సు9ారN 3మతN P సు9ారN 3మతN P సు9ారN 3

1111 ఆ ��నమ	లయందు బµ1ిN స4!చుd ã}ను వAd 2222 పరలkక#ాజ�మ	
స]1ింAయ	న`��, మ�రFమనసుq ��ందుడ" య�దయ అరణ�మ	లk
పKకట-ంచుచుం(ెను. 3333 పKభ	వ� మ�ర¶మ	 Zిదzపరచు(f ఆయన ��K వల; స#ాళమ	
�ేయ	డ" అరణ�మ	లk �³క9Eయ	 TUక" శబwమ	 అ" పKవకNPQ�న PQషయ�
�x�#ా �ెపuబ(fన9ా (fత(ే. 4444 ఈ ã}ను ఒంటM #�మమ	ల వసN �మ	ను,
nలచుటBC  ��ల;దట-Cయ	 ధ#Sంచు��ను9ాడ�; !డత ల;ను అడV �ేT:య	
అత"�I ఆ}రమ	. 5555 ఆ సమయ మ	న PQర�షల�మ	9ారFను య�దయ
9ారందరFను ±#ాw ను న�º�Kా ంతమ	ల 9ారందరFను, అత"±దwక; వAd, 6666
తమ �ాపమ	ల; ఒప���నుచు, ±#ాw ను న��లk అత"�ేత బµ1ిN స4మ	
��ందుచుం(f#S. 7777 అతడ� ప#Sసయ	�ల లkను, సదూw కయ	�లలkను, అTEక;ల;
బµ1ిN స4మ	 ��ందవచుdట చూA సరuసం�xనమ�, #ాబ¢వ� ఉగ\ తను
త1ిuంచు��నుటక; ]క; బ	��z  �ె1ిuన9ా(ెవడ�? మ�రFమన 8888 అబµK  }మ	



మ�క; తం(fK అ" ]లk ]రF �ెప���నతలంచ వదుw ; 9999 �ేవ�డ� ఈ #ాళ6వలన
అబµK }మ	నక; 1ిల6 లను ప�ట-C ంపగలడ" ]�� �ెప�చుTx`ను. 10101010 ఇప�(ే
%tడi> �ెట6 9EరFన ఉంచబ(fయ	న`�� గనుక మంA ఫలమ	 ఫ>ం ప" పKJ
�ెటBC ను నరకబ(f అ%S`లk 9Eయబడ�ను. 11111111 మ�రFమనసుq "!తNమ	 TEను
ళ6లk1 ]క; బµ1ిN స4 !చుdచుTx`ను; అP�ే Tx 9:నుక వచుdచున`9ాడ�
TxకంటM శ�INమంతpడ�; ఆయన �ెప�ల; ¹య	ట�?rనను TEను �ాతpK డను �ాను;
ఆయన ప#S��xz త4లkను2 అ%S` ��ను ]క; బµ1ిN స4!చుdను. 12121212 ఆయన �ేట
ఆయన �ేJలk ఉన`��; ఆయన తన కళ6మ	ను బµగ	%ా �భKమ	 �ేZి
%�ధుమలను ��టBC లk��Zి, ఆర" అ%S`�� ��టBC ను �ా>d9Eయ	న" 9ా#S��
�ె12uను. 13131313 ఆ సమయమ	న ã}ను�ేత బµ1ిN స4మ	 ��ందుటక; P�సు
గ>లయనుం(f ±#ాw ను దగ¶ర నున` అత"±దwక; వ�ెdను. 14141414 అందుక;
ã}ను TEను �ేత బµ1ిN స4మ	 ��ందవలZిన9ాడT:ౖ య	ండ%ా వ�
Tx±దwక; వచుd చుTx`9ా? అ" ఆయనను "9ా#Sంప¸�ెను %ా" 15151515
P�సుఇపuట-�I �ా"మ	4; J య�వతpN  ఈల�గ	 T:ర 9EరFdట మనక;
త%Sయ	న`ద" అత"�I ఉతN ర!�ెdను గనుక అత(xల�గ	 �ా"�ెdను. 16161616 P�సు
బµ1ిN స4మ	 ��ం��న 9:ంటTE ళ6లkనుం(f ఒడ�i నక; వ�ెdను; ఇ��%� ఆ�ాశమ	
�ెరవబ(ెను, �ేవ�" ఆత4 �ావ�రమ	వలs ��%S తన]���I వచుdట చూ�ెను. 17171717
మ#Sయ	ఇ��%� ఈయTE Tx 1ిKయ క;మ�రFడ�, ఈయనయందు TETxనం��ంచు
చుTx`న" ±క శబwమ	 ఆ�ాశమ	నుం(f వ�ెdను.

మతN P సు9ారN 4మతN P సు9ారN 4మతN P సు9ారN 4మతN P సు9ారN 4



1111 అప�డ� P�సు అప9ా���ేత Wó¥�ంపబడ�టక; ఆత4 వలన అరణ�మ	నక;
��"��బ(ెను. 2222 నల;వ�� ��నమ	ల; నల;వ��#ాతpK ల; ఉప9ాసమ	ం(fన
1ిమ4ట ఆయన ఆక>%tన%ా 3333 ఆ Wóధక;డ� ఆయన±దwక; వAdవ� �ేవ�"
క;మ�రFడ9:ౖ�ే ఈ #ాళØ6  #tటMCలగ	నటB6  ఆజj® 1ించు మT:ను 4444
అందు�ాయనమనుషp�డ� #tటMCవలన మ�తKమ	 �ాదు%ా" �ేవ�" T°టనుం(f
వచుd పKJమ�టవలనను yVంచును అ" 9Kా యబ(fయ	న`దT:ను. 5555 అంతట
అప9ా�� ప#S �దz  పటCణమ	నక; ఆయనను ¬Zి��"��P, �ే9ాలయ
hఖరమ	న ఆయనను "ల;వబ¿ట-C  6666 వ� �ేవ�" క;మ�రFడ 9:ౖ�ే �I\ం���I
దుమ	క;మ	ఆయన "ను` గ�#Sd తన దూతల �ాజj® 1ించును,
�ాద��ప�(ైనను #ాJ�I తగ	లక;ండ 9ారF "ను` �ేతpల�� ఎJN ��ందురF 7777 అ"
9Kా యబ(fయ	న`ద" ఆయన�� �ె12uను.అందుక; P�సుపKభ	9:ౖన  �ేవ�"
వ� Wó¥�ంపవలద" మ#S±క �bట 9Kా యబ(fయ	న`ద" 9ా"�� �ె12uను. 8888
మరల అప9ా�� !గ	ల ఎతNPన ±క ��ండ]���I ఆయనను
��డ���"��P, PÀ లkక #ాజ�మ	ల"`ట-", 9ాట- మ ©̈మను ఆయనక; చూ1ి
9999 వ� ¯ా%Sలప(f Txక; నమ¯ా�రమ	 �ేZినPQడల �ట-న"`ట-" �I�ెdద
న" ఆయన�� �ెపu%ా 10101010 P�సు 9ా"��¯ా�xTx, ��మ	4పKభ	9:ౖన  �ేవ�"�I
nÖ �I� ఆయనను మ�తKమ	 ZLVంపవలsను అ" 9Kా యబ(fయ	న`దT:ను. 11111111
అంతట అప9ా�� ఆయ నను V(fA��%ా, ఇ��%� �ేవదూతల; వAd ఆయనక;
ప#Sచర� �ేZి#S. 12121212 య�}ను �ెరపటCబ(ెన" P�సు V" గ>లయక; J#S%S 9:È6
13131313 నజ#³తp V(fA జ?బ�లcను నâాN >యను �ేశమ	ల �Kా ంతమ	లలk
సమ	దK¬రమంద> క12ర` హÉమ	నక; వAd �ాప�రమ	ం(ెను. 14141414 



జ?బ�లcను �ేశమ	ను, నâాN >�ేశమ	ను, ±#ాw నుక; ఆవలనున`
సమ	దK¬రమ	న అన�జనుల; "వZించు గ>లయయ	 15151515 *కట-లk
కcరFdం(fయ	న` పKజల;ను %tపu 9:ల;గ	 చూA#S. మరణ పK�ేశమ	లkను
మరణ�xûయలkను కcరFdం(fయ	న` 9ా#S�I 9:ల;గ	 ఉదPం�ెను 16161616 అ"
పKవకNPQ�న PQషయ��x�#ా పల;కబ(fన�� T:ర9EరF నటB6  (ఈల�గ	 జ#S%?ను.) 17171717
అపuట-నుం(f P�సుపర లkక #ాజ�మ	 స]1ింAయ	న`�� గనుక
మ�రFమనసుq ��ందుడ" �ెప�చు పKకట-ంప nదల; 12టMCను. 18181818 P�సు
గ>లయ సమ	దK¬రమ	న నడ�చుచుండ%ా, 1Lతpరనబ(fన Zీ¹ను అత"
స�దరF(ైన అం�ెKయ అను ఇదwరF స�దరFల; సమ	దKమ	లk వల9Eయ	ట
చూ�ెను; 9ారF జjలరFల;. 19191919 ఆయనTx 9:ంబ(f రం(f, TEను !మ	4ను
మనుషp�లను పటBC జjలరFలను%ా �ేతpన" 9ా#S�� �ె12uను; 20202020 9:ంటTE 9ారF
తమ వలల; V(fA12ట-C  ఆయనను 9:ంబ(fంA#S. 21212121 ఆయన అక�డనుం(f 9:È6
జ?బ¿దP క;మ�రF(ైన య��Åబ	, అత" స�దరF(ైన ã}ను అను మ#S
PదwరF స�దరFల; తమ తం(fK PQ�న జ?బ¿దP ±దw �ోT:లk తమ వలల;
బµగ	�ేZి ��నుచుండ%ా చూA 9ా#S" 1ి>�ెను. 22222222 వంటTE 9ారF తమ �ోT:ను
తమ తం(fK" V(fA12ట-C  ఆయనను 9:ంబ (fంA#S. 23232323 P�సు 9ా#S
సమ�జమం��రమ	లలk బ¢¥�ంచుచు, (�ేవ�") #ాజ�మ	ను గ�#Sdన సు9ారNను
పKకట-ంచుచు, పKజలలk" పKJ 9ా�¥�", #�గమ	ను స�సÍపరచుచు
గ>లయయందంతట సంచ#Sం�ెను. 24242424 ఆయన �×#SN Zి#Sయ �ేశమంతట
9ా�1ిం�ెను. TxTxVధమ	లsౖన #�గమ	ల �ేతను 9Eదనల�ేతను 1ీ(fంపబ(fన
9ా�¥� గ\సుN లనంద#S", దయ�మ	పట-Cన9ా#S", �xందK#�గ	లను, పm9ాయ	వ�



గల9ా#S" 9ారF ఆయన±దwక; ¬Zి��" #ా%ా ఆయన 9ా#S" స�సÍపర�ెను. 25252525
గ>లయ, �ెక��>, PQర�ష ల�మ	, య�దయయను పK�ేశమ	లనుం(fయ	
±#ాw ను నక; అవతలనుం(fయ	 బహÑ జనసమ�హమ	ల; ఆయనను
9:ంబ(fం�ెను.

మతN P సు9ారN 5మతN P సు9ారN 5మతN P సు9ారN 5మతN P సు9ారN 5

1111 ఆయన ఆ జనసమ�హమ	లను చూA ��ండPQ�I� కcరFdండ%ా ఆయన
hషp� ల�యన±దwక; వAd#S. 2222 అప�(xయన T°రF �ెరA PÀల�గ	
బ¢¥�ంప¯ా%?ను 3333 ఆత4Vషయ��� �ºనులsౖన9ారF ధను�ల;; పరలkక#ాజ�మ	
9ా#S��. 4444 దుఃఖపడ�9ారF ధను�ల;; 9ారF ఓ�xరdబడ�దురF. 5555 ¯ాJ�క;ల;
ధను�ల; ; 9ారF భ�లkకమ	ను స�తంJKంచు��ందురF. 6666 J��రక;
ఆక>దప�ల; గల9ారF ధను�ల;; 9ారFతృ1ిN పరచబడ�దురF. 7777
క"కరమ	గల9ారF ధను�ల;; 9ారF క"కరమ	 ��ందుదురF. 8888
హృదయ���zగల9ారF ధను�ల;; 9ారF �ేవ�" చూ�ెదరF. 9999
సమ�¥xనపరచు9ారF ధను�ల; ; 9ారF �ేవ�" క;మ�రFలనబడ�దురF. 10101010
J"!తNమ	 ©̈ంZింపబడ�9ారF ధను�ల;; పరలkక #ాజ�మ	 9ా#S��. 11111111 Tx
"!తNమ	 జనుల; !మ	4ను "ం��ంA ©̈ంZింA ]]ద అబదzమ	%ా
�ెడiమ�టలsల6  పల;క;నప�డ� ]రF ధను�ల;. 12121212 సం��ÌింA ఆనం��ంచు(f,
పరలkకమందు ] ఫలమ	 అ¥�కమగ	ను. ఈల�గ	న 9ారF ]క;
ప�ర�మందుం(fన పKవకNలను ©̈ంZింA#S. 13131313 ]రF లkకమ	నక; ఉపuP
య	Tx`రF. ఉప� "¯ాqర����ే అ�� �ే"వలన ¯ారమ	 ��ందును? అ�� బయట



�ార9Eయబ(f మనుషp�ల�ేత �¾K క�బడ�ట�³ %ా" మ#S �ే"�I" ప"�I#ాదు. 14141414
]రF లkకమ	నక; 9:ల;%?rయ	Tx`రF; ��ండ]దనుండ� పటCణమ	
మరF%?rయ	ండTEరదు. 15151515 మనుషp�ల; �ºపమ	 9:>%SంA క;ంచమ	 �I\ంద 12టCరF
�ా" అ�� Pంటనుండ�9ా#Sకంద#S�I 9:ల; %Sచుdట�?r �ºపసN ంభమ	]దTE
12టBC దురF. 16161616 మనుషp�ల; ] సJÆయలను చూA పరలkకమందున` ]
తం(fK" మ ©̈మపరచునటB6  9ా#SPQదుట ] 9:ల;గ	 పK�ాhంప "య	�(f. 17171717
ధర4WాసN �మ	T:ౖనను పKవకNల వచనమ	లT:ౖనను ��ట-C  9EయవAdJన"
తలంచవదుw ; T:ర9EరFdట�³ %ా" ��ట-C  9Eయ	టక; TEను #ాల�దు. 18181818 ఆ�ాశమ	ను
భ�!య	 గJంA��PనTE %ా" ధర4WాసN �మంతయ	 T:ర9EరFవరక; �x"నుం(f
±క ��ల6 Pనను ఒక సున`PQ�నను త1ిu ��ద" "శdయమ	%ా ]��
�ెప�చుTx`ను. 19191919 �ాబట-C  PÀ య�జ®లలk !గ	ల అలu���న ±క�x"T:ౖనను
]#S, మనుషp�లక; ఆల�గ	న �ేయ బ¢¥�ంచు9ా(ెవ(ో 9ాడ�
పరలkక#ాజ�మ	లk !గ	ల అల;uడనబడ�ను; అP�ే 9ాట-" %?r��"
బ¢¥�ంచు9ా(ెవ(ో 9ాడ� పరలkక #ాజ�మ	లk %tపu9ాడనబడ�ను. 20202020 WాసుN  ల
J కంటMను ప#Sసయ	�ల JకంటMను ] J అ¥�కమ	 �ా"PQడల ]రF
పరలkక#ాజ�మ	లk పK9EhంపTEరర" ]�� �ెప�చుTx`ను. 21212121 నరహత�
�ేయవదుw ; నరహత� �ేయ	9ాడ� Vమరîక; లkనగ	న" ప�#S�క;ల��
�ెపuబ(fన మ�ట ]రF VTx`రF గ�x. 22222222 TEను ]�� �ెప�న�ేమన%ాతన
స� దరF"]ద1 �Åపపడ� పKJ9ాడ� Vమరîక; లkనగ	ను, తన స�దరF"
చూA వ�రFÍ (x అ" �ెప� 9ాడ� మ} సభక; లkనగ	ను; �ోK ß̈ అ" �ెప�9ాడ�
నర�ా%S`�I లkనగ	ను. 23232323 �ావ�న వ� బ>1ీఠమ	TUదw  అరuణమ	



న#Suంచుచుండ%ా ]ద  స�దరF"�I V#�ధ �¤���ననుకలద" అక�డ
క; జj® పకమ	 వAdనPQడల 24242424 అక�డ బ>1ీఠమ	 T:దుటTE  యరuణమ	
V(fA12ట-C , nదట 9:È6  స�దరF"�� సమ�¥xనపడ�మ	; అటB తరF9ాత
వAd  యరuణమ	 న#Suంప�మ	. 25252525  పKJ 9ా���� వ�ను ��K వలk ఉండ%ాTE
త�ర%ా 9ా"�� సమ�¥xనపడ�మ	; ల�"PQడల ఒక9Eళ  పKJ9ా�� "ను`
Tx�య�¥�పJ�I అపu%Sంచును, Tx�య�¥�పJ "ను` బంట:K తpక; అపu%Sంచును,
అంతట వ� �ెర¯ాలలk 9Eయబడ�దువ�. 26262626 కడపట- �ాసు �ె>6 ంచువరక;
అక�డ నుం(f వ� 9:ల;ప>�I #ాTEరవ" �� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`ను.
27272727 వ���xరమ	 �ేయవదw" �ెపuబ(fన మ�ట ]రF VTx`రFగ�x; 28282828 TEను
]�� �ెప�న�ేమన%ాఒక ZీN �" ¹హప�చూప��� చూచు పKJ9ాడ� అప�(ే తన
హృదయమందు ఆ���� వ���xరమ	 �ేZిన9ాడగ	ను. 29292929  క;(fకను` "ను`
అభ�ంతర పరAనPQడల �x" 12#S�I ±దwనుం(f �ార9Eయ	మ	;  �ేహ
మంతయ	 నరకమ	లk పడ9Eయబడక;ండ  అవయవమ	 లలk TUకట-
నhంచుట క; పKãజనకరమ	గ�x. 30303030  క;(f�ెP� "న`భ�ంతర
పరAనPQడల �x" న#S�I ±దwనుం(f �ార9Eయ	మ	;  �ేహమంతయ	
నరక మ	లk పడక;ండ  అవయవమ	లలk ఒకట- నhంచుట క;
పKãజనకరమ	 గ�x. 31313131 తన ´µర�ను VడTxడ� 9ాడ� ఆ��క; ప#S�x�గ పJKక
Pయ�వలsన" �ెపu బ(fయ	న`�� గ�x; 32323232 TEను ]��
�ెప�న�ేమన%ావ���xర�ారణమ	నుబట-C  %ాక, తన ´µర�ను VడTxడ�
పKJ9ాడ�ను ఆ��ను వ���x#SణÝ%ా �ేయ	చుTx`డ�; VడTxడబ(fన�x""
12ం(x6 డ�9ాడ� వ��చ#Sంచు చుTx`డ�. 33333333 మ#Sయ	వ� అపKమ�ణమ	 �ేయక



 పKమ�ణమ	 లను పKభ	వ�నక; �ె>6 ంపవలsన" ప�#S�క;ల�� �ెపu బ(fన
మ�ట ]రF VTx`రF గ�x, 34343434 TEను ]�� �ెప�న�ేమన%ాఎంతమ�తKమ	
ఒటBC 12టBC ��నవదుw ; ఆ�ాశమ	 ��డన వదుw ; అ�� �ేవ�" Zిం}సనమ	,ఒ భ�!
��డన వదుw , 35353535 అ�� ఆయన �ాద1ీఠమ	, PQర�ష ల�మ	��డన వదుw ; అ��
మ}#ాà పటCణమ	 36363636  తల ��డ" ఒటBC 12టBC ��నవదుw , వ� ఒక
9:ండ�K కT:ౖనను �ెల;ప�%ా %ా" నల;ప�%ా %ా" �ేయల�వ�. 37373737 ] మ�ట
అవ�నంటä అవ�ను, �ాదంటä �ాదు అ" య	ండవలsను; �ట-�I !ంచున��
దుషpC "నుం(f2 ప�టBC న��. 38383838 కంట-�I కను`, పంట-�I పల;6  అ" �ెపuబ(fన మ�ట
]రF VTx`రF గ�x. 39393939 TEను ]�� �ెప�న�ేమన%ా దుషpC " ఎ��#Sంపక, "ను`
క;(f�ెంప]ద ��టBC 9ా" 9:ౖప�నక; ఎడమ�ెంపకcడ JKప�మ	. 40404040 ఎవ(ైన
]ద 9ా�జ?�మ	 9EZి  అం%§ ¬Zి��న%�#Sన PQడల 9ా"�I  12ౖవసN �మ	కcడ
ఇAd9Eయ	మ	. 41414141 ఒకడ� ఒక ���ల; దూరమ	 రమ4" "ను` బలవంతమ	
�ేZినPQడల, 9ా"�� కcడ #?ండ� ���ళØ6  9:ళØ6 మ	. 42424242 "ను`
అడ�గ	9ా"�Iమ	4, "ను` అప� అడ�గ %�రF9ా"నుం(f  మ	ఖమ	 JKప�
��నవదుw . 43434343  ��రFగ	9ా" 1LK!ంA,  శతpK వ�ను �ే�Ìించు మ" �ెపuబ(fన
మ�ట ]రF VTx`రF గ�x; 44444444 TEను ]�� �ెప�న�ేమన%ా, ]రF
పరలkకమందున` ] తం(fK�I క;మ�రFలsౖ య	ండ�నటB6  ] శతpK వ�లను
1LK!ంచు(f. !మ	4ను ©̈ంZించు 9ా#S��రక; �Kా రÍన �ేయ	(f. 45454545 ఆయన
�ెడi9ా#S]దను మంA9ా#S]దను తన సూరF�" ఉదPంపజ³Zి,
Jమంతpల]దను, అJ మంతpల]దను వరªమ	 క;#S1ించుచుTx`డ�. 46464646
]రF !మ	4ను 1LK!ంచు9ా#STE 1LK!ంAనPQడల ]�³! ఫలమ	 కల;గ	ను?



సుంకరFల;ను ఆల�గ	 �ేయ	చుTx`రF గ�x. 47474747 ] స�దరFలక; మ�తKమ	
వందనమ	 �ేZిన PQడల ]రF ఎక;�వ �ేయ	చున`�ే!? అన�జనుల;ను
ఆల�గ	 �ేయ	చుTx`రF గ�x. 48484848 ] పరలkకప� తం(fK ప#Sప�రFÞ డ� గనుక
]రFను ప#Sప�రFÞ ల;%ా ఉం(ెదరF.

మతN P సు9ారN 6మతN P సు9ారN 6మతN P సు9ారN 6మతN P సు9ారN 6

1111 మనుషp�లక; కనబడవలsన" 9ా#SPQదుట ] J �ార�మ	 �ేయక;ండ
జjగ\తN పడ�(f; ల�"PQడల పరలkకమందున` ] తం(fK±దw  ]రF ఫలమ	
��ందరF. 2222 �ావ�న వ� ధర4మ	 �ేయ	నప�డ�, మనుషp�లవలన ఘనత
TUందవలsన", 9Eష¥xరFల; సమ�జమం��రమ	ల లkను �ధులలkను
�ేయ	ల�గ	న  మ	ందర బ�ర ఊ��ంప వదుw ; 9ారF తమ ఫలమ	
��ం��య	Tx`ర" "శdయమ	%ా ]�� �ెప�చుTx`ను. 3333 9:ౖ�ే ధర4మ	
�ేయ	నప�డ�,  ధర4మ	 రహస�మ	%ానుండ� "!తNమ	  క;(f�ెP�
�ేయ	న��  PQడమ�ేJ�I �ె>యకయ	ండవలsను. 4444 అట6 P�ే రహస�మందు
చూచు  తం(fK క; పKJ ఫల!చుdను 5555 మ#Sయ	 ]రF �Kా రÍన�ేయ	నప�డ�
9Eష¥xరFల వలs ఉండవదుw ; మనుషp�లక; కనబడవలsన" సమ�జ
మం��రమ	లలkను �ధుల మ�లలలkను ">A �Kా రÍన �ేయ	ట 9ా#S�IషCమ	;
9ారF తమ ఫలమ	 ��ం�� య	Tx`ర" "శdయమ	%ా ]�� �ెప�చుTx`ను. 6666
వ� �Kా రÍన �ేయ	నప�డ�,  గ��లk"�I 9:È6  తల;ప�9EZి, రహస�మందున` 
తం(fK�I �Kా రÍన�ేయ	మ	; అప�డ� రహస�మందు చూచు  తం(fK క; పKJ
ఫల!చుdను. 7777 మ#Sయ	 ]రF �Kా రÍన �ేయ	నప�డ� అన�జనులవలs వ�రÍ���న



మ�టల; వAంపవదుw ; VసN #SంA మ�టల�డ�ట వలన తమ మనV Vనబడ�న"
9ారF తలంచుచుTx`రF; 8888 ]రF 9ా#Sవలs ఉండక;(f. ]రF ] తం(fK" అడ�గక
మ	ను1L ]క; అక�ర%ా నున`9E9Ù ఆయనక; �ె> య	ను 9999 �ాబట-C  ]#§ల�గ	
�Kా రÍన�ేయ	(f, పర లkకమందున` మ� తం(öK,  Txమమ	 ప#S�దzపరచబడ�
%ాక, 10101010  #ాజ�మ	 వచుd%ాక,  AతNమ	 పరలkకమందు T:ర9EరFచున`టB6
భ�!యందును T:ర9EరFను %ాక, 11111111 మ� అను��Tx}రమ	 TEడ� మ�క;
దయ�ేయ	మ	. 12121212 మ� ఋణసుÍ లను �¤మ	 m!ంAయ	న` పK�ారమ	 మ�
ఋణమ	ల; m!ంచుమ	. 13131313 మమ	4ను Wóధనలk�I �ేక దుషpC "నుం(f1
మమ	4ను త1ిuంచుమ	. 14141414 మనుషp�ల అప #ాధమ	లను ]రF
m!ంAనPQడల, ] పరలkకప� తం(fKయ	 ] అప#ాధమ	లను m!ంచును 15151515
]రF మనుషp�ల అప#ాధమ	లను m!ంపక ��PనPQడల ] తం(fKయ	 ]
అప#ాధమ	లను m!ంపడ�. 16161616 ]రF ఉప9ాసమ	 �ేయ	నప�డ�
9Eష¥xరFలవలs దుఃఖమ	ఖులsౖ య	ండక;(f; �xమ	 ఉప9ాసమ	 �ేయ	
చున`టBC  మనుషp�లక; కనబడవలsన" 9ారF తమ మ	ఖమ	 లను V�ారమ	
�ేZి��ందురF; 9ారF తమ ఫలమ	 ��ం�� య	Tx`ర" "శdయమ	%ా ]��
�ెప�చుTx`ను. 17171717 ఉప9ాసమ	 �ేయ	చున`టBC  మనుషp�లక; కనబడవలsన"
�ాక, రహస�మందున`  తం(fK�³ కనబడవలsన", వ� ఉప9ాసమ	
�ేయ	నప�డ�  తల అంటB��",  మ	ఖమ	 కడ�గ	��నుమ	. 18181818 అప�డ�
రహస�మందు చూచుచున`  తం(fK క; పKJఫల!చుdను. 19191919 భ�!]ద
]��రక; ధనమ	ను కcరFd��నవదుw ; ఇక�డ A��4టయ	, తpప�ను
J"9Eయ	ను, �ొంగల; కన`మ	9EZి �ొం%SలsదరF. 20202020 పరలkకమందు ]��రక;



ధనమ	ను కcరFd��ను(f; అచdట A��4టPQ�నను, తp12ౖu నను �x"
J"9Eయదు, �ొంగల; కన`మ	9EZి �ొం%SలరF. 21212121  ధన��క�డ నుండ�T°
అక�డTE  హృదయమ	 ఉండ�ను. 22222222 �ేహమ	నక; �ºపమ	 కTE` గనుక 
కను` �ేట%ా ఉం(fనPQడల  �ేహమంతయ	 9:ల;గ	 మయ���య	ండ�ను.
23232323  కను` �ె(fన�ై�ే  �ేహ మంతయ	 *కట-మయ��� య	ండ�ను;
లkనున` 9:ల;గ	 *కట-PQ� య	ం(fన PQడల ఆ *కట- PQం�� %tపu��. 24242424
ఎవడ�ను ఇదwరF యజమ�నులక; �xసుడ�%ా నుండTEరడ�; అతడ� ఒక"
�ే�ÌింA±క" 1LK!ంచును; ల��x ±క" పm మ	%ానుం(f ±క"
తృణ÷క#Sంచును. ]రF �ేవ�"�I" Zి#S�I" �xసుల;%ా నుండTEరరF. 25252525
అందువలన TEను ]�� �ెప�న�ేమన%ాఏ! Jందు¹ P�! �xK గ	 దు¹
అ" ] �Kా ణమ	ను గ�#SdPQ�నను, ఏ! ధ#Sంచు��ందు¹ అ" ] �ేహమ	ను
గ�#SdPQ�నను AంJంపక;(f; 26262626 ఆ�ాశప{లను చూడ�(f; అV VతNవ� �Åయవ�
��ట6 లk కcరFd��నవ�; అPనను ] పరలkకప� తం(fK 9ాట-" ��Ìించు
చుTx`డ�; ]రF 9ాట-కంటM బహÑ W \షpC ల; �ా#ా? 27272727 ]లk T:వడ�
AంJంచుటవలన తన PQతpN  మ�#?(ెక;�వ �ేZి��నగలడ�? 28282828 వసN �మ	లను
గ�#Sd ]రF AంJంప TEల? అడVప�వ��ల; ఏల�గ	 T:దుగ	చున`9Ù ఆలk
Aంచు(f. అV కషCపడవ�, ఒడకవ� 29292929 అPనను తన సమసN  9:ౖభవమ	��
కc(fన ¯�లa¹ను స ©̈తమ	 �ట-లk TUక�x"వలsT:ౖనను అలంక#Sంపబడల�దు.
30303030 TEడ�ం(f #³ప� ��Pలk 9Eయబడ� అడV గ(fi" �ేవ�(öల�గ	 అలంక
#SంAనPQడల, అలuVWా�సుల�#ా, ]క; మ#S "శdయ మ	%ా వసN �మ	ల;
ధ#Sంపజ³య	ను గ�x. 31313131 �ాబట-C  ఏ! Jందు¹ P�! �xK గ	దు¹ P�!



ధ#Sంచు ��ందు¹ అ" AంJంపక;(f; అన�జనుల; �ట"`ట- Vషయ���
V�x#SంతpరF. 32323232 ఇవ"`య	 ]క; �ావలsన" ] పరలkకప� తం(fK�I
�ె>య	ను. 33333333 �ాబట-C  ]రF ఆయన #ాజ�మ	ను J" nదట 9:దక;(f; అప�
డవ"`య	 ]కనుగ\ ©̈ంపబడ�ను. 34343434 #³పట-"గ�#Sd AంJంపక;(f; #³పట-
��నమ	 �x" సంగతpలనుగ�#Sd AంJంచును; ఏTxట-�×డ� ఆTxట-�I �xల;ను.
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1111 ]రF ¬రFu ¬రdక;(f, అప�డ� !మ	4నుగ�#Sd ¬రFu ¬రdబడదు. 2222 ]రF
¬రFd ¬రFu ��ప�నTE !మ	4ను గ�#Sdయ	 ¬రFu ¬రdబడ�ను, ]రF
��ల;చు��లత ��ప�నTE ]క;ను ��ల;వబడ�ను. 3333  కంట-లkనున` దూలమ	
T:ంచక  స�దరF" కంట-లkనున` నల;సును చూచుట P�ల? 4444  కంట-లk
దూలమ	ండ%ా, వ�  స�దరF" చూAకంట-లk నున` నల;సును ¬Zి
9Eయ"మ4" �ెపu TEల? 5555 9Eష¥x#§, nదట  కంట-లk నున` దూలమ	ను
¬Zి9EZి��నుమ	, అప�డ�  స�దరF" కంట-లkనున` నల;సును
¬Zి9Eయ	టక; క; �ేట%ా కన బడ�ను. 6666 ప#S�దz���న�� క;క�లక; 12టCక;(f,
] మ	త�మ	లను పందులPQదుట 9Eయక;(f; 9EZినPQడల అV ±క9Eళ
9ాట-" �ాళå�� �¾K �I� ]]ద ప(f !మ	4ను *>d 9Eయ	ను. 7777 అడ�గ	(f
]�Iయ�బడ�ను. 9:దక;(f ]క; �ొరక;ను,ఒ తటBC (f ]క; ¬యబడ�ను. 8888
అడ�గ	 పKJ9ాడ�ను ��ందును, 9:దక;9ా"�I �ొరక;ను, తటBC 9ా"�I ¬య
బడ�ను. 9999 ]లk ఏ మనుషp�(ైనను తన క;మ�రFడ� తను` #tటMCను
అ(f%SనPQడల 9ా"�I #ాJ"చుdTx? �ేపను అ(f%SనPQడల �ామ	"చుdTx? 10101010



]రF �ెడi  9ా#?r య	ం(fయ	 ] 1ిల6 లక; మంA PÀవ�ల "య� T:#S%S
య	ండ%ా 11111111 పరలkకమందున` ] తం(fK తను` అడ�గ	9ా#S�I అంతకంటM ఎం��
"శdయమ	%ా మంA PÀవ�ల "చుdను. 12121212 �ావ�న మనుషp�ల; ]క; ఏ!
�ేయవలsన" ]రF �ÅరFదు#� ఆల�గ	నTE ]రFను 9ా#S�I �ేయ	(f. ఇ��
ధర4WాసN �మ	ను పKవకNల ఉప �ేశమ	 T:ౖయ	న`��. 13131313 ఇరFక; �x�రమ	న
పK9Ehంచు(f; Txశనమ	నక; ��వ� �x�రమ	 9:డల;uను, ఆ �x#S
VWాలమ	T:ౖయ	న`��, �x" �x�#ా పK9Ehంచు9ారF అTEక;ల;. 14141414 yవమ	నక;
��వ� �x�రమ	 ఇరFక;ను ఆ �x#S సంక;Aతమ	T:ౖ య	న`��, �x"
కను%tను9ారF ��ంద#³. 15151515 అబదz  పKవకNలనుగ�#Sd జjగ\తN పడ�(f. 9ారF %tఱÃల
చర4మ	ల; 9EZి��" ]±దwక; వతpN రF �ా" లkపల 9ారF కc\ ర���న ��(ేళØ6 .
16161616 9ా#S ఫలమ	లవలన ]రF 9ా#S" �ె>Zి��ందురF. మ	ండ6 ��దలలk �xK m
పండ6 T:ౖనను, పల�6 రF�ెట6 ను అం¸రప� పండ6 T:ౖనను �Åయ	 దు#ా? 17171717 ఆల�గ	నTE
పKJ మంA �ెటBC  మంA ఫలమ	ల; ఫ>ంచును, ప"�Iమ�>న �ెటBC ,
�ా"ఫలమ	ల; ఫ>ంచును. 18181818 మంA �ెటBC  �ా"ఫలమ	ల; ఫ>ంపTEరదు,
ప"�Iమ�>న �ెటBC  మంA ఫలమ	ల; ఫ>ంపTEరదు. 19191919 మంA ఫలమ	ల;
ఫ>ంప" పKJ�ెటBC  నరకబ(f అ%S`లk 9Eయబడ�ను. 20202020 �ాబట-C  ]రF 9ా#S
ఫలమ	లవలన 9ా#S" �ె>Zి��ందురF. 21212121 పKభ	9ా, పKభ	9ా, అ" నను` 1ిల;చు
పKJ9ాడ�ను పరలkక#ాజ�మ	లk పK9Ehంపడ�%ా" పరలkకమందున` Tx తం(fK
AతNపK�ారమ	 �ేయ	9ా(ే పK9Ehంచును. 22222222 ఆ ��నమందు అTEక;ల; నను`
చూAపKభ	9ా, పKభ	9ా, �¤మ	  Txమమ	న పKవAంపల��x?  Txమమ	న
దయ�మ	లను 9:ళå%tటCల��x?  Txమమ	న అTEక���న అదు»తమ	ల;



�ేయల��x? అ" �ెప�దురF. 23232323 అప�డ� TEను !మ	4ను ఎన`డ�ను ఎరFగను,
అక\మమ	 �ేయ	 9ారల�#ా, Tx±దwనుం(f ��ండ" 9ా#S�� �ెప�దును. 24242424
�ాబట-C  PÀ Tx మ�టల; V" 9ాట-��ప�న �ేయ	 పKJ9ాడ�ను బండ]ద తన
Pల;6  కటBC ��"న బ	��z  మంతp" ��>య	ండ�ను. 25252525 9ాన క;#SZ2ను, వరదల;
వ�ెdను, %ా> VZి#S ఆ Pంట-]ద ��టMCను %ా" �x" ప�Tx�� బండ]ద
9Eయబ(ెను గనుక అ�� పడల�దు. 26262626 మ#Sయ	 PÀ Tx మ�టల; V"
9ాట-��ప�న �ేయ" పKJ9ాడ� ఇసుక]ద తన Pల;6  కటBC ��"న బ	��z ß̈ను"
��>య	ండ�ను. 27272727 9ాన క;#SZ2ను, వరదల; వ�ెdను, %ా> VZి#S ఆ Pంట-]ద
��టMCను, అప�డ�� కcల బ(ెను; �x" �ాటB %tపuద" �ె12uను. 28282828 P�సు ఈ
మ�టల; �ె1ిu మ	%SంAనప�డ� జనసమ�హ మ	ల; ఆయన బ¢ధక;
ఆశdర�పడ�చుం(f#S. 29292929 ఏలయన%ా ఆయన 9ా#S WాసుN  లవలs �ాక
అ¥��ారమ	గల9ా"వలs 9ా#S�I బ¢¥�ం�ెను.
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1111 ఆయన ఆ ��ండ]దనుం(f ��%S వAdనప�డ� బహÑ జనసమ�హమ	ల;
ఆయనను 9:ంబ(fం�ెను. 2222 ఇ��%� క;ష¡ #�%S వAd ఆయనక; nÖ �I�పKభ	9ా,
�IషC����ే నను` �దుz "%ా �ేయగలవT:ను. 3333 అందు�ాయన �ెP� �x1ి 9ా"
మ	ట-CTx�IషC�¤, వ� �దుz డవ� కమ4" �ెపu%ా తmణ�¤ 9ా" క;షC#�గమ	
���z  య�PQను. 4444 అప�డ� P�సుఎవ#S��ను ఏ!య	 �ెపuక; సు]; �ా"
వ� 9:Èå 9ా#S�I ¯ా�Ô�రÍ���  �ేహమ	ను య�జక;"�I కనబరచు��", ¹ÌL
"య!ంAన �ానుక సమ#Suంచుమ" 9ా"�� �ె12uను 5555 ఆయన



క12ర`హÉమ	లk పK9EhంAనప�డ� ఒక శ�x¥�పJ ఆయన±దwక; వAd 6666
పKభ	9ా, Tx �xసుడ� పm9ాయ	వ��� !గ	ల బµధపడ�చు ఇంట-లk
ప(fయ	Tx`డ" �ె1ిu, ఆయనను 9Eడ���T:ను. 7777 P�సు TEను వAd 9ా"
స�సÍపర�ెదన" అత"�� �ెపu%ా 8888 ఆ శ�x¥�పJపKభ	9ా, వ� Tx Pంట-లk"�I
వచుd టక; TEను �ాతpK డను �ాను; వ� మ�టమ�తKమ	 Z2ల Vమ	4, అప�డ�
Tx �xసుడ� స�సÍపరచబడ�ను. 9999 TEను కcడ అ¥��ారమ	నక; లkబ(fన9ాడను;
Tx �ేJ�I\ంద Z2ౖ"క;ల;Tx`రF; TEను ఒక" ��మ4ంటä ��వ�ను, ఒక" రమ4ంటä
వచుdను, Tx �xసు" ఈ ప" �ేయ	మంటä �ేయ	ను అ" య	తN ర!�ెdను. 10101010
P�సు ఈ మ�ట V" ఆశdర�ప(f, 9:ంట వచుdచున`9ా#S" చూAఇW\ా  P�ల;లk
T:వ"�?rనను TE"ంత VWా�సమ	న`టBC  చూడ ల�ద" "శdయమ	%ా ]��
�ెప�చుTx`ను. 11111111 అTEక;ల; త�రFuనుం(fయ	 పడమటనుం(fయ	 వAd
అబµK } మ	�� కcడను, ఇ¯ాqక;�� కcడను, య��Åబ	�� కcడను,
పరలkక#ాజ�మందు కcరFdందురF %ా" 12121212 #ాజ� సంబంధుల;1 9:ల;పట-
*కట-లk"�I ��K యబడ� దురF; అక�డ ఏడ�uను పండ�6  ��రFక;టయ	 నుండ�న"
]�� �ెప�చుTx`నT:ను. 13131313 అంతట P�సుఇక 9:ళØåమ	; వ� Vశ�ZింAన
పK�ారమ	 క; అవ�ను%ాక" శ�x¥�పJ�� �ె12uను. ఆ గ(fయలkTE
అత"�xసుడ� స�సÍతTUం�ెను. 14141414 తరF9ాత P�సు 1Lతp#Sంట-లk పK9EhంA,
జ�రమ	�� ప(fయ	న` అత" అతNను చూA 15151515 ఆ�� �ెP�మ	టC%ా
జ�రమ���ను V(f�ెను; అంతట ఆ�� ల�A ఆయనక; ఉప�xరమ	 �ేయ¯ా%?ను.
16161616 ¯ాయం�ాల���నప�డ� జనుల; దయ�మ	ల; పట-Cన అTEక;లను
ఆయన±దwక; ¬Zి��" వAd#S. 17171717 ఆయన మ�టవలన దయ�మ	లను 9:ళå



%tట-C  #�గ	లT:ల6 ను స�సÍపర�ెను. అందువలనఆయTE మన బల ß̈నతలను
వ ©̈ంచు��" మన #�గమ	లను భ#Sం�ెన" పKవకNPQ�న PQషయ��x�ర
�ెపuబ(fన�� T:ర9E#?ను. 18181818 P�సు తన ±దwనున` జనసమ�హమ	ను చూA
అదw#S�I 9:ళåవలsన" ఆజj® 1ిం�ెను. 19191919 అంతట ఒక WాZిN � వAdబ¢ధక;(x 
9:క�(f�I 9:Èåనను  9:ంటవ�ెdద న" ఆయన�� �ె12uను. 20202020 అందుక;
P�సునక�లక; బÐ#Sయల;ను ఆ�ాశప{లక; "9ాసమ	ల;ను కలవ� %ా"
మనుష�క;మ�రF"�I తల9ాల;d��నుట�?rనను సÍలమ	ల�ద" అత"�� �ె12uను.
21212121 hషp�లలk మ#S±కడ�పKభ	9ా, TEను nదట 9:Èå, Tx తం(fK"
�ాJ12టBC టక; Txక; Z2లVమ4" ఆయనను అడ�గ%ా 22222222 P�సు అత"
చూAనను` 9:ంబ(fంచుమ	; మృతpల; తమ మృతpలను �ాJ 12టBC ��న"మ4"
�ె12uను. 23232323 ఆయన �ోT: PQ�I�నప�డ� ఆయన hషp�ల; ఆయన 9:ంట 9:È6#S.
24242424 అంతట సమ	దKమ	]ద తp�ాను ల�A నందున ఆ �ోT: అలల�ేత
కపuబ(ెను. అప�(xయన "��Kంచుచుండ%ా 25252525 9ారF ఆయన ±దwక;
వAdపKభ	9ా, నhంA��వ�చుTx`మ	, మమ	4ను ర�fంచుమ" �ె1ిu ఆయనను
ల�1ి#S. 26262626 అందు�ాయనఅలuVWా�సు ల�#ా, PQందుక; భయపడ�చుTx`ర"
9ా#S�� �ె1ిu, ల�A %ా>" సమ	దKమ	ను గ��w ంప%ా !�I�> "మ4ళ మ�PQను.
27272727 ఆ మనుషp�ల; ఆశdర�ప(fఈయన ఎట-C  9ా(ో; ఈయనక; %ా>య	
సమ	దKమ	ను లkబడ� చున`వ" �ెప���"#S. 28282828 ఆయన అదw#Sనున`
గద#³య	ల �ేశమ	 �ేర%ా దయ�మ	ల; పట-Cన PదwరF మనుషp�ల;
సమ�ధులలk నుం(f బయల;�ే#S ఆయనక; ఎదురF%ా వAd#S. 9ారF !గ	ల
ఉగ	\ లsౖనందున ఎవడ�ను ఆ మ�ర¶మ	న 9:ళ6ల�క ��PQను. 29292929 9ారFఇ��%�



�ేవ�" క;మ�రF(x, �� మ��³!? �ాలమ	 #ాకమ	ను1L మమ	4ను
బµ¥�ంచుటక; ఇక�(f�I వAdJ9ా? అ" �³కల;9EZి#S. 30303030 9ా#S�I దూరమ	న %tపu
పందుల మంద �¤య	చుండ%ా 31313131 ఆ దయ�మ	ల; వ� మమ	4ను 9:ళ6
%tట-CనPQడల ఆ పందుల మందలk"�I ��"మ4" ఆయనను 9Eడ���T:ను. 32323232
ఆయన 9ాట-" ��మ4న%ా అV ఆ మనుషp�లను వద>12ట-C  ఆ పందుల లk"�I
��PQను; ఇ��%� ఆ మందంతయ	 పK�ాతమ	 నుం(f సమ	దKమ	లk"�I వ(f%ా
పరF%?JN ��"��P ళ6లk ప(fచ�ెdను. 33333333 9ాట-" �¤ప�చున`9ారF �ా#S ��P
పటCణమ	లk"�I 9:È6  జ#S%Sన �ార�మ	ల"`య	 దయ�మ	ల; పట-Cన9ా#S
సంగJయ	 �ె>1ి#S. 34343434 ఇ��%� ఆ పటCణసుÍ లందరF P�సును ఎదు#t�నవAd
ఆయనను చూA తమ �Kా ంతమ	లను V(fA ��మ4" ఆయనను 9Eడ���"#S.

మతN P సు9ారN 9మతN P సు9ారN 9మతN P సు9ారN 9మతN P సు9ారN 9

1111 తరF9ాత ఆయన �ోT: PQ�I� సమ	దKమ	 �xట- తన పటCణమ	లk పK9Ehంప%ా
2222 ఇ��%� జనుల; పm 9ాయ	వ��� మంచమ	పట-Cయ	న` ±క" ఆయన
±దwక; ¬Zి��"వAd#S. P�సు 9ా#S VWా�సమ	చూA క;మ�రF(x1 ¥ైర�మ	%ా
ఉండ�మ	,  �ాపమ	ల; m!ంపబ(fయ	న`వ" పm9ాయ	వ� గల 9ా"��
�ె12uను. 3333 ఇ��%� WాసుN  లలk ��ందరFఇతడ� �ేవ దూషణ �ేయ	చుTx`డ"
తమలk�xమ	 అను��న%ా 4444 P�సు 9ా#S తలంప�ల; గ\ ©̈ంA]#?ందుక; ]
హృదయమ	లలk దు#ాలkచనల; �ేయ	చుTx`రF? 5555  �ాపమ	ల;
m!ంపబ(fయ	న`వ" �ెప�ట సులభమ�, ల�A నడ�వ�మ" �ెప�ట
సులభమ�? 6666 అPనను �ాప మ	ల; m!ంచుటక; భ�!]ద



మనుష�క;మ�రF"�I అ¥��ారమ	 కలద" ]రF �ె>Zి��నవలsను అ" �ె1ిu,
ఆయన పm9ాయ	వ�గల9ా" చూAవ� ల�A  మంచ ��JN ��"  7777 9ాడ�
ల�A తన Pంట-�I 9:æç6 ను. 8888 జనుల; అ�� చూA భయప(f, మనుషp�ల�Iట-C
అ¥��ార!Adన �ేవ�" మ ©̈మపరA#S. 9999 P�సు అక�డనుం(f 9:ళØ6 చు
సుంకప� ��టBC TUదw  కcరFdం(fయ	న` మతNP అను ఒక మనుషp�"
చూAనను` 9:ంబ(fంచుమ" అత"�� �ెపu%ా అతడ� ల�A ఆయనను
9:ంబ(fం�ెను. 10101010 ఇంట-లk ´¢జనమ	నక; P�సు కcరFdం(fయ	ండ%ా ఇ��%�
సుంకరFల;ను �ాప�ల;ను అTEక;ల; వAd ఆయన±దwను ఆయన
hషp�ల±దwను కcరFdం(f#S. 11111111 ప#Sసయ	�ల; అ�� చూA] బ¢ధక;డ�
సుంకరFల��ను �ాప�ల��ను క>Zి PQందుక; ´¢జనమ	 �ేయ	చుTx`డ"
ఆయన hషp�లన(f%S#S. 12121212 ఆయన ఆ మ�టV"#�గ	ల�³%ా" ఆ#�గ�మ	
గల9ా#S�I 9:ౖదు� డక�రల�దు గ�x. 13131313 అP�ే TEను �ాప�లను 1ిల;వ వAdJ"
%ా" Jమంతpలను 1ిల;వ #ాల�దు. గనుకక"కరమ	TE �ÅరFచుTx`ను %ా"
బ>" �Åరను అను 9ాక� ´µవ�¤!టù ]రF 9:È6  TEరFd��నుడ" �ె 14141414 అప�డ�
ã}ను hషp�ల; ఆయన±దwక; వAdప#Sసయ	�ల;ను, �¤మ	ను తరచు%ా
ఉప9ాసమ	 �ేయ	 చుTx`మ	 %ా"  hషp�ల; ఉప9ాసమ	 �ేయరF; �º"�I

Á̈తp9Eమ" ఆయనను అడ�గ%ా 15151515 P�సు12ం(f6  క;మ�రFడ� తమ��కcడ
నుండ� �ాలమ	న 12ం(f6 Pంట- 9ారF దుఃఖపడగల#ా? 12ం(f6 క;మ�రFడ�
9ా#S±దwనుం(f ��"��బడ� ��నమ	ల; వచుdను, అప�డ� 9ారF ఉప 9ాసమ	
�ేతpరF. 16161616 ఎవడ�ను �ాత బటCక; ��\ తN బటC  మ�Zిక 9Eయడ�; 9EZినPQడల ఆ
మ�Zిక బటCను 9:>Jపర చును Aనుగ	 మ#S ఎక;�వగ	ను. 17171717 మ#Sయ	 �ాత



JతpN  లలk ��\ తN  �xK �Ôరసమ	 ��యరF; ��ZినPQడల JతpN ల; 1ి%S>,
�xK �Ôరసమ	 �ా#S��వ�ను, JతpN ల; �ాడగ	ను. అP�ే ��\ తN  �xK �Ôరసమ	 ��\ తN
JతpN లలk ��య	దురF, అప�డ� ఆ #?ండ�ను �ె(f��క య	ండ�న" �ె12uను. 18181818
ఆయన ఈ మ�టల; 9ా#S�� �ెప�చుండ%ా, ఇ��%� ఒక అ¥��ా#S వAd ఆయనక;
nÖ �I�Tx క;మ�#?N Pప�(ే చ"��Pన��, అPనను వ� వAd  �ెP�
ఆ��]ద ఉంచుమ	, ఆ�� బKదుక;నT:ను. 19191919 P�సు ల�A అత" 9:ంట 9:æç6 ను;
ఆయన hషp�ల; కcడ 9:È6#S. 20202020 ఆ సమయమ	న, ఇ��%� పం(ెKండ�
సంవతqరమ	లనుం(f రకN¯Kా వ #�గమ	గల ±క ZీN � 21212121 TEను ఆయన 12ౖ వసN �మ	
మ�తKమ	 మ	ట-C�ే బµగ	పడ�దున" తనలk �xను అను��", ఆయన 9:నుకక;
వAd ఆయన వసN �ప� �ెంగ	 మ	టMCను. 22222222 P�సు 9:నుకక; J#S%S ఆ��ను
చూAక;మ�#§, ¥ైర�మ	%ా ఉండ�మ	,  VWా�సమ	 "ను` బµగ	పర�ెన"
�ెపu%ా ఆ గ(fయనుం(f ఆ ZీN � బµగ	 ప(ెను. 23232323 అంతలk P�సు ఆ అ¥��ా#S
Pంట-�I వAd, 1ిల6 న %�\ వ�ల; 9ాPంచు 9ా#S", %tల;6  �ేయ	చుండ�
జనసమ�హమ	ను చూA 24242424 సÍల!య	�(f; ఈ Aన`�� "��Kంచుచున`�ే%ా"
చ"��ల�ద" 9ా#S�� �ెపu%ా 9ా#ాయనను అపహZింA#S. 25252525 జనసమ�హ
మ	ను పం1ి9EZి, ఆయన లkప>�I 9:È6  ఆ�� �ెP� పటBC ��న%ాTE ఆ Aన`��
ల��ెను. 26262626 ఈ సమ��xరమ	 ఆ �ేశమంతటను 9ా�1ిం�ెను. 27272727 P�సు
అక�డనుం(f 9:ళØ6 చుండ%ా ఇదwరF గ	\ (fi9ారF ఆయన 9:ంట వAd�x�దు
క;మ�రF(x, మమ	4ను క"క #Sంచుమ" �³కల;9EZి#S. 28282828 ఆయన Pంట
పK9EhంAన తరF9ాత ఆ గ	\ (fi9ారF ఆయన±దwక; వAd#S. P�సు TEను ఇ��
�ేయగలన" ]రF నమ	4చుTx`#ా? అ" 9ా#S నడ�గ%ా 29292929



9ారFనమ	4చుTx`మ	 పKభ	9ా అ" ఆయ న�� �ె1ిu#S. అప�(xయన 9ా#S
కను`ల; మ	ట-C] న!్మక��ప�న ]క; కల;గ	%ాక అ" �ె1ిuనంతలkఒ 9ా#S
కను`ల; �ెరFవబ(ెను. 30303030 అప�డ� P�సుఇ�� ఎవ#S�I" �ె>యక;ండ
చూచు��నుడ" 9ా#S�I ఖం(fత మ	%ా ఆజj® 1ిం�ెను. 31313131 అPనను 9ారF 9:È6  ఆ
�ేశ మంతట ఆయన �×#SN పKచురమ	�ేZి#S. 32323232 P�సును ఆయన hషp�ల;ను
9:ళØ6 చుండ%ా ��ందరF, దయ�మ	పట-Cన ±క మ�గ9ా" ఆయన±దwక;
¬Zి��" వAd#S. 33333333 దయ�మ	 9:ళ6%tటCబ(fన తరF9ాత ఆ మ�గ 9ాడ�
మ�టల�డ%ా జనసమ�హమ	ల; ఆశdర�ప(fఇW\ా P�ల;లk ఈల�గ	 ఎన`డ�ను
కనబడల�ద" �ెప� ��"#S. 34343434 అP�ే ప#Sసయ	�ల;ఇతడ� దయ�మ	ల
అ¥�పJవలన దయ�మ	లను 9:ళ6%tటBC చుTx`డ" �ె1ిu#S. 35353535 P�సు 9ా#S
సమ�జమం��రమ	లలk బ¢¥�ంచుచు #ాజ� సు9ారN పKకట-ంచుచు, పKJVధ���న
#�గమ	ను పKJ Vధ���న 9ా�¥�" స�సÍపరచుచు, సమసN  పటCణమ	ల యందును
%ా\ మమ	లయందును సం�xరమ	 �ేZ2ను. 36363636 ఆయన సమ�హమ	లను చూA,
9ారF �ాప#Sల�" %tఱÃల వలs VZి�I �ెద#Sయ	న`ందున 9ా#S]ద క"కరప(f 37373737 
�Åత V¯ాN ర�¤%ా" ప"9ారF ����w %ా ఉTx`రF 38383838 గనుక తన �Åతక; ప"9ా#S"
పంప�మ" �Åత యజమ�ను" 9Eడ� ��నుడ" తన hషp�ల�� �ె12uను.

మతN P సు9ారN 10మతN P సు9ారN 10మతN P సు9ారN 10మతN P సు9ారN 10

1111 ఆయన తన పం(ెKండ�మం�� hషp�లను 1ి>A, అపV�xK త4లను
9:ళ6%tటBC టక;ను, పKJVధ���న #�గ మ	ను పKJVధ���న 9ా�¥�"
స�సÍపరచుటక;ను, 9ా#S�I అ¥��ార !�ెdను. 2222 ఆ పం(ెKండ�మం�� అ��సNల;ల



1LరF6  ఏవన%ా, nదట 1Lతpరనబ(fన Zీ¹ను, అత" స�దరFడగ	 అం�ెKయ;
జ?బ¿దP క;మ�రFడగ	 య��Åబ	, అత" స�దరFడగ	 ã}ను; 3333 Óి>ప�,
బ#tN లaమP; ��మ�, సుంక#SPQ�న మతNP, అల�P క;మ�రFడగ	 య��Åబ	,
తదwPయను మ�రF1LరFగల లsబËP; 4444 కTx య	(ైన Zీ¹ను, ఆయనను
అపu%SంAన ఇస�#Sãతp య��x. 5555 P�సు ఆ పం(ెKండ�మం��" పంప�చు,
9ా#S"చూA 9ా#S�ాజj® 1ింAన�ేమన%ా]రF అన�జనుల �x#Sలk"�I 9:ళ6క;(f,
సమరయ	ల P� పటCణమ	లkT:ౖనను పK9Ehంప క;(f %ా" 6666 ఇW\ా P�ల;
వంశమ	లk" నhంAన %tఱÃల ±దw�³ 9:ళØ6 (f. 7777 9:ళØ6 చుపరలkక#ాజ�మ	
స]1ింA య	న`ద" పKకట-ంచు(f. 8888 #�గ	లను స�సÍపరచు(f,
చ"��Pన9ా#S" ల�ప�(f, క;ష¡ #�గ	లను �దుz లను%ా �ేయ	(f, దయ�మ	లను
9:ళ6%tటBC (f. ఉAతమ	%ా ��ం��J#S ఉAతమ	%ా ఇయ	�(f. 9999 ] సంచులలk
బం%ారమ	T:ౖనను 9:ం(fT:ౖనను #ా%ST:ౖనను పKయ�ణమ	 ��రక; జjలsT:ౖనను #?ండ�
అం%§లT:ౖనను �ెప�లT:ౖనను �ేJకఱÃT:ౖనను Zిదzపరచు��నక;(f; 10101010 ప"9ాడ� తన
ఆ}ర మ	నక; �ాతpK డ� �ా(x? 11111111 మ#Sయ	 ]రF ఏపటC  ణమ	లk T:ౖనను
%ా\ మమ	లkT:ౖనను పK9Ehంచునప�డ�, అందులk ఎవడ� ãగ	�(ో V�xరణ�ేZి,
అక�డనుం(f 9:ళØ6 వరక; అత" PంటTE బస�ేయ	(f. 12121212 ఆ Pంట-లk
పK9Ehంచుచు, ఇంట-9ా#S�I �భమ" �ెప�(f. 13131313 ఆ Pల;6  ãగ����న�ై�ే ]
సమ�¥xనమ	 �x"]���I వచుdను; అ�� అãగ����న�ై�ే ] సమ�¥xనమ	
]క; J#S%S వచుdను. 14141414 ఎవ(ైనను !మ	4ను �ేరFd ��నక ] మ�టల;
Vనక;ం(fన PQడల ]రF ఆ Pంట-T:ౖనను ఆ పటCణ���నను V(fA��వ�నప�డ�
] �ాదధూÈ దు>1ి9Eయ	(f. 15151515 Vమరî��నమందు ఆ పటC  ణప� గJకంటM



¯��ొమ %tnఱాÃ  పK�ేశమ	ల గJ ఓర�త%Sన�ై య	ండ�న" "శdయమ	%ా
]�� �ెప� చుTx`ను. 16161616 ఇ��%� ��(ేళ6మధ�క; %tఱÃలను పం1ినటBC  TEను
!మ	4ను పంప�చుTx`ను గనుక �ామ	లవలs V9Eక;ల;ను �ావ�రమ	లవలs
"ష�పటBల;T:ౖ య	ండ�(f. 17171717 మనుషp� లనుగ�#Sd జjగ\తN పడ�(f; 9ారF
!మ	4ను మ}సభలక; అపu%SంA, తమ సమ�జమం��రమ	లలk !మ	4ను
��ర(x ల�� ��ట-C ంతpరF, 18181818 �#S�I" అన�జనులక;ను ¯ా�Ô�రÍ��� Tx"!తNమ	
]రF అ¥�పతpల±దwక;ను #ాàల±దwక;ను �ేబడ�దురF. 19191919 9ారF
!మ	4ను అపu%Sంచునప�డ�, ఏల�గ	 మ�టµడ�దుమ	? ఏ! �ెప�దుమ	? అ"
AంJంప క;(f; ]#³! �ెపuవలsT° అ�� ఆ గ(fయలkTE ]కను గ\ ©̈ంపబడ�ను.
20202020 ] తం(fK ఆత4 ]లk ఉం(f మ�టల�డ�చుTx`(ే %ా" మ�టల�డ�9ారF ]రF
�ారF. 21212121 స�దరFడ� స�దరF", తం(fK క;మ�రF", మరణమ	నక;
అపu%Sం�ెదరF; 1ిల6 ల; త>దండ�K ల]ద ల�A 9ా#S" చం1ిం�ెదరF. 22222222 ]రF Tx
Txమమ	 "!తNమ	 అంద#S�ేత �ే�Ìింపబడ�దురF; అంతమ	వరక;ను
స ©̈ంAన 9ాడ� రmంపబడ�ను. 23232323 9ారF ఈ పటCణమ	లk !మ	4ను

©̈ంZించునప�డ� మ#S±క పటCణమ	నక; �ా#S��వ�(f; మనుష�క;మ�రFడ�
వచుdవరక; ]రF ఇW\ా P�ల; పటCణ మ	లలk సం�xరమ	 �ేZియ	ండర"
"శdయమ	%ా ]�� �ెప� చుTx`ను. 24242424 hషp�డ� బ¢ధక;"కంటM అ¥�క;డ�
�ాడ�; �xసుడ� యజమ�ను"కంటM అ¥�క;డ� �ాడ�. 25252525 hషp�డ� తన
బ¢ధక;"వలsను �xసుడ� తన యజమ�ను"వలsను ఉం(fన �xల;ను. ఇంట-
యజమ�ను"�I బPQలsè బ�ల" 9ారF 1LరF12ట-C  య	ం(fనPQడల ఆయన
Pంట-9ా#S�I మ#S "శd యమ	%ా ఆ 1LరF 12టBC దురF గ�x. 26262626 �ాబట-C  ]రF



9ా#S�I భయపడక;(f, మరF%?rన�ే��య	 బయల;పరచ బడక��దు,
రహస����న�ే��య	 �ె>యబడక��దు. 27272727 *కట-లk TEను ]�� �ెప�న�� ]రF
9:ల;గ	లk �ెప�(f; �ెVలk ]క; �ెపuబ(fన�� �¤డల]ద పKక ట-ంచు(f. 28282828
మ#Sయ	 ఆత4ను చంపTEరక �ేహమ	TE చంప�9ా#S�I భయపడక;(f %ా",
ఆత4ను �ేహమ	నుకcడ నరకమ	లk నhంపజ³యగల9ా"�I !�I�>
భయపడ�(f. 29292929 #?ండ� 1ిచుdకల; �ాసుక; అమ4బడ�ను గ�x; అPనను ]
తం(fK Z2లవ�ల�క 9ాట-లk ఒకటMౖనను TEలను పడదు. 30303030 ] తల9:ండ�K కల"`య	
లs�I�ంపబ(fయ	న`V 31313131 గనుక ]రF భయపడక;(f; ]రTEక���న
1ిచుdకలకంటM W \షp¡ ల;. 32323232 మనుషp�లPQదుట నను` ఒప���ను9ా(ెవ(ో
పరలkకమందున` Tx తం(fK PQదుట TEనును 9ా"" ఒప���ందును. 33333333
మనుషp�ల PQదుట ఎవడ� నను` ఎరFగననుT° 9ా"" పరలkక మందున` Tx
తం(fKPQదుట TEనును ఎరFగనందును. 34343434 TEను భ�!]���I సమ�¥xనమ	ను
పంపవAdJన" తలంచక;(f; ఖడ¶ మ	TE %ా" సమ�¥xనమ	ను పంప�టక; TEను
#ాల�దు. 35353535 ఒక మనుషp�"�I" 9ా" తం(fK�I", క;మ�#?Nక;ను ఆ�� త>6�I",
�Åడ>�I" ఆ�� అతN క;ను V#�ధమ	 12టCవAdJ". 36363636 ఒక మనుషp�"
Pంట-9ా#³ అత"�I శతpK వ�లగ	దురF. 37373737 తం(fKT:ౖనను త>6T:ౖనను Tx కంటM
ఎక;�వ%ా 1LK!ంచు9ాడ� Txక; �ాతpK డ��ాడ�; క;మ�రF"T:ౖనను క;మ�#?NT:ౖనను
TxకంటM ఎక;� వ%ా 1LK!ంచు9ాడ� Txక; �ాతpK డ� �ాడ�; 38383838 తన Zిల;వను
ఎJN ��" నను` 9:ంబ(fంప"9ాడ� Txక; �ాతpK డ� �ాడ�. 39393939 తన �Kా ణమ	
ద�I�ంచు��ను9ాడ� �x" ��%tటBC ��నును %ా" Tx "!తNమ	 తన �Kా ణమ	
��%tటBC ��ను9ాడ� �x" ద�I�ంచు��నును. 40404040 !మ	4ను �ేరFd��ను9ాడ�



నను` �ేరFd��నును; నను` �ేరFd��ను9ాడ� నను` పం1ిన9ా" �ేరFd��నును.
41414141 పKవకN అ" పKవకNను �ేరFd��ను9ాడ� పKవకNఫలమ	 ��ందును; Jమంతpడ"
Jమంతp" �ేరFd��ను9ాడ� Jమంతp" ఫలమ	 ��ందును. 42424242 మ#Sయ	
hషp�డ" PQవడ� ఈ Aన`9ా#Sలk ఒక"�I %ST:`డ� చ`ళØ6  మ�తKమ	
�xK గ"చుdT° 9ాడ� తన ఫలమ	 ��%tటBC  ��నడ" "శdయమ	%ా ]��
�ెప�చుTx`ను.
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1111 P�సు తన పం(ెKండ�మం�� hషp�లక; ఆజj® 1ించుట.... . �x>ంAన తరF9ాత
9ా#S పటCణమ	లలk బ¢¥�ంచుటక;ను పKకట-ంచుటక;ను అక�డనుం(f
9:È6��PQను. 2222 �×\సుN  �ేయ	చున` �ార�మ	లను గ�#Sd ã}ను �ెర¯ాలలk
V"#ాబ¢వ� 9ాడవ� 9ETx, �¤మ	 మ#S ±క"��రక; క"12టCవలsTx? 3333 అ"
ఆయనను అడ�గ	 టక; తన hషp�లనం12ను. 4444 P�సు 9ా#S" చూA ]రF 9:È6 ,
Vన`9ాట-" కన`9ాట-" ã}నుక; �ెల; ప�(f. 5555 గ	\ (fi9ారF
చూప���ందుచుTx`రF, క;ంట-9ారF నడ�చుచుTx`రF, క;ష¡ #�గ	ల;
�దుz లగ	చుTx`రF, �ెVట- 9ారF VనుచుTx`రF, చ"��Pన9ారF
ల�పబడ�చుTx`రF, áదలక; సు9ారN పKకట-ంపబడ�చున`��. 6666 మ#Sయ	 Tx
Vషయ��� అభ�ంతరపడ"9ాడ� ధను�డ" య	తN ర !�ెdను. 7777 9ారF
9:È6��వ�చుండ%ా P�సు ã} నునుగ�#Sd జనసమ�హమ	ల�� ఈల�గ	
�ెపu¯ా%?ను ]#³! చూచుటక; అరణ�మ	లk"�I 9:È6J#S? %ా>�I కదల; చున`
#?ల;6 Tx? మ#S ఏ! చూడ 9:È6J#S? 8888 సన`ప� బటCల; ధ#Sంచు��న`



మనుషp�Tx? ఇ��%�సన`ప� బటCల; ధ#Sంచు��ను9ారF #ాజగృహమ	లలk
నుందురF గ�x. 9999 మ#S ఏ! చూడ 9:È6J#S? పKవకNTx? అవ�ను%ా" పKవకNకంటM
%tపu9ా"న" ]�� �ెప�చుTx`ను. 10101010 ఇ��%� TEను Tx దూతను క;
మ	ందు%ా పంప�చుTx`ను, అతడ�  మ	ందర  మ�ర¶మ	ను Zిదz  పరచును.
11111111 ZీN �ల; క"న9ా#Sలk బµ1ిN స4!చుd ã}నుకంటM %tపu9ాడ� ప�టCల�ద"
"శdయమ	%ా ]�� �ెప� చుTx`ను. అPనను పరలkక#ాజ�మ	లk అల;u(ైన
9ాడ� అత"కంటM %tపu9ాడ�. 12121212 బµ1ిN స4!చుd ã}ను ��నమ	ల;
nదల;��" Pపuట- వరక; పరలkక#ాజ�మ	 బల��x�రమ	%ా
పటCబడ�చున`��, బల��x�రFల; �x" Txక\!ంచు��నుచుTx`రF. 13131313 ã}ను
�ాలమ	 వరక; పKవకNలందరFను పKవAంచుచువAd#S; ధర4WాసN �మ	 స}
పKవAంచుచునుం (ెను. 14141414 ఈ సంగJ నం%§క#Sంచుటక; ]క; మనసుqంటä
#ాబ¢వ� ఏÚయ� Pత(ే. 15151515 Vను టక; �ెవ�ల;గల9ాడ� Vను%ాక. 16161616 ఈ
తరమ	9ా#S" �ే"�� ��ల;dదును? సంత �ధులలk కcరFd"య	ం(f 17171717 ]క;
1ిల6 న%�\ V ఊ��JVు%ా" ]రF Txట�మ�డ#?rJ#S; పKల�1ింAJVు %ా" ]రF
#tమ	4��టBC ��న#?rJర" తమ �ె>�ాండK�� �ె1ిu 1ిల;ప�ల�టల�డ���ను 1ిల6
�ాయలను ��>య	Tx`రF. 18181818 ã}ను Jనకయ	 �xK గకయ	వ�ెdను.
గనుక�డ� దయ�మ	పట-Cన 9ాడ" 9ారనుచుTx`రF. 19191919 మనుష�క;మ�రFడ�
Jనుచును �xK గ	 చును వ�ెdను గనుకఇ��%� �డ� Jం(fబ¢తpను మద�
�ా"య	 సుంకరFలక;ను �ాప�లక;ను ZL` ©̈తpడ�న" 9ారనుచుTx`రF.
అPనను జj® నమ	 జj® నమ" �x" �I\యలనుబట-C 1 ¬రFu��ందునT:ను. 20202020
1ిమ4ట ఏ P� పటCణమ	లలk ఆయన V¯ాN ర���న అదు»తమ	ల; �ేZ2T° ఆ



పటCణమ	ల9ారF మ�రFమనసుq ��ందక��వ�టవలన ఆయన 9ా#S "టB6
గ��w ంప¯ా%?ను. 21212121 అã� ��#ాyTx, అã� బéతqP�x, ] మధ�ను
�ేయబ(fన అదు»తమ	ల; త�రF Zీ�ోనుపటCణమ	లలk �ేయబ(fన PQడల ఆ
పటCణమ	ల9ారF ప�ర��¤ %�T: పటC  కటBC ��" బ�(f�ె 9EZి��" మ�రF 22222222
Vమరî��నమందు ] గJకంటM త�రF Zీ�ోను పటCణమ	ల9ా#S గJ ఓర�త%Sన�ై
య	ండ�న" ]�� �ెప�చుTx`ను. 23232323 క12ర`హÉమ�, ఆ�ాశమ	 మటBC నక;

¼̈Adంపబ(ెద9ా? వ� �ా�xళమ	వరక; ��%S ��PQదవ�. లk �ేయబ(fన
అదు»తమ	ల; ¯��ొ మలk �ేయబ(fన PQడల అ�� TEట-వరక;
">Aయ	ండ�ను. 24242424 Vమరî��నమందు  గJకంటM ¯��ొమ �ేశప�9ా#S గJ
ఓర�త%Sన�ై య	ండ�న" ]�� �ెప�చుTx`నT:ను. 25252525 ఆ సమయమ	న P�సు
�ె1ిuన�ేమన%ాతం(öK, ఆ�ాశమ	నక;ను భ�!�I" పKభ	9ా, వ� జj® నులక;ను
V9Eక;లక;ను ఈ సంగతpలను మరFగ	�ేZి పZిబµల;రక; బయల;పరATxవ"
"ను` సుN JంచుచుTx`ను. 26262626 అవ�ను తం(öK, ఈల�గ	 �ేయ	ట  దృÌిC �I
అనుకcలమ�PQను. 27272727 సమసNమ	ను Tx తం(fK�ేత Tx కపu%Sంపబ(f య	న`��.
తం(fK%ాక PQవడ�ను క;మ�రF" ఎరFగడ�; క;మ�రFడ� %ాకను, క;మ�రF
(ెవ"�I ఆయనను బయల;పరచ ను�ేw hం చుT° 9ాడ� %ాకను మ#S ఎవడ�ను
తం(fK" ఎరFగడ�. 28282828 పKయ�సప(f ´µరమ	 ¹Zి��నుచున` సమసN  జను ల�#ా,
Tx ±దwక; రం(f; TEను ]క; VW\ా ంJ కల;గ జ³తpను. 29292929 TEను ¯ాJ�క;డను
�ºనమనసుq గల9ాడను గనుక ]]ద Tx �ా(f ఎJN ��" Tx±దw  TEరFd
��ను(f; అప�డ� ] �Kా ణమ	లక; VW\ా ంJ �ొరక;ను. 30303030 ఏలయన%ా Tx �ా(f
సుళØవ�%ాను Tx ´µరమ	 �ే>క %ాను ఉన`V.
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1111 ఆ �ాలమందు P�సు VW\ా ంJ��నమ	న పంట�ేలలk ప(f 9:ళØ6 చుండ%ా ఆయన
hషp�ల; ఆక>%t" 9:ను`ల; తpK ంA Jన¯ా%S#S. 2222 ప#Sసయ	�ల��చూA ఇ��%�,
VW\ా ంJ��నమ	న �ేయకcడ"��  hషp�ల; �ేయ	చుTx`ర" ఆయన��
�ెపu%ా 3333 ఆయన 9ా#S�� ఇట6 T:ను�xనును తన�� కcడ నున`9ారFను
ఆక>%t" య	ండ%ా �x�దు �ేZిన �x"గ�#Sd ]రF చదువ ల��x? 4444 అతడ�
�ేవ�" మం��రమ	లk పK9EhంA, య�జక;ల� తపu �xT:ౖనను తన�� కcడ
ఉన`9ా#?rనను Jనకcడ" సమ	ఖప� #tటMCల; JT:ను. 5555 మ#Sయ	 య�జ క;ల;
VW\ా ంJ��నమ	న �ే9ాలయమ	లk VW\ా ంJ��న మ	ను ఉల6 ం<©ంAయ	
"#�w షpలsౖ య	Tx`ర" ]రF ధర4WాసN �మందు చదువల��x? 6666 �ే9ాలయమ	కంటM
%tపu 9ా(fక�డ నుTx`డ" ]�� �ెప�చుTx`ను. 7777 మ#Sయ	క"కరమ	TE
�ÅరFచుTx`ను %ా" బ>" TEను �Åరను అను 9ాక�´µవమ	 ]క; �ె>Zియ	ంటä
"#�w షpలను �ోషpల" ¬రFu ¬రdక��దురF. 8888 �ా%ా మనుష� క;మ�రFడ�
VW\ా ంJ ��నమ	నక; పKభ	9:ౖయ	Tx`డT:ను. 9999 ఆయన అక�డనుం(f 9:È6  9ా#S
సమ�జమం��రమ	లk పK9EhంAనప�డ�, ఇ��%� ఊచ�ెP� గల9ా(ొకడ�
కనబ(ెను. 10101010 9ా#ాయన]ద TEరమ	 ¹పవలsన"VW\ా ంJ��నమ	న
స�సÍపరచుట Tx�యమ�? అ" ఆయనను అ(f%S#S. 11111111 అందు�ాయన]లk ఏ
మనుషp�"�?rనను TUక %tఱÃయ	ం(f అ�� VW\ా ంJ��నమ	న గ	ంటలk
ప(fనPQడల �x" పటBC ��" 12ౖ�I ¬య(x? 12121212 %tఱÃ  కంటM మనుషp�(ెం�� W \షp¡ డ�;
�ాబట-C  VW\ా ంJ ��నమ	న �¤ల;�ేయ	ట ధర4�¤ అ" �ె1ిu 13131313 ఆ మనుషp�



"�� �ెP� �xప�మT:ను. 9ాడ� �ెP� �xప%ా #?ండవ�x"వలs అ��
బµగ	ప(ెను. 14141414 అంతట ప#Sసయ	�ల; 9:ల;ప>�I ��P, ఆయనను ఏల�గ	
సంహ#Sంతpమ� అ" ఆయనక; V#�ధమ	%ా ఆలkచన �ేZి#S. 15151515 P�సు ఆ సంగJ
�ె>Zి��" అచdటనుం(f 9:È6��PQను. బహÑ జనుల�యనను 9:ంబ(fంప%ా 16161616
ఆయన 9ా#Sనంద#S" స�సÍ  పరA, తను` పKZి��z�ేయవదw" 9ా#S�I ఆజj® 1ిం�ెను.
17171717 పKవకNPQ�న PQషయ��x�#ా �ె1ిuన�� T:ర9EరFనటB6  (ఆల�గ	 జ#S%?ను)
అ�ేమన%ా 18181818 ఇ��%� ఈయన Tx ZLవక;డ� ఈయనను TEను ఏరuరచు��ంట-"
ఈయన Tx �Kా ణమ	న �IషpC (ైన Tx 1ిKయ	డ� ఈయన]ద Tx ఆత4 నుం�ెదను
ఈయన అన�జనులక; Tx�యV¥�" పKచురమ	 �ేయ	ను. 19191919 ఈయన
జగడమ�డడ�, �³కల;9Eయడ� �ధులలk ఈయన శబw��వ"�I" Vనబడదు 20202020
Vజయnందుటక; Tx�యV¥�" పKబలమ	 �ేయ	వరక; ఈయన న>%Sన
#?ల;6 ను VరFవడ� మకమకల�డ�చున` అVZ2Txరను ఆరuడ� 21212121 ఈయన
Txమమందు అన�జనుల; "#§�fం�ెదరF అను 22222222 అప�డ� దయ�మ	పట-Cన
గ	\ (fi9ాడ�ను మ�గ9ాడ�T:ౖన ±కడ� ఆయన±దwక; �ేబ(ెను. ఆయన
9ా"" స�సÍ  పరAనందున ఆ మ�గ9ాడ� మ�టల�డ� శ�INయ	 చూప�ను
గల9ా(xPQను. 23232323 అందుక; పKజలందరF Vస4యnం�� ఈయన �x�దు
క;మ�రFడ� �ా(x, అ" �ెప���ను చుం(f#S. 24242424 ప#Sసయ	�ల; ఆ మ�ట V"�డ�
దయ� మ	లక; అ¥�పJPQ�న బPQలsè బ�ల;వలనTE దయ�మ	లను
9:ళ6%tటBC చుTx`డ� %ా" మ#S±క"వలన �ాద"#S. 25252525 ఆయన 9ా#S తలంప�ల
T:#S%S 9ా#S�� ఇట6 T:నుతనక; �xTE V#�ధమ	%ా 9EరFప(fన పKJ #ాజ�మ	 �ా(ై
��వ�ను. తనక;�xTE V#�ధమ	%ా 9EరFప(fన P� పటCణ ���నను ఏ



Pల6 Pనను "ల;వదు. 26262626 ¯ా�xను ¯ా�xనును 9:ళ6%tట-CనPQడల తనక;�xTE
V#�ధమ	%ా 9EరFపడ�ను; అట6 P�ే 9ా" #ాజ��¤ల�గ	 "ల;చును? 27272727 TEను
బPQలsè బ�ల;వలన దయ�మ	లను 9:ళ6%tటBC చున` PQడల ] క;మ�రFల;
ఎవ#Sవలన 9ాట-" 9:ళ6%tటBC  చుTx`రF? �ాబట-C  9ా#³ ]క; ¬రuరFలsౖయ	ందురF.
28282828 �ేవ�" ఆత4వలన TEను దయ�మ	లను 9:ళ6%tటBC చున` PQడల
"శdయమ	%ా �ేవ�" #ాజ�మ	 ] ±దwక; వAd య	న`��. 29292929 ఒకడ�
nదట బలవంతp" బం¥�ంప" PQడల P�ల�గ	 ఆ బలవంతp" Pంట-లk
��Ad అత" ¯ామ%S\ �ోచు��నగలడ�? అటB6  బం¥�ంAనPQడల 9ా" Pల;6
�ోచు��నును. 30303030 Tx పmమ	న నుండ"9ాడ� Txక; V#�¥�; Tx�� క>Zి
సమకcరd"9ాడ� �ెదర %tటBC 9ాడ�. 31313131 �ాబట-C  TEను ]��
�ెప�న�ేమన%ామనుషp�ల;�ేయ	 పKJ �ాపమ	ను దూషణయ	 9ా#S�I
m!ంపబడ�ను %ా" ఆత4 Vషయ���న దూషణక; �ాప mమ�పణ ల�దు. 32323232
మనుష�క;మ�రF"�I V#�ధమ	%ా మ�టల�డ�9ా"�I �ాపmమ�పణ కలదు%ా"
ప#S��xz త4క; V#�ధమ	%ా మ�టల�డ�9ా"�I ఈ య	గమం�ైనను #ాబ¢వ�
య	గమం�ైనను �ాపmమ�పణ ల�దు. 33333333 �ెటBC  మంAద" PQంA �x"
పండ�ను మంA�ే అ" PQంచు(f; ల��x, �ెటBC  �ెడiద" PQంA �x" పండ�ను
�ెడi�ే అ" PQంచు(f. �ెటBC  �x" పండ�వలన �ె>యబడ�ను. 34343434
సరuసం�xనమ�, ]రF �ెడi9ా#?rయ	ం(f ఏల�గ	 మంA మ�టల; పల;కగలరF?
హృదయమందు "ం(fయ	ండ� �x""బట-C  T°రF మ�టల�డ�ను గ�x. 35353535
సజèనుడ� తన మంA ధన"¥�లk నుం(f స���షయమ	లను �ెచుdను;
దురèనుడ� తన �ెడi  ధన"¥�లkనుం(f దు#S�షయమ	లను �ెచుdను. 36363636 TEను



]�� �ెప�న�ేమన%ా మనుషp�ల; పల;క; వ�రÍ���న పKJ మ�టనుగ�#Sdయ	
Vమరî��నమ	న లsక� �ెపuవలZియ	ండ�ను. 37373737  మ�టలనుబట-C  J
మంతpడవ" ¬రFuTUందుదువ�,  మ�టలనుబట-CP� అప #ా¥�వ"
¬రFuTUందుదువ�. 38383838 అప�డ� WాసుN  లలkను ప#Sసయ	�లలkను
��ందరFబ¢ధక;(x, వలన ఒక సూచక�I\య చూడ%�రF చుTx`మ" ఆయన��
�ెపu%ా ఆయన ఇట6 T:ను. 39393939 వ���xరFలsౖన �ెడi  తరమ	9ారF సూచక �I\యను
అడ�గ	 చుTx`రF. పKవకNPQ�న ãTxనుగ�#Sdన సూచక �I\యP� %ా" మ#S ఏ
సూచక �I\యPQ�నను 9ా#S�I అనుగ\ ©̈ంపబడదు. 40404040 ãTx మ�డ�
#ాJKంబగళØ6  JVుం%Sలమ	 కడ�ప�లk ఏల�గ	ం(ెT° ఆల�గ	 మనుష� క;మ�రFడ�
మ�డ� #ాJKంబగళØ6  భ�గరËమ	లk ఉండ�ను. 41414141 T:9:9ారF ãTx పKకటన
V" మ�రF మనసుq ��ం��#S గనుక Vమరî సమయమ	న T:9:9ారF ఈ
తరమ	9ా#S�� "ల;వబ(f 9ా#S]ద TEర¯ాÍ పన �ేతpరF. ఇ��%� ãTxకంటM
%tపu9ాడ� ఇక�డ ఉTx`డ�. 42424242 Vమరî సమయమ	న ద�fణ�ేశప�#ాణÝ PÀ
తరమ	 9ా#S�� "ల;వబ(f 9ా#S]ద TEర¯ాÍ పన �ేయ	ను; ఆ�� ¯�లa¹ను
జj® నమ	 Vనుటక; భ�మ�ంత మ	లనుం(fవ�ెdను; ఇ��%� ¯�లa¹నుకంటM
%tపu9ాడ� ఇక�డ ఉTx`డ�. 43434343 అపV�xK త4 ఒక మనుషp�" వద>��Pన
తరF9ాత అ�� VW\ా ంJ9:దక;చు రFల�" �bట6  JరFగ	చుండ�ను. 44444444 VW\ా ంJ
�ొరకనందునTEను వద>వAdన Tx Pంట-�I J#S%S 9:ళØ6 దునను��" వAd, ఆ
Pంట ఎవరFను ల�క అ�� ఊ(fd అమ#Sdయ	ండ�టచూA, 9:È6  తనకంటM �ెడi9:ౖన
మ#S P�డ� దయ�మ	లను 9:ంటబ¿టBC ��" వచుdను; అV �x"లk పK9EhంA
అక�డTE �ాప�రమ	ండ�ను. 45454545 అందు�ేత ఆ మనుషp�" కడపట-ZిÍJ



nదట-ZిÍJకంటM �ెడiదగ	ను. ఆల�%³ PÀ దుషCతరమ	9ా#S�I" సంభVంచు
నT:ను. 46464646 ఆయన జనసమ�హమ	ల�� ఇంక మ�టల�డ�చుండ%ా ఇ��%�
ఆయన త>6య	 స�దరFల;ను ఆయన�� మ�ట ల�డ %�రFచు 9:ల;పల
">Aయ	ం(f#S. 47474747 అప�(ొకడ� ఇ��%�  త>6య	  స�దరFల;ను ��
మ�టల�డ వలsన" 9:ల;పల ">Aయ	Tx`ర" ఆయన�� �ె12uను. 48484848
అందు�ాయన తన�� ఈ సంగJ �ె1ిuన9ా"చూA Tx త>6  PQవరF? Tx
స�దరF లsవరF? అ" �ె1ిu 49494949 తన hషp�ల9:ౖప� �ెP� �x1ిఇ��%� Tx
త>6య	 Tx స�దరFల;ను; 50505050 పరలkకమందున` Tx తం(fK AతNమ	 ��ప�న
�ేయ	9ా(ే Tx స�దరFడ�ను, Tx స� ద#Sయ	, Txత>6య	 నT:ను.

మతN P సు9ారN 13మతN P సు9ారN 13మతN P సు9ారN 13మతN P సు9ారN 13

1111 ఆ ��నమందు P�సు ఇంటనుం(f 9:È6  సమ	దK....¬రమ	న కcరFdం(ెను. 2222
బహÑ జనసమ�హమ	ల; తన ±దwక; కc(fవAdనందున ఆయన �ోT:PQ�I�
కcరFdం (ెను. ఆ జనులందరF ద#S" ">Aయ	ండ%ా 3333 ఆయన 9ా#S" చూA
�xల సంగతpలను ఉపమ�న #§J%ా �ె12uను. ఎట6 న%ాఇ��%� VతpN 9ాడ� VతpN టక;
బయల; 9:æç6 ను. 4444 9ాడ� VతpN చుండ%ా ��"` VతNన మ	ల; ��K వపKక�ను ప(ెను;
ప{ల; వAd9ాట-" !ం%S9EZ2ను 5555 ��"` �xల మను`ల�" #ాJTEలను ప(ెను;
అక�డ మను` లkతp%ా ఉండనందున అV 9:ంటTE n>�ెను %ా" 6666 సూరF�డ�
ఉదPంA నప�డ� అV మ�(f 9EరFల�నందున ఎం(f��PQను. 7777 ��"`
మ	ండ6 ��దలలk ప(ెను; మ	ండ6 ��దల; ఎ��%S 8888 ��"` మంA TEలను ప(f, ఒకట-
నూరంతల;%ాను, ఒకట- అరFవదంతల;%ాను, ఒకట- మ	పu దంతల;%ాను



ఫ>ం�ెను. 9999 �ెవ�ల;గల9ాడ� Vనును%ాక అ" �ె12uను. 10101010 తరF9ాత hషp�ల;
వAdవ� ఉపమ�న#§J%ా ఎందుక; 9ా#S�� మ�టల�డ�చుTx`వ" ఆయనను
అడ�గ%ా, ఆయన 9ా#S�� ఇట6 T:ను 11111111 పరలkక #ాజ�మర4మ	ల; ఎరFగ	ట ]క;
అనుగ\ ©̈ంపబ(fయ	న`�� %ా" 9ా#S�I అనుగ\ ©̈ంప బడల�దు. 12121212 క>%Sన9ా"�³
Pయ�బడ�ను, 9ా"�I సమృ��z  కల;గ	ను; ల�"9ా"�I క>%Sన��య	
9ా"±దwనుం(f ¬Zి 9Eయబడ�ను. మ#Sయ	9ారF చూచుచుం(fయ	 చూడరF,
Vనుచుం(fయ	 Vనకయ	 గ\ ©̈ంపకయ	 నుTx`రF. 13131313 ఇందు "!తNమ	 TEను
ఉపమ�న#§J%ా 9ా#S�I బ¢¥�ంచు చుTx`ను.ఈ పKజల; కను`ల�ర చూA,
�ెవ�ల�#ా V", హృదయమ	�� గ\ ©̈ంA 14141414 మనసుq JKప���" Txవలన స�సÍత
��ందక;ండ�నటB6  9ా#S హృదయమ	 ��\ V�న��, 9ా#S �ెవ�ల; Vనుటక;
మందమ	లsౖనV, 9ారF తమ కను`ల; మ�Zి��"య	Tx`రF 15151515 గనుక ]రF
VనుటమటBC క; VందురF%ా" గ\ ©̈ంపTE గ\హంపరF, చూచుటమటBC క;
చూతpరF%ా" PQంత మ�తKమ	ను �ె>Zి��నరF అ" PQషయ� �ె1ిuన
పKవచనమ	 �#S Vషయ��� T:ర 9EరFచున`��. 16161616 అP�ే ] కను`ల;
చూచుచున`V గనుక అV ధన�మ	లsౖనV, ] �ెవ�ల; Vనుచున`V గనుక అV
ధన�మ	లsౖనV. 17171717 అTEక పKవకNల;ను Jమంతp ల;ను ]రF చూచు9ాట-"
చూడ%�#Sయ	 చూడక ��P#S, ]రF Vను9ాట-" Vన%�#Sయ	 Vనక��Pర"
]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`ను. 18181818 VతpN 9ా" గ�#Sdన ఉపమ�న ´µవమ	
Vను(f. 19191919 ఎవ(ైనను #ాజ� మ	నుగ�#Sdన 9ాక�మ	 V"య	 గ\ ©̈ంపక
య	ండ%ా, దుషpC డ� వAd 9ా" హృదయమ	లk VతNబ(fన�x""
PQJN ��"��వ�ను; ��K వ పKక�ను VతNబ(fన9ాడ� �(ే. 20202020 #ాJTEలను



VతNబ(fన9ాడ� 9ాక�మ	 V" 9:ంటTE సం��షమ	�� �x" నం%§క#Sంచు9ాడ�. 21212121
అP�ే అత"లk 9EరF ల�నందున అతడ� ��ంత�ాలమ	 "ల;చును %ా",
9ాక�మ	 "!తNమ	 శ\మPQ�నను ©̈ంసPQ�నను కల;గ%ాTE అభ�ంతర పడ�ను.
22222222 మ	ండ6 ��దలలk VతN  బ(fన9ాడ� 9ాక�మ	 Vను9ా(ే %ా"
ఐ ©̈కV�xరమ	ను ధన¹హమ	ను ఆ 9ాక�మ	ను అణA9Eయ	ను గనుక
9ాడ� "ష�ల;డవ�ను. 23232323 మంATEలను VతNబ(fన9ాడ� 9ాక�మ	 V"
గ\ ©̈ంచు9ాడ�; అట-C9ారF సఫల;లsౖ ±కడ� నూరంతల;%ాను ఒకడ�
అరFవదంతల;%ాను ఒకడ� మ	పuదంతల;%ాను ఫ>ంచునT:ను. 24242424 ఆయన
మ#S±క ఉపమ�నమ	 9ా#S�� �ె12uను, ఏమన%ాపరలkక#ాజ�మ	, తన
��లమ	లk మంA VతNనమ	 VJNన ±క మనుషp�" ��>య	న`��. 25252525
మనుషp�ల; "��Kంచుచుండ%ా, అత" శతpK వ� వAd %�ధుమల మధ�ను
గ	రFగ	ల; VJN��PQను. 26262626 nలకల; 12#S%S %Sంజపట-Cనప�డ� గ	రFగ	ల; కcడ
అగప(ెను. 27272727 అప�డ� ఇంట- యజమ�ను" �xసుల; అత"±దwక; వAd
అయ��, వ�  ��లమ	లk మంA VతNనమ	 VJNJV గ�x,అందులk గ	రFగ	
లsక�డనుం(f వAdనవ" అ(f%S#S. 28282828 ఇ�� శతpK వ� �ేZిన ప" అ" అతడ� 9ా#S��
�ెపu%ా, ఆ �xసుల; �¤మ	 9:È6 9ాట-" 12#S�I కcరFdట �IషCమ�? అ" అత""
అ(f%S#S. 29292929 అందుకతడ� వదుw ; గ	రFగ	లను 12రFక;చుండ%ా, 9ాట-��కcడ
ఒక9Eళ %�ధుమలను 12ల6 %SంతpరF. 30303030 �Åత�ాలమ	వరక; #?ంట-"క>Zి PQదుగ
"య	�(f; �Åత�ాలమందు గ	రFగ	లను మ	ందు%ాకc#Sd 9ాట-"
�ా>d9Eయ	టక; కటCల; కట-C , %�ధుమలను Tx ��టBC లk �ే#Sd 12టBC డ"
�Åత%ాండK�� �ెప�దు నT:ను. 31313131 ఆయన మ#S±క ఉపమ�నమ	 9ా#S��



�ె12uను పరలkక#ాజ�మ	, ఒకడ� ¬Zి��" తన ��లమ	లk VJNన ఆవ%Sంజను
��>య	న`��. 32323232 అ�� VతNనమ	ల"`ట-లk Aన`�ే%ా" 12#S%Sనప�డ� కcర
nక�ల"`ట-లk 12దw�ై ఆ�ాశప{ల; వAd �x" ��మ4లయందు "వZించు
నంత �ెటCగ	ను. 33333333 ఆయన మ#S±క ఉపమ�నమ	 9ా#S�� �ె12uను
పరలkక#ాజ�మ	, ఒక ZీN � ¬Zి��" 1ిం(f అంతయ	 ప�>Zి ��ంగ	వరక; మ�డ�
క;ంచమ	ల 1ిం(fలk �xA 12ట-Cన ప�ల6 " 1ిం(f" ��>య	న`��. 34343434 TEను Tx
T°రF �ెరA ఉపమ�న#§J%ా బ¢¥�ం�ెదను, లkకమ	 ప�ట-Cన�� nదల;��"
మరFగ	�ేయబ(fనసంగతpలను �ె>యజ?12uదను 35353535 అ" పKవకN �ె1ిuనమ�ట
T:ర9EరFనటB6  P�సు ఈ సంగ తpలన"`ట-" జనసమ�హమ	లక;
ఉపమ�న#§J%ా బ¢¥�ం �ెను; ఉపమ�నమ	 ల�క 9ా#S�³!య	 బ¢¥�ంపల�దు. 36363636
అప�(xయన జనసమ�హమ	లను పం1ి9EZి, Pంట- లk"�I 9:ళ6%ా ఆయన
hషp�ల�యన±దwక; వAd��లమ	 లk" గ	రFగ	లను గ�#Sdన
ఉపమ�న´µవమ	 మ�క; �ె>యజ?ప�మ"#S. 37373737 అందు�ాయన ఇట6 T:నుమంA
VతNనమ	 VతpN 9ాడ� మనుష�క;మ�రFడ�; 38383838 ��లమ	 లkకమ	; మంA
VతNనమ	ల; #ాజ�సంబంధుల;1; గ	రFగ	ల; దుషpC " సంబంధుల;1; 39393939 9ాట-"
VJNన శతpK వ� అప9ా��2; �Åత య	గసమ�1ిN ; �Åత�Åయ	9ారF �ేవదూతల;. 40404040
గ	రFగ	ల; ఏల�గ	 కcరdబ(f అ%S`లk �ా>d9Eయబడ�T° ఆల�%³ య	గ
సమ�1ిNయందు జరFగ	ను. 41414141 మనుష�క;మ� రFడ� తన దూతలను పంప�ను;
9ా#ాయన #ాజ�మ	లkనుం(f ఆటంకమ	లగ	 సకల���న9ాట-" దు#§`JపరFలను
సమకc#Sd అ%S`గ	ండమ	లk పడ9Eయ	దురF. 42424242 అక�డ ఏడ�uను
పండ�6 ��రFక;టయ	ను ఉండ�ను. 43434343 అప�డ� Jమంతpల; తమ తం(fK



#ాజ�మ	లk సూరF�"వలs �ేజ#Sల;6 దురF. �ెవ�ల;గల9ాడ� Vనును%ాక. 44444444
పరలkక#ాజ�మ	, ��లమ	లk �xచబ(fన ధనమ	ను ��>య	న`��. ఒక
మనుషp�డ� �x" కను%t" �xA 12ట-C , అ�� �ొ#S�Iన సం��షమ	�� 9:È6 , తనక;
క>%Sన దంతయ	 అ!్మ ఆ ��లమ	ను ��నును. 45454545 మ#Sయ	
పరలkక#ాజ�మ	, మంA మ	త�మ	లను ��న 9:దక;చున` వరNక;"
��>య	న`��. 46464646 అతడ� అమ�ల� ���న ±క మ	త�మ	ను కను%t", ��P
తనక; క>%Sన దంతయ	 అ!్మ �x" ��నును. 47474747 మ#Sయ	 పరలkక#ాజ�మ	,
సమ	దKమ	లk 9Eయబ(f TxTxVధమ	లsౖన �ేపలను పట-Cన వలను
��>య	న`��. 48484848 అ�� "ం(fనప�డ� �x"" ద#S�I ల�%S, కcరFdం(f, మంA
9ాట-" గంపలలk �ే#Sd �ెడi9ాట-" బయట �ార9Eయ	 దురF. 49494949 ఆల�%³
య	గసమ�1ిNయందు జరFగ	ను. �ేవ దూతల; వAd Jమంతpలలkనుం(f
దుషpC లను 9EరFపరA, 50505050 �#S" అ%S` గ	ండమ	లk పడ9Eయ	దురF. అక�డ
ఏడ�uను పండ�6 ��రFక;టయ	ను ఉండ�ను. 51515151 �ట-న"`ట-" ]రF గ\ ©̈ంAJ#ా
అ" 9ా#S" అడ� గ%ా 9ారFగ\ ©̈ంAJ మ"#S. 52525252 ఆయనఅందువలన
పరలkక#ాజ�మ	లk hషp�డ�%ా�ే#Sన పKJWాZిN �య	 తన ధన"¥�లkనుం(f ��\ తN
ప�xరÍమ	లను �ాత ప�xరÍ మ	లను 9:ల;ప>�I �ెచుd ఇంట- యజమ�ను"
��>య	Tx` డ" 9ా#S�� �ె12uను. 53535353 P�సు ఈ ఉపమ�నమ	ల; �ె1ిu
�x>ంAన తరF9ాత, ఆయన అక�డ నుం(f 9:È6  స��ేశమ	నక; వAd, సమ�జ
మం��రమ	లలk 9ా#S�I బ¢¥�ంచుచుం(ెను. 54545454 అందువలన 9ా#ాశdర�ప(fఈ
జj® నమ	ను ఈ అదు»తమ	ల;ను ఇత" �?క�డనుం(f వAdనV? 55555555 ఇతడ�
వడ6 9ా" క;మ�రFడ� �ా(x? ఇత" త>61LరF మ#Sయ �ా�x? య��Åబ	 ãZLప�



Zీ¹ను య��xయను9ారF ఇత" ¯�దరFల; �ా#ా? 56565656 ఇత"
¯�ద#§మణ	లందరF మన��TE య	Tx`రF �ా#ా? ఇత"�I ఈ �ార�మ	ల"`య	
ఎక�డనుం(f వ�ెdన" �ెప���" ఆయన Vషయ��� అభ�ంతరప(f#S. 57575757 అP�ే
P�సుపKవకN తన �ేశమ	 లkను తన ఇంటను తపu, మ#S ఎక�డT:ౖనను
ఘన ß̈నుడ� �ాడ" 9ా#S�� �ె12uను. 58585858 9ా#S అVWా�సమ	నుబట-C  ఆయన
అక�డ అTEక���న అదు»తమ	ల; �ేయల�దు.
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1111 ఆ సమయమందు చతp#ాÍ ¥�పJPQ�న Á̈#�దు P�సునుగ�#Sdన సమ��xరమ	
V" 2222 ఇతడ� బµ1ిN స4 !చుd ã}ను; అతడ� మృతpలలkనుం(f ల�A
య	Tx`డ�; అందువలనTE అదు»తమ	ల; అత"యందు
�I\య�ర�పకమ	లగ	చున`వ" తన ZLవక;ల�� �ె12uను. 3333 ఏలయన%ావ� 
¯�దరF(ైన Óి>ప� ´µర�యగ	 Á̈#���యను ఉంచు��నుట Tx�యమ	 �ాద"
ã}ను �ెపu%ా, 4444 Á̈#�దు ఆ�� "!తNమ	 ã} నును పటBC ��" బం¥�ంA
�ెర¯ాలలk 9EPంA య	ం(ెను. 5555 అతడ� ఇత" చంప %�#?ను %ా"
జనసమ�హమ	 ఇత"" పKవకNయ" PQంAనందున 9ా#S�I భయప(ెను. 6666
అP�ే Á̈#�దు జన4��T°తqవమ	 వAdనప�డ� Á̈#���య క;మ�#?N 9ా#Sమధ�
Txట�మ�(f Á̈#�దును సం��ష పర�ెను 7777 గనుకఆ�� ఏ! అ(f%Sనను
ఇ�ెdదన" అతడ� పKమ�ణప�ర�కమ	%ా 9ా%ాw నమ	 �ేZ2ను. 8888 అప�(x��
తనత>6�ేత 1LK#³1ింపబ(fన�ైబµ1ిN స4 !చుd ã}ను తలను ఇక�డ
పæç6మ	లk 12ట-C  Tx �I1ిuంచుమ" య(f%?ను. 9999 #ాà దుఃఖప(fనను �xను �ేZిన



పKమ�ణమ	 "!తNమ	ను, తన�� కcడ ´¢జనమ	నక; కcరFdన`9ా#S
"!తNమ	ను ఇయ�Txజj® 1ింA 10101010 బంట:K  తpను పం1ి �ెర¯ాలలk ã}ను తల
%tట-C ం�ెను. 11111111 9ాడత" తల పæç6మ	లk12ట-C  �ెAd ఆ Aన`�x"�I�ెdను; ఆ�� తన
త>6±దwక; �x" ¬Zి��" వ�ెdను. 12121212 అంతట ã}ను hషp�ల; వAd
శవమ	ను ఎJN ��"��P �ాJ 12ట-C  P�సుTUదwక;వAd �ె>యజ³Zి#S. 13131313 P�సు
ఆ సంగJ V" �ోT: PQ�I�, అక�డనుం(f అరణ�పK�ేశమ	నక; ఏ�ాంతమ	%ా
9:æç6 ను. జనసమ� హమ	ల; ఆ సంగJ V", పటCణమ	లనుం(f �ా>నడకను
ఆయన9:ంట 9:È6#S. 14141414 ఆయన వAd ఆ %tపu సమ�హ మ	ను చూA, 9ా#S]ద
క"కరప(f, 9ా#Sలk #�గ	లsౖన 9ా#S" స�సÍపర�ెను. 15151515 ¯ాయం�ాల���నప�డ�
hషp� ల�యన±దwక; వAdఇ�� అరణ�పK�ేశమ	, ఇపuట-�³ ��K దుw ��PQను, ఈ
జనుల; %\ా మమ	లలk"�I 9:È6  ´¢జనప�xరÍమ	ల; ��ను���నుట�?r 9ా#S"
పం1ి9Eయ మ" �ె1ిu#S. 16161616 P�సు9ారF 9:ళ6నక�రల�దు, ]#³ 9ా#S�I ´¢జనమ	
12టBC డ" 9ా#S�� �ెపu%ా 17171717 9ారF ఇక�డ మన±దw అPదు #tటMCల;ను #?ండ�
�ేపల;ను తపu మ#³!య	 ల�ద" ఆయన�� �ె1ిu#S. 18181818 అందు క
◌ాయన9ాట-" Tx±దwక; �ెండ" �ె1ిu 19191919 పAdక]ద కcరFdండ�డ"
జనుల�ాజj® 1ింA, ఆ అPదు #tటMCలను #?ండ� �ేపలను పటBC ��" ఆ�ాశమ	9:ౖప�
కను`లsJN  ఆ�ర���ంA ఆ #tటMCల; V#SA hషp�ల�I�ెdను, hషp�ల; జనులక;
వ(fi ంA#S. 20202020 9ారందరF J" తృ1ిN ��ం��న తరF 9ాత !%S>న మ	క�ల;
పం(ెKండ� గంపల "ండ ఎJN #S 21212121 ZీN �ల;ను 1ిల6 ల;ను %ాక J"న9ారF
ఇంచు!ంచు అPదు 9Eలమం�� ప�రFషpల;. 22222222 9:ంటTE ఆ
జనసమ�హమ	లను �xను పం1ి9Eయ	 నంతలk తన hషp�ల; �ోT: PQ�I�



తనకంటM మ	ందు%ా అదw#S�I 9:ళ6వలsన" ఆయన 9ా#S" బలవంతమ	 �ేZ2ను. 23232323
ఆయన ఆ జనసమ�హమ	లను పం1ి9EZి, �Kా రÍన�ేయ	 టక; ఏ�ాంతమ	%ా
��ండPQ�I� ��P, ¯ాయం�ాల ���నప�డ� ఒంట#S%ా ఉం(ెను. 24242424 అపuట-�ా�ోT:
ద#S�I దూరమ	గనుండ%ా %ా> PQదు#?rనందున అలలవలన ��టC  బడ�చుం(ెను.
25252525 #ాJK Txల;గవ జjమ	న ఆయన సమ	 దKమ	]ద నడ�చుచు 9ా#S±దwక;
వ�ెdను 26262626 ఆయన సమ	దKమ	]ద నడ�చుట hషp�ల; చూA �¾ందరప(f,
భ�తమ" �ెప���" భయమ	�ేత �³కల;9EZి#S. 27272727 9:ంటTE P�సు¥ైర�మ	
�ెచుd��ను(f; TETE, భయపడక;డ"9ా#S�� �ెపu%ా 28282828 1LతpరFపKభ	9ా, 9E
అP�ే ళ6]ద న(fA ±దwక; వచుdటక; Txక; Z2లVమ4" ఆయన��
అT:ను. 29292929 ఆయన రమ4న%ాTE 1LతpరF �ోT:��%S P�సుTUదwక; 9:ళØ6 టక;
ళ6]ద నడ�ెను %ా" 30303030 %ా>" చూA భయప(f మ	"%S��¯ా%Sఒ పKభ	9ా,
నను` ర�fంచుమ" �³కల;9EZ2ను. 31313131 9:ంటTE P�సు �ెP��x1ి అత"
పటBC ��"అలuVWా�Zీ, PQందుక; సం�ేహప(fJవ" అత"�� �ె12uను. 32323232 9ారF
�ోT: PQ�I�నప�డ� %ా> అణÝ%?ను. 33333333 అంతట �ోT:లk నున`9ారF వAdవ�
"జమ	%ా �ేవ�" క;మ�రFడవ" �ె1ిu ఆయనక; nÖ �I�#S. 34343434 9ారదw#S�I 9:È6
%?TE`స#?తp �ేశమ	నక; వAd#S. 35353535 అక�(f జనుల; ఆయనను గ	రFN పట-C ,
చుటBC పట6 నున` ఆ పK�ేశమంతట-�I వరNమ�నమ	 పం1ి, #�గ	లనంద#S" ఆయన
±దwక; �ె1ిuంA 36363636 �#S"  వసN �ప��ెంగ	 మ�తKమ	 మ	టC"మ4" ఆయనను
9Eడ���"#S; మ	ట-Cన9ారందరFను స�సÍతTUం��#S.
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1111 ఆ సమయమ	న PQర�షల�మ	నుం(f WాసుN  ల;ను ప#Sసయ	�ల;ను
P�సుTUదwక; వAd 2222  hషp�ల; �ేతpల; కడ�గ	��నక;ండ ´¢జనమ	
�ేయ	చుTx`#³, 9ా#?ందు "!తNమ	 12దwల �ారంప#ా��xరమ	ను అJక\!ంచు
చుTx`ర" అ(f%S#S 3333 అందు�ాయన]రFను ]�ారం ప#ా��xరమ	 "!తN���
�ేవ�" ఆజ®ను ఎందుక; అJక\ !ంచుచుTx`రF? 4444 త>దండ�K లను
ఘనపరచుమ"య	, తం(fKT:ౖనను త>6T:ౖనను దూÌించు9ాడ� తపuక మరణమ	
��ందవలsన"య	 �ేవ�డ� Z2లA�ెdను. 5555 ]#?r�ే ఒకడ� తన తం(fKT:ౖనను
త>6T:ౖనను చూA Txవలన �³�� పKãజనమగ	T° అ�� �ే9ా#Suతమ" �ె1ిuన
PQడల అతడ� తన తం(fKT:ౖనను త>6T:ౖనను ఘనపరచనక�రల�ద"
�ెప�చుTx`రF. 6666 ]రF ] �ారంప#ా��xరమ	 "!తN��� �ేవ�" 9ాక�మ	ను
"రరÍకమ	 �ేయ	చుTx`రF. 7777 9Eష¥xరFల�#ా 8888 ఈ పKజల; తమ 12దవ�ల��
నను` ఘనపరచుదురF %ా" 9ా#S హృదయమ	 Txక; దూరమ	%ా ఉన`��; 9999
మనుషp�ల; క>uంAన పదzతpల; �ై9Ùప�ేశమ	ల" బ¢¥�ంచుచు 9ారF నను`
వ�రÍమ	%ా ఆ#ా¥�ంచు చుTx`రF అ" PQషయ� !మ	4నుగ�#Sd పKవAంAన
మ�ట స#SP� అ" 9ా#S�� �ె1ిu 10101010 జనసమ�హమ	లను 1ి>A]రF V"
గ\ ©̈ంచు(f; 11111111 T°టపడ�న�� మను షp�" అపVతK పరచదు %ా" T°టనుం(f
వచుdన ��P� మనుషp�" అప VతKపరచున" 9ా#S�� �ె12uను. 12121212 అంతట
ఆయన hషp�ల; వAdప#Sసయ	�ల; ఆ మ�ట V" అభ�ంతరప(fర" క;
�ె>య	Tx అ" ఆయనను అడ�గ%ా 13131313 ఆయన పరలkకమందున` Tx తం(fK
Txట" పKJ nక�య	 12ల6 %Sంపబడ�ను. 14141414 9ా#S జo>�I ��క;(f; 9ారF
గ	\ (fi9ా#?rయ	ం(f గ	\ (fi9ా#S�I ��K వ చూప�9ారF. గ	\ (fi9ాడ� గ	\ (fi9ా"�I ��K వ



చూ1ిన PQడల 9ా#SదwరF గ	ంటలk పడ�దురF గ�x అT:ను. 15151515 అందుక;1LతpరF
ఈ ఉపమ�న´µవమ	 మ�క; �ెల;ప�మ" ఆయనను అడ�గ%ా 16161616
ఆయన]రFను ఇంతవరక; అV9Eక;లsౖయ	Tx`#ా? 17171717 T°ట-లk"�I ��వ�న
దంతయ	 కడ�ప�లkప(f బ ©̈ర�»!లk Vడ�వబడ�ను %ా" 18181818 T°టనుం(f
బయట-�I వచుdనV హృదయమ	లk నుం(f వచుdను; ఇ9E మనుషp�"
అపVతKపరచునవ" ]రF గ\ ©̈ంప#ా? 19191919 దు#ాలkచనల; నరహత�ల; వ��
�xరమ	ల; 9EWా�గమనమ	ల; �ొంగతనమ	ల; అబదz¯ాm� మ	ల;
�ేవదూషణల; హృదయమ	లk నుం(fP� వచుdను 20202020 ఇ9E మనుషp�"
అపVతKపరచును %ా" �ేతpల; కడ�గ	 ��నక ´¢జనమ	�ేయ	ట మనుషp�"
అపVతKపరచద" �ె12uను. 21212121 P�సు అక�డనుం(f బయల;�ే#S త�రF Zీ�ోనుల
�Kా ంతమ	లక; 9:ళ6%ా, 22222222 ఇ��%� ఆ �Kా ంతమ	లనుం(f కTxను ZీN � ±క�ె
వAdపKభ	9ా, �x�దు క;మ�రF(x, నను` కరFణÝంప�మ	; Tx క;మ�#?N
దయ�మ	పట-C , బహÑ బµధపడ�చున`ద" �³కల;9EZ2ను. 23232323 అందు�ాయన
ఆ���� ఒక� మ�టPQ�నను �ెపuల�దు. అప�(xయన hషp�ల; వAdఈ�� మన
9:ంబ(f వAd �³కల;9Eయ	 చున`�� గనుక ఈ��ను పం1ి 9Eయ	మ" ఆయనను
9Eడ� ��న%ా 24242424 ఆయనఇW\ా P�ల; ఇంట-9ా#?r నhంAన %tఱÃల±దw�³ %ా" మ#S
ఎవ#S±దwక;ను TEను పంపబడ ల�దT:ను 25252525 అPనను ఆ�� వAd ఆయనక;
nÖ �I� పKభ	9ా, Txక; స}యమ	 �ేయ	మ" అ(f%?ను. 26262626 అందు�ాయన1ిల6 ల
#tటMC¬Zి��" క;క�1ిల6 లక;9Eయ	ట య	కNమ	 �ాద" �ెపu%ా 27272727 ఆ��"జ�¤
పKభ	9ా, క;క�1ిల6 ల;కcడ తమ యజమ�నుల బల6 ]దనుం(f పడ� మ	క�ల;
Jనును గ�x అ" �ె12uను. 28282828 అందుక; P�సు అమ�4,  VWా�సమ	 %tపu��;



వ� �Å#SనటäC  క; అవ�ను%ాక అ" ఆ���� �ె12uను. ఆ గ(fయలkTE ఆ��
క;మ�#?N స�సÍత TUం�ెను. 29292929 P�సు అక�డనుం(f 9:È6 , గ>లయ సమ	దK¬ర
మ	నక; వAd, ��ం(ె�I� అక�డ కcరFdండ%ా 30303030 బహÑ జనసమ�హమ	ల;
ఆయన±దwక; క;ంట-9ారF గ	\ (fi9ారF మ�గ9ారF అంగ ß̈నుల; nదలsౖన అTE
క;లను ¬Zి��"వAd ఆయన �ాదమ	ల±దw పడ9EZి#S; ఆయన 9ా#S"
స�సÍపర�ెను. 31313131 మ�గ9ారF మ�టల�డ� టయ	ను అంగ ß̈నుల;
బµగ	పడ�టయ	ను క;ంట-9ారF నడ�చుటయ	ను గ	\ (fi9ారF చూచుటయ	ను
జనసమ� హమ	 చూA ఆశdర�ప(f ఇW\ా P�ల; �ేవ�" మ ©̈మ పరA#S. 32323232
అంతట P�సు తన hషp�లను 1ి>A ఈ జనుల; TEట-�I మ�డ� ��నమ	లనుం(f
Tx±దw  నుTx`రF; 9ా#S�I Jన TE!య	 ల�దు గనుక 9ా#S]ద
క"కరపడ�చుTx`ను; 9ారF మ�ర¶మ	లk మ�రd 33333333 ఆయన hషp�ల;ఇంత
%tపu జన సమ�హమ	ను తృ1ిN పరచుటక; �ావలZిన #tటMCల; అరణ�పK�ేశమ	లk
మనక; ఎక�డనుం(f వచుdన" ఆయ న�� అ"#S. 34343434 P�సు]±దw ఎ"`
#tటMCల;న`వ" 9ా#S నడ�గ%ా 9ారFఏడ� #tటMCల;ను ��"` Aన` �ేపల;ను
ఉన`వ" �ె1ిu#S. 35353535 అప�(xయన TEల]ద కcరFdండ�డ"
జనసమ�హమ	నక; ఆజj® 1ింA 36363636 ఆ P�డ� #tటMCలను ఆ �ేపలను పటBC ��"
కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంA 9ాట-" V#SA తన hషp�ల�I�ెdను, hషp�ల; జన
సమ�హమ	నక; వ(fi ంA#S 37373737 9ారందరF J" తృ1ిN  ��ం��న]దట !%S>న
మ	క�ల; ఏడ� గంపల "ండ ఎJN #S. 38383838 ZీN �ల;ను 1ిల6 ల;ను %ాక J"న9ారF
Txల;గ	9Eల మం�� ప�రFషpల;. 39393939 తరF9ాత ఆయన జనసమ�హమ	లను
పం1ి9EZి, �ోT:PQ�I� మగ�xను �Kా ంతమ	లక; వ�ెdను.
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1111 అప�డ� ప#Sసయ	�ల;ను సదూw కయ	�ల;ను వAd ఆయనను Wó¥�ంచుటక;
ఆ�ాశమ	నుం(f ±క సూచక �I\యను తమక; చూప�మ" ఆయనను
అడ�గ%ా ఆయన ఇట6 T:ను 2222 ¯ాయం�ాలమ	న ]రFఆ�ాశమ	 ఎఱÃ%ా ఉన`��
గనుక వరªమ	 క;#Sయద"య	, 3333 ఉదయమ	నఆ�ాశమ	 ఎఱÃ%ాను మబ	Ë%ాను
ఉన`�� గనుక TEడ� %ా>9ాన వచుdన"య	 �ెప�దురF గ�x. ]రF ఆ�ాశ
9:ౖఖ#S V9EAంప T:రFగ	దురF %ా" PÀ �ాలమ	ల సూచనలను V9EAంపల�రF. 4444
వ���xరFలsౖన �ెడiతరమ	 9ారF సూచక �I\య నడ�గ	చుTx`రF, అP�ే
ãTxను గ�#Sdన సూచక�I\యP�%ా" మ#S ఏ సూచక �I\యPQ�న 9ా#S
కనుగ\ ©̈ంపబడద" 9ా#S�� �ె1ిu 9ా#S" V(fA 9:È6��PQను. 5555 ఆయన hషp�ల;
అదw#S�I వAd #tటMCల; �ెచుdటక; మరA#S. 6666 అప�డ� P�సుచూచు��ను(f,
ప#Sసయ	�ల; సదూw కయ	�ల; అను 9ా#S ప�>Zిన 1ిం(f"గ�#Sd జjగ\తN  పడ�డ"
9ా#S�� �ె12uను. 7777 �ా%ా 9ారFమనమ	 #tటMCల; �ేనందున గ�x (PÀ మ�ట
�ె12uన") తమలk �xమ	 ఆలkAంచు��నుచుం(f#S. 8888 P�సు అ�� PQ#S%S
అలuVWా�సుల�#ామన±దw #tటMCల; ల�వ" ]లk ]#?ందుక;
ఆలkAంచు��నుచుTx`రF? 9999 ]#Sంకను గ\ ©̈ంపల��x? అPదు #tటMCల;
అPదు9Eలమం���I పంA12ట-Cనప�డ� ఎ"` గం12ళØ6  ఎJNJ#� అ��PQ�నను 10101010
ఏడ� #tటMCల; Txల;గ	 9Eలమం���I పంA12ట-Cనప�డ� ఎ"` గం12ళØ6  ఎJNJ#�
అ��PQ�నను ]క; జj® పకమ	 ల��x? 11111111 TEను #tటMCలనుగ�#Sd ]�� �ెపuల�ద"
]#?ందుక; గ\ ©̈ంపరF? ప#Sసయ	�ల; సదూw కయ	�ల; అను9ా#S ప�>Zిన



1ిం(f"గ�#SdP� జjగ\తN పడ�డ" �ె12uను. 12121212 అప�డ� #tటMCల ప�>Zిన
1ిం(f"గ�#Sd �ాదు%ా" ప#Sసయ	�ల; సదూw కయ	�ల; అను9ా#S బ¢ధను
గ�#SdP� జjగ\తNపడవలsన" ఆయన తమ�� �ె12uన" 9ారF గ\ ©̈ంA#S. 13131313
P�సు Óి>ప��ైన �?rసరయ �Kా ంతమ	లక; వAdమనుష�క;మ�రF(ెవడ"
జనుల; �ెపu��నుచుTx`ర" తన hషp�లను అడ�గ%ా 14141414 9ారF��ందరF బµ1ిN స4
!చుd ã}న"య	, ��ందరF ఏÚయ� అ"య	, ��ందరF P#§4య� అ"య	
ల�క పKవకN లలk ఒకడ"య	 �ెప���నుచుTx`ర"#S. 15151515 అందు�ాయన]#?r�ే
TEను ఎవడన" �ెప���నుచుTx` ర" 9ా#S న(f%?ను. 16161616 అందుక; Zీ¹ను
1LతpరFవ� సyవ�డగ	 �ేవ�" క;మ�రFడ9:ౖన �×\సుN వ" �ె12uను. 17171717 అందుక;
P�సుZీ¹ను బñ  ãTx, వ� ధను�డవ�, పరలkకమందున` Tx తం(fK ఈ
సంగJ క; బయల;పర�ెTE�ా" నరFల;2 క; బయల; పరచల�దు. 18181818
మ#Sయ	 వ� 1LతpరFవ�3; ఈ బండ]ద Tx సంఘమ	ను కటBC దును,
�ా�xళలkక �x�రమ	ల; �x" PQదుట "ల;వTEరవ" TEను ��
�ెప�చుTx`ను. 19191919 పరలkక#ాజ�మ	±క� �xళప��ెవ�ల;  �I�ెdదను, వ�
భ�లkకమందు �ే" బం¥�ంచుదు9Ù అ�� పరలkక మందును బం¥�ంపబడ�ను,
భ�లkకమందు �ే" Vప�దు9Ù అ�� పరలkకమందును Vపuబడ�న" అత"��
�ె12uను. 20202020 అటB1ిమ4ట �xను �×\సుN  అ" PQవ"��ను �ెపuవదw" ఆయన తన
hషp�లక; ఖం(fతమ	%ా ఆజj® 1ిం�ెను. 21212121 అపuట-నుం(f �xను
PQర�షల�మ	నక; 9:È612దwల�ేతను పK¥xన య�జక;ల�ేతను WాసుN  ల�ేతను
అTEక ©̈ంసల; ��ం��, చంపబ(f, మ�డవ��నమ	న ల�చుట అగత�మ" P�సు
తన 22222222 1LతpరF ఆయన �ేP పటBC ��"పKభ	9ా, అ�� క; దూరమగ	%ాక, అ��



 �?న`డ�ను కల;గద" ఆయనను గ��w ంప¯ా%?ను. 23232323 అP�ే ఆయన 1LతpరF
9:ౖప� J#S%S¯ా�xTx, Tx 9:నుకక; ��మ	4; వ� Txక; అభ�ంతర
�ారణ���య	Tx`వ�; వ� మనుషp�ల సంగతpలTE తలంచుచుTx`వ� %ా"
�ేవ�" సంగతpలను తలంప 24242424 అప�డ� P�సు తన hషp�లను చూAఎవ(ైనను
నను` 9:ంబ(fంప%�#Sన PQడల, తను`�xను ఉ1L�fంచు��", తన Zిల;వT:JN  ��"
నను` 9:ంబ(fంపవలsను. 25252525 తన �Kా ణమ	ను ర�fంచు ��న%�రF9ాడ� �x"
��%tటBC ��నును; Tx "!తNమ	 తన �Kా ణమ	ను ��%tటBC ��ను9ాడ� �x"
ద�I�ంచు ��నును. 26262626 ఒక మనుషp�డ� లkకమంతయ	 సం�ా��ంచు ��" తన
�Kా ణమ	ను ��%tటBC ��ంటä అత"�³! పKã జనమ	? ఒక మనుషp�డ� తన
�Kా ణమ	నక; పKJ%ా TE! Pయ�గలడ�? 27272727 మనుష�క;మ�రFడ� తన తం(fK
మ ©̈మ గల9ా(ై తన దూతల�� కcడ #ాబ¢వ�చుTx`డ�. అప� (xయన ఎవ"
�I\యల��ప�న 9ా"�I ఫల!చుdను. 28282828 ఇక�డ ">Aయ	న` 9ా#Sలk��ందరF,
మనుష�క;మ�రFడ� తన #ాజ�మ	�� వచుdట చూచువరక; మరణమ	 రFA
చూడర" "శdయమ	%ా ]�� �ెప�చుTx`నT:ను.
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1111 ఆరF ��నమ	లsౖన తరF9ాత P�సు 1LతpరFను... య��Åబ	ను అత"
స�దరF(ైన ã}నును 9:ంట బ¿టBC ��" PQతNPన ±క ��ండ]���I
ఏ�ాంతమ	%ా ��P 9ా#S PQదుట ర��ాంతరమ	 ��ం�ెను. 2222 ఆయన
మ	ఖమ	 సూరF�"వలs పK�ాhం�ెను; ఆయన వసN �మ	ల; 9:ల;గ	వలs
�ెల6 "9ాPQను. 3333 ఇ��%� ¹ÌLయ	 ఏÚయ�య	 9ా#S�I కనబ(f ఆయన�� మ�ట



ల�డ�చుం(f#S. 4444 అప�డ� 1LతpరF పKభ	9ా, మన !క�డ ఉండ�ట మంA��;
�IషC����ే ఇక�డ క; ఒకట-య	 ¹ÌLక; ఒకట-య	 ఏÚయ�క; ఒకట-య	
మ�డ� పరÞWాలల; కటBC దున" P�సు�� �ె12uను. 5555 అతడ� ఇంకను
మ�టల�డ�చుండ%ా ఇ��%� పK�ాశమ�న ���న ±క �¤ఘమ	 9ా#S"
కమ	4��T:ను; ఇ��%� ఈయన Tx 1ిKయక;మ�రFడ�, ఈయనయందు
TETxనం��ంచు చుTx`ను, ఈయన మ�ట Vనుడ 6666 hషp�ల; ఈ మ�ట V"
బ¢ర6బ(f !�I�> భయపడ%ా 7777 P�సు 9ా#S±దwక; వAd 9ా#S" మ	ట-Cలsం(f,
భయపడక;డ" �ె12uను. 8888 9ారF కను`లsJN  చూడ%ా, P�సు తపu మ#S
ఎవరFను 9ా#S�I కనబడల�దు. 9999 9ారF ��ండ ��%S
వచుdచుండ%ామనుష�క;మ�రFడ� మృతpలలkనుం(f ల�చువరక; ఈ దరîనమ	
]రF ఎవ#S ��ను �ెపuక;డ" P�సు 9ా#S �ాజj® 1ిం�ెను. 10101010 అప� (xయన
hషp�ల;ఈల�%?r�ే ఏÚయ� మ	ందు%ా #ావలs న" WాసుN  లsందుక; �ెప�చుTx`ర"
ఆయన న(f%S#S. 11111111 అందు�ాయనఏÚయ� వAd సమసNమ	ను చక�12టBC  నను
మ�ట "జ�¤; 12121212 అPనను ఏÚయ� P��వర�³ వ�ెdను; 9ారత"" ఎరFగక
తమ �IషCమ	 వAdనటBC  అత" PQడల �ేZి#S. మనుష�క;మ�రFడ� కcడ ఆల�%³
9ా#S �ేత శ\మల; ��ందబ¢వ�చుTx`డ" ]�� �ె 13131313 అప�(xయన
బµ1ిN స4!చుd ã} నునుగ�#Sd తమ�� �ె12uన" hషp�ల; గ\ ©̈ంA#S. 14141414
9ారF జనసమ�హమ	TUదwక; వAdనప�డ� ఒకడ� ఆయన±దwక; వAd
ఆయనPQదుట ¹�ాళ�6 " 15151515 పKభ	9ా, Tx క;మ�రF" కరFణÝంప�మ	; 9ాడ�
�xందK #�%SPQ� !�I�> బµధపడ�చుTx`డ�; ఏల�గన%ా అ%S` లkను ళ6లkను
తరFచు%ా పడ�చుTx`డ�; 16161616  hషp�ల ±దwక; 9ా"" ¬Zి��" వAdJ" %ా"



9ారF 9ా"" స�సÍపరచల�క��Pర" �ె12uను. 17171717 అందుక;
P�సుVWా�సమ	ల�" మ�ర �తరమ	9ారల�#ా, ]�� TET:ంత �ాలమ	 ఉందును?
ఎంతవరక; !మ	4ను స ©̈ంతpను? 9ా"" Tx±దwక; ¬Zి��"రండ" �ె12uను.
18181818 అంతట P�సు ఆ దయ�మ	ను గ��w ంప%ా అ�� 9ా"" వద> ��PQను; ఆ
గ(fయనుం(f ఆ Aన`9ాడ� స�సÍత TUం�ెను. 19191919 తరF9ాత hషp�ల;
ఏ�ాంతమ	%ా P�సు TUదwక; వAd�¤��ందు�ేత �x"" 9:ళ6%tటCల�క ��J మ"
అ(f%S#S. 20202020 అందు�ాయన] అలuVWా�సమ	 �ేతTE; ]క; ఆవ%Sంజంత
VWా�సమ	ం(fనPQడల ఈ ��ండను చూA ఇక�డనుం(f అక�(f�I ��మ4న%ాTE
అ�� ��వ�ను; 21212121 ]క; అ¯ాధ����న�� ఏ��య	 నుండద" "శdయమ	%ా ]��
�ెప�చుTx`న" 9ా#S�� అT:ను. 22222222 9ారF గ>లయలk సంచ#Sంచుచుండ%ా
P�సుమనుష�క;మ�రFడ� మనుషp�ల�ేJ�I అపu%Sంపబడబ¢వ� చుTx`డ�, 23232323
9ా#ాయనను చంప�దురF; మ�డవ��నమ	న ఆయన ల�చున" 9ా#S�� �ెపu%ా
9ారF బహÑ%ా దుఃఖప(f#S. 24242424 9ారF క12ర`హÉమ	నక; వAdనప�డ�
అరÌ2�?ల; అను పను` వసూల;�ేయ	9ారF 1LతpరFTUదwక;వAd ] బ¢ధక;డ�
ఈ అరÌ2�?ల; �ె>6 ంప(x అ" యడ� గ%ా�ె>6 ంచునT:ను. 25252525 అతడ� ఇంట-లk"�I
వAd మ�ట ల�డకమ	ను1L P�సు ఆ సంగJ PQJNZీ¹Tx, �³!
��చుచున`��? భ�#ాàల; సుంకమ	ను పను`ను ఎవ#S ±దw
వసూల;�ేయ	దురF? క;మ�రFల±దwTx అన 26262626 అతడ�అను�ల±దwTE అ"
�ెపu%ా P�సుఅల� %?r�ే క;మ�రFల; స�తంతpK ల�. 27272727 అPనను మనమ	 9ా#S�I
అభ�ంతరమ	 కల;గజ³యక;ండ� నటB6  వ� సమ	దKమ	నక; ��P, %ాలమ	
9EZి, nదట 12ౖ�Iవచుd �ేపను పటBC ��", �x" T°రF �ెరAన PQడల ఒక Ì2
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1111 ఆ �ాలమ	న hషp�ల; P�సుTUదwక; వAd, పరలkక #ాజ�మ	లk ఎవడ�
%tపu9ాడ" అడ�గ%ా, 2222 ఆయన ±క Aన`ëడiను తన±దwక; 1ి>A, 9ా#S
మధ�ను "ల;వబ¿ట-C  Pట6 T:ను 3333 ]రF మ�రFuTUం�� ëడiలవంట- 9ా#?r�ేTE %ా"
పరలkక#ాజ�మ	లk పK9Ehంపర" ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`ను. 4444 �ా%ా
ఈ ëడiవలs తను`�xను త%S¶ంచు��ను9ా(ెవ(ో 9ా(ే పర లkక#ాజ�మ	లk
%tపu9ాడ�. 5555 మ#Sయ	 ఈల�ట- ±క ëడiను Tx 1Lరట �ేరFd��ను9ాడ� నను`
�ేరFd ��నును. 6666 Txయందు VWా�సమ	ంచు ఈ Aన` 9ా#Sలk ఒక""
అభ�ంతరపరచు9ా(ెవ(ో, 9ాడ� ��డక; 12దw  JరFగట-#ాP కటCబ(fన9ా(ై
!�I�> లk�ైన సమ	దK మ	లk మ	ంA 9Eయబడ�ట 9ా"�I �¤ల;. 7777 అభ�ంతర
మ	లవలన లkకమ	నక; శ\మ; అభ�ంతరమ	ల; #ాక తపuవ� %ా",
PQవ"వలన అభ�ంతరమ	 వచుdT° ఆ మనుషp�"�I శ\మ 8888 �ా%ా 
�ెP�PQ�నను  �ాద ���నను "ను` అభ�ంతరపరAనPQడల, �x"" న#S�I
±దwనుం(f �ార9Eయ	మ	; #?ండ� �ేతpల;ను #?ండ� �ాదమ	ల;ను క>%S
"�x�%S`లk పడ9Eయబడ�టకంటM క;ంట-9ాడవ�గT° అంగ ß̈నుడవ�గT°
yవమ	లk పK9E hంచుట క; �¤ల;. 9999  కను` "ను` అభ�ంతర పరAన
PQడల �x" 12#S�I ±దwనుం(f �ార9Eయ	మ	; #?ండ� కను`ల; గ>%S
అ%S`గల నరకమ	లk పడ9Eయబడ�టకంటM ఒక కను` గ>%S yవమ	లk
పK9Ehంచుట క; �¤ల;. 10101010 ఈ Aన`9ా#Sలk ఒక"T:ౖనను తృణ÷క#Sంపక;ండ
చూచు��ను(f. �#S దూతల;, పరలkకమందున` Tx తం(fK మ	ఖమ	ను ఎల6 ప�డ�



పరలkకమందు చూచుచుందుర" ]�� �ెప�చుTx`ను. 11111111 ]�³! ��చును? ఒక
మనుషp�"�I నూరF %tఱÃల;ండ%ా 9ాట-లk ఒకట- త1ిu��Pన PQడల 12121212
�¾ంబ���¾!్మ��ంట-" ��ండల]ద V(fA9:È6  త1ిu��Pన�x"" 9:దక(x? 13131313
9ాడ� �x" కను%t"న PQడల �¾ంబ���¾!్మ�� %tఱÃలనుగ�#Sd సం��Ìించు
నంతకంటM �x""గ�#Sd PQక;� వ%ా సం��Ìించున" ]�� "శdయమ	%ా
�ెప�చుTx`ను. 14141414 ఆల�గ	నTE ఈ Aన`9ా#Sలk ఒక(ైనను నhంచుట
పరలkకమందున` ] తం(fK AతNమ	�ాదు. 15151515 మ#Sయ	  స�దరFడ�
PQడల త1ిuదమ	 �ేZిన PQడల వ� ��P, వ�ను అతడ�ను
ఒంట#S%ానున`ప�డ� అత"" గ��w ంచుమ	; అతడ�  మ�ట V"నPQడల 
స�దరF" సం�ా��ంచు��ంట-V. 16161616 అతడ� Vన"PQడల, ఇదwరF మ	గ	¶ రF
¯ా{ల T°ట పKJ మ�ట ZిÍ రపరచబడ� నటB6  వ� ఒక#S"దw#S" 9:ంటబ¿టBC ��"
అత"±దwక; ��మ	4. 17171717 అతడ� 9ా#S మ�టయ	 Vన"PQడల ఆ సంగJ
సంఘమ	నక; �ె>యజ?ప�మ	; అతడ� సంఘప� మ�టయ	 Vన"PQడల
అత"" క; అను�"%ాను సుంక#S%ాను ఎంచు��నుమ	. 18181818 భ�!]ద ]రF
9Eట-" బం¥�ంతp#�, అV పరలkకమందును బం¥�ంపబడ�ను; భ�!]ద ]రF
9Eట-" Vప�దు#�, అV పరలkకమందును Vపu బడ�న" ]�� "శdయమ	%ా
�ెప�చుTx`ను. 19191919 మ#Sయ	 ]లk ఇదwరF �xమ	 9Eడ���ను
�ే""గ�#SdPQ�నను భ�!]ద ఏ�×భVంAనPQడల అ�� పరలkకమందున`
Txతం(fKవలన 9ా#S�I �ొరక;న" ]�� �ెప�చుTx`ను. 20202020 ఏలయన%ా ఇదwరF
మ	గ	¶ రF Tx Txమమ	న ఎక�డ కc(f య	ందు#� అక�డ TEను 9ా#S మధ�న
ఉందున" �ె12uను. 21212121 ఆ సమయమ	న 1LతpరF ఆయన±దwక; వAd పKభ	9ా,



Tx స�దరFడ� TxPQడల త1ిuదమ	 �ేZిన PQడల TET:"`మ�రFల; అత"
m!ంపవలsను? ఏడ� మ�రFలమటBC �ా? అ" అ(f%?ను. 22222222 అందుక; P�సు అత
"�� ఇట6 T:నుఏడ�మ�రFల;మటBC �³ �ాదు, (ెబË�� ఏళ6  మ�రFలమటBC క" ��
�ెప�చుTx`ను. 23232323 �ావ�న పర లkక#ాజ�మ	, తన �xసుల±దw లsక�
చూచు��న %�#Sన ±క #ాàను ��>య	న`��. 24242424 అతడ� లsక� చూచు��న
nదల;12ట-Cనప�డ�, అత"�I ప��9Eల తల�ం తpల;2 అAdయ	న` ±కడ�
అత"±దwక; �ేబ(ెను. 25252525 అప� ¬రFdటక; 9ా"±దw ఏ!య	 ల�నందున,
9ా" యజమ�నుడ� 9ా"", 9ా" ´µర�ను, 1ిల6 లను 9ా"�I క>%Sన��
య�వతpN ను అ!్మ, అప� ¬రdవలsన" ఆజj® 1ిం �ెను. 26262626 �ాబట-C  ఆ �xసుడ�
అత" PQదుట ¯ా%Sలప(f nÖ �I�TxPQడల ఓరFd��నుమ	, క; అంతయ	
�ె>6 ంతpన" �ెపu%ా 27272727 ఆ �xసు" యజమ�నుడ� క"కర ప(f, 9ా""
V(fA12ట-C , 9ా" అప� m!ం�ెను. 28282828 అP�ే ఆ �xసుడ� బయటక; 9:È6  తనక;
నూరF �ేTxర మ	ల;3 అAdయ	న` తన ��(f�xసులలk ఒక""చూA, 9ా"
%tంతpపటBC ��"వ� అAdయ	న`�� �ె>6 ంప� మT:ను 29292929 అందుక; 9ా"
��(f�xసుడ� ¯ా%Sలప(fTx PQడల ఓరFd��నుమ	, క; �ె>6 ం�ెదన" 9ా""
9Eడ� ��T:ను %ా" 30303030 9ాడ� ఒప���నక అAdయ	న`�� �ె>6 ంచువరక; 9ా""
�ెర¯ాలలk 9EPం�ెను. 31313131 �ా%ా 9ా" ��(f �xసుల; జ#S%Sన�� చూA, !�I�>
దుఃఖప(f, వAd, జ#S%Sనదంతయ	 తమ యజమ�ను"�I Vవరమ	%ా �ె>1ి#S. 32323232
అప�డ� 9ా" యజమ�నుడ� 9ా"" 1ి>1ింA�ెడi  �xసు(x, వ� నను`
9Eడ���ంట-V గనుక  అపuంతయ	 m!ంAJ"; 33333333 TEను "ను` కరFణÝంAన
పK�ారమ	 వ�ను  ��(f�xసు" కరFణÝంపవలZి య	ం(ెను గ�x అ" 9ా"��



�ె12uను. 34343434 అందు�ేత 9ా" యజమ�నుడ� �Åపప(f, తనక;
అAdయ	న`దంతయ	 �ె>6 ంచు వరక; బµధ పరచు9ా#S�I 9ా" నపu%Sం�ెను. 35353535
]లk పKJ9ాడ�ను తన స�దరF" హృదయప�ర�క మ	%ా m!ంప"PQడల
Tx పరలkకప� తం(fKయ	 ఆ పK�ార�¤ ]PQడల �ేయ	నT:ను.
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1111 P�సు ఈ మ�టల;�ె1ిu �x>ంAన తరF9ాత... గ>లయనుం(f ±#ాw ను
అదw#Sనున` య�దయ �Kా ంత మ	లక; వ�ెdను. 2222 బహÑ జనసమ�హమ	ల;
ఆయనను 9:ంబ(fంప%ా, ఆయన 9ా#S" అక�డ స�సÍపర�ెను. 3333 ప#Sసయ	�ల;
ఆయనను Wó¥�ంపవలsన" ఆయన±దwక; వAdఏ Á̈తpవ��ేతT:ౖనను
ప�రFషpడ� తన ´µర�ను VడTxడ�ట Tx�యమ�? అ" అడ�గ%ా 4444
ఆయనసృ�ంAన 9ాడ� ఆ��నుం(f 9ా#S" ప�రFషp"%ాను ZీN �" %ాను
సృ�ం�ెన"య	 5555 ఇందు "!తNమ	 ప�రFషpడ� త>దండ�K లను V(fA తన
´µర�ను హతpN ��నును, 9ా#Sదw  రFను ఏకశ#§రమ	%ా ఉందుర" �ె12uన"య	
]రF చదువల��x? 6666 �ాబట-C  9ా#Sకను ఇదwరF�ాక ఏకశ#§ర మ	%ా ఉTx`రF గనుక
�ేవ�డ� జతపరAన9ా#S" మను షp�డ� 9EరFపరచ కcడద" �ె12uను. 7777
అందుక; 9ారFఆల�%?r�ే ప#S�x�గ పJKక"Ad ఆ��ను VడTxడ�మ" ¹ÌL
PQందుక; ఆజj® 1ిం�ెన" 9ా#ాయనను అడ�గ%ా 8888 ఆయన]
హృదయ�ా� Sన�మ	ను బట-C  ] ´µర�లను VడTxడ ¹ÌL Z2లV�ెdను, %ా"
ఆ��నుం(f ఆల�గ	 జరFగల�దు. 9999 మ#Sయ	 వ���xరమ	 "!తN�¤ తపu తన
´µర�ను VడTx(f మ#S±క�ెను 12ం(f6 �ేZి��ను9ాడ� వ���xరమ	



�ేయ	చుTx` డ"య	, VడTxడబ(fన�x"" 12ం(f6 �ేZి��ను9ాడ� వ���xరమ	
�ేయ	చుTx`డ"య	 ]�� �ెప� చుTx`న" 9ా#S��నT:ను. 10101010 ఆయన
hషp�ల;´µ#ా�భరNలక;ండ� సంబంధమ	 ఇట-C�ై�ే 12ం(f6  �ేZి��నుట య	కNమ	
�ాద" ఆయన�� �ె1ిu#S. 11111111 అందు �ాయనఅనుగ\హమ	 TUం��న9ారF తపu మ#S
ఎవరFను ఈ మ�టను అం%§క#SంపTEరరF. 12121212 త>6  గర»మ	నుం(f నప�ంసక;ల;%ా
ప�ట-Cన9ారF గలరF, మనుషp�లవలన నప�ంస క;ల;%ా �ేయబ(fన
నప�ంసక;ల;ను గలరF, పరలkక #ాజ�మ	"!తNమ	 తమ	4ను �x�¤
నప�ంసక;లను%ా �ేZి ��"న నప�ంసక;ల;ను గలరF. (ఈ మ�టను) అం%§క#Sంప
గల9ాడ� అం%§క#Sంచును %ాక అ" 9ా#S�� �ె12uను. 13131313 అప�డ� ఆయన
9ా#S]ద �ేతpల;ంA �Kా రÍన �ేయ వలsన" ��ందరF Aన`1ిల6 లను
ఆయన±దwక; ¬Zి��" వAd#S. 14141414 ఆయన hషp�ల;, ¬Zి��"వAdన 9ా#S"
గ��w ం ప%ా P�సుAన`1ిల6 లను అటంకపరచక 9ా#S" Tx ±దwక; #ా"య	�(f;
పరలkక#ాజ�మ	 ఈల�ట-9ా#Sద" 9ా#S�� �ె1ిu 15151515 9ా#S]ద �ేతpల;ంA,
అక�డనుంA ల�A��PQను. 16161616 ఇ��%� ఒకడ� ఆయన±దwక; వAdబ¢ధక;(x,
"త�yవమ	 ��ందుటక; TEను ఏ మంA �ార�మ	 �ేయ వలsన" ఆయనను
అ(f%?ను. 17171717 అందు�ాయనమంA �ార�మ	నుగ�#Sd నT:`ందుక;
అడ�గ	చుTx`వ�? మంA 9ా(ొక�(ే. వ� yవమ	లk పK9Ehంప%�#SనPQడల
ఆజ®లను %?r��నుమ" �ె12uను. అతడ� ఏ ఆజ®ల" ఆయనను అడ�గగ 18181818
P�సునరహత� �ేయవదుw , వ��చ#Sంప వదుw , �ొం%Sలవదుw , అబదz  ¯ాm�మ	
పల;కవదుw , త>దండ�K  లను సTx4"ంప�మ	, 19191919 "ను`వలs  ��రFగ	9ా""

1LK!ంపవలsను అనునVP� అ" �ె12uను. 20202020 అందుక; ఆ ¸°వనుడ�



ఇవ"`య	 అనుస#SంచుచుTE య	Tx`ను; ఇకను Txక; ��దువ ఏమ"
ఆయనను అ(f%?ను. 21212121 అందుక; P�సువ� ప#Sప�రFÞ డవగ	టక; �Å#SనPQడల,
��P  ఆZిN " అ!్మ áదల�Iమ	4, అప�డ� పరలkకమందు క; ధనమ	

కల;గ	ను; వ� వAd నను` 9:ంబ(fంచుమ" అత"�� 22222222 అP�ే ఆ ¸°వనుడ�
!గ	ల ఆZిN గల9ాడ� గనుక ఆ మ�ట V" వ�సనపడ�చు 9:È6  ��PQను. 23232323
P�సు తన hషp�లను చూAధనవంతpడ� పరలkక #ాజ�మ	లk పK9Ehంచుట
దుర6భమ" ]�� "శdయ మ	%ా �ెప�చుTx`ను. 24242424 ఇ��%ాక ధనవంతpడ�
పరలkక #ాజ�మ	లk పK9EhంచుటకంటM సూ��బ¿జèమ	లk ఒంటM దూరFట
సులభమ" ]�� �ెప�చుTx`నT:ను. 25252525 hషp�ల; ఈ మ�ట V" !�I�>
ఆశdర�ప(fఆల�%?r�ే ఎవడ� రmణ��ందగలడ" అడ�గ%ా 26262626 P�సు 9ా#S"
చూAఇ�� మనుషp�లక; అ¯ాధ��¤ %ా" �ేవ�"�I సమసNమ	ను ¯ాధ�మ"
�ె12uను. 27272727 1LతpరFఇ��%� �¤మ	 సమసNమ	ను V(fA12ట-C  "ను`
9:ంబ(fంAJVు గనుక మ��³! �ొరక;న" ఆయనను అడ�గ%ా 28282828 P�సు
9ా#S�� ఇట6 T:ను(పKపంచ) ప�నరèననమందు1 మనుష� క;మ�రFడ� తన
మ ©̈మగల Zిం}సనమ	]ద ఆZీను(ై య	ండ�నప�డ� నను` 9:ంబ(fంAన
]రFను పం(ెKండ� Zిం}సనమ	ల]ద ఆZీనులsౖ ఇW\ా P�ల; పం(ెKండ�
%�తKమ	ల9ా#S�I ¬రFu¬రFdదురF. 29292929 Tx Txమమ	 "!తNమ	
అన`దమ	4లT:ౖనను అక� �ెలs6 ండKT:ౖనను తం(fKT:ౖనను త>6  T:ౖనను 1ిల6 లT:ౖనను
భ�మ	లT:ౖనను ఇండ6 T:ౖనను V(fA 12ట-Cన పKJ9ాడ�ను నూరF#?టB6  ��ందును;
ఇ��%ాక "త� yవమ	ను స�తంJKంచు��నును. 30303030 nదట-9ారF అTE క;ల;
కడపట-9ారగ	దురF, కడపట-9ారF nదట-9ారగ	 దురF.
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1111 ఏల�గన%ాపరలkక#ాజ�మ	 ఒక ఇంట- యజ మ�ను" ��>య	న`��. అతడ�
తన �xK m��టలk ప" 9ా#S" కc>�I 12టBC ��నుటక; ��K దుw న బయల;�ే#S 2222
��నమ	నక; ఒక �ేTxరమ	2 ��ప ◌ ్ప�న ప"9ా#S�� ఒడబ(f, తన
�xK m��టలk"�I 9ా#S" పం12ను. 3333 తరF9ాత అతడ� �x�xప� �¾!్మ��
గంటలక; 9:È6  సంత �¥�లk ఊరక ">Aయ	న` మ#S��ంద#S" చూAఒ ]రFను
Tx �xK m��టలk"�I 9:ళØ6 (f, P�! Tx�య¹ అ�� ]�IతpN న" 9ా#S�� �ెపu%ా
9ారFను 9:È6#S. 4444 ]రFను Tx �xK m��టలk"�I 9:ళØ6 (f, P�! Tx�య¹ అ��
]�IతpN న" 9ా#S�� �ెపu%ా 9ారFను 9:È6#S. 5555 �x�xప� పం(ెKండ� గంటలక;ను,
మ�డ� గంటలక;ను, అతడ� మరల 9:È6 , ఆల�%³ �ేZ2ను. 6666 J#S%S �x�xప�
అPదు గంట లక; 9:È6 , మ#S��ందరF ">Aయ	ండ%ా చూAఇక�డ
��నమంతయ	 ]#?ందుక; ఊరకTE ">Aయ	Tx`ర" 9ా#S" అడ�గ%ా 7777 9ారF
ఎవడ�ను మమ	4ను కc>�I 12టBC ��న ల�ద"#S. అందుకతడ�]రFను Tx
�xK m��టలk"�I 9:ళØ6 డT:ను. 8888 ¯ాయం�ాల���నప�డ� ఆ �xK m��ట
యజమ�నుడ� తన గృహ"#ా�హక;" చూAప"9ా#S" 1ి>A, Aవర
వAdన9ారF nదల;��" nదట వAdన 9ా#Sవరక; 9ా#S�I కc> ఇమ4"
�ె12uను. 9999 �x�xప� అPదు గంటలక; కc>�I క;��#Sన9ారF వAd ఒ���క
�ేTxరమ	��ప�న ¬Zి��"#S. 10101010 nదట- 9ారF వAd తమక; ఎక;�వ
�ొరక;నను��"#S %ా" 9ా#S�I" ఒ���క �ేTxరమ	��ప�నTE �ొర�?ను. 11111111 9ార��
¬Zి��" Aవర వAdన �రF ఒక�గంట మ�తK�¤ ప"�ేZినను, 12121212 పగలంతయ	



కషCప(f PQండబµధ స ©̈ంAన మ��� 9ా#S" సమ�నమ	 �ేZిJ9E అ" ఆ Pంట-
యజ మ�ను"]ద సణ	గ	��"#S. 13131313 అందుకతడ� 9ా#Sలk ఒక"
చూAZL` ©̈తp(x, TEను క; అTx�యమ	 �ేయ ల��ే; వ� Tx±దw ఒక
�ేTxరమ	నక; ఒడబడల��x?  ¯�మ	4 వ� ¬Zి��" ��మ	4; 14141414  �IAdనటäC
కడపట వAdన �#S�Iచుdటక;ను Tx�IషC���న��; 15151515 Tx�IషCమ	వAd నటBC  Tx
¯�ంత ¯�మ	4�� �ేయ	ట Tx�యమ	 �ా�x? TEను మంA9ాడT:ౖనందున క;
కడ�ప�మంట%ా ఉన`�x3 అ" �ె12uను. 16161616 ఈ పK�ార�¤ కడపట-9ారF nదట-
9ారగ	దురF, nదట-9ారF కడపట-9ారగ	దురF. 17171717 P�సు PQర�షల�మ	నక;
9:ళ6T:ౖయ	న`ప�డ� ఆయన పం(ెKండ�మం�� hషp�లను ఏ�ాంతమ	%ా
¬Zి��"��P, మ�ర¶మందు 9ా#S�� ఇట6 T:ను. 18181818 ఇ��%� PQర�ష ల�మ	నక;
9:ళØ6 చుTx`మ	; అక�డ మనుష�క;మ�రFడ� పK¥xనయ�జక;లక;ను
WాసుN  లక;ను అపu%Sంపబడ�ను; 9ా#ాయనక; మరణhm V¥�ంA 19191919 ఆయనను
అపహZించు టక;ను ��ర(xల�� ��టBC టక;ను Zిల;వ9Eయ	టక;ను
అన�జనులక; ఆయనను అపu%SంతpరF; మ�డవ ��నమ	న ఆయన మరల
ల�చును. 20202020 అప�డ� జ?బ¿దP క;మ�రFల త>6  తన క;మ�రFల��
ఆయన±దwక; వAd నమ¯ా�రమ	�ేZి ±క మనV �ేయబ¢%ా 21212121 9E!
�ÅరFచుTx`వ" ఆయన అ(f%?ను. అందు�ా�� #ాజ�మందు ఈ Tx PదwరF
క;మ�రFలలk ఒకడ�  క;(f9:ౖప�నను ఒకడ�  PQడమ9:ౖప�నను కcరFdండ
Z2లVమ4" ఆయన�� అT:ను. 22222222 అందుక; P�సు]#³! అడ�గ	చుTx`#� అ��
]క; �ె>యదు; TEను �xK గబ¢వ� %ST:`లk"�� ]రF �xK గ గల#ా? అ" అడ�గ%ా
9ారF�xK గగలమ"#S. 23232323 ఆయన]రF Tx %ST:`లk"�� �xK గ	దురF %ా" Tx క;(f



9:ౖప�నను Tx PQడమ9:ౖప�నను కcరFdండ"చుdట Tx వశమ	నల�దు; Tx
తం(fK�ేత ఎవ#S�I Zిదzపరచబ(ెT° 9ా#S�³ అ�� �ొరక;న" �ె12uను. 24242424 త�I�న
ప��మం�� hషp�ల; ఈ మ�ట V" ఆ PదwరF స�దరFల]ద �Åపప(f#S 25252525
గనుక P�సు తన±దwక; 9ా#S" 1ి>Aఅన� జనులలk అ¥��ారFల; 9ా#S]ద
పKభ	త�మ	 �ేయ	దు ర"య	, 9ా#Sలk %tపu9ారF 9ా#S]ద అ¥��ారమ	
�ేయ	దుర"య	 ]క; �ె>య	ను. 26262626 ]లk ఆల�గ	ండ కcడదు; ]లk ఎవడ�
%tపu9ా(ై య	ండ%�రFT° 9ాడ� ] ప#S�xరక;(ై య	ండవలsను; 27272727 ]లk
ఎవడ� మ	ఖు�(ై య	ండ%�రFT° 9ాడ� ] �xసు(ై య	ండ వలsను. 28282828 ఆల�%³
మనుష�క;మ�రFడ� ప#S�xరమ	 �ేPంచు ��నుటక; #ాల�దు %ా" ప#S�xరమ	
�ేయ	టక;ను అTEక; లక; పKJ%ా V¹చన క\యధనమ	%ా తన �Kా ణమ	
"చుdటక;ను వ�ెdన" �ె12uను. 29292929 9ారF PQ#S�Åనుం(f 9:ళØ6 చుండ%ా బహÑ
జనసమ� హమ	 ఆయన9:ంట 9:æç6 ను. 30303030 ఇ��%� ��K వపKక�ను కcరFdన`
PదwరF గ	\ (fi9ారF P�సు ఆ మ�ర¶మ	న 9:ళØ6  చుTx`డ" V"పKభ	9ా, �x�దు
క;మ�రF(x, మమ	4 కరFణÝంప�మ" �³కల;9EZి#S. 31313131 ఊరక;ండ�డ" జనుల;
9ా#S" గ��w ంA#S %ా" 9ారFపKభ	9ా, �x�దు క;మ�రF(x, మమ	4 కరFణÝంప�మ"
మ#S ëగ¶ర%ా �³క9EZి#S. 32323232 P�సు ">A 9ా#S" 1ి>A TEను ]�³!
�ేయ%�రFచుTx`ర" అడ�గ%ా 33333333 9ారFపKభ	9ా, మ� కను`ల; �ెరవవలs న"#S.
34343434 �ాబట-C  P�సు క"కరప(f 9ా#S కను`ల; మ	టMCను; 9:ంటTE 9ారF దృÌిC��ం��
ఆయన 9:ంట 9:È6#S.
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1111 తరF9ాత PQర�షల�మ	నక; స]1ింA ఒÚవ�ెట6  ��ండదగ¶ర ఉన` బéతu%³క;
వAdనప�డ� P�సు తన hషp�లలk ఇదw#S" చూA 2222 ] PQదుటనున` %ా\ మ
మ	నక; 9:ళØ6 (f; 9:ళ6%ాTE కటCబ(fయ	న` ±క %ా(f దయ	 �x"��నున`
±క %ా(fద1ిల6 య	 ]క; కన బడ�ను. 9ాట-" V1ిu Tx±దwక; ��ల;��"
రం(f; 3333 ఎవ(ైనను ]�� ఏ���నను అ"న PQడలఅV పKభ	వ� నక;
�ావలZియ	న`వ" �ెపuవలsను, 9:ంటTE అతడ� 9ాట-" ��> 12టBC న" �ె1ిu
9ా#S" పం12ను. 4444 పKవకNవలన �ెపuబ(fన�� T:ర9EరFనటB6  ఇ�� జ#S%?ను, అ�ే
మన%ా 5555 ఇ��%�  #ాà ¯ాJ�క;(ై, %ా(fదను´µర9ాహక ప�వ�1ిల6 PQ�న
Aన` %ా(fదను ఎ�I�±దwక; వచుdచుTx`డ" Zీãను క;మ�#S�� �ెప�(f
అనున��. 6666 hషp�ల; 9:È6  P�సు తమ�ాజj® 1ింAన పK�ా రమ	 �ేZి 7777 ఆ
%ా(fదను �x" 1ిల6 ను ��ల;��" వAd 9ాట-]ద తమ బటCల; 9Eయ%ా ఆయన
బటCల]ద కcరFdం(ెను. 8888 జనసమ�హమ	లkను అTEక;ల; తమ బటCల;
�x#S��డ�గ	న పరA#S; ��ందరF �ెట6 ��మ4ల; న#S�I �x#S��డ�గ	న పరA#S. 9999
జనసమ�హమ	లలk ఆయనక; మ	ందు 9:ళØ6 చుం(fన9ారFను 9:నుక
వచుdచుం(fన 9ారFను �x�దు క;మ�రF"�I జయమ	1పKభ	వ� 1Lరట
వచుd9ాడ� సుN Jంపబడ�ను%ాక స#��న`త���న సÍలమ	లలk జయమ	1అ"
�³కల; 9Eయ	చుం(f#S. 10101010 ఆయన PQర�షల�మ	 లk"�I వAdనప�డ�
పటCణమంతయ	ఈయన ఎవ#� అ" కలవరప(ెను. 11111111 జనసమ�హమ	ఈయన
గ>లయ లk" నజ#³తp9ాడగ	 పKవకNPQ�న P�సు అ" �ె1ిu#S. 12121212 P�సు
�ే9ాలయమ	లk పK9EhంA క\యVక\య మ	ల; �ేయ	9ా#Sనంద#S" 9:ళ6%tట-C ,
ర�కల; మ�రFd9ా#S బల6 లను గ	వ�లమ	49ా#S 1ీఠమ	లను పడ�ోKZి 13131313 Tx



మం��రమ	 �Kా రÍన మం��రమనబడ�ను అ" 9Kా యబ(fయ	న`��, అP�ే ]రF
�x"" �ొంగల గ	హ%ా �ేZ2(f9ారT:ను. 14141414 గ	\ (fi9ారFను క;ంట-9ారFను
�ే9ాలయమ	లk ఆయన±దwక; #ా%ా ఆయన 9ా#S" స�సÍపర�ెను. 15151515 �ా%ా
పK¥xనయ�జక;ల;ను WాసుN  ల;ను ఆయన �ేZిన Vంతలను, �x�దు క;మ�రF"�I
జయమ	1 అ" �ే9ాలయమ	లk �³కల; 9Eయ	చున` Aన`1ిల6 లను చూA
�Åపమ	�� మం(fప(f 16161616 �రF �ెప�చున`�� VనుచుTx`9ా? అ" ఆయనను
అ(f%S#S. అందుక; P�సు VనుచుTx`ను; బµల;ర±క�య	
చంట-1ిల6 ల±క�య	 T°ట¯�N తKమ	 Zి��z ంపజ³ZిJV అను మ�ట ]#?న`డ�ను
చదువల��x? అ" 9ా#S�� �ె1ిu 17171717 9ా#S" V(fA పటCణమ	నుం(f బయల;�ే#S
బéత" యక; 9:È6 అక�డ బస�ేZ2ను. 18181818 ఉదయమందు పటCణమ	నక; మరల
9:ళØ6 చుండ%ా ఆయన ఆక>%tT:ను. 19191919 అప�డ� ��K వపKక�ను ఉన` ±క
అం¸రప��ెటBC ను చూA, �x"±దwక; #ా%ా, �x"యందు ఆక;ల; తపu
మ#³!య	 కనబడల�దు గనుక �x"" చూAఇక]దట ఎన`ట-�I" వ� �ాప�
�ాయ క;ం 20202020 hషp�ల��చూA ఆశdర�ప(fఅం¸రప� �ెటBC  ఎంత త�ర%ా
ఎం(f��PQన" �ెప���"#S. 21212121 అందుక; P�సు]రF VWా�సమ	గ>%S
సం�ేహపడక;ం(fన PQడల, ఈ అం¸రప��ెటBC నక; జ#S%Sన �x"" �ేయ	ట

మ�తK�¤ �ాదు, ఈ ��ండను చూAవ� ఎతNబ(f సమ	దKమ	లk పడ9E¸ 22222222
మ#Sయ	 ]రF �Kా రÍన�ేయ	నప�డ� 9Eట-" అడ�గ	దు#� అV (�ొర�Iనవ")
న!్మనPQడల ]రF 9ాట-న"`ట-" ��ందుదుర" 9ా#S�� �ె12uను. 23232323 ఆయన
�ే9ాలయమ	లk"�I వAd బ¢¥�ంచు చుండ%ా పK¥xనయ�జక;ల;ను పKజల
12దwల;ను ఆయన±దwక; వAdఏ అ¥��ారమ	వలన వ� ఈ �ార�మ	ల;



�ేయ	 చుTx`వ�? ఈ అ¥��ార��వడ� �I�ెdన" అడ�గ%ా 24242424 P�సుTEనును
!మ	4 TUక మ�ట అడ�గ	దును; అ�� ]రF Tx�� �ె1ిuనPQడల, TEనును ఏ
అ¥��ారమ	వలన ఈ �ార�మ	ల; �ేయ	చుTx`T° అ�� ]�� �ెప� దును. 25252525
ã}ను ఇAdన బµ1ిN స4మ	 ఎక�డనుం(f క>%Sన��? పరలkకమ	నుం(f
క>%Sన�x, మనుషp�లనుం(f క>%Sన�x? అ" 9ా#Sన(f%?ను. 9ారFమనమ	
పరలkక మ	నుం(f అ" �ె1ిu Jమ�, ఆయనఆల�%?r�ే ]#?ందుక; అత"
నమ4ల�ద" మనలనడ�గ	ను; 26262626 మనుషp�లవలనన" �ె1ిuJమ�, జనులక;
భయపడ�చుTx`మ	; అందరF ã}నును పKవకN అ" PQంచుచుTx`ర"
తమలk �xమ	 ఆలkAంచు��"మ�క; �ె>యద" P�సునక; ఉతN ర!Ad#S 27272727
అందు�ాయనఏ అ¥��ారమ	వలన ఈ �ార�మ	ల; TEను �ేయ	చుTx`T°
అ��య	 ]�� �ెపuను. 28282828 ]�³! ��చుచున`��? ఒక మనుషp�"�I ఇదwరF
క;మ�రFల;ం(f#S. అతడ� nదట-9ా"±దwక; వAdక;మ�రF(x, TEడ� ��P
�xK m��టలk ప" �ేయ	మ" �ెపu%ా 29292929 9ాడ���ను అ" య	తN ర!�ెdను %ా"
1ిమ4ట మనసుq మ�రFd��" ��PQను. 30303030 అతడ� #?ండవ9ా"±దwక; వAd
ఆ పK�ార�¤ �ెపu%ా 9ాడ�అయ��, ��దునT:ను %ా" ��ల�దు. ఈ Pదw#Sలk
ఎవడ� తం(fK PషCపK�ారమ	 �ేZిన9ాడ" 9ా#S న(f %?ను. 31313131 అందుక;
9ారFnదట-9ా(ే అ"#S. P�సుసుంకరFల;ను 9Eశ�ల;ను ]కంటM మ	ందు%ా
�ేవ�" #ాజ�మ	లk పK9Ehంచుదుర" ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`ను. 32323232
ã}ను J మ�ర¶మ	న ]±దwక; వ�ెdను, ]రత"" నమ4ల�దు; అP�ే
సుంకరFల;ను 9Eశ� ల;ను అత"" న!్మ#S; ]రF అ�� చూAయ	 అత""
నమ	4 నటB6  పWాd�xN పపడక ��J#S. 33333333 మ#S±క ఉపమ�నమ	 Vను(f. ఇంట-



యజమ�ను (ొకడ�ం(ెను. అతడ� �xK m��ట Txట-ంA, �x" చుటBC  కం�ె 9EPంA,
అందులk �xK mల�¾ట-C  �¾> 1ింA, %�ప�రమ	 కట-C ంA, �ాప�లక; �x" గ	తN �IAd,
�ేWాంతరమ	 ��PQను. 34343434 పండ6 �ాలమ	 స]1ింAనప�డ� పండ6 లk తన
´µగమ	 ¬Zి��" వచుdటక; ఆ �ాప�ల ±దwక; తన �xసులనంప%ా 35353535 ఆ
�ాప�ల; అత" �xసు లను పటBC ��", ±క" ��ట-C #S ±క" చం1ి#S, మ#S
±క"]ద #ాళØ6  రFV్వ#S. 36363636 మరల అతడ� మ	నుపట- కంటM ఎక;�వమం��
ఇతర �xసులను పంప%ా 9ారF �#S" ఆ పK�ార�¤ �ేZి#S. 37373737 తpదక;Tx
క;మ�రF" సTx4"ం �ెదరను��" తన క;మ�రF" 9ా#S ±దwక; పం12ను. 38383838
అPనను ఆ �ాప�ల; క;మ�రF" చూAఇతడ� 9ార సుడ�; ఇత"" చం1ి ఇత"
¯ా�సÍ ~మ	 ¬Zి��ందమ	 రండ" తమలk�xమ	 �ెప���" 39393939 అత" పటBC ��"
�xK m��ట 9:ల;పట పడ9EZి చం1ి#S. 40404040 �ాబట-C  ఆ �xK m��ట యజమ�నుడ�
వAdనప�డ� ఆ �ాప�ల TE! �ేయ	నT:ను. 41414141 అందుక; 9ారFఆ దు#ా4రF¶ లను
క� Sన మ	%ా సంహ#SంA, 9ాట-9ాట- �ాలమ	లయందు తనక; పండ6 ను
�ె>6 ంచునట-C  ఇతర�ాప�లక; ఆ �xK m��ట గ	తN  �Iచుdన" ఆయన�� �ె1ిu#S. 42424242
మ#Sయ	 P�సు 9ా#S" చూAఇల;6  కటBC 9ారF "ÌL¥�ంAన #ాP మ�లక;
తల#ాP ఆPQను. ఇ�� పKభ	వ�వలనTE క>%?ను. ఇ�� మన కను`లక;
ఆశdర�మ	 అను మ�ట ]రF ల�ఖనమ	లలk ఎన`డ�ను చదువ ల��x? 43434343
�ాబట-C  �ేవ�" #ాజ�మ	 ] ±దwనుం(f �¾ల %Sంపబ(f, �x" ఫల!చుd
జనుల�Iయ�బడ�న" ]�� �ెప�చుTx`ను. 44444444 మ#Sయ	 ఈ #ాJ]ద
పడ�9ాడ� తpనకలsౖ��వ�ను %ా" అ�� ఎవ"]ద పడ�T° 9ా"" న>
�ేయ	నT:ను. 45454545 పK¥xనయ�జక;ల;ను ప#Sసయ	�ల;ను ఆయన �ె1ిuన



ఉపమ�నమ	లను V", తమ	4ను గ�#SdP� �ె12uన" గ\ ©̈ంA 46464646 ఆయనను
పటBC ��న సమయమ	 చూచుచుం(f#S %ా" జనులందరF ఆయనను పKవకNయ"
PQంA#S గనుక 9ా#S�I భయప(f#S.

మతN P సు9ారN 22మతN P సు9ారN 22మతN P సు9ారN 22మతN P సు9ారN 22

1111 P�సు 9ా#Sక;తN ర!చుdచు J#S%S ఉపమ�న #§J%ా ఇట6 T:ను. 2222
పరలkక#ాజ�మ	, తన క;మ�రF"�I 12ం(f6  Vందు�ేZిన ±క #ాàను
��>య	న`��. 3333 ఆ 12ం(f6  Vందుక; 1ిల;వబ(fన 9ా#S" ర1ిuంచుటక; అతడ�
తన�xసు లను పం1ినప�డ� 9ారF #ాTUల6 క ��P#S. 4444 �ా%ా అతడ�ఇ��%� Tx
Vందు ZిదzపరAయ	Tx`ను; ఎదుw  ల;ను ��\ V�న ప�వ�ల;ను వ¥�ంపబ(fనV;
అంతయ	 Zిదz  మ	%ా ఉన`��; 12ం(f6  Vందుక; రండ" 1ిల;వబ(fన 9ా#S��
�ెప�డ" 9E#³ �xసులను పం12ను %ా" 5555 9ారF లm�మ	 �ేయక, ఒకడ� తన
��లమ	నక;ను మ#S±కడ� తన వరNకమ	నక;ను 9:È6#S. 6666 త�I�న9ారF అత"
�xసులను పటBC ��" అవమ�నపరA చం1ి#S. 7777 �ాబట-C  #ాà �Åప ప(f తన
దండ6 ను పం1ి, ఆ నరహంతక;లను సంహ#SంA, 9ా#S పటCణమ	 తగలబ¿ట-C ం�ెను.
8888 అప�డతడ�12ం(f6  Vందు Zిదzమ	%ా ఉన`�� %ా" 1ిల;వబ(fన9ారF �ాతpK ల;
�ారF. 9999 గనుక #ాజమ�ర¶మ	లక; ��P ]క; కనబడ� 9ా#Sనంద#S" 12ం(f6
Vందుక; 1ిల;వ�డ" తన �xసుల�� �ె12uను. 10101010 ఆ �xసుల; #ాజమ�ర¶మ	లక;
��P �ెడi  9ా#STE! మంA9ా#STE! తమక; కనబ(fన9ా#S నంద#S" ��గ	�ేZి#S
గనుక Vందుక; వAdన9ా#S�� ఆ 12ం(f6  Wాల "ం(ెను. 11111111 #ాà కcరFdన` 9ా#S"
చూడ లkప>�I వAd, అక�డ 12ం(f6 వసN �మ	 ధ#Sంచు��న" ±క" చూA 12121212



ZL` ©̈తp(x, 12ం(f6  వసN �మ	ల�క ఇక�(f �³ల�గ	 వAdJ వ" అడ�గ%ా 9ాడ�
మ�"PQ� య	ం(ెను. 13131313 అంతట #ాà�" �ాళØ6  �ేతpల; కట-C  9:ల;పట-
*కట-లk"�I ��K Zి9Eయ	(f; అక�డ ఏడ�uను పండ�6  ��రFక;టయ	 ఉండ�న"
ప#S�xరక;ల�� �ె12uను. 14141414 �ా%ా 1ిల;వబ(fన 9ారF అTEక;ల;,
ఏరuరచబ(fన9ారF ��ంద#³ అ" �ె12uను. 15151515 అప�డ� ప#Sసయ	�ల; 9:È6 ,
మ�టలలk ఆయనను Aక;�పరచవలsన" ఆలkచన�ేయ	చు 16161616 బ¢ధక;(x, వ�
సత�వంతpడ9:ౖ య	ం(f, �ేవ�" మ�ర¶మ	 సత�మ	%ా బ¢¥�ంచుచుTx`వ"య	,
వ� ఎవ"" లm�12టCవ"య	, ¹మ�టమ	 ల�"9ాడవ"య	 ఎరFగ	దుమ	.
17171717 �³! ��చుచున`��? �?rసరFక; ప"`చుdట Tx�యమ�? �ా�x? మ���
�ెప�మ" అడ�గ	టక; Á̈#��ºయ	ల�� కcడ తమ hషp�లను ఆయన±దwక;
పం1ి#S. 18181818 P�సు 9ా#S �ెడ�తన ��#S%S9Eష¥xరFల�#ా, నT:`ందుక; Wó¥�ంచు
చుTx`రF? 19191919 పను`ర�క ±కట- Txక; చూప�డ" 9ా#S�� �ెపu%ా
9ా#ాయన±దwక; ఒక �ేTxరమ	1 �ెAd#S. 20202020 అప�(xయనఈ ర�పమ	ను
12ౖ9Kా తయ	 ఎవ#Sవ" 9ా#Sనడ�గ%ా 9ారF�?rసరFవ"#S. 21212121 అందు�ాయనఆల� %?r�ే
�?rసరFV �?rసరFనక;ను, �ేవ�"V �ేవ�"�I" �ె>6 ంచు డ" 9ా#S�� �ె12uను. 22222222
9ా#§మ�ట V" ఆశdర�ప(f ఆయనను V(fA 9:È6  ��P#S. 23232323
ప�నరF�xÍ నమ	ల�ద" �ె12u(f సదూw కయ	�ల; ఆ ��న మ	న ఆయన±దwక;
వAd 24242424 బ¢ధక;(x, ఒకడ� 1ిల6 ల; ల�క చ"��PనPQడల అత" స�దరFడ�
అత" ´µర�ను 12ం(f6 �ేZి��" తన స�దరF"�I సం�xనమ	 కల;గజ³య
వలsన" ¹ÌL �ె12uను; 25252525 మ�లk ఏడ�గ	రF స�దరF ల;ం(f#S; nదట-9ాడ�
12ం(f6 �ేZి��" చ"��PQను; అత"�I సం�xనమ	 ల�నందున అత" స�దరFడ�



అత" ´µర�ను ¬Zి��T:ను. 26262626 #?ండవ 9ాడ�ను మ�డవ 9ాడ�ను ఏడవ
9ా"వరక; అందరFను ఆల�%³ జ#S%SంA చ"��P#S. 27272727 అంద#S 9:నుక ఆ ZీN �య	
చ"��PQను. 28282828 ప�నరF�xÍ న మందు ఈ P�డ�గ	#Sలk ఆ�� ఎవ"�I ´µర�%ా
ఉండ�ను? ఆ�� �రంద#S�I" ´µర�%ా ఉం(ెను గ�x అ" ఆయనను అ(f%S#S. 29292929
అందుక; P�సుల�ఖనమ	లను%ా" �ేవ�" శ�IN"%ా" ఎరFగక ]రF
��రబడ�చుTx`రF. 30303030 ప�నరF�xÍ నమందు ఎవరFను 12ం(f6 �ేZి��నరF, 12ం(f6
�Iయ� బడరF; 9ారF పరలkకమందున` దూతలవలs2 ఉందురF. 31313131 మృతpల
ప�నరF�xÍ నమ	నుగ�#SdTEను అబµK }మ	 �ేవ� డను, ఇ¯ాqక; �ేవ�డను,
య��Åబ	 �ేవ�డT:ౖ య	Tx` న" �ేవ�డ� ]�� �ె1ిuనమ�ట ]రF చదువల��x?
32323232 ఆయన సyవ�ల�³ �ేవ�డ� %ా" మృతpలక; �ేవ�డ� �ాడ" 9ా#S�� �ె12uను.
33333333 జనుల�� V" ఆయన బ¢ధ �ాశdర�ప(f#S. 34343434 ఆయన సదూw కయ	�ల T°రF
మ�Pం�ెన" ప#S సయ	�ల; V" కc(fవAd#S. 35353535 9ా#Sలk ఒక ధర4Wా¯�N  
ప�ేశక;డ� ఆయనను Wó¥�ంచుచు 36363636 బ¢ధక;(x, ధర4 WాసN �మ	లk మ	ఖ����న
ఆజ® ఏద" అ(f%?ను. 37373737 అందు �ాయన ప�రÞహృదయమ	��ను 
ప�#ాÞ త4��ను  ప�రÞమనసుq��ను  �ేవ�(ైన పKభ	వ�ను 1LK!ంప
వలsననున��P�. 38383838 ఇ�� మ	ఖ� ���న��య	 nదట-��య	T:ౖన ఆజ® . 39393939
"ను`వలs  ��రFగ	9ా" 1LK!ంపవలsనను #?ండవ ఆజ®య	 �x"వంట-�ే. 40404040 ఈ
#?ండ� ఆజ®ల; ధర4 WాసN �మంతట-�I" పKవకNలక;ను ఆ¥xర��� య	న`వ" అత
"�� �ె12uను. 41414141 ఒకప�డ� ప#Sసయ	�ల; కc(fయ	ండ%ా P�సు 9ా#S" చూA
42424242 �×\సుN నుగ�#Sd ]�³! ��చు చున`��? ఆయన ఎవ" క;మ�రFడ" అ(f%?ను.
9ారF ఆయన �x�దు క;మ�రFడ" �ె1ిu#S. 43434343 అందు�ాయనఆల� %?r�ే TEను 



శతpK వ�లను  �ాదమ	ల �I\ంద ఉంచువరక; 44444444 వ� Tx క;(f�ారî�మ	న
కcరFdండ�మ" పKభ	వ�Tx పKభ	వ��� �ె12uను అ" �x�దు ఆయనను
పKభ	వ" ఆత4వలన ఏల �ెప� చుTx`డ�? 45454545 �x�దు ఆయనను పKభ	వ"
�ె1ిuనPQడల, ఆయన ఏల�గ	 అత"�I క;మ�రFడగ	న" 9ా#Sనడ�గ%ా 46464646
ఎవడ�ను మ�రFమ�ట �ెపuల�క��PQను. మ#Sయ	 ఆ ��నమ	నుం(f ఎవడ�ను
ఆయనను ఒక పKశ`య	 అడ�గ �ె%Sంపల�దు.
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1111 అప�డ� P�సు జనసమ�హమ	ల��ను తన hషp�ల... ��ను ఇట6 T:ను 2222
WాసుN  ల;ను ప#Sసయ	�ల;ను ¹ÌL 1ీఠమందు కcరFdండ�9ారF 3333 గనుక 9ారF
]�� �ెప�9ాట- న"`ట-" అనుస#SంA%?r ��ను(f, అPనను 9ా#S �I\యల��ప�న
�ేయక;(f; 9ారF �ెప�దు#³ %ా" �ేయరF. 4444 ¹య శక�మ	�ా" ´µర���న
బరFవ�ల; కట-C  మనుషp�ల భ	జమ	ల]ద 9ారF 12టBC దు#³%ా" తమ 9EK>��T:ౖన
9ాట-" కద>ంపTUల6 రF. 5555 మనుషp�లక; కనబడ�"!తNమ	 తమ పనుల"`య	
�ేయ	దురF; తమ రm#³క;ల; 9:డల;u%ాను తమ �ెంగ	ల; 12దwV%ాను
�ేయ	దురF; 6666 Vందులలk అగ\¯ాÍ నమ	లను సమ�జ మం��రమ	లలk
అగ\1ీఠమ	లను 7777 సంత �ధులలk వందన మ	లను మనుషp�ల�ేత బ¢ధక;ల"
1ిల;వబడ�టయ	 �ÅరFదురF. 8888 ]#?r�ే బ¢ధక;ల" 1ిల;వబడవదుw , ఒక�(ే ]
బ¢ధక;డ�, ]రందరF స�దరFల;. 9999 మ#Sయ	 భ�!]ద ఎవ"�?rనను తం(fK
అ" 1LరF12టCవదుw ; ఒక�(ే ] తం(fK; ఆయన పరలkకమందుTx`డ�. 10101010 మ#Sయ	
]రF గ	రFవ�ల" 1ిల;వబడవదుw ; �×\సుN ఒక�(ే ] గ	రFవ�. 11111111 ]లk అంద#SకంటM



%tపu9ాడ� ]క; ప#S�xరక;(ై య	ండవలsను. 12121212 తను`�xను ¼̈Adంచు
��ను9ాడ� త%S¶ంపబడ�ను; తను`�xను త%S¶ంచు��ను9ాడ� ¼̈Adంపబడ�ను. 13131313
అã�, 9Eష¥xరFలsౖన WాసుN  ల�#ా, ప#Sసయ	� ల�#ా, ]రF మనుషp�లPQదుట
పరలkక#ాజ�మ	ను మ�య	దురF; 14141414 ]రందులk పK9EhంపరF, పK9Ehంచు 9ా#S"
పK9Ehంప"య�రF. 15151515 అã�, 9Eష¥xరFలsౖన WాసుN  ల�#ా, ప#Sసయ	�ల�#ా, ఒక"
] మతమ	లk కల;ప���నుటక; ]రF సమ	దK మ	ను భ�!" చుట-Cవ�ెdదరF;
అతడ� క>Zినప�డ� అత" ]కంటM #?ండంతల; 16161616 అã�, అంధులsౖన
మ�ర¶దరîక;ల�#ా, ఒకడ� �ే9ా లయమ	��డ" ఒటBC 12టBC ��ంటM అందులk
ఏ!య	 ల�దు %ా" �ే9ాలయమ	లk" బం%ారమ	��డ" ఒటBC  12టBC ��ంటM 9ాడ�
�x"�I బదుz డ" ]రF �ెప�ద 17171717 అV9Eక;ల�#ా, అంధుల�#ా, ఏ�� %tపu��?
బం%ారమ�, బం%ారమ	ను ప#S�దzపరచు �ే9ాలయమ�? 18181818
మ#Sయ	బ>1ీఠమ	��డ" ±కడ� ఒటBC 12టBC ��ంటM, అందులk ఏ!య	 ల�దు
%ా", �x" 12ౖనుండ� అరuణమ	��డ" ఒటBC 12టBC ��ంటM �x"�I బదుz డ" ]రF
�ెప�దురF. 19191919 అV9Eక;ల�#ా, అంధుల�#ా, ఏ�� %tపu��? అరuణమ�, అరuణమ	ను
ప#S�దzపరచు బ>1ీఠమ�? 20202020 బ>1ీఠమ	��డ" ఒటBC 12టBC  ��ను9ాడ�, �x"
��డ"య	 �x" 12ౖనుండ� 9ాట"`ట-��డ"య	 ఒటBC 12టBC ��నుచుTx`డ�. 21212121
మ#Sయ	 �ే9ాలయమ	 ��డ" ఒటBC 12టBC ��ను9ాడ�, �x" ��డ"య	 అందులk
"వZించు9ా" ��డ"య	 ఒటBC 12టBC ��నుచుTx`డ�. 22222222 మ#Sయ	
ఆ�ాశమ	��డ" ఒటBC 12టBC ��ను9ాడ� �ేవ�" Zిం}సనమ	 ��డ"య	 �x"12ౖ"
కcరFdన`9ా" ��డ"య	 ఒటBC 12టBC ��ను చుTx`డ�. 23232323 అã�, 9Eష¥xరFలsౖన
WాసుN  ల�#ా, ప#Sసయ	� ల�#ా, ]రF ప��ºTxలkను ¯�ప�లkను yలకఱÃలkను



ప��యవ వంతp �ె>6 ంA, ధర4WాసN �మ	లk పK¥xన���న Vషయమ	లను, అన%ా
Tx�యమ	ను 24242424 అంధులsౖన మ�ర¶దరîక;ల�#ా, �ోమల�క;ండ� నటB6  వ(fయగట-C
ఒంటMను !ంగ	9ారF ]#³. 25252525 అã�, 9Eష¥xరFలsౖన WాసుN  ల�#ా, ప#Sసయ	�
ల�#ా, ]రF %ST:`య	 పæç6మ	ను 9:ల;పట ���z�ేయ	 దురF %ా" అV లkపల
�ోప���ను అ��ేం��Kయత�మ	 ��ను "ం(fయ	న`V. 26262626 గ	\ (fiప#Sసయ	�(x,
%ST:`య	 పæç6మ	ను 9:ల;పల ���zయగ	నటBC %ా మ	ందు 9ాట-లkపల
���z�ేయ	మ	. 27272727 అã�, 9Eష¥xరFలsౖన WాసుN  ల�#ా, ప#Sసయ	� ల�#ా, ]రF
సున`మ	��ట-Cన సమ�ధులను ��> య	Tx`రF. అV 9:ల;పల శృం%ారమ	%ా
అగపడ�ను %ా" లkపల చAdన9ా#S PQమ	కల��ను సమస 28282828 ఆల�%³ ]రF
9:ల;పల మనుషp� లక; Jమంతpల;%ా నగపడ�చుTx`రF %ా", లkపల
9Eష¥xరణ��ను అక\మమ	��ను "ం(f య	Tx`రF. 29292929 అã�, 9Eష¥xరFలsౖన
WాసుN  ల�#ా, ప#Sసయ	� ల�#ా, ]రF పKవకNల సమ�ధులను కట-C ంచుచు, J
మంతpల %�#§లను శృం%ా#Sంచుచు 30303030 మనమ	 మన2 1ితరFల ��నమ	లలk
ఉం(fనPQడల పKవకNల మరణ Vషయమ	లk3 9ా#S�� �ా>9ార��� య	ండక
��దుమ" �ెప���ందురF. 31313131 అందువలనTE ]రF పKవకNలను చం1ిన9ా#S
క;మ�రFలsౖ య	Tx`ర" ] ]ద ]#³ ¯ాm�మ	 �ెప���ను చుTx`రF. 32323232
]రFను ] 1ితరFల ప#Sమ�ణమ	 ప�#SN �ేయ	(f. 33333333 సరuమ	ల�#ా,
సరuసం�xనమ�, నరకhmను ] #³ల�గ	 త1ిuంచు��ందురF? 34343434 అందు�ేత
ఇ��%� TEను ] ±దwక; పKవకNలను జj® నులను WాసుN  లను పంప�చుTx`ను;
]రF 9ా#Sలk ��ంద#S" చం1ి Zిల;వ9Eయ	దురF, ��ంద#S" ]
సమ�జమం��రమ	లలk ��ర(xల�¾ 35353535 Jమంతp (ైన Á̈బ¿ల; రకNమ	



nదల;��" బ>1ీఠమ	నక;ను, �ే9ా లయమ	నక;ను మధ� ]రF చం1ిన
బర�×య క;మ�రFడగ	 జ?క#ా� రకNమ	వరక; భ�!]ద Aం��ంపబ(fన J
మంతpల రకNమంతయ	 ] ]���I వచుdను. 36363636 ఇవ"`య	 ఈ
తరమ	9ా#S]���I వచుdన" ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`ను. 37373737
PQర�షల�మ�, PQర�షల�మ�, పKవకNలను చంప�చును ±దwక;
పంపబ(fన9ా#S" #ాళ6�� ��టBC చును ఉండ� �xTx, �Å(f తన 1ిల6 లను #?క�ల�I\ం��
�³ల�గ	 �ేరFd ��నుT° ఆల�%³ TEనును  1ిల6 లను ఎT°`మ�రFల; �ేరFd
��నవలsన" య	ంట-" %ా" ]రF ఒల6 క��J#S. 38383838 ఇ��%� ] Pల;6  ]క;
Vడ�వబ(fయ	న`�� 39393939 ఇ��nదల;��"పKభ	వ� 1Lరట వచుd9ాడ�
సుN Jంపబడ�%ాక" ]రF �ెప� వరక; నను` చూడర" ]���ెప�చుTx`ను.
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1111 P�సు �ే9ాలయమ	నుం(f బయల;�ే#S 9:ళØ6 చుండ%ా... ఆయన hషp�ల; ఆ
�ే9ాలయప� కటCడమ	ల; ఆయనక; చూ1ింపవAd#S. 2222 అందు�ాయన ]రF
ఇవ"`య	 చూచుచుTx`రF గ�x; #ాJ]ద #ాP ±కట-PQ�నను ఇక�డ
">Aయ	ండక;ండ పడ�ోKయబడ�న" ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`న"
9ా#S�� అT:ను. 3333 ఆయన ఒÚవల ��ండ]ద కcరFdం(fయ	న`ప�డ�
hషp�ల�యన±దwక; ఏ�ాంతమ	%ా వAdఇV ఎప�డ� జరFగ	ను? 
#ాకడక;ను ఈ య	గసమ�1ిN �I" సూచనల�V? మ��� �ెప�మన%ా 4444 P�సు
9ా#S�� ఇట6 T:నుఎవడ�ను !మ	4ను ¹సపరచక;ండ చూచు��ను(f. 5555
అTEక;ల; Tx 1Lరట వAdTETE �×\సుN న" �ె1ిu పల;వ�#S" ¹స పర�ెదరF. 6666



మ#Sయ	 ]రF య	దzమ	లనుగ�#Sdయ	 య	దz  సమ��xరమ	లను గ�#Sdయ	
Vనబ¢దురF; ]రF కలవరపడక;ండ చూచు��ను(f. ఇV జరFగవలZియ	న`V
%ా" అంతమ	 9:ంటTE #ాదు. 7777 జనమ	]���I జనమ	ను #ాజ�మ	]���I
#ాజ�మ	ను ల�చును. 8888 అక�డక�డ కరవ�ల;ను భ�కంపమ	ల;ను కల;గ	ను;
ఇవ"`య	 9Eదన లక; �Kా రంభమ	. 9999 అప�డ� జనుల; !మ	4ను శ\మల
�ాల;�ేZి చం12దరF; ]రF Tx Txమమ	 "!తNమ	 సకల జనమ	ల�ేత
�ే�Ìింపబడ�దురF. 10101010 అTEక;ల; అభ�ంతరప(f, ±క"TUకడ� అపu%SంA
±క"TUకడ� �ే�ÌింతpరF. 11111111 అTEక;లsౖన అబదz  పKవకNల; వAd పల;వ�#S"
¹సపర�ెదరF; 12121212 అక\మమ	 VసN #Sంచుట�ేత అTEక;ల 1LKమ చల�6 రFను. 13131313
అంతమ	వరక; స ©̈ంAన9ా (ెవ(ో 9ా(ే ర�fంపబడ�ను. 14141414 మ#Sయ	 ఈ #ాజ�
సు9ారN సకల జనమ	లక; ¯ా�Ô�రÍ��� లkకమందంతటను పKక ట-ంపబడ�ను;
అటBతరF9ాత అంతమ	 వచుdను. 15151515 �ాబట-C  పKవకNPQ�న �x"P�ల;�x�#ా
�ెపuబ(fన Txశనకర���న Á̈యవసుN వ� ప#S�దzసÍలమందు "ల;చుట ]రF
చూడ%ాTEచదువ�9ాడ� గ\ ©̈ంచు%ాక 16161616 య�దయలk ఉండ�9ారF ��ండలక;
�ా#S��వలsను 17171717 !�ెw]ద ఉండ�9ాడ� తన Pంట-లkనుం(f ఏ�ైనను ¬Zి��"
��వ�టక; ��గకcడదు; 18181818 ��లమ	లk ఉండ� 9ాడ�, తన బటCల; ¬Zి��"
��వ�టక; ఇంట-�I #ాకcడదు. 19191919 అã�, ఆ ��నమ	లలk గ#S»ణ	లక;ను
�ా>చుd9ా#S�I" శ\మ. 20202020 అప�డ� మ} శ\మ కల;గ	ను గనుక ]రF
�ా#S��వ�ట చ>�ాలమం�ైనను VW\ా ంJ��నమం�ైనను సంభVంపక;ండవలsన"
�Kా #SÍంచు(f. 21212121 లk�ారంభమ	 నుం(f ఇపuట-వరక;ను అట-C  శ\మ కల;గల�దు, ఇక
ఎప� డ�ను కల;గబ¢దు. 22222222 ఆ ��నమ	ల; తక;�వ �ేయబడక ��Pన PQడల



ఏ శ#§#Sయ	 త1ిuంచు��నడ�. ఏరuరచ బ(fన9ా#S "!తNమ	 ఆ ��నమ	ల;
తక;�వ �ేయబడ�ను. 23232323 ఆ �ాలమందు ఎవ(ైననుఇ��%� �×\సుN  ఇక�డ ఉTx`డ�,
అక�డ ఉTx`డ� అ" �ె1ిuనPQడల నమ4 క;(f. 24242424 అబదzప� �×\సుN ల;ను
అబదzప� పKవకNల;ను వAd, ¯ాధ�����ే ఏరuరచబ(fన 9ా#S" స ©̈తమ	
¹సపరచు ట�?r %tపu సూచక �I\యలను మహ�x�ర�మ	లను కనబర�ెదరF. 25252525
ఇ��%� మ	ందు%ా TEను ]�� �ె1ిuయ	Tx`ను. 26262626 �ాబట-C  ఎవ#?rననుఇ��%�
అరణ� మ	లk ఉTx`డ" ]�� �ె1ిuనను 9:ళ6క;(fఇ��%� లkప> గ��లk
ఉTx`డ" �ె1ిuనను నమ4క;(f 27272727 ��రFప� త�రFuన ప�ట-C  పడమట-వరక;
ఏల�గ	 కనబడ�T° ఆల�%³ మనుష�క;మ�రF" #ాకడయ	 నుండ�ను. 28282828 1ీనుగ	
ఎక�డ ఉన`�ో అక�డ గదwల; ��గవ�ను. 29292929 ఆ ��నమ	ల శ\మ మ	%SZిన
9:ంటTE *కట- సూరF�" కమ	4ను, చందుK డ� �ాంJ" ఇయ�డ�, ఆ�ాశమ	నుం(f
నmతKమ	ల; #ాల;ను, ఆ�ాశమంద> శక;N ల; కద>ంప బడ�ను. 30303030 అప�డ�
మనుష�క;మ�రF" సూచన ఆ�ాశ మందు కనబడ�ను. అప�డ� మనుష�
క;మ�రFడ� పK´µ వమ	��ను మ} మ ©̈మ��ను ఆ�ాశ �¤ఘ�ర�ఢ�(ై
వచుdట చూA, భ�!]దను 31313131 మ#Sయ	 ఆయన %tపu బ�ర�� తన
దూతలను పంప�ను. 9ారF ఆ�ాశమ	 ±క� ఈ Aవరనుం(f ఆ Aవరవరక;
నల;��క;�లనుం(f ఆయన ఏరuరచు��"న9ా#S" ��గ	�ేతpరF. 32323232 అం¸రప�
�ెటBC ను చూA ఒక ఉపమ�నమ	 TEరFd ��ను(f. అం¸రప���మ4 ల�త�ై
A%S#Sంచునప�డ� వసంత �ాలమ	 Pంక స]పమ	%ా ఉన`ద" ]క;
�ె>య	ను. 33333333 ఆ పK�ార�¤ ]#§ సంగతpల"`య	 జరFగ	ట చూచు నప�డ�
ఆయన స]పమ	నTE, �x�రమ	దగ¶రTE య	Tx` డ" �ె>Zి��ను(f. 34343434



ఇవ"`య	 జరFగ	వరక; ఈ తరమ	 గJంపద" "శdయమ	%ా ]��
�ెప�చుTx`ను. 35353535 ఆ�ాశమ	ను భ�!య	 గJంచును %ా" Tx మ�టల; ఏ
మ�తKమ	ను గJంపవ�. 36363636 అP�ే ఆ ��నమ	ను గ�#Sdయ	 ఆ
గ(fయనుగ�#Sdయ	 తం(fK మ�తK�¤ (PQరFగ	ను) %ా", P� మనుషp�(ైనను
పరలkకమంద> దూతలsౖ నను క;మ�రF(ైనను ఎరFగరF. 37373737 T°వహÑ ��నమ	ల;
ఏల�గ	ం(ెT° మనుష�క;మ�రF" #ాకడయ	ను ఆల�%³ ఉండ�ను. 38383838
జలపKళయమ	నక; మ	ందట- ��నమ	లలk T°వహÑ ఓడలk"�I 9:È6న
��నమ	వరక;, 9ారF Jనుచు �xK గ	చు 12ం(f6 �ేZి��నుచు 12ం(f6 �Iచుdచునుం(f 39393939
జలపKళయమ	వAd అంద#S" ��టBC ��"��వ� వరక; ఎరFగక ��P#S; ఆల�గ	నTE
మనుష�క;మ�రF" #ాకడ ఉండ�ను. 40404040 ఆ �ాలమ	న ఇదwరF ��లమ	లk
ఉందురF, ఒకడ� ¬Zి ��"��బడ�ను ఒకడ� V(fA 12టCబడ�ను. 41414141 ఇదwరF ZీN �ల;
JరFగ> VసరFచుందురF, ఒక�ె ¬Zి��" ��బడ�ను, ఒక�ె V(fA12టCబడ�ను. 42424242
�ావ�న ఏ ��నమ	న ] పKభ	వ� వచుdT° ]క; �ె>యదు గనుక ��లక;వ%ా
నుండ�(f. 43434343 ఏ జjమ	న �ొంగవచుdT° Pంట- యజ మ�ను"�I
�ె>Zియ	ం(fనPQడల అతడ� ��లక;వ%ా ఉం(f తన Pంట-�I కన`మ	
9Eయ"య�డ" ]#?రFగ	దురF. 44444444 ]రను��న" గ(fయలk
మనుష�క;మ�రFడ� వచుdను గనుకTE ]రFను Zిదzమ	%ా ఉండ�(f. 45454545
యజమ�నుడ� తన Pంట-9ా#S�I త%Sన9Eళ అన`మ	 12టBC టక; 9ా#S12ౖన ఉంAన
నమ4క���న9ాడ�ను బ	��zమంతpడ�T:ౖన �xసు (ెవడ�? 46464646 యజమ�నుడ�
వAdనప�డ� ఏ �xసుడ� ఈల�గ	 �ేయ	చుండ�ట అతడ� కను%tనుT° ఆ
�xసుడ� ధను�డ�. 47474747 అతడ� తన య�వ�xZిN]ద 9ా" నుంచున" ]��



"శdయమ	%ా �ెప�చుTx`ను. 48484848 అP�ే దుషpC  (ైన ±క �xసుడ�Tx
యజమ�నుడ� ఆలస�మ	 �ేయ	చుTx`డ" తన మనసుqలk అను��" 49494949
తన��(f �xసులను ��టC  nదల;12ట-C , �xK గ	బ¢తpల�� Jనుచు �xK గ	చునుంటM
50505050 ఆ �xసుడ� క"12టC" ��నమ	లkను 9ాడను��న" గ(fయలkను 9ా"
యజమ�నుడ� వAd, 9ా"" న#S�IంA 9Eష¥xరFల�� కcడ 9ా"�I �ాల; "య
!ంచును. 51515151 అక�డ ఏడ�uను పండ�6  ��రFక;టయ	 నుండ�ను.

మతN P సు9ారN 25మతN P సు9ారN 25మతN P సు9ారN 25మతN P సు9ారN 25

1111 పరలkక#ాజ�మ	, తమ ��Vట«ల; పటBC ��" 12ం(f6  క;మ�రF" ఎదు#t�నుటక;
బయల;�ే#Sన ప��మం�� కన� కలను ��>య	న`��. 2222 �#Sలk అPదుగ	రF
బ	��zల�" 9ారF, అPదుగ	రF బ	��z గల9ారF. 3333 బ	��z  ల�"9ారF తమ ��Vట«ల;
పటBC ��" తమ��కcడ నూT: ¬Zి��"��ల�దు. 4444 బ	��z గల9ారF తమ
��Vట«ల��కcడ Zి�ెwలలk నూT: ¬Zి ��"��P#S. 5555 12ం(f6 క;మ�రFడ� ఆలస�మ	
�ేయ%ా 9ారందరF క;"�I "��Kంచు చుం(f#S. 6666 అరz#ాJK9Eళ ఇ��%�
12ం(f6 క;మ�రFడ�, అత"" ఎదు#t�న రం(f అను �³క Vనబ(ెను. 7777 అప�డ� ఆ
కన�కలందరF ల�A తమ ��Vట«లను చక�పరA#S %ా" 8888 బ	��zల�" ఆ కన�కల;
మ� ��Vట«ల; ఆ#S��వ�చున`V గనుక ] నూT:లk ��ం�ెమ	 మ��Iయ	�డ"
బ	��z గల9ా#Sన(f%S#S. 9999 అందుక; బ	��z గల కన�కల;మ�క;ను ]క;ను ఇ��
�xల�ే¹, ]రF అమ	49ా#S±దwక; ��P ��ను���నుడ" �ె1ిu#S. 10101010 9ారF
��నబ¢వ�చుండ%ా 12ం(f6 క;మ�రFడ� వ�ెdను, అప�డ� Zిదzప(f య	న`9ారF
అత"�� కcడ 12ం(f6  Vందుక; లkప>�I ��P#S; 11111111 అంతట తల;ప� 9Eయబ(ెను.



ఆ తరF 9ాత త�I�న కన�కల; వAdఅయ��, అయ��, మ�క; తల;ప� ¬య	మ"
అడ�గ%ా 12121212 అతడ�!మ	4 T:రFగన" ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`నT:ను.
13131313 ఆ ��న��� నను గ(fయPQ�నను ]క; �ె>యదు గనుక ��లక;వ%ా ఉండ�(f.
14141414 (పరలkక#ాజ�మ	) ఒక మనుషp�డ� �ేWాంతరమ	నక; పKయ�ణ��� తన
�xసులను 1ి>A తన ఆZిN " 9ా#S కపu %SంAనటB6 ండ�ను. 15151515 అతడ� ఒక"�I
అPదు తల�ంతpలను1 ఒక"�I #?ండ�, ఒక"�I ఒకట-య	 ఎవ" ¯ామరÍ~మ	
��ప�న 9ా"�IAd, 9:ంటTE �ేWాంతరమ	 ��PQను. 16161616 అPదు తల�ంతpల;
¬Zి��"న9ాడ� 9:È6  9ాట-�� 9ా��ారమ	 �ేZి, మ#S అPదు తల�ంతpల; సం�ా
��ం�ెను. 17171717 ఆల�గ	నTE #?ండ� ¬Zి��"న9ాడ� మ#S #?ండ� సం�ా��ం�ెను. 18181818
అP�ే ఒక తల�ంతp ¬Zి��"న9ాడ� 9:È6 , భ�! తKV� తన యజమ�ను"
¯�మ	4 �xA12టMCను. 19191919 బహÑ �ాల���న తరF9ాత ఆ �xసుల యజమ�నుడ�
వAd 9ా#S±దw  లsక� చూచు��T:ను. 20202020 అప�డ� అPదు తల�ంతpల;
¬Zి��"న9ాడ� మ#S అPదు తల�ంతpల; �ెAdఅయ��, వ� Txక; అPదు
తల�ంతpలపu%SంA J9E; అVయ	%ాక మ#S యPదు తల�ంతpల; సం�ా
��ంAJన" �ె12uను. 21212121 అత" యజమ�నుడ�భæÀ, నమ4క ���న మంA
�xసు(x, వ� ఈ ��ం�ెమ	లk నమ4క మ	%ా ఉంట-V, "ను`
అTEక���న9ాట-]ద "య!ం�ెదను,  యజమ�ను" సం��షమ	లk
�ాల;��ందుమ" అత 22222222 ఆల�%³ #?ండ� తల�ంతpల; ¬Zి��"న9ాడ�
వAdఅయ��, వ� Txక; #?ండ� తల�ంతpలపu%SంAJ9E అVయ	 %ాక మ#S #?ండ�
తల�ంతpల; సం�ా��ంAJన" �ె12uను. 23232323 అత" యజమ�నుడ�భæÀ,
నమ4క���న మంA �xసు(x, వ� ఈ ��ం�ెమ	లk నమ4కమ	%ా ఉంట-V, "ను`



అTEక���న9ాట-]ద "య!ం�ెదను,  యజమ� ను" సం��షమ	లk �ాల;

��ందుమ" అత 24242424 తరF9ాత ఒక తల�ంతp ¬Zి��"న9ాడ�ను వAd -- అయ��,
వ� VతN"�bట �Åయ	9ాడవ�ను, చల6 " �bట పంట కcరFd��ను9ాడవ�T:ౖన
క� Sనుడవ" TET:రFగ	 దును 25252525 గనుక TEను భయప(f, 9:È6   తల�ంతpను
భ�!లk �xA12ట-CJ"; ఇ��%� �� వ� ¬Zి��నుమ" �ె12uను. 26262626 అందుక;
అత" యజమ�నుడ� 9ా"" చూA¯�మ#S9:ౖన �ెడi  �xసు(x, TEను VతN"�bట
�Åయ	9ాడను, చల6 " �bట పంట కcరFd��ను9ాడన" వ� ఎరFగ	దు9ా? 27272727
అట6 P�ే వ� Tx ¯�మ	4 ¯ాహÑ�ారFల±దw ఉంచ వలZి య	ం(ెను; TEను
వAd వ(fi��కcడ Tx ¯�మ	4 ¬Zి��"య	ందుTE అ" �ె1ిu 28282828 ఆ తల�ంతpను
9ా" ±దwనుం(f ¬Zి9EZి, ప�� తల�ంతpల; గల9ా" �Iయ	�(f. 29292929 క>%Sన
పKJ9ా"�I ఇయ�బడ�ను అత"�I సమృ��z  కల;గ	ను; ల�"9ా"±దwనుం(f
9ా"�I క>%Sన��య	 ¬Zి 9Eయబడ�ను. 30303030 మ#Sయ	 ప"�Iమ�>న ఆ �xసు"
9:ల;పట- *కట-లk"�I ��K Zి9Eయ	(f; అక�డ ఏడ�uను పండ�6  ��రFక;టయ	
ఉండ�నT:ను. 31313131 తన మ ©̈మ�� మనుష�క;మ�రFడ�ను ఆయన�� కcడ
సమసN  దూతల;ను వచుdనప�డ� ఆయన తన మ ©̈మగల Zిం}సనమ	]ద
ఆZీను(ై య	ండ�ను. 32323232 అప�డ� సమసN  జనమ	ల; ఆయనPQదుట ��గ	
�ేయబడ�దురF; %tల6 9ాడ� �¤కలలkనుం(f %tఱÃలను 9EరFపరచునటB6  ఆయన
9ా#S" 9EరFపరA 33333333 తన క;(f9:ౖప�న %tఱÃలను ఎడమ9:ౖప�న �¤క లను
"ల;వబ¿టBC ను. 34343434 అప�డ� #ాà తన క;(f9:ౖప�న ఉన`9ా#S" చూATx
తం(fK�ేత ఆ�ర���ంపబ(fన9ార ల�#ా, రం(f; లkకమ	 ప�ట-Cన�� nదల;��"
]��రక; Zిదzపరచబ(fన #ాజ�మ	ను స�తంJKంచు��ను(f. 35353535 TEను



ఆక>%tంట-", ]రF Txక; ´¢జనమ	 12ట-CJ#S; ద1ిu %tంట-", Txక;
�xహ!AdJ#S, పర�ేhT:ౖ య	ంట-" నను` �ేరFd��ంట-#S; 36363636 ��గంబ#ST:ౖ
య	ంట-", Txక; బటC  >AdJ#S; #�%ST:ౖయ	ంట-", నను` చూడవAdJ#S; �ెర
¯ాలలk ఉంట-" Tx±దwక; వAdJర" �ెప�ను 37373737 అందుక;
Jమంతpల;పKభ	9ా, PQప�డ� వ� ఆక>%t "య	ండ�ట చూA
�ా}ర!Ad JVు? వ� ద1ిu%t" య	ండ�ట చూA PQప�డ�
�xహ!AdJVు? 38383838 ఎప�డ� పర�ేh9:ౖ య	ండ�ట చూA "ను` �ేరFd��ంట-!?
��గంబ#S9:ౖ య	ండ�ట చూA బటC>AdJVు? 39393939 ఎప�డ� #�%S9:ౖ
య	ండ�టPQ�నను, �ెర¯ాలలk ఉండ�టPQ�నను, చూA, ±దwక; వAdJమ"
ఆయనను అ(f%?దరF. 40404040 అందుక; #ాà!�I�> అల;uలsౖన PÀ Tx స�దరF
లలk ఒక"�I ]రF �ేZిJ#S గనుక Txక; �ేZిJర" "శd యమ	%ా ]��
�ెప�చుTx`న" 9ా#S�� అనును. 41414141 అప�(xయన PQడమ9:ౖప�న ఉండ�9ా#S"
చూAశ1ింప బ(fన9ారల�#ా, నను` V(fA అప9ా���I"3 9ా" దూతల క;ను
Zిదzపరచబ(fన "�x�%S`లk"�I ��వ�(f. 42424242 TEను ఆక>%tంట-", ]రF Txక;
´¢జనమ	 12టCల�దు; ద1ిu %tంట-", ]రF Txక; �xహ!య�ల�దు; 43434343 పర�ేhT:ౖ
య	ంట-", ]రF నను` �ేరFd��నల�దు; ��గంబ#ST:ౖ య	ంట-", ]రF Txక;
బటC>య�ల�దు; #�%ST:ౖ �ెర ¯ాలలk ఉంట-", ]రF నను` చూడ #ాల�ద" �ెప�ను.
44444444 అందుక; 9ారFనుపKభ	9ా, �¤��ప�డ� వ� ఆక>%t" య	ండ�టPQ�నను,
ద1ిu%t"య	ండ�టPQ�నను, పర�ేh9:ౖ య	ండ�టPQ�నను, ��గంబ#S9:ౖ

య	ండ�టPQ�నను, #�%S9:ౖ య	ండ�ట¸ 45454545 అందు�ాయన!�I�> అల;uలsౖన
�#Sలk ఒక"�?rనను ]రF ఈల�గ	 �ేయల�దు గనుక Txక; �ేయల�ద" ]��



"శdయమ	%ా �ెప�చుTx`న" 9ా#S�� అనును. 46464646 �రF "త�hmక;ను
Jమంతpల; "త�yవమ	నక;ను ��వ�దురF.

మతN P సు9ారN 26మతN P సు9ారN 26మతN P సు9ారN 26మతN P సు9ారN 26

1111 P�సు ఈ మ�టల"`య	 �ె1ిu �x>ంAన తరF 9ాత జ#S%Sన�ేమన%ా ఆయన
తన hషp�లను చూA 2222 #?ండ� ��నమ	లsౖన 1ిమ4ట ప¯ా�పండ�గ
వచుdన"య	, అప�డ� మనుష�క;మ�రFడ� Zిల;వ9Eయబడ�ట�?r అపu
%Sంపబడ�న"య	 ]క; �ె>య	న" �ె12uను. 3333 ఆ సమయ మ	న
పK¥xనయ�జక;ల;ను పKజల 12దwల;ను కయప అను పK¥xనయ�జక;"
మం��రమ	లk"�I కc(fవAd 4444 P�సును మ�ã�ాయమ	�ేత పటBC ��",
చంపవలsన" P�క��� ఆలkచన �ేZి#S. 5555 అP�ే పKజలలk అల6 #S కల;గక;ండ�
నటB6 పండ�గలk వదw" �ెప���"#S. 6666 P�సు బéత"యలk క;ష¡ #�%SPQ�న Zీ¹ను
ఇంట నున`ప�డ�, 7777 ఒక ZీN � !�I�> Vల;వగల అతN రFబ	(fi  ¬Zి��"
ఆయన±దwక; వAd, ఆయన ´¢జనమ	నక; కcరFdండ%ా �x"" ఆయన
తల]ద ��Z2ను. 8888 hషp�ల; చూA �Åపప(fఈ నషC��ందుక;? 9999 �º"" %tపu
9:లక; అ!్మ áదల �Iయ�వచుdTE అ"#S. 10101010 P�సు ఆ సంగJ �ె>Zి ��"ఈ ZీN �
Tx Vషయ��� ±క మంA �ార�మ	 �ేZ2ను; ఈ��ను ]#³ల
�¾ందర12టBC చుTx`రF? 11111111 áదలsల6 ప�డ� ]��కcడ ఉTx`రF. %ా" TET:ల6 ప�డ�
]�� కcడ ఉండను. 12121212 ఈ�� PÀ అతN రF Tx శ#§రమ	 ]ద ��Zి Tx భ�¯ాÍ పన
"!తNమ	 �º"" �ేZ2ను. 13131313 సర�లkకమందు ఈ సు9ారN ఎక�డ పKకట-ంపబడ�T°,
అక�డ ఈ�� �ేZిన��య	 ఈ�� జj® ప�ారÍమ	%ా పKశంZింపబడ�న" ]��



"శdయమ	%ా �ెప�చుTx` న" 9ా#S�� అT:ను. 14141414 అప�డ� పం(ెKండ�మం��లk
TUకడగ	 ఇస�#Sãతp య��x, పK¥xనయ�జక;ల±దwక; 9:È6  15151515 TETxయ
నను ]కపu%SంAనPQడల Tx�³! ఇతpN ర" 9ా#Sన(f%?ను. అందుక; 9ారF
మ	పu�� 9:ం(f Txణమ	ల; త�A 9ా"�I ఇAd#S. 16161616 9ాడపuట-నుం(f ఆయనను
అపu%Sంచుటక; త%Sన సమయమ	 క"12టBC  చుం(ెను. 17171717 ప�>య" #tటMCల
పండ�గలk nదట- ��నమందు, hషp�ల; P�సుTUదwక; వAdప¯ా�ను
భ	�ంచుటక; �¤మ	 ��రక; ఎక�డ Zిదzపరచ %�రFచుTx`వ" అ(f %S#S. 18181818
అందు�ాయన]రF పటCణమందున` ఫల�" మనుషp�"±దwక; 9:È6Tx
�ాలమ	 స]ప���య	న`��; Tx hషp�ల�� కcడ  Pంట ప¯ా�ను
ఆచ#Sం�ెదన" బ¢ధక;డ� �ెప�చుTx`డ" అత"�� �ె 19191919 P�సు తమ
�ాజj® 1ింAన పK�ారమ	 hషp�ల; �ేZి ప¯ా�ను ZిదzపరA#S. 20202020
¯ాయం�ాల���నప�డ� ఆయన పం(ెKండ�మం�� hషp�ల��కcడ ´¢జనమ	నక;
కcరFdం (ెను. 21212121 9ారF ´¢జనమ	 �ేయ	చుండ%ా ఆయన]లk ఒకడ� నను`
అపu%Sంచున" ]�� "శdయమ	%ా �ెప� చుTx`నT:ను. 22222222 అందుక; 9ారF
బహÑ దుఃఖప(f పKJ 9ాడ�నుపKభ	9ా, TETx? అ" ఆయన నడ�గ%ా 23232323
ఆయనTx��కcడ �ాతKలk �ెP� మ	ంAన9ా (ెవ(ో 9ా(ే నను`
అపu%Sంచు9ాడ�. 24242424 మనుష�క;మ� రF"గ�#Sd 9Kా యబ(fన పK�ారమ	 ఆయన
��వ� చుTx`డ� %ా" PQవ"�ేత మనుష�క;మ�రFడ� అపu %Sంపబడ�చుTx`(ో
ఆ మనుషp�"�I శ\మ; ఆ మను షp�డ� ప�ట-Cయ	ండ"PQడల 9ా"�I �¤ల"
�ె12uను. 25252525 ఆయనను అపu%SంAన య��xబ¢ధక;(x, TETx? అ" అడ�గ%ా
ఆయనవన`టäC  అT:ను. 26262626 9ారF ´¢జనమ	 �ేయ	చుండ%ా P�సు ఒక #tటMC



పటBC ��", �x" Tx�ర���ంA, V#SA తన hషp�ల�IAd ]రF ¬Zి��" Jను(f; ఇ��
Tx శ#§రమ" �ె12uను. 27272727 మ#Sయ	 ఆయన %ST:` పటBC ��" కృతజ®�xసుN తpల;
�ె>6 ంA 9ా#S�IAd�º"లk"�� ]రందరF �xK గ	(f. 28282828 ఇ�� Tx రకNమ	, అన%ా
�ాపmమ�పణ "!తNమ	 అTEక;ల ��రక; Aం��ంపబడ�చున` "బంధన1 రకNమ	.
29292929 Tx తం(fK #ాజ�మ	లk ]��కcడ TEను ఈ �xK �Ôరసమ	 ��\ తN  ��%ా �xK గ	
��నమ	వరక;, ఇకను �x" �xK గన" ]�� �ెప�చుTx`నT:ను. 30303030 అంతట 9ారF
�×రNన �ా(f ఒÚవల ��ండక; 9:È6#S. 31313131 అప�డ� P�సు 9ా#S" చూAఈ #ాJK
]రందరF Tx Vషయ��� అభ�ంతరప(ెదరF, ఏలయన%ా%tఱÃల �ాప#S"
��టBC దును, మందలk" %tఱÃల; �ెద#S��వ�ను అ" 9Kా యబ(f య	న`�� గ�x. 32323232
TEను ల�Aన తరF9ాత ]కంటM మ	ందు%ా గ>లయక; 9:æç6 ద నT:ను. 33333333
అందుక; 1LతpరF Vషయ��� అందరF అభ�ంతర ప(fనను TEను ఎప�డ�ను
అభ�ంతరపడన" ఆయన�� �ెపu%ా 34343434 P�సు అత" చూAఈ #ాJK �Å(f
కcయక మ	ను1L వ� నను` ఎరFగన" మ	మ�4రF �ె12uదవ" ��
"శdయమ	%ా �ెప�చుTx`నT:ను. 35353535 1Lతp#ాయనను చూATEను ��కcడ
�xవవలZివAdనను, "ను` ఎరFగ న" �ెపuనT:ను; అ�ేపK�ారమ	
hషp�లందరF అ"#S. 36363636 అంతట P�సు 9ా#S��కcడ %?�ేqమTE అనబ(fన �bట-�I
వAdTEను అక�(f�I 9:È6  �Kా రÍన�ేZి వచుd వరక; ]#Sక�డ కcరFdండ�డ"
hషp�ల�� �ె1ిu 37373737 1LతpరFను జ?బ¿దP PదwరF క;మ�రFలను 9:ంటబ¿టBC ��"
��P, దుఃఖపడ�టక;ను Aం�x�\ా ంతpడగ	టక;ను nదల; 12టMCను. 38383838 అప�డ�
P�సుమరణమగ	 నంత%ా Tx �Kా ణమ	 బహÑ దుఃఖమ	లk మ	"%Sయ	న`��;
]రF ఇక�డ ">A, Tx��కcడ ��లక;వ%ా నుండ� డ" 9ా#S�� �ె1ిu 39393939 ��ంత



దూరమ	 9:È6 , ¯ా%Sలప(f Tx తం(öK, ¯ాధ�����ే ఈ %ST:` Tx±దwనుం(f �¾ల%S
��"మ	4, అPనను Tx PషCపK�ారమ	 �ాదు  AతNపK�ార�¤ �ా"మ4"
�Kా #SÍం�ెను. 40404040 ఆయన మరల hషp�ల±దwక; వAd, 9ారF "��Kంచుట చూAఒక
గ(fయPQ�నను Tx��కcడ �¤లa�"య	ండల�#ా? 41414141 ]రF Wóధనలk
పK9Ehంచక;ండ�నటB6  ��లక;వ%ా ఉం(f �Kా రÍన�ేయ	(f; ఆత4 Zిదz�¤ %ా"
శ#§రమ	 బల ß̈న మ" 1LతpరF�� �ె1ిu 42424242 మరల #?ండవమ�రF 9:È6Tx తం(öK,
TEను �º"" �xK %S�ేTE %ా" P�� Tx±దwనుం(f �¾ల%S ��వ�ట
¯ాధ�మ	�ా"PQడల,  AతN�¤ Zి��z ంచు %ాక అ" �Kా #SÍంA 43434343 J#S%S వAd, 9ారF
మరల "��Kం చుట చూ�ెను; ఏలయన%ా 9ా#S కను`ల; ´µరమ	%ా ఉం(ెను. 44444444
ఆయన 9ా#S" మరల V(fA 9:È6 , ఆ మ�టల� �ెప�చు మ�డవ మ�రF
�Kా రÍన�ేZ2ను. 45454545 అప�(xయన తన hషp�ల±దwక; వAdఇక "దK��P
అలసట ¬రFd ��ను(f; ఇ��%� ఆ గ(fయవAd య	న`��; మనుష�క;మ� రFడ�
�ాప�ల�ేJ�I అపu%Sంపబడ�చుTx`డ�; 46464646 లsం(f 9:ళØ6 దమ	; ఇ��%� నను`
అపu%Sంచు9ాడ� స]1ింA య	Tx`డ" 9ా#S�� �ె12uను. 47474747 ఆయన ఇంకను
మ�టల�డ�చుండ%ా పం(ెKండ� మం��లk ఒకడగ	 య��x వ�ెdను. 9ా"��కcడ
బహÑ జనసమ�హమ	 కతpN ల; గ	��యల; పటBC ��" పK¥xన
య�జక;ల±దwనుం(fయ	 పKజల 12దwల±దw  నుం(fయ	 వ�ెdను. 48484848
ఆయనను అపu%Sంచు9ాడ�TET:వ #S" మ	దుw 12టBC ��ందుT° ఆయTE P�సు;
ఆయనను పటBC ��నుడ" 9ా#S�I గ	రFతp �ె1ిu 49494949 9:ంటTE P�సు TUదwక;
వAdబ¢ధక;(x, క; �భమ" �ె1ిu ఆయనను మ	దుw  12టBC ��T:ను. 50505050
P�సు�ె>�ా(x, వ� �ేయవAd న�� �ేయ	మ" అత"�� �ెపu%ా 9ారF



దగ¶రక; వAd ఆయన]దప(f ఆయనను పటBC ��"#S. 51515151 ఇ��%� P�సు�� కcడ
ఉన`9ా#Sలk ఒకడ� �ెP� �xA, కJN  దూZి పK¥xనయ�జక;" �xసు" ��ట-C , 9ా"
�ెV �ెగన#S�?ను. 52525252 P�సు కJN  వరలk J#S%S 12టBC మ	; కJN  పటBC ��ను
9ారందరF కJN�ేతTE నhంతpరF. 53535353 ఈ సమయమ	న TEను Tx తం(fK"
9Eడ���నల�న"య	, 9Eడ���"నPQడల ఆయన పం(ెKండ� ZLTx
వ��హమ	లకంటM1 ఎక;�వ మం�� దూతలను ఇప�(ే Txక; పంపడ"య	
వను��ను చుTx`9ా? 54545454 TEను 9Eడ���"న PQడలఈల�గ	 జరFగ వలsనను
ల�ఖనమ	 ఏల�గ	 T:ర9EరFన" అత"�� �ె12uను. 55555555 ఆ గ(fయలkTE P�సు
జనసమ�హమ	లను చూAబం�� ��టB�ొంగ]���I వAdనటBC  కతpN ల��ను
గ	��యల��ను నను` పటBC ��నవAdJ#ా? TEను అను��నమ	 �ే9ాలయ మ	లk
కcరFdం(f బ¢¥�ంచుచున`ప�డ� ]రF నను` పటBC ��నల�దు. 56565656 అP�ే పKవకNల
ల�ఖనమ	ల; T:ర9EరF నటB6  ఇదంతయ	 జ#S%?న" �ె12uను. అప�డ� hషp�
లందరF ఆయనను V(fA �ా#S��P#S. 57575757 P�సును పటBC ��"న9ారF
పK¥xనయ�జక;(ైన కయప ±దwక; ఆయనను ¬Zి��"��%ా, అక�డ
WాసుN  ల;ను 12దwల;ను కc(fయ	ం(f#S. 58585858 1LతpరF పK¥xనయ�జక;"
Pంట-మ	ం%Sట-వరక;, ఆయనను దూరమ	నుం(f 9:ంబ(fంA లkప>�I ��P�º"
అంత �¤మవ�T° చూడవలsన" బంట:K తpల��కcడ కcరFdం(ెను. 59595959
పK¥xనయ�జక; ల;ను, మ} సభ9ారందరFను, P�సును చంపవలsన"
ఆయనక; V#�ధమ	%ా అబదz¯ాm�మ	 9:దక;చుం(f#S �ా" 60606060
అబదz¯ా{లTEక;ల; వAdనను ¯ాm��¤!య	 �ొరకల�దు. 61616161 తpదక; ఇదwరF
మనుషp�ల; వAd�డ� �ే9ాలయమ	ను పడ%tట-C , మ�డ� ��నమ	లలk �x""



కటC  గలన" �ె12uన"#S. 62626262 పK¥xనయ�జక;డ� ల�Aవ� ఉతN ర �¤!య	
�ెపu9ా? �రF ]ద పల;క;చున` ¯ాm� �¤మ" అడ�గ%ా P�సు
ఊరక;ం(ెను. 63636363 అందుక; పK¥xన య�జక;డ� ఆయనను చూAవ� �ేవ�"
క;మ�రFడ9:ౖన �×\సుN 9:ౖ�ే ఆ మ�ట మ��� �ెప�మ" yవమ	గల �ేవ�" ��డ"
క; ఆనబ¿టBC చుTx`నT:ను. అందుక; P�సువన 64646464 ఇ�� nదల;��"
మనుష�క;మ�రFడ� సర� శక;N " క;(f�ారî�మ	న కcరFdండ�టయ	, ఆ�ాశ
�¤ఘ� ర�ఢ�(ై వచుdటయ	 ]రF చూతpర" �ెపu%ా 65656565 పK¥xనయ�జక;డ�

తన వసN �మ	 Aంప���"--�డ� �ేవ దూషణ �ేZ2ను; మన�Iక ¯ా{ల�� ప"
ఏ!? ఇ��%� ఈ దూషణ ]#Sప�డ� VTx`రF; 66666666 ]�³! ��చు చున`ద"
అ(f%?ను. అందుక; 9ారF�డ� మరణమ	నక; �ాతpK డ"#S. 67676767 అప�డ� 9ారF
ఆయన మ	ఖమ	]ద ఉ!్మ9EZి, ఆయనను గ	��w #S; 68686868 ��ందరF ఆయనను
అర �ేతpల�� ��ట-C �×\సూN , "ను` ��ట-Cన9ా(ెవ(ో పKవAంప� మ"#S. 69696969 1LతpరF
9:ల;పట-మ	ం%Sట కcరFdం(fయ	ండ%ా ఒక Aన`�� అత"±దwక; వAdవ�ను
గ>లయ	డగ	 P�సు�� కcడ ఉంట-V గ�x అT:ను. 70707070
అందుకతడ�TEనుండల�దు; వ� �ెప�సంగJ Txక; �ె>యద" అంద#S PQదుట
అT:ను. 71717171 అతడ� నడవలk"�I 9:È6న తరF9ాత మ#S ±క Aన`�� అత""
చూA�డ�ను నజ#³య	డగ	 P�సు��కcడ ఉం(ెన" అక�(f 9ా#S�� �ెపu%ా 72727272
అతడ� ఒటBC 12టBC ��"TEనుండల�దు; ఆ మనుషp�" TET:రFగన" మరల �ె12uను.
73737373 ��ంతZL12ౖన తరF9ాత అక�డ ">Aయ	న`9ారF 1LతpరFTUదwక; వAd"జ�¤,
వ�ను 9ా#Sలk ఒకడ9E;  పల;క; "ను`గ�#Sd ¯ాm� !చుdచున`ద"
అత"�� �ె1ిu#S. 74747474 అందుక; అతడ� ఆ మనుషp�" TET:రFగన" �ె1ిu



శ1ించు��నుటక;ను ఒటBC 12టBC ��నుటక;ను nదల; 12టMCను. 9:ంటTE �Å(f
కcZ2ను 75757575 కనుక�Å(f కcయక మ	నుప� వ� నT:`రFగ న" మ	మ�4రF
�ె12uదవ" P�సు తన�� అ"న మ�ట 1LతpరF జj® పకమ	 �ెచుd��" 9:ల;ప>�I
��P సం�xప ప(f P�(ెdను.

మతN P సు9ారN 27మతN P సు9ారN 27మతN P సు9ారN 27మతN P సు9ారN 27

1111 ఉదయ���నప�డ� పK¥xనయ�జక;ల;ను, పKజల.. 12దwలందరFను P�సును
చం1ింపవలsన" ఆయనక; V#�ధ మ	%ా ఆలkచన�ేZి 2222 ఆయనను బం¥�ంA,
¬Zి��"��P, అ¥�పJPQ�న ��ంJ1ిల�తpనక; అపu%SంA#S. 3333 అప�(xయనను
అపu%SంAన య��x, ఆయనక; hm V¥�ంపబడ%ా చూA పWాd�xN పప(f, ఆ
మ	పu�� 9:ం(f Txణమ	ల; పK¥xనయ�జక;ల±దwక;ను 12దwల±దwక;ను
మరల �ెAd 4444 TEను "రప#ాధరకNమ	ను1 అపu%SంA �ాపమ	 �ేZిJన"
�ె12uను. 9ారF�x"�� మ��³!? 9E చూచు��నుమ" �ెపu%ా 5555 అతడ� ఆ 9:ం(f
Txణ మ	ల; �ే9ాలయమ	లk �ార9EZి, ��P ఉ#S12టBC  ��T:ను. 6666
పK¥xనయ�జక;ల; ఆ 9:ం(f Txణమ	ల; ¬Zి ��" ఇV రకNక\యధనమ	 గనుక
�ట-" �ానుక 12టMCలk 9Eయతగద" �ెప���"#S. 7777 �ాబట-C  9ారF ఆలkచన�ేZి
9ాట-"Ad, పర�ే�లను �ాJ12టBC టక; క;మ4#S 9ా" ��లమ	 ��"#S. 8888
అందువలన TEట-వరక; ఆ ��లమ	 రకNప� ��లమనబడ�చున`��. 9999
అప�డ�Vల;వ కటCబ(fన9ా", అన%ా ఇW\ా P�Úయ	లలk ��ందరF
Vల;వకట-Cన9ా" క\యధన���న మ	పu�� 10101010 9:ం(f Txణమ	ల; ¬Zి��"ఒ
పKభ	వ� Txక; "య !ంAనపK�ారమ	 9ాట-" క;మ4#S 9ా" ��లమ	న �IAd#S



అ" పKవకNPQ�న P#§4య��x�#ా �ెపuబ(fనమ�ట T:ర9E#?ను. 11111111 P�సు
అ¥�పJPQదుట ">�ెను; అప�డ� అ¥�పJయ�దుల #ాజవ� 9ETx? అ"
ఆయన నడ�గ%ా P�సు అత" చూAవన`టäC  అT:ను 12121212 పK¥xనయ�జక;ల;ను
12దwల;ను ఆయన]ద TEరమ	 ¹1ినప�డ� ఆయన పKతp�తN ర�¤!య	
ఇయ�ల�దు. 13131313 �ాబట-C  1ిల�తp ]ద �#?"` TEరమ	ల; ¹ప�చుTx`#� వ�
Vన ల��x? అ" ఆయనను అ(f%?ను. 14141414 అP�ే ఆయన ఒక మ�ట�?rనను
అత"�I ఉతN ర!య�ల�దు గనుక అ¥�పJ !�I�> ఆశdర�ప(ెను. 15151515 జనుల;
�ÅరF��"న ±క ఖP�º" పండ�గలk Vడ�దల �ేయ	ట అ¥�పJ�I 9ాడ�క. 16161616
ఆ �ాలమందు బరబË అను పKZిదుz (ైన ±క ఖP�º �ెర¯ాలలk ఉం(ెను. 17171717
�ాబట-C  జనుల; కc(f వAd నప�డ� 1ిల�తpTET:వ"" 18181818 Vడ�దల�ేయవలsన"
]రF �ÅరFచుTx`రF? బరబËTx ల�క �×\సN నబ(fన P�సుTx? అ" 9ా#S" అ(f%?ను.
ఏలయన%ా 9ారF అసూయ�ేత ఆయనను అపu%SంAర" అతడ� ఎ#S%S
య	ం(ెను 19191919 అతడ� Tx�య1ీఠమ	]ద కcరFdం(fయ	న`ప�డ� అత" ´µర�
వ� ఆ Jమంతp" జo>�I ��వదుw ; ఈ ��K దుw  ఆయ ననుగ�#Sd TEను కలలk
!�I�> బµధప(fJన" అత" ±దwక; వరNమ�నమ	 20202020 పK¥xనయ�జక;ల;ను
12దwల;ను, బరబËను V(f1ించుమ" అడ�గ	టక;ను, P�సును
సంహ#Sంచుటక;ను జనసమ�హమ	లను 1LK#³1ింA#S 21212121 అ¥�పJఈ Pదw#Sలk
TET:వ"" Vడ�దల �ేయవలsన" ]రF �ÅరFచుTx`ర" 9ా#Sనడ�గ%ా
9ారFబరబËTE అ"#S. 22222222 అందుక; 1ిల�తpఆల�%?r�ే �×\సN నబ(fన P�సును
ఏ!�ేతpన" 9ా#Sనడ�గ%ా Zిల;వ9Eయ	మ" అందరFను �ె1ిu#S. 23232323
అ¥�పJఎందుక;? ఇతడ� ఏ దు�ా� ర�మ	 �ేZ2న" అడ�గ%ా



9ారFZిల;వ9Eయ	మ" మ#S ఎక;�వ%ా �³కల;9EZి#S. 24242424 1ిల�తp అల6 #S
ఎక;�వగ	 చున`�ే %ా" తనవలన పKãజన�¤!య	 ల�ద" గ\ ©̈ంA, ళØ6
¬Zి��" జనసమ�హమ	 ఎదుట �ేతpల; కడ�గ	��"ఈ Jమంతp"
రకNమ	నుగ�#Sd TEను "రప #ా¥�", ]#³ చూచు��నుడ" �ె12uను. 25252525 అందుక;
పKజ లందరF9ా" రకNమ	 మ� ]దను మ� 1ిల6 ల]దను ఉండ�%ాక"#S. 26262626
అప�డతడ� 9ారF �Å#SనటBC  బరబËను 9ా#S�I Vడ�దల �ేZి, P�సును ��ర(xల��
��ట-C ంA Zిల;వ9Eయ నపu%Sం�ెను. 27272727 అప�డ� అ¥�పJ±క� Z2ౖ"క;ల;
P�సును అ¥��ార మం��రమ	లk"�I ¬Zి��"��P, ఆయన±దw Z2ౖ"క;ల
నంద#S" సమకc#Sd#S. 28282828 9ారF ఆయన వసN �మ	ల; ¬Zి 9EZి, ఆయనక; ఎఱÃ"
అం%§ �¾(f%SంA 29292929 మ	ండ6  �I#§ట మ	ను అ>6  ఆయన తలక; 12ట-C , ఒక #?ల;6
ఆయన క;(f �ేJలkనుంA, ఆయనPQదుట ¹�ాళ�6 "య�దుల #ాజj, క;
�భమ" ఆయనను అపహZింA 30303030 ఆయన ]ద ఉ!్మ9EZి, ఆ #?ల;6 ను
¬Zి��" �x"�� ఆయనను తల]ద ��ట-C #S. 31313131 ఆయనను అపహZింAన
తరF9ాత ఆయన ]దనున` ఆ అం%§" ¬Zి9EZి ఆయన వసN �మ	 ల�యనక;
�¾(f%SంA, Zిల;వ 9Eయ	టక; ఆయనను ¬Zి��" ��P#S. 32323232 9ారF
9:ళØ6 చుండ%ా క;#³య	(ైన Zీ¹నను ఒకడ� కనబడ%ా ఆయన
Zిల;వ¹య	టక; అత"" బలవంతమ	 �ేZి#S. 33333333 9ారF క�ాలసÍలమను
అరÍ!చుd %tలa¶ �x అన బ(fన �bట-�I వAd 34343434 �ేదు క>1ిన �xK �Ôరసమ	ను
ఆయనక; �xK గ"Ad#S %ా" ఆయన �x"" రFA చూA �xK గTUల6 క��PQను. 35353535
9ారF ఆయనను Zిల;వ9EZిన 1ిమ4ట *టB6 9EZి ఆయన వసN �మ	ల;
పంచు��"#S. 36363636 అంతట 9ారక�డ కcరFdం(f ఆయనక; �ావ> య	ం(f#S. 37373737



ఇతడ� య�దుల #ాజ?ౖన P�సు అ" ఆయన]ద ¹పబ(fన TEరమ	 9Kా Zి
ఆయన తలక; 12ౖ%ా ఉంA#S. 38383838 మ#Sయ	 క;(f9:ౖప�న ఒకడ�ను ఎడమ 9:ౖప�న
ఒకడ�ను ఇదwరF బం����టB �ొంగల; ఆయన�� కcడ Zిల;వ9Eయ బ(f#S. 39393939 ఆ
మ�ర¶మ	న 9:ళØ6 చుం(fన9ారF తలలcచుచు 40404040 �ే9ాలయమ	ను పడ%tట-C
మ�డ� ��నమ	లలk కటBC  9ా(x, "ను` 9E ర�fంచు��నుమ	; వ� �ేవ�"
క;మ�రFడ9:ౖ�ే Zిల;వ]దనుం(f ��గ	మ" �ెప�చు ఆయనను దూÌింA#S 41414141
ఆల�%³ WాసుN  ల;ను 12దwల;ను పK¥xనయ�జ క;ల;ను కcడ ఆయనను
అపహZించుచు 42424242 �డ� ఇతరFలను ర�fం�ెను, తను` �xTE ర�fంచు��నల�డ�;
ఇW\ా P�ల; #ాàగ�x, Pప�డ� Zిల;వ]దనుం(f ��%SనPQడల 9ా"
నమ	4దుమ	. 43434343 9ాడ� �ేవ�"యందు VWా�సమ	ం�ెను, TEను �ేవ�"
క;మ�రFడన" �ె12uను గనుక ఆయన�IషpC (ై�ే ఆయన ఇప�డ� 9ా""
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Vస4యnం�� ఇ�ే!టù? P�� ��\ తN  బ¢ధ%ా ఉన`�ే; ఈయన అ¥��ారమ	��
అపV�xK త4లక;ను ఆజj® 1ింప%ా అV ఆయనక; లkబడ�చున`వ" ±క"��
ఒకడ� �ెప� ��"#S. 28282828 9:ంటTE ఆయననుగ�#Sdన సమ��xరమ	 త�రలk
గ>లయ �Kా ంతమ	లందంతట 9ా�1ిం�ెను. 29292929 9:ంటTE 9ారF
సమ�జమం��రమ	లkనుం(f 9:È6 , య��Åబ	��ను ã}ను��ను Zీ¹ను
అం�ెKయ అను9ా#SPంట పK9EhంA#S. 30303030 Zీ¹ను అతN  జ�రమ	��
ప(fయ	ండ%ా, 9:ంటTE 9ా#ా��నుగ�#Sd ఆయన�� �ె1ిu#S. 31313131 ఆయన
ఆ��దగ¶రక; వAd, �ెP�పట-C  ఆ��ను ల�వT:�ెN ను; అంతట జ�రమ	 ఆ��ను
వదలsను గనుక ఆ�� 9ా#S�I ఉప�xరమ	 �ేయ¯ా%?ను. 32323232 ¯ాయం�ాలమ	
��K దుw  గ	\ ం�Iనప�డ�, జనుల; సకల #�గ	లను దయ�మ	ల; పట-Cన9ా#S"
ఆయన±దwక; ¬Zి ��" వAd#S; 33333333 పటCణమంతయ	 ఆ Pంట-9ా�Iట కc(f
య	ం(ెను. 34343434 ఆయన TxTxVధ #�గమ	ల�ేత 1ీ(fంప బ(fన అTEక;లను
స�సÍపరA, అTEక���న దయ�మ	లను 9:ళ6%tటMCను. అV తను`
ఎ#S%Sయ	ం(fనందున ఆయన ఆ దయ�మ	లను మ�టల�డ"య�ల�దు. 35353535
ఆయన 12ందలకడTE ల�A Pంకను �xల� *కట- య	ండ%ాTE బయల;�ే#S,
అరణ�పK�ేశమ	నక; 9:È6 , అక�డ �Kా రÍన �ేయ	చుం(ెను. 36363636 Zీ¹నును
అత"�� కcడ నున`9ారFను ఆయనను 9:దక;చు 9:È6  37373737 ఆయనను
కను%t",అందరF "ను` 9:దక;చుTx`ర" ఆయన�� �ెపu%ా 38383838 ఆయనఇతర
స]ప %ా\ మమ	లలkను TEను పKకట-ంచునటB6  9:ళØ6 దమ	 రం(f; Pందు"!తN�¤



గ�x TEను బయల;�ే#S వAdJన" 9ా#S�� �ె12uను. 39393939 ఆయన
గ>లయయందంతట 9ా#S సమ�జమం��రమ	లలk పKక ట-ంచుచు, దయ�మ	లను
9:ళ6%tటBC చు నుం(ెను. 40404040 ఒక క;ష¡ #�%S ఆయన±దwక; వAd ఆయనPQదుట
¹�ాళ�6 "�IషC����ే నను` �దుz "%ా �ేయగలవ" ఆయన�� �ె1ిu,
ఆయనను 9Eడ���న%ా 41414141 ఆయన క"కర ప(f, �ెP��x1ి 9ా""
మ	ట-CTx�IషC�¤; వ� �దుz డవ� కమ4" 9ా"�� �ె12uను. 42424242 9:ంటTE
క;ష¡ #�గమ	 9ా"" V(f�ెను గనుక 9ాడ� �దుz (xPQను. 43434343
అప�(xయనఎవ"��ను ఏ!య	 �ెపuక; సు]; 44444444 �ా" వ� 9:È6  9ా#S�I
¯ా�Ô�రÍ���  �ేహమ	ను య�జక;"�I కనబరచు ��", వ� �దుz డ9:ౖనందుక;
¹ÌL "య!ంAన �ానుక లను సమ#Suంచుమ" 9ా"�I ఖం(fతమ	%ా
ఆజj® 1ింA 9:ంటTE 9ా"" పం1ి9EZ2ను. 45454545 అP�ే 9ాడ� 9:È6  �x"" గ�#Sd
V¯ాN రమ	%ా పKకట-ంచుటక;ను, ఆ సంగJ పKచురమ	 �ేయ	టక;ను ఆరం�ం�ెను
గనుక ఆయన ఇక పటCణమ	లk బ ©̈రంగమ	%ా పK9Ehంపల�క, 9:ల;
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1111 ��"`��నమ	లsౖన 1ిమ4ట ఆయన మరల క12ర` హÉమ	లk"�I వ�ెdను 2222
ఆయన Pంట ఉTx`డ" VనవAdనప�డ� అ TEక;ల; కc(fవAd#S గనుక
9ా�IటT:ౖనను 9ా#S�I సÍలమ	 ల�క��PQను. ఆయన 9ా#S�I 9ాక�మ	
బ¢¥�ంచుచుండ%ా 3333 ��ందరF పm9ాయ	వ�గల ఒక మనుషp�" నల;గ	#S�ేత
¹Pంచు��" ఆయన±దwక; ¬Zి��" వAd#S. 4444 �xలమం��
కc(fయ	న`ందున 9ా#ాయన±దwక; �ేరల�క, ఆయన య	న`�bట-�I 12ౖ%ా



ఇంట- కప� V1ిu, సందు�ేZి పm9ాయ	వ�గల9ా"" పరFప���TE ��ం1ి#S. 5555
P�సు 9ా#S VWా�సమ	 చూAక;మ�రF(x,  �ాపమ	ల;
m!ంపబ(fయ	న`వ" పm 9ాయ	వ�గల9ా"�� �ె12uను. 6666 WాసుN  లలk ��ందరF
అక�డ కcరFdం(fయ	ం(f#S. 7777 9ారFఇతడ� ఇటM6 ందుక; �ెప�చుTx`డ�?
�ేవదూషణ �ేయ	చుTx`డ� గ�x; �ేవ�(ొక�(ే తపu �ాపమ	ను
m!ంపగల9ా(ెవడ" తమ హృదయమ	లలk ఆలkAంచు��"#S. 8888 9ారF తమలk
�xమ	 ఈల�గ	న ఆలkAంచు��నుట P�సు 9:ంటTE తన ఆత4లk �ె>Zి��"
]#§ల�ట- సంగతpల; ] హృదయమ	లలk ఎందుక; ఆలkAంచు��నుచుTx`రF?
9999 ఈ పm9ాయ	వ�గల9ా"��  �ాపమ	ల; m!ంప బ(fయ	న`వ" �ెప�ట
సులభమ�? వ� ల�A  పరF12JN  ��" నడ�వ�మ" �ెప�ట సులభమ�? 10101010
అP�ే �ాపమ	ల; m!ంచుటక; భ�!]ద మనుష�క;మ�రF"�I అ¥��ారమ	
కలద" ]రF �ె>Zి��నవలsన" 9ా#S�� �ె1ిu 11111111 పm 9ాయ	వ� గల9ా""
చూAవ� ల�A  పరF12JN ��" Pంట-�I ��మ4" �� �ెప�చుTx`నT:ను. 12121212
తmణ�¤ 9ాడ� ల�A, పరF12JN ��", 9ారంద#SPQదుట నడA ��PQను గనుక,
9ారందరF V´µK ంJTUం��మన]ల�ట- �ార�మ	లను ఎన`డ�ను చూడల�ద"
�ెప���నుచు �ేవ�" మ ©̈మపరA#S. 13131313 ఆయన సమ	దK¬రమ	న మరల
నడA��వ�చుం(ెను. జనులందరFను ఆయన±దwక; #ా%ా ఆయన 9ా#S�I
బ¢¥�ం�ెను. 14141414 ఆయన మ�ర¶మ	న 9:ళØ6 చు, సుంకప� ��టBC TUదw  కcరFdన`
అల�P క;మ�రFడగ	 ల�V" చూA నను` 9:ంబ(fంచుమ" అత"�� �ెపu%ా,
అతడ� ల�A, ఆయనను 9:ంబ(fం�ెను. 15151515 అత" Pంట ఆయన ´¢జన మ	నక;
కcరFdం(fయ	ండ%ా, సుంకరFల;ను �ాప�ల;ను అTEక;ల; P�సు��ను ఆయన



hషp�ల��ను కcరFdం(f య	ం(f#S. ఇట-C9ారTEక;ల;ం(f#S; 9ా#ాయనను 9:ంబ (f
16161616 ప#Sసయ	�లలkనున` WాసుN  ల; ఆయన సుంకరFల��ను �ాప�ల��ను
భ	�ంచుట చూAఆయన సుంకరFల��ను �ాప�ల��ను క>Zి ´¢జనమ	 �ేయ	
చుTx`(ేమ" ఆయన hషp�ల నడ�గ%ా 17171717 P�సు ఆ మ�ట V"#�గ	ల�³ %ా"
ఆ#�గ�మ	గల9ా#S�I 9:ౖదు� డక�రల�దు; TEను �ాప�లTE 1ిల;వ వAdJ"%ా"
J మంతpలను 1ిల;వ#ాల�ద" 9ా#S�� �ె12uను. 18181818 ã}ను hషp�ల;ను
ప#Sసయ	�ల;ను ఉప9ాసమ	 �ేయ	ట కదుw . 9ారF వAdã}ను hషp�ల;ను
ప#Sసయ	�ల hషp�ల;ను ఉప9ాసమ	 �ేయ	దురF %ా"  hషp�ల;
ఉప9ాసమ	 �ేయరF; �º"�I Á̈తp9Eమ" ఆయన నడ�గ%ా 19191919
P�సు12ం(f6 క;మ�రFడ� తమ��కcడ ఉన` �ాలమ	న 12ం(f6  ఇంట-9ారF
ఉప9ాసమ	 �ేయ దగ	Tx? 12ం(f6 క;మ�రFడ� తమ��కcడ ఉన`ంత�ాలమ	
ఉప9ాసమ	 �ేయదగదు %ా" 20202020 12ం(f6 క;మ�రFడ� 9ా#S ±దwనుం(f
��"��బడ� ��నమ	ల; వచుdను; ఆ ��నమ	ల లkTE 9ారFప9ాసమ	 �ేతpరF. 21212121
ఎవడ�ను �ాతబటCక; ��\ తN గ	డi  మ�Zిక 9Eయడ�; 9EZినPQడల ఆ ��\ తNమ�Zిక
�ాతబటCను 9:>Jపరచును, Aనుగ	 మ#S ఎక;�వగ	ను. 22222222 ఎవడ�ను �ాత
JతpN లలk ��\ తN  �xK �Ôరసమ	 ��యడ�; ��ZినPQడల �xK �Ôరసమ	 ఆ JతpN లను
1ిగ	ల;dను, రసమ	ను JతpN ల;ను �ెడ�ను; అP�ే ��\ తN  �xK �Ô రసమ	 ��\ తN
JతpN లలk ��యవలsన" �ె12uను. 23232323 మ#Sయ	 ఆయన VW\ా ంJ��నమ	న
పంట�ేలలkబ(f 9:ళØ6 చుండ%ా, hషp�ల; మ�ర¶మ	న ¯ా%S��వ�చు 9:ను`ల;
తpK ంచుచునుం(f#S. 24242424 అందుక; ప#Sసయ	�ల;చూడ�మ	, VW\ా ంJ��నమ	న
�ేయకcడ"�� 9ా#³ల �ేయ	 చుTx`ర" ఆయన న(f%S#S. 25252525 అందు�ాయన



9ా#S�� ఇట6 T:ను�xనును తన�� కcడ నున`9ారFను ఆక>%t" నందున
�x�దునక; అవసరమ	 వAdనప�డ� అతడ� �ేZిన�� ]#?న`డ�ను
చదువల��x? 26262626 అబµ��xరF పK¥xన య�జక;(ై య	ండ%ా �ేవమం��రమ	లk"�I
9:È6 , య�జక;ల� %ా" PతరFల; Jనకcడ" సమ	ఖప� #tటMCల; �xను J",
తన��కcడ ఉన`9ా#S�I�ెdను గ�x అ" �ె12uను. 27272727 మ#Sయ	VW\ా ంJ��నమ	
మనుషp�ల��ర�³ "య!ంపబ(ెను %ా" మనుషp�ల; VW\ా ంJ��నమ	��రక;
"య!ంపబడల�దు. 28282828 అందువలన మనుష�క;మ�రFడ�
VW\ా ంJ��నమ	నక;ను పKభ	9:ౖ య	Tx`డ" 9ా#S�� �ె12uను.
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1111 సమ�జమం��రమ	లk ఆయన మరల పK9Ehంప%ా అక�డ ఊచ�ెP� గల9ాడ�
ఒకడ�ం(ెను. 2222 అచdట- 9ారF ఆయన]ద TEరమ	 ¹పవలsన"య	ం(f,
VW\ా ంJ ��నమ	న 9ా"" స�సÍపరచుTE¹ అ" ఆయనను క" 12టBC చుం(f#S. 3333
ఆయనవ� ల�A న మధ�ను "ల;వ�మ" ఊచ�ెP�గల9ా"�� �ె1ిu 4444 9ా#S"
చూAVW\ా ంJ ��నమ	న �¤ల;�ేయ	ట ధర4మ� �×డ� �ేయ	ట ధర4మ�?
�Kా ణరmణ ధర4మ�, �Kా ణహత� ధర4మ�! అ" అ(f %?ను; అందుక; 9ారF
ఊరక;ం(f#S. 5555 ఆయన 9ా#S హృదయ �ా� Sన�మ	నక; దుఃఖప(f, �Åపమ	��
9ా#S" కలయ చూA �ెP��xప�మ" ఆ మనుషp�"�� �ె12uను; 9ాడ� తన
�ెP� �xప%ా అ�� బµగ	ప(ెను. 6666 ప#Sసయ	�ల; 9:ల;ప>�I ��P 9:ంటTE

Á̈#��ºయ	ల�� క>Zి��", ఆయన TEల�గ	 సంహ#Sంతpమ� య" ఆయనక;
V#�ధమ	%ా ఆలkచన �ేZి#S. 7777 P�సు తన hషp�ల�� కcడ సమ	దKమ	TUదwక;



9:ళ6%ా, గ>లయనుం(f వAdన %tపu జనసమ�హమ	 ఆయనను 9:ంబ(fం�ెను,
8888 మ#Sయ	 ఆయన ఇ"` %tపu �ార�మ	ల; �ేయ	చుTx`డ" V" జనుల;
య�దయనుం(fయ	, PQర�షల�మ	నుం(fయ	, ఇదూమయనుం(fయ	,
±#ాw ను అవతలనుం(fయ	, త�రF Zీ�ోను అT:(f పటCణ�Kా ంత
మ	లనుం(fయ	 ఆయన±దwక; గ	ంప�ల; గ	ంప�ల;%ా వAd#S. 9999 జనుల;
గ	ంప�కcడ%ా చూA, 9ారF తనక; ఇరFక; క>%Sంపక;ండ�నటB6  Aన`�ోT:
±కట- తనక; Zిదz  పరAయ	ంచవలsన" ఆయన తన hషp�ల�� �ె12uను. 10101010
ఆయన అTEక;లను స�సÍపర�ెను గనుక #�గ1ీ(fతpలsౖన 9ారందరF ఆయనను
మ	టBC ��నవలsన" ఆయన]ద పడ� చుం(f#S. 11111111 అపV�xK త4ల; పట-Cన9ారF
ఆయనను చూడ %ాTE ఆయన PQదుట ¯ా%Sలప(fవ� �ేవ�" క;మ�రFడ వ"
�ెప�చు �³కల;9EZి#S. 12121212 తను` పKZి��z�ేయవదw" ఆయన 9ా#S�I ఖం(fతమ	%ా
ఆజj® 1ిం�ెను. 13131313 ఆయన ��ం(ె�I� తన�IషC���న9ా#S" 1ిల;వ%ా 9ా#ా యన
±దwక; వAd#S. 14141414 9ారF తన�� కcడ ఉండ�నటB6 ను దయ�మ	లను 9:ళ6%tటBC
15151515 అ¥��ారమ	గల9ా#?r సు9ారN పKకట-ంచుటక;ను 9ా#S" పంపవలsన" ఆయన
పం(ెKండ� మం��" "య!ం�ెను. 16161616 9ా#?వర న%ాఆయన 1Lతpరను 1LరF12ట-Cన
Zీ¹ను 17171717 జ?బ¿దP క;మ�రFడగ	 య��Åబ	, అత" స�దరFడగ	 ã}ను;
�#Sదw#S�I ఆయన బ¢య TE#?¶సను 1LరF12టMCను; బ¢యTE#?¶సు అన%ా ఉ#S��డ�
9ార" అరÍమ	. 18181818 అం�ెKయ, Óి>ప�, బ#tN లaమP, మతNP, ��మ�, అల�P
క;మ�రFడగ	 య��Åబ	, తదwP, కTxయ	(ైన Zీ¹ను, 19191919 ఆయనను
అపu%SంAన ఇస�#Sãతp య��x అను9ారF. 20202020 ఆయన ఇంట-లk"�I
వAdనప�డ� జనుల; మరల గ	ంప� కc(f వAd#S గనుక ´¢జనమ	



�ేయ	ట�?rనను 9ా#S�I �ల; ల�క��PQను. 21212121 ఆయన ఇంట-9ారF సంగJ V",
ఆయన మJ చ>ంAయ	న`ద" �ె1ిu ఆయనను పటBC ��నబ¢P#S. 22222222
PQర�షల�మ	నుం(f వAdన WాసుN  ల;ఇతడ� బయలsè  బ�ల; పట-Cన9ా(ై
దయ�మ	ల య¥�పJ�ేత దయ�మ	లను 9:ళ6%tటBC చుTx`డ" �ె1ిu#S. 23232323
అప�(xయన 9ా#S" తన ±దwక; 1ి>A, ఉపమ�న#§J%ా 9ా#S�� ఇట6 T:ను
¯ా�xను ¯ా�xను TEల�గ	 9:ళ6%tటBC ను? 24242424 ఒక #ాజ�మ	 తనక; �xTE
V#�ధమ	%ా 9EరFప(fనPQడల, ఆ #ాజ�మ	 "ల;వTEరదు. 25252525 ఒక Pల;6
తనుక;�xTE V#�ధమ	%ా 9EరF ప(fన PQడల, ఆ Pల;6  "ల;వTEరదు. 26262626
¯ా�xను తనక; �xTE V#�ధమ	%ా ల�A 9EరFప(fన PQడల9ాడ� "ల;వ ల�క
కడ�ేరFను. 27272727 ఒకడ� బలవంతp(ైన9ా"" nదట బం¥�ంA�ేTE తపu, ఆ
బలవంతp" ఇంటజ�Ad 9ా" ¯ామ%S\ �ోచు��నTEరడ�; బం¥�ంAన PQడల 9ా"
Pల;6  �ోచు��నవచుdను. 28282828 సమసN  �ాపమ	ల;ను మను షp�ల; �ేయ	
దూషణల"`య	 9ా#S�I m!ంపబడ�ను %ా" 29292929 ప#S��xz త4 Vషయమ	
దూషణ�ేయ	9ా(ెప�డ�ను mమ�పణ ��ందక "త��ాపమ	 �ేZిన9ా(ై య	ండ�
న" ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`నT:ను. 30303030 ఎందు కన%ా ఆయన
అపV�xK త4 పట-Cన9ాడ" 9ారF �ె1ిu#S. 31313131 ఆయన స�దరFల;ను త>6య	
వAd 9:ల;పల ">A ఆయనను 1ిల;వనం1ి#S. జనుల; గ	ంప�%ా ఆయనచుటBC
కcరFdం(f#S. 32323232 9ారFఇ��%�  త>6య	  స�దరF ల;ను 9:ల;పల ఉం(f,
�Åసరమ	 9:దక;చుTx`ర" ఆయ న�� �ెపu%ా 33333333 ఆయనTx త>6  Tx
స�దరFల; ఎవర" 34343434 తన చుటBC కcరFdన` 9ా#S" కలయచూA ఇ��%� Tx
త>6య	 Tx స�దరFల;ను; 35353535 �ేవ�" AతNమ	 ��ప�న జ#S%Sంచు9ా(ే Tx



స�దరFడ�ను స� ద#Sయ	 త>6య	న" �ె12uను.

మ�రF� సు9ారN  4మ�రF� సు9ారN  4మ�రF� సు9ారN  4మ�రF� సు9ారN  4

1111 ఆయన సమ	దK¬రమ	న మరల బ¢¥�ంప Txరం �ంప%ా, బహÑ
జనుల�యన±దwక; కc(fవAd య	న`ం దున ఆయన సమ	దKమ	లk ఒక
�ోT:PQ�I� కcరFdం (ెను. జనులందరF సమ	దK¬రమ	న TEల]ద నుం(f#S. 2222
ఆయన ఉపమ�న#§J%ా �xల సంగతpల; 9ా#S�I బ¢¥�ం చుచు తన బ¢ధలk 9ా#S��
ఇట6 T:ను 3333 Vను(f; ఇ��%� VతpN 9ాడ� VతpN టక; బయల;9:æç6 ను. 4444 9ాడ� VతpN
చుండ%ా ��"` VతNనమ	ల; ��K వపKక�ను ప(ెను. ప{ల;వAd 9ాట-"
!ం%S9EZ2ను. 5555 ��"` �xల మను` ల�" #ాJTEలను ప(ెను; అక�డ మను`
లkతp%ా ఉండ నందున అV 9:ంటTE n>�ెను %ా" 6666 సూరF�డ� ఉద
Pంప%ాTE అV మ�(f, 9EరFల�నందున ఎం(f��PQను. 7777 ��"` మ	ండ6 ��దలలk
ప(ెను; మ	ండ6 ��దల; ఎ��%S 9ాట-" అణA9EZ2ను గనుక అV ఫ>ంపల�దు. 8888
��"` మంATEలను ప(ెను; అV n>A 12#S%S 12ౖ#?r మ	పuదం తల;%ాను
అరFవదంతల;%ాను నూరంతల;%ాను ఫ>ం�ెను. 9999 Vనుటక; �ెవ�ల;గల9ాడ�
Vనును%ాక అ" �ె12uను. 10101010 ఆయన ఒంట#S%ా ఉన`ప�డ� పం(ెKండ�మం��
hషp� ల�� కcడ ఆయనచుటBC  ఉం(fన9ారF ఆ ఉపమ�నమ	ను గ�#Sd ఆయన
న(f%S#S. 11111111 అందు�ాయన�ేవ�" #ాజ� మర4మ	 (�ె>Zి��నుట) ]క;
అనుగ\ ©̈ంపబ(fయ	న`�� %ా" 12121212 9:ల;పలనుండ�9ారF ఒక9Eళ �ేవ�"9:ౖప�
J#S%S �ాప mమ�పణ ��ందుదుర", 9ారF చూచుట�?r�ే చూAయ	 కను%tనకను,
Vనుట�?r�ే V"య	 గ\ ©̈ంపకయ	 నుండ�ట క;ను అ"`య	 ఉపమ�న#§J%ా



9ా#S�I బ¢¥�ంపబడ�చున` వ" 9ా#S�� �ె12uను 13131313 మ#Sయ	ఈ ఉపమ�నమ	
]క; �ె>యల��x? ఆల�%?r�ే ఉపమ�నమ	ల"`య	 ]�³ల�గ	 �ె>య	నT:ను.
14141414 VతpN 9ాడ� 9ాక�మ	 VతpN  చుTx`డ�. 15151515 ��K వపKక� నుండ�9ా#?వరన%ా,
9ాక�మ	 9ా#Sలk VతNబడ�ను %ా" 9ారF V"న 9:ంటTE ¯ా�xను వAd 9ా#Sలk
VతNబ(fన 9ాక� ��JN ��"��వ�ను. 16161616 అటBవలs #ాJTEలను
VతNబ(fన9ా#?వరన%ా, 9ాక�మ	 V" సం��షమ	%ా అం%§క#Sంచు9ారF; 17171717
అP�ే 9ా#Sలk 9EరF ల�నందున, ��ంత�ాలమ	 9ారF "ల;తpరF %ా" 9ాక�మ	
"!తNమ	 శ\మPQ�నను ©̈ంసPQ�నను కల;గ %ాTE 9ారF అభ�ంతరపడ�దురF.
18181818 ఇతరFల; మ	ండ6 ��దలలk VతNబ(fన9ారF; 19191919 �రF 9ాక�మ	 VందురF %ా"
ఐ ©̈క V�xరమ	ల;ను, ధన¹సమ	ను మ#S ఇతర���న అ1Lm ల;ను లkపల
��Ad, 9ాక�మ	ను అణA9Eయ	టవలన అ�� "ష�లమగ	ను. 20202020 మంA TEలను
VతNబ(fన9ా#?వ రన%ా, 9ాక�మ	 V", �x"" అం%§క#SంA మ	పuదంతల; %ాను
అరFవదంతల;%ాను నూరంతల;%ాను ఫ>ంచు9ార" �ె12uను. 21212121 మ#Sయ	
ఆయన 9ా#S�� ఇట6 T:ను�ºపమ	 �ºప సN ంభమ	]ద నుంచబడ�ట�³ %ా"
క;ంచమ	 �I\ందT:ౖనను మంచమ	�I\ందT:ౖన నుంచబడ�టక; �ేబడదు గ�x 22222222
రహస� �¤�ైనను �ేటపరచబడక��దు; బయల;పరచ బడ�ట�³ %ా" P���య	
మరFగ	�ేయబడల�దు 23232323 Vనుటక; �ెవ�లsవ"�?rన నుం(fనPQడల 9ాడ�
Vనును%ాకT:ను. 24242424 మ#Sయ	 ఆయన]#³! VనుచుTx`#� జjగ\తN %ా
చూచు��ను(f. ]#?ట-C  ��లత�� ��ల;తp#� ]క;ను అట-C  ��లత��TE
��ల;వబడ�ను, మ#S ఎక;�వ%ా ] �Iయ�బడ�ను. 25252525 క>%Sన9ా"�I
ఇయ�బడ�ను, ల�"9ా"�I క>%Sన��య	 9ా"±దwనుం(f ¬Zి9Eయబడ�న"



9ా#S�� �ె12uను. 26262626 మ#Sయ	 ఆయనఒక మనుషp�డ� భ�!లk VతN  నమ	
చ>6 , 27272727 #ాJKంబగళØ6  "దK��వ�చు, �¤లa�నుచు నుండ%ా, 9ా"�I �ె>య" #§J%ా
ఆ VతNనమ	 n>A 12#S%Sనటä6  �ేవ�" #ాజ�మ	న`��. 28282828 భ�! nదట nల
కను తరF9ాత 9:ను`ను అటBతరF9ాత 9:ను`లk మ	దురF %Sంజలను
తనంతట�xTE ప�ట-C ంచును. 29292929 పంట పం(fనప�డ� �Åత�ాలమ	 వAdనద"
ZLద�%ాడ� 9:ంటTE ��డవ> 12ట-C  �Åయ	న" �ె12uను. 30303030 మ#Sయ	 ఆయన
ఇట6 T:ను�ేవ�" #ాజ�మ	ను ఎటB6  ��లsdదమ	? ఏ ఉపమ�నమ	�� �x""
ఉప!ం�ెదమ	? 31313131 అ�� ఆవ%Sంజను ��>య	న`��. ఆవ%Sంజ భ�!లk
VతNబ(fనప�డ� భ�!]దనున` VతNనమ	ల"`ట-కంటM Aన`�ే %ా" 32323232
VతNబ(fన తరF9ాత అ�� n>A PQ��%S కcర nక�ల"`ట-కంటM 12దw�ై%tపu
��మ4ల; 9Eయ	ను గనుక ఆ�ాశ ప{ల; �x" డను "వZింపగలవT:ను. 33333333
9ా#S�I Vనుటక; శ�IN క>%Sన��ల�� PÀల�ట- అTEక ���న ఉపమ�నమ	లను �ె1ిu,
ఆయన 9ా#S�I 9ాక�మ	 బ¢¥�ం�ెను. 34343434 ఉపమ�నమ	 ల�క 9ా#S�I బ¢¥�ంపల�దు
%ా" ఒంట#S%ా ఉన`ప�డ� తన hషp�లక; అ"`ట-" Vశదపర�ెను. 35353535 ఆ ��న�¤
¯ాయం�ాల���నప�డ� ఆయన అదw#S�I ��వ�దమ" 9ా#S�� �ెపu%ా, 36363636 9ారF
జనులను పం1ి9EZి, ఆయనను ఉన`�ాటBన Aన`�ోT:లk ¬Zి��"��P#S;
ఆయన9:ంబ(f మ#S��"` �ోT:ల; వ�ెdను. 37373737 అప�డ� 12దw  తp�ాను #³%S
ఆయన య	న` �ోT:]ద అలల; ��ట-Cనందున �ోT: "ం(f��PQను. 38383838 ఆయన
�ోT: అమర మ	న తలగడ]ద (తల 9ాల;d��") "��Kంచుచుం(ెను.

9ా#ాయనను ల�1ి--బ¢ధక;(x, �¤మ	 నhంA��వ� చుTx`మ	; క; Aంతల��x?
అ" ఆయన�� అ"#S. 39393939 అందు�ాయన ల�A %ా>" గ��w ంA"శîబw��� ఊరక;ండ�



మ" సమ	దK మ	�� �ెపu%ా, %ా> అణ%S !�I�> "మ4ళ మ�PQను. 40404040
అప�(xయన]#?ందుక; భయపడ� చుTx`రF? ]#Sంకను న!్మకల�క
య	Tx`#ా? అ" 9ా#S�� �ె12uను. 41414141 9ారF !�I�> భయప(fఈయన ఎవ#�,
%ా>య	 సమ	దKమ	ను ఈయనక; లkబడ� చున`వ" ±క"�� ఒకడ�
�ెప���"#S.
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1111 9ా#ాసమ	దKమ	నక; అదw#Sనున` %?#ాZLనుల �ేశ మ	నక; వAd#S. 2222 ఆయన
�ోT: ��గ%ాTE, అపV�xK త4 పట-Cన9ా(ొకడ� సమ�ధులలkనుం(f వAd, ఆయన
�?దురF ప(ెను. 3333 9ాడ� సమ�ధులలk 9ాసమ	 �ేZ2(f9ాడ�, సం�?ళ6��T:ౖనను
ఎవడ�ను 9ా" బం¥�ంప ల�క��PQను. 4444 పల;మ�రF 9ా" �ాళ6క;ను
�ేతpలక;ను సం�?ళØ6  9EZి బం¥�ంAనను, 9ాడ� ఆ �ేJసం�?ళØ6  �ెం1ి,
�ా>సం�?ళ6ను తpతpN "యల;%ా �ేZ2ను గనుక ఎవడ�ను 9ా"" ¯ాధు
పరచల�క��PQను. 5555 9ాడ� ఎల6 ప�డ�ను #ాJKంబగళØ6  సమ�ధులలkను
��ండలలkను �³కల;9Eయ	చు, తను`�xను #ాళ6�� %ాయపరచు��నుచు నుం(ెను.
6666 9ాడ� దూరమ	నుం(f P�సును చూA, పరF%?JN ��"వAd, ఆయనక;
నమ¯ా�రమ	�ేZి 7777 P�సూ, స#��న`తp(ైన �ేవ�"క;మ�రF(x, Tx�� �³!?
నను` బµధపరచక;మ" �ేవ�" 1Lరట క; ఆనబ¿టBC చుTx`న" ëగ¶ర%ా �³కల;
9EZ2ను. 8888 ఎందుకన%ా ఆయనఅపV�xK �x4, PÀ మనుషp�" V(fA ��మ4"
9ా"�� �ె12uను. 9999 మ#Sయ	 ఆయన 1L#³మ" 9ా" నడ�గ%ా 9ాడ�Tx 1LరF
ZLన, P�లయన%ా �¤మ	 అTEక;లమ" �ె1ిu 10101010 తమ	4ను ఆ �ేశమ	లkనుం(f



��>9Eయవదw" ఆయనను !గ	ల బJమ�ల;��T:ను. 11111111 అక�డ ��ండదగ¶ర
పందుల 12దw  మంద �¤య	చుం(ెను. 12121212 గనుకఆ పందులలk పK9E hంచునటB6
మమ	4ను 9ాట-±దwక; పంప�మ", ఆ దయ�మ	ల; ఆయనను
బJమ�ల;��T:ను. 13131313 P�సు 9ాట-�I Z2లVయ�%ా ఆ అపV�xK త4ల; 9ా"" V(fA
పందులలk పK9Ehం�ెను. పK9Ehంప%ా ఇంచు!ంచు #?ండ� 9Eల సంఖ�గల ఆ మంద
పK�ాతమ	నుం(f సమ	దKప��x#S" వ(f%ా పరF%?JN ��"��P, సమ	దKమ	లk ప(f
ఊ1ి#S JరFగక చ�ెdను. 14141414 ఆ పందుల; �¤ప�చున`9ారF �ా#S ��P
పటCణమ	లkను %\ా మమ	లలkను ఆ సంగJ �ె>యజ³Zి#S. 15151515 జనుల; జ#S%Sన��
చూడ 9:È6  P�సుTUదwక; వAd, ZLన అను దయ�మ	ల; పట-Cన9ాడ� బటCల;
ధ#Sంచు ��", స�సÍAతpN (ై కcరFdం(fయ	ండ�ట చూA భయ ప(f#S. 16161616 జ#S%Sన��
చూAన9ారF దయ�మ	ల; పట-Cన9ా"�I క>%Sన ZిÍJయ	 పందుల సంగJయ	
ఊ#S9ా#S�I �ె>య జ³య%ా 17171717 తమ �Kా ంతమ	ల; V(fA��మ4" 9ా#ాయనను
బJమ�ల;��న¯ా%S#S. 18181818 ఆయన �ోT:PQ�I�నప�డ�, దయ�మ	ల; పట-Cన9ాడ�
ఆయన±దw తను`ండ"మ4" ఆయనను బJమ�ల;��T:ను %ా" 19191919 ఆయన
9ా"�I Z2లVయ�కవ�  Pంట-9ా#S±దwక; 9:È6 , పKభ	వ� యందు
క"కరప(f, క; �ేZిన �ార�మ	ల"`ట-" 9ా#S�I �ె>యజ?ప�మT:ను. 20202020 9ాడ�
9:È6 , P�సు తనక; �ేZిన వ"`య	 �ెక��>లk పKకట-ంప Txరం�ంప%ా అందరF
ఆశdర�ప(f#S. 21212121 P�సు మరల �ోT: PQ�I� అదw#S�I 9:È6నప�డ� బహÑ
జనసమ�హమ	 ఆయన±దwక; కc(f వ�ెdను. 22222222 ఆయన సమ	దK¬రమ	న
నుండ%ా సమ�జమం��రప� అ¥� �ారFలలk య�PÀరను TUకడ� వAd,
ఆయనను చూA ఆయన �ాదమ	ల]ద ప(f 23232323 Tx Aన`క;మ�#?N �xవT:ౖ



య	న`��; అ�� బµగ	ప(f బKదుక;నటB6  వ� వAd �x"]ద 
�ేతpల;ంచవలsన" ఆయనను !గ	ల బJమ�ల;��న%ా 24242424 ఆయన అత"��
కcడ 9:æç6 ను; బహÑ జనసమ�హమ	ను ఆయనను 9:ంబ(fంA ఆయన ]ద
పడ�చుం(f#S. 25252525 పం(ెKం(ేండ6 నుం(f రకN¯Kా వ #�గమ	 క>%Sన ±క ZీN � య	ం(ెను.
ఆ�� అTEక 9:ౖదు�ల�ేత ఎT°` Jపuల;ప(f 26262626 తనక; క>%Sనదంతయ	
వ�యమ	 �ేZి��", PQంతమ�తKమ	ను పKãజనమ	ల�క మ#Sంత సంకట
ప(ెను. 27272727 ఆ�� P�సునుగ�#Sd V"TEను ఆయన వసN �మ	ల; మ�తKమ	
మ	ట-Cన బµగ	పడ�దునను��", 28282828 జనసమ�హమ	లk ఆయన 9:నుకక; వAd
ఆయన వసN �మ	 మ	టMCను. 29292929 9:ంటTE ఆ�� రకN¥xర కటMCను గనుక తన
శ#§రమ	లk" ఆబµధ "9ారణPQ�నద" గ\ ©̈ంచు��T:ను. 30303030 9:ంటTE P�సు
తనలkనుం(f పK´µవమ	 బయల;9:æç6 న" తనలk�xను గ\ ©̈ంA,
జనసమ�హమ	9:ౖప� J#S%STx వసN �మ	ల; మ	ట-Cన �ెవర" అడ�గ%ా 31313131 ఆయన
hషp�ల; జనసమ�హమ	  ]ద పడ�చుండ�ట చూచుచుTx`9E; నను`
మ	ట-Cన�ెవడ" అడ�గ	చుTx`9ా? అ"#S. 32323232 ఆ �ార�మ	 �ేZిన ఆ��ను
కను%tనవలsన" ఆయన చుటBC  చూ�ెను. 33333333 అప�(x ZీN � తనక; జ#S%Sన�� PQ#S%S,
భయప(f, వణక;చువAd, ఆయన ఎదుట ¯ా%Sలప(f, తన సంగJ యంతయ	
ఆయన�� �ె12uను. 34343434 అందు�ాయన క;మ�#§,  VWా�సమ	 "ను` స�సÍపర
�ెను, సమ�¥xనమ	 గల�xన9:ౖ ��మ	4;  బµధ "9ారణPQ� క; స�సÍత
కల;గ	%ాక అ" ఆ���� �ె12uను. 35353535 ఆయన ఇంకను మ�టల�డ�చుండ%ా,
సమ�జమం��రప� అ¥��ా#S Pంటనుం(f ��ందరF వAd క;మ�#?N చ"
��Pన��; Vక బ¢ధక;" ఎందుక; శ\మ 12టBC దు వ"#S. 36363636 P�సు 9ారF



�ె1ిuనమ�ట లm� 12టCకభయ పడక;మ	, న!్మక మ�తKమ	ంచుమ" సమ�జ
మం��రప� అ¥��ా#S�� �ె1ిu 37373737 1LతpరF, య��Åబ	, య��Åబ	 స�దరFడగ	
ã}ను అను9ా#S" తపu మ#S ఎవ#S T:ౖనను తన 9:ంబ(f #ా"య�క 38383838
సమ�జమం��రప� అ¥��ా#S Pంట-�I వAd, 9ారF %tల;6 %ానుం(f �xల P�డ�dచు,
పKల�1ించుచు నుండ�ట చూA 39393939 లkప>�I��P]#³ల%tల;6 �ేZి
P�డ�dచుTx`రF? ఈ Aన`�� "��Kంచు చున`�ే%ా" చ"��ల�ద" 9ా#S��
�ె12uను. 40404040 అందుక; 9ారF ఆయనను అపహZింA#S. అP�ే ఆయన 9ా#S
నంద#S" బయటక; పం1ి9EZి, ఆ Aన`�x" త>దండ�K లను తన�� ఉన`9ా#S"
9:ంటబ¿టBC ��", ఆ Aన`�� పరFం(f య	న` గ��లk"�I 9:È6  41414141 ఆ Aన`�x"
�ెPపట-C  తÚ�xక;] అ" ఆ���� �ె12uను. ఆ మ�టక; Aన`�xTx, లsమ4"
�� �ెప�చుTx`న" అరÍమ	. 42424242 9:ంటTE ఆ Aన`�� ల�A నడవ¯ా%?ను; ఆ��
పం(ెKండ� సంవతqరమ	ల �Kా యమ	 గల��. 9:ంటTE 9ారF బహÑ%ా Vస4య
nం��#S. 43434343 జ#S%Sన�� ఎవ"�I �ె>యకcడద" ఆయన 9ా#S�I గట-C %ా ఆజj® 1ింA,
ఆ��క; ఆ}రమ	 12టBC డ" �ె12uను.

మ�రF� సు9ారN  6మ�రF� సు9ారN  6మ�రF� సు9ారN  6మ�రF� సు9ారN  6

1111 ఆయన అక�డనుం(f బయల;�ే#S స��ేశమ	నక; #ా%ా, ఆయన hషp�ల;
ఆయనను 9:ంబ(fంA#S. 2222 VW\ా ంJ ��నమ	 వAdనప�డ� ఆయన
సమ�జమం��రమ	లk బ¢¥�ంపTxరం�ం�ెను. అTEక;ల; ఆయన బ¢ధ V"
ఆశdర�ప(fఈ సంగతpల; ఇత"�I ఎక�డనుం(f వ�ెdను? ఇత"�Iయ�బ(fన ఈ
జj® న��ట-C��? ఇత" �ేతpల వలన ఇట-C  అదు»తమ	ల; �ేయబడ�చున`V?



ఇ�ే!? 3333 ఇతడ� మ#Sయ క;మ�రFడ� �ా(x? ఇతడ� య��Åబ	, ãZL, య��x,
Zీ¹ను అను9ా#S స�దరFడగ	 వడ6 9ాడ� �ా(x? ఇత" ¯�ద#§మణ	లందరF
మన�� నుTx`రF �ా#ా? అ" �ెప� ��నుచు ఆయన Vషయ��� అభ�ంతరప(f#S.
4444 అందుక; P�సుపKవకN తన �ేశమ	 లkను తన బంధువ�లలkను తన
Pంట-9ా#Sలkను తపu మ#S ఎక�డను ఘన ß̈నుడ� �ాడ" �ె12uను. 5555 అందు
వలన ����wమం�� #�గ	ల]ద �ేతpల;ంA 9ా#S" స�సÍ  పరచుట తపu మ#S ఏ
అదు»తమ	ను ఆయన అక�డ �ేయజjలక��PQను. ఆయన 9ా#S
అVWా�సమ	నక; ఆశdర�ప(ెను. 6666 ఆయన చుటBC పట6 నున` %\ా మమ	ల;
JరFగ	చు బ¢¥�ంచుచుం(ెను. 7777 ఆయన పం(ెKండ�గ	రF hషp�లను తన±దwక;
1ి>A, 9ా#S" ఇదw#Sదw#S"%ా పంప�చు, అపV�xK త4ల ]ద 9ా#S క¥��ార!Ad 8888
పKయ�ణమ	��రక; �ేJకఱÃను తపu #tటMCT:ౖనను జjలsT:ౖనను సంAలk
¯�మ	4T:ౖనను ¬Zి��నక 9999 �ెప�ల; �¾డగ	��నుడ"య	, #?ండం%§ల; 9EZి��న
వదw"య	 9ా#S�ాజj® 1ిం�ెను. 10101010 మ#Sయ	 ఆయన 9ా#S�� ఇట6 T:ను]#?క�డ ఒక
Pంట పK9Ehం�ెద#� అక�డనుం(f ]రF బయల;�ేరFవరక; ఆ PంటTE
బస�ేయ	(f. 11111111 ఏ సÍలమం�ైనను జనుల; !మ	4ను �ేరFd ��నక ] మ�టల;
Vనక;ంటä, ]రF అక�డనుం(f బయల;�ేరFనప�డ� 9ా#S]ద ¯ాm�మ	%ా
ఉండ�టక; ] �ాదమ	ల �I\ం�� ధూÈ దు>1ి9Eయ	(f. 12121212 �ా%ా 9ారF
బయల;�ే#S, మ�రFమనసుq ��ందవలsన" పKక ట-ంచుచు 13131313 అTEక దయ�మ	ల;
9:ళ6%tటBC చు నూT:#ాA అTEక;లగ	 #�గ	లను స�సÍపరచుచునుం(f#S. 14141414 ఆయన
�×#SN పKZిదzమ�PQను గనుక #ాజ?ౖన Á̈#�దు ఆయననుగ�#Sd V"బµ1ిN స4!చుd
ã}ను మృతp లలkనుం(f ల�Aయ	Tx`డ�గనుక అత"యందు అదు»త



మ	ల; �I\య�ర�పకమ	లగ	చున`వ" �ె12uను. 15151515 ఇతరFల; ఈయన ఏÚయ�
అ"య	, మ#S��ందరFఈయన పKవకNయ"య	, పKవకNలలk ఒక"వలs
నుTx`డ"య	 �ెప���నుచుం(f#S. 16161616 అP�ే Á̈#�దు V"TEను తల %tట-C ంAన
ã}TE; అతడ� మృతpలలkనుం(f ల�A య	Tx`డ" �ె12uను. 17171717 Á̈#�దు తన
స�దరFడగ	 Óి>ప� ´µర�PQ�న Á̈#���యను 12ం(f6 �ేZి��"నందున
ã}ను స�దరF" ´µర�ను �ేరFd��నుట క; Tx�యమ	 �ాద"

Á̈#�దు�� �ె12uను గనుక 18181818 ఇత (x�� "!తNమ	 ã}నును పట-C  �ె1ిuంA,
�ెర¯ాలలk బం¥�ంAయ	ం(ెను. 19191919 Á̈#���య అత" ]ద పగపట-C  అత"
చం1ింప %�#?ను %ా" ఆ���ేత %ాక��PQను. 20202020 ఎందుకన%ా ã}ను
Jమంతpడ�ను ప#S�దుz డ�నగ	 మనుషp�డ" Á̈#�దు ఎ#S%S, అత"�I
భయప(f అత" �ా�ాడ�చు వ�ెdను. మ#Sయ	 అత" మ�టల; V" నప�డ�,
ఏ!�ేయను ��చక��Pనను సం��షమ	�� Vనుచుం(ెను. 21212121 అP�ే త%Sన
��నnకట- వ�ెdను; ఎట6 న%ా, Á̈#�దు తన జనన ��T°తqవమందు తన
పK¥xనులక;ను సహ¯Kా ¥�పతpలక;ను గ>లయ�ేశ పKమ	ఖు లక;ను Vందు
�ేPం�ెను. 22222222 అప�డ� Á̈#���య క;మ�#?N లkప>�I వAd Txట�మ�(f

Á̈#�దును అత"�� కcడ పం�IN" కcరFdన`9ా#S" సం��షపర�ెను గనుక
#ాà�IషC���న�� ఏ�ైనను నన`డ�గ	మ	, TEన 23232323 మ#Sయ	వ� Tx
#ాజ�మ	లk సగమ	మటBC క; ఏ! అ(f%Sనను �I�ెdదన" అతడ� ఆ����
ఒటBC 12టBC ��T:ను 24242424 గనుక ఆ�� 9:È6TETE! అ(f%?దన" తన త>6  నడ�గ%ా
ఆ��బµ1ిN స4 !చుd ã}ను తల అడ�గ	మT:ను. 25252525 9:ంటTE ఆ�� త�ర%ా
#ాàTUదwక; వAdబµ1ిN స4!చుd ã}ను తల పæç6మ	లk 12ట-CPప�(ే



Tx�I1ిuంప %�రFచుTx`న" �ె12uను. 26262626 #ాà బహÑ%ా దుఃఖప(ెను %ా" �xను
12టBC ��"న ఒటBC  "!తNమ	ను తన�� కcరFdం(fయ	న` 9ా#S "!తNమ	ను
ఆ��క; ఇయ�ను అనTUల6 క ��PQను. 27272727 9:ంటTE #ాà అత" తల �ెమ4"
ఆజj® 1ింA ±క బంట:K తpను పం12ను. 9ాడ� 9:È6  �ెర¯ాలలk అత" తల %tట-C
28282828 పæç6మ	లk అత" తల 12ట-C  �ెAd ఆ Aన` �x" �I�ెdను, ఆ Aన`�� తన
త>6�I�ెdను. 29292929 ã}ను hషp�ల; ఈ సంగJ V", వAd శవమ	ను
ఎJN ��"��P సమ�¥�లk ఉంA#S. 30303030 అంతట అ��సNల;ల; P�సుTUదwక;
కc(fవAd �xమ	 �ేZినవ"`య	 బ¢¥�ంAనవ"`య	 ఆయనక; �ె>య జ³Zి#S.
31313131 అప�(xయన ]#³�ాంతమ	%ా అరణ� పK�ేశ మ	నక; వAd, ��ం�ెమ	ZLప�
అలసట ¬రFd��నుడ" �ె12uను; ఏలయన%ా అTEక;ల; వచుdచు ��వ�చు
నుం(f నందున, ´¢జనమ	 �ేయ	ట�?rనను 32323232 �ా%ా 9ారF �ోT: PQ�I� అరణ�
పK�ేశమ	నక; ఏ�ాంతమ	%ా 9:È6#S. 33333333 9ారF 9:ళØ6 చుండ%ా జనుల; చూA,
అTEక;ల�యనను గ	#?N#S%S, సకల పటCణమ	ల నుం(f అక�(f�I �ా>నడకను
పరF%?JN  9ా#SకంటM మ	ందు%ా వAd#S. 34343434 గనుక P�సు వAd ఆ %tపu జన
సమ�హమ	ను చూA, 9ారF �ాప#Sల�" %tఱÃలవలs ఉన`ందున 9ా#S]ద
క"కరప(f, 9ా#S�I అTEక సంగతp లను బ¢¥�ంప ¯ా%?ను. 35353535 �xల ��K దుw ��Pన
తరF9ాత ఆయన hషp� ల�యన±దwక; వAdఇ�� అరణ� పK�ేశమ	, ఇప�డ�
�xల ��K దుw ��Pన��; 36363636 చుటBC పట6  పK�ేశ మ	లక;ను %\ా మమ	లక;ను 9ారF
9:È6  ´¢జనమ	న �³���నను ��ను���నుటక; 9ా#S" పం1ి 9Eయ	మ" �ె1ిu#S. 37373737
అందు�ాయన]రF 9ా#S�I ´¢జనమ	 12టBC  డన%ా 9ారF�¤మ	 9:È6 PÀనూ`రF
�ేTxరమ	ల1 #tటMCల; ��" 9ా#S�I 12టBC దుమ� అ" ఆయన న(f%S#S. 38383838



అందు�ాయన]±దw ఎ"` #tటMC  ల;న`V? ��P చూడ�డ"9ా#S�� �ె12uను.
9ారF చూA �ె>Zి��" అPదు #tటMCల;ను #?ండ� �ేపల; నున`వ"#S. 39393939 అప�
(xయన పAdక]ద అందరF పంక;N ల; పంక;N ల;%ా కcరFdండవలsన"
9ా#S�ాజj® 1ింప%ా 40404040 9ారF నూ#³Zి మం�� ��ప�నను ఏబ�ేZిమం�� ��ప�నను
పంక;N ల; ¬#S కcరFdం(f#S. 41414141 అంతట ఆయన ఆ అPదు #tటMCలను #?ండ�
�ేపలను పటBC ��", ఆ�ాశమ	9:ౖప� కను`లsJN  ఆ�ర���ంA, ఆ #tటMCల; V#SA,
9ా#S�I వ(fi ంచుటక; తన hషp�ల�IAd, ఆ #?ండ� �ేపలను అంద#S�I" పంA 42424242
9ారందరF J" తృ1ిN  ��ం��న 43434343 తరF9ాత !%S>న �ేపల;ను #tటMC  మ	క�ల;ను
పం(ెKండ� గం12ళØ6  ఎJN #S. 44444444 ఆ #tటMCల; J"న9ారF అPదు9Eలమం��
ప�రFషpల;. 45454545 ఆయన జనసమ�హమ	ను పం1ి9Eయ	నంతలk, �ోT: ఎ�I�
అదw#Sనున` బéతqP�xక; మ	ందు%ా 9:ళØ6 డ" ఆయన తన hషp�లను 9:ంటTE
బలవంతమ	 �ేZ2ను. 46464646 ఆయన 9ా#S" �డ���>1ి, �Kా రÍన�ేయ	టక; ��ండక;
9:æç6 ను. 47474747 ¯ాయం�ాల���నప�డ� ఆ �ోT: సమ	దKమ	 మధ� ఉం(ెను ఆయన
ఒంట#S%ా ��టC  నుం(ెను. 48484848 అప�డ� 9ా#S�I %ా> ఎదు#?rనందున, �ోT:
న(f1ించుటలk 9ారF !�I�> కషCపడ�చుండ%ా ఆయన చూA, #ాJK ఇంచు
!ంచు Txల;గవ జjమ	న సమ	దKమ	]ద నడ�చుచు 9ా#S±దwక; వAd, 9ా
49494949 ఆయన సమ	దKమ	]ద నడ�చుట 9ారF చూA, భ�త మ" తలంA �³కల;
9EZి#S. 50505050 అందరF ఆయనను చూA �¾ందరపడ%ా, 9:ంటTE ఆయన 9ా#S"
పల;క#SంA¥ైర�మ	 �ెచుd ��ను(f, TETE, భయపడక;డ" �ె12uను. 51515151 తరF9ాత
ఆయన �ోT: PQ�I� 9ా#S±దwక; వAdనప�డ� %ా> అణ%?ను, అందుక; 9ారF
తమలk�xమ	 !�I�> V´µK ంJ TUం��#S; 52525252 అPనను 9ా#S హృదయమ	 క� Sన



మ�PQను గనుక 9ారF #tటMCలనుగ�#Sdన సంగJ గ\ ©̈ంపల�దు. 53535353 9ారF
అవతలక; 9:È6  %?TE`స#?తp దగ¶ర ఒడ�i క; వAd ద#S పట-C #S. 54545454 9ారF �ోT:
��గ%ాTE, జనుల; ఆయనను గ	రFతpపట-C  55555555 ఆ పK�ేశమందంతట
పరF%?JN ��"��P, ఆయన య	Tx`డ" V"న�bటBనక; #�గ	లను మంచమ	ల
]ద ¹Zి��" వచుdటక; nదల;12ట-C #S. 56565656 %ా\ మమ	ల లkను
పటCణమ	లలkను పలs6 ట�ళ6లkను ఆయన PQక� (ెక�డ పK9Ehం�ెT° అక�(f
జనుల; #�గ	లను సంత �థులలk ఉంA, 9ా#S" ఆయన వసN �ప��ెంగ	మ�తKమ	
మ	టC"మ4" ఆయనను 9Eడ���నుచుం(f#S. ఆయనను మ	ట-Cన 9ారందరF
స�సÍతTUం��#S.

మ�రF� సు9ారN  7మ�రF� సు9ారN  7మ�రF� సు9ారN  7మ�రF� సు9ారN  7

1111 PQర�షల�మ	నుం(f వAdన ప#Sసయ	�ల;ను WాసుN   లలk ��ందరFను
ఆయన±దwక; కc(fవAd 2222 ఆయన hషp�లలk ��ందరF అపVతK���న
�ేతpల��, అన%ా కడ�గ" �ేతpల�� ´¢జనమ	 �ేయ	ట చూA#S. 3333 ప#S
సయ	�ల;ను య�దులందరFను 12దwల �ారంప#ా��xర మ	నుబట-C  �ేతpల;
కడ�గ	��ంటäTE %ా" ´¢జనమ	 �ేయరF. 4444 మ#Sయ	 9ారF సంతనుం(f
వAdనప�డ� ళØ6  చల;6 ��ంటäTE %ా" ´¢జనమ	 �ేయరF. ఇ��య	%ాక %ST:`లను
క;ండలను ఇతN(f �ాతKలను1 ళ6లk కడ�గ	ట2 nదలగ	 అTE�ా�xరమ	లను
9ారనుస#Sం�ె(f9ారF. 5555 అప�డ� ప#Sసయ	�ల;ను WాసుN  ల;ను hషp�లsందుక;
12దwల �ారంప#ా��xరమ	��ప�న నడ�చు��నక, అప VతK���న �ేతpల��
´¢జనమ	 �ేయ	దుర" ఆయన న(f %S#S. 6666 అందు�ాయన 9ా#S�� ఈల�గ	



�ె12uనుఈ పKజల; 12దవ�ల�� నను` ఘనపరచుదురF%ా", 9ా#S హృదయమ	
Txక; దూరమ	%ా ఉన`��. 7777 9ారF, మ�నవ�ల; క>uంAన పదzతpల; �ే9Ùప
�ేశమ	ల" బ¢¥�ంచుచు నను` వ�రÍమ	%ా ఆ#ా¥�ంచుదురF అ" 9Kా యబ(fనటBC
9Eష¥xరFలsౖన !మ	4నుగ�#Sd PQషయ� పKవAంAన�� స#SP�. 8888 ]రF �ేవ�"
ఆజ®ను V(fA12ట-C , మనుషp�ల �ారంప#ా��xరమ	ను %?r��ను చుTx`రF. 9999
మ#Sయ	 ఆయన]రF ] �ారంప#ా� �xరమ	ను %?r��నుటక; �ేవ�" ఆజ®ను
బÐJN %ా "#ాక #SంచుదురF. 10101010  త>దండ�K లను ఘనపరచవలsన"య	,
తం(fKT:ౖనను త>6T:ౖనను దూÌించు9ా"�I మరణhm V¥�ంపవలsన"య	 ¹ÌL
�ె12uను గ�x. 11111111 అPనను ]రFఒకడ� తన తం(fKT:ౖనను త>6T:ౖనను చూA
Txవలన క; పKãజనమగ	న�� ఏ�ో అ�� ��#ాËను, అన%ా �ే9ా#Suతమ"
�ె1ిuనPQడల, 12121212 తన తం(fK�?rనను త>6  �?rనను 9ా"" ఏ!య	 �ేయ"య�క
13131313 ]రF "య !ంAన ] �ారంప#ా��xరమ	వలన �ేవ�" 9ాక�మ	ను "రరÍ
కమ	 �ేయ	దురF. ఇటBవంట-V అTEకమ	ల; ]రF �ేయ	దుర" �ె12uను. 14141414
అప�(xయన జనసమ�హమ	ను మరల తన±దwక; 1ి>A]రందరF Tx
మ�ట V" గ\ ©̈ంచు(f. 15151515 వల;ప>నుం(f లkప>�I ��P మనుషp�"
అపVతpK "%ా �ేయగల;గ	న�� ఏ��య	 ల�దు %ా", 16161616 లkప>నుం(f బయల;
9:ళØ6 న9E మనుషp�" అపVతpK "%ా �ేయ	నT:ను. 17171717 ఆయన
జనసమ�హమ	ను V(fA Pంట- లk"�I వAdనప�డ�, ఆయన hషp�ల; ఈ
ఉపమ�నమ	ను గ�#Sd ఆయన నడ�గ%ా 18181818 ఆయన 9ా#S�� ఇట6 T:ను]రFను
ఇంత అV9Eక;లsౖ య	Tx`#ా? 9:ల;ప>నుం(f మనుషp�" లkప>�I
��వ�న�ే��య	 9ా" నపVతpK "%ా �ేయజjలద" ]రF గ\ ©̈ంపక;Tx`#ా? 19191919



అ�� 9ా" హృదయమ	లk పK9Ehంపక కడ�ప�లkTE పK9EhంA బ ©̈ర�Ë é!లk
Vడ�వబడ�ను; ఇటB6  అ�� ´¢జనప�xరÍమ	 ల"` ట-" పVతKపరచును. 20202020
మనుషp�" లkప>నుం(f బయల; 9:ళØ6 న�� మనుషp�" అపVతKపరచును. 21212121
లkప>నుం(f, అన%ా మనుషp�ల హృదయమ	లkనుం(f దు#ాలkచనల;ను
జjరత�మ	ల;ను �ొంగతనమ	ల;ను 22222222 నరహత�ల;ను వ�� �xరమ	ల;ను
లkభమ	ల;ను �ెడ�తనమ	ల;ను కృJKమ మ	ను �ామV�ారమ	ను
మతqరమ	ను3 �ేవదూషణయ	 అహం´µవమ	ను అV9Eకమ	ను వచుdను. 23232323
ఈ �ెడi  వ"`య	 లkప>నుం(fP� బయల;9:È6 , మనుషp�" అప VతK పరచున"
ఆయన �ె12uను. 24242424 ఆయన అక�డనుం(f ల�A, త�రF Zీ�ోనుల �Kా ంత మ	లక;
9:È6 , ±క ఇంట పK9EhంA, ఆ సంగJ ఎవ"�I" �ె>యక;ండవలsన" �Å#?ను
%ా" ఆయన మరF%?r య	ండ ల�క ��PQను. 25252525 అపV�xK త4 పట-Cన
Aన`క;మ�#?Nగల ±క ZీN � ఆయననుగ�#Sd V", 9:ంటTE వAd ఆయన
�ాదమ	ల]ద ప(ెను. 26262626 ఆ ZీN � సు#�Ó2"కయ వంశ మందు ప�ట-Cన %§\సు
�ేశసుÍ #ాల;. ఆ�� తన క;మ�#?Nలkనుం(f ఆ దయ�మ	ను 9:ళ6%tటBC మ"
ఆయనను 9Eడ� ��T:ను. 27272727 ఆయన ఆ��ను చూA1ిల6 ల; nదట తృ1ిN
��ందవలsను; 1ిల6 ల #tటMC  ¬Zి��" క;క�1ిల6 లక; 9Eయ	ట య	కNమ	 �ాదT:ను.
28282828 అందు�ా��"జ�¤ పKభ	9ా, అP�ే క;క�1ిల6 ల; కcడ బల6 �I\ంద ఉం(f,
1ిల6 ల; పడ 9Eయ	 #tటMCమ	క�ల; Jనును గ�x అ" ఆయన�� �ె12uను. 29292929
అందు�ాయనఈ మ�ట �ె1ిuనందున 9:ళØ6 మ	; దయ�మ	  క;మ�#?Nను
వద>��Pనద" ఆ���� �ె12uను. 30303030 ఆ�� Pంట-�I వAd , తన క;మ�#?N
మంచమ	]ద పండ���" య	ండ�టయ	 దయ�మ	 వద> ��P



య	ండ�టయ	 చూ�ెను. 31313131 ఆయన మరల త�రF �Kా ంతమ	ల; V(fA, Zీ�ోను
�x�#ా �ెక��> �Kా ంతమ	ల]దు%ా గ>లయ సమ	 దKమ	TUదwక; వ�ెdను. 32323232
అప�డ� 9ారF �ెవ�డ�గల నJN  9ా" ఒక" ఆయన±దwక; ��డ���"వAd,
9ా"]ద �ెP� య	ంచుమ" ఆయనను 9Eడ���"#S. 33333333 సమ�హ
మ	లkనుం(f ఆయన 9ా"" ఏ�ాంతమ	నక; ��డ���" ��P, 9ా" �ెవ�లలk
తన 9EKళØ6 12ట-C , ఉ!్మ9EZి, 9ా" Txల;క మ	ట-C  34343434 ఆ�ాశమ	9:ౖప� కను`లsJN
"ట�C రFu V(fA ఎప��x అ" 9ా"�� �ె12uను; ఆ మ�టక; �ెరవబడ� మ"
అరÍమ	. 35353535 అంతట 9ా" �ెవ�ల; �ెరవబ(ెను, 9ా" Txల;క నరమ	 సడ>
9ాడ� �ేట%ా మ�టల�డ�చుం(ెను. 36363636 అప�(xయనఇ�� ఎవ"��ను �ెపuవదw"
9ా#S �ాజj®  1ిం�ెను; అP�ే ఆయన �ెపuవదw" 9ా#S �ాజj® 1ింAన ��ల�� 9ారF
మ#S ఎక;�వ%ా �x"" పKZి��z�ేయ	చు 37373737 ఈయన సమసNమ	ను బµగ	%ా
�ేZియ	Tx`డ�; �ెVట- 9ారF VనునటB6 %ాను మ�గ9ారF మ�టల�డ�నటB6 %ాను
�ేయ	చుTx`డ" �ెప���" అప#S!తమ	%ా ఆశdర�ప(f#S.

మ�రF� సు9ారN  8మ�రF� సు9ారN  8మ�రF� సు9ారN  8మ�రF� సు9ారN  8

1111 ఆ ��నమ	లలk మ#S±క ¯ా#S బహÑ జనుల; కc(f #ా%ా, 9ా#S�I
JనTE!య	 ల�నందున P�సు తన hషp� లను తన±దwక; 1ి>A 2222 జనుల;
TEట-�I మ�డ� ��నమ	ల నుం(f Tx±దwనుTx`రF; 9ా#S�I JనTE!య	
ల�నందున, TEను 9ా#S]ద క"కరపడ�చుTx`ను; 3333 TEను 9ా#S" ఉప9ాసమ	��
తమ ఇండ6 క; పం1ి9EZినPQడల మ�ర¶ మ	లk మ�రû��వ�దురF; 9ా#Sలk
��ందరF దూరమ	 నుం(f వAdయ	Tx`ర" 9ా#S�� �ె12uను. 4444 అందు �ాయన



hషp�ల; ఈ అరణ�పK�ేశమ	లk ఒక (ెక�డ నుం(f #tటMCల; �ెAd, �#S"
తృ1ిN పరచగలడ" ఆయన న(f%S#S. 5555 ఆయన]±దw ఎ"` #tటMCల;న`వ" 9ా#S
నడ�గ%ా 9ారFఏడ"#S. 6666 అప�(xయనTEల]ద కcరFdండ�డ"
జనుల�ాజj® 1ింA ఆ P�డ� #tటMCల; పటBC ��" కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంA, V#SA,
వ(fi ంచుట�?r తన hషp�ల�I�ెdను, 9ారF జనసమ�హమ	నక; వ(fi ంA#S 7777 ��"`
Aన`�ేపల; కcడ 9ా#S±దwనుండ%ా ఆయన ఆ�ర���ంA 9ాట-"కcడ
వ(fi ంచుడ" �ె12uను. 8888 9ారF ´¢జనమ	�ేZి తృ1ిN ��ం��న]దట, !%S>న
మ	క�ల; ఏడ� గంపల"ండ ఎJN #S. 9999 ´¢జనమ	�ేZిన9ారF ఇంచు !ంచు
Txల;గ	 9Eల మం��. 9ా#S" పం1ి9EZిన 9:ంటTE 10101010 ఆయన తన hషp�ల��కcడ
�ోT: PQ�I� దల4నూ�x �Kా ంతమ	లక; వ�ెdను. 11111111 అంతట ప#Sసయ	�ల; వAd
ఆయనను Wó¥�ంచుచు, ఆ�ాశమ	నుం(f ±క సూచక�I\యను చూప�మ"
ఆయన న(f%S ఆయన�� త#S�ంప¯ా%S#S. 12121212 ఆయన ఆత4యందు 12దw  "ట�C రFu
V(fAఈ తరమ	9ారF ఎందుక; సూచక �I\య నడ�గ	చుTx`రF? ఈ తరమ	నక;
ఏ సూచక �I\యయ	 ననుగ\ ©̈ంపబడద" "శdయమ	%ా ]�� �ెప�చుTx`న"
�ె1ిu 13131313 9ా#S" V(fA మరల �ోT: PQ�I� అదw#S�I ��PQను. 14141414 9ారF Jనుటక;
#tటMCల; �ెచుdటక; మరA#S; �ోT:లk 9ా#S±దw  ఒక� #tటMC  తపu మ#³!య	
ల�క��PQను. 15151515 ఆయనచూచు��ను(f; ప#Sసయ	�ల ప�>Zిన 1ిం(f" గ�#Sdయ	

Á̈#�దు ప�>Zిన 1ిం(f"గ�#Sdయ	 జjగ\తN  పడ�డ" 9ా#S" ¼̈చd#Sంప%ా 16161616
9ారFతమ±దw #tటMCల; ల�9Eయ" తమలk�xమ	 ఆలkAంచు��"#S. 17171717 P�సు
అ�� PQ#S%Sమన±దw #tటMCల; ల�9Eయ" ]#?ందుక; ఆలkAంచు��నుచుTx`రF?
]#Sంకను గ\ ©̈ంపల��x? V9EAంపల��x? ]రF క� Sనహృదయమ	 గల9ా#?r



య	Tx`#ా? 18181818 ]రF కను`ల;ం(fయ	 చూడ#ా? �ెవ�ల;ం(fయ	 Vన#ా?
జj® పకమ	 �ేZి��న#ా? 19191919 TEను ఆ అPదు9Eలమం���I అPదు #tటMCల; V#SA
పంA12ట-C  నప�డ� ]రF మ	క�ల; ఎ"` గంపల"ండ ఎJNJర" 9ా#S న(f%?ను.
9ారFపం(ెKండ" ఆయన�� �ె1ిu#S. 20202020 ఆ Txల;గ	 9Eలమం���I ఏడ� #tటMCల; TEను
V#SA, పంA 12ట-C  నప�డ� మ	క�ల; ఎ"` గంపల"ండ ఎJNJర" ఆయన
అడ�గ%ా 9ారFఏడ"#S. 21212121 అందు�ాయన]#Sంకను గ\ ©̈ంపక;Tx`#ా? అ"
అT:ను. 22222222 అంతలk 9ారF బéతqP�xక; వAd#S. అప�డ� అక�(f 9ారF
ఆయన±దwక; ఒక గ	\ (fi9ా" ��డ� ��"వAd, 9ా" మ	టCవలsన" ఆయనను
9Eడ���"#S. 23232323 ఆయన ఆ గ	\ (fi9ా" �ెP�పటBC ��" ఊ#S9:ల;ప>�I ��డ���"
��P, 9ా" కను`ల]ద ఉ!్మ9EZి, 9ా" ]ద �ేతpల;ంA�³���నను
కనబడ�చున`�x? అ" 9ా"నడ�గ%ా, 24242424 9ాడ� కను`లsJNమనుషp�ల; Txక;
కనబడ�చుTx`రF; 9ారF �ెట6 వలsనుం(f నడ�చు చున`టB6 %ా Txక;
కనబడ�చుTx`రT:ను. 25252525 అంతట ఆయన మరల తన �ేతpల; 9ా"
కను`ల]ద నుంచ%ా, 9ాడ� �ే#SచూA క;దురdబ(f సమసNమ	ను �ేట%ా చూడ
¯ా%?ను. 26262626 అప�డ� P�సువ� ఊ#Sలk"�I 9:ళ6వదw" �ె1ిu 9ా" Pంట-�I
9ా"" పం1ి9EZ2ను. 27272727 P�సు తన hషp�ల�� Óి>ప��ైన �?rసరయ�� �ే#Sన
%ా\ మమ	లక; బయల;�ే#?ను. మ�ర¶మ	లkనుండ%ా TEను ఎవడన" జనుల;
�ెప�చుTx`ర" తన hషp�ల న(f%?ను. 28282828 అందుక; 9ారF��ందరF బµ1ిN స4!చుd
ã}ను అ"య	, ��ందరF ఏÚయ� అ"య	, మ#S ��ందరF పKవకNలలk
ఒకడ"య	 �ెప� ��నుచుTx`ర"#S. 29292929 అందు�ాయన]#?r�ే TEను ఎవడ"
�ెప�చుTx`ర" 9ా#Sనడ�గ%ా 1LతpరFవ� �×\సుN 1వ" ఆయన�� �ె12uను. 30303030



అప�డ� తను` గ�#Sdన PÀ సంగJ ఎవ" ��ను �ెపuవదw" ఆయన 9ా#S�I
ఖం(fతమ	%ా �ె12uను. 31313131 మ#Sయ	 మనుష�క;మ�రFడ� అTEక ©̈ంసల;��ం��,
12దwల �ేతను పK¥xనయ�జక;ల�ేతను WాసుN  ల�ేతను ఉ1L�fంప బ(f చంపబ(f,
మ�డ� ��నమ	లsౖన తరF9ాత ల�చుట అగత�మ" ఆయన 9ా#S�I బ¢¥�ంప
Txరం�ం�ెను. 32323232 ఆయన ఈ మ�ట బ ©̈రంగమ	%ా �ె12uను. 1LతpరF ఆయన
�ేPపటBC ��" ఆయనను గ��w ంప¯ా%?ను 33333333 అందు �ాయన తన hషp�ల9:ౖప�
J#S%S, 9ా#S" చూA ¯ా�xTx, Tx 9:నుకక; ��మ	4; వ� మనుషp�ల
సంగతpలను మనస�#SంచుచుTx`వ� %ా" �ేవ�" సంగతpలను మనస�
#Sంపక;Tx`వ" 1Lత 34343434 అంతట ఆయన తన hషp�లను జనసమ�హమ	ను
తన ±దwక; 1ి>Aనను` 9:ంబ(fంప %�రF9ాడ� తను` �xను ఉ1L�fంచు��"
తన Zిల;వPQJN � ��" నను` 9:ంబ (fంపవలsను. 35353535 తన �Kా ణమ	ను
ర�fంచు��న%�రF9ాడ� �x" ��%tటBC ��నును; Tx "!తNమ	ను సు9ారN
"!తNమ	ను తన �Kా ణమ	ను ��%tటBC ��ను9ాడ� �x" ర�fంచు ��నును. 36363636
ఒకడ� సర�లkకమ	ను సం�ా��ంచు��" తన �Kా ణమ	ను ��%tటBC ��నుట
9ా"�³! పKãజనమ	? 37373737 మనుషp�డ� తన �Kా ణమ	నక; పKJ%ా ఏ! ఇయ�
గల;గ	ను? 38383838 వ���xరమ	ను �ాపమ	ను�ేయ	 ఈ తరమ	 9ా#Sలk నను`
గ�#Sdయ	 Txమ�టలనుగ�#Sdయ	 Zిగ	¶ పడ� 9ా(ెవ(ో, 9ా""గ�#Sd
మనుష�క;మ�రFడ� తన తం(fK మ ©̈మగల9ా(ై ప#S�దz  దూతల��కcడ
వచుdనప�డ� Zిగ	¶ పడ�న" �ె12uను.

మ�రF� సు9ారN  9మ�రF� సు9ారN  9మ�రF� సు9ారN  9మ�రF� సు9ారN  9



1111 మ#Sయ	 ఆయన ఇక�డ ">Aయ	న` 9ా#Sలk ��ందరF �ేవ�"#ాజ�మ	
బలమ	�� వచుdట చూచువరక; మరణమ	 రFAచూడర" "శdయమ	%ా ]��
�ెప� చుTx`నT:ను. 2222 ఆరF��నమ	లsౖన తరF9ాత, P�సు 1LతpరFను
య��Åబ	ను ã}నును మ�తKమ	 9:ంటబ¿టBC ��", PQతNPన ±క
��ండ]���I ఏ�ాంతమ	%ా 9ా#S" ��డ���"��P, 9ా#SPQదుట ర��ాంతరమ	
��ం�ెను. 3333 అంతలk ఆయన వసN �మ	ల; పK�ాశమ�న���నVయ	 !గ	ల
�ెల6 "Vయ	 ఆPQను; లkకమందు ఏ �xక>య	ను అంత �ెల6 %ా
చల;వ�ేయల�డ�. 4444 మ#Sయ	 ¹ÌLయ	 ఏÚయ�య	 9ా#S�I కనబ(f P�సు��
మ�టల�డ�చుం(f#S. 5555 అప�డ� 1LతpరF బ¢ధక;(x, మన!క�డ ఉండ�ట
మంA��; �¤మ	 క; ఒకట-య	 ¹ÌLక; ఒకట-య	 ఏÚయ�క; ఒకట-య	
మ�డ� పరÞWాలల; కటBC దుమ" �ె12uను; 6666 9ారF !గ	ల భయప(f#S గనుక
�xను �ెపuవలZిన�ే¹ అత"�I �ె>యల�దు. 7777 �¤ఘnకట- వAd 9ా#S"
కమ4%ా ఈయన Tx 1ిKయక;మ�రFడ�, ఈయన మ�ట Vనుడ" ±క శబwమ	
ఆ �¤ఘమ	లkనుం(f ప�టMCను. 8888 9:ంటTE 9ారF చుటBC  చూAనప�డ�, తమ
±దwనున` P�సు తపu మ#S ఎవరFను 9ా#S�I కనబడల�దు. 9999 9ారF ఆ ��ండ
��%S వచుdచుండ%ామనుష� క;మ�రFడ� మృతpలలkనుం(f ల�Aనప�(ే %ా",
అంతక; మ	ందు ]రF చూAన9ాట-" ఎవ"��ను �ెపuవదw" ఆయన 9ా#S�I
ఆజj® 1ిం�ెను. 10101010 మృతpలలkనుం(f ల�చుట అన%ా ఏ!టù అ" 9ా#tక"��
ఒకడ� త#S�ంచుచు ఆ మ�ట మనసుqన ఉంచు��"#S. 11111111 9ారF ఏÚయ�
మ	ందు%ా #ావలsన" WాసుN  ల; �ెప�చుTx`#³, P�ేమ" ఆయన న(f%S#S. 12121212
అందు�ాయనఏÚయ� మ	ందు%ా వAd సమసNమ	ను చక� 12టBC నను మ�ట



"జ�¤; అPనను మనుష�క;మ�రFడ� అTEక శ\మల;ప(f, తృణ÷క#Sంపబడ
వలsన" 9Kా యబడ�ట ఏ!? 13131313 ఏÚయ� వ�ెdన"య	 అత"గ�#Sd 9Kా యబ(fన
పK�ారమ	 9ారF తమ�IషCమ	 వAdనటBC  అత"PQడల �ేZిర"య	 ]�� �ెప�
చుTx`న" 9ా#S�� అT:ను. 14141414 9ారF hషp�ల±దwక; వAd, 9ా#S చుటBC  బహÑ
జనుల; కc(fయ	ండ�టయ	 WాసుN  ల; 9ా#S�� త#S�ంచుటయ	 చూA#S. 15151515
9:ంటTE జనసమ�హమంతయ	 ఆయనను చూA, !గ	ల V´µK ంJTUం��
ఆయన±దwక; పరF%?JN  ��"వAd ఆయనక; వందనమ	�ేZి#S. 16161616
అప�(xయన]రF �ే"గ�#Sd 9ా#S�� త#S�ంచుచుTx`ర" 9ా#S నడ�గ%ా 17171717
జనసమ�హమ	లk ఒకడ�బ¢ధక;(x, మ�గదయ�మ	2 పట-Cన Tx క;మ�రF"
±దwక; ¬Zి��" వAdJ"; 18181818 అ�� ఎక�డ 9ా"" పటBC T° అక�డ 9ా""
పడ�ోKయ	ను; అప�డ� 9ాడ� నురFగ	 �ారFd��", పండ�6  ��రFక;��"
మ�#Sdల;6 ను; �x"" 9:ళ6%tటBC డ"  hషp�లను అ(f%SJ" %ా" అ�� 9ా#S�ేత 19191919
అందు�ాయన VWా�సమ	ల�" తరమ	9ారల�#ా, TEను ఎంత�ాలమ	 ]��
నుందును? ఎంతవరక; !మ	4ను స ©̈ంతpను? 9ా"" Tx±దwక; ¬Zి��"
రండ" 9ా#S�� �ెపu%ా 20202020 9ా#ాయన±దwక; 9ా"" ¬Zి��" వAd#S.
దయ�మ	 ఆయనను చూడ %ాTE, 9ా" VలVల ల�(fం�ెను గనుక 9ాడ�
TEలప(f నురFగ	 �ారFd��నుచు ��#ా6 డ�చుం(ెను. 21212121 అప�(xయన ఇ�� �"�I
సంభVంA PQంత�ాల���నద" 9ా" తం(fK నడ�గ%ా అతడ� బµల�మ	నుం(fP�;
22222222 అ�� 9ా" Txశనమ	 �ేయవలsన" తరచు%ా అ%S`లkను ళ6లkను
పడ�ోKయ	ను. ఏ���నను వలనT:ౖ�ే మ�]ద క"కరప(f మ�క; స}యమ	
�ేయ	మT:ను. 23232323 అందుక; P�సు (నమ	4ట) వలనT:ౖ�ే, నమ	49ా"�I



సమసNమ	ను ¯ాధ��¤ య" అత"�� �ె12uను. 24242424 9:ంటTE ఆ Aన`9ా"
తం(fKనమ	4చుTx`ను, Txక; అపనమ4కమ	ండక;ండ స}యమ	 �ేయ	మ"1
ëగ¶ర%ా �ె12uను. 25252525 జనుల; గ	ంప�కc(f తన±దwక; పరF %?JN ��"వచుdట
P�సు చూA మ�గ9:ౖన �ెVట- దయ�మ�, 9ా"" వ��>��మ	4, ఇక
9ా"లkపK9Ehంపవదw" క; ఆజj® 1ించుచుTx`న" �ె1ిu ఆ అపV�xK త4ను
గ��w ం�ెను. 26262626 అప�డ� అ�� �³క9EZి, 9ా"T:ం�� VలVల ల�(fంA వద>��PQను.
అంతట 9ాడ� చAdన9ా"వలs ఉం(ెను గనుక అTEక;ల;9ాడ� చ"��PQన"#S.
27272727 అP�ే P�సు 9ా" �ెP� పట-C  9ా" ల�వT:తN %ా 9ాడ� "ల;వబ(ెను. 28282828
ఆయన ఇంట- లk"�I 9:È6న తరF9ాత ఆయన hషp�ల;�¤ ��ందుక; ఆ
దయ�మ	ను 9:ళ6%tటCల�క ��Jమ" ఏ�ాంతమ	న ఆయన న(f%S#S. 29292929
అందు�ాయన �Kా రÍనవలనTE 2 %ా" మ#S �ే"వలనT:ౖనను ఈ Vధ���న��
వద>��వ�ట అ¯ాధ�మ" 9ా#S�� �ె12uను. 30303030 9ారక�డనుం(f బయల;�ే#S
గ>లయ గ	ం(x 9:ళØ6  చుం(f#S; అ�� ఎవ"�I" �ె>య	ట ఆయన�IషCమ	ల�క
��PQను; 31313131 ఏలయన%ా ఆయన తన hషp�లక; బ¢¥�ంచుచు
మనుష�క;మ�రFడ� మనుషp�ల �ేJ�I అపu%Sంపబడ� చుTx`డ�, 9ా#ాయనను
చం12దరF; చంపబ(fన మ�డ� ��నమ	లక; ఆయన ల�చున" 9ా#S�� �ె12uను.
32323232 9ారF ఆ మ�ట గ\ ©̈ంపల�దు %ా" ఆయన నడ�గ భయప(f#S. 33333333 అంతట
9ారF క12ర`హÉమ	నక; వAd#S. 9ారF ఎవడ� %tపu9ాడ" మ�ర¶మ	న ఒక"��
ఒకడ� 9ా��ంA#S గనుక 34343434 ఆయన ఇంట ఉన`ప�డ�మ�ర¶మ	న ]రF ఒక#S��
ఒకరF �ే""గ�#Sd 9ా��ంచుచుంట-ర" 9ా#Sనడ�గ%ా 35353535 9ారF ఊరక;ం(f#S.
అప�(xయన కcరFdం(f పం(ెKండ�మం��" 1ి>Aఎవ(ైనను nదట-



9ా(ైయ	ండ %�#SనPQడల, 9ాడంద#Sలk కడపట-9ాడ�ను అంద#S�I ప#S�xరక;డ�T:ౖ
య	ండవలsన" �ె1ిu 36363636 ±క Aన` ëడiను ¬Zి��" 9ా#S మధ�ను "ల;వబ¿ట-C ,
9ా"" ఎJN  �ð%S>ంచు��" 37373737 ఇట-C  Aన` ëడiలలk ఒక"" Tx 1Lరట
�ేరFd��ను9ాడ� నను` �ేరFd��నును; నను` �ేరFd��ను9ాడ� నను` %ాక
నను` పం1ిన9ా"" �ేరFd ��నున" 9ా#S�� �ె12uను. 38383838 అంతట
ã}నుబ¢ధక;(x, ఒకడ�  1Lరట దయ�మ	లను 9:ళ6%tటBC ట చూAJVు;
9ాడ� మనలను 9:ంబ(fంచు9ాడ� �ాడ� గనుక 9ా"" ఆటంకపరAJమ"
�ె12uను. 39393939 అందుక; P�సు9ా"" ఆటంకపరచక;(f; Tx1Lరట అదు»తమ	 �ేZి
నను` చులకన%ా "ం��ంపగల 9ా(ెవడ�ను ల�డ�; 40404040 మనక; V#�¥��ా"9ాడ�
మన పmమ	%ా నున`9ా(ే. 41414141 ]రF �×\సుN 9ార" Tx 1Lరట ]క; %ST:`డ� ళØ6
�xK గ"చుd9ాడ�, తనక; #ావలZిన ఫలమ	 ��%tటBC ��నడ" ]��"శdయమ	%ా
�ెప� చుTx`ను. 42424242 Txయందు VWా�సమ	ంచు ఈ Aన`9ా#Sలk TUక"
అభ�ంతరపరచు9ా(ెవ(ో, 9ాడ� ��డక; 12దw  JరFగట-#ాP కటCబ(f
సమ	దKమ	లk పడ9Eయబడ�ట 9ా"�I �¤ల;. 43434343  �ెP� "ను`
అభ�ంతరపరAన PQడల �x"" న#S�I9Eయ	మ	; 44444444 వ� #?ండ� �ేతpల; క>%S
నరకమ	లk" ఆర" అ%S`లk"�I ��వ�టకంటM అంగ ß̈నుడ9:ౖ yవమ	లk
పK9Ehంచుట �¤ల;. 45454545  �ాదమ	 "ను` అభ�ంతరపరAనPQడల �x""
న#S�I9Eయ	మ	; 46464646 #?ండ� �ాదమ	ల; క>%S నరకమ	లk పడ9Eయబడ�టకంటM,
క;ంట-9ాడ9:ౖ ("త�) yవమ	లk పK9Ehంచుట�¤ల;. 47474747  కను` "ను`
అభ�ంతరపరAనPQడల �x" ¬Zి�ార 9Eయ	మ	; #?ండ� కను`ల; క>%S
నరకమ	లk పడ9Eయ బడ�టకంటM ఒంట-కను` గల9ాడ9:ౖ �ేవ�" #ాజ�మ	లk



పK9Ehంచుట �¤ల;. 48484848 నరకమ	న 9ా#S ప�రFగ	 �xవదు; అ%S` ఆరదు. 49494949
పKJ9ా"�I ఉప�¯ారమ	 అ%S`వలన కల;గ	ను. 50505050 ఉప� మంA�ే%ా" ఉప�
"¯ాqర���న PQడల �ే"వలన ]రF �x"�I ¯ారమ	 కల;గ	జ³తpరF? ]లk
]రF ఉప�¯ారమ	 గల9ా#?r య	ం(f ±క#S�� ఒకరF సమ�¥xనమ	%ా
ఉండ�డ" �ె12uను.

మ�రF� సు9ారN  10మ�రF� సు9ారN  10మ�రF� సు9ారN  10మ�రF� సు9ారN  10

1111 ఆయన అక�డనుం(f ల�A య�దయ �Kా ంత..మ	లక;ను ±#ాw ను అదw#S�I"
వ�ెdను. జనసమ�హమ	ల; J#S%S ఆయన±దwక; కc(fవAd#S. ఆయన తన
9ాడ�క ��ప�న 9ా#S�I మరల బ¢¥�ంచుచుం(ెను. 2222 ప#Sసయ	�ల;
ఆయన±దwక; వAd, ఆయనను Wó¥�ంచుట�?rప�రFషpడ� తన ´µర�ను
VడTxడ�ట Tx�యమ�? అ" ఆయన న(f%S#S. 3333 అందు�ాయన¹ÌL ]�³!
ఆజj® 1ిం�ెన" 9ా#S న(f%?ను. 4444 9ారFప#S�x�గ పJKక 9Kా PంA, ఆ��ను
VడTxడవలsన" ¹ÌL Z2లV�ెdన" �ెపu%ా 5555 P�సు]
హృదయ�ా� Sన�మ	నుబట-C  అత(ö ఆజ®ను ]క; 9Kా Zి P�ెdను %ా" 6666
సృ�ాC ~��నుం(f (�ేవ�డ�) 9ా#S" ప�రF షp"%ాను ZీN �"%ాను కల;గ జ³Z2ను. 7777 ఈ

Á̈తpవ��ేత ప�రFషpడ� తన త>దండ�K లను V(fA 12ట-C  తన ´µర�ను
హతpN ��నును; 8888 9ా#SదwరF ఏకశ#§ర��� య	ందురF, గనుక 9ా#Sక ఇదwరF%ా
నుండక P�కశ#§రమ	%ా నుందురF. 9999 �ాబట-C  �ేవ�డ� జతపరAన 9ా#S"
మనుషp�డ� 9EరFపరచ కcడద" 9ా#S�� �ె12uను. 10101010 ఇంట-�I వAd hషp�ల; ఈ
సంగJ"గ�#Sd ఆయనను మరల న(f%S#S. 11111111 అందు�ాయనతన ´µర�ను VడTx(f



మ#S±క�ెను 12ం(f6 �ేZి��ను9ాడ� �xను VడTx(fన ఆ�� Vషయ���
వ��చ#Sంచు9ాడగ	ను. 12121212 మ#Sయ	 ZీN � తన ప�రFషp" VడTx(f మ#S±క"
12ం(f6 జ³Zి��"నPQడల ఆ�� వ��చ#Sంచునదగ	న" 9ా#S�� �ె12uను. 13131313 తమ
Aన`ëడiలను మ	టCవలsన" ��ంద#ాయన±దwక; 9ా#S" ¬Zి��" వAd#S;
అP�ే hషp�ల; (9ా#S" ¬Zి��" వAdన) 9ా#S" గ��w ంA#S. 14141414 P�సు అ�� చూA
�Åపప(fAన`ëడiలను TxPQదwక; #ా"య	�(f, 9ా#S Txటంక పరచవదుw ;
�ేవ�"#ాజ�మ	 ఈల�ట-9ా#S�ే. 15151515 Aన`ëడi  వలs �ేవ�"#ాజ�మ	
నం%§క#Sంప"9ాడ� అందులk T:ంత మ�తKమ	 పK9Ehంపడ" ]�� "శdయమ	%ా
�ెప� చుTx`న" �ె1ిu 16161616 ఆ ëడiలను ఎJN  �ð%S>ంచు��", 9ా#S ]ద �ేతpల;ంA
ఆ�ర���ం�ెను. 17171717 ఆయన బయల;�ే#S మ�ర¶మ	న ��వ�చుండ%ా ఒకడ�
పరF%?JN ��"వAd ఆయనPQదుట ¹�ాళ�6 "స�ోËధ క;(x, "త�yవమ	నక;
9ారసుడనగ	టక; TETE! �ేయ	దు న" ఆయన న(f%?ను. 18181818 P�సునను`
సతpuరFషpడ" P�ల �ెప�చుTx`వ�? �ేవ�(ొక�(ే %ా" మ#S ఎవడ�ను
సతpuరFషpడ� �ాడ�. 19191919 నరహత� �ేయవదుw , వ��చ #Sంపవదుw , �ొం%Sలవదుw ,
అబదz¯ాm�మ	 పల;కవదుw , ¹స ప�చdవదుw ,  త>దండ�K లను
సTx4"ంప�మ	 అను ఆజ®ల; క; �ె>య	ను గ�x అ" అత"�� �ె12uను. 20202020
అందు కతడ�బ¢ధక;(x, బµల�మ	నుం(f ఇవ"`య	 అనుస #SంచుచుTE
య	ంట-న" �ె12uను. 21212121 P�సు అత" చూA అత" 1LK!ంAక; ఒకట-
��దువ%ానున`��; వ� 9:È6  క; క>%Sనవ"`య	 అ!్మ áదల�Iమ	4,
పరలkకమందు క; ధనమ	 కల;గ	ను; వ� వAd నను` 9:ంబ(fంచుమ"
�ె12uను. 22222222 అతడ� !గ	ల ఆZిN గల9ాడ�, గనుక ఆ మ�టక; మ	ఖమ	



Aన`బ	చుd��", దుఃఖపడ�చు 9:È6��PQను. 23232323 అప�డ� P�సు చుటBC
చూAఆZిN గల9ారF �ేవ�" #ాజ�మ	లk పK9Ehంచుట ఎం�� దుర6భమ" తన hషp�
ల�� �ె12uను. 24242424 ఆయన మ�టలక; hషp�ల; Vస4య nం��#S. అందుక;
P�సు J#S%S 9ా#S�� ఇట6 T:ను1ిల6 ల�#ా, తమ ఆZిNయందు
న!్మకయ	ంచు9ారF �ేవ�" #ాజ�మ	లk పK9Ehంచుట ఎం�� దుర6భమ	; 25252525
ధన వంతpడ� �ేవ�" #ాజ�మ	లk పK9EhంచుటకంటM ఒంటM సూ��బ¿జèమ	లk
దూరFట సులభమ	. 26262626 అందుక; 9ారF అత�¥�కమ	%ా ఆశdర�ప(f అట6 P�ే
ఎవడ� రmణ��ంద గలడ" ఆయన న(f%S#S. 27272727 P�సు 9ా#S" చూAఇ�� మను
షp�లక; అ¯ాధ��¤ %ా", �ేవ�"�I అ¯ాధ�మ	 �ాదు; �ేవ�"�I సమసNమ	ను
¯ాధ��¤ అT:ను. 28282828 1LతpరF ఇ��%��¤మ	 సమసNమ	ను V(fA12ట-C  "ను`
9:ంబ(fంAJమ" ఆయన�� �ెపu¯ా%?ను. 29292929 అందుక; P�సు ఇట6 T:నుTx
"!తNమ	ను సు9ారN "!తNమ	ను ఇంట-T:ౖనను అన`దమ	4లT:ౖనను అక�
�ెలs6 ండKT:ౖనను త> దండ�K లT:ౖనను 1ిల6 లT:ౖనను భ�మ	లT:ౖనను V(fAన9ాడ�
30303030 ఇప�డ� ఇహమందు ©̈ంసల�� �ాటB నూరంతల;%ా ఇండ6 ను
అన`దమ	4లను అక��ెలs6 ండKను తల;6 లను 1ిల6 లను భ�మ	లను, #ాబ¢వ�
లkకమందు "త�yవమ	ను ��ందు న" ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`ను. 31313131
nదట- 9ారF అTEక;ల; కడపట-9ారగ	దురF, కడపట-9ారF nదట- 9ారగ	దురF
అT:ను. 32323232 9ారF పKయ�ణ��� PQర�షల�మ	నక; 9:ళØ6 చుం(f#S. P�సు 9ా#S�I
మ	ందు నడ�చుచుండ%ా 9ారF Vస4య nం��#S, 9:ంబ(fంచు9ారF భయప(f#S.
అప�(xయన మరల పం(ెKండ�గ	రF hషp�లను 1ిల;చు��", తనక; సంభ
Vంపబ¢వ�9ాట-" 9ా#S�I �ె>యజ?పuTxరం�ంA 33333333 ఇ��%� మనమ	



PQర�షల�మ	నక; 9:ళØ6 చుTx`మ	; మనుష� క;మ�రFడ�
పK¥xనయ�జక;లక;ను WాసుN  లక;ను అపu%Sంప బడ�ను; 9ా#ాయనక; మరణhm
V¥�ంA ఆయనను అన� జనుల కపu%Sం�ెదరF. 34343434 9ారF ఆయనను
అపహZింA, ఆయన]ద ఉ!్మ9EZి, ��ర(xల�� ఆయనను ��ట-C  చం12దరF;
మ�డ� ��నమ	లsౖన తరF9ాత ఆయన J#S%S ల�చున" �ె12uను. 35353535 జ?బ¿దP
క;మ�రFలsౖన య��Åబ	ను ã}నును ఆయన±దwక; వAdబ¢ధక;(x, �¤మ	
అడ�గ	న�ెల6  వ� మ�క; �ేయ %�రFచుTx`మ" �ెపu%ా 36363636 ఆయనTEను
]�³! �ేయ %�రFచుTx`ర" 9ా#S న(f%?ను. 37373737 9ారF మ ©̈మయందు 
క;(f9:ౖప�న ఒకడ�ను  PQడమ9:ౖప�న ఒకడ�ను కcరFdండ�నటB6  మ�క; దయ
�ేయ	మ" �ె1ిu#S. 38383838 P�సు]#³! అడ�గ	చుTx`#� ]క; �ె>యదు; TEను
�xK గ	చున` %ST:`లk"�� �xK గ	టPQ�నను, TEను ��ందుచున` బµ1ిN స4మ	
��ందుట PQ�నను ]�ేత అగ	Tx? అ" 9ా#S నడ�గ%ా 9ారFమ� �ేత అగ	న"#S.
39393939 అప�డ� P�సుTEను �xK గ	చున` %ST:`లk"�� ]రF �xK %?దరF; TEను
��ందుచున` బµ1ిN  స4మ	 ]రF ��ం�ెదరF, %ా" 40404040 Tx క;(f9:ౖప�నను ఎడమ
9:ౖప�నను కcరFdండ"చుdట Txవశమ	లk ల�దు; అ�� ఎవ#S�I Zిదzపరచబ(ెT°
9ా#S�³ (�ొరక;న") 9ా#S�� �ె12uను. 41414141 త�I�నప��మం�� hషp�ల; ఆ మ�ట V",
య��Åబ	 ã}నుల ]ద �Åపపడ¯ా%S#S. 42424242 P�సు 9ా#S" తన±దwక; 1ి>A
9ా#S�� ఇట6 T:నుఅన�జనులలk అ¥��ారFల" PQంచబ(fన9ారF 9ా#S]ద
పKభ	త�మ	 �ేయ	దురF; 9ా#Sలk %tపu9ారF 9ా#S]ద అ¥��ారమ	 �ేయ	దుర"
]క; �ె>య	ను. 43434343 ]లk ఆల�గ	ండ కcడదు. ]లk ఎవ(ైనను %tపu9ా(ై
య	ండ%�#Sన PQడల 9ాడ� ]క; ప#S�xరమ	 �ేయ	9ా(ై య	ండ వలsను. 44444444



]లk ఎవ(ైనను పKమ	ఖు(ై య	ండ%�#Sన PQడల, 9ాడ� అంద#S�I �xసు(ై
య	ండవలsను. 45454545 మనుష� క;మ�రFడ� ప#S�xరమ	 �ేPంచు��నుటక;
#ాల�దు %ా" ప#S�xరమ	 �ేయ	టక;ను, అTEక;లక; పKJ%ా V¹చన
క\యధనమ	%ా తన �Kా ణమ	 ఇచుdటక;ను వ�ెdనT:ను. 46464646 9ారF
PQ#S�ÅపటCణమ	నక; వAd#S. ఆయన తన hషp�ల��ను బహÑ
జనసమ�హమ	��ను PQ#S�Åనుం(f బయల;�ే#S వచుdచుండ%ా, ¬మP
క;మ�రFడగ	 బ#SNమP యను గ	\ (fi  �mక;డ� ��K వపKక�ను కcరFdం(ెను. 47474747
ఈయన నజ#³య	(ైన P�సు అ" 9ాడ� V" �x�దు క;మ�రF(x P�సూ,
నను` కరFణÝంప�మ" �³కల; 9Eయ nదల;12టMCను. 48484848 ఊరక;ండ�మ" అ
TEక;ల; 9ా"" గ��w ంA#S %ా" 9ాడ��x�దు క;మ�రF(x, నను` కరF ణÝంప�మ"
మ#S ఎక;�వ%ా �³కల;9EZ2ను. 49494949 అప�డ� P�సు ">A9ా"" 1ిల;వ�డ"
�ెపu%ా 9ా#ా గ	\ (fi9ా"" 1ి>A¥ైర�మ	 �ెచుd��నుమ	, ఆయన "ను` 1ిల;చు
చుTx`డ�, లsమ4" 9ా"�� �ె1ిu#S. 50505050 అంతట 9ాడ� బటCను �ార9EZి, ��గ	¶ న
ల�A P�సుTUదwక; వ�ెdను. 51515151 P�సుTEను �³! �ేయ %�రFచుTx`వ" 9ా"
నడ� గ%ా, ఆ గ	\ (fi9ాడ�బ¢ధక;(x, Txక; దృÌిC  కల;గ గ%ా, ఆ
గ	\ (fi9ాడ�బ¢ధక;(x, Txక; దృÌిC  కల;గ జ³య	మ" ఆయన�� అT:ను. 52525252
అందుక; P�సువ� 9:ళØ6 మ	;  VWా�సమ	 "ను` స�సÍపర�ెన" �ె12uను.
9:ంటTE 9ాడ� ��K వను ఆయన9:ంట చూప���ం�� 9:æç6 ను.
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1111 9ారF PQర�షల�మ	నక; స]1ింA ఒÚవల ��ండ దగ¶రనున` బéతu%³



బéత"య అను %ా\ మమ	లక; వAd నప�డ�, ఆయన తన hషp�లలk ఇదw#S"
చూA 2222 ] PQదుటనున` %ా\ మమ	నక; 9:ళØ6 (f; అందులk ]రF పK9Ehంప%ాTE
కటCబ(fయ	న` ±క %ా(fద 1ిల6  కన బడ�ను; �x"]ద ఏ మనుషp�డ�ను
ఎప�డ�ను కcరFdండ ల�దు; �x"" V1ిu, ��ల;��" రం(f. 3333
ఎవ(ైనను]#?ందుక; ఈల�గ	 �ేయ	 చుTx`ర" !మ	4 న(f%Sన PQడలఅ��
పKభ	వ�నక; �ావలZియ	న`ద" �ెప�(f. తmణ�¤ అతడ� �x"" ఇక�(f�I��>
పంప�న" �ె1ిu 9ా#S" పం12ను. 4444 9ారF 9:ళ6%ా �¥�లk ఇంట- బయట తల9ా�Iట
కటCబ(fయ	న` %ా(fద 1ిల6  ±కట- 9ా#S�I కనబ(ెను; �x"" Vప�చుండ%ా, 5555
అక�డ ">Aయ	న` 9ా#Sలk ��ందరF ]#³! �ేయ	చుTx`రF? %ా(fద 1ిల6 ను
ఎందుక; Vప�చుTx`ర" 9ా#Sన(f%S#S. 6666 అందుక; hషp�ల;, P�సు
ఆజj® 1ింAనటBC  9ా#S�� �ెపu%ా 9ారF ��"Ad#S. 7777 9ారF ఆ %ా(fద1ిల6 ను
P�సుTUదwక; ��ల;��" వAd, తమ బటCల; �x"12ౖ 9Eయ%ా ఆయన �x"]ద
కcరFdం (ెను. 8888 అTEక;ల; తమ బటCలను �x#S ��డ�గ	నను పరA#S, ��ందరF
�xమ	 ��లమ	లలk న#S�Iన ��మ4లను పరA#S. 9999 మ#Sయ	 మ	ందు
9:ళØ6 చుం(fన9ారFను 9:నుక వచుdచుం(fన 9ారFను జయమ	1 10101010 పKభ	వ�
1Lరట వచుd9ాడ� సుN Jంపబడ�%ాక వచుdచున` మన తం(fKPQ�న �x�దు
#ాజ�మ	 సుN Jంపబడ�%ాక స#��న`త���న సÍలమ	లలk జయమ	1 అ" �³కల;
9Eయ	చుం(f#S. 11111111 ఆయన PQర�షల�మ	నక; వAd �ే9ాలయమ	లk పK9EhంA,
చుటBC  సమసNమ	ను చూA, ¯ాయం�ాల ���నందున పం(ెKండ�మం���� కcడ
బéత"యక; 9:æç6 ను. 12121212 మరFTxడ� 9ారF బéత"యనుం(f 9:ళØ6 చుండ%ా ఆయన
ఆక>%t" 13131313 ఆక;ల;గల ఒక అం¸రప� �ెటBC ను దూరమ	 నుం(f చూA,



�x"]ద ఏ���నను �ొరక;TE¹ అ" వ�ెdను. �x"±దwక; వAd చూడ%ా,
ఆక;ల; తపu మ#³!య	 కనబడల�దు; ఏలయన%ా అ�� అం¸రప�
పండ6 �ాలమ	 �ాదు. 14141414 అందు�ాయనఇక]దట ఎన`ట- �I"  పండ�6  ఎవరFను
Jనక;ందురF %ాక అ" �ె12uను ; ఇ�� ఆయన hషp�ల; V"#S. 15151515 9ారF
PQర�షల�మ	నక; వAdనప�డ� ఆయన �ే9ా లయమ	లk పK9EhంA,
�ే9ాలయమ	లk క\య Vక\య మ	ల; �ేయ	9ా#S" 9:ళ6%tటC  Txరం�ంA, ర�కల;
మ�రFd9ా#S బల6 లను, గ	వ�లమ	49ా#S 1ీటలను పడ�ోKZి 16161616 �ే9ాలయమ	
గ	ండ ఏ�ాతKPQ�నను ఎవ"" �ే"య� క;ం(ెను. 17171717 మ#Sయ	 ఆయన
బ¢¥�ంచుచు Tx మం��రమ	 సమసN���న అన�జనులక; �Kా రÍన
మం��రమనబడ�ను అ" 9Kా యబడల��x? అP�ే ]రF �x"" �ొంగల గ	హ%ా
�ేZిJరT:ను. 18181818 WాసుN  ల;ను పK¥xనయ�జక;ల;ను ఆ మ�ట V", జన
సమ�హమంతయ	 ఆయన బ¢ధక; బహÑ%ా ఆశdర� పడ�ట చూA, ఆయనక;
భయప(f, ఆయన TEల�గ	 సంహ#Sంచుదమ� అ" సమయమ	 చూచుచుం(f#S. 19191919
¯ాయం�ాల���నప�డ� ఆయన పటCణమ	లkనుం(f బయల;�ే#?ను. 20202020 ��K దుw న
9ారF మ�ర¶మ	న ��వ�చుండ%ా ఆ అం¸ రప��ెటBC  9EళØ6  nదల;��"
PQం(fయ	ండ�ట చూA#S. 21212121 అప�డ� 1LతpరF ఆ సంగJ జj® పకమ	నక;
�ెచుd��"బ¢ధక;(x, P��%� వ� శ1ింAన అం¸రప��ెటBC  ఎం(f��PQన"
ఆయన�� �ె12uను. 22222222 అందుక; P�సు 9ా#S�� ఇట6 T:ను]రF �ేవ�"యందు
VWా�సమ	ంచు(f. 23232323 ఎవ(ైనను ఈ ��ండను చూAవ� ఎతNబ(f సమ	దK మ	లk
పడ9Eయబడ� మ" �ె1ిu, తన మనసుqలk సం�ే ©̈ంపక �xను �ె1ిuన��
జరFగ	న" న!్మనPQడల 9ాడ� �ె1ిuన�� జరFగ	న" ]�� "శdయమ	%ా



�ెప�చుTx`ను. 24242424 అందు�ేత �Kా రÍన �ేయ	నప�డ� ]రF అడ�గ	చున`
9ాట-T:ల6 ను ��ం��య	Tx`మ" నమ	4(f; అప�డ� అV ]క; కల;గ	న" ]��
�ెప�చుTx`ను. 25252525 ]క; ఒక"]ద V#�ధ �¤���నను క>%Sయ	న` PQడల,
]రF "ల;వబ(f �Kా రÍన �ేయ	నప�(ెల6 ను 9ా" m!ంచు(f. 26262626 అప�డ�
పరలkకమందున` ] తం(fKయ	 ] �ాపమ	ల; m!ంచును. 27272727 9ారF
PQర�షల�మ	నక; J#S%S వAd#S. ఆయన �ే9ాలయమ	లk JరFగ	చుండ%ా
పK¥xనయ�జక;ల;ను WాసుN  ల;ను 12దwల;ను ఆయన±దwక;వAd 28282828 వ� ఏ
అ¥� �ారమ	వలన ఈ �ార�మ	ల; �ేయ	చుTx`వ�? �ట-" �ేయ	టక; ఈ
య¥��ారమ	 �?వ(f�ెdన" అ(f%S#S. 29292929 అందుక; P�సుTEనును !మ	4ను
ఒక మ�ట అ(f%?దను, Tx క;తN ర!య	�(f, అప�డ� TEను ఏ అ¥��ారమ	వలన
�ట-" �ేయ	చుTx`T° అ�� ]�� �ెప�దును. 30303030 ã}ను ఇAdన బµ1ిN స4మ	
పరలkకమ	నుం(f క>%Sన�x మనుషp�లనుం(f క>%Sన�x? Txక;
ఉతN ర!య	�డ" �ె12uను. 31313131 అందుక; 9ారFమనమ	 పరలkకమ	నుం(f
క>%Sనద" �ె1ిuనPQడల, ఆయనఆల�%?r�ే ]రF ఎందుకత" నమ4ల�ద"
అడ�గ	ను; 32323232 మనుషp�లవలన క>%Sన ద" �ెప�దుమ� అ" తమలk�xమ	
ఆలkAంచు��"#S %ా", అందరF ã}ను "జమ	%ా పKవకN య" PQంA#S 33333333
గనుక పKజలక; భయప(fఆ సంగJ మ�క; �ె>యద" P�సునక; ఉతN ర!Ad#S.
అందుక; P�సుఏ అ¥��ారమ	 వలన ఈ �ార�మ	ల; �ేయ	చుTx`T° అ��య	
TEను ]�� �ెపuనT:ను.

మ�రF� సు9ారN  12మ�రF� సు9ారN  12మ�రF� సు9ారN  12మ�రF� సు9ారN  12



1111 ఆయన ఉపమ�న#§J%ా 9ా#S�I బ¢¥�ంపTxరం �ం�ెను; ఎట6 న%ాఒక మనుషp�డ�
�xK m��ట Txట-ంA, �x"చుటBC  కం�ె 9EPంA, �xK mల�¾ట-C  �¾>1ింA %�ప�రమ	
కట-C ంA, �ాప�లక; �x"" గ	తN �IAd �ేWాంతరమ	��PQను. 2222 పంట�ాలమందు
ఆ �ాప�ల నుం(f �xK m��ట పండ6 లk తన ´µగమ	 ¬Zి��" వచుdటక;,
�ాప�ల±దwక; అతడ� ఒక �xసు"పంప%ా 3333 9ారF 9ా" పటBC ��" ��ట-C ,
వట-C�ేతpల�� పం1ి9EZి#S. 4444 మరల అతడ� మ#S±క �xసు" 9ా#S±దwక;
పంప%ా, 9ారF 9ా" తల %ాయమ	�ేZి అవమ�నపరA#S. 5555 అతడ� మ#S±క"
పంప%ా 9ా"" చం1ి#S. అత(fంక అTEక;లను పంప%ా, 9ారF ��ంద#S" ��ట-C #S,
��ంద#S" చం1ి#S. 6666 ఇంకను అత"�I 1ిKయ క;మ�రFడ� ఒకడ�ం(ెను గనుక9ారF
తన క;మ�రF" సTx4"ం�ెదరను��" తpదక; 9ా#S ±దwక; అత"" పం12ను. 7777
అP�ే ఆ �ాప�ల;ఇతడ� 9ారసుడ�; ఇత" చంప�దమ	 రం(f, అప�డ�
¯ా�సÍ ~మ	 మనదగ	న" తమలk�xమ	 �ెప���" 8888 అత"" పటBC ��" చం1ి,
�xK m��ట 9:ల;పల �ార9EZి#S. 9999 �ావ�న ఆ �xK m��ట యజమ�ను(ే! �ేయ	ను?
అతడ� వAd, ఆ �ాప�లను సంహ#SంA, PతరFలక; ఆ �xK m��ట ఇచుdను గ�x.
మ#Sయ	 10101010 ఇల;6  కటBC 9ారF "#ాక#SంAన #ాP మ�లక; తల#ాP ఆPQను 11111111
ఇ�� పKభ	వ�వలనTE క>%?ను ఇ�� మన కను`లక; ఆశdర�మ	 అను ల�ఖనమ	
]రF చదువల��x? అ" అడ�గ%ా 12121212 తమ	4ను గ�#Sd ఆ ఉపమ�నమ	 �ె12uన"
9ారF గ\ ©̈ంA ఆయ నను పటBC ��నుటక; సమయమ	 చూచుచుం(f#S %ా" జన
సమ�హమ	నక; భయప(f ఆయనను V(fA��P#S. 13131313 9ారF మ�టలలk
ఆయనను Aక;�పరచవలsన", ప#Sసయ	�లను Á̈#��ºయ	లను ��ంద#S"
ఆయన ±దwక; పం1ి#S. 14141414 9ారF వAdబ¢ధక;(x, వ� సత�వంతpడవ�; వ�



ఎవ"" లm�12టC"9ాడవ" �¤ ��రFగ	దుమ	; వ� ¹¹టమ	ల�"9ాడ9:ౖ
�ేవ�" మ�ర¶మ	 సత�మ	%ా బ¢¥�ంచు9ాడవ�. �?rసరFక; ప"` చుdట Tx�యమ�
�ా�x? 15151515 ఇ�ెdదమ� ఇయ�క;ందుమ�? అ" ఆయన న(f%S#S. ఆయన 9ా#S
9Eష¥xరణను ఎ#S%S]రF నను` ఎందుక; Wó¥�ంచుచుTx`రF? ఒక �ేTxరమ	1 Tx
±దwక; �ెAd చూప�డ" 9ా#S�� �ె12uను. 16161616 9ారF �ెAd#S, ఆయనఈ
ర�పమ	ను, 12ౖ 9Kా తయ	, ఎవ#Sవ" 9ా#S నడ�గ%ా 9ారF�?rసరFV అ"#S. 17171717
అందుక; P�సు�?rసరFV �?rసరFనక;ను �ేవ�"V �ేవ�"�I" �ె>6 ంచుడ" 9ా#S��
�ెపu%ా 9ా#ాయననుగ�#Sd బహÑ%ా ఆశdర�ప(f#S. 18181818 ప�నరF�xÍ నమ	 ల�ద"
�ె12u(f సదూw కయ	�ల; ఆయన ±దwక;వAd 19191919 బ¢ధక;(x, తన´µర�
బK���Iయ	ండ%ా ఒకడ� 1ిల6 ల; ల�క చ"��PనPQడల 9ా" స�దరFడ� 9ా"
´µర�ను 12ం(f6 �ేZి��" తన స�దరF"�I సం�x నమ	 కల;గజ³యవలsన"
¹ÌL మ�క; 9Kా ZిP�ెdను. 20202020 ఏడ�గ	రF స�దరFల;ం(f#S. nదట-9ాడ�
ఒక ZీN �" 12ం(f6 �ేZి��" సం�xనమ	ల�క చ"��PQను 21212121 గనుక #?ండవ9ాడ�
ఆ��ను 12ం(f6  �ేZి��T:ను, 9ాడ�ను సం�x నమ	 ల�క చ"��PQను; అటBవలsTE
మ�డవ9ాడ�ను చ"��PQను. 22222222 ఇటB6  ఏడ�గ	రFను సం�xనమ	ల�కP� చ"
��P#S. అంద#S9:నుక ఆ ZీN �య	 చ"��PQను. 23232323 ప�నరF�xÍ నమందు 9ా#Sలk
ఎవ"�I ఆ�� ´µర�%ా ఉండ�ను? ఆ�� ఆ P�డ�గ	#S�I" ´µర� ఆPQను గ�x అ"
అ(f%S#S. 24242424 అందుక; P�సు]రF ల�ఖనమ	లను%ా" �ేవ�" శ�IN"%ా"
PQరFగక ��వ�టవలనTE ��రబడ� చుTx`రF. 25252525 9ారF మృతpలలkనుం(f
ల�చునప�డ� 12ం(f6 �ేZి��నరF, 12ం(f6 �Iయ�బడరF %ా" పరలkక మందున`
దూతలవలs నుందురF. 26262626 9ారF ల��ెదర" మృతpలనుగ�#Sdన సంగJ ¹ÌL



గ\ంథమంద> ��దను గ	#SంAన ´µగమ	లk ]రF చదువల��x? ఆ ´µగమ	లk
�ేవ�డ�TEను అబµK }మ	 �ేవ�డను ఇ¯ాqక; �ేవ�డను య��Åబ	 �ేవ�డన"
అత"�� �ె12uను. 27272727 ఆయన సyవ�ల �ేవ�డ� %ా" మృతpల �ేవ�డ� �ాడ�.
�ావ�న ]రF బహÑ%ా ��రబడ� చుTx`ర" 9ా#S�� �ె12uను. 28282828 WాసుN  లలk
ఒకడ� వAd, 9ారF త#S�ంచుట V", ఆయన 9ా#S�I బµగ	%ా ఉతN ర!�ెdన"
గ\ ©̈ంAఆజ® ల"`ట-లk పK¥xన���న�ేద" ఆయన న(f%?ను. 29292929 అందుక;
P�సుపK¥xన���న�� ఏదన%ాఓ ఇW\ా P�లc, Vనుమ	; మన �ేవ�(ైన పKభ	వ�
అ���¬య పKభ	వ�. 30303030 వ�  ప�రÞహృదయమ	��ను,  ప�#ాÞ త4��ను, 
ప�రÞV9Eకమ	��ను,  ప�రÞబలమ	��ను,  �ేవ�(ైన పKభ	వ�ను 1LK!ంపవలs
ననున�� పK¥xన���న ఆజ® . 31313131 #?ండవ��, వ� "ను`వలs  ��రFగ	9ా""
1LK!ంపవలs ననున�� #?ండవ ఆజ® ; �ట-కంటM మ	ఖ����న ఆజ® మ#³ ��య	 ల�ద"
అత"�� �ె12uను 32323232 ఆ WాZిN �బ¢ధక;(x, బµగ	%ా �ె1ిuJV; ఆయన
అ���¬య	డ"య	, ఆయన తపu 9E#tకడ� ల�డ"య	 వ� �ె1ిuన మ�ట
సత��¤. 33333333 ప�రÞ హృదయమ	��ను, ప�రÞV9Eకమ	��ను, ప�రÞ బలమ	��ను,
ఆయనను 1LK!ంచుటయ	 ఒకడ� తను` వలs తన ��రFగ	9ా" 1LK!ంచుటయ	
స#ా�ంగ �మమ	ల"`ట-కంటMను బల;లకంటMను అ¥�కమ" ఆయ న��
�ె12uను. 34343434 అతడ� V9Eకమ	%ా నుతN ర!�ెdన" P�సు గ\ ©̈ంAవ� �ేవ�"
#ాజ�మ	నక; దూరమ	గ ల�వ" అత"�� �ె12uను. ఆ తరF9ాత ఎవడ�ను ఆయ
నను ఏ పKశ`య	 అడ�గ �ె%Sంపల�దు. 35353535 ఒకప�డ� P�సు �ే9ాలయమ	లk
బ¢¥�ంచుచుండ%ా �×\సుN , �x�దు క;మ�రFడ" WాసుN  ల; �ెప�చుTx` #³!? 36363636
TEను  శతpK వ�లను క; �ాద1ీఠమ	%ా ఉంచు వరక; వ� Tx క;(f9:ౖప�న



కcరFdండ�మ" పKభ	వ� Tx పKభ	వ��� �ె12uను అ" �x��ే ప#S��xz త4వలన
�ె12uను. 37373737 �x�దు ఆయ నను పKభ	వ" �ెప�చుTx`(ే, ఆయన ఏల�గ	 అత"
క;మ�రFడగ	న" అ(f%?ను. ¯ామ�న�జనుల; ఆయన మ�టల; సం��షమ	��
Vనుచుం(f#S. 38383838 మ#Sయ	 ఆయన 9ా#S�I బ¢¥�ంచుచు "ట6 T:ను WాసుN  లనుగ�#Sd
జjగ\తN పడ�(f. 9ారF "ల;వ� టం%§ల; ధ#Sంచు��" JరFగ	టను, సంత�ధులలk
వందనమ	లను 39393939 సమ�జమం��రమ	లలk అగ\1ీఠమ	లను, Vందులలk అగ\
¯ాÍ నమ	లను �ÅరFచు 40404040 Vధవ#ాండK Pండ�6  ��గ!ం గ	చు, మ�య9Eషమ	%ా
�ºర ��Kా రÍనల; �ేయ	దురF. �రF మ#S VW షమ	%ా hm ��ందుదురT:ను. 41414141
ఆయన �ానుక12టMC  PQదుట కcరFdం(f, జనసమ� హమ	 ఆ �ానుక12టMCలk
డబ	Ëల; 9Eయ	ట చూచు చుం(ెను. ధనవంతpలsౖన9ారTEక;ల; అందులk VW ష
మ	%ా ¯�మ	4 9Eయ	చుం(f#S. 42424242 ఒక áద Vధవ#ాల; వAd #?ండ� �ాసుల;
9Eయ%ా 43434343 ఆయన తన hషp�లను 1ి>A�ానుక12టMCలk డబ	Ëల; 9EZిన
9ారంద#SకంటM ఈ áద Vధవ#ాల; ఎక;�వ 9EZ2న" ]�� "శdయ మ	%ా
�ెప�చుTx`ను. 44444444 9ారందరF తమక; క>%Sన సమృ��zలkనుం(f 9EZి#S %ా",
PÀ�� తన ల�!లk తనక; క>%Sనదంతయ	, అన%ా తన yవనమంతయ	
9EZ2న" �ె12uను.
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1111 ఆయన �ే9ాలయమ	లkనుం(f 9:ళØ6 చుండ%ా ఆయన hషp�లలk
ఒకడ�బ¢ధక;(x, PÀ #ాæï6 ల�ట-9Ù PÀ కటCడమ	ల; ఏల�ట-9Ù చూడ�మ"
ఆయన�� అT:ను. 2222 అందుక; P�సుఈ %tపu కటCడమ	ల; చూచుచుTx`9E;



#ాJ]ద #ాP ±కట-PQ�న ఇక�డ ">Aయ	ండక;ండ పడ�ోKయబడ�న"
అత"�� �ె12uను. 3333 ఆయన �ే9ాలయమ	 ఎదుట ఒÚవల ��ండ]ద
కcరFdం(fయ	ండ%ా, 1LతpరF య��Åబ	 ã}ను అం�ెKయ అను 9ారF
ఆయనను చూA 4444 ఇV ఎప�డ� జరFగ	ను? ఇవ"`య	
T:ర9Eరబ¢వ��ాలమ	నక; ఏ గ	రFతp కల;గ	ను? అ�� మ��� �ెప�మ"
ఆయనను ఏ�ాంత మందు అడ�గ%ా 5555 P�సు 9ా#S�� ఇటB6  �ెపu¯ా%?ను
ఎవడ�ను !మ	4ను ¹సప�చdక;ండ చూచు��ను(f. 6666 అTEక;ల; Tx 1Lరట
వAdTETE ఆయనన" �ె1ిu అTEక;లను ¹సప��ెdదరF. 7777 ]రF
య	దzమ	లను గ�#Sdయ	 య	దzసమ��xరమ	లను గ�#Sdయ	 Vను నప�డ�
కలవరపడక;(f; ఇV జరFగవలZియ	న`V %ా" అంతమ	 9:ంటTE #ాదు. 8888
జనమ	]���I జనమ	ను #ాజ�మ	]���I #ాజ�మ	ను ల�చును, అక�డక�డ
భ�కంపమ	ల; కల;గ	ను, కరవ�ల; వచుdను. ఇ9E 9Eద నలక;�Kా రంభమ	. 9999
!మ	4నుగ�#Sd ]#³ జjగ\తN పడ�(f. 9ారF !మ	4ను సభల కపu%Sం�ెదరF;
!మ	4ను సమ�జమం��రమ	లలk ��ట-C ం�ెదరF; ]రF 9ా#S�I ¯ా�Ô�రÍ���
అ¥�పతpల PQదుటను #ాàల PQదుటను Tx "!తNమ	 "ల;వబ(ె దరF. 10101010
సకల జనమ	లక; సు9ారN మ	ందు%ా పKకట-ంప బడవలsను. 11111111 9ారF !మ	4ను
అపu%Sంచుటక; ��"��వ� నప�డ� ]రFఏ! �ెప�దుమ� అ" మ	ందు%ా
AంJంపక;(f, ఆ గ(fయలkTE ]�³�� ఇయ�బడ�T° అ�ే �ెప�(f; �ెప�9ాడ�
ప#S��xz త4P� %ా" ]రF �ారF. 12121212 స�దరFడ� స�దరF", తం(fK
క;మ�రF", మరణమ	న కపu%SంతpరF; క;మ�రFల; త>దండ�K ల]ద ల�A 9ా#S"
చం1ింతpరF; 13131313 Tx Txమమ	 "!తNమ	 అంద#S�ేత ]రF �ే�Ìింపబడ�దురF;



అంతమ	వరక; స ©̈ంAన9ా(ే రmణ ��ందును. 14141414 మ#Sయ	 Txశకర���న
Á̈యవసుN వ� "ల;వ#ా" సÍలమందు "ల;చుట ]రF చూచునప�డ� చదువ�

9ాడ� గ\ ©̈ంచు%ాకయ�దయలk ఉండ�9ారF ��ండలక; �ా#S��వలsను; 15151515
!�ెw]ద ఉండ�9ాడ� ఇంట-లkనుం(f ఏ�ైనను ¬Zి��"��వ�ట�?r ��%S అందులk
పK9Ehంపకcడదు; 16161616 ��లమ	లk ఉండ�9ాడ� తన వసN �మ	 ¬Zి��"��వ�టక;
ఇంట-లk"�I J#S%S #ాకcడదు. 17171717 అã�, ఆ ��నమ	లలk గ#S»ణ	లక;ను
�ా>చుd 9ా#S�I" శ\మ. 18181818 అ�� చ>�ాలమందు సంభVంపక;ండ వలsన"
�Kా #SÍంచు(f. 19191919 అV శ\మగల ��నమ	ల;; �ేవ�డ� సృ�ంAన సృ�ాC ~��నుం(f
ఇ��వరక; అంత శ\మ కల;గ ల�దు, ఇక ఎన`డ�ను కల;గబ¢దు. 20202020 పKభ	వ� ఆ
��నమ	లను తక;�వ�ేయ"PQడల ఏ శ#§#Sయ	 త1ిuంచు ��నక ��వ�ను;
ఏరuరచబ(fన9ా#S "!తNమ	, అన%ా �xను ఏరuరచు��"న 9ా#S"!తNమ	
ఆయన ఆ ��నమ	లను తక;�వ �ేZ2ను. 21212121 �ా%ాఇ��%� �×\సుN  ఇక�డ నుTx`డ�,
అ��%� అక�డ నుTx`డ� అ" PQవ(ైనను ]�� �ె1ిuనPQడల నమ4క;(f. 22222222
ఆ �ాలమందు అబదzప� �×\సుN ల;ను అబదzప� పKవకNల;ను వAd,
¯ాధ����నPQడల ఏరuరచబ(fన9ా#S" ¹సప�చుdట�?r సూచక �I\యలను
మహ�x�ర�మ	లను అగపర�ెదరF. 23232323 ]రF జjగ\తN %ా ఉండ�(f; ఇ��%�
సమసNమ	ను ]�� మ	ందు%ా �ె1ిu య	Tx`ను. 24242424 ఆ ��నమ	లలk ఆ
శ\మ¬#Sన తరF9ాత *కట- సూరF�" కమ	4ను, చందుK డ� తన �ాంJ" ఇయ�డ�,
ఆ�ాశమ	నుం(f నmతKమ	ల; #ాల;ను, 25252525 ఆ�ాశమంద> శక;N ల;
కద>ంపబడ�ను. 26262626 అప�డ� మనుష�క;మ�రFడ� మ} పK´µవమ	��ను
మ ©̈మ��ను �¤ఘ�ర�ఢ�(ై వచుdట చూ�ెదరF. 27272727 అప�(xయన తన



దూతలను పం1ి, భ�మ�ంతమ	 nదల;��" ఆ�ాWాంతమ	వరక;
నల;��క;�లనుం(f �xను ఏరuరచు��"న9ా#S" ��గ	 �ేPంచును. 28282828
అం¸రప��ెటBC ను చూA ±క ఉపమ�నమ	 TEరFd ��ను(f. �x" ��మ4 Pంక
ల�త�ై A%S#Sంచునప�డ� వసంత�ాలమ	 స]పమ	%ా ఉన`ద" ]క;
�ె>య	ను. 29292929 ఆ పK�ార�¤ ]రF ఈ సంగతpల; జరFగ	ట చూచు నప�డ�
ఆయన స]పమ	నTE �x�రమ	 దగ¶రTE ఉTx`డ" �ె>Zి��ను(f. 30303030
ఇవ"`య	 జరFగ	 వరక; ఈ తరమ	 గJంపద" "శdయమ	%ా ]�� �ెప�
చుTx`ను. 31313131 ఆ�ాశమ	ను భ�!య	ను గJంచును %ా" Tx మ�టల;
గJంపవ�. 32323232 ఆ ��నమ	ను గ�#Sdయ	 ఆ గ(fయను గ�#Sdయ	 తం(fK తపu ఏ
మనుషp�(ైనను, పరలkకమంద> దూత లsౖనను, క;మ�రF(ైనను ఎరFగరF. 33333333
జjగ\తN పడ�(f; ��లక;వ%ానుం(f �Kా రÍన�ేయ	(f; ఆ �ాల��ప�డ� వచుdT° ]క;
�ె>యదు. 34343434 ఒక మనుషp�డ� తన �xసులక; అ¥��ార!Ad, పKJ9ా"�I 9ా"
9ా" ప" "య!ంA��లక;వ%ా నుండ�మ" �x�ర�ాలక;"�I ఆజj® 1ింA,
Pల;6  V(fA �ేWాంతరమ	 ��PనటäC  (ఆ �ాలమ	 ఉండ�ను.) 35353535 ఇంట-
యజమ�నుడ� ��K దుw  గ	\ ం�IవచుdT°, అరz#ాJKవచుdT°, �Å(fకcయ	నప�డ�
వచుdT°, �ెల6 9ారFనప�డ� వచుdT°, PQప�డ� వచుdT° ]క; �ె>యదు. 36363636
ఆయన అక¯ా4తpN %ా వAd ]రF "దKబ¢వ�చుండ�ట చూచుTE¹ గనుక ]రF
��లక;వ%ా నుండ�(f. 37373737 TEను ]�� �ెప�చున`�� అంద#S��ను �ెప�చుTx`ను;
��లక;వ%ా నుండ�డT:ను.
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1111 #?ండ� ��నమ	లsౖన 1ిమ4ట ప¯ా�పండ�గ, అన%ా ప�>య" #tటMCలపండ�గ
వ�ెdను. అప�డ� పK¥xన య�జక;ల;ను WాసుN  ల;ను మ�ã�ాయమ	�ేత
ఆయన TEల�గ	 పటBC ��" చంప�దుమ� య" ఆలkAంచు��ను చుం(f#S %ా" 2222
పKజలలk అల6 #S కల;గ	 TE¹ అ" పండ�గలk వదw" �ెప���"#S. 3333 ఆయన
బéత"యలk క;ష¡ #�%SPQ�న Zీ¹ను ఇంట ´¢జనమ	నక;
కcరFdం(fయ	న`ప�డ� ఒక ZీN � !�I�> Vల;వగల అచd జటµమ�ంZి
అతN రFబ	(fi  ¬Zి��" వAd, ఆ అతN రFబ	(fi  పగ	ల%tట-C  ఆ అతN రF ఆయన తల]ద
��Z2ను. 4444 అP�ే ��ందరF �Åపప(f ఈ అతN రF ఈల�గ	 నషCపరచTEల? 5555 ఈ
అతN రF మ	నూ`రF �ేTxర మ	ల1 కంటM ఎక;�వ 9:లక!4, áదల�Iయ�వచుdన"
�ె1ిu ఆ��నుగ�#Sd సణ	గ	��"#S. 6666 అందుక; P�సు ఇట6 T:నుఈ��
జo>�I��క;(f; ఈ��ను ఎందుక; �¾ందర12టBC చుTx`రF? ఈ�� TxPQడల మంA
�ార�మ	 �ేZ2ను. 7777 áదల; ఎల6 ప�డ�ను ]��TE య	Tx`రF, ]�IషC���నప�(ెల6
9ా#S�I �¤ల; �ేయ వచుdను; TEను ఎల6 ప�డ�ను ]�� నుండను. 8888 ఈ�� తన
శ�IN��ల���ేZి, Tx భ�¯ాÍ పన "!తNమ	 Tx శ#§రమ	ను మ	ందు%ా
అ�ÌL�Iం�ెను. 9999 సర�లkకమ	లk ఎక�డ ఈ సు9ారN పKకట-ంపబడ�T° అక�డ
ఈ�� �ేZిన��య	 జj® ప�ారÍమ	%ా పKశంZింపబడ�న" ]�� "శdయమ	%ా
�ెప�చుTx`నT:ను. 10101010 పం(ెKండ�మం��లk TUకడగ	 ఇస�#Sãతp య��x,
పK¥xనయ�జక;ల�ేJ�I ఆయనను అపu%Sంప వలsన" 9ా#S±దwక; ��%ా 11111111
9ారF V", సం��ÌింA 9ా"�I దKవ�!తpN మ" 9ా%ాw నమ	 �ేZి#S గనుక 9ాడ�
ఆయనను అపu%Sంచుటక; త%Sన సమయమ	 క"12టBC  చుం(ెను. 12121212 ప�>య"
#tటMCల పండ�గలk nదట- ��నమ	న 9ారF ప¯ా�ప�వ�ను వ¥�ంచునప�డ�,



ఆయన hషp�ల;వ� ప¯ా�ను భ	�ంచుటక; �¤��క�(f�I 9:È6  Zిదzపరచ
వలsన" �ÅరFచుTx`వ" ఆయన నడ�గ%ా, 13131313 ఆయన ]రF పటCణమ	లk"�I
9:ళØ6 (f; అక�డ ళ6క;ండ ¹య	చున` ±క మనుషp�డ� ]�?దురFపడ�ను;
14141414 9ా" 9:ంటబ¢P 9ాడ� ఎక�డ పK9EhంచుT° ఆ Pంట- యజమ�ను"
చూATEను Tx hషp�ల�� కcడ ప¯ా�ను భ	�ంచుటక; Tx V(f�� గ��
PQక�డన" బ¢ధక;డడ�గ	 చుTx`డ" �ెప�(f. 15151515 అతడ� ¯ామ%S\��
Zిదzపరచబ(fన %tపu �¤డగ�� ]క; చూ1ించును; అక�డ మన��రక; Zిదzపరచు
డ" �ె1ిu తన hషp�లలk ఇదw#S" పం12ను. 16161616 hషp�ల; 9:È6  పటCణమ	లk"�I
వAd ఆయన 9ా#S�� �ె1ిuనటBC  కను%t" ప¯ా�ను Zిదz  పరA#S. 17171717
¯ాయం�ాల���నప�డ� ఆయన తన పం(ెKండ�మం�� hషp�ల�� కcడ వ�ెdను. 18181818
9ారF కcరFdం(f ´¢జనమ	 �ేయ	చుండ%ా P�సు]లk ఒకడ�, అన%ా Tx��
భ	�ంచుచున`9ాడ� నను` అపu%Sంచున" "శdయమ	%ా ]��
�ెప�చుTx`న" 9ా#S�� �ెపu%ా 19191919 9ారF దుఃఖప(fTETx అ" ±క" తరF9ాత
ఒకడ� ఆయన నడ�గ¯ా%S#S. 20202020 అందు�ాయనపం(ెKండ� మం��లk ఒక(ే, అన%ా
Tx��కcడ �ాతKలk (�ెP�) మ	ంచు 9ా(ే. 21212121 "జమ	%ా మనుష�క;మ�రFడ�
ఆయననుగ�#Sd 9Kా యబ(fనటBC  ��వ�చుTx`డ�; అP�ే ఎవ"�ేత
మనుష�క;మ�రFడ� అపu%Sంపబడ�చుTx`(ో, ఆ మను షp�"�I శ\మ; ఆ
మనుషp�డ� ప�ట-Cయ	ండ"PQడల 9ా"�I �¤లT:ను. 22222222 9ారF ´¢జనమ	
�ేయ	చుండ%ా, ఆయన ±క #tటMCను పటBC ��", ఆ�ర���ంA V#SA,
9ా#S�IAd]రF ¬Zి��ను(f; ఇ�� Tx శ#§రమT:ను. 23232323 1ిమ4ట ఆయన
%ST:`పటBC ��" కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంA �x" 9ా#S �I�ెdను; 9ారందరF



�x"లk"�� �xK %S#S. 24242424 అప�(xయన ఇ�� "బంధనVషయ���2 అTEక;ల ��రక;
Aం��ంపబడ� చున` Tx రకNమ	. 25252525 TEను �ేవ�" #ాజ�మ	లk �xK �Ô రసమ	
��\ తN��%ా �xK గ	��నమ	వరక; ఇకను �x"" �xK గన" ]�� "శdయమ	%ా
�ెప�చుTx`నT:ను. 26262626 అంతట 9ారF �×రNన �ా(f ఒÚవల��ండక; 9:È6#S. 27272727
అప�డ� P�సు 9ా#S" చూA]రందరF అభ�ంతర ప(ెదరF; %tఱÃల �ాప#S"
��టBC దును; %tఱÃల; �ెద#S ��వ�ను అ" 9Kా యబ(fయ	న`�� గ�x. 28282828 అP�ే
TEను ల�Aన తరF9ాత ]కంటM మ	ందు%ా గ>లయ లk"�I 9:æç6 దనT:ను. 29292929
అందుక; 1LతpరFఅందరF అభ�ంతరప(fనను TEను అభ�ంతరపడన" ఆయన��
�ెపu%ా 30303030 P�సు అత" చూATEట- #ాJK �Å(f #?ండ�మ�రFల; కcయకమ	ను1L
వ� నను` ఎరFగన" మ	మ�4రF �ె12uదవ" �� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`
నT:ను. 31313131 అతడ� మ#S ఖం(fతమ	%ాTEను �� కcడ �xవవలZి వAdనను
"ను` ఎరFగన" �ెపuTE �ెపuనT:ను. అటB6  9ారందరFన"#S. 32323232 9ారF %?�ేqమTE

అనబ(fన �bటBనక; వAdనప�డ�, ఆయన--TEను �Kా రÍన�ేZి వచుdవరక;
]#Sక�డ కcరFdండ�డ" తన hషp�ల�� �ె1ిu 33333333 1LతpరFను య��Åబ	ను
ã}నును 9:ంటబ¿టBC  ��"��P, !గ	ల V´µK ంJ TUందుటక;ను Aం�x
�\ా ంతpడగ	టక;ను ఆరం �ం�ెను 34343434 అప�(xయనTx �Kా ణమ	 మరణమగ	
నంత%ా దుఃఖమ	లk మ	"%Sయ	న`��; ]#Sక�డ ఉం(f ��లక;వ%ా నుండ�డ"
9ా#S�� �ె1ిu 35353535 ��ంతదూరమ	 ¯ా%S��P TEల]ద ప(f, ¯ాధ�����ే ఆ గ(fయ
తన±దwనుం(f �¾ల%S��వలsన" �Kా #SÍంచుచు 36363636 TxయTx తం(öK, క;
సమసNమ	 ¯ాధ�మ	; ఈ %ST:` Tx±దwనుం(f �¾ల%Sంచుమ	; అPనను Tx
PషC  పK�ారమ	 �ాదు  AతNపK�ార�¤ �ా"మ	4 అT:ను. 37373737 మరల ఆయన



వAd 9ారF "��Kంచుచుండ�ట చూAZీ¹నూ, వ� "��KంచుచుTx`9ా? ఒక�
గ(fయ PQ�నను �¤ల;��"య	ండల�9ా? 38383838 ]రF Wóధనలk పK9Ehంచక;ండ�నటB6
��లక;వ%ానుం(f �Kా రÍన �ేయ	(f; ఆత4 Zిదz�¤ %ా" శ#§రమ	 బల ß̈నమ"
1LతpరF�� �ె1ిu 39393939 J#S%S ��P, Pంతక;మ	ందు ప>�Iన మ�టలTE పల;క;చు
�Kా #SÍం�ెను. 40404040 ఆయన J#S%SవAd చూడ%ా, 9ారF "��Kంచుచుం(f#S; ఏలయన%ా
9ా#S కను`ల; ´µరమ	%ా ఉం(ెను, ఆయన�³! ఉతN ర!య�వలsT° 9ా#S�I ��చ
ల�దు. 41414141 ఆయన మ�డవ ¯ా#S వAd]#Sక "దK��P అలసట ¬రFd��ను(f.
ఇక �xల;ను, గ(fయ వAdన��; ఇ��%� మనుష�క;మ�రFడ� �ాప�ల�ేJ�I
అపu%Sంపబడ� చుTx`డ�; 42424242 లsం(f 9:ళØ6 దమ	; ఇ��%� నను` అపu%Sంచు 9ాడ�
స]1ింAయ	Tx`డ" �ె12uను. 43434343 9:ంటTE, ఆయన ఇంకను
మ�టల�డ�చుండ%ా పం(ెKండ�మం�� hషp�లలk ఒక(ైన ఇస�#Sãతp య��x
వ�ెdను. 9ా"��కcడ బహÑజనుల; కతpN ల; గ	��యల; పటBC ��",
పK¥xనయ�జక;ల±దwనుం(fయ	 WాసుN  ల±దwనుం(fయ	
12దwల±దwనుం(fయ	 వAd#S. 44444444 ఆయనను అపu%Sంచు9ాడ�TET:వ#S"
మ	దుw 12టBC  ��ందుT° ఆయTE (P�సు); ఆయనను పటBC ��" భదKమ	%ా
��"��వ�డ" 9ా#S�I గ	రFతp �ె1ిuయ	ం(ెను. 45454545 9ాడ� వAd 9:ంటTE
ఆయన±దwక; ��Pబ¢ధక;(x అ" �ె1ిu, ఆయనను మ	దుw 12టBC ��న%ా 46464646
9ారF ఆయన]ద ప(f ఆయనను పటBC ��"#S. 47474747 దగ¶ర ">A య	న`9ా#Sలk
ఒకడ� కJNదూZి పK¥xనయ�జక;" �xసు" ��ట-C  9ా" �ెV �ెగన#S�?ను. 48484848
అందుక; P�సు]రF బం����టB �ొంగ]���I వAdనటBC  కతpN ల��ను
గ	��యల��ను నను` పటBC ��న వAdJ#ా? 49494949 TEను పKJ��నమ	



�ే9ాలయమ	లk ]±దw ఉం(f బ¢¥�ంచు చుండ%ా, ]రF నను` పటBC ��నల�దు,
అP�ే ల�ఖనమ	ల; T:ర9EరFనటB6  (ఈల�గ	 జరFగ	చున`ద" �ె12uను). 50505050
అప�డ� 9ారందరF ఆయనను V(fA �ా#S��P#S. 51515151 తన ��గంబర శ#§రమ	]ద
TxరబటC  9EZి��"య	న` ±క పడ�చు9ాడ� ఆయన 9:ంట 9:ళØ6 చుండ%ా,
9ారత"" పటBC ��"#S. 52525252 అతడ� TxరబటC  V(fA, ��గం బరF(ై �ా#S��PQను. 53535353
9ారF P�సును పK¥xనయ�జక;"±దwక; ¬Zి��" ��P#S. పK¥xనయ�జక;ల;
12దwల; WాసుN  ల; అంద రFను అత"��కcడవAd#S. 54545454 1LతpరF పK¥xనయ�జక;"
Pంట-మ	ం%Sట-వరక; దూరమ	నుం(f ఆయన 9:ంట��P బంట:K తpల��కcడ
కcరFdం(f, మంట±దw చ> �ాచు ��నుచుం(ెను. 55555555 పK¥xనయ�జక;ల;ను
మ}సభ9ారంద రFను P�సును చం1ింపవలsన" ఆయన]ద ¯ాm�మ	
9:ద�I#S%ా", P�!య	 9ా#S�I �ొరకల�దు. 56565656 అTEక;ల; ఆయన]ద
అబదz¯ాm�మ	 ప>�Iనను 9ా#S ¯ాm�మ	ల; ఒక�x"�I ఒకట- స#Sపడల�దు. 57575757
అప�డ� ��ందరF ల�A �ేJప"PQ�న ఈ �ే9ాలయమ	ను పడ%tట-C , మ�డ� ��న
మ	లలk �ేJప"�ా" మ#S±క �ే9ాలయమ	ను TEను కటBC దున" �డ�
�ెప�చుండ%ా Vంట-మ" 58585858 ఆయన]ద అబదz¯ాm�మ	 �ె1ిu#S 59595959 %ా"
ఆల�%?rనను �#S ¯ాm�మ	ను స#Sపడల�దు. 60606060 పK¥xనయ�జక;డ� 9ా#S మధ�ను
ల�A ">AఉతN ర�¤!య	 �ెపu9ా? �రF  ]ద పల;క; చున` ¯ాm��¤మ"
P�సు న(f%?ను. 61616161 అP�ే ఆయన ఉతN ర�¤!య	 �ెపuక ఊరక;ం(ెను. J#S%S
పK¥xన య�జక;డ�పరమ�తp4" క;మ�రFడ9:ౖన �×\సుN వ� 9ETx? అ" ఆయన
నడ�గ%ా 62626262 P�సుఅవ�ను TETE; ]రF మనుష�క;మ�రFడ� సర�శ�INమంతp"
క;(f�ారî�మ	న కcరFdండ�టయ	, ఆ�ాశ�¤ఘ�ర�ఢ�(ై వచుdటయ	



చూ�ెదర" �ె12uను. 63636363 పK¥xనయ�జక;డ� తన వసN � మ	ల; Aంప���"మనక;
ఇక ¯ా{ల�� ప" P�!? 64646464 ఈ �ేవదూషణ ]రF VTx`రF �ా#ా; ]�³!
��చు చున`ద" అడ�గ%ా 9ారందరFమరణమ	నక; �ాతpK డ" ఆయన]ద
TEర¯ాÍ పన�ేZి#S. 65656565 ��ందరF ఆయన]ద ఉ!్మ9EZి ఆయన మ	ఖమ	నక;
మ	సుక;9EZి, ఆయనను గ	దుw చుపKవAంప�మ" ఆయన�� �ెపu¯ా%S#S.
బంట:K తpల;ను ఆయనను అర�ేతpల�� ��ట-C  పటBC ��"#S. 66666666 1LతpరF మ	ం%Sట-
�I\ం��´µగమ	లk ఉండ%ా పK¥xన య�జక;" ప"క�ెN లలk ఒక�ె వAd 67676767 1LతpరF
చ> �ాచు��నుచుండ�ట చూ�ెను; అత"" "�x"ంA చూA వ�ను
నజ#³య	డగ	 ఆ P�సు�� కcడ ఉం(fన9ాడవ� �ా9ా? అT:ను. 68686868 అందుకతడ�
ఆయన ఎవ(ో TET:రF గను; వ� �ె1ిuన�� Txక; బ¢ధపడల�ద" �ె1ిu నడవ
లk"�I 9:æç6 ను; అంతట �Å(f కcZ2ను. 69696969 ఆ ప"క�ెN  అత"" చూA�డ� 9ా#Sలk
ఒకడ" దగ¶ర ">Aయ	న` 9ా#S�� మరల �ెపu¯ా%?ను. 70707070 అతడ� మరలTEను
�ానT:ను. ��ంతZL12ౖన తరF9ాత దగ¶ర ">Aయ	న`9ారF మరల 1LతpరFను
చూA"జమ	%ా వ� 9ా#Sలk ఒకడవ�; వ� గ>లయ	డవ� గ�x అ"#S. 71717171
అందుకతడ�]రF �ెప�చున` మనుషp�" TET:రFగన" �ె1ిu,
శ1ించు��నుటక;ను ఒటBC  బ¿టBC ��నుటక;ను nదల; 12టMCను. 72727272 9:ంటTE
#?ండవమ�రF �Å(fకcZ2ను గనుక�Å(f #?ండ� మ�రFల; కcయకమ	నుప� వ�
నను` ఎరFగ న" మ	మ�4రF �ె12uదవ" P�సు తన�� �ె1ిuన మ�ట 1LతpరF
జj® పకమ	నక; �ెచుd��" తల��య	చు ఏ(ెdను.
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1111 ఉదయమ	 �ా%ాTE పK¥xనయ�జక;ల;ను 12దw  ల;ను WాసుN  ల;ను
మ}సభ9ారందరFను క>Zి ఆలkచన �ేZి, P�సును బం¥�ంA ¬Zి��"��P
1ిల�తpనక; అపu %SంA#S. 2222 1ిల�తpయ�దుల#ాజవ� 9ETx? అ" ఆయన
నడ�గ%ా ఆయనవన`టäC  అ" అత"�� �ె12uను. 3333 పK¥xనయ�జక;ల;
ఆయన]ద అTEక���న TEరమ	ల; ¹ప%ా 4444 1ిల�తp ఆయనను చూA
మరలవ� ఉతN ర �¤!య	 �ెపu9ా?  ]ద �రF ఎT:`"` TEరమ	ల;
¹ప�చుTx`#� చూడ�మT:ను. 5555 అPనను P�సు మ#S ఏ ఉతN రమ	 �ెపuల�దు
గనుక 1ిల�తp ఆశdర� ప(ెను. 6666 ఆ పండ�గలk 9ారF �ÅరF��"న ±క
ఖP�º" 1ిల�తp V(f1ించు9ాడ�. 7777 అ¥��ారFల T:��#SంA, కలహ మ	లk
నరహత� �ేZిన9ా#S�� కcడ బం¥�ంచబ(fయ	ం(fన బరబË అను ఒకడ�ం(ెను. 8888
జనుల; గ	ంప�%ా కc(fవAd, అతడ� అ��వరక; తమక; �ేయ	చువAdన
పK�ారమ	 �ేయవలsన" అడ�గ%ా 9999 పK¥xనయ�జక;ల; అసూయ �ేత P�సును
అపu%SంAర" 10101010 1ిల�తp �ె>Zి��"TEను య�దుల #ాàను ]క; Vడ�దల
�ేయ%�రFచుTx`#ా? అ" అ(f%?ను. 11111111 అతడ� బరబËను తమక; Vడ�దల �ేయ
వలsన" జనుల; అడ�గ	��నునటB6  పK¥xనయ�జక;ల; 9ా#S" 1LK#³1ింA#S. 12121212
అందుక; 1ిల�తp అల�%?r�ే య�దుల #ాజ" ]రF �ెప�9ా" TETE!
�ేయ	దున" మరల 9ా#S న(f%?ను. 13131313 9ారF9ా"" Zిల;వ9Eయ	మ" మరల
�³కల;9EZి#S. 14141414 అందుక; 1ిల�తpఎందుక;? అత(ే �ెడ��ార�మ	 �ేZ2 న" 9ా#S
నడ�గ%ా 9ారF9ా"" Zిల;వ9Eయ	మ" మ#S ఎక;�వ%ా �³కల;9EZి#S. 15151515 1ిల�తp
జనసమ�హమ	ను సం��ష12టBC టక; మనసుqగల9ా(ై 9ా#S�I బరబËను
Vడ�దల�ేZి P�సును ��ర(xల�� ��ట-C ంA Zిల;వ9Eయ నపu%Sం�ెను. 16161616 అంతట



Z2ౖ"క;ల; ఆయనను 1LK��ర�మను అ¥��ార మం��రమ	లkప>�I ¬Zి��"��P,
Z2ౖ"క;లనంద#S" సమ కcరFd��"నతరF9ాత 17171717 ఆయనక; ఊ�xరంగ	 వసN �మ	
�¾(f%SంA, మ	ండ6  �I#§టమ	ను ఆయన తల ]ద12ట-C , 18181818 య�దుల#ాజj, క;
�భమ" �ె1ిu ఆయనక; వందనమ	 �ేయ¯ా%S#S. 19191919 మ#Sయ	 #?ల;6 �� ఆయన
తల]ద��ట-C , ఆయన]ద ఉ!్మ9EZి, ¹�ాళ�6 " ఆయనక; నమ
¯ా�రమ	�ేZి#S. 20202020 9ారF ఆయనను అపహZింAన తరF 9ాత ఆయన]ద
నున` ఊ�xరంగ	 వసN �మ	 ¬Zి9EZి, ఆయన బటCల�యనక; �¾(f%SంA, ఆయనను
Zిల;వ9Eయ	 టక; ¬Zి��"��P#S. 21212121 క;#³య	(ైన Zీ¹నను ఒకడ�
పలs6 ట�#Sనుం(f వAd ఆ మ�ర¶మ	న ��వ�చుండ%ా, ఆయన Zిల;వను ¹య	
టక; అత"" బలవంతమ	�ేZి#S. 22222222 అతడ� అలsకqందుK  నక;ను ర�ఫ�నక;ను
తం(fK. 9ారF %tలa¶ �x అనబ(fన �bటBనక; ఆయనను ¬Zి��" వAd#S. %tలa¶ �x
అన%ా క�ాల సÍలమ" అరÍమ	. 23232323 అంతట బ¢ళమ	 క>1ిన �xK �Ôరసమ	
ఆయన�IAd#S %ా" ఆయన �x" ప�చుd ��నల�దు. 24242424 9ా#ాయనను
Zిల;వ9EZి, ఆయన వసN �మ	ల ´µగమ	 ఎవ"�I #ావలsT° *టB6 9EZి, 9ాట-" పంచు
��"#S. 25252525 ఆయనను Zిల;వ9EZినప�డ� పగల; �¾!్మ�� గంటల�PQను. 26262626
మ#Sయ	య�దుల#ాజ?ౖన P�సు అ" ఆయన]ద ¹పబ(fన TEరమ	ను 9Kా Zి
12ౖ%ానుంA#S. 27272727 మ#Sయ	 క;(f9:ౖప�న ఒక"" ఎడమ9:ౖప�న ఒక"" 28282828 ఇదwరF
బం����టB �ొంగలను ఆయన�¾కcడ Zిల;వ9EZి#S. 29292929 అప�డ� ఆ మ�ర¶మ	న
9:ళØ6 చున`9ారF తమ తలలcచుచు ఆ} �ే9ాలయమ	ను పడ%tట-C  మ�డ�
��నమ	లలk కటBC 9ా(x, 30303030 Zిల;వ]దనుం(f ��%S, "ను` 9E ర�fంచు
��నుమ" �ె1ిu ఆయనను దూÌింA#S. 31313131 అటB6  WాసుN   ల;ను



పK¥xనయ�జక;ల;ను అప}స�మ	 �ేయ	చు�(fతరFలను ర�fం�ెను, తను`
�xను ర�fంచు��నల�డ�. 32323232 ఇW\ా P�ల; #ాజగ	 �×\సుN  ఇప�డ� Zిల;వ]దనుం(f
��%S #ావచుdను. అప�డ� మనమ	 చూA నమ	4దమ" ±క#S�� ఒకరF
�ెప���"#S. ఆయన��కcడ Zిల;వ 9Eయబ(fన9ారFను ఆయనను "ం��ంA#S. 33333333
మ¥x�హ`మ	 nదల;��" మ�డ� గంటలవరక; ఆ �ేశమంతటను *కట-
క��4ను. 34343434 మ�డ� గంటలక; P�సు ఎలkPÀ, ఎలkPÀ, ల�మ� సబ�ాN  అ"
ëగ¶ర%ా �³క 9EZ2ను; అ మ�టలక; Tx �ే9ా, Tx �ే9ా, నను` ఎందుక;
�ెP�V(fAJవ" అరÍమ	. 35353535 దగ¶ర ">Aన9ా#Sలk ��ందరF ఆ మ�టల; V"
అ��%� ఏÚయ�ను 1ిల;చు చుTx`డ"#S. 36363636 ఒకడ� పరF%?JN ��P ±క సuంy
Aర�ాలkమ	ంA #?ల;6 న త%S>ంA ఆయనక; �xK గ"Ad �xళØ(f; ఏÚయ� �"
��ంపవచుd TE¹ చూతమT:ను. 37373737 అంతట P�సు %tపu �³క9EZి �Kా ణమ	
V(f�ెను. 38383838 అప�డ� �ే9ాలయప� �ెర 12ౖనుం(f �I\ం��వరక; #?ండ�%ా A"%?ను.
39393939 ఆయన �?దురF%ా ">Aయ	న` శ�x¥�పJ ఆయన ఈల�గ	 �Kా ణమ	

Vడ�చుట చూA--"జమ	%ా ఈ మనుషp�డ� �ేవ�" క;మ�రF(ే అ" �ె12uను.
��ందరF ZీN �ల; దూరమ	నుం(f చూచుచుం(f#S. 40404040 9ా#Sలk మగwల�TE మ#Sయయ	,
Aన`య��Åబ	 ãZL అను9ా#S త>6PQ�న మ#Sయయ	, సలk�¤య	 ఉం(f#S. 41414141
ఆయన గ>లయలk ఉన`ప�డ� �#ాయనను 9:ంబ(fంA ఆయనక; ప#S�xరమ	
�ేZిన9ారF. �రF �ాక ఆయన�� PQర�ష ల�మ	నక; వAdన ఇతర ZీN �ల
TEక;ల;ను 9ా#Sలk ఉం(f#S. 42424242 ఆ ��నమ	 Zిదzపరచు ��నమ	, అన%ా VW\ా ంJ
��నమ	నక; ప�ర���నమ	 43434343 గనుక ¯ాయం�ాల���నప�డ� అ#SమతPయ
ãZLప� �ె%SంA, 1ిల�తpTUదwక; 9:È6  P�సు �ేహమ	 (తన�Iమ4") య(f%?ను.



అతడ� ఘనత వ ©̈ంAన ±క సభ	�(ై, �ేవ�" #ాజ�మ	��రక; ఎదురF
చూచు9ాడ�. 44444444 1ిల�తpఆయన ఇంతలkTE చ" ��PQTx అ" ఆశdర�ప(f
±క శ�x¥�పJ"తన ±దwక; 1ి>1ింAఆయన ఇంతలkTE చ"��PQTx అ"
అత" న(f%?ను. 45454545 శ�x¥�పJవలన సంగJ �ె>Zి��", ãZLప�నక; ఆ శవమ	
నపu%Sం�ెను. 46464646 అతడ� TxరబటC  ��", ఆయనను ��ం1ి, ఆ బటC�� చుట-C ,
బండలk �¾>1ింAన సమ�¥�యందు ఆయనను 12ట-C  ఆ సమ�¥� �x�రమ	నక;
#ాP ��#S6ం�ెను. 47474747 మగwల�TE మ#Sయయ	 ãZL త>6PQ�న మ#Sయయ	
ఆయన య	ంచబ(fన �bటB చూA#S.
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1111 VW\ా ంJ��నమ	 గడA��%ాTE మగwల�TE మ#Sయయ	 య��Åబ	 త>6PQ�న
మ#Sయయ	 సలk�¤య	 వAd, ఆయనక; ప�యవలsన" సుగంధదKవ�మ	ల;
��"#S. 2222 9ారF ఆ��9ారమ	న 12ందలకడ (ల�A, బయల;�ే#S)
సూ#��దయ���నప�డ� సమ�¥�±దwక; వచుdచుండ%ా, 3333 సమ�¥�
�x�రమ	నుం(f మన��రక; ఆ #ాP PQవడ� ��#S6ంచున" ఒక#S�� ఒకరF
�ెప���నుచుం(f#S. 4444 9ారF వAd కను`లsJNచూడ%ా, #ాP ��#S6ంపబ(f
య	ండ�ట చూA#S. ఆ #ాP PQం�� 12దw��. 5555 అప�డ� 9ారF సమ�¥�లk
పK9EhంA, �ెల6 " "ల;వ�టం%§ ధ#Sంచు ��"య	న` ±క పడ�చు9ాడ�
క;(f9:ౖప�న కcరFdండ�ట చూA !గ	ల కలవరప(f#S. 6666 అందు కతడ�కలవర
పడక;(f Zిల;వ 9Eయబ(fన నజ#³య	డగ	 P�సును ]రF 9:దక;చుTx`రF;
ఆయన ల�Aయ	Tx`డ�, ఇక�డ ల�డ�; 9ారF ఆయనను ఉంAన సÍలమ	



చూడ�(f. 7777 ]రF 9:È6  ఆయన ]కంటM మ	ందు%ా గ>లయలk"�I 9:ళØ6 చుTx`
డ"య	, ఆయన ]�� �ె1ిuనటBC  అక�డ ]రF ఆయనను చూతpర"య	
ఆయన hషp�ల��ను 1LతpరF ��ను �ెప�డT:ను. 8888 9ారF బయటక; వAd,
Vస4యమ	 TUం�� వణక;చు సమ�¥�±దwనుం(f �ా#S��P#S; 9ారF
భయప(fనందున ఎవ"�� ఏ!య	 �ెపu ల�దు. 9999 ఆ��9ారమ	 �ెల6 9ా#Sనప�డ�
P�సు ల�A, �xను ఏడ� దయ�మ	లను 9:ళ6%tట-Cన మగwల�TE మ#Sయక; nదట
కనబ(ెను. 10101010 ఆయన�� ఉం(fన9ారF దుఃఖప(f P�డ�d చుండ%ా ఆ�� 9:È6  ఆ
సంగJ 9ా#S�I �ె>య జ³Z2ను %ా", 11111111 ఆయన బK���Iయ	Tx`డ"య	 ఆ��క;
కనబ(ె న"య	 9ారF V" నమ4క��P#S. 12121212 ఆ తరF9ాత 9ా#Sలk ఇదwరF ఒక
పలs6 ట�#S�I న(fA ��వ�చుండ%ా, ఆయన మ�రFర�పమ	గల9ా(ై 9ా#S�I
పKత�mమ�PQను. 13131313 9ారF 9:È6  త�I�న 9ా#S�I ఆ సంగJ �ె>యజ³Zి#S %ా", 9ారF
�#S మ�టT:ౖనను నమ4క ��P#S. 14141414 1ిమ4ట పదుTUకండ�మం�� hషp�ల;
´¢జనమ	నక; కcరFdన`ప�డ� ఆయన 9ా#S�I పKత�m���, �xను ల�Aన
తరF9ాత తను` చూAన9ా#S మ�ట నమ4నందున 9ా#S అపన!్మక
"!తNమ	ను హృదయ�ా� S న�మ	 "!తNమ	ను 9ా#S" గ��w ం�ెను. 15151515
మ#Sయ	]రF సర�లkకమ	నక; 9:È6  సర�సృÌిC �I సు9ారNను పKకట-ంచు(f. 16161616
న!్మ బµ1ిN స4మ	 ��ం��న9ాడ� ర�fంపబడ�ను; నమ4" 9ా"�I hm
V¥�ంపబడ�ను. 17171717 న!్మన9ా#Sవలన ఈ సూచక �I\యల; కనబడ�ను; ఏవన%ా,
Tx Txమమ	న దయ� మ	లను 9:ళ6%tటBC దురF; ��\ తN  ´µషల; మ�టల�డ� దురF,
18181818 �ామ	లను ఎJN  పటBC ��ందురF, మరణకర ���న�ే�� �xK %Sనను అ�� 9ా#S�I }"
�ేయదు, #�గ	ల ]ద �ేతpల;ంAనప�డ� 9ారF స�సÍత TUందుదుర" 9ా#S��



�ె12uను. 19191919 ఈల�గ	 పKభ	9:ౖన P�సు 9ా#S�� మ�టల�(fన తరF9ాత
పరలkకమ	నక; �ేరFd��నబ(f, �ేవ�" క;(f �ారî�మ	న ఆZీనుడPQ�ను. 20202020
9ారF బయల;�ే#S 9ాక� మంతట పKకట-ంA#S. పKభ	వ� 9ా#S�I సహ�ారF(ై య	ం(f,
9:ను9:ంట జరFగ	చువAdన2 సూచక �I\యలవలన 9ాక�మ	ను
ZిÍ రపరచుచుం(ెను. ఆ�¤í .

లc�ా సు9ారN 1లc�ా సు9ారN 1లc�ా సు9ారN 1లc�ా సు9ారN 1

1111 ఘనతవ ©̈ంAన � ె±Óిల�, 2222 ఆరంభమ	నుం(f కను` ల�ర చూA
9ాక�ZLవక;లsౖన9ారF మనక; అపu%SంAన పK�ారమ	 మనమధ�ను T:ర9E#Sన
�ార�మ	లనుగ�#Sd Vవరమ	గ 9Kా య	టక; అTEక;ల; ప�ను��Tx`రF 3333 గనుక
క; ఉప�ేhంపబ(fన సంగతpల; "శdయమ	%ా జ#S%Sనవ" వ�
�ె>Zి��నుటక; 9ాట- న"`ట-" nదటనుం(f తరA ప#S�ా�రమ	%ా
�ె>Zి��"య	న` TEనును  1Lరట 4444 9ాట-"గ�#Sd వరFస%ా రAంచుట
య	కNమ" PQంAJ". 5555 య�దయ�ేశప� #ాజ?ౖన Á̈#�దు ��నమ	లలk అáయ�
తరగJలkనున` జ?క#ా� అను ఒక య�జక; డ�ం(ెను. అత" ´µర� అహ#�ను
క;మ�#?Nలలk ఒక�ె; ఆ�� 1LరF ఎÚసబ¿తp. 6666 �#SదwరF పKభ	వ�±క� సకల ���న
ఆజ®ల��ప�నను Tx�యVధుల ��ప�నను "రప #ాధుల;%ా నడ�చు��నుచు
�ేవ�" దృÌిC �I Jమంతpలsౖ య	ం(f#S. 7777 ఎÚసబ¿తp %t(xK లsౖనందున 9ా#S�I
1ిల6 ల; ల�క��P#S; మ#Sయ	 9ా#SదwరF బహÑ �ాలమ	 గడAన (వృదుz లsౖ#S.) 8888
జ?క#ా� తన తరగJ క\మమ	��ప�న �ేవ�"PQదుట య�జక ధర4మ	
జ#S%Sంచుచుండ%ా 9999 య�జక మ#ా�ద ��ప�న పKభ	వ� ఆలయమ	లk"�I 9:È6



ధూపమ	9Eయ	 టక; అత"�I వంతp వ�ెdను. 10101010 ధూప సమయమందు పKజల
సమ�హమంతయ	 9:ల;పల �Kా రÍన �ేయ	చుండ%ా 11111111 పKభ	వ� దూత
ధూప9E��క క;(f9:ౖప�న ">A అత"�I కన బడ%ా 12121212 జ?క#ా� అత" చూA,
�¾ందరప(f భయప(fన 9ా(xPQను. 13131313 అప�(x దూత అత"��జ?క#ా� భయ
పడక;మ	;  �Kా రÍన Vనబ(fన��,  ´µర�PQ�న ఎÚస బ¿తp క; క;మ�రF"
కనును, అత"�I ã}ను అను 1LరF 12టBC దువ�. 14141414 అతడ� పKభ	వ� దృÌిC �I
%tపu9ా(ై, �xK �Ôరస���నను మద����నను �xK గక, 15151515 తన త>6గర» మ	న
ప�ట-Cన�� nదల;��" ప#S��xz త4�� "ండ���"న 9ా(ై, 16161616 ఇW\ా P�Úయ	లలk
అTEక;లను పKభ	9:ౖన 9ా#S �ేవ�" 9:ౖప�నక; JKప�ను. 17171717 మ#Sయ	 అతడ�
తండ�K ల హృదయమ	లను 1ిల6 ల తటBC నక;ను, అV¥ేయ	లను J మంతpల
జj® నమ	 ననుస#Sంచుటక;ను JK1ిu, పKభ	వ� ��రక; ఆయతNప(fయ	న` పKజలను
Zిదz  పరచుట�?r ఏÚయ�±క� ఆత4య	 శ�INయ	 గల9ా(ై ఆయనక; మ	ందు%ా
9:ళØ6 ను గనుక క; సం��షమ	ను మ} ఆనంద మ	ను కల;గ	ను; అతడ�
ప�ట-Cనందున అTEక;ల; సం�� ÌింతpరT:ను. 18181818 జ?క#ా�P�� Tx�³ల�గ	
�ె>య	ను? TEను మ	స>9ాడను, Tx´µర�య	 బహÑ�ాలమ	 గడ Aనద" ఆ
దూత�� �ెపu%ా 19191919 దూతTEను �ేవ�" సమ	ఖమందు "ల;చు గëKP�ల;ను;
�� మ�టల�డ�ట క;ను ఈ సువరNమ�నమ	 క; �ెల;ప�టక;ను పంపబ(fJ".
20202020 మ#Sయ	 Tx మ�టల; 9ాట-�ాలమందు T:ర9EరFను; వ� 9ాట-" నమ4ల�దు
గనుక ఈ సంగతpల; జరFగ	 ��నమ	 వరక; వ� మ�టల�డక మ�"9:ౖ
య	ందువ" అత"�� �ె12uను. 21212121 పKజల; జ?క#ా���రక; క"12టBC చుం(f, ఆల
యమ	నందు అతడ� ఆలస�మ	 �ేZినందుక; ఆశdర�ప(f#S. 22222222 అతడ�



9:ల;ప>�I వAdనప�డ� 9ా#S�� మ�టల�డల�క ��Pనందున, ఆలయమ	
నందు అత"�I దరîనమ	 క>%Sన ద" 9ారF గ\ ©̈ంA#S; అప�డతడ� 9ా#S�I

సంజ®ల; �ేయ	చు, మ�గ9ా(ై ¸ 23232323 అతడ� ZLవ�ేయ	 ��నమ	ల; సంప�రÞ
���నప�డ� తన Pంట-�I 9:æç6 ను. 24242424 ఆ ��నమ	లsౖన 1ిమ4ట అత" ´µర�
ఎÚసబ¿తp గర» వJPQ�మనుషp�లలk Txక;ం(fన అవమ�నమ	ను ¬Zి
9Eయ	టక; 25252525 నను` కటµ�fంAన ��నమ	లలk పKభ	వ� ఈల�గ	న �ేZ2నను��",
అPదు T:లల; ఇతరFల కంట బడక;ం(ెను. 26262626 ఆరవ T:లలk గëKP�లను
�ేవదూత గ>లయలk" నజ#³తను ఊ#Sలk 27272727 �x�దు వంశసుÍ (ైన ãZLపను
ఒక ప�రFషp"�I పK¥xనమ	 �ేయబ(fన కన�క±దwక; �ేవ�" �ేత పంపబ(ెను.
ఆ కన�క 1LరF మ#Sయ. 28282828 ఆ దూత లkప>�I వAd ఆ��ను
చూAదయ��Kా ప�N #ాల� క; �భమ	; పKభ	వ� క; ��(ైయ	Tx`డ" �ె12uను.
29292929 ఆ�� ఆ మ�టక; బహÑ%ా �¾ందరప(fఈ �భవచన �¤!టù అ" ఆలkAంచు
��నుచుండ%ా 30303030 దూత మ#Sయ�,భయపడక;మ	; �ేవ�"వలన వ�
కృప��ం��JV. 31313131 ఇ��%� వ� గర»మ	 ధ#SంA క;మ�రF" క" ఆయనక; P�సు
అను 1LరF 12టBC దువ�; 32323232 ఆయన %tపu9ా(ై స#��న`తp" క;మ�
రFడనబడ�ను; పKభ	9:ౖన �ేవ�డ� ఆయన తం(fKPQ�న �x�దు Zిం}సనమ	ను
ఆయన �Iచుdను. 33333333 ఆయన య��Åబ	 వంశసుÍ లను య	గయ	గ మ	ల;
ఏల;ను; ఆయన #ాజ�మ	 అంతమ	ల�"�ై య	ండ�న" ఆ���� �ె12uను. 34343434
అందుక; మ#SయTEను ప�రFషp" ఎరFగ"�xనTE; P�ేల�గ	 జరFగ	న"
దూత�� అన%ా 35353535 దూతప#S��xz త4 ]���I వచుdను; స#��న`తp" శ�IN
"ను` కమ	4��నును గనుక ప�టCబ¢వ� h�వ� ప#S�దుz (ై �ేవ�"



క;మ�రFడనబడ�ను. 36363636 మ#Sయ	  బంధువ�#ాల; ఎÚసబ¿తpకcడ తన
వృ�xz ప�మందు ఒక క;మ�రF" గర»మ	 ధ#SంA య	న`��; %t(xK లనబ(fన
ఆ��క; ఇ�� ఆరవమ�సమ	; 37373737 �ేవ�డ� �ె1ిuన P�మ�టPQ�నను "రరÍ కమ	
�ాTEరద" ఆ���� �ె12uను. 38383838 అందుక; మ#Sయఇ��%� పKభ	వ� �xసు#ాలను; 
మ�ట ��ప�న Txక; జరFగ	ను %ాక అT:ను. అంతట దూత ఆ��±దw  నుం(f
9:æç6 ను. 39393939 ఆ ��నమ	లయందు మ#Sయ ల�A య��x పK�ేశ మ	 లk" ��ండ
Zీమలkనున` ఒక ఊ#S�I త�ర%ా 9:È6  40404040 జ?క#ా� Pంట-లk పK9EhంA,
ఎÚసబ¿తpక; వందనమ	 �ేZ2ను. 41414141 ఎÚసబ¿తp మ#Sయ±క� వందనవచనమ	
Vన %ాTE, ఆ�� గర»మ	లk h�వ� గంతpల; 9EZ2ను. అంతట ఎÚసబ¿తp
ప#S��xz త4�� "ండ���"న�ై ëగ¶ర%ా ఇట6 T:ను 42424242 ZీN �లలk వ�
ఆ�ర���ంపబ(fన�xనవ�  గర»ఫలమ	ను ఆ�ర���ంపబడ�ను 43434343 Tx పKభ	వ�
త>6  Tx±దwక; వచుdట Tx �³ల�గ	 �Kా 1ిN ం�ెను? 44444444 ఇ��%�  �భవచనమ	 Tx
�ెV"పడ%ాTE Tx గర»మ	లk" h�వ� ఆనందమ	�� గంతpల; 9EZ2ను. 45454545
పKభ	వ� ఆ��క; �ె>యజ³PంAన మ�టల; Zి��z ంచును గనుక న!్మన ఆ��
ధను�#ాలT:ను. 46464646 అప�డ� మ#Sయ Pట6 T:ను Tx �Kా ణమ	 పKభ	వ�ను
ఘనపరచుచున`��. 47474747 ఆయన తన �xసు#ా> �ºనZిÍJ" కటµ�fం�ెను 48484848 Tx
ఆత4 Tx రmక;(ైన �ేవ�"యందు ఆనం��ం�ెను. 49494949 సర�శ�INమంతpడ� Txక;
%tపu�ార�మ	ల; �ేZ2ను గనుక ఇ�� nదల;��" అ"`తరమ	ల9ారFను నను`
ధను�#ాల" యందురF. ఆయన Txమమ	 ప#S�దzమ	. 50505050 ఆయనక;
భయపడ�9ా#S]ద ఆయన క"కరమ	 తర తరమ	లక;ండ�ను. 51515151 ఆయన తన
బµహÑవ��� ప#ాక\మమ	 చూ12ను 9ా#S హృదయమ	ల ఆలkచన Vషయ���



గ#S�షp¡ లను �ెదర%tటMCను. 52525252 Zిం}సనమ	లనుం(f బలవంతpలను పడ�ోKZి
�ºనుల T:�I�ం�ెను 53535353 ఆక>%t"న9ా#S" మంA ప�xరÍమ	ల�� సంతృ1ిN  పరA
ధనవంతpలను వట-C�ేతpల�� పం1ి9EZ2ను. 54545454 అబµK }మ	నక;ను అత"
సం�xనమ	నక;ను య	%ాం తమ	వరక; తన క"కరమ	 చూ1ి జj® పకమ	
�ేZి��ందున" మన1ితరFల�� Z2లVAdనటBC  55555555 ఆయన తన ZLవక;(ైన
ఇW\ా P�ల;నక; స}యమ	 �ేZ2ను. 56565656 అంతట మ#Sయ, Pంచు!ంచు మ�డ�
T:లల; ఆ����కcడ ఉం(f, 1ిమ4ట తన Pంట-�I J#S%S 9:æç6 ను. 57575757 పKసవ�ాలమ	
వAdనప�డ� ఎÚసబ¿తp క;మ�రF" కT:ను. 58585858 అప�డ� పKభ	వ� ఆ��]ద
మ}క"కరమ	ం�ె న" ఆ�� ��రFగ	9ారFను బంధువ�ల;ను V" ఆ����
కcడ సం��ÌింA#S. 59595959 ఎ"!దవ ��నమ	న 9ారF ఆ h� వ�క; సున`J
�ేయవAd, తం(fK 1LరFనుబట-C  జ?క#ా� అను 1LరF 9ా"�I 12టCబ¢వ�చుండ%ా 60606060
త>6  ఆల�గ	 వదుw ; 9ా"�I ã}నను 1LరF 12టCవలsన" �ె12uను. 61616161 అందుక;
9ారF  బంధువ�లలk ఆ 1LరF గల9ా(ెవడ�ను ల�(ే అ" ఆ���� �ె1ిu 62626262
9ా"�I ఏ 1LరF 12టC%�రF చుTx`వ" 9ా" తం(fK�I సంజ®ల;�ేZి అ(f%S#S. 63636363 అతడ�
9Kా తపలక �ెమ4" 9ా" 1LరF ã}న" 9Kా Z2ను; అందుక; 9ారందరF
ఆశdర�ప(f#S. 64646464 9:ంటTE అత" T°రF �ెరవబ(f, Txల;క సడ>, అతడ� �ేవ�"
సుN Jంచుచు మ�టల�డ¯ా%?ను. 65656565 అందునుబట-C  9ా#S చుటBC పట6  �ాప�ర మ	న`
9ా#Sకంద#S�I" భయమ	 క>%?ను. ఆ సంగతp ల"`య	 య�దయ
��ండZీమలయందంతట పKచుర మ�PQను. 66666666 పKభ	వ� హసNమ	 అత"�I
��(ైయ	ం(ెను గనుక ఆ సంగతpలను గ�#Sd V"న9ారందరFను ఈ ëడi
P�ల�ట-9ాడగ	T° అ" 9ాట-" మనసుqలk ఉంచు��"#S. 67676767 మ#Sయ	 అత" తం(fK



జ?క#ా� ప#S��xz త4 ప�రFÞ (ై PటB6  పKవAం�ెను 68686868 పKభ	9:ౖన ఇW\ా P�ల;
�ేవ�డ� సుN Jంపబడ�ను%ాక 69696969 ఆయన తన పKజలక; దరîన!Ad, 9ా#S�I
V¹చన కల;గజ³Z2ను 70707070 తన ZLవక;(ైన �x�దు వంశమ	నందు మన��రక;
రmణశృంగమ	ను, అన%ా 71717171 మన శతpK వ�లనుం(fయ	 మనలను �ే�Ìించు
9ారంద#S �ేJనుం(fయ	 త1ిuంA రmణ కల;గజ³Z2ను. 72727272 �º""గ�#Sd ఆయన
ఆ��నుం(f తన ప#S�దzపKవకNల T°ట ప>�Iం�ెను. 73737373 ఆయన మన 1ితరFలను
కరFణÝంచుటక;ను తన ప#S�దz  "బంధనను, అన%ా మన తం(fKPQ�న 74747474
అబµK }మ	�� �xను �ేZిన పKమ�ణమ	ను జj® పకమ	 �ేZి��నుటక;ను 75757575
మనమ	 శతpK వ�ల �ేJనుం(f V(f1ింపబ(f, మన yVత �ాలమంతయ	
"ర»య	ల���, ఆయన స"`¥�" 76767676 ప#S�దzమ	%ాను J%ాను ఆయనను
ZLVంపను అనుగ\ ©̈ంచుటక;ను ఈ రmణ కల;గజ³Z2ను. 77777777 మ#Sయ	 ఓ h�9ా,
వ� స#��న`తp" పKవకNవన బడ�దువ� మన �ేవ�" మ} 9ాతqల�మ	నుబట-C
9ా#S �ాపమ	 లను m!ంచుటవలన 78787878 తన పKజలక; రmణజj® నమ	 ఆయన
అనుగ\ ©̈ంచు నటB6  ఆయన మ�ర¶మ	లను Zిదzపరచుట�?r వ� పKభ	వ�నక;
మ	ందు%ా నడ�తpవ�. 79797979 మన �ాదమ	లను సమ�¥xన మ�ర¶మ	లk"�I న(f
1ించునటB6  *కట-లkను మరణ�xûయలkను కcరFdండ�9ా#S�I 9:ల;%Sచుdట�?r ఆ
మ} 9ాతqల� మ	నుబట-C  12ౖనుం(f ఆయన మనక; అరFణ#దయ దరîన
మనుగ\ ©̈ం�ెను. 80808080 h�వ� ఎ��%S, ఆత4యందు బలమ	 ��ం��, ఇW\ా P�ల;
నక; పKత�mమగ	 ��నమ	వరక; అరణ� మ	లk నుం(ెను.
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1111 ఆ ��నమ	లలk సర�లkకమ	నక; పKజjసంఖ� 9Kా యవలsన" �?rసరF
ఔగ	సుN వలన ఆజ® ఆPQను. 2222 ఇ�� క;#³"య	 Zి#Sయ�ేశమ	నక; అ¥�పJPQ�
య	న` ప�డ� జ#S%Sన nదట- పKజjసంఖ�. 3333 అందరFను ఆ సంఖ�లk
9Kా యబడ�టక; తమతమ పటCణమ	లక; 9:È6#S. 4444 ãZLప� �x�దు
వంశమ	లkను %�తKమ	లkను ప�ట-Cన9ాడ� గనుక, తనక; ´µర�%ా పK¥xనమ	
�ేయబ(f గర» వJPQ� య	ం(fన మ#Sయ��కcడ ఆ సంఖ�లk 9Kా య బడ�టక;
5555 గ>లయలk" నజ#³తpనుం(f య�దయలk" బé�ె6 Á̈మనబ(fన �x�దు ఊ#S�I
9:æç6 ను. 6666 9ారక�డ ఉన`ప�డ� ఆ�� పKసవ��నమ	ల; "ం(ెను గనుక 7777 తన
�¾>చూల; క;మ�రF" క", ��JN గ	డiల�� చుట-C , సతKమ	లk 9ా#S�I సÍలమ	
ల�నందున ఆయనను ప�వ�ల �¾ట-Cలk పరFండబ¿టMCను. 8888 ఆ �ేశమ	లk ��ందరF
%tఱÃల �ాపరFల; ��ల మ	లk ఉం(f #ాJK9Eళ తమ మందను �ాచు��ను చుండ%ా
9999 పKభ	వ� దూత 9ా#S±దwక; వAd "> �ెను; పKభ	వ� మ ©̈మ 9ా#SచుటBC
పK�ాhంAనందున, 9ారF !�I�> భయప(f#S. 10101010 అP�ే ఆ దూతభయ పడక;(f;
ఇ��%� పKజలంద#S�I" కల;గబ¢వ� మ} సం��షకర���న సువరNమ�నమ	 TEను
]క; �ె>యజ³య	 చుTx`ను; 11111111 �x�దు పటCణమందు TEడ� రmక;డ� ]
��రక; ప�ట-C  య	Tx`డ�, ఈయన పKభ	9:ౖన �×\సుN  12121212 �x"�I�ే ]�ాన9ాల;; ఒక
h�వ� ��JN గ	డiల�� చుటC  బ(f ±క �¾ట-Cలk పండ���"య	ండ�ట ]రF
చూ�ెద ర" 9ా#S�� �ె12uను. 13131313 9:ంటTE పరలkక Z2ౖన� సమ�హమ	 ఆ దూత��
కcడనుం(f 14141414 స#��న`త ���న సÍలమ	లలk �ేవ�"�I మ ©̈మయ	 ఆయన
�IషpC లsౖన మనుషp�లక; భ�!]ద సమ�¥xనమ	ను కల;గ	ను%ాక అ" �ేవ�"
¯�N తKమ	 �ేయ	చుం(ెను. 15151515 ఆ దూతల; తమ±దwనుం(f పరలkకమ	నక;



9:È6న తరF9ాత ఆ %tఱÃల �ాపరFల;జ#S%Sన PÀ �ార�మ	ను పKభ	వ� మనక;
�ె>యజ³PంA య	Tx`డ�; మనమ	 బé�ె6 Á̈మ	వరక; 9:È6  చూతమ	 రండ"
±క"�� TUకడ� �ెప���" 16161616 త�ర%ా 9:È6 , మ#Sయను ãZLప�ను �¾ట-Cలk
పండ���"య	న` h�వ�ను చూA#S. 17171717 9ారF చూA, PÀ h�వ�నుగ�#Sd
తమ�� �ెపuబ(fన మ�టల; పKచురమ	 �ేZి#S. 18181818 %tఱÃల �ాపరFల; తమ��
�ె1ిuన సంగతpలనుగ�#Sd Vన` 9ారందరF !�I�> ఆశdర�ప(f#S. 19191919 అP�ే
మ#Sయ ఆ మ�టల"`య	 తన హృదయమ	లk తల��Zి��నుచు భదKమ	
�ేZి��T:ను. 20202020 అంతట ఆ %tఱÃల �ాపరFల; తమ�� �ెపuబ(fనటBC %ా �xమ	
Vన`9ాట-" కన`9ాట-న"`ట-"గ�#Sd �ేవ�" మ ©̈మ పరచుచు
¯�N తKమ	�ేయ	చు J#S%S 9:È6#S. 21212121 ఆ h�వ�నక; సున`J �ేయవలZిన
PQ"!దవ ��నమ	 వAdనప�డ�, గర»మం�xయన పడకమ	 నుప�
�ేవదూత�ేత 12టCబ(fన P�సు2 అను 1LరF 9ారF ఆయనక; 12ట-C #S. 22222222 ¹ÌL
ధర4WాసN �మ	��ప�న 9ారF తమ	4ను ���z  �ేZి��ను ��నమ	ల; గడAనప�డ�
23232323 పKJ �¾>చూల; మగ1ిల6  పKభ	వ�క; పKJష¡  �ేయబడవలsను అ" పKభ	వ�
ధర4WాసN �మందు 9Kా యబ(fనటBC  ఆయ నను పKభ	వ�క; పKJÌి¡ ంచుటక;ను, 24242424
పKభ	వ� ధర4WాసN � మందు �ెపuబ(fనటBC  గ	వ�ల జతT:ౖనను #?ండ� �ావ�రప�
1ిల6 లT:ౖనను బ>%ా సమ#Suంచుటక;ను, 9ారF ఆయనను PQర�షల�మ	నక;
¬Zి��"��P#S. 25252525 PQర�షల�మ	 నందు సు��ãనను ఒక
మనుషp�డ�ం(ెను. అతడ� J మంతpడ�ను భ�INపరFడ�T:ౖయ	ం(f,
ఇW\ా P�ల;±క� ఆదరణ��రక; క"12టBC 9ాడ�; ప#S��xz త4 అత"]ద
ఉం(ెను. 26262626 అతడ� పKభ	వ�±క� �×\సుN ను చూడక మ	నుప� మరణమ	



��ందడ" అత"�I ప#S��xz త4�ేత బయల; పరచబ(f య	ం(ెను; ఆత4వ�(ై
అతడ� �ే9ాలయమ	 లk"�I వ�ెdను. 27272727 అంతట ధర4WాసN �పదzJ ��ప�న
ఆయన Vషయ��� జ#S%Sంచుటక; త> దండ�K ల; h�9:ౖన P�సును
�ే9ాలయమ	లk"�I ¬Zి��"వAdనప�డ� 28282828 అతడ� తన �ేతpలలk ఆయనను
ఎJN ��" �ేవ�" సుN Jంచుచు ఇట6 T:ను 29292929 Tx�x, Pప�డ�  మ�ట��ప�న
సమ�¥xన మ	��  �xసు" ��"చుdచుTx`వ�; 30303030 అన�జనులక; "ను`
బయల;పరచుటక; 9:ల;గ	%ాను  పKజలsౖన ఇW\ా P�ల;క; మ ©̈మ%ాను 31313131
వ� సకల పKజలPQదుట ZిదzపరAన 32323232  రmణ TEనుకను`ల�ర చూAJ". 33333333
ãZLప�ను ఆయన త>6య	 ఆయననుగ�#Sd �ెపu బ(fన మ�టలను V"
ఆశdర�ప(f#S. 34343434 సు��ãను 9ా#S" �ºVంAఇ��%� అTEక హృదయ�లkచనల;
బయల; పడ�నటB6 , ఇW\ా P�ల;లk అTEక;ల; పడ�టక;ను J#S%S ల�చుటక;ను
V9ా�xసuద���న గ	రFతp%ా ఈయన "య !ంపబ(fయ	Tx`డ�; 35353535 మ#Sయ	
 హృదయమ	లk"�I ఒక ఖడ¶ మ	 దూZి��"��వ�న" ఆయన త>6PQ�న మ#S
య�� �ె12uను. 36363636 మ#Sయ	 ఆÌLరF %�JKక;#ాల;ను పనూP�ల;
క;మ�#?Nయ	T:ౖన అన` అను ఒక పKవ�IN � య	ం(ెను. ఆ�� కTx�త�మ	 nదల;
ఏ(ేండ�6  12" !ట-�� సం¯ారమ	�ేZి బహÑ�ాలమ	 గ(fAన�ై, 37373737 PQనుబ��
Txల;గ	 సంవతqరమ	ల; Vధవ#ాలsౖయ	ం(f, �ే9ాల యమ	 Vడ�వక ఉప9ాస
�Kా రÍనల�� #³PంబగళØ6  ZLవ�ేయ	చుం(ెను. 38383838 ఆ��కcడ ఆ గ(fయలkTE
లkప>�I వAd �ేవ�" ��"య�(f, PQర�షల�మ	లa V¹చన��రక;
క"12టBC చున`9ారంద#S�� ఆయనను గ�#Sd మ�టల�డ�చుం(ెను. 39393939 అంతట
9ారF పKభ	వ� ధర4WాసN �మ	 ��ప�న సమసNమ	 ¬#Sdన 1ిమ4ట గ>లయ లk"



నజ#³తను తమ ఊ#S�I J#S%S 9:È6#S. 40404040 బµల;డ� జj® నమ	�� "ండ���నుచు, ఎ��%S
బలమ	 ��ందుచుం(ెను; �ేవ�" దయ ఆయన]ద నుం(ెను. 41414141
ప¯ా�పండ�గప�డ� ఆయన త>దండ�K ల; ఏటäట PQర�షల�మ	నక;
9:ళØ6 చుండ�9ారF. 42424242 ఆయన పం(ెKం (ేండ6 9ా(ై య	న`ప�డ� ఆ పండ�గ Txచ
#Sంచుట�?r 9ాడ�క��ప�న 9ారF PQర�షల�మ	నక; 9:È6#S. 43434343 ఆ ��నమ	ల;
¬#SనతరF9ాత 9ారF J#S%S 9:ళØ6 చుండ%ా బµల; (ైన P�సు PQర�షల�మ	లk
">�ెను. 44444444 ఆయన త> దండ�K ల; ఆ సంగJ ఎరFగక ఆయన సమ�హమ	లk
ఉTx`డ" తలంA, ±క ��నపKయ�ణమ	 ¯ా%S ��P, తమ బంధువ�లలkను
T:ళ9:ౖన9ా#Sలkను ఆయ నను 9:దక;చుం(f#S. 45454545 ఆయన కనబడనందున
ఆయనను 9:దక;చు PQర�షల�మ	నక; J#S%S వAd#S. 46464646 మ�డ� ��నమ	లsౖన
తరF9ాత ఆయన �ే9ాలయమ	లk బ¢ధక;ల మధ� కcరFdం(f, 9ా#S మ�టలను
ఆల�Iంచుచు 9ా#S" పKశ`లడ�గ	చు ఉండ%ా చూA#S. 47474747 ఆయన మ�టల;
V"న9ారందరF ఆయన పKజ®క;ను పKతp�తN రమ	లక;ను Vస4య nం��#S. 48484848
ఆయన త>దండ�K ల; ఆయనను చూA !�I�> ఆశdర�ప(f#S. ఆయన
త>6క;మ�రF(x, మమ	4ను ఎందు�×ల�గ	 �ేZిJV? ఇ��%�  తం(fKయ	 TEనును
దుఃఖపడ�చు "ను` 9:దక;చుంట-మ" అయన�� �ెపu%ా 49494949 ఆయన]#³ల
నను` 9:దక;చుంట-#S? TEను Tx తం(fK పనుల]ద నుండవలsన" ]#?రFగ#ా1
అ" 9ా#S�� �ె12uను; 50505050 అP�ే ఆయన తమ�� �ె1ిuన మ�ట 9ారF
గ\ ©̈ంపల�దు. 51515151 అంతట ఆయన 9ా#S�� కcడ బయల;�ే#S నజ#³తpనక; వAd
9ా#S�I లkబ(f య	ం(ెను. ఆయన త>6  ఈ సంగతpల"`ట-" తన హృద
యమ	లk భదKమ	 �ేZి��T:ను. 52525252 P�సు జj® నమందును, వయసుqనందును,



�ేవ�" దయయందును, మనుషp�ల దయ యందును వ#Szల;6  చుం(ెను.
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1111 Jబ¿#S�?rసరF ఏల;బ(fలk పదుT:ౖదవ సంవతqరమందు య�దయక;
��ంJ1ిల�తp అ¥�పJ%ాను, గ>లయక; Á̈#�దు చతp#ాÍ ¥�పJ%ాను, ఇత�రయ
తK�ÅJ �ేశ మ	లక; అత" తమ	4(ైన Óి>ప� చతp#ాÍ ¥�పJ%ాను, అë ల�TE
�ేశమ	నక; ల;¯ా"య అ¥�పJ%ాను, 2222 అన`య	, కయపయ	 పK¥xన
య�జక;ల;%ాను, ఉన`�ాలమ	న అరణ�మ	లkనున` జ?క#ా� క;మ�రF(ైన
ã}ను TUదwక; �ేవ�" 9ాక�మ	 వ�ెdను. 3333 అంతట అతడ� వAd,
�ాపmమ�పణ "!తNమ	 మ�రF మనసుq Vషయ���న బµ1ిN స4మ	 ��ందవ
లsన" ±#ాw ను న�º పK�ేశమందంతట పKకట-ంచు చుం(ెను. 4444 పKభ	వ� మ�ర¶మ	
Zిదzపరచు(f ఆయన ��K వల; స#ాళమ	�ేయ	(f 5555 పKJ పల6 మ	 ప�డdబడ�ను
పKJ ��ండయ	 ��టCయ	 పల6 మ	 �ేయబడ�ను వంకర మ�ర¶మ	ల;
Jన`"వగ	ను కరక; మ�ర¶మ	ల; నున`"వగ	ను 6666 సకల శ#§రFల; �ేవ�"
రmణ చూతpరF అ" అరణ�మ	లk �³కల;9Eయ	చున` ±క" శబwమ	 అ"
పKవకNPQ�న PQషయ� 9ాక�మ	ల గ\ంథమందు 9Kా యబ(fనటBC  ఇ�� జ#S%?ను. 7777
అతడ� తన�ేత బµ1ిN స4మ	 ��ందవAdన జనసమ�హ మ	లను
చూAసరuసం�xనమ�, #ాబ¢వ� ఉగ\తను త1ిuంచు��నుటక; ]క; బ	��z  �ె1ిuన
9ా(ెవడ�? 8888 మ�రFమనసుqనక; త%Sన ఫలమ	ల; ఫ>ంచు(f అబµK }మ	 మ�క;
తం(fK అ" ]లk ]రను��న nదల;12టBC ��నవదుw ; �ేవ�డ� ఈ #ాళ6వలన అబµK
}మ	నక; 1ిల6 లను ప�ట-C ంపగలడ" ]�� �ెప� చుTx`ను. 9999 ఇప�(ే %tడi>



�ెట6  9EరFన ఉంచబ(f య	న`�� గనుక మంA ఫలమ	 ఫ>ంచ" పKJ �ెటBC ను
నరకబ(f అ%S`లk 9Eయబడ�న" �ె12uను. 10101010 అందుక; జనుల;ఆల�%?r�ే �¤�¤!
�ేయవలsన" అత" నడ�గ%ా 11111111 అతడ�#?ండ� అం%§ల;గల9ాడ� ఏ!య	
ల�"9ా"�Iయ� వలsన"య	, ఆ}రమ	గల9ాడ�ను ఆల�%³ �ేయవలs న"య	
9ా#S�� �ె12uను. 12121212 సుంకరFల;ను బµ1ిN స4మ	 ��ందవAdబ¢ధక;(x, �¤�¤!
�ేయవలsన" అత" నడ�గ%ా 13131313 అతడ� ]క; "రÞPంపబ(fన�x" కంటM
ఎక;�వ¬Zి��నవదw" 9ా#S�� �ె12uను. 14141414 Z2ౖ"క;ల;ను �¤�¤! �ేయవలsన"
అత" న(f%S#S. అందుక; అతడ�ఎవ"" బµధ12టCకయ	, ఎవ" ]దను అప"ంద
9Eయ కయ	, ] yతమ	ల�� తృ1ిN ��ం��య	ండ�డ" 9ా#S�� �ె12uను. 15151515 పKజల;
క"12టBC చు, ఇతడ� �×\సNP య	ండ�TE¹ అ" అందరFను ã}నును గ�#Sd
తమ హృదయమ	లలk ఆలkAంచు��నుచుండ%ా 16161616 ã}ను TEను ళ6లk
]క; బµ1ిN స4!చుdచుTx`ను; అP�ే TxకంటM శ�IN మంతp(ొకడ�
వచుdచుTx`డ�; ఆయన �ెప�ల 9ారFను Vప�టక; TEను �ాతpK డను �ాను;
ఆయన ప#S��xz త4 లkను1 అ%S`��ను ]క; బµ1ిN స4!చుdను; 17171717 ఆయన �ేట
ఆయన �ేJలkనున`��; ఆయన తన కళ6మ	ను బµగ	%ా �భKమ	�ేZి, తన
��టBC లk %�ధుమల;��Zి, ఆర" అ%S`�� ��టBC  �ా>d 9Eయ	న" అంద#S��
�ె12uను. 18181818 ఇ��య	%ాక అత(fంకను, �xల సంగతpల; �ె1ిu పKజలను

¼̈చd#Sంచుచు 9ా#S�I సు9ారN పKకట-ంచు చుం(ెను. 19191919 అP�ే చతp#ాÍ ¥�పJPQ�న
Á̈#�దు�ేZిన సకల దు�ా�ర�మ	ల "!తNమ	ను, అత" ¯�దరF" ´µర� PQ�న
Á̈#���య "!తNమ	ను, ã}ను అత"" గ��w ంAనందుక; 20202020 అ��వరక;

�xను �ేZినవ"`య	 �xల వన`టBC  అతడ� ã}నును �ెర¯ాలలk



9EPం�ెను. 21212121 పKజలందరFను బµ1ిN స4మ	 ��ం��నప�డ� P�సుకcడ
బµ1ిN స4మ	 ��ం�� �Kా రÍన �ేయ	చుండ%ా ఆ�ాశమ	 �ెరవబ(f 22222222 ప#S��xz త4
శ#§#ా�ారమ	�� �ావ�రమ	వలs ఆయన]���I ��%S వ�ెdను. అప�డ�వ� Tx
1ిKయ క;మ�రFడవ�, యందు TETxనం��ంచుచుTx`న" ±క శబwమ	
ఆ�ాశమ	నుం(f వ�ెdను. 23232323 P�సు (బ¢¥�ంప) nదల;12ట-Cనప�డ� ఆయన
�x�xప� మ	పu�� ఏండ6  PÀడ�గల9ాడ�; ఆయన ãZLప� క;మ�రFడ"
PQంచబ(ెను. ãZLప� Á̈Ú�I, 24242424 Á̈Ú మతNతpక;, మతNతp ల�V�I, ల�V
��Ú��I, 25252525 ��Ú� యన`క;, యన` ãZLప�క;, ãZLప� మతN¬యక;,
మతN¬య ఆ¹సుక;, ఆ¹సు Tx�మ	క;, Tx�మ	 ఎZి6 �I, ఎZి6  నగ¶P�I,
26262626 నగ¶P మయతpక;, మయతp మతN¬యక;, మతN¬య Zి!యక;, Zి!య
ãW ఖుక;, ãW ఖు ã�xక;, 27272727 ã�x ãహన`క;, ãహన` #³¯ాక;,
#³¯ా జ?రFబµËబ¿ల;క;, జ?రFబµËబ¿ల; షయÚN P�ల;క;, షయÚNP�ల; TE#S�I, 28282828
TE#S ��Ú��I, ��Ú� అ��w �I, అ��w  �Å¯ామ	క;, �Å¯ామ	 ఎల4�xమ	క;, ఎల4�xమ	
ఏరFక;, 29292929 ఏరF PQ�షpవక;, PQ�షpవ ఎÚPQజ?రFక;, ఎÚPQజ?రF
ã#§మ	క;, ã#§మ	 మతNతpక;, మతNతp ల�V�I, 30303030 ల�V Ìి¹�నుక;,
Ìి¹�ను య��xక;, య��x ãZLప�క;, ãZLప� ãTxమ	క;, ãTxమ	
ఎల�� �×మ	క;, 31313131 ఎల���×మ	 ��లsయ�క;, ��లsయ� ��Tx`క;, ��Tx`
మతN�xక;, మతN�x Tx�xనుక;, Tx�xను �x� దుక;, 32323232 �x�దు PQషªP�I,
PQషªP ఓబéదుక;, ఓబéదు బ¢యàక;, బ¢యà శల�4నుక;, శల�4ను
నయ¯�qనుక;, 33333333 నయ¯�qను అ]్మTx�xబ	క;, అ]్మTx�xబ	 అ#ామ	క;,
అ#ామ	 ఎ¯�K మ	క;, ఎ¯�K మ	 12#?సుక;, 12#?సు య��xక;, 34343434 య��x



య��Åబ	క;, య��Åబ	 ఇ¯ాqక;క;, ఇ¯ాqక; అబµK }మ	క;, అబµK }మ	 �ెర
హÑక;, �ెరహÑ Tx�రFక;, 35353535 Tx�రF Z2ర�గ	క;, Z2ర�గ	 రయ�క;,
రయ� 12లsగ	క;, 12లsగ	 ¼̈బ¿రFక;, ¼̈బ¿రF ÌLలహÑక;, 36363636 ÌLలహÑ
�³PTxనుక;, �³P Txను అరumదుక;, అరumదు ÌLమ	క;, ÌLమ	 T°వహÑక;,
T°వహÑ లs��క;క;, 37373737 లs��క; ��త�Ì2లక;, ��త� Ì2ల హT°క;క;, హT°క;
PQ#?దుక;, PQ#?దు మహల ల�ల;క;, మహలల�ల; �³PTxనుక;, 38383838 �³PTxను
ఎT°షpక;, ఎT°షp ÌLతpక;, ÌLతp ఆ�xమ	క;, ఆ�xమ	 �ేవ�"�I క;మ�రFడ�.

లc�ా సు9ారN 4లc�ా సు9ారN 4లc�ా సు9ారN 4లc�ా సు9ారN 4

1111 P�సు ప#S��xz త4 ప�రFÞ (ై ±#ాw నున��నుం(f J#S%S వAd, నల;వ��
��నమ	ల; ఆత4�ేత అరణ�మ	లk న(f1ింప బ(f 2222 అప9ా���ేత1
Wó¥�ంపబడ�చుం(ెను. ఆ ��నమ	 లలk ఆయన ఏ!య	 Jనల�దు. అV ¬#Sన
తరF9ాత ఆయన ఆక>%tన%ా 3333 అప9ా��వ� �ేవ�" క;మ�రFడ9:ౖ�ే, #tటMC
అగ	నటB6  ఈ #ాJ�� �ెప�మ" ఆయన�� �ె12uను 4444 అందుక; P�సు
మనుషp�డ� #tటMCవలన మ�తK�¤ yVంచడ� అ" 9Kా యబ(fయ	న`ద" 9ా"�I
పKతp�తN ర!�ెdను. 5555 అప�డ� అప9ా�� ఆయనను ¬Zి��"��P, భ�లkక
#ాజ�మ	ల"`ట-" ఒక "!షమ	లk ఆయనక; చూ1ింA 6666 ఈ
అ¥��ారమంతయ	, ఈ #ాజ�మ	ల మ ©̈మయ	 �IతpN ను; అ��
Txకపu%Sంపబ(fయ	న`��, అ�ెవ"�I TEను ఇయ�%�రFదుT° 9ా"�IతpN ను; 7777
�ాబట-C  వ� Txక; nÖ �I�J9ా Pదంతయ	 దగ	న" ఆయన�� �ె12uను. 8888
అందుక; P�సు  �ేవ�(ైన పKభ	వ�నక; nÖ �I� ఆయనను మ�తKమ	



ZLVంపవలsను అ" 9Kా యబ(fయ	న`ద" 9ా"�I పKతp�తN ర !�ెdను. 9999 1ిమ4ట
ఆయనను PQర�షల�మ	నక; ¬Zి��"��P, �ే9ాలయ hఖరమ	న ఆయనను
"ల;వబ¿ట-Cవ� �ేవ�" క;మ�రFడ9:ౖ�ే ఇక�డనుం(f �I\ం���I దుమ	క;మ	 10101010
"ను` �ా�ాడ�టక; "ను` గ�#Sd తన దూతలక; ఆజj® 1ించును. 11111111 
�ాద��ప�(ైనను #ాJ�I తగ	లక;ండ 9ారF "ను` �ేతpల�� ఎJN ��ందురF అ"
9Kా యబ(fయ	న`ద" ఆయన�� �ె12uను. 12121212 అందుక; P�సు  �ేవ�(ైన
పKభ	వ�ను Wó¥�ంపవలదు అ" �ెపuబ(fయ	న`ద" 9ా"�I పKతp�తN ర!�ెdను.
13131313 అప9ా�� పKJ Wóధనను మ	%SంA, ��ంత�ాలమ	 ఆయనను V(fA��PQను. 14141414
అప�డ� P�సు, ఆత4 బలమ	�� గ>లయక; J#S%S 9:æç6 ను; ఆయననుగ�#Sdన
సమ��xరమ	 ఆ పK�ేశమం దంతట 9ా�1ిం�ెను. 15151515 ఆయన అంద#S�ేత
ఘనతTUం��, 9ా#S సమ�జమం��రమ	లలk బ¢¥�ంచుచు వ�ెdను. 16161616 తరF9ాత
ఆయన �xను 12#S%Sన నజ#³తpనక; వ�ెdను. తన 9ాడ�క ��ప�న
VW\ా ంJ��నమందు సమ�జమం��రమ	 లk"�I 9:È6 , చదువ�ట�?r "ల;చుండ%ా 17171717
పKవకNPQ�న PQషయ� గ\ంథమ	 ఆయన �ేJ �Iయ�బ(ెను; ఆయన గ\ంథమ	

Vపu%ా -- 18181818 పKభ	వ� ఆత4 Tx]ద ఉన`�� áదలక; సు9ారN పKకట-ంచుట�?r
ఆయన నను` అ�ÌL�Iం�ెను �ెరలkనున` 9ా#S�I Vడ�దలను, గ	\ (fi9ా#S�I
చూప�ను, (కల;గ	న") పKకట-ంచుటక;ను న>%S 19191919 పKభ	వ� ©̈తవతqరమ	
పKకట-ంచుటక;ను ఆయన నను` పం1ియ	Tx`డ�. అ" 9Kా యబ(fన �bటB
ఆయనక; �ొర�?ను. 20202020 ఆయన గ\ంథమ	 చుట-C  ప#S�xరక;"�IAd కcరFdం(ెను.
21212121 సమ�జ మం��రమ	లk నున`9ారందరF ఆయనను �ే#Sచూడ%ా, ఆయనTEడ�
] V"�I(fలk ఈ ల�ఖనమ	 T:ర9E#Sనద" 9ా#S�� �ెపu¯ా%?ను. 22222222



అప�డందరFను ఆయననుగ�#Sd ¯ాm�!చుdచు, ఆయన T°టనుం(f వAdన
దయగల మ�టల �ాశdర�ప(fఈయన ãZLప� క;మ�రFడ� �ా(x? అ"
�ెప���నుచుండ%ా 23232323 ఆయన 9ా#S" చూA9:ౖదు�(x, "ను` 9E
స�సÍపరచు��నుమ	 అను ¯ా��త �ె1ిu, క12ర`హÉమ	లk ఏ �ార�మ	ల; వ�
�ేZిJవ" �¤మ	 Vంట-¹, ఆ �ార�మ	ల; ఈ  స��ేశమందును �ేయ	మ"
]రF Tx�� "శdయమ	%ా �ెప�దురT:ను. 24242424 మ#Sయ	 ఆయనఏ పKవకNయ	
స��ేశ మందు ©̈తpడ��ాడ" ]�� "శdయమ	%ా �ెప� చుTx`ను. 25252525
ఏÚయ� ��నమ	లయందు మ�(ేండ6  ఆరF T:లల; ఆ�ాశమ	 మ�యబ(f
�ేశమందంతటను %tపu కరవ� సంభVంAనప�డ�, ఇW\ా P�ల;లk అTEకమం��
Vధవ#ాండ�K ం(fనను, 26262626 ఏÚయ� Zీ�ోనులk" ¯ా#?పతp అను ఊ#Sలk ఉన`
±క Vధవ#ా>±దw�³ %ా" మ#S ఎవ#S ±దwక;ను పంపబడల�దు. 27272727
మ#Sయ	 పKవకNPQ�న ఎÚ�ా �ాలమందు ఇW\ా P�ల;లk అTEక
క;ష¡ #�గ	ల;ం(fనను, Zి#Sయ �ేశసుÍ (ైన నయమ�ను తపu మ#S ఎవడ�ను ���z
TUందల�ద" TEను ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`ను. 28282828
సమ�జమం��రమ	లk ఉన`9ారందరF ఆ మ�టల; V" 29292929 ఆగ\హమ	��
"ండ���", ల�A ఆయనను పటCణమ	లk నుం(f 9:ళ6%tట-C , ఆయనను తల�I\ందు%ా
పడ�ోKయ వలsన" తమ పటCణమ	 కటCబ(fన ��ండ1LటBవరక; ఆయనను
¬Zి��" ��P#S. 30303030 అP�ే ఆయన 9ా#S మధ�నుం(f �xట- తన మ�ర¶మ	న
9:È6��PQను. 31313131 అప�(xయన గ>లయలk" క12ర`హÉమ	 పటCణమ	 నక;
వAd, VW\ా ంJ��నమ	న 9ా#S�I బ¢¥�ంచు చుం(ెను. 32323232 ఆయన 9ాక�మ	
అ¥��ారమ	�� కc(fన�ై య	ం(ెను గనుక 9ా#ాయన బ¢ధక; ఆశdర�ప(f#S. 33333333



ఆ సమ�జ మం��రమ	లk అపVతK���న దయ�ప� ఆత4పట-Cన 9ా(ొక డ�ం(ెను.
34343434 9ాడ�నజ#³య	డ9:ౖన P�సూ, మ��� �³!? మమ	4 నhంపజ³య
వAdJ9ా?  9:వడ9Ù TET:రFగ	దును; వ� �ేవ�" ప#S�దుz డవ" ëగ¶ర%ా
�³కల; 9EZ2ను. 35353535 అందుక; P�సుఊరక;ండ�మ	, ఇత"" వద> ��మ4"
�x"" గ��w ంప%ా, దయ�మ	 9ా"" 9ా#Sమధ�ను పడ�ోKZి 9ా"�I ఏ }"య	
�ేయక వద> ��PQను. 36363636 అందు కందరF Vస4యnం��ఇ�� ఎట-C  మ�ట?
ఈయన అ¥��ారమ	��ను బలమ	��ను అపV�xK త4లక; ఆజj®  1ింప%ాTE అV
వద>��వ�చున`వ" ±క"�� TUకడ� �ెప���"#S. 37373737 అంతట
ఆయననుగ�#Sdన సమ��xరమ	 ఆ �Kా ంతమ	లందంతటను 9ా�1ిం�ెను. 38383838
ఆయన సమ�జమం��రమ	లkనుం(f ల�A, Zీ¹ను ఇంట-లk"�I 9:æç6 ను. Zీ¹ను
అతN  ¬వK���న జ�రమ	�� ప(fయ	ం(ెను గనుక ఆ�� Vషయ��� ఆయన±దw
మనV �ేZి��"#S. 39393939 ఆయన ఆ�� �ెంతను "ల;వబ(f, జ�రమ	ను గ��w ంప%ాTE
అ�� ఆ��ను V(f�ెను; 9:ంటTE ఆ�� ల�A 9ా#S�I ఉప�xరమ	 �ేయ¯ా%?ను. 40404040
సూరF�డసN!ంచుచుండ%ా TxTxVధ #�గమ	ల�ేత 1ీ(fంపబడ�చున`9ారF
ఎవ#?వ#S±దwనుం(f#� 9ారందరF ఆ #�గ	లను ఆయన±దwక; ¬Zి��"
వAd#S; అప�(xయన 9ా#Sలk పKJ9ా"]ద �ేతpల;ంA, 9ా#S" స�సÍపర�ెను. 41414141
ఇం�ే�ాక దయ� మ	ల;వ� �ేవ�" క;మ�రFడవ" �³కల; 9EZి అTEక;లను
వద>��PQను; ఆయన �×\సుN  అ" 9ాట-�I �ె>Zియ	ం(ెను గనుక ఆయన 9ాట-"
గ��w ంA 9ాట-" మ�టµడయల�దు. 42424242 ఉదయ���నప�డ� ఆయన బయల;�ే#S
అరణ� పK�ేశ మ	నక; 9:æç6 ను. జనసమ�హమ	 ఆయనను 9:దక;చు
ఆయన±దwక; వAd, తమ	4ను V(fA ��క;ండ ఆప%ా 43434343 ఆయనTE"తర



పటCణమ	లలkను �ేవ�" #ాజ�సు9ారNను పKకట-ంపవలsను; ఇందు"!తN�¤ TEను
పంపబ(fJన" 9ా#S�� �ె12uను. 44444444 తరF9ాత ఆయన య�దయ
సమ�జమం��రమ	లలk పKకట-ంచుచుం(ెను.
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1111 జనసమ�హమ	 �ేవ�" 9ాక�మ	 Vనుచు ఆయన]ద పడ�చుండ%ా ఆయన
%?TE`స#?తp సరసుq¬రమ	న ">A, 2222 ఆ సరసుq¬రమ	ననున` #?ండ��ోT:లను
చూ�ెను; జjలరFల; 9ాట-లkనుం(f ��%S తమ వలల; కడ�గ	చుం(f#S. 3333 ఆయన
ఆ �ోT:లలk Zీ¹ను�ైన ±క �ోT: PQ�I�ద#Sనుం(f ��ం�ెమ	 ��K య	మ"
అత" న(f%S, కcరFdం(f �ోT:లkనుం(f జనసమ�హమ	లక; బ¢¥�ంచుచుం(ెను.
4444 ఆయన బ¢¥�ంచుట �x>ంAన తరF9ాతవ� �ోT:ను లkతpనక; న(f1ింA,
�ేపల; పటBC టక; ] వలల; 9Eయ	డ" Zీ¹ను�� �ెపu%ా 5555 Zీ¹ను
ఏ>న9ా(x, #ాJK అంతయ	 �¤మ	 పKయ�సప(fJVు %ా" మ��³!య	
�ొరకల�దు; అPనను  మ�ట ��ప�న వలల; 9Eతpన" ఆయన�� �ె12uను. 6666
9ా#ాల�గ	 �ేZి V¯ాN ర���న �ేపల; పట-C #S, అందు�ేత 9ా#S వలల;
1ి%S>��వ�చుండ%ా 7777 9ారF 9E#tక �ోT: లkనున` తమ �ా>9ారF వAd తమక;
స}యమ	 �ేయవలsన" 9ా#S�I సంజ®ల; �ేZి#S; 9ారF వAd #?ండ� �ోT:ల;
మ	నుగ	నటB6  "ం1ి#S. 8888 Zీ¹ను 1LతpరF అ�� చూA, P�సు ¹�ాళ6PQదుట
¯ా%Sలప(fపKభ	9ా, నను`V(fA ��మ	4, TEను �ా�ాతp4డ న" �ె12uను. 9999
ఏలయన%ా 9ారF పట-Cన �ేపల #ాh�I అతడ�ను అత"�� కcడనున`
9ారందరFను Vస4య nం��#S. 10101010 ఆల�గ	న Zీ¹ను�� కcడ �ా>9ా#?rన



జ?బ¿దP క;మ�రFలగ	 య��Åబ	ను ã}నును (Vస4య nం��#S). అందుక;
P�సుభయపడక;మ	, ఇపuట- నుం(f వ� మనుషp�లను పటBC 9ాడ9:ౖ
య	ందువ" Zీ¹ను�� �ె12uను. 11111111 9ారF �ోT:లను ద#S�I�ే#Sd, సమసNమ	ను
V(fA12ట-C  ఆయనను 9:ంబ(fంA#S. 12121212 ఆయన ±క పటCణమ	లk నున`ప�డ�
ఇ��%� క;ష¡  #�గమ	�� "ం(fన ±క మనుషp�డ�ం(ెను. 9ాడ� P�సును చూA,
¯ా%Sలప(fపKభ	9ా,  �IషC  ����ే నను` �దుz "%ా �ేయగలవ" ఆయనను
9Eడ���T:ను. 13131313 అప� (xయన �ెP��x1ి 9ా"" మ	ట-CTx�IషC�¤; వ�
�దుz డవ�కమ4" అన%ాTE, క;ష¡ #�గమ	 9ా"" V(f�ెను. 14141414 అప�(xయన వ�
ఎవ"��ను �ెపuక 9:È6 , 9ా#S�I ¯ా�Ô�రÍ���  �ేహమ	ను య�జక;"�I
కనుపరచు��", వ� �దుz డ9:ౖనందుక; ¹ÌL "య!ంAనటBC  �ానుకలను
సమ#Suంచుమ" 15151515 అP�ే ఆయనను గ�#Sdన సమ��xరమ	 మ#S ఎక;�వ%ా
9ా�1ిం�ెను. బహÑజన సమ�హమ	ల; ఆయన మ�ట Vనుటక;ను తమ
#�గమ	లను క;దురFd��నుటక;ను కc(fవచుd చుం(ెను. 16161616 ఆయన �Kా రÍన
�ేయ	టక; అరణ�మ	 లk"�I 9:ళØ6 చుం(ెను. 17171717 ఒకTx(xయన బ¢¥�ంచుచుండ%ా,
గ>లయ య�దయ�ేశమ	ల పKJ %ా\ మమ	నుం(fయ	 PQర�ష
ల�మ	నుం(fయ	 వAdన ప#Sసయ	�ల;ను ధర4Wా¯�N  ప�ేశ క;ల;ను
కcరFdం(fయ	ండ%ా, ఆయన స�సÍపరచునటB6  పKభ	వ� శ�IN ఆయనక;ం(ెను. 18181818
ఇ��%� ��ందరF మనుషp�ల; పm9ాయ	వ�గల ±క మనుషp�"
మంచమ	]ద ¹Zి ��", 9ా"" లkప>�I �ెAd, ఆయన PQదుట ఉంచు టక;
పKయత`మ	 �ేZి#S %ా" 19191919 జనుల; గ	ంప�కc(f య	ం(f నందున, 9ా""
లkప>�I �ెచుdటక; వల6 పడక ��PQను గనుక, ఇంట-]�� �?�I� 12ంక;ల; V1ిu,



మంచమ	�� కcడ P�సు ఎదుట 9ా#S మధ�ను 9ా"" ��ంA#S. 20202020 ఆయన 9ా#S
VWా�సమ	 చూAమనుషp�(x,  �ాప మ	ల; m!ంపబ(fయ	న`వ" 9ా"��
�ెపu%ా, 21212121 WాసుN   ల;ను ప#Sసయ	�ల;ను�ేవదూషణ �ేయ	చున` Pత (ెవడ�?
�ేవ�(ొక�(ే తపu మ#S ఎవడ� �ాపమ	ల; m!ంపగలడ" ఆలkAంచు��న¯ా%S#S.
22222222 P�సు 9ా#S ఆలkచన లs#S%S]రF ] హృదయమ	లలk ఏ! ఆలk
AంచుచుTx`రF? 23232323  �ాపమ	ల; m!ంపబ(f య	న` వ" �ెప�ట
సులభమ�? వ� ల�A నడ�వ�మ" �ెప�ట సులభమ�? 24242424 అP�ే �ాపమ	ల;
m!ంచుటక; భ�! ]ద మనుష�క;మ�రF"�I అ¥��ారమ	 కలద" ]రF
�ె>Zి��నవలsను అ" 9ా#S�� �ె1ిu, పm9ాయ	వ� గల 9ా" చూAవ� ల�A, 
మంచ��JN �� 25252525 9:ంటTE 9ాడ� 9ా#SPQదుట ల�A, �xను పండ���"య	న`
మంచమ	 ఎJN  ��", �ేవ�" మ ©̈మపరచుచు తన Pంట-�I 9:æç6 ను. 26262626
అందరFను Vస4యnం��TEడ� %tపu Vంతల; చూAJ మ" �ేవ�"
మ ©̈మపరచుచు భయమ	�� "ండ���"#S. 27272727 అటB1ిమ4ట ఆయన
బయల;�ే#S, ల�V యను ఒక సుంక#S, సుంకప� ��టBC TUదw  కcరFdం(fయ	ండ�ట
చూA నను` 9:ంబ(fంచుమ" అత"�� �ెపu%ా 28282828 అతడ� సమసNమ	ను
V(fA12ట-C , ల�A, ఆయనను 9:ంబ(fం�ెను. 29292929 ఆ ల�V, తన Pంట ఆయనక;
%tపu Vందు �ేZ2ను. సుంకరFల;ను ఇతరFల; అTEక;ల;ను 9ా#S�� కcడ ´¢జన
మ	నక; కcరFdం(f#S. 30303030 ప#Sసయ	�ల;ను 9ా#S WాసుN  ల;ను ఇ��
చూAసుంకరFల��ను �ాప�ల��ను ]#³ల J" �xK గ	చుTx`ర" ఆయన
hషp�ల]ద సణÝ%S#S. 31313131 అందుక; P�సు#�గ	ల�³ %ా" ఆ#�గ�మ	గల9ా#S�I 9:ౖదు�
డక�రల�దు. 32323232 మ�రFమనసుq ��ందుట�?r TEను �ాప�లను 1ిల;వవAdJ"



%ా" Jమంతpలను 1ిల;వ#ాల�ద" 9ా#S�� �ె12uను. 33333333 9ా#ాయనను
చూAã}ను hషp�ల; తరచు%ా ఉప9ాస�Kా రÍనల; �ేయ	దురF; ఆల�%³ ప#S
సయ	�ల hషp�ల;ను �ేయ	దురF %ా",  hషp�ల; J" �xK గ	చుTx`#³ అ"
�ె1ిu#S. 34343434 అందుక; P�సు12ం(f6  క;మ�రFడ� తమ�� ఉన`ంత�ాలమ	 12ం(f6
ఇంట- 9ా#S �ేత ]రF ఉప9ాసమ	 �ేPంప గల#ా? 35353535 12ం(f6 క;మ� రFడ�
9ా#S±దwనుం(f ��"��బడ� ��నమ	ల; వచుdను; ఆ ��నమ	లలk 9ారF
ఉప9ాసమ	 �ేతpర" 9ా#S�� �ె12uను. 36363636 ఆయన 9ా#S�� ఒక ఉపమ�నమ	
�ె12uను. ఎట6 న%ాఎవడ�ను �ాతబటCక; ��\ తN గ	డi  మ�Zిక9Eయడ�; 9EZిన PQడల
��\ తN�� �x"" Aం1ి9Eయ	ను; అ��య	ను%ాక ��\ తN�x"లkనుం(f ¬Zిన మ	క�
�ాత�x"�� క> యదు. 37373737 ఎవడ�ను �ాత JతpN లలk ��\ తN  �xK �Ôరసమ	
��యడ�; ��ZినPQడల ��\ తN  �xK �Ôరసమ	 JతpN లను 1ిగ	ల;dను, రసమ	
�ా#S��వ�ను, JతpN ల;ను �ాడగ	ను. 38383838 అP�ే ��\ తN  �xK �Ôరసమ	 ��తN  JతpN లలk
��య వలsను. 39393939 �ాత �xK �Ôరసమ	 �xK %S 9:ంటTE ��\ తN  �x"" �ÅరF9ా(ెవడ�ను
ల�డ�; �ాత�ే మంAదనున" �ె12uను.
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1111 ఒక VW\ా ంJ��నమ	న ఆయన పంట�ేలలkబ(f 9:ళØ6  చుండ%ా, ఆయన hషp�ల;
9:ను`ల; తpK ంA, �ేతpల�� నల;ప���", Jనుచుం(f#S. 2222 అప�డ�
ప#Sసయ	�లలk ��ందరFVW\ా ంJ��నమ	న �ేయదగ"�� ]#?ందుక;
�ేయ	చుTx`ర" 9ా#Sనడ�గ%ా 3333 P�సు 9ా#S�� ఇట6  T:ను�xనును తన�� కcడ
ఉన`9ారFను ఆక>%t" నప�డ� �x�దు ఏ!�ేZ2T° అ��PQ�నను ]రF చదువ



ల��x? 4444 అతడ� �ేవ�" మం��రమ	లk పK9EhంA, య�జ క;ల; తపu మ#S
ఎవరFను Jనకcడ" సమ	ఖప� #tటMCల; ¬Zి��" J", తన�� కcడ
ఉన`9ా#S�I" ఇ�ెdను గ�x అT:ను. 5555 �ా%ామనుష�క;మ�రFడ�
VW\ా ంJ��నమ	న క;ను యజమ�నుడ" 9ా#S�� �ె12uను. 6666 మ#S±క
VW\ా ంJ��నమ	న ఆయన సమ�జమం��రమ	 లk"�I 9:È6  బ¢¥�ంచుచున`ప�డ�,
అక�డ ఊచ క;(f �ెP�గల9ా(ొకడ�ం(ెను. 7777 WాసుN  ల;ను ప#Sసయ	�ల;ను
ఆయన]ద TEరమ	 ¹పవలsన", VW\ా ంJ��నమ	న స�సÍ  పరచుTE¹ అ"
ఆయనను క"12టBC చుం(f#S; 8888 అP�ే ఆయన 9ా#S ఆలkచన లs#S%S,
ఊచ�ెP�గల9ా"��వ� ల�A మధ�ను "ల;వ�మ" �ెపu%ా, 9ాడ� ల�A ">
�ెను. 9999 అప�డ� P�సుVW\ా ంJ��నమ	న �¤ల;�ేయ	ట ధర4మ� �×డ��ేయ	ట
ధర4మ�? �Kా ణరmణ ధర4మ� �Kా ణ హత� ధర4మ�? అ" !మ	4
నడ�గ	చుTx`న" 9ా#S�� �ె1ిu 10101010 9ా#Sనంద#S" చుటBC  కలయ¸A �ెP�
�xప�మ" 9ా"�� �ె12uను; 9ా(xల�గ	 �ేయ%ాTE 9ా" �ెP� బµగ	ప(ెను. 11111111
అప�డ� 9ారF 9:ఱ�Ã �Åప మ	�� "ండ���", P�సును ఏ! �ేయ	 దమ� అ"
±క"��TUకడ� మ�టల�డ���"#S. 12121212 ఆ ��నమ	లయందు ఆయన
�Kా రÍన�ేయ	టక; ��ండక; 9:È6 , �ేవ�" �Kా #SÍంచుటయందు #ాJK గ(f12ను. 13131313
ఉదయ���నప�డ� ఆయన తన hషp�లను 1ి>A, 9ా#Sలk పం(ెKండ�మం��"
ఏరuరA, 9ా#S�I అ��సNల;ల; అను 1LరF 12టMCను. 14141414 �#?వరన%ా ఆయన ఎవ"�I
1LతpరF అను మ�రF1LరF 12టMCT° ఆ Zీ¹ను, అత" స�దరF(ైన అం�ెKయ,
య��Åబ	, ã}ను, Óి>ప�, బ#tN లa మP, 15151515 మతNP, ��మ�, అల�P
క;మ�రF(ైన య��Åబ	, జ?లk�ే1 అనబ(fన Zీ¹ను, 16161616 య��Åబ	 స�దరF(ైన



య��x, �ోK ©̈యగ	 ఇస�#Sãతp య��x అను 9ారF. 17171717 ఆయన 9ా#S��
కcడ ��%SవAd ����xనమందు ">Aనప�డ� ఆయన hషp�ల %tపu
సమ�హమ	ను, ఆయన బ¢ధ Vనుటక;ను తమ #�గమ	లను క;దురFd��నుట
క;ను య�దయ �ేశమంతట-నుం(fయ	, PQర�షల�మ	 నుం(fయ	, త�రF
Zీ�ోనను పటCణమ	ల సమ	దK ¬రమ	ల నుం(fయ	 వAdన బహÑజనసమ�హ
మ	ను, 18181818 అపV�xK త4ల �ేత బµ¥�ంపబ(fన9ారFను వAd స�సÍతTUం��#S. 19191919
పK´µ వమ	 ఆయనలkనుం(f బయల;�ే#S అంద#S" స�సÍపరచు చుం(ెను గనుక
జనసమ�హమంతయ	 ఆయనను మ	టC  వలsన" యత`మ	�ేZ2ను. 20202020
అంతట ఆయన తన hషp�లతటBC  �ారచూA ఇట6 T:ను áదలsౖన ]రF ధను�ల;,
�ేవ�"#ాజ�మ	 ]��. 21212121 ఇప�డ� అక>%tనుచున` ]రF ధను�ల;, ]రF తృ1ిN
పరచబడ�దురF. ఇప�డ� ఏడ�dచున` ]రF ధను�ల;, ]రF నవ��దురF. 22222222
మనుష�క;మ�రF" "! తNమ	 మను షp�ల; !మ	4ను �ే�ÌింA 9:>9EZి
"ం��ంA ] 1LరF �ెడiద" ��ట-C9Eయ	నప�డ� ]రF ధను�ల;. 23232323 ఆ ��న మందు
]రF సం��ÌింA గంతpల; 9Eయ	(f; ఇ��%� ] ఫలమ	 పరలkకమందు %tపu�ై
య	ండ�ను; 9ా#S 1ిత రFల; పKవకNలక; అ�ే Vధమ	%ా �ేZి#S. 24242424 అã�, ధన
వంతpల�#ా, ]రF (�Å#Sన) ఆదరణ ]రF ��ం�� య	Tx`రF. 25252525 అã�
Pప�డ� (కడ�ప�) "ం(fయ	న` 9ారల�#ా, ]#ాక>%tందురF. అã� Pప�డ�
నవ��చున`9ారల�#ా, ]రF దుఃüంA P�డ�N రF. 26262626 మనుషp�లందరF
!మ	4ను ��"య�డ�నప�డ� ]క; శ\మ; 9ా#S 1ితరFల; అబదzపKవకNలక; అ�ే
Vధమ	%ా �ేZి#S. 27272727 Vనుచున` ]�� TEను �ెప�న�ేమన%ా] శతpK  వ�లను
1LK!ంచు(f, !మ	4ను �ే�Ìించు9ా#S�I �¤ల; �ేయ	(f, 28282828 !మ	4ను



శ1ించు9ా#S" �ºVంచు(f, !మ	4ను బµ¥�ంచు9ా#S��రక; �Kా రÍన�ేయ	(f. 29292929
"ను` ఒక �ెంప ]ద ��టBC 9ా" 9:ౖప�నక; #?ండవ �ెంపకcడ JKప�మ	. 
12ౖబటC  ఎJN ��" ��వ�9ా"",  అం%§" కcడ ఎJN  ��"��క;ండ అడi%Sంపక;మ	.
30303030 "న`డ�గ	 పKJ9ా"�I" ఇమ	4;  ¯�తpN  ఎJN ��" ��వ� 9ా"±దw �x"
మరల అడ�గవదుw . 31313131 మనుషp�ల; ]�³ల�గ	 �ేయవలsన" ]రF �ÅరFదు#�
ఆల�గ	 ]రFను 9ా#S�I �ేయ	(f. 32323232 !మ	4ను 1LK!ంచు9ా#STE ]రF
1LK!ంAనPQడల ]�³! ��ప� కల;గ	ను? �ాప�ల;ను తమ	4ను 1LK!ంచు
9ా#S" 1LK!ంతpరF గ�x 33333333 ]క; �¤ల; �ేయ	9ా#S�³ �¤ల; �ేZినPQడల
]�³! ��ప�కల;గ	ను? �ాప�ల;ను ఆల�%³ �ేతpరF గ�x 34343434 ]#?వ#S±దw
మరల ప�చుd��నవలsన" "#§�fంతp#� 9ా#S�³ అప� ఇAdనPQడల ]�³!
��ప� కల;గ	ను? �ాప�ల;ను �x!Adనంత మరల ప�చుd��న వలsన"
�ాప�లక; అప� ఇ�ెdదరF గ�x. 35353535 ]#?r�ే ఎట-C  9ా#S" గ�#Sd PQ�నను "#ాశ
�ేZి��నక ] శతpK వ�లను 1LK!ంచు(f, �¤ల;�ేయ	(f, అప� ఇయ	�(f; అప�డ�
] ఫలమ	 %tపu�ైయ	ండ�ను, ]రF స#��న`తp" క;మ�రFలsౖ య	ందురF.
ఆయన, కృతజ®తల�"9ా#SPQడ లను దుషpC లPQడలను ఉప�ా#SPQ� య	Tx`డ�.
36363636 �ాబట-C  ] తం(fK క"కరమ	గల9ా(ై య	న`టBC  ]రFను క" కరమ	గల9ా#?r
య	ండ�(f. 37373737 ¬రFu ¬రdక;(f, అప�డ� !మ	4ను గ�#Sd ¬రFu ¬రdబడదు;
TEరమ	 ¹పక;(f, అప�డ� ] ]ద TEరమ	 ¹పబడదు; 38383838 m!ంచు(f,
అప�డ� ]రF m!ంపబడ�దురF; ఇయ	�(f, అప�డ� ]�Iయ�బడ�ను; అణA,
క;��>ంA, ��గజjరFనటB6  "ండ� ��లతను మనుషp�ల; ] ఒ(fలk ��ల;తpరF.
]రF ఏ ��లత�� ��ల;తp#� ఆ ��లత��TE ]క; మరల ��ల;వబడ�న" �ె12uను.



39393939 మ#Sయ	 ఆయన 9ా#S�� ఈ ఉపమ�నమ	 �ె12uనుగ	\ (fi9ాడ� గ	\ (fi9ా"�I
�x#S చూపగల(x? 9ా#SదwరFను గ	ంటలk పడ�దురF గ�x. 40404040 hషp�డ� తన
బ¢ధక;"కంటM అ¥�క;డ� �ాడ�; Zిదుz (ైన పKJ9ాడ�ను తన బ¢ధక;"వలs
ఉండ�ను. 41414141 వ�  కంట-లk ఉన` దూలమ	 ఎంచక  స�దరF" కంట-లk
ఉన` నల;సును చూడTEల? 42424242  కంట-లk ఉన` దూలమ	ను చూడక 
స�దరF"��స�దరF(x,  కంట-లk ఉన` నల;సును ¬Zి9Eయ "మ4"
9Eల�గ	 �ెపu గలవ�? 9Eష¥x#§, nదట  కంట-లk ఉన` దూల మ	ను
¬Zి9Eయ	మ	, అప�డ�  స�దరF" కంట-లk ఉన` నల;సును
¬Zి9Eయ	టక; క; �ేట%ా కనబడ�ను. 43434343 ఏ మంA �ెటBC నను ప"�Iమ�>న
ఫల మ	ల; ఫ>ంపవ�, ప"�Iమ�>న �ెటBC న మంA ఫలమ	ల; ఫ>ంపవ�. 44444444
పKJ �ెటBC  తన ఫలమ	లవలన �ె>యబడ�ను. మ	ండ6 ��దలk అం¸రప� పండ�6
ఏరF��నరF; �Å#Sంద ��దలk �xK mపండ�6  �ÅయరF. 45454545 సజèనుడ�, తన హృద
యమను మంA ధన"¥�లkనుం(f స���షయమ	లను బయ ట-�I �ెచుdను;
దురèనుడ� �ెడi  ధన"¥�లkనుం(f దు#S�షయ మ	లను బయట-�I �ెచుdను.
హృదయమ	 "ం(fయ	ండ� �x""బట-C  ±క" T°రF మ�టల�డ�ను. 46464646 TEను
�ెప� మ�టలపK�ారమ	 ]రF �ేయక పKభ	9ా పKభ	9ా, అ" నను` 1ిల;చుట
ఎందుక;? 47474747 Tx ±దwక; వAd, Tx మ�టల; V" 9ాట-��ప�న �ేయ	
పKJ9ాడ�ను ఎవ" ��>య	ండ�T° ]క; �ె>య జ³తpను. 48484848 9ాడ� ఇల;6
కటCవలsన" య	ం(f లkతp%ా తKV�, బండ]ద ప�Tx�� 9EZిన9ా" ��>
య	ండ�ను. వరదవAd పK9ాహమ	 ఆ Pంట-]ద వ(f%ా ��ట-Cనను, అ��
బµగ	%ా కటCబ(fనందున2 �x" కద>ంపల�క��PQను. 49494949 అP�ే Tx మ�టల;



V"య	 �ేయ"9ాడ� ప�Tx�� 9Eయక TEల]ద ఇల;6  కట-Cన 9ా""
��>య	ండ�ను. పK9ాహమ	 �x"]ద వ(f%ా ��టC%ాTE అ�� కc> ప(ెను; ఆ
Pంట-�ాటB %tపu ద" �ె12uన

లc�ా సు9ారN 7లc�ా సు9ారN 7లc�ా సు9ారN 7లc�ా సు9ారN 7

1111 ఆయన తన మ�టల"`య	 పKజలక; సంప�#SN%ా V" 1ింAన తరF9ాత
క12ర`హÉమ	లk"�I వ�ెdను. 2222 ఒక శ�x¥�పJ�I 1ిKయ	(ైన �xసు(ొకడ�
#�%SPQ� �xవ Zిదz���య	ం(ెను. 3333 శ�x¥�పJ P�సునుగ�#Sd V", ఆయన వAd
తన �xసు" స�సÍపరచవలsన" ఆయనను 9Eడ���నుటక; య�దుల 12దwలను
ఆయన ±దwక; పం12ను. 4444 9ారF P�సుTUదwక; వAdవలన ఈ �¤ల;
��ందుటక; అతడ� ãగ	�డ�; 5555 అతడ� మన జనులను 1LK!ంA మనక;
సమ�జమం��రమ	 �xTE కట-C ం�ెన" ఆయన�� �ె1ిu !�I�> బJమ�ల; ��"#S.
6666 �ావ�న P�సు 9ా#S�� కcడ 9:æç6 ను. ఆయన ఆ Pంట-దగ¶రక; వAdనప�డ�
శ�x¥�పJ తన ZL` ©̈తpలను చూA] #ాయన±దwక; 9:È6పKభ	9ా, శ\మ
ప�చుd��నవదుw ; వ� Tx Pంట-లk"�I వచుdటక; TEను �ాతpK డను �ాను. 7777
అందు�ేత ±దwక; వచుdటక; �ాతpK డన" TEను ఎంచ��నల�దు; అP�ే
మ�టమ�తKమ	 Z2లVమ	4, అప�డ� Tx �xసుడ� స�సÍపరచబడ�ను, 8888 TEను
స} అ¥��ారమ	నక; లkబ(fన9ాడను; Tx �ేJ�I\ందను Z2ౖ" క;ల; ఉTx`రF;
TETUక" ��మ4ంటM ��వ�ను, ఒక" రమ4ంటM వచుdను, Tx�xసు" �ేయ	మంటä
ఇ�� �ేయ	న" TEను �ె1ిuనటBC  ఆయన�� �ెప�డ" 9ా#S" పం12ను. 9999 P�సు
ఈ మ�టల; V", అత"గ�#Sd ఆశdర�ప(f, తన9:ంట వచుdచున`



జనసమ�హమ	 9:ౖప� J#S%SఇW\ా P�ల;లk T:ౖనను ఇంత %tపu VWా�సమ	 TEను
చూడల�ద" ]�� �ెప�చుTx`నT:ను. 10101010 పంపబ(fన 9ారF ఇంట-�I J#S%SవAd, ఆ
�xసుడ� స�సుÍ (ై య	ండ�ట కను%t"#S. 11111111 9:ంటTE ఆయన TxPÀనను ఒక
ఊ#S�I 9:ళØ6  చుండ%ా, ఆయన hషp�ల;ను బహÑ జనసమ�హమ	ను ఆయన��
కcడ 9:ళØ6 చుం(f#S. 12121212 ఆయన ఆ ఊ#S గV"±దwక; వAd నప�డ�,
చ"��Pన ±కడ� 9:ల;ప>�I ¹Zి��" ��బడ�చుం(ెను; అత" త>6�I
అత(ొక�(ే క;మ�రFడ�, ఆ�� Vధవ#ాల;; ఆ ఊ#S జనుల; అTEక;ల; ఆ����

కcడ ఉం(f#S. 13131313 పKభ	వ� ఆ��ను చూA ఆ��యందు క"కరప(f--ఏడ�వవదw"
ఆ���� �ె1ిu, దగ¶రక; వAd �ా(ెను మ	టC%ా ¹య	చున`9ారF ">A#S. 14141414
ఆయన Aన`9ా(x, లsమ4" �� �ెప�చుTx`నన%ా 15151515 ఆ చ"��Pన 9ాడ�
ల�A కcరFdం(f మ�టల�డ¯ా%?ను; ఆయన అత"" అత" త>6�I అపu%Sం�ెను. 16161616
అందరF భయ��\ా ంతpలsౖమనలk %tపu పKవకN బయల;�ే#S య	Tx`డ"య	,
�ేవ�డ� తన పKజలక; దరîనమను గ\ ©̈ంA య	Tx`డ"య	 �ేవ�"
మ ©̈మపరA#S. 17171717 ఆయననుగ�#Sdన PÀ సమ��xరమ	 య�దయ యందంత
టను చుటBC పట6  పK�ేశమందంతటను 9ా�1ిం�ెను. 18181818 ã}ను hషp�ల; ఈ
సంగతpల"`య	 అత"�I �ె>యజ³Zి#S. 19191919 అంతట ã}ను తన hషp�లలk
ఇదw#S" 1ి>A#ాబ¢వ�9ాడవ� 9ETx? �¤మ	 మ#S±క" ��రక; క"12టCవలsTx?
అ" అడ�గ	టక; 9ా#S" పKభ	వ� TUదwక; పం12ను. 20202020 ఆ మనుషp�ల;
ఆయన±దwక; వAd #ాబ¢వ�9ాడవ� 9ETx? ల�క మ#S±క"��రక; �¤మ	
క"12టCవలsTx? అ" అడ�గ	 టక; బµ1ిN స4!చుd ã}ను మమ	4ను
±దwక; పం12న" �ె1ిu#S. 21212121 ఆ గ(fయలkTE ఆయన #�గమ	ల;ను,



బµధల;ను, అపV�xK త4ల;నుగల అTEక;లను స�సÍపరA, �xలమం�� గ	\ (fi9ా#S�I
చూప� దయ �ేZ2ను. 22222222 అప�(xయన]రF 9:È6 , కన`9ాట-" Vన` 9ాట-"
ã}నుక; �ెల;ప�(f. గ	\ (fi9ారF చూప� ��ందు చుTx`రF, క;ంట-9ారF
నడ�చుచుTx`రF, క;ష¡  #�గ	ల; �దుz లగ	చుTx`రF, �ెVట- 9ారF Vనుచ 23232323 Tx
Vషయ��� అభ�ంతరపడ" 9ాడ� ధను�డ"9ా#S�I ఉతN ర!�ెdను. 24242424 ã}ను
దూతల; 9:È6న తరF9ాత, ఆయన ã} నునుగ�#Sd జనసమ�హమ	ల��
ఈల�గ	 �ెపu¯ా%?ను]#³! చూచుటక; అరణ�మ	లk"�I 9:È6J#S? %ా>�I
కదల;చున` #?ల;6 Tx? 25252525 మ#³! చూడ 9:È6J#S? సన`ప� బటCల; ధ#Sంచు��"న
9ా"Tx? ఇ��%� పKశసNవసN �మ	ల; ధ#Sంచు��", సుఖమ	%ా yVంచు9ారF
#ాజగృహమ	లలk ఉందురF. 26262626 అP�ే మ#³! చూడ9:È6J#S? పKవకNTx?
అవ�ను%ా" పKవకNకంటM %tపu9ా"న" ]�� �ెప� చుTx`ను. 27272727 ఇ��%� TEను Tx
దూతను క; మ	ందు%ా పంప� చుTx`ను, అతడ�  మ	ందర  మ�ర¶మ	 Zిదz
పరచును అ" PQవ#S"గ�#Sd 9Kా యబ(ెT° అత(ే PÀ ã}ను. 28282828 ZీN �ల;
క"న9ా#Sలk ã}నుకంటM %tపu9ా(ెవడ�ను ల�డ�. అPనను �ేవ�"
#ాజ�మ	లk అల;u(ైన9ాడ� అత"కంటM %tపu9ాడ" ]�� �ెప� చుTx`ను. 29292929 
పKజలందరFను సుంకరFల;ను (ã}ను బ¢ధ) V", అత(fAdన బµ1ిN స4మ	
��ం��న9ా#?r, �ేవ�డ� Tx�యవంతpడ" ±ప��� "#S %ా" 30303030 ప#Sసయ	�ల;ను
ధర4Wా¯�N  ప�ేశక;ల;ను అత"�ేత బµ1ిN స4మ	 ��ందక, తమ Vషయ���న
�ేవ�" సంకలuమ	ను "#ాక#SంA#S. 31313131 �ాబట-C  PÀ తరమ	 మనుషp�లను TEను
�ే"�� ��ల;d దును, 9ారF �ే"" ��>య	Tx`రF? 32323232 సంత�ధులలk
కcరFdం(fయ	ం(f]క; 1ిల6 న%�\ V ఊ��JVు %ా" ]రF Txట�మ�డ#?rJ#S;



పKల�1ింAJVు %ా" ]#³డ� #?rJ#S అ" ±క"�� ఒకడ� �ెప���" 1ిల;ప�ల�ట
ల�డ���ను 1ిల6 �ాయలను ��>య	Tx`రF. 33333333 బµ1ిN స4 !చుd ã}ను, #tటMC
Jనకయ	 �xK �Ôరసమ	 �xK గ కయ	 వ�ెdను గనుక�డ� దయ�మ	పట-Cన9ాడ"
] రనుచుTx`రF. 34343434 మనుష� క;మ�రFడ� Jనుచును, �xK గ	 చును వ�ెdను
గనుక ]రFఇ��%� �డ� Jం(f��తpను మద��ా"య	, సుంకరFలక;ను
�ాప�లక;ను ZL` ©̈తp డ�ను అను చుTx`రF. 35353535 అPనను జj® నమ	 జj® నమ"
�x" సంబంధులంద#S"బట-C 1 ¬రFu��ందునT:ను. 36363636 ప#Sసయ	�లలk ఒకడ�
తన�� కcడ ´¢జనమ	 �ేయ వలsన" ఆయనన(f%?ను. ఆయన ఆ ప#Sసయ	�"
Pంట-�I 9:È6 , ´¢జనపం�IN" కcరFdండ%ా 37373737 ఆ ఊ#Sలk ఉన` �ా�ాతp4#ాలsౖన
±క ZీN �, P�సు ప#Sసయ	�" Pంట ´¢జనమ	నక; కcరFdTx`డ" �ె>Zి��",
±క బ	(fiలk అతN రF ¬Zి��"వAd 38383838 9:నుకతటBC  ఆయన �ాదమ	ల±దw
"ల;వబ(f, P�డ�dచు క`ళ6�� ఆయన �ాదమ	లను త(f1ి, తన
తల9:ండ�K కల�� తp(fA, ఆయన �ాదమ	 లను మ	దుw 12టBC ��", ఆ అతN రF
9ాట-�I ప�Z2ను. 39393939 ఆయనను 1ి>Aన ప#Sసయ	�డ� అ�� చూAఈయన
పKవకNPQ�న PQడల2 తను` మ	టBC ��"న PÀ ZీN � ఎవ�ెã ఎటBవంట-�ో
PQ#S%Sయ	ండ�ను; ఇ�� �ా�ాతp4 #ాల; అ" తనలk �xనను��T:ను. 40404040 
అందుక; P�సుZీ¹నూ, �� ఒక మ�ట �ెపuవలsన" య	Tx`న" అత"��
అన%ా అతడ�బ¢ధక;(x, �ెప�మT:ను. 41414141 అప�డ� P�సు అప� ఇచుd ఒక"�I
ఇదwరF ఋణసుÍ  ల;ం(f#S. 9ా#Sలk ఒకడ� ఐదువందల �ేTxరమ	ల;ను
మ#S±కడ� ఏబ�� �ేTxరమ	ల;ను3 అAdయ	ం(f#S. 42424242 ఆ అప� ¬రFdటక;
9ా#S±దw ఏ!య	 ల�క��PQను గనుక అతడ� 9ా#Sదw#S" m!ం�ెను. �ాబట-C



�#Sలk ఎవడ� అత" ఎక;�వ%ా 1LK!ంచుT° �ెప�మ" అ(f%?ను. 43434343 అందుక;
Zీ¹ను అత(ెవ"�I ఎక;�వ m!ం�ెT° 9ా(ే అ" Txక;��చుచున`ద" �ెపu%ా
ఆయనవ� స#S%ా ãAంAJవ" అత"�� �ె1ిu 44444444 ఆ ZీN � 9:ౖప� J#S%S,
Zీ¹ను�� ఇట6 T:నుఈ ZీN �" చూచుచుTx`TE, TEను  Pంట-లk"�I #ా%ా వ�
Tx �ాదమ	లక; È6య� ల�దు %ా", PÀ�� తన క`ళ6�� Tx �ాదమ	లను
త(f1ి తన తల9:ండ�K కల�� తp(f�ెను. 45454545 వ� నను` మ	దుw 12టBC ��నల�దు
%ా", TEను లkప>�I వAd నపuట- నుం(f PÀ�� Tx �ాదమ	ల; మ	దుw 12టBC
��నుట మ�న ల�దు. 46464646 వ� నూT:�� Tx తల అంటల�దు %ా" ఈ�� Tx
�ాదమ	లక; అతN రF ప�Z2ను. 47474747 ఆ�� V¯ాN రమ	%ా 1LK!ం�ెను గనుక
ఆ��±క� V¯ాN ర �ాపమ	ల; m!ంచబ(ెన" �� �ెప�చుTx`ను. ఎవ"�I
��ం�ె మ	%ా m!ంపబడ�T°, 9ాడ� ��ం�ెమ	%ా 1LK!ంచు న" �ె1ిu 48484848 
�ాపమ	ల; m!ంప బ(fయ	న`V అ" ఆ���� అT:ను. 49494949 అప�(xయన��
కcడ ´¢జన పం�IN" కcరFdం(fన9ారF�ాపమ	ల; m!ంచుచున` Pత(ెవ డ"
తమలk�xమ	 అను ��న¯ా%S#S. 50505050 అందు�ాయన  VWా�సమ	 "ను`
ర�fం�ెను, సమ�¥xనమ	 గల�xన9:ౖ 9:ళØ6 మ" ఆ ZీN ��� �ె12uను.

లc�ా సు9ారN 8లc�ా సు9ారN 8లc�ా సు9ారN 8లc�ా సు9ారN 8

1111 9:ంటTE ఆయన �ేవ�" #ాజ�సు9ారNను �ెల;ప�చు, పKకట-ంచుచు, పKJ
పటCణమ	లkను పKJ %\ా మమ	 లkను సం�xరమ	 �ేయ	చుండ%ా 2222 
పం(ెKండ�మం�� hషp�ల;ను, అపV�xK త4ల;ను 9ా�ధుల;ను ��%tటCబ(fన
��ందరF ZీN �ల;ను, అన%ా ఏడ� దయ�మ	ల; వద> ��Pన మగwల�TE అనబ(fన



మ#Sయయ	, Á̈#�దు ±క� గృహ"#ా�హక;డగ	 కcజj ´µర�యగ	
ãహన`య	, సూసన`య	 ఆయన�� కcడ ఉం(f#S. 3333 �రFను ఇతరF
లTEక;ల;ను, తమక; క>%Sన ఆZిN �� 9ా#S�I ఉప�xరమ	4 �ేయ	చు వAd#S. 4444 
బహÑ జనసమ�హమ	 కc(f పKJ పటCణమ	నుం(f ఆయన±దwక;
వచుdచుండ%ా ఆయన ఉపమ�న#§J%ా ఇట6 T:ను 5555 VతpN 9ాడ� తన VతNనమ	ల;
VతpN టక; బయల; �ే#?ను. అతడ� VతpN చుండ%ా, ��"` VతNనమ	ల; ��K వ
పKక�ను ప(f �¾K క�బ(ెను గనుక, ఆ�ాశప{ల; 9ాట-" !ం%S9EZ2ను. 6666 మ#S
��"` #ాJTEలనుప(f, n>A, �ెమ4ల�నందున ఎం(f ��PQను. 7777 మ#S ��"`
మ	ండ6 ��దల నడ�మ ప(ెను; మ	ండ6 ��దల; 9ాట-�� n>A 9ాట-
నణA9EZ2ను. 8888 మ#S��"` మంATEలను ప(ెను; అV n>A నూరంతల;%ా
ఫ>ం�ెనT:ను. ఈ మ�టల; పల;క;చుVనుటక; �ెవ�ల; గల9ాడ� Vనును %ాక
అ" ëగ¶ర%ా �ె12uను. 9999 ఆయన hషp�ల;ఈ ఉపమ�న´µవ�¤!ట" ఆయనను
అడ�గ%ా 10101010 ఆయన�ేవ�" #ాజ�మర4మ	 లsరFగ	ట ]క;
అనుగ\ ©̈ంపబ(fయ	న`��; ఇతరFలsౖ�ే చూAయ	 చూడకయ	, V"య	
గ\ ©̈ంపకయ	 ఉండ�నటB6  9ా#S�I ఉపమ�న#§J%ా (బ¢¥�ంపబడ� చున`V.) 11111111 ఈ
ఉపమ�న ´µవ�¤మన%ా, VతNనమ	 �ేవ�" 9ాక�మ	. 12121212 ��K వ పKక�నుండ�9ారF,
9ారF Vను9ారF %ా" న!్మ రmణ ��ందక;ండ�నటB6  అప9ా��5 వAd 9ా#S
హృదయమ	లk నుం(f 9ాక���JN  ��" ��వ�ను. 13131313 #ాJTEలనుండ� 9ా#?వరన%ా,
Vను నప�డ� 9ాక�మ	ను సం��షమ	%ా అం%§క#Sంచు9ారF %ా" 9ా#S�I 9EరF
ల�నందున ��ం�ెమ	 �ాలమ	 న!్మ Wóధన�ాలమ	న �¾ల%S��వ�దురF. 14141414 
మ	ండ6  ��ద లలk ప(fన (VతNనమ	ను ��>న) 9ా#?వరన%ా, V" �ాలమ	



గ(fAన��ల�� PÀ yవనసంబంధ���న V�xరమ	ల �ేతను ధన´¢గమ	ల�ేతను
అణA9Eయబ(f ప#Sపక�మ	%ా ఫ>ంప"9ారF. 15151515 మంA TEల నుండ�
(VతNనమ	ను ��>న) 9ా#?వరన%ా ãగ� ���న మంA మనసుq�� 9ాక�మ	 V"
�x"" అవలంëంA ఓ1ిక�� ఫ>ంచు9ారF. 16161616 ఎవడ�ను �ºపమ	 మ	ట-C ంA
�ాతK�� క1ిu9Eయడ�, మంచమ	 �I\ంద 12టCడ� %ా", లkప>�I వచుd9ా#S�I 9:ల;గ	
అగపడవలsన" �ºపసN ంభమ	]ద �x"" 12టBC ను. 17171717 �ేటపరచబడ"
రహస��¤��య	 ల�దు; �ె>యజ³య బడకయ	 బయల;పడకయ	 నుండ�
మరF%?rన�ే��య	 ల�దు. 18181818 క>%Sన9ా"�I ఇయ�బడ�ను, ల�"9ా"±దwనుం(f
తనక; కలద" అను��నున��కcడ ¬Zి9Eయబడ�ను గనుక ]#³ల�గ	
VనుచుTx`#� చూచు��నుడ" �ె12uను. 19191919 ఆయన త>6య	 స�దరFల;ను
ఆయన±దwక; వAd, జనుల; గ	ంప�%ా ఉండ�ట�ేత ఆయనదగ¶రక; #ాల�క
��P#S. 20202020 అప�డ� త>6య	  స�దరFల;ను "ను` చూడ%�#S 9:ల;పల
">Aయ	Tx`ర" PQవ#� ఆయనక; �ె>యజ³Zి#S. 21212121 అందు�ాయన�ేవ�"
9ాక�మ	 V", �x" పK�ారమ	 జ#S%Sంచు �#³ Tx త>6య	 Tx స�దరFల;న"
9ా#S�� �ె12uను. 22222222 మ#S±కTxడ� ఆయన తన hషp�ల��కcడ ఒక �ోT:PQ�I�
సరసుq అదw#S�I ��దమ" 9ా#S�� �ెపu%ా, 9ారF ఆ �ోT:ను ��K Zి బయల;�ే#S#S.
23232323 9ారF 9:ళØ6  చుండ%ా ఆయన "��Kం�ెను. అంతలk %ా>9ాన సరసుq]���I
వAd �ోT: ళ6�� "ం(fనందున 9ారF అ�ాయకర���న ZిÍJలk ఉం(f#S 24242424 గనుక
ఆయన±దwక; వAdపKభ	9ా పKభ	9ా, నhంA��వ�చుTx` మ" �ె1ిu
ఆయనను ల�1ి#S. ఆయన ల�A, %ా>" ట-��ంగ	ను గ��w ంప%ాTE అV అణ%S
"మ4ళమ� PQను. 25252525 అప�(xయన ] VWా�స��క�డ అ" 9ా#S�� అT:ను.



అP�ే 9ారF భయప(fఈయన %ా>�I" ళ6క;ను ఆజj® 1ింప%ా అV
లkబడ�చున`9E; ఈయన PQవ#� అ" ±క"�� TUకడ� �ెప���" ఆశdర�ప(f
26262626 9ారF గ>లయక; ఎదురF%ా ఉండ� %?రZీయ	ల �ేశమ	నక; వAd#S. 27272727
ఆయన ఒడ�i న ��%Sనప�డ� ఆ ఊ#S9ా(ొకడ� ఆయనక; ఎదురF%ావ�ెdను. 9ాడ�
దయ�మ	ల;పట-Cన9ా(ై, బహÑ�ాలమ	నుం(f బటCల; కటBC  ��నక,
సమ�ధులలkTE%ా" Pంట-లk ఉండ�9ాడ� �ాడ�. 28282828 9ాడ� P�సును చూA,
�³కల;9EZి ఆయన PQదుట ¯ా%Sలప(fP�సూ, స#��న`తp(ైన �ేవ�"
క;మ�రF(x, Tx�� �³!? నను` బµధపరచక;మ" "ను` 9Eడ���నుచుTx`ను
అ" �³కల;9EZి �ె12uను. 29292929 ఏలయన%ా ఆయనఆ మనుషp�" V(fA 9:ల;ప>�I
రమ4" ఆ అపV�xK త4క; ఆజj® 1ిం�ెను. అ�� అTEక ప#ా�యమ	ల; 9ా""
పటBC చువ�ెdను గనుక 9ా"" %tల;సుల��ను �ా>సం�?ళ6��ను కట-C
�ావ>యందుంA#S %ా", 9ాడ� బంధకమ	లను �ెంప%ా దయ�మ	 9ా""
అడVలk"�I తరFమ	��" ��PQను. 30303030 P�సు 1L#³మ" 9ా" నడ�గ%ా, �xల
దయ�మ	ల; 9ా"లk ��Ad య	ం(ెను గనుక, 31313131 9ాడ� తన 1LరF ZLన అ"
�ె1ిu, �ా�xళమ	లk"�I ��వ�టక; తమక; ఆజj® 1ింపవదw" ఆయనను
9Eడ���T:ను. 32323232 అక�డ V¯ాN ర���న పందుల మంద ��ండ]ద �¤య	 చుం(ెను
గనుక, 9ాట-లk ��చుdటక; తమక; Z2లVమ4" ఆయనను 9Eడ���న%ా ఆయన
Z2లV�ెdను. 33333333 అప�డ� దయ�మ	ల; ఆ మనుషp�" V(fA��P పందులలk
���ెdను గనుక, ఆ మంద పK�ాతమ	నుం(f సరసుqలk"�I వ(f%ా పరF%?JN  ఊ1ి#S
JరFగక చ�ెdను. 34343434 �¤ప�చున`9ారF జ#S%Sన�x"" చూA, �ా#S��P ఆ
పటCణమ	లkను %\ా మమ	లలkను ఆ సంగJ �ె>యజ³Zి#S. 35353535 జనుల;



జ#S%Sన�x"" చూడ9:È6 , P�సుTUదwక; వAd, దయ�మ	ల; వద>��Pన
మనుషp�డ� బటCల; కటBC ��", స�సÍAతpN (ై P�సు �ాదమ	ల±దw
కcరFdండ�ట చూA భయప(f#S. 36363636 అ�� చూAన9ారF దయ�మ	ల;
పట-Cన9ా(ేల�గ	 స�సÍత��ం�ెT° జనులక; �ె>యజ³య%ా 37373737 %?రZీయ	ల
�Kా ంతమ	లలkనుండ� జనులందరF బహÑ భయ��\ా ంతpలsౖ#S గనుక తమ	4ను
V(fA��మ4" ఆయనను 9Eడ���"#S. ఆయన �ోT: PQ�I� J#S%S 9:ళØ6 చుండ%ా,
దయ�మ	ల; వద>��Pన మనుషp�డ�, ఆయన�� కcడ తను` ఉండ"మ4"
ఆయనను 9Eడ���T:ను. 38383838 అP�ే ఆయనవ�  Pంట-�I J#S%S 9:È6 , �ేవ�డ�
�?ట-C  %tపu�ార�మ	ల; �ేZ2T° �ె>య జ³య	మ" 9ా"�� �ె1ిu 9ా""
పం1ి9EZ2ను; 9ాడ� 9:È6  P�సు తన�?ట-C  %tపu�ార�మ	ల; �ె 39393939 జనసమ�హమ	
ఆయన��రక; ఎదురFచూచుచుం(ెను గనుక P�సు J#S%SవAdనప�డ� 9ారF
ఆయనను �ేరFd ��"#S. 40404040 అంతట ఇ��%� సమ�జ మం��రప� అ¥��ా#SPQ�న
య�PÀరF అను ఒకడ� వAd P�సు �ాదమ	ల]ద ప(f 41414141 Pంచు!ంచు
పం(ెKం(ేండ6  PÀడ�గల తన ±క��ే క;మ�#?N �xవ Zిదzమ	గ ఉన`�� గనుక
తన Pంట-�I రమ4" ఆయనను బJమ�ల;��T:ను. ఆయన 9:ళØ6 చుండ%ా
జనసమ�హమ	ల; ఆయన]ద పడ�చుం(f#S. 42424242 అప�డ� పం(ెKం(ేండ6 నుం(f
రకN¯Kా వ#�గమ	గల ±క ZీN �1 PQవ"�ేతను స�సÍతTUంద"�ై ఆయన 9:నుకక;
వAd 43434343 ఆయన వసN �ప��ెంగ	 మ	టMCను, 9:ంటTE ఆ�� రకN¯Kా వమ	
">A��PQను. 44444444 నను` మ	ట-Cన�� ఎవర" P�సు అడ�గ%ా
అందరFను�¤��రFగ మన`ప�డ�, 1LతpరFఏ>న9ా(x, జనసమ�హమ	ల;
�I\�I�#SZి ]ద పడ�చుTx`రన%ా 45454545 P�సుఎవ(ో నను` మ	టMCను, పK´µవమ	



Txలkనుం(f 9:డ> ��Pనద", Txక; �ె>Zిన దT:ను. 46464646 �xను మరF%?r
య	ండల�ద", ఆ ZీN � చూA, వణక;చు వAd ఆయన PQదుట ¯ా%Sలప(f, �xను
ఎందు"!తNమ	 ఆయ నను మ	టMCT°, 9:ంటTE �xను ఏల�గ	 స�సÍప(ెT° ఆ
సంగJ పKజలంద#SPQదుట �ె>యజ?12uను. 47474747 అందు�ాయనక;మ�#§, 
VWా�సమ	 "ను` స�సÍపర�ెను, సమ�¥xనమ	 గల�xన9:ౖ��మ4" ఆ����
�ె12uను. 48484848 ఆయన ఇంకను మ�టల�డ�చుండ%ా సమ�జమం��రప� అ¥��ా#S
Pంటనుం(f ±కడ� వAd క;మ�#?N చ" ��Pన��, బ¢ధక;" శ\మ12టCవదw"
అత"�� �ె12uను. 49494949 P�సు ఆ మ�టV"భయపడవదుw ,
న!్మకమ�తKమ	ంచుమ	, ఆ�� స�సÍపరచబడ�న" అత"�� �ె1ిu 50505050 Pంట-�I
వAdనప�డ� 1LతpరF ã}ను య��Åబ	 అను 9ా#S" ఆ Aన`�x"
త>దండ�K లను తపu మ#?వ#S" ఆయన లkప>�I #ా"య�ల�దు. 51515151 అందరFను
ఆ�� "!తN��� P�డ�dచు #tమ	4 ��టBC ��నుచుండ%ా, ఆయన 9ా#S�� 52525252
ఏడ�వదుw , ఆ�� "��Kంచుచున`�ే %ా" చ"��ల�ద" చ12uను. 53535353 ఆ��
చ"��PQన" 9ా#?#S%S ఆయనను అపహZింA#S. 54545454 అP�ే ఆయన ఆ��
�ెP�పటBC ��" Aన`�xTx, లsమ4" �ెపu%ా 55555555 ఆ�� �Kా ణమ	 J#S%S వ�ెdను
గనుక 9:ంటTE ఆ�� ల��ెను. అప�(xయన ఆ��క; ´¢జనమ	 12టBC డ"

ఆజj® 1ిం�ెను. 56565656 ఆ�� త>దండ�K ల; Vస4యమ	 TUం��#S. అంతట ఆయన--

జ#S%Sన�� ఎవ"��ను �ెపuవదw" 9ా#S�ాజj® 1ిం�ెను.

లc�ా సు9ారN 9లc�ా సు9ారN 9లc�ా సు9ారN 9లc�ా సు9ారN 9

1111 ఆయన తన పం(ెKండ�మం�� (hషp�లను) 1ి>A, సమసN���న దయ�మ	ల]ద



శ�IN" అ¥��ారమ	ను, #�గ మ	ల; స�సÍపరచు వరమ	ను 9ా#Sకనుగ\ ©̈ంA 2222
�ేవ�" #ాజ�మ	ను పKకట-ంచుటక;ను #�గ	లను స�సÍపరచుటక;ను 9ా#S
నం12ను. 3333 మ#Sయ	 ఆయన]రF పKయ�ణమ	 ��రక; �ేJకఱÃT:ౖనను
జjలsT:ౖనను #tటMCT:ౖనను 9:ం(fT:ౖనను మ#S �ే"T:ౖనను ¬Zి��" ��వదుw ; #?ండ�
అం%§ల; ఉంచు ��నవదుw . 4444 ]రF ఏ Pంట పK9Ehంతp#� ఆ PంటTE బస�ేZి
అక�డనుం(f బయల;�ేరF(f. 5555 !మ	4ను ఎవరF �ేరFd��న#� ఆ
పటCణమ	లkనుం(f బయల;�ేరFనప�డ� 9ా#S]ద ¯ాm�మ	%ా ఉండ�టక; ]
�ాదధూÈ దు>1ి9Eయ	డ" 9ా#S�� �ె12uను. 6666 9ారF బయల;�ే#S అంతటను
సు9ారN పKకట-ంచుచు, (#�గ	లను) స�సÍ  పరచుచు %\ా మమ	లలk సం�xరమ	
�ేZి#S. 7777 చతp#ాÍ ¥�పJPQ�న Á̈#�దు జ#S%Sన �ార�మ	 ల"`ట-" గ�#Sd V",
PQటB��చక య	ం(ెను. ఏలయన%ా ��ందరFã}ను మృతpలలkనుం(f
ల��ెన"య	, 8888 ��ందరFఏÚయ� కనబ(ెన"య	; ��ందరFప�ర� �ాలప�
పKవకN±కడ� ల��ెన"య	 �ెప���నుచుం(f#S. 9999 అప�డ� Á̈#�దుTEను
ã}నును తల %tట-C ంAJ" గ�x; PQవ"గ�#Sd Pట-C  సంగతpల;
VనుచుTx`T° అత(ెవ(ో అ" �ె1ిu ఆయనను చూడ%�#?ను. 10101010 అ��సNల;ల;
J#S%S వAd, �xమ	 �ేZినవ"`య	 ఆయనక; �ె>యజ³య%ా, ఆయన 9ా#S"
9:ంట బ¿టBC ��" బéతqP�x అను ఊ#S�I ఏ�ాంతమ	%ా 9:æç6 ను. 11111111 జన
సమ�హమ	ల; అ�� �ె>Zి��" ఆయనను 9:ంబ(fంప%ా, ఆయన 9ా#S"
�ేరFd��", �ేవ�" #ాజ�మ	నుగ�#Sd 9ా#S�� మ�టల�డ�చు, స�సÍత
�ావలZిన9ా#S" స�సÍ  పర�ెను. 12121212 ��K దుw  గ	\ ంక Txరం�ంAనప�డ�
పం(ెKండ�గ	రF hషp�ల; వAd మన] అరణ�మ	లk ఉTx`మ	 గనుక



చుటBC పట6 నున` %\ా మమ	లక;ను పలs6  లక;ను 9:È6  బస చూచు��", ఆ}రమ	
సం�ా��ంచు ��నునటB6  జనసమ�హ మ	ను పం1ి9Eయ	మ" ఆయన�� �ె1ిu#S.
13131313 ఆయన]#³ 9ా#S�I ´¢జనమ	 12టBC డ" 9ా#S�� �ెపu%ా 9ారFమన±దw
అPదు #tటMCల;ను #?ండ� �ేపల;ను తపu మ#³!య	 ల�దు; �¤మ	 9:È6  PÀ
పKజలంద#S��రక; ´¢జనప�xరÍమ	లను ��" �ెతpN మ� అ" �ె1ిu#S. 14141414
వAdన9ారF ఇంచు!ంచు అPదు9Eల మం�� ప�రFషpల;. ఆయన9ా#S"
ఏబ�ేZిమం�� ��ప�న పంక;N ల; ¬#Sd కcరFdండబ¿టBC డ" తన hషp�ల��
�ెపu%ా, 15151515 9ా#ాల�గ	 �ేZి అంద#S" కcరFdండబ¿ట-C #S. 16161616 అంతట ఆయన ఆ
అPదు #tటMCలను #?ండ� �ేపలను ఎJN ��", ఆ�ాశమ	 9:ౖప� కను` లsJN  9ాట-"
ఆ�ర���ంA, V#SA, జనసమ�హమ	 నక; వ(fi ంచుట�?r hషp�ల�I�ెdను. 17171717
9ారందరFJ" తృ1ిN  ��ం ��న తరF9ాత !%S>న మ	క�ల; పం(ెKండ� గం12æç6 JN #S.
18181818 ఒకప�(xయన ఒంట#S%ా �Kా రÍన �ేయ	చుండ%ా ఆయన hషp�ల;
ఆయన±దw ఉం(f#S. TET:వడన" జనసమ�హమ	ల; �ెప���నుచుTx`ర"
ఆయన 9ా#S నడ�గ%ా 19191919 9ారFబµ1ిN స4!చుd ã}న"య	,
��ందరFఏÚయ�య"య	, ��ందరFప�ర��ాలప� పKవకN ±కడ� ల��ెన"య	
�ెప� ��నుచుTx`ర"#S. 20202020 అందు�ాయన]#?r�ే TET:వడన"
�ెప���నుచుTx`ర" 9ా#Sనడ�గ%ా 1LతpరFవ� �ేవ�" �×\సుN వT:ను. 21212121 ఆయన
ఇ�� ఎవ"��ను �ెపuవదw" 9ా#S�I ఖం(fతమ	%ా ఆజj® 1ింA 22222222
మనుష�క;మ�రFడ� బహÑ శ\మల; ��ం��, 12దwల �ేతను పK¥xన
య�జక;ల�ేతను WాసుN  ల�ేతను Vస#Sèంపబ(f, చంపబ(f, మ�డవ ��నమ	న
ల�చుట అగత� మ" �ె12uను. 23232323 మ#Sయ	 ఆయన అంద#S�� ఇట6 T:ను



ఎవ(ైనను నను` 9:ంబ(fంప %�#SనPQడల తను`�xను ఉ1L�fంచు��",
పKJ��నమ	 తన Zిల;వను ఎJN ��" నను` 9:ంబ(fంపవలsను. 24242424 తన
�Kా ణమ	ను ర�fంచు��న %�రF9ాడ� �x"" ��%tటBC ��నును, Tx "!తN��� తన
�Kా ణమ	ను ��%tటBC ��ను9ాడ� �x"" ర�fంచు ��నును. 25252525 ఒకడ�
లkకమంతయ	 సం�ా��ంA, తను` �xను ��%tటBC  ��"నPQడల, ల�క
నషCపరచు��"నPQడల 9ా"�³! పKãజనమ	? 26262626 నను` గ�#Sdయ	 Tx
మ�టలను గ�#Sdయ	 Zిగ	¶ పడ�9ా(ెవ(ో 9ా" గ�#Sd మనుష� క;మ�రFడ�,
తనక;ను తన తం(fK�I" ప#S�దw  దూతలక;ను క>%Sయ	న` మ ©̈మ��
వచుdనప�డ� Zిగ	¶ పడ�ను. 27272727 ఇక�డ ">Aయ	న` 9ా#Sలk ��ందరF �ేవ�"
#ాజ�మ	ను చూచువరక; మరణమ	 రFAచూడర" TEను ]�� "జమ	%ా
�ెప�చుTx`నT:ను. 28282828 ఈ మ�టల; �ె1ిuన�� nదల;��" రమ�ర! PQ"
!�� ��నమ	లsౖన తరF9ాత, ఆయన 1LతpరFను ã}నును య��Åబ	ను
9:ంటబ¿టBC ��", �Kా రÍన�ేయ	టక; ఒక ��ండ PQ�?�ను. 29292929 ఆయన �Kా #SÍంచు
చుండ%ా ఆయన మ	ఖర�పమ	 మ�#?ను; ఆయన వసN �మ	ల; �ెల6 "9:ౖ ధగధగ
��#SZ2ను. 30303030 మ#Sయ	 ఇదwరF ప�రFషpల; ఆయ న�� మ�టల�డ�చుం(f#S, 9ారF
¹ÌL ఏÚయ� అను 9ారF. 31313131 9ారF మ ©̈మ�� అగప(f, ఆయన PQర�ష
ల�మ	లk T:ర9Eరdబ¢వ� "ర¶మమ	నుగ�#Sd మ�టల�డ� చుం(f#S. 32323232 1LతpరFను
అత"�� కcడ ఉన`9ారFను "దK మతpN %ా ఉం(f#S. 9ారF �¤ల;��"నప�డ�,
ఆయన మ ©̈మను ఆయన�� కcడ ">Aయ	న` PదwరF ప�రF షpలను
చూA#S. 33333333 (ఆ PదwరF ప�రFషpల;) ఆయన±దw నుం(f 9:È6��వ�చుండ%ా
1LతpరF P�సు��ఏ>న 9ా(x, మన!క�డ ఉండ�ట మంA��, క; ఒకట-య	



¹ÌLక; ఒకట-య	 ఏÚయ�క; ఒకట-య	 మ�డ� పరÞ Wాలల;
�¤మ	కటBC దుమ", �xను �ె1ిuన�� �xT:రFగకP� �ె12uను. 34343434 అత(öల�గ	
మ�టల�డ�చుండ%ా �¤ఘ nకట- వAd 9ా#S" క��4ను; 9ారF ఆ �¤ఘమ	లk
పK9EhంAనప�డ� hషp�ల; భయప(f#S. 35353535 మ#Sయ	 ఈయన TE TEరuరచు��"న
Tx క;మ�రFడ�,ఈయన మ�ట Vనుడ" ±క శబwమ	 ఆ �¤ఘమ	లkనుం(f
ప�టMCను. 36363636 ఆ శబwమ	 వAdన తరF9ాత P�సు మ�తK�¤ అగప(ెను. �xమ	
చూAన 9ాట-లk ఒకట-య	 ఆ ��నమ	లలk ఎవ#S�I" �ె>య జ³యక 9ారF
ఊరక;ం(f#S. 37373737 మరFTxడ� 9ారF ఆ ��ండ ��%S వAdనప�డ� బహÑ
జనసమ�హమ	 ఆయనక; ఎదురF%ా వ�ెdను. 38383838 ఇ��%� ఆ
జనసమ�హమ	లk ఒకడ� బ¢ధక;(x, Tx క;మ�రF" కటµ�fంచుమ" "ను`
9Eడ���నుచుTx`ను. 9ాడ� Tx ��క�(ే క;మ�రFడ�. 39393939 ఇ��%� ఒక దయ�మ	2
9ా" పటBC ను, పట-Cనప�డ� 9ాడ� అక¯ా4తpN %ా �³కల; 9Eయ	ను; నురFగ	
�ారFనటB6  అ�� 9ా"" VలVలల�(fం చుచు %ాయపరచుచు 9ా"" వద> వదల
క;ండ�ను. 40404040 �x"" 9:ళ6%tటBC డ"  hషp�లను 9Eడ���ంట-" %ా" 9ా#S�ేత
�ాల�ద" nఱÃ12టBC ��T:ను. 41414141 అందుక; P�సు VWా�సమ	ల�" మ�ర �తరమ	
9ారల�#ా, TET:ంత�ాలమ	 ]�� కcడ ఉం(f !మ	4ను స ©̈ంతpను? 
క;మ�రF" ఇక�(f�I ¬Zి��" రమ4" �ె12uను. 42424242 9ాడ� వచుd చుండ%ా ఆ
దయ�మ	 9ా"" పడ�ోKZి, VలVలల�(fం �ెను; P�సు ఆ అపV�xK త4ను గ��w ంA
బµల;" స�సÍ  పరA 9ా" తం(fK కపu%Sం�ెను. 43434343 గనుక అందరF �ేవ�"
మ}త4~మ	ను చూA ఆశdర�ప(f#S. 44444444 ఆయన �ేZిన �ార�మ	ల"`ట-"
చూA అందరF ఆశdర� పడ�చుండ%ా ఆయనఈ మ�టల; ] �ెవ�లలk



Txట"య	�(f. మనుష�క;మ�రFడ� మనుషp�ల �ేJ�I
అపu%Sంపబడబ¢వ�చుTx`డ" తన hషp�ల�� �ె12uను. 45454545 అP�ే 9ా#ామ�ట
గ\ ©̈ంప క;ండ�నటB6  అ�� 9ా#S�I మరFగ	�ేయబ(ెను గనుక 9ారF �x""
�ె>Zి��నల�దు; మ#Sయ	 ఆ మ�టనుగ�#Sd 9ారF ఆయనను అడ�గ 9:రA#S. 46464646
తమలk ఎవడ� %tపu9ా(ో అ" 9ా#Sలk తర�మ	 ప�టC%ా 47474747 P�సు 9ా#S
హృదయ�లkచన ఎ#S%S, ఒక Aన` ëడiను ¬Zి��" తన±దw "ల;వబ¿ట-C . 48484848 ఈ
Aన` ëడiను Tx 1Lరట �ేరFd��ను9ాడ� నను` �ేరFd ��నును, నను`
�ేరFd��ను9ాడ� నను` పం1ిన9ా"" �ేరFd��నును, ] అంద#Sలk ఎవడ�
అత�ల;u(ై య	ండ�T° 9ా(ే %tపu 9ాడ" 9ా#S�� 49494949 ã}నుఏ>న9ా(x,
PQవ(ో ±కడ�  1Lరట దయ�మ	లను 9:ళ6%tటC%ా �¤మ	 చూAJVు; 9ాడ�
మనలను 9:ంబ(fంచు9ాడ� �ాడ� గనుక 9ా"" ఆటంక పరAJమ" �ె12uను.
50505050 అందుక; P�సు]రF 9ా" Txటంకపరచక;(f? ]క; V#�¥� �ా" 9ాడ� ]
పmమ	న నున`9ా(ే అ" అత"�� �ె12uను. 51515151 ఆయన పరమ	నక;
�ేరFd��నబడ� ��నమ	ల; ప#Sప�రÞ మగ	చున`ప�డ� 52525252 ఆయన
PQర�షల�మ	నక; 9:ళØ6 టక; మనసుq ZిÍ రపరచు��", తనకంటM మ	ందు%ా
దూతలను పం12ను. 9ారF 9:È6  ఆయనక; బస Zిదzమ	 �ేయవలs న"
సమరయ	ల ±క %ా\ మమ	లk పK9EhంA#S %ా" 53535353 ఆయన PQర�షల�
మ	నక; 9:ళ6  న�మ	ఖు(ైనందున 9ా #ాయనను �ేరFd��నల�దు. 54545454 hషp�లsౖన
య��Åబ	ను ã}నును అ�� చూAపKభ	9ా, ఆ�ాశమ	నుం(f అ%S` ��%S �#S"
Txశనమ	 �ేయ	నటB6  �¤మ�జj® 1ించుట �IషCమ� అ" అడ�గ%ా, 55555555 ఆయన
9ా#SతటBC  J#S%S 9ా#S" గ��w ం�ెను. 56565656 అంతట 9ారF మ#S±క %ా\ మమ	నక;



9:È6#S. 57575757 9ారF మ�ర¶మ	న 9:ళØ6 చుండ%ా ఒకడ� 9:క�(f�I 9:È6నను  9:ంట
వ�ెdదన" ఆయన�� �ె12uను. 58585858 అందుక; P�సునక�లక; బÐ#Sయల;ను
ఆ�ాశప{లక; "9ాసమ	ల;ను కలవ� %ా" మనుష� క;మ�రF"�I తల9ాల;d
��నుట�?rనను సÍలమ	 ల�ద" అత"�� �ె12uను. 59595959 ఆయన మ#S±క"��Tx
9:ంటరమ4" �ె12uను. అతడ� TEను 9:È6  nదట Tx తం(fK" �ాJ12ట-C  వచుdటక;
Z2ల Vమ4" మనV �ేZ2ను 60606060 అందు�ాయనమృతpల; తమ మృతpలను
�ాJ12టBC ��న"మ	4; వ� 9:È6  �ేవ�" #ాజ� మ	ను పKకట-ంచుమ" 9ా"��
�ె12uను. 61616161 మ#S±కడ� పKభ	9ా,  9:ంట వ�ెdదను %ా" Tx Pంట నున`
9ా#S±దw Z2లవ� ¬Zి��" వచుdటక; nదట Txక; Z2లVమ4" అడ�గ%ా 62626262
P�సుTxగట-]ద �ెP�12ట-C  9:నుకతటBC  చూచు 9ా(ెవడ�ను �ేవ�"
#ాజ�మ	నక; �ాతpK డ��ాడ" 9ా"�� �ె12uను.

లc�ా సు9ారN 10లc�ా సు9ారN 10లc�ా సు9ారN 10లc�ా సు9ారN 10

1111 అటBతరF9ాత పKభ	వ� (ెబË��మం�� PతరFలను "య!ంA, �xను
9:ళ6బ¢వ� పKJ ఊ#S�I" పKJ�bట-�I" తనకంటM మ	ందు ఇదw#Sదw#S"%ా పం12ను. 2222
పం1ినప� (xయన 9ా#S�� ఇట6 T:ను�Åత V¯ాN రమ	%ా ఉన`�� %ా" ప"9ారF
����wమం��P�; �ాబట-C  �Åత యజమ�ను" తన �Åతక; ప"9ా#S" పంప 9Eడ���
ను(f. 3333 ]రF 9:ళØ6 (f; ఇ��%� ��(ేళ6మధ�క; %tఱÃ  1ిల6 లను పం1ినటBC  TEను
!మ	4ను పంప�చుTx`ను. 4444 ]రF సంAT:ౖనను జjలs T:ౖనను �ెప�లT:ౖనను
¬Zి ��"��వదుw ; 5555 ��K వలk ఎవ" T:ౖనను క;శలపKశ` లడ�గ వదుw ; ]రF ఏ
PంటT:ౖనను పK9Ehంచునప�డ�ఈ Pంట-�I సమ�¥xనమగ	 %ాక అ" nదట



�ెప�(f. 6666 సమ�¥xన�ాతpK డ�5 అక�డ నుం(fనPQడల ] సమ�¥xనమ	
అత"]ద "ల;చును; ల�"PQడల అ�� ]క; J#S%S వచుdను. 7777 9ారF ]�Iచుd
ప�xరÍమ	లను Jనుచు �xK గ	చు ఆ Pంట-లkTE య	ండ�(f, ప"9ాడ� తన
yతమ	నక; �ాతpK డ�. ఇంట-ం ట-�I JరFగవదుw . 8888 మ#Sయ	 ]రF ఏ
పటCణమ	లkT:ౖన పK9Ehంచునప�డ� 9ారF !మ	4ను �ేరFd��ంటä ]
మ	ందర12టBC నV Jను(f. 9999 అందులk నున` #�గ	లను స�సÍపరచు(f�ేవ�"
#ాజ�మ	 ] దగ¶రక; వAdయ	న` ద" 9ా#S�� �ెప�(f. 10101010 ]రF ఏ
పటCణమ	లkT:ౖన పK9Ehంచునప�డ� 9ారF !మ	4ను �ేరFd��నక ��Pన
PQడల 11111111 ]రF �x" �ధులలk"�I ��Pమ� �ాద మ	లక; అంట-న ]
పటCణప� ధూÈ"కcడ ] PQదుటTE దు>1ి9Eయ	చుTx`మ	; అPనను
�ేవ�" #ాజ�మ	 స] 1ింA య	న`ద" �ె>Zి��నుడ" �ెప�(f. 12121212 ఆ పటCణప�
గJకంటM ¯��ొమ పటCణప� గJ ఆ ��నమ	న ఓర�త%Sన�ై య	ండ�న" ]��
�ెప�చుTx`ను. 13131313 అã� ��#ాyTx, అã� బéతqP�x, ] మధ� �ేయబ(fన
అదు»తమ	ల; త�రF Zీ�ోను పటCణ మ	లలk �ేయబ(fనPQడల ఆ
పటCణమ	ల9ారF ప�ర��¤ %�T:పటC  కటBC ��" బ�(f�ె 9EZి��" కcర 14141414
అPనను Vమరî�ాలమ	 నందు ] గJకంటM త�రF Zీ�ోను పటCణమ	ల9ా#S
గJ ఓర�ద%Sన�ై య	ండ�ను. 15151515 ఓ క12ర`హÉమ�, ఆ�ా శమ	 మటBC క;

¼̈Adంప బ(ెద9ా? వ� �ా�xళమ	వరక; ��%S��PQదవ�. 16161616 ] మ�ట
Vను9ాడ� Tx మ�ట Vనును, !మ	4ను "#ాక#Sంచు9ాడ� నను`
"#ాక#Sంచును, నను` "#ాక#Sంచు9ాడ� నను` పం1ిన9ా""
"#ాక#SంచునT:ను. 17171717 ఆ (ెబË��మం�� hషp�ల; సం��షమ	�� J#S%S వAd



పKభ	9ా, దయ�మ	ల; కcడ  Txమమ	వలన మ�క; లkబడ�చున`వ" �ెపu%ా
18181818 ఆయన¯ా�xను ��రFప� వలs ఆ�ాశమ	నుం(f పడ�ట చూAJ". 19191919 ఇ��%�
�ామ	 లను �ేళ6ను �¾K క;�టక;ను శతpK వ� బలమంతట-]దను ]క;
అ¥��ారమ	 అనుగ\ ©̈ంAయ	Tx`ను; ఏ��య	 ] �?ంతమ�తKమ	ను
}"�ేయదు. 20202020 అPనను దయ� మ	ల; ]క; లkబడ�చున`వ" సం��Ìింపక
] 1LరFల; పరలkకమందు 9Kా యబ(f య	న`వ" సం��Ìించుడ" 9ా#S��

�ె12uను. 21212121 ఆ గ(fయలkTE P�సు ప#S��xz త4యందు బహÑ%ా ఆనం��ంA-

తం(öK, ఆ�ాశమ	నక;ను భ�!�I" పKభ	9ా, వ� జj® నులక;ను V9Eక;లక;ను ఈ
సంగతpలను మరFగ	 �ేZి పZిబµల;రక; బయల; పరATxవ" "ను` సుN Jంచు
చుTx`ను; అవ�ను తం(öK, ఆల�గ	  దృÌిC �I అనుకcల మ�PQను. 22222222
సమసNమ	ను Tx తం(fK�ేత Txక; అపu%Sంప బ(fయ	న`��; క;మ�రF(ెవ(ో, తం(fK
తపu మ#?వడ�ను ఎరFగడ�; తం(fK ఎవ(ో, క;మ�రFడ�ను క;మ�రF(ెవ"�I
ఆయనను బయల; పరచను�ేw hంచుT° 9ాడ�ను తపu, మ#?వడ�ను ఎరFగడ"

�ె12uను. 23232323 అప�(xయన తన hషp�ల9:ౖప� J#S%S-]రF చూచుచున` 9ాట-"
చూచు కను`ల; ధన�మ	లsౖనV; 24242424 అTEకమం�� పKవకNల;ను #ాà ల;ను, ]రF
చూచుచున`V చూడ%�#S చూడకయ	, Vన%�#S Vనకయ	 ఉం(fర" ]��
�ెప�చుTx`న" P��ాంతమందు 9ా#S�� అT:ను. 25252525 ఇ��%� ఒకప�డ�
ధర4Wా¯�N  ప�ేశక;(ొకడ� ల�A బ¢ధక;(x, "త�yవమ	నక; 9ారసుడనగ	టక;
TETE! �ేయవలsన" ఆయనను Wó¥�ంచుచు అ(f%?ను. 26262626 అందు
�ాయనధర4WాసN �మం�ే! 9Kా యబ(fయ	న`��?  9E! చదువ�చుTx`వ"
అత" నడ�గ%ా 27272727 అతడ� �ేవ�(ైన పKభ	వ�ను  ప�రÞ హృదయమ	��ను, 



ప�రÞమనసుq��ను,  ప�రÞ శ�IN��ను,  ప�రÞV9Eకమ	 ��ను
1LK!ంపవలsన"య	, "ను`వలs  ��రFగ	9ా" 1LK 28282828 అందు�ాయనవ� స#S%ా
ఉతN ర!AdJV; ఆల�గ	 �ేయ	మ	 అప�డ� yVం�ెదవ" అత"�� �ె12uను. 29292929
అP�ే �xను Jమంతp(ైనటBC  కనబరచు��న%�#S, అతడ�అవ�ను %ా" Tx
��రFగ	9ా(ెవడ" P�సున(f %?ను. 30303030 అందుక; P�సు ఇట6 T:నుఒక
మనుషp�డ� PQర�షల�మ	 నుం(f PQ#S�ÅపటCణమ	నక; ��%S 9:ళØ6 చు �ొంగల
�ేJలk A�?�ను; 9ారF అత" బటCల; �ోచు ��", అత" ��ట-C  ��ర�Kా ణమ	�� V(fA
31313131 అప�(ొక య�జక;డ� ఆ ��K వను 9:ళØ6 ట తటZిÍ ం�ెను. అతడ� అత"" చూA,
పKక�%ా ��PQను. 32323232 ఆల�గ	 నTE ల��య	(ొకడ� ఆ �bట-�IవAd చూA పKక�%ా
��PQను. 33333333 అP�ే ఒక సమరయ	డ� పKయ�ణ��� ��వ�చు, అతడ�
ప(fయ	న`�bట-�I వAd 34343434 అత"" చూA, అత"]ద జj>ప(f, దగ¶రక;��P,
నూT:య	 �xK �Ôరసమ	ను ��Zి అత" %ాయమ	లను కట-C , తన 9ాహనమ	]ద
ఎ�I�ంA ±క ప�టకcళ69ా" Pంట-�I ¬Zి��"��P అత" ప 35353535
మరFTxడతడ� #?ండ� �ేTxరమ	ల; ¬Zి ఆ ప�ట కcళ69ా"�IAdఇత"
ప#ామ#Sîంచుమ	, Vం�³ ���నను ఖరFd �ేZినPQడల TEను మరల
వచుdనప�డ� అ�� క; ¬#?dదన" అత"�� �ె1ిu ��PQను. 36363636 �ా%ా
�ొంగల�ేJలk A�I�న9ా"�I ఈ మ	గ	¶ #Sలk ఎవడ� ��రFగ	9ా(xPQన" క;

��చు చున`�� అ" P�సు అడ�గ%ా అతడ�--అత"]ద జj> ప(fన9ా(ే అT:ను.
37373737 అందుక; P�సువ�ను 9:È6  ఆల�గ	 �ేయ	మ" అత"�� �ె12uను. 38383838
అంతట 9ారF పKయ�ణ��� ��వ�చుండ%ా, ఆయన ±క %ా\ మమ	లk
పK9Ehం�ెను. మ�రN అను ఒక ZీN � ఆయనను తన Pంట �ేరFd��T:ను. 39393939 ఆ��క;



మ#Sయ అను స�ద#Sయ	ం(ెను. ఈ�� P�సు �ాదమ	ల±దw కcరFdం(f
ఆయన బ¢ధVను చుం(ెను. 40404040 మ�రN V¯ాN ర���న ప" 12టBC ��నుట�ేత
�¾ందరప(f, ఆయన±దwక; వAdపKభ	9ా, TEను ఒంట#S%ా ప"�ేయ	టక; Tx
స�ద#S నను` V(fA 12ట-Cనందున, క; Aంతల��x? Txక; స}యమ	
�ేయ	మ" ఆ���� �ెప�మT:ను. 41414141 అందుక; పKభ	వ� మ�#ాN , మ�#ాN ,
వTEక���న పనులను గ�#Sd V�xర మ	క>%S �¾ందరపడ�చుTx`వ� %ా"
అవసర���న�� ఒక�టä 42424242 మ#Sయ ఉతNమ���న�x"" ఏరuరచు�� T:ను, అ��
ఆ�� ±దwనుం(f ¬Zి9Eయబడద" ఆ���� �ె12uను.

లc�ా సు9ారN 11లc�ా సు9ారN 11లc�ా సు9ారN 11లc�ా సు9ారN 11

1111 ఆయన ±క �bట �Kా రÍన �ేయ	చుం(ెను. �Kా రÍన �x>ంAన తరF9ాత ఆయన
hషp�లలk ఒకడ� పKభ	9ా, ã}ను తన hషp�లక; TE#Su నటBC %ా మ�క;ను
�Kా రÍన�ేయ TEరFuమ" ఆయన న(f%?ను. 2222 అందు �ాయన]రF �Kా రÍన
�ేయ	నప�డ�తం(öK,  Txమమ	 ప#S�దzపరచబడ�ను %ాక,  #ాజ�మ	
వచుdను %ాక, 3333 మ�క; �ావలZిన అను��Tx}రమ	 ��న��నమ	 మ�క;
దయ�ేయ	మ	; 4444 �¤మ	 మ�కAdయ	న` పKJ 9ా"" m!ంచుచుTx`మ	
గనుక మ��ాపమ	లను m!ంచుమ	; మమ	4ను Wóధనలk"�I �ేక;మ	 అ"
పల;క; డ" 9ా#S�� �ె12uను. 5555 మ#Sయ	 ఆయన 9ా#S�� ఇట6 T:ను]లk ఎవ"
�?rన ఒక ZL` ©̈తpడ�ండ%ా అతడ� అరz#ాJK9Eళ ఆ ZL` ©̈ తp" ±దwక;
9:È6ZL` ©̈తp(x, Txక; మ�డ�#tటMCల; బదు>మ	4; 6666 Tx ZL` ©̈తpడ�
పKయ�ణమ	�ేయ	చు మ�ర¶మ	లk Tx±దwక; వAd య	Tx`డ�; అత"�I 12టBC



టక; Tx±దw ఏ!య	 ల�ద" అత"�� �ె1ిuనPQడల 7777 అతడ� లkపలTE
య	ం(fనను` �¾ందర12టCవదుw ; తల;ప� 9EZియ	న`��, Tx Aన`1ిల6 ల;
Tx��కcడ పండ���" య	Tx`రF, TEను ల�A ఇయ�ల�న" �ెప�Tx? 8888 అతడ�
తన ZL` ©̈తp(ైనందున ల�A ఇయ�క��P నను, అతడ� Zిగ	¶ మ�> మ�ట-
మ�ట-�I అడ�గ	టవలన T:ౖనను ల�A అత"�I �ావలZినవ"`య	 ఇచుdను అ"
]�� �ెప�చుTx`ను. 9999 అటBవలs ]రFను అడ�గ	(f, ] �Iయ�బడ�ను;
9:దక;(f, ]క; �ొరక;ను; తటBC (f, ]క; ¬యబడ�ను. 10101010 అడ�గ	
పKJ9ా"�Iయ�బడ�ను, 9:దక;9ా"�I �ొరక;ను, తటBC  9ా"�I ¬యబడ�న" ]��
�ెప�చుTx`ను. 11111111 ]లk తం(fKPQ�న9ాడ� తన క;మ�రFడ� �ేపన(f%S�ే �ేపక;
పKJ%ా �ామ	"చుdTx? గ	డ�i న(f%S�ే �ేల; "చుdTx? 12121212 �ాబట-C  ]రF
�ెడi9ా#?rయ	ం(fయ	, ] 1ిల6 లక; మంA PÀవ�ల"య� T:#S%Sయ	ండ%ా 13131313
పరలkకమందున` ] తం(fK తను` అడ�గ	9ా#S�I ప#S��xz త4ను ఎం�� "శdయ
మ	%ా అనుగ\ ©̈ంచునT:ను. 14141414 ఒకప�(xయన మ�గదయ�మ	ను 9:ళ6%tటBC
చుం(ెను. ఆ దయ�మ	 వద>��Pన తరF9ాత మ�గ9ాడ� మ�ట ల�(ెను
గనుక జనసమ�హమ	ల; ఆశdర�ప(ెను. 15151515 అP�ే 9ా#Sలk ��ందరF�డ�
దయ�మ	లక; అ¥�పJ PQ�న బPQలsè బ�ల;వలన దయ�మ	లను
9:ళ6%tటBC చుTx` డ" �ెప���"#S. 16161616 మ#S��ందరF ఆయనను
Wó¥�ంచుచుపరలkకమ	 నుం(f ±క సూచక �I\యను చూప�మ" ఆయన
న(f%S#S. 17171717 ఆయన 9ా#S ఆలkచనల T:#S%S 9ా#S�� ఇట6 T:నుతనక; �xTE
వ�J#³కమ	%ా 9EరFప(fన పKJ #ాజ�మ	ను �ా(ై��వ�ను; తనక;�xTE V#�ధ���న
Pల;6  కc>��వ�ను. 18181818 ¯ా�xనును తనక; వ�J#³క మ	%ా �xTE



9EరFప(fనPQడల 9ా" #ాజ��¤ల�గ	 "ల;చును? TEను బPQలsè బ�ల;వలన
దయ�మ	లను 9:ళ6%tటBC చుTx`న" ]రF �ెప�చుTx`#³. 19191919 TEను
బPQలsè బ�ల;వలన దయ� మ	లను 9:ళ6%tటBC  చున`PQడల ] క;మ�రFల;
ఎవ"వలన 9:ళ6%tటBC చుTx`రF? అందు�ేత 9ా#³ ]క; ¬రuరFలsౖ య	ందురF. 20202020
అP�ే TEను �ేవ�" 9EK>�� దయ�మ	 లను 9:ళ6%tటBC చున`PQడల
"శdయమ	%ా �ేవ�" #ాజ�మ	 ]±దwక; వAdయ	న`��. 21212121 బలవంతpడ�
ఆయ	ధమ	ల; ధ#Sంచు��", తన ఆవరణమ	ను �ాచు��నునప�డ�, అత" ¯�తpN
భదKమ	%ా ఉండ�ను. 22222222 అP�ే అత"కంటM బల వంతp(ైన ఒకడ� అత" 12ౖబ(f
జPంచునప�డ�, అతడ� నమ	4��"న ఆయ	ధమ	ల న"`ట-" ల�గ	��"
అత" ఆZిN " పంA12టBC ను. 23232323 Tx పmమ	న ఉండ"9ాడ� Txక; V#�¥�; Tx��
సమకcరd"9ాడ� �ెదర%tటBC 9ాడ�. 24242424 అపV�xK త4 ±క మనుషp�"
వద>��Pన తరF9ాత అ�� VW\ా ంJ 9:దక;చు రFల�" �bట6  JరFగ	చుండ�ను.
VW\ా ంJ �ొరకనందునTEను V(fA వAdన Tx Pంట-�I J#S%S 9:ళØ6 దునను��" 25252525
వAd, ఆ Pల;6  ఊ(fd అమ#Sd య	ండ�ట చూA 26262626 9:È6 , తనకంటM �ెడi9:ౖన
మ#S P�డ� (అపVతK) ఆత4లను 9:ంటబ¿టBC ��" వచుdను; అV అందులk
పK9EhంA అక�డTE �ాప�రమ	ండ�ను; అందు �ేత ఆ మనుషp�" కడపట- ZిÍJ
nదట-�x"కంటM �ెడi  దగ	న" �ె12uను. 27272727 ఆయన PÀ మ�టల; �ెప�చుండ%ా
ఆ సమ�హ మ	లk నున` ±క ZీN � ఆయనను చూA"ను` ¹Zిన
గర»మ	ను వ� క;(fAన సNనమ	ల;ను ధన�మ	లsౖనవ" �³కల; 9EZి �ెపu%ా
28282828 ఆయన అవ�ను%ా" �ేవ�" 9ాక�మ	 V" �x"" %?r��ను9ారF మ#S
ధను�ల" �ె12uను. 29292929 మ#Sయ	 జనుల; గ	ంప�ల;%ా కc(fనప�డ� ఆయన



PÀల�గ	 �ెపu¯ా%?నుఈ తరమ	9ారF దుషCతరమ	 9ా#?r య	ం(f సూచక �I\య
నడ�గ	చు Tx`రF. అP�ే ãTxనుగ�#Sdన సూచక �I\యP� %ా" మ#S ఏ
సూచక �I\యయ	 �#S�I అనుగ\ ©̈ంప బడదు. 30303030 ãTx T:9: పటCణసుÍ లక;
ఏల�గ	 సూచన%ా ఉం(ెT° ఆల�%³ మనుష� క;మ�రFడ�ను ఈ తరమ	9ా#S�I
సూచన%ా ఉండ�ను. 31313131 ద�fణ�ేశప� #ాణÝ Vమరî�ాలమ	న ఈ తరమ	9ా#S��
కcడ ల�A 9ా#S]ద TEర¯ాÍ పన�ేయ	ను. ఆ�� ¯�లa ¹ను జj® నమ	 Vనుటక;
భ�మ�ంతమ	లనుం(f వ�ెdను, ఇ��%� ¯�లa¹నుకంటM %tపu9ా(fక�డ
ఉTx`డ�. 32323232 T:9: మనుషp�ల; Vమరî�ాలమ	న ఈ తరమ	9ా#S�� కcడ
"ల;వబ(f 9ా#S]ద TEర¯ాÍ పన�ేయ	దురF. 9ారF ãTx పKకటన V"
మ�రFమనసుq ��ం��#S; ఇ��%� ãTx కంటM %tపu9ా(fక�డ ఉTx`డ�. 33333333
ఎవడ�ను �ºపమ	 9:>%SంA, �xటB�bటBT:ౖనను క;ంచమ	�I\ందT:ౖనను 12టCడ�
%ా", లkప>�I వచుd9ా#S�I 9:ల;గ	 కనబడ�టక; �ºపసN ంభమ	]దTE 12టBC ను.
34343434  �ేహమ	నక; �ºపమ	  కTE` గనుక,  కను` �ేట%ా నుంటM 
�ేహమంతయ	 9:ల;గ	 మయ��� య	ండ�ను; అ�� �ె(fన�ై�ే  �ేహ మ	ను
*కట-మయ��� య	ండ�ను. 35353535 �ాబట-C  లkనుండ� 9:ల;గ	
*కట-PQ�య	ండక;ండ చూచు ��నుమ	. 36363636 ఏ ´µగ���నను *కట-�ాక 
�ేహమంతయ	 9:ల;గ	 మయ����ే, �ºపమ	 తన �ాంJవలన క; 9:ల; %Sచుd
నప�డ� ఏల�గ	ండ�T° ఆల�గ	 �ేహమంతయ	 9:ల;గ	మయ��� య	ండ�న"
�ె12uను. 37373737 ఆయన మ�టల�డ�చుండ%ా ఒక ప#Sసయ	�డ� తన�� కcడ
´¢జనమ	 �ేయ	మ" ఆయనను 1ిల;వ%ా ఆయన లkప>�I 9:È6  ´¢జనపం�IN"
కcరFdం(ెను. 38383838 ఆయన ´¢జన మ	నక; మ	ందు%ా ¯ా`నమ	 �ేయల�ద" ఆ



ప#Sసయ	�డ� చూA ఆశdర�ప(ెను. 39393939 అందుక; పKభ	Vట6 T:నుప#S సయ	�లsౖన
]రF %ST:`య	 పæç6మ	ను 9:ల;పల ���z  �ేయ	దురF %ా" ] అంతరంగమ	
�ోప���ను �ెడ� తనమ	��ను "ం(fయ	న`��. 40404040 అV9Eక;ల�#ా, 9:ల;ప>
´µగమ	ను �ేZిన9ాడ� లkపట- ´µగమ	ను �ేయల��x? 41414141 �ా%ా ]క; క>%SనV
ధర4మ	 �ేయ	(f, అప�డ� ] క"`య	 ���z%ా ఉండ�ను. 42424242 అã�
ప#Sసయ	�ల�#ా, ]రF ప��ºTx స�xప nదలsౖన పKJ కcరలkను
ప��యవవంతp �ె>6 ంచు చుTx`#³ %ా", Tx�యమ	ను �ేవ�" 1LKమను V(fA

12టBC చుTx`రF. 9ాట-" మ�నక �ట-" �ే¸ 43434343 అã� ప#Sసయ	�ల�#ా, ]రF
సమ�జ మం��రమ	లలk అగ\1ీఠమ	లను సంత�ధులలk వందనమ	 లను
�ÅరFచుTx`రF. 44444444 అã�, ]రF కనబడ" సమ� ధులవలs ఉTx`రF; 9ాట-]ద
నడ�చు మనుషp�ల; (అV సమ�ధుల") PQరFగరT:ను. 45454545 అప�డ�
ధర4Wా¯�N  ప�ేశక;(ొకడ�బ¢ధక;(x, PÀల�గ	 �ె1ిu మమ	4నుకcడ
"ం��ంచుచుTx`వ" ఆయ న�� �ెపu%ా 46464646 ఆయన అã�, ధర4 Wా¯�N  ప�ేశక;
ల�#ా, ¹య శక�మ	�ా" బరFవ�లను ]రF మను షp�ల]ద ¹ప�దురF
%ా" ]రF ఒక 9EK>��T:ౖనను ఆ బరFవ�లను మ	టCరF. 47474747 అã�, ] 1ితరFల;
చం1ిన పKవకNల సమ�ధులను ]రF కట-C ంచుచుTx`రF. 48484848 �ావ�న ]రF
¯ా{లsౖ ] 1ితరFల �ార�మ	లక; సమ4Jంచు చుTx`రF; 9ారF పKవకNలను
చం1ి#S, ]రF 9ా#S సమ� ధుల; కట-C ంచుదురF. 49494949 అందు�ేత �ేవ�" జj® నమ	
�ె1ిuన �ేమన%ాTEను 9ా#S±దwక; పKవకNలను అ��సNల;లను పంప�దును. 50505050
9ారF ��ంద#S" చంప�దురF, ��ంద#S" ©̈ంZింతpరF. 51515151 �ాబట-C  లkకమ	 ప�ట-Cన��
nదల;��", అన%ా Á̈బ¿ల; రకNమ	 nదల;��" బ>1ీఠమ	నక;ను



మం��రమ	 నక;ను మధ�ను నhంAన జ?క#ా� రకNమ	వరక; Aం��ంపబ(fన
పKవకNలంద#S రకNమ	 "!తNమ	 ఈ తరమ	 9ారF V�x#Sంపబడ�దురF;
"శdయమ	%ా ఈ తరమ	9ారF ఆ రకNమ	 "!తNమ	 V�x#Sంపబడ�దుర"
]�� �ెప� చుTx`ను. 52525252 అã�, ధర4Wా¯�N  ప�ేశక;ల�#ా, ]రF జj® నమను
�xళప��ెV" ఎJN ��" ��J#S; ]రFను లkపల పK9EhంపరF, పK9Ehంచు9ా#S"
అడi%Sంతpర" �ె12uను. 53535353 ఆయన అక�డనుం(f 9:È6నప�డ� WాసుN  ల;ను ప#S
సయ	�ల;ను ఆయన ]ద "ండ పగబట-C  ఆయన ]ద TEరమ	 ¹పవలsన"
య	ం(f, ఆయన T°ట నుం(f వచుd ఏమ�టT:ౖనను పటBC ��నుటక; ��ంA, 54545454
వదక;చు �xల సంగతpలనుగ�#Sd ఆయనను మ�ట ల�(fంప¯ా%S#S.

లc�ా సు9ారN 12లc�ా సు9ారN 12లc�ా సు9ారN 12లc�ా సు9ారN 12

1111 అంతలk ఒక"TUకడ� �¾K క;���నునటB6  9Eల ��ల�� జనుల; కc(fనప�డ�
ఆయన తన hషp�ల�� nదట ఇట6 " �ెపu¯ా%?నుప#Sసయ	�ల 9Eష¥xరణ అను
ప�>Zిన 1ిం(f"గ�#Sd జjగ\తNపడ�డ 2222 మరF%?rన �ే��య	
బయల;పరచబడక��దు; రహస����న�ే��య	 �ె>యబడక��దు. 3333 అందు�ేత
]రF *కట-లk మ�ట ల�డ���నునV 9:ల;గ	లk Vనబడ�ను, ]రF
గదులయందు �ెVలk �ెప���నున�� !�ెwల]ద �xట-ంపబడ�ను. 4444 Tx
ZL` ©̈తpలsౖన ]�� TEను �ెప�న�ేమన%ా �ేహమ	ను చం1ిన తరF9ాత
మ#³!య	 �ేయTEర" 9ా#S�I భయపడక;(f. 5555 ఎవ"�I ]రF భయపడవలsT°
]క; �ె>యజ³య	దును; చం1ిన తరF9ాత నరకమ	లk పడ�ోKయ శ�INగల9ా"�I
భయపడ�(f, ఆయన�³ భయ పడ�డ" ]�� �ెప�చుTx`ను. 6666 అPదు



1ిచుdకల; #?ండ� �ాసులక; అమ4బడ�ను గ�x; అPనను 9ాట-లk ఒకటMౖ నను
�ేవ�"PQదుట మరFవబడదు. 7777 ] తల9:ండ�K క ల"`య	
లs�I�ంపబ(fయ	న`V. భయపడక;(f; ]రF అTEక���న 1ిచుdకలకంటM W \షp¡ ల;
�ా#ా? 8888 మ#Sయ	 TEను ]�� �ెప�న�ేమన%ా, నను` మనుషp�లPQదుట
ఒప���ను9ా(ెవ(ో, మనుష�క;మ�రFడ� �ేవ�" దూతల PQదుట 9ా""
ఒప���నును. 9999 మనుషp�లPQదుట నను` ఎరFగనను9ా"", TEనును
ఎరFగన" �ేవ�" దూతలPQదుట �ెప�దును. 10101010 మనుష�క;మ�రF"]ద
వ�J#³కమ	%ా ఒక మ�ట పల;క;9ా"�I �ాపmమ�పణ కల;గ	ను%ా",
ప#S��xz త4ను దూÌించు9ా"�I mమ�పణ ల�దు. 11111111 9ారF సమ�జమం��రమ	ల
12దwల±దwక;ను అ¥�పతpల±దwక;ను అ¥��ారFల±దwక;ను !మ	4ను
¬Zి ��" ��వ�నప�డ� ]రFఏల�గ	 ఏ! ఉతN ర !�ెdదమ�, P�! మ�టల�డ�
దుమ� అ" AంJంప క;(f, 12121212 ]#³! �ెపuవలZిన��య	 ప#S��xz త4 ఆ
గ(fయలkTE ]క; TEరFuనT:ను. 13131313 ఆ జనసమ�హమ	లk ఒకడ�బ¢ధక;(x,
1ి�xK #Sèత మ	లk Txక; �ాల;పంA12టCవలsన" Tx స�దరF"�� �ెప�మ"
ఆయన నడ�గ%ా 14141414 ఆయన ఓPÀ, ]]ద ¬రu#S"%ాT:ౖనను
పంA12టBC 9ా"%ాT:ౖనను నT:`వడ� "య!ం�ెన" అత"�� �ె12uను. 15151515
మ#Sయ	 ఆయన 9ా#S��]రF ఏVధ���న లkభమ	నక; ఎడ!య�క
జjగ\తN పడ�(f; ఒక" క>! VసN #Sంచుట 9ా" yవమ	నక; మ�లమ	 �ాదT:ను.
16161616 మ#Sయ	 ఆయన 9ా#S�� ఈ ఉపమ�నమ	 �ె12uను ఒక ధనవంతp" భ�!
సమృ��z %ా పం(ెను. 17171717 అప�డతడ�Tx పంట సమకcరFd��నుటక; Txక; సÍలమ	
�xలదు గనుక TETE! �ేతpన" తనలk �xTxలkAంచు��"TEల�గ	 �ేతpను; 18181818



Tx ��టB6  V1ిu, 9ాట-కంటM %tపu9ాట-" కట-C ంA, అందులk Tx ¥xన�మంతట-", Tx
ఆZిN "సమకcరFd��" 19191919 Tx �Kా ణమ	���Kా ణమ�, అTEక సంవతqరమ	లక;,V¯ాN ర
���న ఆZిN  క; సమకcరdబ(fయ	న`��; సుüంచుమ	, Jనుమ	, �xK గ	మ	,
సం��Ìించుమ" �ెప� ��ందునను ��T:ను. 20202020 అP�ే �ేవ�డ�9:ఱ�Ã 9ా(x, PÀ
#ాJK  �Kా ణమ	 నడ�గ	చుTx`రF; వ� ZిదzపరAనV ఎవ" వగ	న" ఆత"��
�ె12uను. 21212121 �ేవ�"PQడల ధనవంతpడ� �ాక తన��ర�³ సమకcరFd��ను9ాడ�
ఆల�గ	నTE య	ండ�న" �ె12uను. 22222222 అంతట ఆయన తన hషp�ల�� ఇట6 T:నుఈ

Á̈తpవ��ేత ]రF -- ఏ! Jందు¹, అ" ] �Kా ణమ	ను గ�#SdPQ�నను, ఏ!
ధ#Sంచు��ందు¹, అ" ] �ేహమ	ను గ�#SdPQ�నను AంJంప 23232323
ఆ}రమ	కంటM �Kా ణమ	ను వసN �మ	కంటM �ేహమ	ను %tపuV �ా9ా? 24242424 �ాక;ల
సంగJ V�x#SంA చూడ�(f. అV VతNవ�, �Åయవ�, 9ాట-�I గ#SZ2ల�దు, ��టBC ల�దు;
అPనను �ేవ�డ� 9ాట-" ��ÌించుచుTx`డ�; ]రF ప{లకంటM ఎం�� W \షp¡ ల;.
25252525 మ#Sయ	 ]లk ఎవడ� AంJచుటవలన తన PQతpN ను మ�#?(ెక;�వ
�ేZి��న గలడ�? 26262626 �ాబట-C  అ"`ట-కంటM తక;�9:ౖనV ]�ేత �ాక���ే త�I�న
9ాట-" గ�#Sd ]రF AంJంపTEల? ప�వ��ల�ల�గ	 ఎదుగ	చున`9Ù ఆలkAంచు(f.
27272727 అV కషCపడవ�, వడ�కవ�; అPనను తన సమసN9:ౖభవమ	�� కc(fన
¯�లa¹ను సPతమ	 �ట-లk ఒక�x"వలsT:ౖన అలంక#Sంపబడల�ద" ]��
�ెప�చుTx`ను. 28282828 TEడ� ��లమ	లk ఉం(f, #³ప� ��Pలk9Eయబడ� అడV
గ(fi" �ేవ�(öల�గ	 అలంక#SంAనPQడల, అలu VWా�సుల�#ా, ]క; మ#S ఎం��
"శdయమ	%ా వసN � మ	ల"చుdను. 29292929 ఏ! Jందు¹, P�! �xK గ	దు¹,
అ" V�x#Sంపక;(f, అనుమ�నమ	 క>%Sయ	ండక;(f. 30303030 ఈ లkకప� జనుల;



�ట-న"`ట-" 9:దక;దురF; ఇV ]క; �ావలZియ	న`వ" ] తం(fK�I
�ె>య	ను. 31313131 ]#?r�ే ఆయన #ాజ�మ	ను1 9:దక;(f, �x"�� కcడ ఇV ]
కనుగ\ ©̈ంపబడ�ను. 32323232 Aన` మం�x భయపడక;(f, ]క; #ాజ�మ	 అనుగ\

©̈ంచుటక; ] తం(fK�I ఇషC���య	న`�� 33333333 ]క; క>%Sన9ాట-" అ!్మ
ధర4మ	 �ేయ	(f, �ాత%Sల" సంచులను పరలkకమందు అmయ���న ధనమ	ను
సం�ా��ంచు ��ను(f; అక�(f�I �ొంగ#ాడ�, A��4ట��టCదు 34343434 ] ధన��క�డ
ఉండ�T° అక�డTE ] హృదయమ	 ఉండ�ను. 35353535 ] నడ�మ	ల;
కటBC ��"య	ండ�(f, ] �ºపమ	ల; 9:ల;గ	చుండ"య	�(f. 36363636 తమ పKభ	వ�
12ం(f6 Vందునుం(f వAd తటC%ాTE అత"�I తల;ప�¬య	టక; అత(ెప�డ�
వచుdT° అ" అత"��రక; ఎదురF చూచు మనుషp�లవలs ఉండ�(f. 37373737 పKభ	వ�
వAd P� �xసుల; ��లక;వ%ా ఉండ�ట కను%tనుT° ఆ �xసుల; ధను�ల;;
అతడ� నడ�మ	 కటBC ��" 9ా#S" ´¢జన పం�IN" కcరFdండబ¿ట-C , �xTE వAd 9ా#S�I
ఉప�xరమ	 �ేయ	న" ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`ను. 38383838 మ#Sయ	
అతడ� #?ండవ జjమ	న వAdనను మ�డవ జjమ	న వAdనను (ఏ �xసుల;)
��లక;వ%ా ఉండ�ట కను%tనుT° ఆ �xసుల; ధను�ల;. 39393939 �ొంగ P� గ(fయను
వచుdT° Pంట- యజమ�ను"�I �ె>ZినPQడల అతడ� ��లక;వ%ా ఉం(f, తన
Pంట-�I కన`మ	 9Eయ"య�డ" �ె>Zి��ను(f. 40404040 ]రF అను��న" గ(fయలk
మనుష�క;మ�రFడ� వచుdను గనుక ]రFను Zిదzమ	%ా ఉండ�డ" �ె12uను. 41414141
అప�డ� 1LతpరFపKభ	9ా, PÀ ఉపమ�నమ	 మ���TE �ెప�చుTx`9ా
అంద#S��ను �ెప�చు Tx`9ా? అ" ఆయన నడ�గ%ా 42424242 పKభ	వ� ఇట6 T:నుత%Sన
�ాలమ	న పKJ9ా"�I ఆ}రమ	 12టBC టక;, యజమ�నుడ� తన Pంట-9ా#S]ద



"య!ంచునట-C  నమ4క���న బ	��z గల గృహ"#ా�హక;(ెవడ�? 43434343 ఎవ"
పKభ	వ� వAd, 9ాడ� ఆల�గ	 �ేయ	చుండ�ట కను%tనుT° ఆ �xసుడ� ధను�డ�.
44444444 అతడ� తనక; క>%Sన�x"యంతట-]ద 9ా" ఉంచున" ]�� "జమ	%ా
�ెప�చుTx`ను. 45454545 అP�ే ఆ �xసుడ�Tx యజమ�నుడ� వచుdట �ాలస�మ	
�ేయ	చుTx`డ" తన మనసుqలk అను��", �xసులను �xZీలను��ట-C , J"
�xK %SమతpN %ా ఉండ¯ా%S�ే 46464646 9ాడ� క"12టC" ��నమ	లkను ఎరFగ"
గ(fయలkను ఆ �xసు" యజమ�నుడ� వAd 9ా" న#S�IంA, అపనమ4కసుÍ ల��
9ా"�I �ాల; "య!ంచును. 47474747 తన యజమ�ను" AతN  ��#S%S య	ం(fయ	
Zిదzపడక, అత" AతNమ	��ప�న జ#S%Sంపక ఉండ� �xసు"�I అTEక���న �ెబËల;
తగ	ల;ను. 48484848 అP�ే �ె>యక �ెబËలక; త%Sన పనుల; �ేZిన9ా"�I ����w
�ెబËల� తగ	ల;ను. ఎవ"�I ఎక;�వ%ా ఇయ� బ(ెT° 9ా"±దw  ఎక;�వ%ా
¬య¸తpరF; మనుషp�ల; ఎవ"�I ఎక;�వ%ా అపu%Sంత 49494949 TEను భ�!]ద
అ%S`9Eయ వAdJ"; అ�� ఇ��వర�³ రగ	ల;��" మండవలsన" PQం��
�ÅరFచుTx`ను. 50505050 అP�ే TEను ��ందవలZిన బµ1ిN స4మ	న`��, అ�� T:ర9EరF
వరక; TET:ం�� ఇబËం��పడ�చుTx`ను. 51515151 TEను భ�! ]ద సమ�¥xనమ	
కల;గజ³య వAd Jన" ]రF తలంచు చుTx`#ా? �ాదు; ´éదమ	TE కల;గ
జ³యవAdJన" ]�� �ెప�చుTx`ను. 52525252 ఇప�ట-నుం(f ఒక ఇంట-లk
అPదుగ	రF 9EరFప(f, ఇదw#S�I V#�ధ మ	%ా మ	గ	¶ రFను, మ	గ	¶ #S�I V#�ధమ	%ా
PదwరFను ఉందురF. 53535353 తం(fK క;మ�రF"�I", క;మ�రFడ� తం(fK�I", త>6
క;మ�#?Nక;ను, క;మ�#?N త>6�I", అతN  �Åడ>�I", �Åడల; అతN క;ను V#�ధుల;%ా
ఉందుర" �ె12uను. 54545454 మ#Sయ	 ఆయన జనసమ�హమ	ల�� ఇట6 T:ను ]రF



పడమటనుం(f మబ	Ë 12ౖ�I వచుdట చూచు నప�డ� 9ానవచుdచున`ద"
9:ంటTE �ెప�దురF; ఆల�%³ జరFగ	ను. 55555555 ద�fణప� %ా> VసరFట చూచునప�డ�
వడ%ా> ��టBC న" �ెప�దురF; ఆల�%³ జరFగ	ను. 56565656 9Eష¥xరFల�#ా, ]రF
భ�మ���ాశమ	ల 9:ౖఖ#S గ	#SNంప T:రFగ	దురF; ఈ �ాలమ	ను ]రF గ	#SNంప
T:రFగ#³ల? 57575757 ఏ�� Tx�య¹ ] అంతట ]రF Vమ#Sîంప#³ల? 58585858
9ా��ంచు9ా"�� కcడ అ¥��ా#S±దwక; వ� 9:ళØ6 చుండ%ా అత" �ేJనుం(f
త1ిuంచు��నుటక; ��K వలkTE పKయత`మ	 �ేయ	మ	, ల��x, అత(ొక9Eళ "ను`
Tx�య�¥�పJ±దwక; ఈడ�d��" ��వ�ను, Tx�య�¥�పJ "ను` బంట:K తpనక;
అపu%Sంచును, బంట:K తp "ను` �ెర¯ాలలk 9Eయ	ను. 59595959 వ� కడపట- �ాసు
�ె>6 ంచువరక; 9:ల;ప>�I #ాTE #ావ" �� �ెప�చుTx`నT:ను.

లc�ా సు9ారN 13లc�ా సు9ారN 13లc�ా సు9ారN 13లc�ా సు9ారN 13

1111 1ిల�తp గ>లయ	లsౖన ��ంద#S రకNమ	 9ా#S బల;ల�� క>1ియ	ం(ెను. ఆ
�ాలమ	న అక�డనున` ��ందరF ఆ సంగJ P�సు�� �ెపu%ా 2222 ఆయన 9ా#S��
ఇట6 T:నుఈ గ>లయ	ల; అట-C  ©̈ంసల; ��ం��నందున 9ారF
గ>లయ	లంద#SకంటM �ాప�ల" ]రF తలంచు చుTx`#ా? 3333 �ార" ]��
�ెప�చుTx`ను; ]రF మ�రFమనసుq ��ంద"PQడల ]రందరFను ఆల�%³
నhంతpరF. 4444 మ#Sయ	 Zిలkయమ	లk" %�ప�రమ	 ప(f చAdన ఆ
పదుT:"!��మం��, PQర�షల�మ	లk �ాప�ర మ	న`9ారంద#SకంటM
అప#ాధుల" తలంచుచుTx`#ా? 5555 �ార" ]�� �ెప�చుTx`ను; ]రF
మ�రFమనసుq ��ంద"PQడల ]రందరFను ఆల�%³ నhంతpరF. 6666 మ#Sయ	



ఆయన 9ా#S�� ఈ ఉపమ�నమ	 �ె12uను ఒక మనుషp�" �xK m��టలk
అం¸రప� �ెట�C కట- Txటబ(f య	ం(ెను. అతడ� �x" పండ�6  9:దక వAd
నప�డ� ఏ!య	 �ొరకల�దు 7777 గనుక అతడ� ఇ��%� మ�(ేండ6 నుం(f TEను ఈ
అం¸రప� �ెటBC న పండ�6  9:దకవచుdచుTx`ను %ా" P�!య	 �ొరకల�దు;
�º"" న#S�I9Eయ	మ	, �º"వలన ఈ భ�!య	 ఏల వ�రÍ��� ��వలsన"
�xK m��ట మ�>�� �ె12uను. 8888 అP�ే 9ాడ� అయ��, TEను �x"చుటBC  తKV�,
PQరFవ� 9Eయ	మటBC క; ఈ సంవతqరమ	కcడ ఉండ"మ	4; 9999 అ�� ఫ>ంAన
స#S, ల�"PQడల న#S�IంA9Eయ	మ" అత"�� �ె12uను. 10101010 VW\ా ంJ ��నమ	న
ఆయన ±క సమ�జమం��రమ	లk బ¢¥�ంచుచున`ప�డ� 11111111 పదుT:"!��
ఏండ6 నుం(f బల ß̈న పరచు దయ�మ	 పట-Cన ±క ZీN � అచdట నుం(ెను. ఆ��
నడ�మ	 వం%S��P PQంత మ�తKమ	ను చక�%ా "ల;వబడల�క;ం(ెను. 12121212
P�సు ఆ��ను చూA, రమ4" 1ి>A అమ�4,  బల ß̈నతనుం(f Vడ�దల
��ం�� య	Tx`వ" ఆ���� �ె1ిu 13131313 ఆ��]ద �ేతpల;ంచ %ాTE ఆ�� చక�%ా
"ల;వబ(f �ేవ�" మ ©̈మపర�ెను. 14141414 P�సు VW\ా ంJ��నమ	న
స�సÍపరAనందున ఆ సమ�జ మం��రప� అ¥��ా#S �Åపమ	�� మం(fప(f,
జనసమ�హ మ	ను చూAప"�ేయద%Sన ఆరF ��నమ	ల; కలవ� గనుక ఆ
��నమ	లలkTE వAd స�సÍత��ందు(f; VW\ా ంJ��న మందు #ావదw" �ె12uను. 15151515
అందుక; పKభ	వ� 9Eష¥xరF ల�#ా, ]లk పKJ9ాడ�ను VW\ా ంJ��నమ	న తన
PQదుw T:ౖనను %ా(fదT:ౖనను %ా(f±దwనుం(f V1ిu, ��ల; ��"��P, ళØ6
12టBC ను గ�x. 16161616 ఇ��%� పదుT:"!�� ఏండ6 నుం(f ¯ా�xను బం¥�ంAన
అబµK }మ	 క;మ�#?NPQ�న PÀ��ను VW\ా ంJ��నమందు ఈ కట6 నుం(f V(f1ింప



దగ�x? అ" అత"�� �ె12uను. 17171717 ఆయన ఈ మ�టల; �ె1ిuనప�డ� ఆయన
T:��#SంAన 9ారందరF Zిగ	¶ ప(f#S; అP�ే జనసమ�హమంతయ	 ఆయన �ేZిన
ఘన �ార�మ	ల"`ట-" చూA సం��Ìిం�ెను. 18181818 ఆయన�ేవ�" #ాజ�మ	 �ే""
��>య	న`��? �ే"�� �x" ��ల;N ను? 19191919 ఒక మనుషp�డ� ¬Zి��" ��P తన
��టలk9EZిన ఆవ%Sంజను ��>య	న`��. అ�� 12#S%S వృmమ�PQను;
ఆ�ాశప{ల; �x" ��మ4ల యందు "వZిం�ెనT:ను. 20202020 మరల ఆయన�ేవ�"
#ాజ� మ	ను �ే"�� ��ల;N ను? 21212121 ఒక ZీN � ¬Zి��", అంతయ	 ప�>Zి ��ంగ	వరక;
మ�డ� క;ంచమ	ల 1ిం(fలk �xA 12ట-Cన ప�ల6 " 1ిం(f" ��>య	న`ద"
�ె12uను. 22222222 ఆయన PQర�షల�మ	నక; పKయ�ణ��� ��వ�చు బ¢¥�ంచుచు
పటCణమ	లలkను %\ా మమ	లలkను సం�x రమ	 �ేయ	చుం(ెను. 23232323 ఒకడ�
పKభ	9ా, రmణ��ందు 9ారF ����wమం�ేTx? అ" ఆయన నడ�గ%ా 24242424 ఆయన
9ా#S" చూAఇరFక; �x�రమ	న పK9Ehంప ��#ాడ�(f; అTEక;ల; పK9Ehంప
¸తpరF %ా" 9ా#Sవలన �ాద" ]�� �ెప�చుTx`ను. 25252525 ఇంట- యజమ�నుడ�
ల�A తల;ప�9EZిన తరF9ాత ]రF 9:ల;పల ">A తల;ప� తట-C  అయ��, మ�క;
తల;ప� ¬య	మ" �ెపu Txరం�ంA నప�డ� 26262626 ఆయన ] #?క�(f9ా#�
!మ	4ను ఎరFగన" ఉతN రమ	 ]�� �ెప�ను. అందుక; ]రF సమ	ఖ
మందు �¤మ	 J" �xK గ	చుంట-�¤; వ� మ� �ధులలk బ¢¥�ంAJ9E అ" �ెపu
¯ాగ	దురF. 27272727 అప�(xయన] #?క�(f9ా#� !మ	4ను ఎరFగన" ]�� �ెప�
చుTx`ను; అక\మమ	 �ేయ	 ]రందరF Tx ±దwనుం(f �¾ల%S��ండ" �ెప�ను.
28282828 అబµK }మ	 ఇ¯ాqక; య��Åబ	ల;ను సకల పKవకNల;ను �ేవ�" #ాజ�మ	లk
ఉండ�టయ	, ]రF 9:ల;ప>�I ��K యబడ�టయ	, ]రF చూచునప�డ� ]రF



ఏడ�dచు పండ�6  ��రFక; దురF. 29292929 మ#Sయ	 జనుల; త�రFuనుం(fయ	
పడమట నుం(fయ	 ఉతN రమ	నుం(fయ	 ద�fణమ	నుం(fయ	వAd, �ేవ�"
#ాజ�మందు కcరFdందురF. 30303030 ఇ��%� కడపట- 9ా#Sలk ��ందరF nదట-
9ారగ	దురF, nదట-9ా#Sలk ��ందరF కడపట- 9ారగ	దుర" �ె12uను. 31313131 ఆ
గ(fయలkTE ��ందరF ప#Sసయ	�ల; వAd Vక�డనుం(f బయల;�ే#S ��మ	4;

Á̈#�దు "ను` చంప %�రFచుTx`డ" ఆయన�� �ెపu%ా 32323232 ఆయన 9ా#S"
చూA]రF 9:È6 , ఆ నక��� ఈల�గ	 �ెప�(f ఇ��%� TEడ�ను #³ప�ను TEను
దయ�మ	లను 9:ళ6  %tటBC చు (#�గ	లను) స�సÍపరచుచునుం(f మ�డవ ��నమ	న
ప�రÞ Zి��z  ��ం�ెదను. 33333333 అPనను TEడ� #³ప� ఎల;6 ం(f Tx ��K వను TEను
��వ�చుండవలsను; పKవకN PQర�షల�మ	 నక; 9:ల;పల నhంప వల6 పడదు. 34343434
PQర�షల�మ�, PQర�షల�మ�, పKవకNలను చంప�చు, ±దwక; పంప
బ(fన9ా#S" #ాళ6�� ��టBC చు ఉండ��xTx, �Å(f తన 1ిల6 లను తన #?క�ల �I\ంద
ఏల�గ	 �ేరFd��నుT° ఆల�%³ ఎT°` మ�రFల; TEను  1ి6 లలను �ేరFd��నవలsన"
య	ంట-"%ా" ] #tల6 క��J#S. 35353535 ఇ��%� ] Pల;6  ]క; �ాడ�%ా
Vడ�వబడ�చున`��పKభ	వ� 1Lరట వచుd9ాడ� సుN Jంపబడ�ను%ాక" ]రF
�ెప�వరక; ]రF నను` చూడర" ]�� �ెప�చుTx`నT:ను.

లc�ా సు9ారN 14లc�ా సు9ారN 14లc�ా సు9ారN 14లc�ా సు9ారN 14

1111 VW\ా ంJ��నమ	న ఆయన ´¢జనమ	 �ేయ	టక; ప#Sసయ	�ల అ¥��ారFలలk
ఒక" Pంట-లk"�I 9:È6నప�డ�, ఆయన ఏ! �ేయ	T° అ" 9ా#ాయనను
క"12టBC  చుం(f#S. 2222 అప�డ� జలkదర #�గమ	గల ±కడ� ఆయన PQదుట



ఉం(ెను. 3333 P�సు VW\ా ంJ��నమ	న స�సÍపరచుట Tx�యమ� �ా�x? 4444 అ"
ధర4Wా¯�N  ప�ేశ క;లను ప#Sసయ	�లను అడ�గ%ా 9ార�రక;ం(f#S. అప� (xయన
9ా"" �ేర�ºZి స�సÍపరA పం1ి9EZి 5555 ]లk ఎవ" %ా(fదPQ�నను ఎదwPనను
గ	ంటలk ప(fనPQడల VW\ా ంJ��నమ	న �x"" 12ౖ�I ¬య(x? అ" 9ా#S న(f
%?ను. 6666 ఈ మ�టలక; 9ారF ఉతN రమ	 �ెపuల�క��P#S. 7777 1ిల;వబ(fన9ారF
´¢జనపం�IN" అగ\1ీఠమ	ల; ఏరuరచు ��నుట చూA ఆయన 9ా#S�� ఈ
ఉపమ�నమ	 �ె12uను. 8888 "T:`వ#?rనను 12ం(f6 Vందుక; 1ి>Aనప�డ� అగ\1ీఠమ	
]ద కcరFdండవదుw ; ఒక9Eళ కంటM ఘనుడ� అత" �ేత 1ిల;వబడ%ా 9999
"ను`ను అత"" 1ి>Aన9ాడ� వAd ఇత"�I �bట-మ4" �� �ెప�ను, అప�డ�
వ� Zిగ	¶  ప(f కడపట- �bటBన కcరFdండ¯ాగ	దువ�. 10101010 అP�ే వ�
1ిల;వబ(f నప�డ�, "ను` 1ి>Aన9ాడ� వAdZL` ©̈ తp(x, 12ౖ�bట-�I ��మ4"
�� �ెప�ల�గ	న వ� ��P కడపట- �bటBన కcరFdండ�మ	; అప�డ�
��కcడ కcరFdండ� 11111111 తను` �xను ¼̈Adంచు��ను పKJ9ాడ�ను
త%S¶ంపబడ�ను; తను`�xను త%S¶ంచు��ను9ాడ� ¼̈Adంపబడ�న" �ె12uను. 12121212
మ#Sయ	 ఆయన తను` 1ి>Aన9ా"�� ఇట6 T:నువ� పగట- Vం�ైనను #ాJK
Vం�ైనను �ేయ	నప�డ�,  ZL` ©̈తpలT:ౖనను  స�దరFలT:ౖనను 
బంధువ�ల T:ౖనను ధనవంతpలగ	  ��రFగ	9ా#ST:ౖనను 1ిల;వవదుw ; 9ారF
ఒక9Eళ "ను` మరల 1ిల;తpరF గనుక క; పKతp�ప �ారమ	 కల;గ	ను. 13131313
అP�ే వ� Vందు �ేయ	నప�డ� áదలను అంగ ß̈నులను క;ంట-9ాండKను
గ	\ (fi9ాండKను 1ిల;వ�మ	. 14141414 క; పKతp�ప�ారమ	 �ేయ	టక; 9ా#S �³!య	
ల�దు గనుక వ� ధను�డవగ	దువ�; Jమంతpల ప�నరF�xÍ నమందు వ�



పKతp�ప�ారమ	 ��ందుదువ" �ె12uను. 15151515 ఆయన�� కcడ ´¢జనపం�IN"
కcరFdం(fన9ా#Sలk ఒకడ� ఈ మ�టల; V"�ేవ�" #ాజ�మ	లk ´¢జనమ	
�ేయ	9ాడ� ధను�డ" ఆయన�� �ెపu%ా 16161616 ఆయన అత"�� "ట6 T:నుఒక
మనుషp�డ� %tపu Vందు �ేPంA అTEక;లను 1ి>�ెను. 17171717 Vందు�ాలమందు
అతడ� ఇప�డ� Zిదz���య	న`��, రండ" 1ిల;వబ(fన9ా#S�� �ెప�టక; తన
�xసు" పం12ను. 18181818 అP�ే 9ారందరF ఏకమనసుq�� T:పమ	ల; �ెపu ¯ా%S#S.
nదట-9ాడ�TETUక ��లమ	 ��"య	Tx`ను, అవశ�మ	%ా 9:È6  �x"
చూడవలsను, నను` m!ంపవలsన" "ను` 9Eడ� ��నుచుTx`న 19191919
మ#SPQకడ�TEను అPదు జతల PQడ6 ను ��"య	Tx`ను, 9ాట-" ప#§�fంప
9:ళØ6 చుTx`ను, నను` m!ంపవలsన" 9Eడ���నుచుTx`నT:ను. 20202020 మ#S
±కడ�TETUక ZీN �" V9ాహమ	 �ేZి��Tx`ను; అందు�ేత TEను #ాల�నT:ను. 21212121
అప�(x �xసుడ� J#S%S వAd PÀ మ�టల; తన యజమ�ను"�I
�ె>యజ³య%ా, ఆ Pంట- యజ మ�నుడ� �Åపప(fవ� త�ర%ాపటCణప�
�ధులలk"�I" సందులలk"�I" 9:È6 , áదలను అంగ ß̈ను ల 22222222 అంతట
�xసుడ� పKభ	9ా, 9ాజj® 1ింAనటBC  �ేZిJ"%ా" Pంకను �bటBన`ద"

�ె12uను. 23232323 అందుక; యజమ�నుడ�--Tx Pల;6  "ండ� నటB6  వ�
#ాజమ�ర¶మ	లలk"�I" కం�ెలలk"�I" 9:È6  లkప>�I వచుdటక; అక�(f9ా#S"
బలవంతమ	 �ేయ	మ	; 24242424 ఏలయన%ా 1ిల;వబ(fన ఆ మనుషp�లలk
ఒకడ�ను Tx Vందు రFAచూడడ" ]�� �ెప�చుTx`నT:ను. 25252525 బహÑ
జనసమ�హమ	ల; ఆయన��కcడ 9:ళØ6  చున`ప�డ� ఆయన 9ా#SతటBC  J#S%S
26262626 ఎవ(ైనను Tx ±దwక; వAd తన తం(fK" త>6" ´µర�ను 1ిల6 లను అన`



దమ	4లను అక��ెలs6 ండKను తన �Kా ణమ	ను స} �ే�Ìింపక;ంటä 9ాడ� Tx
hషp�డ� �ాTEరడ�. 27272727 మ#Sయ	 ఎవ(ైనను తన Zిల;వను ¹Zి��" నను`
9:ంబ(fంప" PQడల 9ాడ� Tx hషp�డ� �ాTEరడ�. 28282828 ]లk ఎవ (ైనను ఒక
%�ప�రమ	 కట-C ంప %�#Sన PQడల �x"" ��న¯ా%Sంచుటక; �ావలZిన�� తన
±దw ఉన`�ో ల��ో అ" కcరFdం(f తగ	ల;బ(f nదట లsక�చూచు��న(x? 29292929
చూచు��న"PQడల అతడ� �x" ప�Tx��9EZి, ఒక9Eళ �x"" ��న¯ా%Sంప ల�క
��Pనందున 30303030 చూచు9ారం దరFఈ మనుషp�డ� కటC  nదల;12టMCను %ా"
��న ¯ా%Sంపల�క ��PQన" అత" చూA PQగ�xÈ �ేయ ¯ాగ	దురF. 31313131
మ#Sయ	 ఏ #ాజ?ౖనను మ#S±క #ాà�� య	దzమ	 �ేయబ¢వ�నప�డ�
తన]���I ఇరFవ��9Eల మం���� వచుd9ా"" ప��9Eలమం���� ఎ��#Sంప శ�IN
తనక; కల�ో ల��ో అ" కcరFdం(f nదట ఆలk Aంప(x? 32323232 శ�IN ల�"PQడల
అత(fంకను దూరమ	%ా ఉన`ప�(ే #ాయబµరమ	 పం1ి సమ�¥xనమ	 �ేZి��న
చూచును గ�x. 33333333 ఆ పK�ార�¤ ]లk తనక; క>%Sన దంతయ	 V(fA
12టC"9ాడ� Tx hషp�డ� �ాTEరడ�. 34343434 ఉప� మంA�ే%ా" ఉప� "¯ాqర����ే
�ే"వలన �x"�I ¯ారమ	 కల;గ	ను? 35353535 అ�� భ�!�?rనను ఎరFవ��?rనను
ప"�I#ాదు గనుక �x"" బయట �ార9Eయ	దురF. Vను టక; �ెవ�ల;గల9ాడ�
Vనును%ాక అ" 9ా#S�� �ె12uను.

లc�ా సు9ారN 15లc�ా సు9ారN 15లc�ా సు9ారN 15లc�ా సు9ారN 15

1111 ఒకప�డ� సమసN���న సుంకరFల;ను �ాప�ల;ను ఆయన బ¢ధ Vనుటక;
ఆయన దగ¶రక; వచుdచుండ%ా 2222 ప#Sసయ	�ల;ను WాసుN  ల;ను అ��



చూAఇతడ� �ాప�లను �ేరFd��" 9ా#S�� కcడ ´¢జనమ	 �ేయ	చుTx`డ"
�xల సణ	గ	��"#S. 3333 అందు�ాయన 9ా#S�� ఈ ఉపమ�నమ	 �ె12uను 4444 ]లk
ఏ మనుషp�"�?rనను నూరF %tఱÃల; క>%S య	ండ%ా 9ాట-లk ఒకట-
త1ిu��PనPQడల అతడ� �¾ంబ�� �¾!్మ��ంట-" అడVలk V(fA12ట-C ,
త1ిu��P న�� �ొరక;వరక; �x"" 9:దక 9:ళ6(x? 5555 అ�� �ొర�I నప�డ�
సం��షమ	�� �x"" తన భ	జమ	ల]ద 9EZి ��" Pంట-�I వAd తన
ZL` ©̈తpలను ��రFగ	9ా#S" 1ి>A 6666 ]రF Tx��కcడ సం��Ìించు(f; త1ిu
��Pన Tx %tఱÃ  �ొర�Iనద" 9ా#S�� �ెప�ను గ�x. 7777 అటBవలs మ�రFమనసుq
అక�రల�" �¾ంబ�� �¾!్మ�� మం�� Jమంతpల Vషయ��� కల;గ	
సం��షమ	కంటM మ�రFమనసుq ��ందు ఒక� �ా1ి Vషయ��� పరలaక మందు
ఎక;�వ సం��ష 8888 ఏ ZీN ��?rనను ప�� 9:ం(f Txణమ	ల;ండ%ా 9ాట-లk ఒక Txణమ	
��%tటBC ��ంటM ఆ�� �ºపమ	 9:>%SంA Pల;6  ఊ(fd అ�� �ొరక;వరక; జjగ\తN %ా
9:దక�x? 9999 అ�� �ొర�Iనప�డ� తన �ె>క�ెN లను ��రFగ	9ా#S" 1ి>A Tx�� కcడ
సం��Ìించు(f, TEను ��%tటBC ��"న Txణమ	 �ొర�Iనద" 9ా#S�� �ెప�ను గ�x. 10101010
అటB వలs మ�రFమనసుq ��ందు ఒక �ా1ి Vషయ��� �ేవ�" దూతలPQదుట
సం��షమ	 కల;గ	న" ]�� �ెప� చుTx`నT:ను. 11111111 మ#Sయ	 ఆయన
ఇట6 T:నుఒక మనుషp�"�I ఇదwరF క;మ�రFల;ం(f#S. 12121212 9ా#Sలk Aన`9ాడ�తం(öK,
ఆZిN లk Txక;వచుd ´µగ!మ4" తన తం(fK నడ� గ%ా, అతడ� 9ా#S�I తన ఆZిN "
పంA12టMCను. 13131313 ��"`��నమ	లsౖన తరF 9ాత ఆ Aన` క;మ�రFడ� సమసNమ	ను
కcరFd��" దూర �ేశమ	నక; పKయ�ణ��� ��P, అచdట తన ఆZిN "
దు#ా�~�ారమ	వలన �ాడ��ేZ2ను. 14141414 అదంతయ	 ఖరFd �ేZిన తరF9ాత ఆ



�ేశమందు %tపu కరవ� #ా%ా 9ాడ� ఇబËం�� పడ ¯ా%S, 15151515 9:È6  ఆ �ేశసుÍ లలk
ఒక"�ెంత జ³#?ను. అతడ� పందులను �¤ప�టక; తన ��లమ	లలk"�I 9ా""
పం12ను. 16161616 9ాడ� పందుల; Jను ��టBC �� తన కడ�ప� "ంప���న అశప(ెను
%ా" PQవడ�ను 9ా" �³!య	 ఇయ�ల�దు. 17171717 అP�ే బ	��z  వAdనప�డ�
9ాడ�Tx తం(fK±దw  ఎం��మం�� కc>9ాండKక; అన`మ	 సమృ��z %ా ఉన`��,
TET:ౖ�ే ఇక�డ ఆక>�I చAd��వ� చుTx`ను. 18181818 TEను ల�A Tx తం(fK±దwక;

9:È6--తం(öK, TEను పరలkకమ	నక; V#�ధమ	%ాను  PQదుటను �ాపమ	
�ేZిJ"; 19191919 ఇక]దట  క;మ�రFడన" అ" 1ించు��నుటక; ãగ	�డను
�ాను; నను`  కc> 9ా#Sలk ఒక"%ా 12టBC ��నుమ" అత"�� �ెప�దు
నను��", ల�A తం(fK±దwక; వ�ెdను. 20202020 9ా(fంక దూర మ	%ా ఉన`ప�డ�
తం(fK 9ా"" చూA క"కరప(f, పరF%?JN  9ా" ��డ]దప(f మ	దుw 12టBC ��T:ను.
21212121 అప�డ� ఆ క;మ�రFడ� అత"��తం(öK, TEను పరలkక మ	నక; V#�ధమ	%ాను
 PQదుటను �ాపమ	 �ేZిJ"; ఇక]దట  క;మ�రFడన"
అ"1ించు��నుటక; ãగ	� డను �ానT:ను. 22222222 అP�ే తం(fK తన �xసులను
చూA పKశసN  వసN �మ	 త�ర%ా �ెAd �"�Iకట-C , �" �ేJ�I ఉంగరమ	 12ట-C ,
�ాదమ	లక; �ెప�ల; �¾(f%Sంచు(f; 23232323 ��\ V�న దూడను �ెAd వ¥�ంచు(f,
మనమ	 J" సం��షపడ�దమ	; 24242424 ఈ Tx క;మ�రFడ� చ"��P మరల
బK���?ను, త1ిu��P �ొర�?న" �ె12uను; అంతట 9ారF సం��షపడ¯ా%S#S. 25252525
అప�డ� అత" 12దw  క;మ� రFడ� ��లమ	లk ఉం(ెను. 9ాడ� (��లమ	నుం(f)
వచుdచు ఇంట-దగ¶రక; #ా%ా, 9ాద�మ	ల;ను Txట�మ	ను జరFగ	ట V" 26262626
�xసులలk ఒక" 1ి>AఇV ఏ!ట" అడ�గ%ా 27272727 ఆ �xసుడ� అత"��



తమ	4డ� వAd య	Tx`డ�, అతడ� తన ±దwక; సుర�fతమ	%ా వAd
నందున  తం(fK ��\ V�న దూడను వ¥�ం�ెనT:ను. 28282828 అP�ే అతడ� �Åపప(f
లkప>�I 9:ళ6TUల6 క ��PQను గనుక అత" తం(fK 9:ల;ప>�I వAd (లkప>�I
రమ4") బJమ�ల;��T:ను. 29292929 అందుకతడ� తన తం(fK��ఇ��%�
P"`P�ండ6 నుం(f "ను` ZLVంచుచుTx`TE,  ఆజ®ను TET:న`డ�ను ]రల��ే;
అPనను Tx ZL` ©̈తpల�� సం��షపడ�నటB6  వ� Tx�?న`డ�ను ఒక �¤క 30303030
అP�ే  ఆZిN " 9Eశ�ల�� J" 9EZిన PÀ  క;మ�రFడ� #ా%ాTE �"��రక;
��\ V�న దూడను వ¥�ంAJవ" �ె12uను. 31313131 అందుకతడ�క;మ�రF(x, 
9:ల6 ప�డ�ను Tx��కcడ ఉTx`వ�; Txవ"`య	 V, 32323232 మనమ	 సం��షప(f
ఆనం��ంచుట య	కN�¤; ఈ  తమ	4డ� చ"��P J#S%S బK���?ను, త1ిu��P
�ొర�?న" అత"�� �ె12uను.

లc�ా సు9ారN 16లc�ా సు9ారN 16లc�ా సు9ారN 16లc�ా సు9ారN 16

1111 మ#Sయ	 ఆయన తన hషp�ల�� ఇట6 T:ను ఒక ధనవంతp"±దw ఒక
గృహ"#ా�హక;డ�ం(ెను. 9ా డత" ఆZిN " �ాడ��ేయ	చుTx`డ" అత"±దw
9ా" ]ద TEరమ	 ¹పబడ%ా 2222 అతడ� 9ా" 1ి>1ింA"ను`గ�#Sd TEను
Vనుచున` PÀ మ�ట ఏ!ట-?  గృహ"#ా�హకత�ప� లsక� అపu%Sంచుమ	;
వ� ఇక ]దట గృహ"#ా�హక;డ9:ౖ య	ండ వల6 �ాద" 9ా"�� �ె12uను. 3333 ఆ
గృహ"#ా�హక;డ� తనలk �xనుTx యజమ�నుడ� ఈ గృహ"#ా�హ కత�ప�
ప"లkనుం(f నను` ¬Zి9Eయ	ను గనుక TEను ఏ! �ేతpను? తKవ�ల�ను,
�m��తN  Zిగ	¶ పడ�చుTx`ను. 4444 నను` ఈ గృహ"#ా�హ కత�ప� ప"నుం(f



�¾ల%Sంచునప�డ� 9ారF నను` తమ Pండ6 లk"�I �ేరFd��నునటB6  ఏ!
�ేయవలsT° Txక; �ె>య	నను��", 5555 తన యజమ�ను" రFణసుÍ లలk
ఒ���క�" 1ి>1ింAవ� Tx యజమ�ను"�I ఎంత అAdయ	Tx`వ"
nదట-9ా" న(f%?ను. 6666 9ాడ� నూరF మణ	గ	ల నూT: అ" �ెపu%ావ�  *ట-
¬Zి ��" త�ర%ా కcరFdం(f P�బ�� మణ	గ	ల" 9Kా Zి ��మ4" 9ా"�� �ె12uను.
7777 తరF9ాత 9ాడ�వ� ఎంత అAdయ	Tx`వ" మ#S±క" నడ�గ%ా 9ాడ�
నూరF త�మ	ల %�ధుమల" �ె1ిuనప�డ�. 9ా"��వ�  *ట- ¬Zి��"
PQనుబ�� త�మ	ల" 9Kా Zి��మ4" �ె12uను. 8888 అTx�యసుÍ (ైన ఆ
గృహ"#ా�హక;డ� య	�IN%ా నడ�చు��T:న" 9ా" యజ మ�నుడ� 9ా"
��చుd��T:ను. 9:ల;గ	 సంబంధుల కంటM ఈ లkక సంబంధుల; తమ
తరమ	నుబట-C  చూడ%ా య	�INపరF 9999 అTx�యప� Zి#Sవలన ]క; ZL` ©̈తpలను
సం�ా��ంచు��ను(f; ఎందుకన%ా ఆ Zి#S !మ	4ను వ��> ��వ�నప�డ� 9ారF
"త����న "9ాసమ	లలk !మ	4ను �ేరFd��ందుర" ]�� �ెప�చుTx`న 10101010
!�I�> ��ం�ెమ	లk నమ4కమ	%ా ఉండ�9ాడ� ఎక;�వలkను నమ4కమ	%ా
ఉండ�ను; !�I�> ��ం�ెమ	లk అTx�య మ	%ా ఉండ�9ాడ� ఎక;�వలkను
అTx�యమ	%ా ఉండ�ను. 11111111 �ాబట-C  ]రF అTx�యప� Zి#S Vషయ మ	లk
నమ4కమ	%ా ఉండ"PQడల సత����న ధనమ	ను ఎవరF ] వశమ	
�ేయ	ను? 12121212 ]రF పరFల ¯�మ	4 Vష యమ	లk నమ4కమ	%ా ఉండ"PQడల
] ¯�ంత���న�� ]క; ఎవ(fచుdను? 13131313 ఏ ZLవక;డ�ను ఇదwరF యజమ�ను
లను ZLVంపల�డ�; 9ాడ� ఒక" �ే�ÌింA ఒక" 1LK!ం చును, ల�క ఒక"
అనుస#SంA ఒక" తృణ÷క#Sంచును; ]రF �ేవ�"" Zి#S" ZLVంప ల�ర" �ె12uను.



14141414 ధTx1Lmగల ప#Sసయ	�ల; ఈ మ�టల"`య	 V" ఆయనను
అపహZించుచుండ%ా 15151515 ఆయన ]రF మను షp�లPQదుట Jమంతpల"
అ"1ించు��ను9ారF %ా" �ేవ�డ� ] హృదయమ	లను ఎరFగ	ను.
మనుషp�లలk ఘనమ	%ా ఎంచబడ�న�� �ేవ�" దృÌిC �I అసహ�మ	. 16161616
ã}ను �ాలమ	వరక; ధర4WాసN � మ	ను పKవకNల;ను ఉం(f#S; అపuట-నుం(f
�ేవ�" #ాజ� సు9ారN పKకట-ంప బడ�చున`��; పKJ9ాడ�ను ఆ #ాజ�మ	లk
బలవంత మ	%ా జ�రబడ�చుTx`డ� 17171717 ధర4WాసN �మ	లk ఒక ��ల6 Pన త1ిu
��వ�టకంటM ఆ�ాశమ	ను భ�!య	 గJంA��వ�ట సులభమ	. 18181818 తన
´µర�ను VడTx(f, మ#S±క�ెను V9ాహమ	 �ేZి��ను పKJ9ాడ� వ��చ
#SంచుచుTx`డ�; భరNను V(fAన�x"" V9ాహమ	 �ేZి ��ను9ాడ� వ��
చ#SంచుచుTx`డ�. 19191919 ధనవంతp(ొకడ�ం(ెను. అతడ� ఊ�xరంగ	 బటC  ల;ను
సన`ప� Txర వసN �మ	ల;ను ధ#Sంచు��" పKJ ��నమ	 బహÑ%ా
సుఖపడ�చుండ�9ాడ�. 20202020 ల�జరF అను ఒక ద#SదుK డ�ం(ెను. 9ాడ� క;రFప�ల��
"ం(fన9ా(ై ధనవంతp" Pంట- 9ా�Iట ప(fయ	ం(f 21212121 అత" బల6 ]ద నుం(f
పడ� #tటMCమ	క�ల�� ఆక> ¬రFd��న %�#?ను; అం�ే�ాక క;క�ల; వAd 9ా"
క;రFప�ల; Tx�?ను. 22222222 ఆ ద#SదుK డ� చ"��P �ేవదూతల�ేత అబµK }మ	
#tమ	4న (ఆను��నుటక;) ��"��బ(ెను. ధనవంతpడ� కcడ చ"��P
�ాJ12టCబ(ెను. 23232323 అప�డతడ� �ా�x ళమ	లk బµధపడ�చు, కను`లsJN
దూరమ	నుం(f అబµK  }మ	ను అత" #tమ	4న (ఆను��"య	న`) ల�జరFను

చూA 24242424 తం(fK9:ౖన అబµK }మ�, Txయందు క"కర ప(f, తన 9EK>��నను--
ళ6లkమ	ంA Tx Txల;కను చల�6 రFdటక; ల�జరFను పంప�మ	; TEను ఈ



అ%S`జj�లలk య�తనపడ� చుTx`న" �³కల;9EZి �ె 25252525 అందుక; అబµK }మ	 -
క;మ�రF(x, వ�  yVత�ాలమందు �IషC���నటBC  సుఖమ	 అనుభVంAJV,
ఆల�గ	నTE ల�జరF కషCమ	 అనుభVం�ెన" జj® పకమ	 �ేZి��నుమ	; ఇప�(ై�ే
9ాడ� ఇక 26262626 అం�ే�ాక ఇక�డనుం(f ] ±దwక; �xట %�రF9ారF �xట-
��జjలక;ండ�నటB6 ను, అక�(f 9ారF మ�±దwక; �xట- #ాజjలక;ండ�నటB6 ను,
మ�క;ను ]క;ను మధ� మ} అ%ాధమ	ంచబ(fయ	న`ద 27272727 అప�డతడ�తం(öK,
ఆల�%?r�ే Tx కPదు గ	రF స�దరFల;Tx`రF. 28282828 9ారFను ఈ 9Eదనకర���న
సÍలమ	నక; #ాక;ండ 9ా#S�I ¯ాm�!చుdట�?r Tx తం(fK Pంట-�I 9ా"

పంపవలsన" "ను` 9Eడ���నుచుTx` నT:ను. 29292929 అందుక; అబµK }మ	--
9ా#S±దw ¹ÌLయ	 పKవకN ల;ను ఉTx`రF; 9ా#S మ�టల; Vనవలsన" అత"��
�ెపu%ా 30303030 అతడ�తం(fK9:ౖన అబµK }మ�, ఆల�గ	 అనవదుw ; మృతpలలkనుం(f
ఒకడ� 9ా#S±దwక; 9:È6న PQడల 9ారF మ�రFమనసుq ��ందుదుర" �ె12uను.
31313131 అందుకతడ�¹ÌLయ	 పKవకNల;ను (�ె1ిuన మ�టల;) 9ారF Vన"PQడల
మృతpలలk నుం(f ఒకడ� ల�Aనను 9ారF నమ4ర" అత"�� �ె12uనT:ను.

లc�ా సు9ారN 17లc�ా సు9ారN 17లc�ా సు9ారN 17లc�ా సు9ారN 17

1111 ఆయన తన hషp�ల�� ఇట6 T:ను అభ�ంతరమ	ల; #ాక��వ�ట అ¯ాధ�మ	�ా"
అV ఎవ"వలన వచుdT° 9ా"�I శ\మ. 2222 9ా(ö Aన`9ా#Sలk ఒక"�I
అభ�ంతరమ	 కల;గజ³య	టకంటM 9ా" ��డక; JరF గట-#ాP కటCబ(f
సమ	దKమ	లk పడ�ోKయబడ�ట 9ా"�I �¤ల;. 3333 ] Vషయ��� ]#³ జjగ\తN %ా
ఉండ�(f.  స� దరFడ� త1ిuదమ	 �ేZినPQడల అత" గ��w ంచుమ	; అతడ�



మ�రFమనసుq ��ం��న PQడల అత" m!ంచుమ	. 4444 అతడ� ఒక ��నమ	న
ఏడ�మ�రFల; PQడల త1ిuదమ	 �ేZి P�డ� మ�రFల;
9:ౖప�J#S%Sమ�రFమనసుq ��ం��J న"నPQడల అత" m!ంపవలsనT:ను. 5555
అ��సNల;ల;మ� VWా�సమ	 వృ��z��ం��ంచుమ" పKభ	వ��� �ెపu%ా 6666
పKభ	వ�]రF ఆవ%Sంజంత VWా�సమ	 గల9ా#?r�ే ఈ కంబÈ�ెటBC ను చూAవ�
9Eళ6��కcడ 12ల6 %Sంపబ(f సమ	దKమ	లk Txటబడ�మ" �ెప�నప�డ� అ�� ]క;
లkబడ�ను. 7777 దును`9ాడ� %ా" �¤ప�9ాడ� %ా" ]లk ఎవ"�?rన ఒక
�xసుడ�ండ%ా, 9ాడ� ��లమ	లkనుం(f వAd నప�డ�వ� ఇపu(ే 9:È6
´¢జనమ	 �ేయ	మ" 9ా"�� �ెప�Tx? �ెపuడ�. 8888 అం�ే�ాకTEను ´¢జనమ	
�ేయ	టక; ఏ���నను Zిదz  పరA, నడ�మ	 కటBC ��" TEను అన`�ానమ	ల;
ప�చుd ��నువరక; Txక; ప#S�xరమ	 �ేయ	మ	; అటBతరF9ాత వ�
అన`�ానమ	ల; ప�చ 9999 ఆ �xసుడ� ఆజj® 1ింపబ(fన పనుల; �ేZి నందుక;
9ాడ� దయచూ12న" 9ా"" ��చుdTx? 10101010 అటBవలs ]రFను ]క;
ఆజj® 1ింపబ(fనవ"`య	 �ేZిన తరF9ాత�¤మ	 "� పKãజక;ల���న
�xసులమ	, �¤మ	 �ేయవలZిన9E �ేZియ	Tx`మ" �ెప�డT:ను. 11111111 ఆయన
PQర�షల�మ	నక; పKయ�ణ��� ��వ�చు సమరయ గ>లయల మధ�%ా
9:ళØ6 చుం(ెను. 12121212 ఆయన ±క %ా\ మమ	లk"�I 9:ళØ6 చుండ%ా ప�� మం�� క;ష¡
#�గ	ల; ఆయనక; ఎదురF%ా వAd దూరమ	న ">A 13131313 P�సు పKభ	9ా,
మమ	4 కరFణÝంచుమ" �³కల; 9EZి#S. 14141414 ఆయన 9ా#S" చూA]రF 9:È6 ,
!మ	4ను య�జక;లక; కనుపరచు��నుడ" 9ా#S�� �ె12uను. 9ారF 9:ళØ6
చుండ%ా, �దుz లsౖ#S. 15151515 9ా#Sలk ఒకడ� తనక; స�సÍత కల;గ	ట చూA 16161616 %tపu



శబwమ	�� �ేవ�" మ ©̈మ పరచుచు, J#S%S వAd ఆయనక; కృతజ®�xసుN తpల;
�ె>6 ం చుచు, ఆయన �ాదమ	ల±దw ¯ా%Sలప(ెను; 9ాడ� సమరయ	డ�. 17171717
అందుక; P�సుప��మం�� �దుz లsౖ#S �ా#ా; ఆ �¾మ4ండ�గ	రF ఎక�డ? 18181818 ఈ
అను�డ� తపu �ేవ�" మ ©̈మపరచుటక; J#S%S వAdన9ా(ెవడ�ను
అగపడల��x అ" �ె1ిu 19191919 వ� ల�A��మ	4,  VWా� సమ	 "ను`
స�సÍపర�ెన" 9ా"�� �ె12uను. 20202020 �ేవ�" #ాజ���ప�డ� వచుdన"
ప#Sసయ	�ల; ఆయన న(f%Sనప�డ� ఆయన�ేవ�" #ాజ�మ	 పKత�mమ	%ా
#ాదు. 21212121 ఎందుకన%ా ఇ��%� �ేవ�" #ాజ�మ	 ] మధ�TE య	న`�� గనుక,
ఇ��%� Pక�డన", అ��%� అక�డన" �ెపu �ల;పడద" 9ా#S�I ఉతN ర !�ెdను.
22222222 మ#Sయ	 ఆయన తన hషp�ల�� ఇట6 T:నుమనుష� క;మ�రF" ��నమ	లలk
ఒక��నమ	 చూడవలsన" ]రF �ÅరF ��నమ	ల; వచుdను%ా" ]రF ఆ
��నమ	ను చూడరF. 23232323 9ారFఇ��%� Pక�డన" అ��%� అక�డన" ]��
�ె1ిuనPQడల 9:ళ6క;(f, 9:ంబ(fంప క;(f. 24242424 ఆ�ాశమ	 �I\ంద ఒక ��క;�నుం(f
��రFప���#SZి, ఆ�ాశమ	�I\ంద మ#S±క ��క;�న �³ల�గ	 పK�ాhంచుT°
ఆల�గ	న మనుష�క;మ�రFడ� తన ��నమ	న ఉండ�ను. 25252525 అP�ే మ	ందు%ా
ఆయన అTEక ©̈ంసల; ��ం�� PÀ తరమ	 9ా#S�ేత ఉ1L�fంపబడవలsను. 26262626
T°వహÑ ��నమ	లలk జ#S%SనటBC  మనుష�క;మ�రF" ��నమ	లలkను జరFగ	ను.
27272727 T°వహÑ ఓడలk"�I 9:È6న ��నమ	వరక; జనుల; Jనుచు �xK గ	చు
12ం(x6 డ�చు 12ం(f6  �Iయ�బడ�చు నుం(f#S; అంతలk జలపKళయమ	 వAd
9ా#Sనంద#S" Txశనమ	�ేZ2ను. 28282828 లkతp ��నమ	లలk జ#S%S నటBC ను జరFగ	ను.
జనుల; Jనుచు �xK గ	చు ��నుచు అమ	4చు TxరF TxటBచు ఇండ�6  కటBC చు



నుం(f#S. 29292929 అP�ే లkతp ¯��ొమ V(fA��Pన ��నమ	న ఆ�ాశమ	 నుం(f
అ%S` గంధకమ	ల; క;#SZి 9ా#Sనంద#S" Txశనమ	 �ేZ2ను. 30303030 ఆ పK�ార�¤
మనుష�క;మ�రFడ� పKత�m మగ	 ��నమ	న జరFగ	ను. 31313131 ఆ ��నమ	న
!�ెw]ద ఉండ� 9ాడ� ఇంట ఉండ� తన ¯ామ%S\" ¬Zి��"��వ�టక; ��గ
కcడదు; ఆల�%³ ��లమ	లk ఉండ�9ాడ�ను J#S%S #ాకcడదు. 32323232 లkతp ´µర�ను
జj® పకమ	 �ేZి��ను(f. 33333333 తన �Kా ణమ	ను ర�fంచు��న%�రF9ాడ� �x""
��%tటBC ��నును, �x" ��%tటBC ��ను9ాడ� �x"" సyవ మ	%ా �ా�ాడ���నును.
34343434 ఆ #ాJK Pదw#tక� మంచమ	]ద ఉందురF; 9ా#Sలk ఒకరF ��"��బడ�ను
ఒకరF V(fA12టCబడ�ను. 35353535 ఇదwరF ZీN �ల; ఒక� JరFగ> VసరFచుందురF; ఒక�ె
��"��బడ�ను ఒక�ె V(fA12టC  బడ�నT:ను. 36363636 hషp�ల; పKభ	9ా, P�� ఎక�డ
(జరFగ	) న" ఆయన న(f%Sనందుక; 37373737 ఆయన1ీనుగ	 ఎక�డ ఉన`�ో అక�డ
గదwల;ను ��గవ�న" 9ా#S�� �ె12uను.

లc�ా సు9ారN 18లc�ా సు9ారN 18లc�ా సు9ారN 18లc�ా సు9ారN 18

1111 9ారF Vసుకక "త�మ	 �Kా రÍన �ేయ	చుండవలs ననుటక; ఆయన 9ా#S�� ఈ
ఉపమ�నమ	 �ె12uను. 2222 �ేవ�"�I భయపడకయ	 మనుషp�లను లm�
12టCకయ	 నుండ� ఒక Tx�య�¥�పJ ±క పటCణ మ	లk ఉం(ెను. 3333 ఆ
పటCణమ	లk ఒక Vధవ#ాల;ను ఉం(ెను. ఆ�� అత"±దwక; తరచు%ావAdTx
పKJ9ా���I" Txక;ను Tx�యమ	 ¬రFdమ" అడ�గ	చు వ�ెdను %ా" 4444 అతడ�

��ంత�ాలమ	 ఒపuక��PQను. తరF9ాత అతడ�-TEను �ేవ�"�I భయపడకయ	
మనుషp�లను లm�12టCకయ	 ఉం(fనను 5555 ఈ Vధవ#ాల; నను`



�¾ందర12టBC చున`�� గనుక ఆ�� మ�ట- మ�ట-�I వAd %�జjడక;ండ�నటB6  ఆ��క;
Tx�యమ	 ¬రFN న" తనలk�xనను��T:ను. 6666 మ#Sయ	 పKభ	Vట6 T:ను
అTx�యసుÍ (ైన ఆ Tx�య�¥� పJ �ె1ిuన మ�ట Vను(f. 7777 �ేవ�డ� �xను
ఏరuరచు��"న 9ారF ��9ా#ాతpK ల; తను`గ�#Sd nఱÃ12టBC ��ను చుండ%ా 9ా#S�I
Tx�యమ	 ¬రd(x? 8888 ఆయన 9ా#S�I త�ర%ా Tx�యమ	 ¬రFdను;
9ా#S"షయ�¤ గ�x ఆయన �ºర �Wాంతమ	 చూప�చుTx`డ" ]��
�ెప�చుTx`ను. అPనను మనుష� క;మ�రFడ� వచుdనప�డ� ఆయన భ�!
]ద VWా�సమ	 కను%tనుTx? 9999 �x�¤ Jమంతpల" తమ	4
నమ	4��"PతరFలను తృణ÷ క#Sంచు ��ంద#S�� ఆయన ఈ ఉపమ�నమ	
�ె12uను. 10101010 �Kా రÍన�ేయ	ట�?r PదwరF మనుషp�ల; �ే9ాలయమ	 నక; 9:È6#S.
9ా#Sలk ఒకడ� ప#Sసయ	�డ�, ఒకడ� సుంక#S. 11111111 ప#Sసయ	�డ� "ల;వబ(f�ే9ా,
TEను �bరFల;ను అTx� యసుÍ ల;ను వ���xరFల;T:ౖన Pతర
మనుషp�లవలsT:ౖనను, ఈ సుంక#SవలsT:ౖనను ఉండనందుక; క;
కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుచుTx`ను. 12121212 9ారమ	నక; #?ండ� మ�రFల; ఉప
9ాసమ	 �ేయ	చు Tx సం�ాదన అంతట-లk ప��యవ వంతp �ె>6 ంచుచుTx`న"
తనలk�xను �Kా #SÍంచు చుం(ెను. 13131313 అP�ే సుంక#S దూరమ	%ా "ల;చుం(f,
ఆ�ాశమ	9:ౖప� కను` లsతpN ట�?rనను ¥ైర�మ	�xలక #tమ	4 ��టBC ��నుచు�ే9ా,
�ా1ిT:ౖన నను` కరFణÝంచుమ" ప>�?ను. 14141414 అత"కంటM ఇతడ� Jమంతpడ�%ా
¬రdబ(f తన Pంట-�I 9:æç6 న" ]�� �ెప�చుTx`ను. తను` �xను

¼̈Adంచు��ను9ాడ� త%S¶ంపబడ�న"య	 తను` �xను త%S¶ంచు��ను9ాడ�
¼̈Adంపబడ 15151515 తమ h�వ�లను మ	టCవలsన" ��ందరF ఆయన±దwక;



9ా#S" ¬Zి��"#ా%ా ఆయన hషp�ల; అ�� చూA ¬Zి ��"వAdన 9ా#S"
గ��w ంA#S. 16161616 అP�ే P�సు 9ా#S" తన±దwక; 1ి>AAన` ëడiలను
ఆటంకపరచక 9ా#S" Tx±దwక; #ా"య	�(f, �ేవ�" #ాజ�మ	 ఈల�ట-9ా#S��. 17171717
Aన` ëడiవలs �ేవ�" #ాజ�మ	 అం%§క#Sంప"9ాడ� �x"లk ఎంతమ�తKమ	ను
పK9Ehంపడ" ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`నT:ను. 18181818 ఒక అ¥��ా#S
ఆయనను చూAస�ోËధక;(x, "త� yవమ	నక; 9ారసుడనగ	టక; TETE!
�ేయవలsన" ఆయన న(f%?ను. 19191919 అందుక; P�సుTEను సతpuరFషpడన" P�ల
�ెప�చుTx`వ�? �ేవ�(ొక�(ే తపu మ#S ఎవడ�ను సతpuరFషpడ� �ాడ�. 20202020
వ��చ#Sంప వదుw , నరహత��ేయ వదుw , �ొం%Sలవదుw , అబదz  ¯ాm�మ	
పల;కవదుw ,  త> దండ�K లను సTx4"ంప�మను ఆజ®లను ఎరFగ	దువ� గ�x
అ" అత"�� �ె12uను. 21212121 అందుకతడ�బµల�మ	నుం(f �ట-న"`ట-"
అనుస#SంచుచుTE య	Tx`నT:ను. 22222222 P�సు V"�Iంక ఒకట- ��దువ%ా
నున`��; క; క>%Sనవ"`య	 అ!్మ áదల�Iమ	4, అప�డ� పరలkకమందు
క; ధనమ	 కల;గ	ను; వ� వAd నను` 9:ంబ(fంప�మ" అత"�� �ె12uను.
23232323 అతడ� !�I�> ధనవంతpడ� గనుక ఈ మ�టల; V" !�I�> వ�సనపడ%ా
24242424 P�సు అత" చూA ఆZిN గల9ారF �ేవ�" #ాజ�మ	లk పK9Ehంచుట ఎం��
దుర6భమ	. 25252525 ధనవంతpడ� �ేవ�" #ాజ�మ	లk పK9Ehంచుట కంటM
సూ��బ¿జèమ	లk ఒంటMదూరFట సులభమ" �ె12uను. 26262626 ఇ�� V"న9ారF
ఆల�%?r�ే ఎవడ� రmణ ��ందగలడ" అడ�గ%ా 27272727 ఆయన మనుషp�లక; అ¯ా
ధ�మ	లsౖనV �ేవ�"�I ¯ాధ�మ	ల" �ె12uను. 28282828 1LతpరF ఇ��%� �¤మ	 మ�క;
క>%SనV V(fA12ట-C  "ను` 9:ంబ (fంAJమన%ా 29292929 ఆయన �ేవ�" #ాజ�మ	



"!తN��� Pంట-T:ౖనను ´µర�T:ౖనను అన`దమ	4లT:ౖనను త>దండ�K ల T:ౖనను
1ిల6 లT:ౖనను V(fA12ట-Cన9ా(ెవడ�ను, 30303030 ఇహమందు �xల#?టB6 ను పరమందు
"త�yవమ	ను ��ందక��డ" "శdయమ	%ా ]�� �ెప�చుTx`న" 9ా#S��
అT:ను. 31313131 ఆయన తన పం(ెKండ�మం�� hషp�లను 1ి>Aఇ��%�
PQర�షల�మ	నక; 9:ళØ6 చుTx`మ	; మనుష�క;మ�రF" గ�#Sd పKవకNల�ేత
9Kా యబ(fన మ�టల"`య	 T:ర 9Eరdబడ�ను. 32323232 ఆయన అన�జనుల
కపu%Sంపబడ�ను; 9ారF ఆయనను అపహZింA, అవమ�నపరA, ఆయన]ద
ఉ!్మ 9EZి, 33333333 ఆయనను ��ర(xల�� ��ట-C  చంప�దురF; మ�డవ ��నమ	న
ఆయన మరల ల�చున" �ె12uను. 34343434 9ారF ఈ మ�టలలk ఒకటMౖనను
గ\ ©̈ంపల�దు; ఈ సంగJ 9ా#S�I మరFగ	 �ేయబ(ెను గనుక ఆయన �ె1ిuన
సంగతpల; 9ా#S�I బ¢ధపడల�దు. 35353535 ఆయన PQ#S�Å పటCణమ	నక;
స]1ింAనప�డ� ఒక గ	\ (fi9ాడ� ��K వపKక�ను కcరFdం(f �mమడ�గ	��ను
చుం(ెను. 36363636 జనసమ�హమ	 �xట-��వ�చున`టBC  9ాడ� చప�డ�
V"ఇ��ఏమ" అడ�గ%ా 37373737 9ారFనజ#³య	 (ైన P�సు ఈ మ�ర¶మ	న
9:ళØ6 చుTx`డ" 9ా"�� �ె1ిu#S. 38383838 అప�డ� 9ాడ�P�సూ, �x�దు క;మ�రF(x,
నను` కరFణÝంచుమ" �³కల;9Eయ%ా 39393939 ఊరక;ండ�మ" మ	ందర
నడ�చుచుం(fన9ారF 9ా"" గ��w ంA#S %ా", 9ాడ� మ#S ఎక;�వ%ా�x�దు
క;మ�రF(x, నను` కరFణÝంచుమ" �³కల;9EZ2ను. 40404040 అంతట P�సు ">A,
9ా"" తన±దwక; ¬Zి��" రమ4T:ను. 41414141 9ాడ� దగ¶రక; వAdనప�డ�
ఆయనTEను �³! �ేయ %�రFచుTx`వ" అడ�గ%ా, 9ాడ�పKభ	9ా, చూప�
��ంద%�రFచుTx` నT:ను. 42424242 P�సుచూప���ందుమ	,  VWా�సమ	 "ను`



స�సÍపర�ెన" 9ా"�� �ె12uను; 43434343 9:ంటTE 9ాడ� చూప���ం�� �ేవ�"
మ ©̈మపరచుచు ఆయనను 9:ంబ (fం�ెను. పKజలందరF అ�� చూA �ేవ�"
¯�N తKమ	 �ేZి#S.

లc�ా సు9ారN 19లc�ా సు9ారN 19లc�ా సు9ారN 19లc�ా సు9ారN 19

1111 ఆయన సంచ#Sంచుచు PQ#S�Å పటCణమ	లk పK9E hంA 2222 �x"గ	ం(x
��వ�చుం(ెను. ఇ��%� సుంకప� గ	తN�xరFడ�ను ధనవంతpడ�T:ౖన జక�య� అను
1LరFగల ఒకడ� 3333 P�సు ఎవ#�య" చూడ%�#?ను%ా", ��ట-C  9ా(ైనందున
జనుల; గ	ంప�కc(f య	ండ�ట వలన చూడ ల�క��PQను. 4444 అప�డ� P�సు ఆ
��K వను #ాT:ౖ య	ం(ెను గనుక అతడ� మ	ందు%ా పరF%?JN , ఆయనను
చూచుటక; ఒక �¤(f �ెటMC �?�ను. 5555 P�సు ఆ �bట-�I వAdనప�డ�, కను`లsJN
చూAజక�య�� త�ర%ా ��గ	మ	, TEడ� TEను  Pంట నుండవలZియ	న`ద"
అత"�� �ెపu%ా 6666 అతడ� త�ర%ా ��%S సం��షమ	�� ఆయనను �ేరFd��T:ను. 7777
అందరF అ�� చూA ఈయన �ా1ిPQ�న మనుషp�"±దw బస�ేయ 9:æç6 న"
�xల సణ	గ	��"#S. 8888 జక�య� "ల;వబ(fఇ��%� పKభ	9ా, Tx ఆZిN లk సగమ	
áదల�IచుdచుTx`ను; TET:వ"±దw T:ౖనను అTx�యమ	%ా �ే"T:ౖనను
¬Zి��"నPQడల అత"�I Txల;గంతల; మరల �ె>6 ంతpన" పKభ	వ��� �ె12uను.
9999 అందుక; P�సుఇతడ�ను అబµK }మ	 క;మ�రF(ే; ఎందుకన%ా TEడ� ఈ
Pంట-�I రmణ వAdయ	న`��. 10101010 నhంAన�x"" 9:ద�I ర�fంచుటక;
మనుష�క;మ�రFడ� వ�ెdన" అత"�� �ె12uను. 11111111 9ారF ఈ మ�టల;
Vనుచుండ%ా �xను PQర�ష ల�మ	నక; స]పమ	న ఉండ�టవలనను, �ేవ�"



#ాజ�మ	 9:ంటTE అగ	పడ�న" 9ారF తలంచుటవలనను, ఆయన మ#S±క
ఉపమ�నమ	 �ె12uను. ఏమన%ా, 12121212 #ాజ క;మ�రF(ొక #ాజ�మ	
సం�ా��ంచు��" మరల #ావలs న" దూర�ేశమ	నక; పKయ�ణ��� 13131313 తన
�xసులను ప�� మం��" 1ి>A 9ా#S�I ప�� !Txల "Ad TEను వచుd వరక;
9ా��ారమ	 �ేయ	డ" 9ా#S�� �ె12uను. 14141414 అP�ే అత" పటCణ సుÍ లత"
�ే�ÌింAఇతడ� మమ	4 TEల;ట మ� �IషCమ	 ల�ద" అత" 9:నుక #ాయబµరమ	
పం1ి#S. 15151515 అత(x #ాజ�మ	 సం�ా��ంచు��" J#S%S వAdనప�డ�, పKJ9ాడ�ను
9ా��ారమ	వలన ఏ�¤! సం�ా��ం�ెT° �ె>Zి��నుట�?r �xను ¯�!్మAdన
�xసులను తన±దwక; 1ిల;వ�మ" ఆజj® 1ిం�ెను. 16161616 nదట-9ా(xయన
PQదుట-�I వAd అయ��,  !Txవలన ప�� !Txల; ల�ం�ెన" �ెపu%ా 17171717
అతడ� భæÀ, మంA �xసు(x, వ� ఈ ��ం�ెమ	లk నమ4కమ	%ా ఉంట-V గనుక
ప�� పటCణమ	ల ]ద అ¥��ా#S9:ౖ య	ండ�మ" 9ా"�� �ె12uను. 18181818 అంతట
#?ండవ9ాడ� వAd అయ��,  !Txవలన అPదు !Txల; ల�ం�ెనన%ా 19191919
అతడ� వ�ను అPదు పటCణమ	ల]ద ఉండ�మ" అత"�� �ె12uను. 20202020
అంతట మ#S±కడ� వAd అయ��, P��%�  !Tx; 21212121 వ� 12టC"�x""
ఎJN ��ను9ాడవ�ను, VతN"�x"" �Åయ	 9ాడవ�T:ౖన క� Sనుడవ� గనుక, క;
భయ ప(f �º"" రFమ� ల;న కట-C  ఉంAJన" �ె12uను. 22222222 అందుకతడ� చడi
�xసు(x,  T°ట- మ�టనుబట-CP� క; ¬రFu ¬రFdదును; TEను 12టC"�x""
ఎతpN  9ాడను, VతN"�x"" �Åయ	 9ాడనుT:ౖన క� Sనుడన" క; �ె>Zియ	ండ%ా
23232323 9:ందుక; Tx ¯�మ	4 ¯ాహÑ�ారFల±దw నుంచల�దు? అటB6  �ేZి
య	ం(fనPQడల TEను వAd వ(fi�� �x"" ¬Zి��ందుTE అ" 9ా"�� �ె1ిu 24242424



�"±దwనుం(f ఆ !Tx ¬Zి9EZి ప�� !Txల; గల9ా" �Iయ	�డ" దగ¶ర
">Aన9ా#S�� �ె12uను. 25252525 9ారF అయ��, 9ా"�I ప�� !Txల; కల9E అ"#S. 26262626
అందుకతడ�క>%Sన పKJ9ా"�I" ఇయ� బడ�ను, ల�"9ా"±దwనుం(f 9ా"�I
క>%Sన��య	 ¬Zి9Eయబడ�న" ]�� �ెప�చుTx`ను. 27272727 మ#Sయ	 TEను
తమ	4ను ఏల; టక; ఇషCమ	ల�" Tx శతpK వ�లను ఇక�(f�I ¬Zి��"వAd
TxPQదుట సంహ#Sంచుడ" �ె12uను. 28282828 P�సు ఈ మ�టల; �ె1ిu
PQర�షల�మ	నక; 9:ళ6  వలsన" మ	ందు ¯ా%S��PQను. 29292929 ఆయన
ఒÚవల��ండదగ¶రనున` బéతu%³ బéత"య అను %\ా మమ	ల స]పమ	నక;
వAdనప�డ�, తన hషp�ల "దw#S" 1ి>A 30303030 ]రF ఎదుటనున` %ా\ మమ	నక;
9:ళØ6 (f; అందులk ]రF పK9Ehంప%ాTE కటCబ(fయ	న` ఒక %ా(fద 1ిల6  ]క;
కనబడ�ను; �x"]ద ఏ మనుషp�డ�ను ఎన`డ� కcరFdండల�దు 31313131
ఎవ#?rనను]#?ందుక; �º" Vప� చుTx`ర" !మ	4 న(f%SనPQడల ఇ��
పKభ	వ�నక; �ావలZియ	న`ద" అత"�� �ెప�డ" �ె1ిu 9ా#S" పం12ను. 32323232
పంపబ(fన 9ారF 9:È6 , ఆయన తమ�� �ె1ిuనటäC  కను%t" 33333333 ఆ %ా(fద1ిల6 ను
Vప�చుండ%ా �x" యజమ�నుల;]రF, %ా(fద 1ిల6 ను ఎందుక;
Vప�చుTx`ర" 9ా#S న(f%S#S. 34343434 అందుక; 9ారF ఇ�� పKభ	వ�నక;
�ావలZియ	న`ద"#S. 35353535 తరF9ాత 9ారF P�సుTUదwక; �x"" ��ల;��" వAd,
ఆ %ా(fద1ిల6  ]ద తమ బటCల;9EZి, P�సును �x"]ద ఎ�I�ంA, 36363636 ఆయన
9:ళØ6 చుండ%ా తమ బటCల; �x#S��డ�గ	న పరA#S. 37373737 ఒÚవల��ండనుం(f
��గ	�bట-�I ఆయన స]1ించు చున`ప�డ� hషp�ల సమ�హమంతయ	
సం��Ìించుచు 38383838 పKభ	వ� 1Lరట వచుd #ాà సుN Jంపబడ�ను%ాక



పరలkకమందు సమ�¥xనమ	ను స#��న`త���న సÍలమ	లలk మ ©̈మయ	
ఉండ�ను%ాక అ" �xమ	 చూAన అదు»తమ	ల"`ట-"గ�#Sd మ} శ 39393939 ఆ
సమ� హమ	లk ఉన` ��ందరF ప#Sసయ	�ల;బ¢ధక;(x,  hషp�లను
గ��w ంప�మ" ఆయన�� �ెపu%ా 40404040 ఆయన 9ా#S" చూA�రF
ఊరక;ం(fనPQడల ఈ #ాళØ6  �³కల; 9Eయ	న" ]�� �ెప�చుTx`నT:ను. 41414141
ఆయన పటCణమ	నక; స]1ింAనప�డ� �x"" చూA �x" Vషయ��� P�(fd
42424242 వ�ను ఈ  ��నమం�ైనను సమ�¥xనసంబంధ���న సంగతpలను
�ె>Zి��"నPQడల �?ం�� �¤ల;; %ా" Pప�డV  కను`లక; మరFగ	
�ేయబ(fయ	న`V. 43434343 (పKభ	వ�) "ను` ద#SîంAన �ాలమ	 వ� ఎరFగక;ంట-V
గనుక  శతpK వ�ల;  చుటBC  గటBC  కట-C  మ	టC(f9EZి, అ"` పKక�లను "ను`
అ#Sకట-C , లkనున`  1ిల6 ల�� కcడ "ను` TEల క>1ి 44444444 లk #ాJ]ద
#ాP ">Aయ	ండ "య�" ��నమ	ల; వచుdన" �ె12uను. 45454545 ఆయన
�ే9ాలయమ	లk పK9EhంA అందులk Vక\ యమ	 �ేయ	9ా#S�� Tx మం��రమ	
�Kా రÍన మం��రమ	 అ" 9Kా యబ(fయ	న`��. 46464646 అP�ే ]రF �x"" �ొంగల
గ	హ%ా �ేZిJర" �ె1ిu 9ా#S" 9:ళ6%tటC  Txరం�ం�ెను. 47474747 ఆయన
పKJ��నమ	ను �ే9ాలయమ	లk బ¢¥�ంచు చున`ప�డ�, పK¥xనయ�జక;ల;ను
WాసుN  ల;ను పKజలలk పK¥xనుల;ను ఆయనను Txశనమ	�ేయ ¸చుచుం(f#S
%ా" 48484848 పKజలందరF ఆయన 9ాక�మ	ను Vనుటక; ఆయనను హతpN ��"
య	ం(f#S గనుక ఏ! �ేయవలsT° 9ా#S�I ��చల�దు.

లc�ా సు9ారN 20లc�ా సు9ారN 20లc�ా సు9ారN 20లc�ా సు9ారN 20



1111 ఆ ��నమ	లలk ఒకTxడ� ఆయన �ే9ాలయమ	లk పKజలక; బ¢¥�ంచుచు
సు9ారNను పKకట-ంచుచున`ప�డ� పK¥xనయ�జక;ల;ను WాసుN  ల;ను
12దwల��కcడ ఆయన ]���IవAd 2222 వ� ఏ అ¥��ారమ	వలన ఈ �ార�మ	
�ేయ	చుTx`9Ù, PÀ అ¥��ారమ	  �?వడ� ఇ�ెdT° మ��� �ెప�మ"
ఆయనను అ(f%S#S. 3333 అందు�ాయనTEనును !మ	4ను ఒక మ�ట అడ�గ	దును,
అ�� Tx�� �ెప�(f. 4444 ã}ను ఇAdన బµ1ిN స4మ	 పరలkకమ	 నుం(f
క>%Sన�x మనుషp�లనుం(f క>%Sన�x? అ" 9ా#S నడ�గ%ా 5555 9ారF మనమ	

పరలkకమ	నుం(f క>%Sనద" �ె1ిuనPQడల--ఆల� %?r�ే ] #?ందుకత"
నమ4ల�ద" ఆయన మనలను అడ�గ	ను. 6666 మనుషp�లవలన క>%Sనద"
�ె1ిuనPQడల పKజలందరF మనలను #ాళ6�� ��టBC దురF; ఏలయన%ా ã}ను
పKవకN అ" అందరFను ర�� f%ా నమ	4చుTx`ర" తమలk �xమ	 ఆలkAంచు��"
7777 అ�� ఎక�డనుం(f క>%Sన�ో మ�క; �ె>యద" ఆయనక; ఉతN ర!Ad#S. 8888
అందుక; P�సుఏ అ¥��ారమ	వలన ఈ �ార�మ	ల; �ేయ	చుTx`T° TEను ]��
�ెపuన"9ా#S ��నT:ను. 9999 అంతట ఆయన పKజల�� ఈ ఉపమ�నమ	 �ెపu
¯ా%?ను ఒక మనుషp�డ� �xK m��ట Txట-ంA, �ాప�లక; గ	తN �IAd,
�ేWాంతరమ	��P బహÑ�ాల మ	ం(ెను. 10101010 పంట�ాలమందు అతడ� ఆ
�xK m��ట పంటలk తన ´µగ!మ4" ఆ �ాప�ల±దw ��క �xసు" పంప%ా ఆ
�ాప�ల; 9ా"" ��ట-C  వట-C�ేతpల�� పం1ి 9EZి#S. 11111111 మరల అతడ� మ#S±క
�xసు" పంప%ా 9ారF 9ా"" ��ట-C  అవమ�నపరA, వట-C�ేతpల�� పం1ి9EZి#S. 12121212
మరల నతడ� మ�డవ9ా" పంప%ా 9ారF 9ా"" %ాయ పరA 9:ల;ప>�I
��K Zి9EZి#S. 13131313 అప�(x �xK m��ట యజమ�నుడ�TETE! �ేతpను? Tx



1ిKయక;మ�రF" పంప�దును; ఒక 9Eళ 9ారF అత" సTx4"ం�ెద రను ��T:ను.
14141414 అPనను ఆ �ాప�ల; అత"" చూAఇతడ� 9ారసుడ�; ఈ ¯ా�సÍ ~మ	
మనదగ	నటB6  ఇత" చంప�దమ	 రండ" ±క#S�� TUకరF ఆలkAంచు��" 15151515
అత"" �xK m��ట 9:ల;ప>�I ��K Zి9EZి చం1ి#S. �ాబట-C  ఆ �xK m��ట యజమ�నుడ�
9ా#S�³! �ేయ	ను? 16161616 అతడ� వAd ఆ �ాప�లను సంహ#SంA తన �xK m��టను
ఇతరFలక; ఇచుdన" ఆయన �ెపu%ా 9ారF V" అటB6  �ాక��వ�ను %ాక"#S. 17171717
ఆయన 9ా#S" చూA ఆల�%?r�ే ఇల;6  కటBC 9ారF "ÌL¥�ంAన #ాP మ�లక;
తల#ాP ఆPQను అ" 9Kా యబ(fన మ�ట ఏ!ట-? 18181818 ఈ #ాJ]ద పడ�
పKJ9ాడ�ను తpనకలsౖ ��వ�ను; %ా" అ�� ఎవ"]ద పడ�T° 9ా""
న>�ేయ	నT:ను. 19191919 పK¥xనయ�జక;ల;ను WాసుN  ల;ను తమ	4నుగ�#Sd ఈ
ఉపమ�నమ	 ఆయన �ె12uన" గ\ ©̈ంA, ఆ గ(fయలkTE ఆయనను
బల��x�రమ	%ా పటBC ��న సమయమ	 చూA#S %ా" జనులక; భయప(f#S. 20202020
9ా#ాయనను క"12టBC చు, అ¥�పJ వశమ	నక;ను అ¥��ారమ	నక;ను
ఆయనను అపu%Sంచుట�?r ఆయన మ�టలయందు తప� పటCవలsన", �xమ	
Jమంతpల" అ"1ించు��ను 9Eగ	ల 9ా#S" ఆయన±దwక; పం1ి#S. 21212121 9ారF
వAdబ¢ధక;(x, వ� Tx�యమ	%ా మ�టల�డ�చును బ¢¥�ంచుచు నుTx`వ�; 
9:వ" యందును ¹¹టమ	 ల�క సత�మ	 %ాTE �ేవ�" మ�ర¶మ	ను
బ¢¥�ంచుచుTx`వ" PQరFగ	 దుమ	. 22222222 మనమ	 �?rసరFనక; పను` ఇచుdట
Tx�యమ� �ా�x అ" ఆయన న(f%S#S. 23232323 ఆయన 9ా#S క;య	�IN" గ	#?N#S%Sఒక
�ేTxరమ	 Txక; చూప�(f. 24242424 �º"]�� ర�పమ	ను 12ౖ9Kా తయ	 ఎవ"వ"
అడ�గ%ా 9ారF �?rసరF వ"#S. 25252525 అందు�ాయనఆల�%?r�ే �?rసరFV �?rసరFనక;ను



�ేవ�"V �ేవ�"�I" �ె>6 ంచుడ" 9ా#S�� �ె12uను. 26262626 9ారF పKజలPQదుట ఈ
మ�టలk తప� పటC  TEరక ఆయన పKతp�తN రమ	నక; ఆశdర�ప(f ఊరక;ం(f#S. 27272727
ప�నరF�xÍ నమ	 ల�ద" �ె12u(f సదూw కయ	�ల; ��ందరF ఆయన±దwక; వAd
ఆయనను ఇట6 (f%S#S. 28282828 బ¢ధక;(x, ´µర� బK���Iయ	ండ%ా ఒక" స�దరFడ�
సం�xనమ	 ల�క చ"��PనPQడల, అత" స�దరF డత" ´µర�ను
12ం(f6 �ేZి��" తన స�దరF"�I సం�xనమ	 కల;గజ³య వలs 29292929 P�డ�గ	రF
స�దరF ల;ం(f#S. nదట-9ా(ొక ZీN �" 12ం(f6  �ేZి��" సం�xనమ	 ల�క
చ"��PQను. 30303030 #?ండవ9ాడ�ను మ�డవ9ాడ�ను ఆ��ను 12ం(f6 �ేZి��"#S. 31313131
ఆ పK�ార�¤ P�డ�గ	రFను ఆ��ను 12ం(x6 (f సం�xనమ	ల�కP� చ" ��P#S.
1ిమ4ట ఆ ZీN �య	 చ"��PQను. 32323232 �ాబట-C  ప�నరF�xÍ నమందు ఆ�� 9ా#Sలk
ఎవ"�I ´µర�%ా ఉండ�ను? 33333333 ఆ P�డ�గ	#S�I" ఆ�� ´µర�%ా ఉం(ెను గ�x
అ"#S. 34343434 అందుక; P�సుఈ లkకప� జనుల;
12ం(f6 �ేZి��ందురF,12ం(f6 �Iయ�బడ�దురF %ా" 35353535 పరమ	ను మృతpల
ప�నరF�xÍ నమ	ను ��ందుటక; ãగ	�ల" PQంచ బ(fన9ారF 12ం(f6 �ేZి��నరF,
12ం(f6 �Iయ� బడరF. 36363636 9ారF ప�నరF�xÍ నమ	లk �ా>9ా#?rయ	ం(f,3 �ేవదూత
సమ� నుల;ను �ేవ�" క;మ�రFల;T:ౖ య	ందురF గనుక 9ా#Sకను �xవTEరరF.
37373737 ��దనుగ	#SంAన ´µగమ	లkపKభ	వ� అబµK }మ	 �ేవ�డ"య	 ఇ¯ాqక;
�ేవ�డ"య	 య��Åబ	 �ేవ�డ"య	 �ెప�చు, 38383838 మృతpల; ల�తpర" ¹ÌL
సూAం�ెను; ఆయన సyవ�ల�³ �ేవ�డ� �ా" మృతpలక; �ేవ�డ� �ాడ�; ఆయన
దృÌిC �I అందరFను yVంచు చుTx`ర" 9ా#S�I ఉతN ర!�ెdను. 39393939 తరF9ాత
9ా#ాయ నను మ#³!య	 అడ�గ �ె%Sంపల�దు గనుక WాసుN  లలk ��ందరF



బ¢ధక;(x, 40404040 వ� య	కNమ	%ా �ె1ిuJవ"#S. 41414141 ఆయన 9ా#S���×\సుN  �x�దు
క;మ�రFడ" జను ల�ల�గ	 �ెప�చుTx`రF 42424242 TEను  శతpK వ�లను 
�ాదమ	లక; �ాద1ీఠమ	%ా ఉంచువరక; వ� Txక;(f�ారî�మ	న కcరFdండ�
మ" 43434343 పKభ	వ� Tx పKభ	వ��� �ె12uను. అ" �×రNనల గ\ంథమ	లk �x��ే
�ె1ిuయ	Tx`డ�. 44444444 �x�దు ఆయనను పKభ	వ" �ె1ిuనPQడల ఆయన
ఏల�గ	 అత" క;మ�రFడగ	న" �ె12uను. 45454545 పKజలందరF Vనుచుండ%ా ఆయన
ఇట6 T:నుWాసుN  లను గ�#Sd జjగ\తNపడ�(f. 9ారF "ల;వ�టం%§ల; ధ#Sంచు ��"
JరFగ%�రFచు 46464646 సంత�ధులలk వందనమ	లను, సమ�జమం��రమ	లలk
అగ\1ీఠమ	లను, Vందులలk అగ\ ¯ాÍ నమ	లను �ÅరFదురF. 47474747 9ారF Vధవ#ాండK
Pండ6 ను ��గ!ంగ	చు, మ�య9Eషమ	%ా �ºర ��Kా రÍనల; �ేయ	దురF. 9ారF మ#S
VW షమ	%ా hm ��ందుదుర" తన hషp�ల�� �ె12uను.
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1111 �ానుక 12టMCలk తమ �ానుకలను 9Eయ	చున` ధనవంతpలను ఆయన
�ార¸�ెను. 2222 ఒక áద Vధవ#ాల; #?ండ� �ాసుల; అందులk 9Eయ	చుండ%ా
చూA 3333 ఈ áద Vధవ#ాల; అంద#SకంటM ఎక;�వ 9EZ2న" ]�� "జమ	%ా
�ెప�చుTx`ను. 4444 9ారందరF తమక; క>%Sన సమృ��zలkనుం(f �ానుకల;
9EZి#S%ా" PÀ�� తన ల�!లk తనక; క>%Sన yవనమంతయ	 9EZ2న" 9ా#S��
�ె12uను. 5555 ��ందరFఇ�� అంద���న #ాళ6��ను అ#Suతమ	ల ��ను
శృం%ా#Sంపబ(fయ	న`ద" �ే9ాలయమ	ను గ�#Sd, మ�టల�డ�చుండ%ా 6666
ఆయన ఈ కటCడమ	ల; ]రF చూచుచుTx`#³, 9ాట-లk #ాJ]ద #ాP య	ండ



క;ండ అV పడ�ోKయబడ� ��నమ	ల; వచుd చున`వ" �ె12uను. 7777 అప�డ�
9ారFబ¢ధక;(x, ఆల�%?r�ే ఇV PQప�డ� జరFగ	ను? ఇV జరFగబ¢వ� న" సూచన
ఏమ" ఆయన నడ�గ%ా 8888 ఆయన ]రF ¹స��క;ండ చూచు��ను(f.
అTEక;ల; Tx 1Lరట వAdTETE ఆయనన"య	, �ాలమ	 స]1ిం�ెన"య	
�ెప�దురF; ]రF 9ా#S 9:ంబ(f��క;(f. 9999 ]రF య	దzమ	లను గ�#Sdయ	
కలహమ	లను గ�#Sdయ	 V"నప�డ� జ(fయక;(f; ఇV nదట
జరFగవలZియ	న`V %ా" అంతమ	 9:ంటTE #ాద" �ె12uను. 10101010 మ#Sయ	
ఆయన 9ా#S�� ఇట6 T:నుజనమ	]���I జనమ	ను #ాజ�మ	]���I #ాజ�మ	ను
ల�చును; 11111111 అక� డక�డ %tపu భ�కంపమ	ల; కల;గ	ను, �ెగ	ళØ6 ను కరవ�
ల;ను తటZిÍ ంచును, ఆ�ాశమ	నుం(f మ} భã�xuత మ	ల;ను %tపu
సూచనల;ను ప�టBC ను. 12121212 ఇవ"`య	 జరFగక మ	నుప� 9ారF !మ	4ను
బల��x�రమ	%ా పట-C , Tx Txమమ	 "!తNమ	 !మ	4ను #ాàల±దwక;ను
అ¥� పతpల ±దwక;ను ¬Zి��"��P, సమ�జమం��రమ	లక;ను
�ెర¯ాలలక;ను అపu%SంA ©̈ంZింతpరF. 13131313 ఇ�� ¯ా�Ô� రÍ��� ]క;
సంభVంచును. 14141414 �ాబట-C  �¤�¤! సమ�¥x నమ	 �ెప�దుమ� అ" మ	ందు%ా
AంJంపక;ందుమ" ] మనసుqలk "శdPంచు��ను(f. 15151515 ] V#�ధు లందరF
ఎదు#ాడ�టక;ను, �ాదనుటక;ను �ల;�ా" 9ాక;�ను జj® నమ	ను TEను ]క;
అనుగ\ ©̈ంతpను. 16161616 త>దండ�K ల�ేతను స�దరFల�ేతను బంధువ�ల�ేతను
ZL` ©̈తpల�ేతను ]రF అపu%Sంపబడ�దురF; 9ారF ]లk ��ంద#S" చం1ింతpరF;
17171717 Tx Txమమ	 "!తNమ	 ]రF మనుషp�లంద#S�ేత �ే�Ìింపబడ�దురF. 18181818
%ా" ] తల 9:ండ�K కలలk ఒకటMౖనను నhంపదు. 19191919 ]రF ] ఓరFu �ేత ]



�Kా ణమ	లను ద�I�ంచు��ందురF. 20202020 PQర�షల�మ	 దండ6 �ేత చుటCబడ�ట ]రF
చూచు నప�డ� �x" Txశనమ	 స]ప���య	న`ద" �ె>Zి ��ను(f. 21212121 అప�డ�
య�దయలk ఉండ�9ారF ��ండ లక; �ా#S��వలsను; �x" మధ�నుండ�9ారF
9:ల;ప>�I ��వలsను; పలs6 ట�ళ6లk"9ారF �x"లk పK9Ehంప కcడదు. 22222222
ల�ఖనమ	లలk 9Kా యబ(fన వ"`య	 T:ర 9EరFట�?r అV పKJ దండన ��నమ	ల;.
23232323 ఆ ��నమ	లలk గ#S»ణ	లక;ను �ా>చుd9ా#S�I" శ\మ. భ�!]ద !�I�>
PబËం��య	 ఈ పKజల]ద �Åపమ	ను వచుdను. 24242424 9ారF కJN9ాత
కcల;దురF; �ెరపటCబ(fన 9ా#?r సమసN���న అన�జనమ	ల మధ�క; ��వ�దురF;
అన�జనమ	ల �ాలమ	ల; సంప�రÞమగ	వరక; PQర�ష ల�మ	
అన�జనమ	ల�ేత �¾K క�బడ�ను. 25252525 మ#Sయ	 సూర� చందK నmతKమ	లలk
సూచనల;ను, భ�!]ద సమ	దKతరంగమ	ల �షవలన కలవరప(fన
జనమ	లక; శ\మయ	 కల;గ	ను. 26262626 ఆ�ాశమంద> శక;N ల; క��>ంప బడ�ను
గనుక లkకమ	 ]���I #ాబ¢వ�చున` 9ాట- Vషయ��� భయమ	 క>%S,
మనుషp�ల; ఎదురFచూచుచు ¥ైర�మ	�ె(f కcల;దురF. 27272727 అప�డ�
మనుష�క;మ�రFడ� పK´µవమ	��ను మ} మ ©̈మ��ను �¤ఘ�ర�ఢ�(ై
వచుdట చూతpరF. 28282828 ఇV జరFగ Txరం�ంAనప�డ� ]రF ¥ైర�మ	 �ెచుd��"
] తలలsJN ��ను(f, ] Vడ�దల స]1ించుచున`దT:ను. 29292929 మ#Sయ	 ఆయన
9ా#S�� ఈ ఉపమ�నమ	 �ె12uను అం¸రప� వృmమ	ను సమసN  వృm మ	లను
చూడ�(f. 30303030 అV A%S#SంచుటచూA వసంత �ాలమప�(ే స]పమ�PQ న" ]
అంతట ]రF �ె>Zి ��ందురF గ�x? 31313131 అటBవలs ]రF ఈ సంగతpల; జరFగ	ట
చూAనప�డ� �ేవ�" #ాజ�మ	 స]పమ�PQన" �ె>Zి��ను(f. 32323232 అవ"`య	



జరFగ	వరక; ఈ తరమ	 గJంపద" "శdయమ	%ా ]�� �ెప�చుTx`ను. 33333333
ఆ�ాశమ	ను భ�!య	 గJంచును %ా" Tx మ�టల�మ�తKమ	ను గJంపవ�. 34343434
] హృదయమ	ల; ఒక9Eళ Jం(fవలనను మతpN వలనను ఐ ©̈క
V�xరమ	లవలనను మందమ	%ా ఉన`ందున ఆ ��నమ	 అక¯ా4తpN %ా ]
]���I ఉ#SవAdనటBC  #ాక;ండ ] Vషయ��� ]రF జjగ\తN %ా ఉండ�(f. 35353535 ఆ
��నమ	 భ�!యందంతట "వZించు 9ారంద#S]���I అక¯ా4తpN %ా వచుdను.
36363636 �ాబట-C  ]రF జరFగబ¢వ� �ట-T:ల6 ను త1ిuంచు ��", మనుష�క;మ�రF"
PQదుట "ల;వబడ�టక; శ�INగల 9ారగ	నటB6  ఎల6 ప�డ�ను �Kా రÍన�ేయ	చు
��లక;వ%ా ఉండ�డ" �ె12uను. 37373737 ఆయన పKJ��నమ	 పగట-యందు
�ే9ాలయమ	లk బ¢¥�ంచుచు #ాJK9Eళ ఒÚవల��ండక; 9:ళØ6 చు �ాలమ	
గడ�ప�చుం(ెను. 38383838 పKజలందరF ఆయన మ�ట Vనుటక; �ే9ాలయమ	లk
ఆయన±దwక; 12ందలకడ వచుdచుం(f#S.

లc�ా సు9ారN 22లc�ా సు9ారN 22లc�ా సు9ారN 22లc�ా సు9ారN 22

1111 ప¯ా� అనబ(fన ప�>య" #tటMCల పండ�గ స] 1ిం�ెను. 2222
పK¥xనయ�జక;ల;ను WాసుN  ల;ను పKజలక; భయప(f#S గనుక ఆయనను ఏల�గ	
చం1ింతpమ" ఉ�ా యమ	 9:దక;చుం(f#S. 3333 అంతట పం(ెKండ�మం�� hషp�ల
సంఖ�లk �ే#Sన ఇస�#Sãతp అనబ(fన య��xలk ¯ా�xను పK9E hం�ెను 4444
గనుక 9ాడ� 9:È6 , ఆయనను 9ా#S�³ల�గ	 అపu%SంపవచుdT° �x""గ�#Sd పK¥xన
య�జ క;ల��ను అ¥�పతpల��ను మ�టల�(ెను. 5555 అందుక; 9ారF సం�� ÌింA
9ా"�I దKవ�!య� సమ4JంA#S. 6666 9ాడ� అందుక; ఒప���", జనసమ�హమ	



ల�నప�డ� ఆయనను 9ా#S�I అపu%Sంచుటక; త%Sన సమయమ	 9:దక;చుం(ెను.
7777 ప¯ా�ప�వ�ను వ¥�ంపవలZిన ప�>య" #tటMCల ��నమ	#ా%ా 8888 P�సు
1LతpరFను ã}నును చూA]రF 9:È6 మనమ	 భ	�ంచుట�?r ప¯ా�ను
మన��రక; Zిదzపరచుడ" 9ా#S" పం12ను. 9999 9ారF�¤��క�డ
Zిదzపరచ%�రFచుTx`వ" ఆయనను అడ�గ%ా 10101010 ఆయనఇ��%� ]రF
పటCణమ	లk పK9Ehంచునప�డ� ళ6క;ండ ¹Zి��"��వ�చున` ±కడ� ]క;
ఎదురF%ా వచుdను; అతడ� పK9Ehంచు ఇంట-లk"�I అత" 9:ంట 9:È6 11111111 TEను Tx
hషp�ల�� కcడ ప¯ా�ను భ	�ంచుటక; V(f�� గ�� PQక�డన" బ¢ధక;డ�
"న`డ�గ	చుTx`డ" Pంట- యజమ�ను"�� �ెప�(f. 12121212 అతడ� ¯ామ%S\గల
±క %tపu �¤డగ�� ]క; చూ1ించును; అక�డ Zిదz  పరచుడ" 9ా#S��
�ె12uను. 13131313 9ారF 9:È6  ఆయన తమ�� �ె1ిuనటBC  కను%t" ప¯ా�ను ZిదzపరA#S.
14141414 ఆ గ(fయ వAdనప�డ� ఆయనయ	 ఆయన��కcడ అ��సNల;ల;ను పం�IN"
కcరFdం(f#S. 15151515 అప�(xయన TEను శ\మపడకమ	నుప� ]��కcడ ఈ ప¯ా�ను
భ	�ంపవలsన" !�I�> ఆశప(fJ". 16161616 అ�� �ేవ�" #ాజ� మ	లk T:ర9EరFవరక;
ఇక ఎన`డ�ను �x" భ	�ంపన" ]�� �ెప�చుTx`న" 9ా#S�� �ె1ిu 17171717 ఆయన
%ST:` ఎJN ��" కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంA]రF �º"" ¬Zి ��" ]లk
పంచు��ను(f; 18181818 ఇక]దట �ేవ�" #ాజ�మ	 వచుdవరక; TEను �xK �Ôరసమ	
�xK గన" ]�� �ెప� చుTx`నT:ను. 19191919 1ిమ4ట ఆయన ±క #tటMC  పటBC ��"
కృతజ®�xసుN  తpల; �ె>6 ంA �x" V#SA, 9ా#S �IAdఇ�� ] ��రక;
ఇయ�బడ�చున` Tx శ#§రమ	; నను` జj® ప కమ	 �ేZి��నుటక; �º""
�ేయ	డ" �ె12uను. 20202020 ఆ పK�ార�¤ ´¢జన���న తరF9ాత ఆయన %ST:`య	



పటBC  ��"ఈ %ST:` ]��రక; Aం��ంపబడ�చున` Tx రకNమ	 వలన T:ౖన ��\ తN
"బంధన. 21212121 ఇ��%� నను` అపu%Sంచు 9ా" �ెP� Tx��కcడ ఈ బల6 ]ద
ఉన`��. 22222222 "రÞPంపబ(fన పK�ారమ	 మనుష�క;మ�రFడ� ��వ�
చుTx`డ�%ా" ఆయన ఎవ#S�ేత అపu%Sంపబడ�చుTx`(ో ఆ మనుషp�"�I
శ\మయ" �ె12uను. 23232323 9ారFఈ ప"" �ేయబ¢వ�9ా(ెవ#� అ" తమలk�xమ	
అడ�గ	��న ¯ా%S#S. 24242424 తమలk ఎవడ� %tపu9ాడ�%ా ఎంచబడ�T° అను
V9ాదమ	 9ా#Sలk ప�టC%ా 25252525 ఆయన 9ా#S�� ఇట6 T:ను అన�జనమ	లలk
#ాàల; 9ా#S]ద పKభ	త�మ	 �ేయ	దురF; 9ా#S]ద అ¥��ారమ	 �ేయ	9ారF
ఉప �ారFలనబడ�దురF. 26262626 ]#?r�ే ఆల�గ	 ఉండ#ాదు; ]లk %tపu9ాడ�
Aన`9ా"వలsను, అ¥�పJ ప#S�xరక;" వలsను ఉండవలsను. 27272727 %tపu9ా(ెవడ�?
´¢జనపం�IN" కcరFdండ�9ా(x ప#Sచర��ేయ	9ా(x? పం�IN"కcరFdండ� 9ా(ే
గ�x? అPనను TEను ] మధ� ప#Sచర� �ేయ	 9ా"వలs ఉTx`ను. 28282828 Tx
Wóధనలలk Tx�� కcడ ">A య	న`9ారF ]#³; 29292929 గనుక Txతం(fK Txక;
#ాజ�మ	ను "య!ంAనటBC %ా Tx #ాజ�మ	లk Tx బల6 ±దw  అన`�ానమ	ల;
ప�చుd��", 30303030 Zిం}సనమ	ల ]ద కcరFdం(f ఇW\ా P�ల; పం(ెKండ�
%�తKమ	ల9ా#S�I ]రF ¬రFu¬రFdట�?r, TEనును ]క; #ాజ�మ	ను "య
!ంచుచుTx`ను. 31313131 Zీ¹నూ, Zీ¹నూ, ఇ��%� ¯ా�xను !మ	4ను పట-C
%�ధుమలవలs జ>6ంచుటక; !మ	4ను �ÅరF��T:ను %ా" 32323232  న!్మక
త1ిu��క;ండ�నటB6  TEను ��రక; 9Eడ���ంట-";  మనసు J#S%Sన తరF9ాత 
స�దరFలను ZిÍ రపరచుమ" �ె12uను. 33333333 అP�ే అతడ� పKభ	9ా, ��కcడ
�ెరలk"�I" మరణమ	నక;ను 9:ళØ6 టక; Zిదzమ	%ా ఉTx`న" ఆయన�� అన%ా



34343434 ఆయన1Lతpర�, వ� నT:`రFగన" మ	మ�4రF �ెప� వరక;, TEడ�
�Å(fకcయద" �� �ెప�చుTx`నT:ను. 35353535 మ#Sయ	 ఆయనసంAయ	
జjలsయ	 �ెప�ల;ను ల�క;ండ TEను !మ	4ను పం1ినప�డ�, ]క; ఏ���నను
తక;�9ాPQTx అ" 9ా#Sన(f%Sనప�డ� 9ారFఏ!య	 తక;�వ�ాల�ద"#S. 36363636
అందు�ాయన ఇప�(ై�ే సంA గల9ాడ� సంAయ	 జjలsయ	 ¬Zి��" ��వలsను;
కJN  ల�"9ాడ� తన బటCన!్మ కJN  ��ను���నవలsను; 37373737 ఆయన
అక\మ�ారFలలk ఒకడ�%ా ఎంచబ(ెను 38383838 అ" 9Kా యబ(fన మ�ట Txయందు
T:ర9EరవలZియ	న`��; ఏలయన%ా నను`గ�#Sdన సంగJ
సమ�పNమవ�చున`ద" ]�� �ెప�చుTx`నT:ను. 39393939 9ారF పKభ	9ా, ఇ��%�

ఇక�డ #?ండ� కతpN ల;న`వన%ా--�xల;న" ఆయన 9ా#S�� �ె12uను. 40404040
తరF9ాత ఆయన బయల;�ే#S, తన 9ాడ�క ��ప�న ఒÚవల��ండక; 9:ళ6%ా
hషp�ల;ను ఆయన9:ంట 9:È6#S. 41414141 ఆ �bటB �ే#S ఆయన 9ా#S��]రF Wóధనలk
పK9E hంచక;ండ�నటB6  �Kా రÍన�ేయ	డ" �ె1ిu 42424242 9ా#S ±దw  నుం(f #ాJ9Eత
దూరమ	 9:È6  ¹�ాళ�6 " 43434343 తం(öK, PÀ %ST:` Tx ±దwనుం(f (�¾ల%Sంచుటక;)
 Aత����ే �¾ల%Sంచుమ	; అPనను Tx PషCమ	�ాదు,  AతN�¤
Zి��z ంచును%ాక అ" �Kా #SÍం�ెను. 44444444 అప�డ� పర లkకమ	నుం(f ±కదూత
ఆయనక; కనబ(f ఆయనను బలపర�ెను. 45454545 ఆయన 9Eదనప(f మ#Sంత
ఆతpరమ	%ా �Kా రÍన �ేయ%ా ఆయన �ెమట, TEల పడ�చున` %tపu రకN
ëందువ�లవలs ఆPQను. 46464646 ఆయన �Kా రÍన �x>ంA ల�A తన hషp�ల±దwక;
వAd, 9ారF దుఃఖమ	 �ేత "��Kంచుట చూA 47474747 ]#?ందుక; "��Kంచు చుTx`రF?
Wóధనలk పK9Ehంచక;ండ�నటB6  ల�A �Kా రÍన �ేయ	డ" 9ా#S�� �ె12uను. 48484848



ఆయన ఇంకను మ�టల�డ�చుండ%ా, ఇ��%� జనుల; గ	ంప�%ా వAd#S.
పం(ెKండ�మం��లk య��x అన బ(fన9ాడ� 9ా#SకంటM మ	ందు%ా న(fA,
P�సును మ	దుw  12టBC ��నుటక; ఆయన±దwక; #ా%ా 49494949 P�సు య��x,
వ� మ	దుw 12టBC ��" మనుష�క;మ�రF" అపu%Sంచు చుTx`9ా అ" 9ా"��
అన%ా 50505050 ఆయన చుటBC ఉన` 9ారF జరFగబ¢వ� �x"" చూAపKభ	9ా, కJN��
నరFక;దుమ� అ" ఆయనను అ(f%S#S. 51515151 అంతలk 9ా#Sలk ఒకడ�
పK¥xనయ�జక;" �xసు" ��ట-C , 9ా" క;(f �ెV �ెగన#S�?ను. 52525252 అP�ే P�సుఈ
మటBC క; �xళØడ" �ె1ిu, 9ా" �ెV మ	ట-C  బµగ	�ేZ2ను. 53535353 P�సు తను`
పటBC ��నవAdన పK¥xనయ�జక;ల��ను �ే9ాలయప� అ¥�పతpల��ను
12దwల��ను]రF బం����టB �ొంగ ]���I వAdనటBC  కతpN ల��ను గ	��యల��ను
బయల;�ే#S వAdJ#ా? 54545454 TEను అను��నమ	 ]�ెంత �ే9ాలయమ	లk
ఉన`ప�డ� ]రF నను` పటBC ��నల�దు; అP�ే ఇ�� ] గ(fయయ	 అంధ�ార
సంబంధ���న అ¥��ారమ	ను అT:ను. 55555555 9ా#ాయనను పట-C  PÀడ�d��"��P
పK¥xన య�జక;" Pంట-లk"�I ¬Zి��"��P#S. 1LతpరF దూర మ	%ా 9ా#S
9:నుక వచుdచుం(ెను. 56565656 అంతట ��ందరF నడ�మ	ం%Sట మంట9EZి చుటBC
కcరFdం(f నప�డ�, 1LతpరFను 9ా#S మధ�ను కcరFdం(ెను. 57575757 అప�(ొక
Aన`�� ఆ మంట 9:ల;తpరFలk అతడ� కcరFdండ�ట చూA అత"
�ే#SచూA�డ�ను అత"�� కcడ ఉం(ెన" �ె12uను. 58585858 అందుక; 1LతpరF
అమ�4PÀ, TEనత" T:రFగనT:ను. 59595959 మ#S ��ంత ZLపట-�I మ#S±కడ� అత"
చూAవ�ను 9ా#Sలk ఒకడవన%ా 1LతpరF ఓPÀ, TEను �ానT:ను. 60606060
ఇంచు!ంచు ఒక గ(fయPQ�న తరF9ాత మ#S±కడ�"జమ	%ా �డ�ను



అత"�� కcడ ఉం(ెను, �డ� గ>లయ	డ" దృఢమ	%ా �ె12uను. 61616161 అందుక;
1LతpరFఓPÀ, వ� �ె1ిuన�� Txక; �ె>య దT:ను. అత(fంకను
మ�టల�డ�చుండ%ా 9:ంటTE �Å(f కcZ2ను. 62626262 అప�డ� పKభ	వ� J#S%S
1LతpరF9:ౖప� చూ�ెను గనుక 1LతpరFTEడ� �Å(f కcయకమ	నుప� వ�
మ	మ�4రF నను` ఎరFగనందువ" పKభ	వ� తన�� �ె1ిuన మ�ట జj® పకమ	
�ేZిక 63636363 9:ల;ప>�I��P సం�xపప(f P�(ెdను. 64646464 P�సును పటBC ��"న
మనుషp�ల; ఆయనను అపహZింA ��ట-C , ఆయన మ	ఖమ	 క1ిu, 65656565 "ను`
��ట-Cన 9ా(ెవ(ో పKవAంప�మ" ఆయనను అ(f%Sఒ ఆయనక; V#�ధమ	%ా
ఇంకను అTEక దూషణ వచనమ	ల�(f#S. 66666666 ఉదయమ	 �ా%ాTE పKజల 12దwల;ను
పK¥xన య�జక;ల;ను WాసుN  ల;ను సభకc(f, ఆయనను తమ మ} సభలk"�I
¬Zి��"��P 67676767 వ� �×\సుN 9:ౖ�ే మ��� �ెప�మ"#S. అందు�ాయనTEను ]��
�ె1ిuనPQడల ]రF నమ4రF. 68686868 అ��య	%ాక TEను !మ	4ను అ(f%SనPQడల
]రF Txక; ఉతN రమ	 �ెపuరF. 69696969 ఇ�� nదల;��" మనుష�క;మ�రFడ�
మ}త4~మ	గల �ేవ�" క;(f�ారî�మ	న ఆZీనుడగ	న" 9ా#S�� �ె12uను. 70707070
అందుక; 9ారందరF అట6 P�ే వ� �ేవ�" క;మ�రFడ9ా? అ" అడ�గ%ా
ఆయన]రన`టBC  TETE ఆయనను అ" 9ా#S�� �ె12uను. 71717171 అందుక; 9ారF
మన�Iక ¯ా{ల�� ప" ఏ!? మనమ	 అత" T°ట-మ�ట Vంట-!గ�x అ"
�ె1ిu#S.
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1111 అంతట 9ారందరFను ల�A ఆయనను 1ిల�తpTUదwక; ¬Zి��"��P 2222 ఇతడ�



మ� జనమ	ను JరFగబడ 1LK#³1ించుచు, �?rసరFనక; ప"`య�వదw"య	, �xTE
�×\సN ను ఒక #ాàన"య	 �ెపu%ా �¤మ	 Vంట-మ" ఆయన]ద TEరమ	
¹ప¯ా%S#S. 3333 1ిల�తp వ� య�దుల #ాà9ా అ" ఆయనను అడ�గ%ా
ఆయన వన`టäC  అ" అత"�� �ె12uను. 4444 1ిల�తp పK¥xన య�జక;ల��ను
జనసమ�హమ	ల��నుఈ మనుషp�" యందు Txక; ఏ TEరమ	ను కనబడల�ద
T:ను. 5555 అP�ే 9ారFఇతడ� గ>లయ�ేశమ	 nద ల;��" ఇంతవరక;ను
య�దయ�ేశమందంతట ఉప�ేhంచుచు పKజలను #³ప� చుTx`డ" మ#Sంత
పటBC దల%ా �ె1ిu#S. 6666 1ిల�తp ఈ మ�ట V"ఈ మనుషp�డ� గ>లయ	(x అ"
అ(f%S 7777 ఆయన Á̈#�దు అ¥��ారమ	 �I\ంద ఉన` పK�ేశప� 9ాడ" �ె>Zి��"

Á̈#�దుTUదwక; ఆయనను పం12ను. Á̈#�దు ఆ ��నమ	లలk PQర�షల�మ	లk
ఉం(ెను. 8888 Á̈#�దు P�సును చూA !�I�> సం��Ìిం�ెను. ఆయననుగ�#Sd
�xల సంగతpల; Vన`ందున ఆయన ఏ�ైనను ఒక సూచక �I\య �ేయ%ా చూడ
"#§�fంA, బహÑ�ాలమ	నుం(f ఆయనను చూడ%� #?ను. 9999 ఆయనను
చూAనప�డ� �xల పKశ`ల;9EZినను ఆయన అత"�I ఉతN ర�¤!య	
ఇయ�ల�దు. 10101010 పK¥xనయ�జక;ల;ను WాసుN  ల;ను "ల;వబ(f ఆయన]ద
¬mణమ	%ా TEరమ	 ¹1ి#S. 11111111 Á̈#�దు తన Z2ౖ"క;ల�� క>Zి, ఆయనను
తృణ÷క#SంA అపహZింA, ఆయనక; పKశసN���న వసN �మ	 �¾(f%SంA 1ిల�తpTUదwక;
మరల పం12ను. 12121212 అంతక; మ	ందు Á̈#�దును 1ిల�తpను ఒక"��కడ�
శతpK వ�లsౖ య	ం(f ఆ ��నమ	నTE ±క"��కడ� !తpK లsౖ#S. 13131313 అంతట 1ిల�తp
పK¥xనయ�జక;లను అ¥��ారFలను పKజలను 1ి>1ింA 14141414 పKజల;
JరFగబడ�నటB6  �ేయ	 చుTx`డ" ]#§మనుషp�" Tx±దwక; �ెAd J#³.



ఇ��%� TEను ]PQదుట ఇత"" Vమ#Sîంప%ా ] #Sత" ]ద ¹1ిన
TEరమ	లలk ఒక�టMౖనను Txక; కనబడ 15151515 Á̈#�దునక; కcడ
కనబడల�దు. Á̈#�దు అత" మ�±దwక; J#S%S పం12ను గ�x; ఇ��%� మరణ
మ	నక; త%Sన�ే��య	 ఇతడ� �ేయల�దు. 16161616 �ాబట-C  TE"త"" 17171717 h�fంA
Vడ�దల �ేయ	దున" 9ా#S�� �ెపu%ా 18181818 9ారందరF �"" చం1ి9EZి మ�క;
బరబËను Vడ�దల �ేయ	మ" ఏక%§\వమ	%ా �³కల;9EZి#S. 19191919 �డ� పటCణమ	లk
జ#S%SంAన ±క అల6 #S "!తNమ	ను నరహత� "!తNమ	ను �ెర¯ాలలk
9Eయబ(fన9ాడ�. 20202020 1ిల�తp P�సును Vడ�దల �ేయ%�#S 9ా#S�� J#S%S
మ�టల�(fనను. 21212121 9ారF �"" Zిల;వ9Eయ	మ	 Zిల;వ9Eయ	మ	 అ" �³కల;
9EZి#S. 22222222 మ�డవ మ�రF అతడ�ఎందుక;? ఇతడ� ఏ దు�ా�ర�మ	 �ేZ2ను?
ఇత"యందు మరణమ	నక; త%Sన TEర�¤!య	 Txక; అగపడల�దు గనుక
ఇత" h�fంA Vడ�దల �ేతpన" 9ా#S�� �ె12uను. 23232323 అP�ే 9ా#t�³ పటBC %ా 12దw
�³కల;9EZి, �"" Zిల;వ9Eయ	మ" అడ�గ%ా 9ా#S �³కల� %?>�ెను. 24242424 �ా%ా
9ార(f%SనటäC  జరFగవలsన" 1ిల�తp ¬రFu¬#Sd 25252525 అల6 #S "!తNమ	ను నరహత�
"!తN  మ	ను �ెర¯ాలలk 9Eయబ(fయ	ం(fన9ా"" 9ార(f%SనటBC  9ా#S�I
Vడ�దల�ేZి, P�సును 9ా#S�IషCమ	 వAdనటBC  �ేయ	టక; అపu%Sం�ెను. 26262626
9ా#ాయనను ¬Zి��"��వ�చుండ%ా పలs6 ట�#Sనుం(f వచుdచున` క;#³య	(ైన
Zీ¹నను ఒక" పటBC ��", P�సు9:ంట Zిల;వను ¹య	టక; అత"]ద
�x"" 12ట-C #S. 27272727 %tపu జనసమ�హమ	ను, ఆయననుగ�#Sd #tమ	4��టBC
��నుచు దుఃüంచుచున` �xలమం�� ZీN �ల;ను ఆయనను 9:ంబ(fంA#S. 28282828 P�సు
9ా#S9:ౖప� J#S%SPQర�షల�మ	 క;మ�#?Nల�#ా, Tx "!తNమ	 ఏడ�క;(f; ]



"!తNమ	ను ] 1ిల6 ల "!తNమ	ను ఏడ��(f. 29292929 ఇ��%� %t(xK ండ�K ను కన"
గర»మ	ల;ను �ా>య�" సNనమ	ల;ను ధన�మ	లsౖనవ" �ెప���నమ	ల;
వచుdచున`V. 30303030 అప�డ�మ�]ద పడ�డ" పర�తమ	ల��ను, మమ	4
కప�డ" ��ండల��ను జనుల; �ెపu¯ాగ	దురF. 31313131 9ారF పAdమ�Ö ను�³
PÀల�గ	 �ేZినPQడల ఎం(fన�x"�³! �ేయ	దు#� అ" �ె12uను. 32323232 మ#S
PదwరF ఆయన��కcడ చంపబడ�టక; �ేబ(f#S; 9ారF TEరమ	 �ేZిన9ారF. 33333333
9ారF క�ాలమనబ(fన సÍలమ	నక; వAdనప�డ� అక�డ క;(f9:ౖప�న ఒక""
ఎడమ9:ౖప�న ఒక"" ఆ TEరసుÍ లను ఆయన�� కcడ Zిల;వ9EZి#S. 34343434 P�సు
తం(öK, �#³! �ేయ	చుTx`#� �#?రFగరF గనుక �#S" m!ంచుమ" �ె12uను.
9ారF ఆయన వసN �మ	ల; పంచు��నుట�?r *టB6 9EZి#S. 35353535 పKజల; "ల;వబ(f
చూచు చుం(f#S; అ¥��ారFల;ను�డ� ఇతరFలను ర�fం�ెను; �డ�
�ేవ�(ేరuరచు��"న �×\సుN  అPన PQడల తను`�xనుర�fంచు��నున"
అపహZింA#S. 36363636 అంతట Z2ౖ"క;ల; ఆయన±దwక; వAd ఆయనక;
Aరక"Ad 37373737 వ� య�దుల #ాà9:ౖ�ే "ను` 9E ర�fంచు��నుమ"
ఆయనను అపహZింA#S. 38383838 ఇతడ� య�దుల #ాజ" 12ౖVల�సమ	కcడ
ఆయనక; 12ౖ%ా 9Kా యబ(ెను. 39393939 9EKల�డ9Eయబ(fన ఆ TEరసుÍ లలk ఒకడ�
ఆయనను దూÌించుచువ� �×\సుN వ� గ�x? "ను` వ� ర�fంచు ��నుమ	,
మమ	4నుకcడ ర�fంచుమ" �ె12uను. 40404040 అP�ే #?ండవ9ాడ� 9ా""
గ��w ంAవ� అ�ే h�ÔV¥�లk ఉTx`వ� గనుక �ేవ�"�I భయపడ9ా? 41414141 మన�?r�ే
P�� Tx�య�¤; మనమ	 �ేZిన9ాట-�I త%Sన ఫలమ	 ��ందు చుTx`మ	 %ా"
PÀయన ఏ త1ిuదమ	ను �ేయల�ద" �ె1ిu 42424242 ఆయనను చూA P�సూ,



వ�  #ాజ�మ	 లk"�I వచుdనప�డ� నను` జj® పకమ	 �ేZి��నుమT:ను. 43434343
అందు �ాయన 9ా"��TEడ� వ� Tx��కcడ పర �ైసులk ఉందువ"
"శdయమ	%ా �� �ెప�చుTx` నT:ను. 44444444 అప�డ� రమ�ర!
మ¥x�హ`మ�PQను. అ�� nదల;��" మ�డ� గంటలవరక; ఆ
�ేశమంతట-]ద *కట- క��4ను; 45454545 సూరF�డ� అదృ��(xPQను; గ#ా» లయప�

�ెర న(f!�I A"%?ను. 46464646 అప�డ� P�సు %tపu శబwమ	�� �³క9EZి--తం(öK, 
�ేJ�I Tx ఆత4ను అపu%Sంచు��నుచుTx`నT:ను. ఆయన PÀల�గ	 �ె1ిu
�Kా ణమ	 V(f�ెను. 47474747 శ�x¥�పJ జ#S%Sన�� చూAఈ మనుషp�డ� "జమ	%ా
Jమంతp(ై య	ం(ెన" �ె1ిu �ేవ�" మ ©̈మపర�ెను. 48484848 చూచుట�?r
కc(fవAdన పKజలందరF జ#S%Sన �ార�మ	ల; చూA, #tమ	4 ��టBC  ��నుచు J#S%S
9:È6#S. 49494949 ఆయనక; T:ళ9:ౖన9ారందరFను, గ>లయనుం(f ఆయనను 9:ంబ
(fంAన ZీN �ల;ను దూరమ	%ా "ల;చుం(f �ట-" చూచుచుం(f#S. 50505050
అ#SమతPయ అను య�దుల పటCణప� సభ	�(ైన ãZLప� అను
ఒకడ�ం(ెను. 51515151 అతడ� సజèనుడ�ను Jమంతpడ�T:ౖ య	ం(f 9ా#S
ఆలkచనక;ను 9ారF �ేZిన ప"�I" సమ4Jంపక �ేవ�" #ాజ�మ	��రక;
క"12టBC  చుం(fన9ాడ�. 52525252 అతడ� 1ిల�తpTUదwక; 9:È6 , P�సు �ేహమ	
(తన�Iమ4") అడ�గ	��" 53535353 �x"" �I\ం���I ��ంA, సన`ప� TxరబటC�� చుట-C ,
�¾>Aన #ాJ సమ�¥�లk ఉం�ెను. అందులk ఎవడ�ను అంతక; మ	ను12ప�డ�ను
ఉంచబడల�దు. 54545454 ఆ ��నమ	 Zిదzపరచు ��నమ	; VW\ా ంJ ��Txరంభమ	
�ావ�ెdను. 55555555 అప�డ� గ>లయనుం(f ఆయన�� కcడ వAdన ZీN �ల; 9:ంట 9:È6
ఆ సమ�¥�", ఆయన �ేహమ	 ఏల�గ	ంచబ(ెT° చూA 56565656 J#S%S 9:È6 , సుగంధ



దKవ�మ	లను ప#Sమళ �ైలమ	లను ZిదzపరA, ఆజ®��ప�న VW\ా ంJ��నమ	న
¬#Sక%ా ఉం(f#S.
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1111 ఆ��9ారమ	న �ెల6 9ారFచుండ%ా (ఆ ZీN �ల;) �xమ	 ZిదzపరAన సుగంధ
దKవ�మ	లను ¬Zి��" సమ�¥� ±దwక; వAd 2222 సమ�¥�మ	ందర ఉం(fన #ాP
�ొర>ంప బ(fయ	ండ�ట చూA లkప>�I 9:È6#S %ా" 3333 పKభ	9:ౖన P�సు �ేహమ	
9ా#S�I కనబడల�దు. 4444 ఇందునుగ�#Sd 9ా#S�³!య	 ��చకయ	ండ%ా,
పK�ాశమ�న���న వసN �మ	ల; ధ#SంAన PదwరF మనుషp�ల; 9ా#S±దw
"ల;వబ(f#S. 5555 9ారF భయప(f మ	ఖమ	లను TEల ¹1ి య	ండ%ా
�రFసyవ�(ైన 9ా"" ] #?ందుక; మృతpలలk 9:దక;చుTx`రF? 6666 ఆయన
ఇక�డల�డ�, ఆయన ల�Aయ	Tx`డ�; ఆయన ఇంక గ>లయలk ఉం(f నప�డ� 7777
మనుష�క;మ�రFడ� �ా1ిషp¡ లsౖన మనుషp�ల �ేJ�I అపu%Sంపబ(f,
Zిల;వ9Eయబ(f, మ�డవ ��నమందు ల�వవలZియ	న`ద" ఆయన ]��
�ె1ిuన మ�ట జj® పకమ	 �ేZి��నుడ" 9ా#S�� 8888 అప�డ� 9ా#ాయన మ�టల;
జj® పకమ	 �ేZి��" 9999 సమ�¥� ±దwనుం(f J#S%S 9:È6  PÀ సంగతpల"`య	
పదుTUకండ�గ	రF hషp�లక;ను త�I�న9ా#Sకంద#S�I" �ె>యజ³Zి#S. 10101010 ఈ
సంగతpల; అ��సNల;ల�� �ె1ిuన 9ా#?వరన%ామగwల�TE మ#Sయయ	
ãహన`య	 య��Åబ	 త>6PQ�న మ#Sయయ	 9ా#S�� కcడ ఉన` Pతర
ZీN �ల;ను. 11111111 అP�ే 9ా#S మ�టల; �#S దృÌిC �I 9:ఱ �Ãమ�టల;%ా కనబ(ెను గనుక
�రF 9ా#S మ�టల; నమ4ల�దు. 12121212 అP�ే 1LతpరF ల�A, సమ�¥� ±దwక;



పరF%?JN ��"��P వం%Sచూడ%ా, TxరబటCల; మ�తKమ	 V(f%ా కనబ(ెను. అతడ�
జ#S%Sన�x"" గ�#Sd ఆశdర�పడ�చు ఇంట-�I 9:æç6 ను. 13131313 ఇ��%� ఆ ��నమం�ే
9ా#Sలk ఇదwరF PQర�షల�మ	 నక; ఆమడదూరమ	న ఉన` ఎమ�4య	 అను
ఒక %ా\ మ మ	నక; 9:ళØ6 చు 14141414 జ#S%Sన ఈ సంగతpల"` ట-"గ�#Sd ±క #S��
TUకరF సం´µÌించుచుం(f#S. 15151515 9ారF సం´µÌించుచు ఆలkAంచు��నుచుండ%ా,
P�సు �xTE దగ¶రక;వAd 9ా#S��కcడ న(f�ెను; 16161616 అP�ే 9ా#ాయనను గ	రFN
పటCల�క;ండ 9ా#S కను`ల; మ�యబ(ెను. 17171717 ఆయన ]రF నడ�చుచు ఒక#S��
ఒకరF �ెప���నుచున` PÀ మ�ట ల�మ" అడ�గ%ా 9ారF దుఃఖమ	ఖులsౖ
">A#S. 18181818 9ా#Sలk �?6±�ా అను9ాడ�PQర�షల�మ	లk బస �ేయ	చుం(f, PÀ
��నమ	లలk అక�డ జ#S%Sన సంగతpల; 9,కడ9E PQరFగ9ా? అ" ఆయనను
అ(f%?ను. 19191919 ఆయన అV ఏవ" 9ా#S" అ(f%Sనప�డ� 9ారFనజ#³య	(ైన
P�సును గ�#Sdన సంగతpల�; ఆయన �ేవ�"PQదుటను పKజలంద#SPQదుటను
�I\యలkను 9ాక�మ	లkను శ�IN గల పKవకNPQ� య	ం(ెను. 20202020 మన పK¥xన
య�జక;ల;ను అ¥��ారFల;ను ఆయనను ఏల�గ	 మరణhmక; అపu%SంA,
Zిల;వ9EPంA#� క; �ె>య�x? 21212121 ఇW\ా P�ల;ను V¹Aంపబ¢వ�9ాడ�
ఈయTE అ" �¤మ	 "#§�fంA య	ంట-!; ఇ��%ాక PÀ సంగతpల; జ#S%S TEట-�I
మ�డ� ��నమ	ల�PQను. 22222222 అP�ే మ�లk ��ందరF ZీN �ల; �ెల6  9ార%ాTE
సమ�¥�±దwక; 9:È6 , ఆయన �ేహమ	ను �ానక వAd 23232323 ��ందరF �ేవదూతల;
తమక; కనబ(f ఆయన బK���Iయ	Tx`డ" �ె1ిuర" మ��� �ె1ిu మ�క;
Vస4యమ	 కల;గజ³Zి#S. 24242424 మ���కcడ ఉన`9ా#Sలk ��ందరF సమ�¥�±దwక;
9:È6  ఆ ZీN �ల; �ె1ిuనటBC  కను%t"#S %ా", ఆయనను చూడల�ద" ఆయన��



�ె1ిu#S. 25252525 అందు �ాయన అV9Eక;ల�#ా, పKవకNల; �ె1ిuన మ�టలన"`ట-"
నమ4" మందమతpల�#ా, 26262626 �×\సుN  ఈల�గ	 శ\మప(f తన మ ©̈మలk
పK9Ehంచుట అగత�మ	 �ా�x అ" 9ా#S�� �ె1ిu 27272727 ¹ÌLయ	 సమసN  పKవకNల;ను
nదల; ��" ల�ఖనమ	ల"`ట-లk తను` గ�#Sdన వచనమ	ల ´µవమ	 9ా#S�I
�ె>12ను. 28282828 ఇంతలk �xమ	 9:ళØ6 చున` %\ా మమ	 దగ¶రక; వAdనప�డ�
ఆయన Pంక ��ంతదూరమ	 9:ళØ6 నటB6  అగపడ%ా 29292929 9ారF ¯ాయం�ాలమ	
�ావAdన��, ��K దుw  గ	\ ం�Iన��, మ���కcడ ఉండ�మ" �ె1ిu, ఆయనను
బలవంతమ	�ేZి#S గనుక ఆయన 9ా#S�� కcడ ఉండ�టక; లkప>�I 9:æç6 ను. 30303030
ఆయన 9ా#S�� కcడ ´¢జనమ	నక; కcరFdన`ప�డ�, ఒక #tటMCను పటBC ��"
¯�N తKమ	 �ేZి �x" V#SA 9ా#S�I పంA 12టC%ా 31313131 9ా#S కను`ల; �ెరవబ(f
ఆయనను గ	రFN పట-C #S; అంతట ఆయన 9ా#S�I అదృ��(xPQను. 32323232 అప�డ�
9ారF ఆయన ��K వలk మన�� మ�టల�డ�చు ల�ఖనమ	లను మనక; బ¢ధపరచు
చున`ప�డ� మన హృదయమ	 మనలk మండ�చుండల��x అ" ±క"��
ఒకడ� �ెప���"#S. 33333333 ఆ గ(fయలkTE 9ారF ల�A, PQర�షల�మ	నక; J#S%S
9:ళ6%ా, పదు TU��ండ�గ	రF hషp�ల;ను 9ా#S�� కcడ ఉన`9ారFను కc(fవAd
34343434 పKభ	వ� "జమ	%ా ల�A Zీ¹నునక; కన బ(ెన" �ెప���నుచుం(f#S. 9ా#S��
V" 35353535 ��K వలk జ#S%Sన సంగతpల;ను, ఆయన #tటMC  VరFచుటవలన తమ �³ల�గ	
�ె>యబ(ెT° అ��య	 �ె>యజ³Zి#S. 36363636 9ారF ఈల�గ	 మ�టల�డ�చుండ%ా

ఆయన 9ా#S మధ�ను ">A--]క; సమ�¥xనమవ�%ాక" 9ా#S�� అT:ను. 37373737
అP�ే 9ారF ��గ	ల;ప(f భయ��\ా ంతpలsౖ, భ�తమ	 తమక; కనబ(ెన"
తలంA#S. 38383838 అప�(xయన]#?ందుక; కలవరపడ�చుTx`రF? ] హృద



యమ	లలk సం�ేహమ	ల; ప�టCTEల? 39393939 TETE ఆయనను అనుటక; Tx
�ేతpలను Tx �ాదమ	లను చూడ�(f; నను` పట-C  చూడ�(f, Tx క;న`టBC %ా
]రF చూచుచున` PQమ	కల;ను మ�ంస మ	ను భ�తమ	న క;ండవ" �ె1ిu
40404040 తన �ేతpలను �ాదమ	 లను 9ా#S�I చూ12ను. 41414141 అP�ే 9ారF
సం��షమ	�ేత ఇంకను నమ4క ఆశdర�పడ�చుండ%ా ఆయనఇక�డ ]±దw
ఏ���న ఆ}రమ	 కల�x అ" 9ా#Sన(f%?ను. 42424242 9ారF �ా>dన �ేప మ	క�ను
ఆయన �IAd#S. 43434343 ఆయన �x"" ¬Zి��" 9ా#SPQదుట భ	�ం�ెను. 44444444 అంతట
ఆయన¹ÌL ధర4WాసN �మ	లkను పKవకNల గ\ంథమ	లలkను, �×రNనలలkను
నను`గ�#Sd 9Kా యబ(fన వ"`య	 T:ర9Eరవలsన" TEను ]±దw
ఉం(fనప�డ� ]�� �ె1ిuన మ� 45454545 అప�డ� 9ారF ల�ఖనమ	ల; గ\ ©̈ంచునటB6 %ా
ఆయన 9ా#S మనసుqను �ెరA 46464646 �×\సుN  శ\మప(f మ�డవ ��న మ	న
మృతpలలkనుం(f ల�చున"య	 47474747 PQర�షల�మ	 nదల;��" సమసN
జనమ	లలk ఆయన1Lరట మ�రF మనసుqను �ాపmమ�పణయ	
పKకట-ంపబడ�న"య	 9Kా యబ(fయ	న`��. 48484848 ఈ సంగతpలక; ]#³ ¯ా{ల;
49494949 ఇ��%� Tx తం(fK 9ా%ాw నమ	 �ేZిన�� ]]���I పంప� చుTx`ను; ]రF
12ౖనుం(f శ�IN ��ందువరక; పటCణమ	లk ">A య	ండ�డ" 9ా#S�� �ె12uను. 50505050
ఆయన బéత"యవరక; 9ా#S" ¬Zి��"��P �ేతp లsJN  9ా#S" ఆ�ర���ం�ెను.
51515151 9ా#S" ఆ�ర���ంచుచుండ%ా ఆయన 9ా#Sలkనుం(f పK�ే��Iంపబ(f
పరలkకమ	నక; ఆ#�హణ	(xPQను. 52525252 9ారF ఆయనక; నమ¯ా�రమ	 �ేZి
మ} ఆనందమ	�� PQర�షల�మ	నక; J#S%S 9:È6  53535353 PQడ�ెగక
�ే9ాలయమ	లk ఉం(f �ేవ�" ¯�N తKమ	 �ేయ	చుం(f#S.



ã}ను సు9ారN  1ã}ను సు9ారN  1ã}ను సు9ారN  1ã}ను సు9ారN  1

1111 ఆ��యందు 9ాక�మ	ం(ెను, 9ాక�మ	 �ేవ�"±దw ఉం(ెను, 9ాక�మ	 �ేవ�(ై
య	ం(ెను. 2222 ఆయన ఆ�� యందు �ేవ�"±దw ఉం(ెను. సమసNమ	ను
ఆయన మ�లమ	%ా క>%?ను, 3333 క>%Sయ	న`�ే��య	 ఆయన ల�క;ండ
కల;గల�దు. 4444 ఆయనలk yవమ	ం(ెను; ఆ yవమ	 మనుషp�లక;
9:ల;%?rయ	ం(ెను. 5555 ఆ 9:ల;గ	 *కట-లk పK�ాhంచుచున`�� %ా" *కట- �x"
గ\ ©̈ంపక;ం(ెను. 6666 �ేవ�"±దwనుం(f పంపబ(fన ±క మనుషp�డ� ఉం(ెను;
అత" 1LరF ã}ను. 7777 అత" మ�లమ	%ా అందరF Vశ�ZించునటB6  అతడ� ఆ
9:ల;గ	నుగ�#Sd ¯ాm� !చుdటక; ¯ా�f%ా వ�ెdను. 8888 అతడ� ఆ 9:ల;%?rయ	ండ
ల�దు %ా" ఆ 9:ల;గ	నుగ�#Sd ¯ాm�!చుdటక; అతడ� వ�ెdను. 9999 "జ���న
9:ల;గ	 ఉం(ెను; అ�� లkకమ	లk"�I వచుdచు పKJ మనుషp�"
9:>%Sంచుచున`��. 10101010 ఆయన లkకమ	లk ఉం(ెను, లkక మ�యన మ�లమ	%ా
క>%?ను %ా" లkకమ�యనను �ె>Zి��నల�దు. 11111111 ఆయన తన స��×
య	ల±దwక; వ�ెdను; ఆయన స��×య	ల; ఆయనను అం%§క#Sంపల�దు. 12121212
తను` ఎందరం%§క#SంA#� 9ా#Sకంద #S�I, అన%ా తన Txమమ	నందు
VWా�సమ	ంAన9ా#S�I, �ేవ�" 1ిల6 లగ	టక; ఆయన అ¥��ారమ	
అనుగ\ ©̈ం�ెను. 13131313 9ారF �ేవ�"వలన ప�ట-Cన9ా#³ %ా", రకNమ	వలనT:ౖనను
శ#§#³చûవలనT:ౖనను మ�నుÌLచûవలనT:ౖనను ప�ట-Cన9ారF �ారF. 14141414 ఆ 9ాక�మ	
శ#§ర¥x#SPQ�, కృ�ాసత�సంప�రFÞ  డ�%ా మనమధ� "వZిం�ెను; తం(fKవలన
క>%Sన అ��� ¬యక;మ�రF" మ ©̈మవలs మనమ	 ఆయన మ ©̈మను



కను%tంట-! 15151515 ã}ను ఆయననుగ�#Sd ¯ాm� !చుdచుTx 9:నుక
వచుd9ాడ� TxకంటM పKమ	ఖుడ� గనుక ఆయన TxకంటM
మ	ందట-9ా(xPQన"య	, TEను �ె1ిuన9ాడ� ఈయTE అ"య	 ఎల;%?JN
�ె12uను. 16161616 ఆయన ప#Sప�రÞతలkనుం(f మనమందరమ	 కృప 9:ంబ(f కృపను
��ం��JVు. 17171717 ధర4WాసN �మ	 ¹ÌL�x�#ా అను గ\ ©̈ంపబ(ెను; కృపయ	
సత�మ	ను P�సు �×\సుN �x�#ా క>%?ను. 18181818 ఎవడ�ను ఎప�(ైనను �ేవ�"
చూడల�దు; తం(fK #tమ	4ననున` అ���¬య క;మ�రF(ె ఆయనను బయల;
పర�ెను. 19191919 9:వడవ" అడ�గ	టక; య�దుల; PQర�షల�మ	 నుం(f
య�జక;లను ల��య	లను ã}నుTUదwక; పం1ినప�డ� అత(fAdన
¯ాm�!�ే. 20202020 అతడ� ఎరFగననక ఒప���T:ను; �×\సుN ను �ాన" ఒప���T:ను. 21212121
�ా%ా 9ారF మ#S 9:వరవ�, వ� ఏÚయ�9ా అ" అడ�గ%ా అతడ� �ానT:ను. 22222222
వ� ఆ పKవకN9ా అ" అడ�గ%ా�ాన" ఉతN ర!�ెdను. �ాబట-C  9ారF9:వరవ�?
మమ	4 పం1ిన9ా#S�I �¤మ	 ఉతN ర!య�వలsను గనుక "ను`గ�#Sd 9E!
�ెప���నుచుTx`వ" అత" న(f%S#S 23232323 అందు కతడ�పKవకNPQ�న PQషయ�
�ె1ిuనటBC  TEను పKభ	వ� ��K వ స#ాళమ	�ేయ	(f అ" అరణ�మ	లk ఎల;%?JN
�ెప� ఒక" శబwమ	 అ" �ె12uను. 24242424 పంపబ(fన9ారF ప#Sసయ	�లక; �ెం��న
9ారF 25252525 9ారF వ� �×\సుN 9:ౖనను ఏÚయ�9:ౖనను ఆ పKవకN 9:ౖనను �ా"PQడల
ఎందుక; బµ1ిN స4!చుdచుTx`వ" అత"" అడ�గ%ా 26262626 ã}ను TEను ళ6లk
బµ1ిN  స4!చుdచుTx`ను %ా" Tx 9:నుక వచుdచున`9ాడ� ] మధ�
ఉTx`డ�; 27272727 ]#ాయన T:రFగరF, ఆయన �ెప�ల 9ారFను Vప�ట�?rనను TEను
ãగ	�డను �ాన" 9ా#S�� �ె12uను. 28282828 ã}ను బµ1ిN స4!చుdచున`



±#ాw నున���I ఆవలనున` బéత"యలk ఈ సంగతpల; జ#S%?ను. 29292929 మరF9ాడ�
ã}ను P�సు తన±దwక; #ా%ా చూAఇ��%� లkక�ాపమ	ను
¹Zి��"��వ� �ేవ�" %tఱÃ1ిల6 . 30303030 Tx 9:నుక ఒక మనుషp�డ�
వచుdచుTx`డ�; ఆయన TxకంటM పKమ	ఖుడ� గనుక TxకంటM మ	ందట-
9ా(xPQన" TET:వ#S"గ�#Sd �ె1ిuJT° ఆయTE PÀయన. 31313131 TEను ఆయనను
ఎరFగT:ౖJ" %ా" ఆయన ఇW\ా P�ల;క; పKత�mమగ	టక; TEను ళ6లa బµ1ిN స4
!చుdచు వAdJన" �ె12uను. 32323232 మ#Sయ	 ã}ను ¯ాm�!చుdచు ఆత4
�ావ�రమ	వలs ఆ�ాశమ	నుం(f ��%Sవచుdట చూAJ"; ఆ ఆత4 ఆయన]ద
">�ెను. 33333333 TEను ఆయనను ఎరFగT:ౖJ" %ా" ళ6లa బµ1ిN స4 !చుdటక;
నను` పం1ిన9ాడ�9:వ"]ద ఆత4 ��%SవAd "ల;చుట చూతp9Ù ఆయTE
ప#S��xz త4లk బµ1ిN స4 !చుd9ాడ" Tx�� �ె12uను. 34343434 ఈయTE �ేవ�"
క;మ�రFడ" TEను �ె>Zి��" ¯ాm�!Ad JనT:ను. 35353535 మరFTxడ� మరల
ã}నును అత" hషp�లలk ఇదwరFను "ల;చుండ%ా 36363636 అతడ� నడ�చుచున`
P�సు 9:ౖప� చూAఇ��%� �ేవ�" %tఱÃ1ిల6  అ" �ె12uను. 37373737 అతడ� �ె1ిuనమ�ట
ఆ PదwరF hషp�ల; V" P�సును 9:ంబ(fంA#S. 38383838 P�సు 9:నుకక; J#S%S,
9ారF తను` 9:ంబ (fంచుట చూA]#³! 9:దక;చుTx`ర" 9ా#Sనడ�గ%ా
9ారFరáË, వ� ఎక�డ �ాప�రమ	Tx`వ" ఆయనను అ(f%S#S. రëËయను
మ�టక; బ¢ధక;డ" అరÍమ	. 39393939 వAd చూడ�డ" ఆయన 9ా#S�� �ెపu%ా 9ారF
9:È6 , ఆయన �ాప�రమ	న` సÍలమ	 చూA, ఆ ��నమ	 ఆయన ±దw బస�ేZి#S.
అప�డ� పగల; రమ�ర! Txల;గ	 గంటల 9Eళ ఆPQను. 40404040 ã}ను మ�ట
V" ఆయనను 9:ంబ(fంAన Pదw#Sలk ఒకడ� Zీ¹ను 1LతpరF±క�



స�దరF(ైన అం�ెKయ. 41414141 ఇతడ� nదట తన స�దరF(ైన Zీ¹నును
చూA�¤మ	 ��Zీqయను కను%tంట- మ" అత"�� �ె1ిu 42424242 P�సుTUదwక;
అత" ��డ���" వ�ెdను. ��Zీqయ అను మ�టక; అ�Ìిక;N డ" అరÍమ	. P�సు
అత"9:ౖప� చూAవ� ã}ను క;మ�రFడ9:ౖన Zీ¹నువ�; వ� �³âా
అనబడ�దువ" �ె12uను. �³âా అను మ�టక; #ాP అ" అరÍమ	. 43434343 మరFTxడ�
ఆయన గ>లయక; 9:ళ6%�#S Óి>ప�ను కను%t"నను` 9:ంబ(fంచుమ" అత"��
�ె12uను. 44444444 Óి>ప� బéతqP�x9ాడ�, అన%ా అం�ెKయ 1LతpరF అను9ా#S
పటCణప� �ాప�రసుÍ డ�. 45454545 Óి>ప� నతనP�ల;ను కను%t"ధర4WాసN �మ	లk
¹ÌLయ	 పKవకNల;ను ఎవ#S" గ�#Sd 9Kా Zి#� ఆయనను కను%tంట-!; ఆయన
ãZLప� క;మ�రF(ైన నజ#³య	డగ	 P�సు అ" అత"�� �ె12uను. 46464646
అందుక; నతనP�ల;నజ #³తpలkనుం(f మంA�ే�ైన #ాగల�x అ" అత"
నడ�గ%ా వAd చూడ�మ" Óి>ప� అత"�� అT:ను. 47474747 P�సు నతనP�ల; తన
±దwక; వచుdట చూAఇ��%� Pతడ� "జమ	%ా ఇW\ా P�Úయ	డ�,
ఇత"యందు ఏ కపటమ	ను ల�ద" అత"గ�#Sd �ె12uను. 48484848 నను` వ�
ఏల�గ	 ఎరFగ	దు వ" నతనP�ల; ఆయనను అడ�గ%ా P�సుÓి>ప� "ను`
1ిల;వకమ	ను1L, వ� ఆ అం¸రప� �ెటBC  �I\ంద ఉన` ప�(ే "ను` చూAJన"
అత"�� �ె12uను. 49494949 నతన P�ల;బ¢ధక;(x, వ� �ేవ�" క;మ�రFడవ�,
ఇW\ా P�ల; #ాజవ� అ" ఆయనక; ఉతN ర!�ెdను. 50505050 అందుక; P�సుఆ
అం¸రప� �ెటBC �I\ంద "ను` చూAJన" TEను �ె1ిuనందువలన వ�
నమ	4చుTx`9ా? �ట-కంటM %tపu �ార�మ	ల; చూతpవ" అత"�� �ె12uను. 51515151
మ#Sయ	 ఆయన ]రF ఆ�ాశమ	 �ెరవబడ�టయ	, �ేవ�" దూతల;



మనుష�క;మ�రF"12ౖ%ా ఎక;�టయ	ను ��గ	ట య	ను చూతpర" ]��
"శdయమ	%ా �ెప� చుTx`నT:ను.

ã}ను సు9ారN  2ã}ను సు9ారN  2ã}ను సు9ారN  2ã}ను సు9ారN  2

1111 మ�డవ ��నమ	న గ>లయలk" �ాTx అను ఊ#Sలk ఒక V9ాహమ	 జ#S%?ను.
2222 P�సు త>6  అక�డ ఉం(ెను; P�సును ఆయన hషp�ల;ను ఆ V9ాహమ	నక;
1ిల;వ బ(f#S. 3333 �xK �Ôరస�����Pనప�డ� P�సు త>69ా#S�I �xK �Ôరసమ	 ల�ద"
ఆయన�� �ెపu%ా 4444 P�సు ఆ���� అమ�4, Tx�� �³! (ప")? Tx సమయ
!ంకను #ాల�దT:ను. 5555 ఆయన త>6  ప#S�xరక;లను చూA ఆయన ]��
�ెప�న�� �ేయ	డT:ను. 6666 య�దుల ��ºz కరణx�xరపK�ారమ	 #?ం(ేZి మ�(ేZి

త�మ	ల; పటBC  ఆరF #ాJబµనల; అక�డ ఉంచబ(fయ	ం(ెను. 7777 P�సు--ఆ
బµనల; ళ6�� "ంప�డ" 9ా#S�� �ెపu%ా 9ారF 9ాట-" అంచులమటBC క; "ం1ి#S.
8888 అప�(xయన 9ా#S��]#Sప�డ� మ	ంA, Vందు పK¥x"±దwక;
¬Zి��"��ండ" �ెపu%ా, 9ారF ¬Zి��"��P#S. 9999 ఆ �xK �Ôరసమ	 ఎక�డనుం(f
వ�ెdT° ఆ ళØ6  మ	ంA ¬Zి��"��Pన ప#S�xరక;ల�³ �ె>Zిన��%ా" Vందు
పK¥x"�I �ె>యక ��PQను గనుక �xK �Ôరస���న ఆ ళØ6  రFAచూAనప�డ� ఆ
Vందు పK¥x" 12ం(f6  క;మ�రF" 1ి>A 10101010 పKJ9ాడ�ను nదట మంA
�xK �Ôరసమ	ను ��Zి, జనుల; మతpN %ా ఉన`ప�డ� జబ	Ëరసమ	 ��య	ను;
9:ౖ�ే ఇ��వరక;ను మంA �xK �Ôరసమ	 ఉంచు��" య	Tx`వ" అత"��
�ె12uను. 11111111 గ>లయలk" �ాTxలk, P�సు ఈ nదట- సూచక�I\యను �ేZి తన
మ ©̈మను బయల;పర�ెను; అందువలన ఆయన hషp�ల; ఆయనయందు



VWా�సమ	ంA#S. 12121212 అటBతరF9ాత ఆయనయ	 ఆయన త>6య	 ఆయన
స�దరFల;ను ఆయన hషp�ల;ను క12ర`హÉమ	నక; 9:È6  అక�డ ��"`
��నమ	ల;ం(f#S. 13131313 య�దుల ప¯ా�పండ�గ స]1ింప%ా P�సు
PQర�షల�మ	నక; 9:È6  14141414 �ే9ాలయమ	లk ఎడ6 ను %tఱÃలను �ావ�రమ	లను
అమ	49ారFను ర�కల; మ�రFd9ారFను కcరFdండ�ట చూA 15151515 �xK ళ6��
��ర(xల;�ేZి, %tఱÃలను ఎడ6 న"`ట-" �ే9ాలయమ	లkనుం(f ��>9EZి, ర�కల;
మ�రFd9ా#S ర�కల; చ>69EZి, 9ా#S బల6 ల; పడ �ోKZి 16161616 �ావ�రమ	ల; అమ	4
9ా#S���ట-" ఇక�డ నుం(f ¬Zి��"��ం(f; Tx తం(fK Pల;6  9ా��ారప�ట-ల;6 %ా
�ేయక;డ" �ె12uను. 17171717 ఆయన hషp�ల;  Pంట-"గ�#Sdన ఆస�IN నను`
భ�fంచున" 9Kా య బ(fయ	న`టBC  జj® పకమ	 �ేZి��"#S. 18181818 �ాబట-C  య�దుల;
వ� ఈ �ార�మ	ల; �ేయ	చుTx`9E; P� సూచక �I\యను మ�క; చూ12దవ"
ఆయనను అడ�గ%ా 19191919 P�సు ఈ �ే9ాలయమ	ను పడ%tటBC (f, మ�డ�
��నమ	లలk �x" ల�ప�దున" 9ా#S�� �ె12uను. 20202020 య�దుల; ఈ �ే9ాలయమ	
నల;వ��య�రF సంవతqరమ	ల; కట-C #³; వ� మ�డ� ��న మ	లలk �x""
ల�ప�దు9ా అ"#S. 21212121 అP�ే ఆయన తన శ#§రమను �ే9ాలయమ	నుగ�#Sd
PÀ మ�ట �ె12uను. 22222222 ఆయన మృతpలలkనుం(f ల�Aన తరF9ాత ఆయన ఈ
మ�ట �ె12uన" ఆయన hషp�ల; జj® పకమ	 �ేZి��", ల�ఖనమ	ను P�సు
�ె1ిuన మ�టను న!్మ#S. 23232323 ఆయన ప¯ా� (పండ�గ) సమయమ	న PQర�ష
ల�మ	లk ఉండ%ా, ఆ పండ�గలk అTEక;ల; ఆయన �ేZిన సూచక�I\యలను
చూA ఆయన Txమమందు VWా�సమ	ంA#S. 24242424 అP�ే P�సు అంద#S"
ఎ#S%Sన9ాడ� గనుక ఆయన తను` 9ా#S వశమ	 �ేZి��న ల�దు. ఆయన



మనుషp�" ఆంతర�మ	ను ఎ#S%Sన 9ాడ� 25252525 గనుక ఎవడ�ను మనుషp�"గ�#Sd
ఆయనక; ¯ాm�!య� నక�రల�దు.

ã}ను సు9ారN  3ã}ను సు9ారN  3ã}ను సు9ారN  3ã}ను సు9ారN  3

1111 య�దుల అ¥��ా#SPQ�న ���ేమను ప#Sసయ	� (ొకడ�ం(ెను. 2222 అతడ�
#ాJKయందు ఆయన±దwక; వAdబ¢ధక;(x, వ� �ేవ�"±దwనుం(f వAdన
బ¢ధ క;డవ" �¤ ��రFగ	దుమ	; �ేవ�డత"�I ��(ైయ	ంటäTE %ా" వ�

�ేయ	చున` సూచక�I\¸ 3333 అందుక; P�సు అత"��ఒకడ� ��\ తN %ా జ"4ంA�ేTE
�ా" అతడ� �ేవ�" #ాజ�మ	ను చూడల�డ" �� "శdయమ	%ా �ెప�
చుTx`నT:ను. 4444 అందుక; ���ేమ	మ	స>9ా(ైన మనుషp�(ేల�గ	

జ"4ంపగలడ�? #?ండవమ�రF త>6  గరË éమందు పK9EhంA జ"4ంపగల(x అ"
ఆయనను అడ�గ%ా 5555 P�సు ఇట6 T:నుఒకడ� ట-మ�లమ	%ాను
ఆత4మ�లమ	 %ాను జ"4ంA�ేTE%ా" �ేవ�" #ాజ�మ	లk పK9Ehంప ల�డ" ��
"శdయమ	%ా �ెప�చుTx`ను. 6666 శ#§ర మ�లమ	%ా జ"4ంAన�� శ#§రమ	ను
ఆత4మ�లమ	%ా జ"4ంAన�� ఆత4య	T:ౖ య	న`��. 7777 ]రF ��\ తN %ా
జ"4ంపవలsన" TEను �� �ె1ిuనందుక; ఆశdర�పడవదుw . 8888 %ా> తన �IషC���న
�bటను VసరFను; వ� �x" శబwమ	 Vందు9E%ా" అ�� PQక�డనుం(f వచుdT°
PQక�(f�I ��వ�T° క; �ె>యదు. ఆత4మ�లమ	%ా జ"4ంAన పKJ9ాడ�ను
ఆల�%³ య	Tx`డT:ను. 9999 అందుక; �� �ేమ	ఈ సంగతpల�ల�గ	 ¯ాధ�మ	ల"
ఆయనను అడ�గ%ా 10101010 P�సు ఇట6 T:నువ� ఇW\ా P�ల;క; బ¢ధక;డ9:ౖ య	ం(f
�ట-" ఎరFగ9ా? 11111111 �¤మ	 ఎ#S%Sన సంగJP� �ెప�చుTx`మ	, చూAన�x"�³



¯ాm�!చుdచుTx`మ	, మ� ¯ాm�మ	 ]రం%§క#Sంపర" �� "శdయమ	%ా
�ెప�చుTx`ను. 12121212 భ�సంబంధ���న సంగతpల; TEను ]�� �ె1ిu�ే ]రF
నమ4క;న`ప�డ�, పరలkకసంబంధ ���నV ]�� �ె1ిuనPQడల ఏల�గ	
నమ	4దురF? 13131313 మ#Sయ	 పరలkకమ	నుం(f ��%SవAdన9ా(ే, అన%ా
పరలkకమ	లk ఉండ� మనుష�క;మ�రF(ే తపu పరలkకమ	 నక; ఎ�I���Pన
9ా(ెవడ�ను ల�డ�. 14141414 అరణ�మ	లk ¹ÌL సరuమ	ను ఏల�గ	 ఎ�ెN T°, 15151515 ఆల�%³
Vశ�Zించు పKJ9ాడ�ను నhంపక ఆయన �x�#ా "త�yవమ	 ��ందునటB6
మనుష�క;మ�రFడ� ఎతNబడవలsను. 16161616 �ేవ�డ� లkకమ	ను ఎం�� 1LK!ం�ెను.
�ా%ా ఆయన తన అ���¬యక;మ�రF"%ా3 ప�ట-Cన 9ా"యందు VWా�సమ	ంచు
పKJ9ాడ�ను నhంపక "త�yవమ	 ��ందునటB6  ఆయనను అనుగ\ ©̈ం�ెను. 17171717
లkకమ	 తన క;మ�రF" �x�#ా రmణ ��ందుట�³%ా" లkకమ	నక; ¬రFu
¬రFdటక; �ేవ�(xయనను లkకమ	లk"�I పంప ల�దు. 18181818 ఆయనయందు
VWా�సమ	ంచు9ా"�I ¬రFu ¬రdబడదు; Vశ�Zింప"9ాడ� �ేవ�"
అ���¬యక;మ�రF" Txమమందు VWా�స మ	ంచల�దు గనుక 9ా"�I ఇంతక;
మ	ను1L ¬రFu ¬రdబ(ెను. 19191919 ఆ ¬రFu ఇ�ే; 9:ల;గ	 లkకమ	లk"�I వ�ెdను
%ా" తమ �I\యల; �ెడi9:ౖనందున మనుషp�ల; 9:ల;గ	ను 1LK!ంపక *కట-TE
1LK!ంA#S. 20202020 దు�ా�ర�మ	 �ేయ	4 పKJ9ాడ� 9:ల;గ	ను �ే�Ìిం చును, తన
�I\యల; దు� �I\యల;%ా కనబడక;ండ�నటB6  9:ల;గ	TUదwక; #ాడ�. 21212121
సత�వరNను(ై�ే తన �I\యల; �ేవ�" మ�లమ	%ా �ేయబ(fయ	న`వ"
పKత�mపరచ బడ�నటB6  9:ల;గ	TUదwక; వచుdను. 22222222 అటBతరF9ాత P�సు తన
hషp�ల�� కcడ య�దయ �ేశమ	నక; వAd అక�డ 9ా#S�� �ాలమ	



గడ�ప�చు బµ1ిN స4!చుdచు ఉం(ెను. 23232323 సÚమ	 దగ¶ర నున` ఐT°నను
సÍలమ	న ళØ6  V¯ాN రమ	%ా ఉం(ెను గనుక ã}నుకcడ అక�డ
బµ1ిN స4!చుdచు ఉం(ెను; జనుల; వAd బµ1ిN స4మ	��ం��#S. 24242424 ã}ను
ఇంకను �ెర¯ాలలk 9Eయబ(fయ	ండ ల�దు. 25252525 ��ºz కరణx�xర మ	ను గ�#Sd
ã}ను hషp�లక; ఒక య�దు"�� V9ాదమ	 ప�టMCను. 26262626 గనుక 9ారF
ã}ను TUదwక; వAdబ¢ధక;(x, PQవడ� ±#ాw నుక; అవతల �� కcడ
ఉం(ెT°,  9:వ"గ�#Sd ¯ాm�!AdJ9Ù, P��%�, ఆయన బµ1ిN స4
!చుdచుTx`డ�; అందరF ఆయన±దwక; వచుd చుTx`ర" అత"�� �ె1ిu#S.
27272727 అందుక; ã}ను ఇట6 T:నుతనక; పరలkకమ	నుం(f
అనుగ\ ©̈ంపబ(f�ేTE%ా" PQవడ�ను ఏ!య	 ��ంద TEరడ�. 28282828 TEను �×\సుN ను
�ాన"య	, ఆయనకంటM మ	ందు%ా పంపబ(fన9ాడTE అ"య	 �ె1ిuనటBC  ]#³
Txక; ¯ా{ల;. 29292929 12ం(f6 క;మ�#?Nగల9ాడ� 12ం(f6  క;మ�రFడ�; అP�ే "ల;వబ(f
12ం(f6  క;మ�రF" స�రమ	 VT:(f ZL` ©̈తpడ� ఆ 12ం(f6  క;మ�రF" స�రమ	 V"
!�I�> సం��Ìించును; ఈ Tx సం��షమ	 ప#Sప�రÞ��� య	న`��. 30303030 ఆయన

¼̈చdవలZియ	న`��, TEను తగ¶వలZి య	న`��. 31313131 12ౖనుం(f వచుd9ాడ�
అంద#S�I 12ౖనున`9ాడ�; భ�! నుం(f వచుd9ాడ� భ�సంబం¥�PQ�
భ�సంబంధ���న సంగతpలనుగ�#Sd మ�టల�డ�ను; పరలkకమ	నుం(f వచుd
9ాడ� అంద#S�I 12ౖ%ానుం(f 32323232 �xను కన`9ాట-"గ�#Sdయ	
Vన`9ాట-"గ�#Sdయ	 ¯ాm�!చుdను; ఆయన ¯ాm�మ	 ఎవడ�ను
అం%§క#Sంపడ�. 33333333 ఆయన ¯ాm�మ	 అం%§క #SంAన9ాడ� �ేవ�డ�
సత�వంతpడను మ�టక; మ	దK9EZి య	Tx`డ�. 34343434 ఏలయన%ా �ేవ�డ� �xను



పం1ిన9ా"�I ��లతల�క;ండ ఆత4ననుగ\ ©̈ంచును గనుక ఆయన �ేవ�"
మ�టల� పల;క;ను. 35353535 తం(fK క;మ�రF" 1LK!ంచుచుTx`డ�. గనుక ఆయన
�ేJ�I సమసNమ	 అపu%SంA య	Tx`డ�. 36363636 క;మ�రF"యందు
VWా�సమ	ంచు9ా(ే "త�yవమ	గల9ాడ�, క;మ�రF"�I V¥ేయ	డ� �ా"9ాడ�
yవమ	 చూడడ� %ా" �ేవ�" ఉగ\త 9ా"]ద ">A య	ండ�ను.

ã}ను సు9ారN  4ã}ను సు9ారN  4ã}ను సు9ారN  4ã}ను సు9ారN  4

1111 ã}ను కంటM P�సు ఎక;�వమం��" hషp�లను%ా �ేZి��" 9ా#S�I
బµ1ిN స4!చుdచున` సంగJ ప#Sసయ	�ల; V"ర" పKభ	వ�నక; �ె>Zినపuడ�
2222 ఆయన య�దయ �ేశమ	 V(fA గ>లయ�ేశమ	నక; J#S%S 9:æç6 ను. 3333 అP
నను P�ZL బµ1ిN స4!య�ల�దు %ా" ఆయన hషp�>చుd చుం(f#S. 4444 ఆయన
సమరయ మ�ర¶మ	న 9:ళ6వలZివ�ెdను గనుక 5555 య��Åబ	 తన క;మ�రF(ైన
ãZLప��IAdన భ�! దగ¶రనున` సమరయలk" సుఖ�రను ఒక ఊ#S�I
వ�ెdను. 6666 అక�డ య��Åబ	 బµV య	ం(ెను గనుక P�సు పKయ�ణమ	వలన
అలZియ	న` #§JTE ఆ బµV ±దw  కcరFdం(ెను; అపuట-�I ఇంచు!ంచు
పం(ెKండ� గంటల�PQను. 7777 సమరయ ZీN � ఒక�ె ళØå �ేదు��ను టక; అక�(f�I
#ా%ా P�సుTxక; �xహమ	న�Iమ4" ఆ�� న(f%?ను. 8888 ఆయన hషp�ల;
ఆ}రమ	 ��నుటక; ఊ#Sలk"�I 9:È6య	ం(f#S. 9999 ఆ సమరయ ZీN �య�దుడ 9:ౖన
వ� సమరయ ZీN �T:ౖన నను` �xహమ	న�Iమ4" P�ల�గ	 అడ�గ	చుTx`వ"
ఆయన�� �ె12uను. ఏల యన%ా య�దుల; సమరయ	ల�� ¯ాంగత�మ	
�ేయరF. 10101010 అందుక; P�సువ� �ేవ�" వరమ	నుTxక; �xహమ	న�Iమ4"



"ను` అడ�గ	చున`9ా(ెవ(ో అ��య	 ఎ#S%Sయ	ంటä వ� ఆయనను
అడ�గ	దువ�, ఆయన క; yవజల !చుdన" ఆ���� �ె12uన 11111111 అప�(x ZీN �
అయ��, PÀ బµV లk�ైన��, �ేదు��నుటక; �³!య	 ల��ే; ఆ yవజలమ	
ఏల�గ	 క; �ొరక;ను? 12121212 �xనును తన క;మ�ళØ6 ను, ప�వ�ల;ను,
PÀబµVళØ6  �xK %S మ��IAdన మన తం(fKPQ�న య��Åబ	కంటM వ�
%tపu9ాడ9ా? అ" ఆయనను అ(f%?ను. 13131313 అందుక; P�సు ఈ ళØ6  �xK గ	
పKJ9ాడ�ను మరల ద1ిu%tనును; 14141414 TE"చుd ళØ6  �xK గ	 9ా(ెప�డ�ను
ద1ిu%tనడ�; TEను 9ా"�Iచుd ళØ6  "త�yవమ	న�?r 9ా"లk ఊ#?(f ట- బ	గ¶%ా
ఉండ�న" ఆ���� �ె12uను. 15151515 ఆ ZీN � ఆయనను చూA అయ��,TEను
ద1ిu%tనక;ండ�నటB6 ను, �ేదు��నుట �Iంతదూరమ	 #ాక;ండ�నటB6 ను ఆ ళØ6
Txక; దయ�ేయ	మ" అడ�గ%ా 16161616 P�సు వ� 9:È6   12"! ట-" 1ిల;చు��"
Pక�(f�I రమ4" ఆ���� �ె12uను. 17171717 ఆ ZీN �Txక; 12"!ట- ల�డన%ా, P�సు
ఆ���¾ Txక; 12"!ట- ల�డ" వ� �ె1ిuన మ�టస#SP�; 18181818 క; అPదుగ	రF
12"!టB6 ం(f#S, ఇప�డ� ఉన`9ాడ�  12"!ట- �ాడ�; సత��¤ �ె1ిuJవT:ను. 19191919
అప�(x ZీN � అయ��, వ� పKవకNవ" గ\ ©̈ంచుచుTx`ను. 20202020 మ� 1ితరFల; ఈ
పర�తమందు ఆ#ా¥�ంA#S %ా" ఆ#ా ¥�ంపవలZిన సÍలమ	 PQర�షల�మ	లk
ఉన`ద" ]రF �ెప�దుర" ఆయన�� అన%ా P�సు ఆ���� ఇట6 T:ను 21212121
అమ�4, ఒక �ాలమ	 వచుdచున`��, ఆ �ాలమందు ఈ పర�తమ	 ]దT:ౖనను
PQర�షల�మ	లkT:ౖనను ]రF తం(fK" ఆ#ా¥�ంపరF. Tx మ�ట నమ	4మ	; 22222222
]రF ]క; �ె>య"�x"" ఆ#ా¥�ంచు9ారF, �¤మ	 మ�క; �ె>Zిన�x""
ఆ#ా¥�ంచు9ారమ	; రmణ య�దులలk నుం(fP� కల;గ	చున`��. 23232323 అP�ే



య�xరÍమ	%ా ఆ#ా ¥�ంచు9ారF ఆత4��ను సత�మ	��ను తం(fK" ఆ#ా¥�ంచు
�ాలమ	 వచుdచున`��; అ�� ఇప�డ�ను వ�ేdయ	న`��; తను` ఆ#ా¥�ంచు9ారF
అట-C9ా#³ �ావలsన" తం(fK �ÅరF చ 24242424 �ేవ�డ� ఆత4గనుక ఆయనను ఆ#ా¥�ంచు
9ారF ఆత4��ను సత�మ	��ను ఆ#ా¥�ంపవలsనT:ను. 25252525 ఆ ZీN �
ఆయన���×\సN నబ(fన ��Zీqయ వచుdన" TET:రFగ	దును; ఆయన వAdనప�డ�
మ�క; సమసNమ	ను �ె>యజ³య	న" �ెపu%ా 26262626 P�సు�� మ�టల�డ�
చున` TETE ఆయనన" ఆ���� �ె12uను. 27272727 ఇంతలk ఆయన hషp�ల; వAd
ఆయన ZీN ��� మ�టల�డ�ట చూA ఆశdర�ప(f#S %ా"�³! �ావలs న"PQ�నను,
ఈ���� ఎందుక; మ�టల�డ� చుTx`వ" PQ�నను ఎవడ�ను అడ�గల�దు. 28282828 ఆ
ZీN � తన క;ండ V(fA12ట-C  ఊ#Sలk"�I 9:È6  29292929 ]రF వAd, TEను �ేZిన వ"`య	
Tx�� �ె1ిuన మనుషp�" చూడ�(f; ఈయన �×\సుN �ా(x అ" ఆ ఊ#S9ా#S��
�ెపu%ా 30303030 9ారF ఊ#Sలkనుం(f బయల;�ే#S ఆయన±దwక; వచుdచుం(f#S. 31313131
ఆ లk%ా hషp�ల;బ¢ధక;(x, ´¢జనమ	 �ేయ	మ" ఆయనను 9Eడ���"#S. 32323232
అందు�ాయనభ	�ంచుటక; ]క; �ె>య" ఆ}రమ	 Txక; ఉన`ద" 9ా#S��
�ెపu%ా 33333333 hషp�ల;ఆయన భ	�ంచుటక; ఎవ(ైన TE���నను �ె�ెdTE¹ అ"
±క"�� ఒకడ� �ెప� ��"#S. 34343434 P�సు 9ా#S" చూAనను` పం1ిన9ా"
AతNమ	 T:ర9EరFdటయ	, ఆయన ప" తpదమ	ట-C ంచుటయ	 Txక; ఆ}ర���
య	న`��. 35353535 ఇంక Txల;గ	 T:లలsౖన తరF9ాత �Åత�ాలమ	 వచుdన" ]రF
�ెప�దురF గ�x. ఇ��%� ] కను`లsJN  ��లమ	లను చూడ�(f; అV ఇప�(ే
�ెల6 బµ#S �Åతక; వAdయ	న`వ" ]�� �ెప� చుTx`ను. 36363636 VతpN 9ాడ�ను
�Åయ	9ాడ�ను కcడ సం�� ÌించునటB6 , �Åయ	9ాడ� yతమ	 ప�చుd��" "త�



y9ారÍ ���న ఫలమ	 సమకcరFd��నుచుTx`డ�. 37373737 VతpN 9ా (ొకడ�
�Åయ	9ా(ొకడను మ�ట PÀ Vషయమ	లk సత��¤. 38383838 ]రF �ే""గ�#Sd
కషCపడ ల��ో �x"" �Åయ	టక; !మ	4ను పం1ిJ"; ఇతరFల; కషCప(f#S ]రF
9ా#S కషCఫలమ	లk పK9EhంచుచుTx`ర" �ె12uను. 39393939 TEను �ేZినవ"`య	 Tx��
�ె12uన" ¯ాm� !Adన ZీN �±క� మ�టనుబట-C  ఆ ఊ#Sలk" సమర య	లలk
అTEక;ల; ఆయనయందు VWా�సమ	ంA#S. 40404040 ఆ సమరయ	ల;
ఆయన±దwక; వAd,తమ±దw ఉండ�మ" ఆయనను 9Eడ���"#S గనుక
ఆయన అక�డ #?ండ� ��నమ	ల;ం(ెను. 41414141 ఆయన మ�టల; V"నందున
ఇంకను అTEక;ల; న!్మ ఆ ZీN �" చూAఇక]దట వ� �ె1ిuన మ�టనుబట-C
�ాక 42424242 మ�మటBC క; �¤మ	 V", PÀయన "జమ	%ా లkకరmక;డ" �ె>Zి��"
నమ	4చుTx`మ"#S. 43434343 ఆ #?ండ���నమ	లsౖన తరF9ాత ఆయన అక�డనుం(f
బయల;�ే#S గ>లయక; 9:æç6 ను. 44444444 ఎందుకన%ా పKవకN స��ేశమ	లk ఘనత
��ందడ" P�సు ¯ాm� !�ెdను. 45454545 గ>లయ	ల;కcడ ఆ పండ�గక;
9:ళØå9ారF గనుక PQర�షల�మ	లk పండ�గ సమయమ	న ఆయన�ేZిన
�ార�మ	ల"`య	 9ారF చూAనందున ఆయన గ>లయక; వAdనప�డ� 9ారF
ఆయనను �ేరFd��"#S. 46464646 �xను ళØ6  �xK �Ôరసమ	%ా �ేZిన గ>లయలk"
�ాTxక; ఆయన J#S%S వ�ెdను. అప�డ� క12ర` హÉ మ	లk ఒక
పK¥x"క;మ�రFడ� #�%SPQ�య	ం(ెను. 47474747 P�సు య�దయనుం(f గ>లయక;
వ�ెdన" అతడ� V" ఆయన±దwక; 9:È6 , తన క;మ�రFడ� �xవ
Zిదz���య	ం(ెను గనుక ఆయనవAd అత" స�సÍ  పరచవలsన" 9Eడ���T:ను.
48484848 P�సుసూచక �I\యలను మహ�x�ర�మ	లను చూడ క;ంటä ]#?ంతమ�తKమ	



నమ4ర" అత"�� �ె12uను. 49494949 అందు�ా పK¥x"పKభ	9ా, Tx క;మ�రFడ� �xవక
మ	ను1L రమ4" ఆయనను 9Eడ���T:ను. 50505050 P�సు వ� 9:ళØ6 మ	, 
క;మ�రFడ� బK���Iయ	Tx`డ" అత"�� �ెపu%ా ఆ మనుషp�డ� P�సు తన��
�ె1ిuన మ�ట న!్మ 9:È6  ��PQను. 51515151 అత(fంక 9:ళØ6 చుండ%ా అత" �xసుల;
అత"�I ఎదురF%ావAd, అత" క;మ�రFడ� బK���I య	Tx`డ" �ె>యజ?1ిu#S. 52525252
ఏ గంటక; 9ాడ� బµగ	 పడ¯ా%?న" 9ా#S" అ(f%Sనప�డ� 9ారF"న` ఒంట-
గంటక; జ�రమ	 9ా"" V(f�ెన" అత"�� �ె1ిu#S. 53535353  క;మ�రFడ�
బK���Iయ	Tx`డ" P�సు తన�� �ె1ిuన గంట అ�ే అ" తం(fK �ె>Zి��T:ను
గనుక అతడ�ను అత" Pంట-9ారందరFను న!్మ#S. 54545454 ఇ�� P�సు
య�దయ నుం(f గ>లయక; వAd �ేZిన #?ండవ సూచక�I\య.

ã}ను సు9ారN  5ã}ను సు9ారN  5ã}ను సు9ారN  5ã}ను సు9ారN  5

1111 అటBతరF9ాత య�దుల పండ�గ ±కట- వ�ెdను గనుక P�సు
PQర�షల�మ	నక; 9:æç6 ను. 2222 PQర�షల�మ	లk %tఱÃల �x�రమ	 దగ¶ర, ¼̈áK
´µషలk బé�ెసw  అనబ(fన ±క �ÅTEరF కలదు, �x"�I అPదు మంటపమ	ల;
కలవ�. 3333 ఆ య� సమయమ	లక; �ేవదూత �ÅTEట-లk ��%S ళØ6  కద>ంచుట
కలదు. రF కద>ంపబ(fన 1ిమ4ట, nదట ఎవడ� ��గ	T° 9ాడ� ఎట-C
9ా�¥�గల9ా(ైనను బµగ	 పడ�ను, 4444 గనుక ఆ మంటపమ	లలk #�గ	ల;,
గ	\ (fi9ారF, క;ంట-9ారF ఊచ�ాల;�ేతpల; గల9ారF, గ	ంప�ల;%ా ప(fయ	ం(f#S. 5555
అక�డ మ	పu�� PQ"!�� ఏండ6 నుం(f 9ా�¥�గల ±క మనుషp�డ�ం(ెను. 6666
P�సు, 9ాడ� ప(fయ	ండ�ట చూA, 9ాడపuట-�I బహÑ�ాలమ	నుం(f ఆ



ZిÍJలkనుTx`డ" PQ#S%Sస�సÍపడ %�రFచుTx`9ా అ" 9ా" నడ�గ%ా 7777 ఆ #�%S
అయ��, ళØ6  కద>ంపబ(f నప�డ� నను` �ÅTEట-లk"�I ��ంచుటక; Txక;
ఎవడ�ను ల�డ� గనుక TEను వచుdనంతలk మ#S±కడ� TxకంటM మ	ందు%ా
��గ	న" ఆయనక; ఉతN ర!�ెdను. 8888 P�సు వ� ల�A  పరF12JN ��"
నడ�వ�మ" 9ా"�� �ెపu%ా 9999 9:ంటTE 9ాడ� స�సÍతTUం�� తన పరF12JN ��"
న(f�ెను. 10101010 ఆ ��నమ	 VW\ా ంJ��నమ	 గనుక య�దుల;ఇ�� VW\ా ంJ��నమ	
గ�x; వ�  పరF12JN ��న తగ�ే అ" స�సÍత TUం��న9ా"�� �ె1ిu#S. 11111111 అందుక;
9ాడ� నను` స�సÍపరAన9ాడ� పరF12JN ��" నడ�వ�మ" Tx�� �ె12uనT:ను.
12121212 9ారF  పరF12JN ��" నడ�వ�మ" �� �ె1ిuన9ా(ెవడ" 9ా"" అ(f%S#S. 13131313
ఆయన ఎవ(ో స�సÍతTUం��న9ా"�I �ె>యల�దు; ఆ �bటను గ	ంప�
కc(fయ	ం(ెను గనుక P�సు త1ిuంచు��"��PQను. 14141414 అటBతరF9ాత P�సు
�ే9ాలయమ	లk 9ా"" చూAఇ��%� స�సÍతTUం��JV; మ#S PQక;�వ �×డ� క;
కల;గక;ండ�నటB6  ఇకను �ాపమ	 �ేయక;మ" �ెపu%ా 15151515 9ాడ� 9:È6 , తను`
స�సÍపరAన9ాడ� P�సు అ" య�దులక; �ె>యజ?12uను. 16161616 ఈ �ార�మ	లను
VW\ా ంJ ��నమ	న �ేZినందున య�దుల; P�సును ©̈ంZింA#S. 17171717 అP�ే
P�సుTxతం(fK P�� వరక; ప"�ేయ	చుTx`డ�, TEనును �ేయ	చుTx`న"
9ా#S�I ఉతN ర!�ెdను. 18181818 ఆయన VW\ా ంJ ��Tx�xరమ	 ]రFట మ�తK�¤%ాక,
�ేవ�డ� తన ¯�ంత తం(fK అ" �ె1ిu, తను` �ేవ�"�� సమ�ను"%ా �ేZి��T:ను
గనుక ఇందు "!తNమ	ను య�దుల; ఆయనను చంపవలsన" మ#S ఎక;�వ%ా
పKయత`మ	 �ేZి#S. 19191919 �ాబట-C  P�సు 9ా#S�I ఇటB6  పKతp�తN ర!�ెdను తం(fK P���
�ేయ	ట క;మ�రFడ� చూచుT°, అ�ే �ా" తనంతట �xను ఏ��య	 �ేయTEరడ�;



ఆయన 9Eట-" �ేయ	T°, 9ాట-TE క;మ�రFడ�ను ఆల�%³ �ేయ	ను. 20202020 తం(fK,
క;మ�రF" 1LK!ంచుచు, �xను �ేయ	9ాట- T:ల6 ను ఆయనక;
అగపరచుచుTx`డ" ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`ను. మ#Sయ	 ]రF
ఆశdర� పడ�నటB6  �ట-కంటM %tపu �ార�మ	లను ఆయనక; అగపరచును. 21212121
తం(fK మృతpలను ఏల�గ	 ల�1ి బK���IంచుT° ఆల�%³ క;మ�రFడ�ను తన�IషCమ	
వAdన9ా#S" బK���Iంచును. 22222222 తం(fK PQవ"�I" ¬రFu ¬రdడ� %ా" 23232323 తం(fK"
ఘనపరచునటB6 %ా అందరFను క;మ�రF" ఘనపరచ వలsన" ¬రFu¬రFdటక;
స#ా�¥��ారమ	 క;మ�రF"�I అపu%SంAయ	Tx`డ�; క;మ�రF"
ఘనపరచ"9ాడ� ఆయనను పం1ిన తం(fK" ఘనపరచడ�. 24242424 Tx మ�ట V"
నను` పం1ిన9ా"యందు VWా�సమ	ంచు9ాడ� "త� yవమ	 గల9ాడ�; 9ాడ�
¬రFuలk"�I #ాక మరణమ	లa నుం(f yవమ	లk"�I �xట-య	Tx`డ" ]��
"శd యమ	%ా �ెప�చుTx`ను. 25252525 మృతpల; �ేవ�" క;మ�రF" శబwమ	 Vను
గ(fయ వచుdచున`��, ఇప�(ే వAdయ	న`��, �x"" Vను9ారF yVంతpర"
]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`ను. 26262626 తం(fK P�ల�గ	 తనంతట �xTE
yవమ	గల9ా(ై య	Tx`(ో ఆల�%³ క;మ�రFడ�ను తనంతట �xTE
yవమ	గల9ా(ై య	ండ�టక; క;మ�రF"�I అ¥��ారమ	 అనుగ\ ©̈ం�ెను. 27272727
మ#Sయ	 ఆయన మనుష� క;మ�రFడ� గనుక ¬రFu¬రFdటక; (తం(fK)
అ¥��ారమ	 అనుగ\ ©̈ం�ెను. 28282828 �º"�I ఆశdర�పడక;(f; ఒక �ాలమ	
వచుdచున`��; ఆ �ాలమ	న సమ�ధులలk నున`9ారందరF ఆయన శబwమ	
V" 29292929 �¤ల; �ేZిన9ారF yవ ప�నరF�xÍ నమ	న క;ను �×డ� �ేZిన9ారF ¬రFu
ప�నరF�xÍ నమ	నక;ను బయట-�I వ�ెdదరF. 30303030 Tx అంతట TETE ఏ!య	



�ేయల�ను; TEను Vను నటB6 %ా ¬రFu ¬రFdచుTx`ను. నను` పం1ిన 9ా"
AతNపK�ార�¤ �ేయ%�రFదును %ా" Tx PషC  పK�ారమ	 �ేయ%�రను గనుక Tx
¬రFu Tx�య���న��. 31313131 నను` గ�#Sd TEను ¯ాm�మ	 �ెప���"నPQడల Tx
¯ాm�మ	 సత�మ	 �ాదు. 32323232 నను`గ�#Sd ¯ాm� !చుd 9E#tకడ� కలడ�;
ఆయన నను`గ�#Sd ఇచుd ¯ాm�మ	 సత�మ" PQరFగ	దును. 33333333 ]రF
ã}ను TUదwక; (��ంద#S") పం1ిJ#S; అతడ� సత�మ	నక; ¯ాm�!�ెdను. 34343434
TEను మనుషp�లవలన ¯ాm�మం%§క#Sంపను %ా" ]రF ర�fంప బడవలsన" PÀ
మ�టల; �ెప�చుTx`ను. 35353535 అతడ� మండ�చు పK�ాhంచుచున`
�ºప���య	ం(ెను, ]రత" 9:ల;గ	లk ఉం(f ��ంత�ాలమ	 ఆనం��చుటక; ఇషC
ప(fJ#S. 36363636 అP�ే ã}ను ¯ాm�మ	కంటM Tx �?క;�9:ౖన ¯ాm�మ	 కలదు;
అ�ేమ"న, TEను T:ర 9EరFdట�?r తం(fK P� �I\యలను Tx �IAdయ	Tx`(ో, TEను
�ేయ	చున` ఆ �I\యల� తం(fK నను` ప 37373737 మ#Sయ	 నను` పం1ిన తం(fKP�
నను`గ�#Sd ¯ాm� !చుdచుTx`డ�; ]రF ఏ �ాలమం�ైనను ఆయన స�రమ	
Vనల�దు; ఆయన స�ర�పమ	 చూడల�దు. 38383838 ఆయన ఎవ#S" పం12T°
ఆయనను ]రF నమ4ల�దు గనుక ]లk ఆయన 9ాక�మ	 ">Aయ	ండల�దు.
39393939 ల�ఖన మ	లయందు ]క; "త�yవమ	 కలద" తలంచుచు 9ాట-"
ప#SWó¥�ంచుచుTx`రF, అ9E నను`గ�#Sd ¯ాm�!చుd చున`V. 40404040 అP�ే
]క; yవమ	 కల;గ	నటB6  ]రF Tx±దwక; #ాTUల6 రF. 41414141 TEను
మనుషp�లవలన మ ©̈మ ��ందు9ాడను�ాను. 42424242 TEను !మ	4ను
ఎరFగ	దును; �ేవ�" 1LKమ ]లk ల�దు. 43434343 TEను Tx తం(fK Txమమ	న
వAdయ	Tx`ను, ]రF నను` అం%§క#SంపరF, మ#S ±కడ� తన Txమమ	న



వAdనPQడల 9ా"" అం%§ క#SంతpరF, 44444444 అ���¬య �ేవ�"వలన వచుd
��ప�ను�Åరక ±క"వలన ఒకడ� ��ప���ందుచున` ]రF ఏల�గ	
నమ4గలరF? TEను తం(fK±దw  ]]ద TEరమ	 ¹ప�దున" తలంచక;(f; 45454545
]#ాశ\Pంచుచున` ¹ÌL ]]ద TEరమ	 ¹ప�ను. 46464646 అతడ� నను`గ�#Sd
9Kా Z2ను గనుక ]రF ¹ÌLను న!్మనటCPన నను`ను నమ	4దురF. 47474747
]రత" ల�ఖనమ	లను నమ4"PQడల Tx మ�టల; ఏల�గ	 నమ	4దురT:ను.

ã}ను సు9ారN  6ã}ను సు9ారN  6ã}ను సు9ారN  6ã}ను సు9ారN  6

1111 అటBతరF9ాత P�సు Jబ¿#Sయ సమ	దKమ	, అన%ా గ>లయ సమ	దKమ	 �xట-
అదw#S�I 9:æç6 ను. 2222 #�గ	ల PQడల ఆయన �ేZిన సూచక �I\యలను చూA బహÑ
జనుల; ఆయనను 9:ంబ(fంA#S. 3333 P�సు ��ండPQ�I� అక�డ తన hషp�ల��
కcడ కcరFdం(ెను. 4444 అప�డ� ప¯ా� అను య�దుల పండ�గ స]1ిం�ెను. 5555
�ాబట-C  P�సు కను`లsJN  బహÑ జనుల; తన±దwక; వచుdట చూA�రF
భ	�ంచుటక; ఎక�డనుం(f #tటMCల; ��" �ె1ిuంతpమ" Óి>ప� న(f%?ను %ా" 6666
P�! �ేయT:ౖ య	ం(ెT° �xTE PQ#S%Sయ	ం(f అత"" ప#§�fంచుటక;
ఆల�గ(f%?ను. 7777 అందుక; Óి>ప�9ా#Sలk పKJ9ాడ�ను ��ం�ెమ	 ��ం�ెమ	
ప�చుd��నుట�?rనను #?ండ�వందల �ేTxరమ	ల #tటMCల; �xలవ" ఆయన��
�ె12uను. 8888 ఆయన hషp�లలk ఒకడ�, అన%ా Zీ¹ను 1LతpరF స�దరF(ైన
అం�ెKయ 9999 ఇక�డ ఉన` ±క Aన` 9ా"±దw అPదు యవల #tటMCల;
#?ండ� Aన` �ేపల; ఉన`V %ా", Pంత మం���I ఇV ఏమ�తKమ" ఆయన��
అన%ా 10101010 P�సు జనులను కcరFdండబ¿టBC డ" �ె12uను. ఆ �bట �xల



పAdకయ	ం(ెను గనుక లsక�క; ఇంచు!ంచు అPదు9Eలమం�� ప�రFషpల;
కcరFdం(f#S. 11111111 P�సు ఆ #tటMCల; పటBC ��" కృతజ® �xసుN తpల; �ె>6 ంA
కcరFdన`9ా#S�I వ(fi ం�ెను. ఆల�గ	న �ేపల;కcడ 9ా#S�IషC���నంత మటBC క;
వ(fi ం�ెను; 12121212 9ారF తృ1ిN %ా J"న తరF9ాత ఏ!య	 నషCపడక;ండ !%S>న
మ	క�ల; ��గ	�ేయ	డ" తన hషp�ల�� �ె12uను. 13131313 �ాబట-C  9ారF భ	�ంAన
తరF9ాత 9ా#S ±దw  !%S>న అPదు యవల #tటMCల మ	క�ల; ��గ	�ేZి
పం(ెKండ� గంపల; "ం1ి#S. 14141414 ఆ మనుషp�ల; P�సు �ేZిన సూచక �I\యను
చూA"జమ	%ా ఈ లkకమ	నక; #ాబ¢వ� పKవకN ఈయTE అ" �ెప���"#S. 15151515
#ాà%ా �ేయ	టక; 9ారF వAd తను` బలవంతమ	%ా పటBC ��నబ¢వ�చుTx`ర"
P�సు ఎ#S%S, మరల ��ండక; ఒంట#S%ా 9:æç6 ను. 16161616 ¯ాయం�ాల���నప�డ� ఆయన
hషp�ల; సమ	దKమ	 TUదwక; 9:È6  �ోT: PQ�I� సమ	దKప� టదw#Sనున`
క12ర`హÉమ	నక; ��వ�చుం(f#S. 17171717 అంతలk *క టµPQను %ా" P�సు
9ా#S±దwక; ఇంకను #ాల�దు. 18181818 అప�డ� 12దw  %ా> Vసర%ా సమ	దKమ	
��ంగ	చుం(ెను. 19191919 9ారF ఇంచు!ంచు #?ండ� �Åసుల దూరమ	 �ోT:ను
న(f1ింAన తరF9ాత, P�సు సమ	దKమ	]ద నడ�చుచు తమ �ోT:దగ¶రక;
వచుdట చూA భయప(f#S; 20202020 అP�ే ఆయన TETE, భయపడక;డ" 9ా#S��
�ె12uను. 21212121 కనుక ఆయనను �ోT:]ద ఎ�I�ంచు��నుటక; 9ా#SషCప(f#S. 9:ంటTE
ఆ �ోT: 9ారF 9:ళØ6 చున` పK�ేశమ	నక; �ే#?ను. 22222222 మరFTxడ�
సమ	దKప�టదw#S" ">Aయ	న` జన సమ�హమ	 వAd చూడ%ా, ఒక Aన`
�ోT: తపu అక�డ మ#S±కట- ల�ద"య	, P�సు తన hషp�ల�� కcడ �ోT:
ఎక�ల�దు %ా" ఆయన hషp�ల; మ�తK�¤ 9:È6ర"య	 �ె>Zి��"#S. 23232323 అP�ే



పKభ	వ� కృతజ®�x సుN తpల; �ె>6 ంAనప�డ� 9ారF #tటMC  భ	�ంAన �bటB నక;
దగ¶రనున` Jబ¿#Sయనుం(f 9E#³ Aన` �ోT:ల; వ�ెdను. 24242424 �ాబట-C  P�సును
ఆయన hషp�ల;ను అక�డ ల�క��వ�ట జనసమ�హమ	 చూA నప�డ� 9ా#ా
Aన` �ోT:లs�I� P�సును 9:దక;చు క12ర`హÉమ	నక; వAd#S. 25252525
సమ	దKప�టదw#S" ఆయనను కను%t"బ¢ధక;(x, 9:ప�డ� ఇక�(f�I వAdJవ"
అడ�గ%ా 26262626 P�సు ]రF సూచనలను చూచుటవలన �ాదు %ా" #tటMCల;
భ	�ంA తృ1ిN  ��ందుటవలనTE నను` 9:దక;చుTx`ర" ]�� "శdయమ	%ా
�ెప�చుTx`ను. 27272727 mయ���న ఆ}రమ	��రక; కషCపడక;(f %ా" "త�yవమ	
కల;గ జ³య	 అmయ���న ఆ}రమ	��ర�³ కషCపడ�(f; మనుష� క;మ�రFడ�
�x"" ]�Iచుdను, ఇందు�?r తం(fKPQ�న �ేవ�డ� ఆయనక;
మ	దK9EZియ	Tx`డ" �ె12uను. 28282828 9ారF �¤మ	 �ేవ�" �I\యల; జ#S%Sంచుటక;
ఏ! �ేయ వలsన" ఆయనను అడ�గ%ా 29292929 P�సు ఆయన పం1ిన 9ా"యందు
]రF VWా�సమ	ంచుటP� �ేవ�" �I\యయ" 9ా#S�� �ె12uను. 30303030 9ారF
అట6 P�ే �¤మ	 చూA "ను` Vశ�Zించుటక; వ� ఏ సూచక �I\య
�ేయ	చుTx`వ�? ఏ! జ#S%SంచుచుTx`వ�? 31313131 భ	�ంచు టక; పరలkకమ	నుం(f
ఆయన ఆ}రమ	 9ా#S�I అను గ\ ©̈ం�ెను అ" 9Kా యబ(fనటBC  మన 1ితరFల;
అరణ�మ	లk మTx`ను భ	�ంAర" ఆయన�� �ె1ిu#S. 32323232 �ాబట-C
P�సుపరలkకమ	నుం(f వచుd ఆ}రమ	 ¹ÌL ]�Iయ�ల�దు, Tx తం(fKP�
పరలkకమ	నుం(f వచుd "జ���న ఆ}రమ	 ]కను గ\ ©̈ంచుచుTx`డ�. 33333333
పరలkకమ	నుం(f ��%S వAd, లkకమ	నక; yవమ	 "చుdన�� �ేవ�డనుగ\ ©̈ంచు
ఆ}ర��� య	న`ద" ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`న" 9ా#S�� �ె12uను. 34343434



�ావ�న 9ారF పKభ	9ా,PÀ ఆ}రమ	 ఎల6 ప�డ�ను మ�క; అనుగ\ ©̈ంచు మ"#S.
35353535 అందుక; P�సు 9ా#S�� ఇట6 T:నుy9ా}రమ	 TETE; Tx±దwక; వచుd9ాడ�
ఏమ�తKమ	ను ఆక>%tనడ�, 36363636 Txయందు VWా�సమ	ంచు 9ాడ� ఎప�డ�ను
ద1ిu%tనడ�. 37373737 ]రF నను` చూA య	ం(fయ	 Vశ�Zింపక య	Tx`ర" ]��
�ె1ిuJ". 38383838 తం(fK Txక; అనుగ\ ©̈ంచు9ారందరFను Tx±దwక; వతpN రF;
Tx±దwక; వచుd9ా"" TET:ంతమ�తKమ	ను బయట-�I ��K Zి9Eయను. 39393939 Tx
PషCమ	ను T:ర9EరFd ��నుటక; TEను #ాల�దు; నను` పం1ిన 9ా" AతNమ	
T:ర9EరFdట�³ పరలkకమ	నుం(f ��%S వAdJ". 40404040 ఆయన Txక; అనుగ\ ©̈ంAన
�x" యంతట-లk TETE !య	 ��%tటBC ��నక, అంత���నమ	న �x" ల�ప�టP�
నను` పం1ిన9ా" AతN���య	న`��. 41414141 క;మ�రF" చూA ఆయనయందు
VWా�సమ	ంచు పKJ9ాడ�ను "త�yవమ	 ��ందుటP� Tx తం(fK AతNమ	;
అంత���నమ	న TEను 9ా"" ల�ప�దును. 42424242 �ాబట-C  TEను పరలkకమ	నుం(f ��%S
వAdన ఆ}ర మ" ఆయన �ె1ిuనందున య�దుల; ఆయననుగ�#Sd
సణ	గ	��నుచుఈయన ãZLప� క;మ�రF(ైన P�సు �ా(x? 43434343 ఈయన
త>దండ�K లను మన ��రFగ	దుమ	 గ�x? TEను పరలkకమ	నుం(f ��%S వAd
య	Tx`న" ఈయన ఏల�గ	 �ెప�చుTx`డ"#S. 44444444 అందుక; P�సు]లk ]రF
సణ	గ	��నక;(f; 45454545 నను` పం1ిన తం(fK 9ా"" ఆక#SªంA�ేTE %ా" PQవడ�ను
Tx ±దwక; #ాల�డ�; అంత���నమ	న TEను 9ా"" ల�ప�దును. 46464646 9ారందరFను
�ేవ�"�ేత బ¢¥�ంపబడ�దురF అ" పKవకNల ల�ఖనమ	లలk 9Kా యబ(fయ	న`��
గనుక తం(fKవలన V" TEరFd��"న పKJ9ాడ�ను Tx±దwక; వచుdను. 47474747
�ేవ�" ±దwనుం(f వAdన9ాడ� తపu మ#S PQవడ�ను తం(fK"



చూAయ	ండల�దు; ఈయTE తం(fK" చూA య	న` 9ాడ�. 48484848 Vశ�Zించు9ా(ే
"త�yవమ	 గల9ాడ�. y9ా}రమ	 TETE. 49494949 ] 1ితరFల; అరణ�మ	లk
మTx`ను J"నను చ"��P#S. 50505050 �º"" Jను9ాడ� �xవ క;ండ�నటB6
పరలkకమ	నుం(f ��%SవAdన ఆ}ర !�ే. 51515151 పరలkకమ	నుం(f ��%S వAdన
y9ా}రమ	ను TETE. ఎవ(ైనను ఈ ఆ}రమ	 భ	�ంA�ే 9ా(ెల6 ప�డ�ను
yVంచును; మ#Sయ	 TE"చుd ఆ}రమ	 లkకమ	నక; yవమ	��ర�?rన Tx
శ#§ర�¤ అ" ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`నT:ను. 52525252 య�దుల;ఈయన
తన శ#§రమ	ను ఏల�గ	 Jన "య�గలడ" ±క"�� ఒకడ� 9ా��ంA#S. 53535353
�ావ�న P�సు ఇట6 T:ను]రF మనుష�క;మ�రF" శ#§రమ	 J" ఆయన రకNమ	
�xK %S�ేTE �ా", ]లk ]రF yవమ	 గల9ారF �ారF. 54545454 Tx శ#§రమ	 J" Tx
రకNమ	 �xK గ	9ా(ే "త�yవమ	 గల9ాడ�; అంత���నమ	న TEను 9ా""
ల�ప�దును. 55555555 Tx శ#§రమ	 "జ���న ఆ}రమ	ను Tx రకNమ	 "జ���న
�ానమ	T:ౖ య	న`��. 56565656 Tx శ#§రమ	 J" Tx రకNమ	 �xK గ	9ాడ� Txయందును
TEను 9ా"యందును ">Aయ	ందుమ	. 57575757 yవమ	గల తం(fK నను` పం12ను
గనుక TEను తం(fK మ�లమ	%ా yVంచుచున`టäC  నను` Jను9ాడ�ను Tx
మ�లమ	%ా yVంచును. 58585858 ఇ�ే పర లkకమ	నుం(f ��%SవAdన ఆ}రమ	;
1ితరFల; మTx`ను J"య	 చ"��PనటBC  %ాదు; ఈ ఆ}రమ	 Jను9ాడ�
ఎల6 ప�డ�ను yVంచున" "శdయమ	%ా ]�� �ెప� చుTx`నT:ను 59595959 ఆయన
క12ర`హÉమ	లk బ¢¥�ంచుచు సమ�జమం��రమ	లk ఈ మ�టల; �ె12uను. 60606060
ఆయన hషp�లలk అTEక;ల; ఈ మ�ట V" P�� క� Sన���న మ�ట, P�� ఎవడ�
Vనగలడ" �ెప���"#S. 61616161 P�సు తన hషp�ల; �º""గ�#Sd



సణ	గ	��నుచుTx`ర" తనక;�xTE PQ#S%S 9ా#S�� ఇట6 T:ను�º"వలన ]రF
అభ�ంతరపడ�చుTx`#ా? 62626262 ఆల�%?r�ే మనుష�క;మ�రFడ� మ	నుప�న`
�bటBనక; ఎక;�ట ]రF చూAనPQడల ఏమందురF? 63636363 ఆత4P�
yVంప�ేయ	చున`��; శ#§రమ	 �³వలమ	 "� పKãజనమ	. TEను ]��
�ె1ిuయ	న` మ�టల; ఆత4య	 yవమ	T:ౖయ	న`V %ా" 64646464 ]లk Vశ�
Zించ"9ారF ��ందరFTx`ర" 9ా#S�� �ె12uను. Vశ� Zించ"9ా#?వ#�, తను`
అపu%Sంపబ¢వ�9ా(ెవ(ో, nదట-నుం(f P�సునక; �ె>య	ను. 65656565 మ#Sయ	
ఆయన తం(fK�ేత 9ా"�I కృప అనుగ\ ©̈ంపబడక;ంటä ఎవడ�ను Tx±దwక;
#ాల�డ" PÀ Á̈తpవ�నుబట-C  ]�� �ె1ిuJనT:ను. 66666666 అపuట-నుం(f ఆయన
hషp�లలk అTEక;ల; 9:నుక¬Zి, మ#S ఎన`డ�ను ఆయనను 9:ంబ(fంపల�దు. 67676767
�ాబట-C  P�సు]రF కcడ 9:È6��వలsన" య	Tx`#ా? అ" పం(ెKండ�మం��"
అడ�గ%ా 68686868 Zీ¹ను 1LతpరF పKభ	9ా, PQవ"±దwక; 9:ళØ6 దుమ	? 9E
"త�yవప� మ�టల; గల9ాడవ�; 69696969 9E �ేవ�" ప#S�దుz డవ" �¤మ	
Vశ�ZింA PQ#S%Sయ	Tx`మ" ఆయన�� �ె12uను. 70707070 అందుక; P�సుTEను
!మ	4ను పం(ెKండ�గ	#S" ఏరuరచు ��నల��x? ]లk ఒకడ� ¯ా�xను
అ"9ా#S�� �ె12uను. 71717171 Zీ¹ను ఇస�#Sãతp క;మ�రF(ైన య��x పం(ెKండ�
మం��లk ఒక(ైయ	ం(f ఆయన నపu%Sంపబ¢వ� చుం(ెను గనుక 9ా"గ�#SdP�
ఆయన ఈ మ�ట �ె12uను.

ã}ను సు9ారN  7ã}ను సు9ారN  7ã}ను సు9ారN  7ã}ను సు9ారN  7

1111 అటB తరF9ాత య�దుల; ఆయనను చంప 9:ద�I నందున P�సు



య�దయలk సంచ#SంచTUల6 క గ>లయలk సంచ#Sంచుచుం(ెను. 2222 య�దుల
పరÞWాలల పండ�గ స]1ిం�ెను గనుక 3333 ఆయన స�దరFల; ఆయనను
చూAవ� �ేయ	చున` �I\యల;  hషp�ల;ను చూచునటB6  ఈ సÍలమ	 V(fA
య�దయక; 9:ళØ6 మ	. 4444 బ ©̈రంగమ	న అం%§క#Sంపబడ %�రF9ా(ెవడ�ను తన
ప" రహస�మ	న జ#S%Sంపడ�. వ� ఈ �ార�మ	ల; �ేయ	చున`PQడల "ను`
9E లkకమ	నక; కన బరచు��నుమ" �ె1ిu#S. 5555 ఆయన స�దరFలsౖనను
ఆయనయందు VWా�సమ	ంచల�దు. 6666 P�సు Tx సమయ !ంకను #ాల�దు; ]
సమయ��ల6 ప�డ�ను Zిదzమ	%ాTE య	న`��. 7777 లkకమ	 !మ	4ను
�ే�ÌింపTEరదు%ా", �x" �I\యల; �ెడiవ" TEను �x""గ�#Sd ¯ాm�!చుd
చుTx`ను గనుక అ�� నను` �ే�Ìించుచున`��. 8888 ]రF పండ�గక; 9:ళØ6 (f; Tx
సమయ!ంకను ప#Sప�రÞమ	�ాల�దు గనుక TEను ఈ పండ�గక; ఇప�(ే 9:ళ6న"
9ా#S�� �ె12uను. 9999 ఆయన 9ా#S�� ఈల�గ	న �ె1ిu గ>లయలk ">A��PQను.
10101010 అP�ే ఆయన స�దరFల; పండ�గక; 9:È6��Pన తరF9ాత ఆయనకcడ
బ ©̈రంగమ	%ా 9:ళ6క రహస�మ	%ా 9:æç6 ను. 11111111 పండ�గలk య�దుల;ఆయన
ఎక�డన" ఆయనను 9:దక;చుం(f#S. 12121212 మ#Sయ	 జనసమ�హమ	 లలk
ఆయననుగ�#Sd %tపu సణ	గ	 ప�టMCను; ��ంద#ాయన మంA9ాడ"#S;
మ#S��ందరF�ాడ�, ఆయన జనులను ¹సప�చుd9ాడ"#S; 13131313 అP�ే
య�దులక; భయప(f ఆయనను గ�#Sd PQవడ�ను బ ©̈రంగమ	%ా
మ�టల�డల�దు. 14141414 సగమ	 పండ�%?rనప�డ� P�సు �ే9ాలయమ	లk"�I 9:È6
బ¢¥�ంచుచుం(ెను. 15151515 య�దుల; అందుక; ఆశdర� ప(fచదువ���న" ఇత"�I ఈ
�ాం(fత���టB6  వ�ెdన" �ెప���"#S. 16161616 అందుక; P�సుTEను �ేయ	 బ¢ధ Tx��



�ాదు; నను` పం1ిన9ా"�ే. 17171717 ఎవ(ైనను ఆయన AతNమ	 ��ప�న �ేయ
"శdPంచు��"నPQడల, ఆ బ¢ధ �ేవ�"వలన క>%Sన�ో, ల�క Tx యంతట TETE
బ¢¥�ంచు చుTx`T°, 9ాడ� �ె>Zి��నును. 18181818 తనంతట �xTE బ¢¥�ంచు9ాడ�
స��×య మ ©̈మను 9:దక;ను %ా" తను` పం1ిన9ా" మ ©̈ మను
9:దక;9ాడ� సత�వంతpడ�, ఆయన యందు ఏ దు#§`Jయ	ల�దు. 19191919 ¹ÌL
]క; ధర4WాసN �మ	 ఇయ�ల��x? అPనను ]లk ఎవడ�ను ఆ ధర4WాసN � మ	ను
%?r��నడ�; ]#?ందుక; నను` చంప ¸చుచుTx`ర" 9ా#S�� �ె12uను. 20202020
అందుక; జనసమ�హమ	వ� దయ�మ	 పట-Cన9ాడవ�, ఎవడ� "ను` చంప
¸చుచుTx`డ" అడ�గ%ా 21212121 P�సు 9ా#S" చూA TEను ఒక �ార�మ	 �ేZిJ";
అందుక; ]రందరF ఆశdర�పడ� చుTx`రF. 22222222 ¹ÌL ]క; సున`J
సం¯ా�రమ	ను "య!ం�ెను, ఈ సం¯ా�రమ	 ¹ÌLవలన క>%Sన�� �ాదు,
1ితరFలవలనTE క>%Sన��. అPనను VW\ా ంJ��నమ	న ]రF మనుషp�"�I
సున`J �ేయ	 చుTx`రF. 23232323 ¹ÌL ధర4 WాసN �మ	 ]రక;ండ�నటB6  ఒక
మనుషp�డ� VW\ా ంJ ��నమ	న సున`J��ందును గ�x. ఇటB6 ండ%ా TEను
VW\ా ంJ ��నమ	న ఒక మనుషp�" ప�రÞస�సÍతగల 9ా"%ా �ేZినందుక; ]రF
Tx]ద ఆగ\హపడ� చుTx`#³!? 24242424 9:>చూప�నుబట-C  ¬రFu ¬రdక Tx�య���న
¬రFu ¬రFdడT:ను. 25252525 PQర�షల�మ	9ా#Sలk ��ందరF9ారF చంప 9:దక; 9ాడ�
ఈయTE �ా(x? 26262626 ఇ��%� ఈయన బ ©̈రంగమ	%ా మ�టల�డ�చున`ను
ఈయనను ఏమనరF; ఈయన �×\సN " అ¥��ారFల; "జమ	%ా
�ె>Zి��"య	ందు#ా? 27272727 అPనను ఈయన ఎక�(f 9ా(ో PQరFగ	దుమ	; �×\సుN
వచుdనప�డ� ఆయన PQక�(f9ా(ో PQవడ�ను ఎరFగడ" �ెప���"#S. 28282828 �ా%ా



P�సు �ే9ాలయమ	లk బ¢¥�ంచుచు]రF నT:`రFగ	దురF; TET:క�(f9ాడT°
PQరFగ	దురF; Tx యంతట TETE #ాల�దు, నను` పం1ిన9ాడ� సత�వంతpడ�,
ఆయనను ]#?రFగరF. 29292929 TEను ఆయన ±దwనుం(f వAdJ";ఆయన నను`
పం12ను గనుక TEను ఆయనను ఎరFగ	దున" ëగ¶ర%ా �ె12uను. 30303030 అందుక;
9ా#ాయనను పటBC ��న యత`మ	�ేZి#S %ా" ఆయన గ(fయ Pంకను #ాల�దు
గనుక ఎవడ�ను ఆయనను పటBC  ��నల�దు. 31313131 మ#Sయ	 జనసమ�హమ	లk
అTEక;ల; ఆయనయందు VWా�సమ	ంA�×\సుN  వచుdనప�డ� ఈయన �ేZిన9ాట-
కంటM ఎక;�9:ౖన సూచక �I\యల; �ేయ	Tx అ" �ెప���"#S. 32323232 జనసమ�హమ	
ఆయనను గ�#Sd PÀల�గ	 సణ	గ	��నుట ప#Sసయ	�ల; V"నప�డ�,
పK¥xనయ�జక;ల;ను ప#Sసయ	�ల;ను ఆయనను పటBC ��నుటక; బంట:K తpలను
పం1ి#S. 33333333 P�సు ఇంక ��ంత�ాలమ	 TEను ]��కcడ నుందును; తరF9ాత
నను` పం1ిన9ా"±దwక; 9:ళØ6 దును; 34343434 ]రF నను` 9:దక;దురF %ా"
నను` కను%tనరF, TET:క�డ ఉందుT° అక�(f�I ]రF #ాల�రT:ను. 35353535 అందుక;
య�దుల;మనమ	 ఈయనను కను%tనక;ండ�నటB6  ఈయన ఎక�(f�I
9:ళ6బ¢వ�చుTx`డ�? %§\సు�ేశసుÍ లలk �ెద#S��Pన 9ా#S±దwక; 9:È6
%§\సు�ేశసుÍ లక; బ¢¥�ంచుTx? 36363636 నను` 9:దక;దురF %ా" కను%tనరF, TET:క�డ
ఉందుT° అక�(f�I ]రF #ాల�ర" ఆయన �ె1ిuన PÀ మ�ట ఏ!టù అ"
తమలk�xమ	 �ెప���నుచుం(f#S. 37373737 ఆ పండ�గలk మ}��న���న
అంత���నమ	న P�సు ">Aఎవ(ైనను ద1ిu%t"న PQడల Tx±దwక; వAd
ద1ిu ¬రFd��నవలsను. 38383838 Txయందు VWా�సమ	ంచు 9ా(ెవ(ో ల�ఖనమ	
�ె1ిuనటBC  9ా" కడ�ప�లkనుం(f yవ జలనదుల; �ారFన" ëగ¶ర%ా �ె12uను. 39393939



తనయందు VWా�సమ	ంచు9ారF ��ంద బ¢వ� ఆత4నుగ�#Sd ఆయన ఈ మ�ట
�ె12uను. P�సు ఇంకను మ ©̈మపరచబడల�దు గనుక ఆత4 ఇంకను
అనుగ\ ©̈ంపబ(fయ	ండల�దు. 40404040 జనసమ�హమ	లk ��ందరF ఈ మ�టల;
V""జమ	%ా ఈయన ఆ పKవకNP� అ"#S; 41414141 మ#S��ందరFఈయన �×\ZLN  అ"#S;
మ#S��ందరFఏ!? �×\సుN  గ>లయలk నుం(f వచుdTx? 42424242 �×\సుN  �x�దు
సం�xనమ	లk ప�ట-C  �x�దు ఉం(fన బé�ె6 Á̈మను %\ా మమ	లkనుం(f వచుdన"
ల�ఖనమ	 �ెప�టల��x అ"#S. 43434343 �ాబట-C  ఆయనను గ�#Sd జనసమ�హమ	లk
´éదమ	 ప�టMCను. 44444444 9ా#Sలk ��ందరF ఆయనను పటBC ��న దలA#S %ా"
PQవడ�ను ఆయనను పటBC ��నల�దు. 45454545 ఆ బంట:K తpల;
పK¥xనయ�జక;ల±దwక;ను ప#S సయ	�ల±దwక;ను
వAdనప�డ�9ారFఎందుక; ] #ాయ నను ¬Zి��" #ాల�ద" అడ�గ%ా 46464646 ఆ
బంట:K తpల;ఆ మనుషp�డ� మ�టల�(fనటB6  ఎవడ�ను ఎన`డ�ను మ�ట
ల�డల�ద"#S. 47474747 అందుక; ప#Sసయ	�ల;]రFకcడ ¹స ��J#ా? 48484848 అ¥�
�ారFలలk %ా" ప#Sసయ	�లలk %ా" PQవ(ైనను ఆయనయందు
VWా�సమ	ం�ెTx? 49494949 అP�ే ధర4WాసN � ��రFగ" PÀ జనసమ�హమ	
Wాపగ\సN���నద" 9ా#S�� అ"#S. 50505050 అంతక;మ	నుప� ఆయన±దwక; వAdన
���ేమ	 9ా#Sలk ఒకడ�. 51515151 అతడ� ఒక మనుషp�" మ�ట Vనకమ	నుప�ను,
9ాడ� �ేZిన�� �ె>Zి��నక మ	నుప�ను, మన ధర4WాసN �మ	 అత"�I ¬రFu
¬రFdTx అ" అడ�గ%ా 52525252 9ారF వ�ను గ>లయ	డ9ా? V�x#SంA చూడ�మ	,
గ>లయలk ఏ పKవకNయ	 ప�టCడ"#S. 53535353 అంతట ఎవ#S Pంట-�I 9ారF 9:È6#S.



ã}ను సు9ారN  8ã}ను సు9ారN  8ã}ను సు9ారN  8ã}ను సు9ారN  8

1111 P�సు ఒÚవల��ండక; 9:æç6 ను. 2222 �ెల6 9ార%ాTE P�సు J#S%S
�ే9ాలయమ	లk"�I #ా%ా పKజలందరF ఆయన ±దwక; వAd#S గనుక ఆయన
కcరFdం(f 9ా#S�I బ¢¥�ంచు చుం(ెను. 3333 WాసుN  ల;ను ప#Sసయ	�ల;ను,
వ���xరమందు పటCబ(fన ±క ZీN �" ��డ� ��"వAd ఆ��ను మధ� "ల;వబ¿ట-C
4444 బ¢ధక;(x, PÀ ZీN � వ���xరమ	 �ేయ	చుండ%ా పటCబ(ెను; 5555 అట-C9ా#S" #ాళØ6
రFV్వ చంపవలsన" ధర4WాసN �మ	లk ¹ÌL మన �ాజj® 1ిం�ెను గ�x; అPనను
9E! �ెప�చుTx`వ" ఆయన న(f%S#S. 6666 ఆయన]ద TEరమ	 ¹పవలsన"
ఆయనను Wó¥�ంచుచు ఈల�గ	న అ(f%S#S. అP�ే P�సు వం%S, TEల]ద 9EK>��
ఏ¹ 9Kా య	చుం(ెను. 7777 9ా#ాయనను పటBC వదలక అడ�గ	చుండ%ా ఆయన
తలPQJN  చూA]లk �ాపమ	 ల�"9ాడ� nటCnదట ఆ��]ద #ాP 9Eయ
వచుdన" 9ా#S�� �ె1ిu 8888 మరల వం%S TEల]ద 9Kా య	 చుం(ెను. 9999 9ా#ామ�ట
V", 12దw9ారF nదల;��" Aన`9ా#Sవరక; ఒక" 9:ంట ఒకడ� బయట-�I 9:È6#S;
P�సు ఒక�(ే !%Sలsను; ఆ ZీN � మధ�ను "ల;వబ(fయ	ం(ెను. 10101010 P�సు
తలPQJN  చూA అమ�4, 9ా#?క�డ ఉTx`రF? ఎవరFను క; hm V¥�ంపల��x?
అ" అ(f%Sనప�డ� 11111111 ఆ��ల�దు పKభ	9ా అT:ను. అందుక; P�సుTEనును క;
hm V¥�ంపను; వ� 9:È6  ఇక �ాపమ	 �ేయక;మ" ఆ���� �ె12uను. 12121212 మరల
P�సు TEను లkకమ	నక; 9:ల;గ	ను, నను` 9:ంబ(fంచు9ాడ� *కట-లk నడ�వక
yవప� 9:ల;గ	గ>%S య	ండ�న" 9ా#S�� �ె12uను. 13131313 �ాబట-C  ప#Sసయ	�ల;
"ను`గ�#Sd 9E ¯ాm�మ	 �ెప���నుచుTx`వ�;  ¯ాm�మ	 సత�మ	 �ాద"



ఆయన�� అన%ా 14141414 P�సుTEను ఎక�డనుం(f వAdJT° PQక�(f�I 9:ళØ6 దుT°
TET:రFగ	దును గనుక నను`గ�#Sd TEను ¯ాm�మ	 �ెప� ��"నను Tx ¯ాm�మ	
సత��¤; TEను ఎక�డనుం(f వచుdచుTx`T° PQక�(f�I 9:ళØ6 చుTx`T° ]రF
ఎరFగరF. 15151515 ]రF శ#§రమ	నుబట-C  ¬రFu ¬రFdచుTx`రF; TET:వ#S�I" ¬రFu
¬రdను. 16161616 TEను ఒక�డT:ౖయ	ండక, TEనును నను` పం1ిన తం(fKయ	 కcడ
నుTx`మ	 గనుక TEను ¬రFu ¬#Sdనను Tx ¬రFu సత��¤. 17171717 మ#Sయ	 ఇదwరF
మనుషp�ల ¯ాm�మ	 సత�మ" ] ధర4WాసN �మ	లk 9Kా యబ(fయ	న`�� గ�x.
18181818 నను`గ�#Sd TEను ¯ాm�మ	 �ెప���ను 9ాడను; నను` పం1ిన తం(fKయ	
నను`గ�#Sd ¯ాm�!చుdచుTx`డ" �ె12uను. 19191919 9ారF  తం(fK PQక�డ
ఉTx`డ" ఆయనను అడ�గ%ా P�సు ]రF నT:ౖ`నను Tx తం(fKT:ౖనను
ఎరFగరF; నను` ఎ#S%S య	ంట-#ా Tx తం(fK"కcడ ఎ#S%S య	ందుర" 9ా#S��
�ె12uను. 20202020 ఆయన �ే9ాలయమ	లk బ¢¥�ంచుచుండ%ా, �ానుక 12టMC
య	న`�bట ఈ మ�టల; �ె12uను. ఆయన గ(fయ Pంకను #ాల�దు గనుక
ఎవడ�ను ఆయనను పటBC ��నల�దు. 21212121 మ#S±కప�డ� ఆయనTEను
9:È6��వ�చుTx`ను; ]రF నను` 9:దక;దురF %ా" ] �ాపమ	లkTE య	ం(f
చ"��వ�దురF; TEను 9:ళØ6 �bట-�I ]రF #ాల�ర" 9ా#S�� �ె12uను. 22222222 అందుక;
య�దుల;TEను 9:ళØ6 �bట-�I ]రF #ాల�ర" PÀయన �ెప�చుTx`(ే; తను`
�xTE చంప� ��నుTx అ" �ెప���నుచుం(f#S. 23232323 అప�(xయన]రF �I\ం��9ారF,
TEను 12ౖనుండ�9ాడను; ]రF ఈ లkక సంబంధుల;, TEను ఈ లkకసంబంధుడను
�ాను. 24242424 �ా%ా ] �ాపమ	లలkTEయ	ం(f ]రF చ"��వ�దుర" ]��
�ె1ిuJ". TEను ఆయనన" ]రF Vశ�Zించ"PQడల ]రF ]



�ాపమ	లkTEయ	ం(f చ"��వ�దుర" 9ా#S�� �ె12uను. 25252525 �ాబట-C  9ారF
9:వరవ" ఆయన నడ�గ%ా P�సు 9ా#S��nదటనుం(f TEను ]�� ఎవడన"
�ెప�చుంట-T° 9ాడTE. 26262626 !మ	4నుగ�#Sd �ెప�టక;ను ¬రFu ¬రFdటక;ను
�xల సంగతpల; Txక; కలవ� %ా" నను` పం1ిన9ాడ� సత�వంతpడ�; TEను
ఆయన±దw V"న సంగతpల� లkకమ	నక; బ¢¥�ంచుచుTx`న" �ె12uను. 27272727
తం(fK" గ�#Sd తమ�� ఆయన �ె12uన" 9ారF గ\ ©̈ంపక ��P#S. 28282828 �ావ�న
P�సు]రF మనుష�క;మ�రF" 12ౖ�?JN నప�డ� TETE ఆయనన"య	, Tx అంతట
TETE P�!య	 �ేయక, తం(fK Txక; TE#SuనటBC  ఈ సంగతpల;
మ�టల�డ�చుTx`న"య	 ]రF గ\ ©̈ం�ెదరF. 29292929 నను` పం1ిన9ాడ� Txక;
��(ైయ	Tx`డ�; ఆయన �IషC���న �ార�మ	 TET:ల6 ప�డ�ను �ేయ	దును గనుక
ఆయన నను` ఒంట#S%ా V(fA12టCల�ద" �ె12uను. 30303030 ఆయన PÀ సంగతpల;
మ�టల�డ�చుండ%ా అTEక; ల�యనయందు VWా�సమ	ంA#S. 31313131 �ాబట-C  P�సు,
తనను న!్మన య�దుల��]రF Tx 9ాక�మందు ">Aన9ా#?r�ే "జమ	%ా
Txక; hషp�లsౖ య	ం(f సత�మ	ను గ\ ©̈ం�ెదరF; 32323232 అప�డ� సత�మ	
!మ	4ను స�తంతpK లను%ా �ేయ	న" �ెపu%ా 33333333 9ారF�¤మ	 అబµK }మ	
సం�xనమ	, �¤మ	 ఎన`డ�ను ఎవ"�I" �xసుల��� య	ండల��ే; ]రF
స�తంతpK ల;%ా �ేయ బడ�దుర" P�ల �ెప�చుTx`వ" ఆయన�� అ"#S. 34343434
అందుక; P�సు�ాపమ	 �ేయ	 పKJ9ాడ�ను �ాపమ	నక; �xసుడ" ]��
"శdయమ	%ా �ెప�చుTx`ను. 35353535 �xసు(ెల6 ప�డ�ను ఇంట-లk
"9ాసమ	�ేయడ�; క;మ�రF (ెల6 ప�డ�ను "9ాసమ	�ేయ	ను. 36363636 క;మ�రFడ�
!మ	4ను స�తంతpK లను%ా �ేZినPQడల ]రF "జమ	%ా స�తంతpK లsౖ



య	ందురF. 37373737 ]రF అబµK }మ	 సం�xనమ" Txక; �ె>య	ను; అPనను
]లk Tx 9ాక�మ	నక; �bటBల�దు గనుక నను` చంప 9:దక;చుTx`రF. 38383838
TEను Tx తం(fK±దw  చూAన సంగతpల� బ¢¥�ంచుచుTx`ను; ఆ పK�ార�¤ ]రF
] తం(fK±దw  V"న9ాట-TE జ#S %SంచుచుTx`ర" 9ా#S�� �ె12uను. 39393939 అందుక;
9ారF ఆయన��మ� తం(fK అబµK }మ"#S; P�సు]రF అబµK }మ	 1ిల6 లsౖ�ే
అబµK }మ	 �ేZిన �I\యల; �ేతpరF. 40404040 �ేవ�"వలన V"న సత�మ	 ]��
�ె1ిuన9ాడT:ౖన నను` ]#Sప�డ� చంప 9:దక;చుTx`#³; అబµK }మ	 అటB6
�ేయల�దు 41414141 ]రF ] తం(fK �I\యల� �ేయ	చుTx`ర" 9ా#S�� �ె12uను;
అందుక; 9ారF�¤మ	 వ���xరమ	వలన ప�ట-Cన9ారమ	 �ామ	, �ేవ�(ొక�(ే
మ�క; తం(fK అ" �ెపu%ా 42424242 P�సు 9ా#S�� ఇట6 T:ను�ేవ�డ� ]
తం(fKPQ�నPQడల ]రF నను` 1LK!ంతpరF; TEను �ేవ�" ±దwనుం(f
బయల;�ే#S వAd య	Tx`ను, Tx అంతట TETE వAdయ	ండల�దు, ఆయన
నను` పం12ను. 43434343 ]#³ల Tx మ�టల; గ\ ©̈ంపక;Tx`రF? ]రF Tx బ¢ధ
VనTEరక;ండ�టవలనTEగ�x? 44444444 ]రF ] తం(fKయగ	 అప9ా�� సంబంధుల;;
] తం(fK దు#ాశల; T:ర9Eరd %�రFచుTx`రF. ఆ��నుం(f 9ాడ� నరహంత
క;(ైయ	ం(f సత�మందు ">Aన9ాడ� �ాడ�; 9ా"యందు సత��¤ల�దు; 9ాడ�
అబదzమ�డ�నప�డ� తన స�´µవమ	 అనుస#SంAP� మ�టల�డ�ను; 9ాడ�
అబ��z  క;డ�ను అబదzమ	నక; జనక;డ�T:ౖ య	Tx`డ�. 45454545 TEను సత�మ	TE
�ెప�చుTx`ను గనుక ]రF నను` నమ4రF. 46464646 Txయందు �ాపమ	న`ద"
]లk ఎవడ� ¯ాÍ 1ించును? TEను సత�మ	 �ెప�చున`PQడల ]#?ందుక; నను`
నమ4రF? 47474747 �ేవ�" సంబం¥�PQ�న9ాడ� �ేవ�" మ�టల; Vనును. ]రF �ేవ�"



సంబంధుల; �ారF గనుకTE ]రF Vనర" �ె12uను. 48484848 అందుక; య�దుల;
వ� సమరయ	 డవ�ను దయ�మ	పట-Cన9ాడవ�ను అ" �¤మ	 �ెప�మ�ట
స#SP�గ�x అ" ఆయన�� �ెపu%ా 49494949 P�సు TEను దయ�మ	పట-Cన 9ాడను
�ాను, Tx తం(fK" ఘనపరచు9ాడను; ]రF నను` అవమ�నపరచుచుTx`రF.
50505050 TEను Tx మ ©̈మను 9:దక;టల�దు; 9:దక;చు ¬రFu ¬రFdచు ఉండ�9ా
(ొకడ� కలడ�. 51515151 ఒకడ� Tx మ�ట %?r��"న PQడల9ా(ెన`డ�ను మరణమ	
��ందడ"3 ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`న" ఉతN ర!�ెdను. 52525252 అందుక;
య�దుల;వ� దయ�మ	 పట-Cన9ాడవ" Pప�(ెరFగ	 దుమ	; అబµK }మ	ను
పKవకNల;ను చ"��P#S; అPనను ఒకడ� Tx మ�ట %?r��"నPQడల 9ాడ�
ఎన`డ�ను మరణమ	 రFAచూడ 53535353 మన తం(fKPQ�న అబµK }మ	 చ"��PQను
గ�x; వత"కంటM %tపu9ాడ9ా? పKవకNల;ను చ"��P#S; "ను`  9:వడవ"
�ెప���నుచుTx`వ" ఆయన న(f%S#S. 54545454 అందుక; P�సు నను` TETE
మ ©̈మపరచు��"నPQడల Tx మ ©̈మ వట-C��; మ� �ేవ�డ" ]#?వ#S"గ�#Sd
�ెప�దు#� ఆ Tx తం(fKP� నను` మ ©̈మపరచుచుTx`డ�. 55555555 ]రF ఆయనను
ఎరFగరF, TETxయనను ఎరFగ	దును; ఆయనను ఎరFగన" TEను �ె1ిuనPQడల
]వలs TEనును అబ��z క;డT:ౖ య	ందును %ా", TETxయనను ఎరFగ	దును,
ఆయన మ�ట %?r��నుచుTx`ను. 56565656 ] తం(fKPQ�న అబµK  }మ	 Tx ��నమ	
చూతpన" !గ	ల ఆనం��ం�ెను; అ�� చూA సం��Ìిం�ెను అT:ను. 57575757 అందుక;
య�దుల;�Iంకను ఏబ�� సంవతqరమ	లsౖన ల�9E, వ� అబµK }మ	ను
చూAJ9ా అ" ఆయన�� �ెపu%ా, 58585858 P�సు అబµK }మ	 ప�టCకమ	ను1L TEను
ఉTx`న" ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`నT:ను. 59595959 �ాబట-C  9ారF



ఆయన]ద రFవ��టక; #ాళØ6  ఎJN #S %ా" P�సు �x%S �ే9ాలయమ	లk నుం(f
బయట-�I 9:È6��PQను.

ã}ను సు9ారN  9ã}ను సు9ారN  9ã}ను సు9ారN  9ã}ను సు9ారN  9

1111 ఆయన మ�ర¶మ	న ��వ�చుండ%ా ప�టBC  గ	\ (fiPQ�న ±క మనుషp�డ�
కనబ(ెను. 2222 ఆయన hషp�ల; బ¢ధక;(x, �డ� గ	\ (fi9ా(ై ప�టBC టక; ఎవడ�
�ాపమ	 �ేZ2ను? �(x, �" కన`9ా#ా? అ" ఆయనను అడ�గ%ా 3333 P�సు
�(ైనను �" కన`9ా#?rనను �ాపమ	 �ేయల�దు %ా", �ేవ�" �I\యల;
�"యందు పKత�mపరచబడ�ట�³ �డ� గ	\ (fi9ాడ�%ా ప�టMCను. 4444
పగల;న`ంతవరక; నను` పం1ిన9ా" �I\యల; మనమ	 �ేయ	చుండవలsను;
#ాJK వచుdచున`��, అప�(ెవడ�ను ప"�ేయల�డ�. 5555 TEను ఈ లkకమ	లk
ఉన`ప�డ� లkకమ	నక; 9:ల;గ	న" �ె12uను. 6666 ఆయన ఇటB6  �ె1ిu TEల]ద
ఉ!్మ9EZి, ఉ!్మ�� బ	రద�ేZి, 9ా" కను`ల]ద ఆ బ	రద ప�Zి 7777 వ�
Zిలkయమ	 �ÅTEట-�I 9:È6  అందులk కడ�గ	 ��నుమ" �ె12uను. Zిలkయమను
మ�టక; పంపబ(fన 9ాడ" అరÍమ	. 9ాడ� 9:È6  కడ�గ	��" చూప� గల9ా(ై
వ�ెdను. 8888 �ాబట-C  ��రFగ	9ారFను, 9ాడ� �mక;డ" అంతక;మ	ందు
చూAన9ారFను�డ� కcరFdం(f �m ��తpN ��ను9ాడ� �ా(x అ"#S. 9999 �(ే అ"
��ందరFను, �డ��ాడ�, �" ��>య	న` ±కడ" మ#S��ందరFను అ"#S;
9ా(ై�ేTETE యT:ను. 10101010 9ారF  కను`ల�ల�గ	 �ెరవబ(ెన" 9ా" నడ�గ%ా 11111111
9ాడ�P�సు అను TUక మనుషp�డ� బ	రద �ేZి Tx కను`ల]ద ప�Zి వ�
Zిలkయమను �ÅTEట-�I 9:È6  కడ�గ	��నుమ" Tx�� �ె12uను; TEను 9:È6



కడ�గ	��" చూప� ��ం��JనT:ను. 12121212 9ారF, ఆయన ఎక�డన" అడ�గ%ా 9ాడ�,
TET:రFగనT:ను. 13131313 అంతక;మ	ందు గ	\ (fiPQ� య	ం(fన9ా"" 9ారF
ప#Sసయ	�ల±దwక; ¬Zి��"��P#S. 14141414 P�సు బ	రద�ేZి 9ా" కను`ల;
�ెరAన ��నమ	 VW\ా ంJ��నమ	 15151515 9ా(ేల�గ	 చూప���ం�ెT° �x""గ�#Sd
ప#Sసయ	�ల; కcడ 9ా"" మరల అడ�గ%ా 9ాడ� Tx కను`ల]ద ఆయన
బ	రద ఉంచ%ా TEను కడ�గ	 ��" చూప� ��ం��Jన" 9ా#S�� �ె12uను. 16161616 �ా%ా
ప#Sసయ	�లలk ��ందరF ఈ మనుషp�డ� VW\ా ంJ��నమ	 ఆచ#Sంచుటల�దు గనుక
�ేవ�" ±దwనుం(f వAdన9ాడ� �ాడ"#S. మ#S��ందరF �ా1ిPQ�న మనుషp�డ�
ఈల�ట- సూచక�I\య ల�ల�గ	 �ేయగలడ"#S; ఇటB6  9ా#Sలk ´éదమ	 ప�టMCను. 17171717
�ాబట-C  9ారF మరల ఆ గ	\ (fi9ా"�� అతడ�  కను`ల; �ెరAనందుక;
వత"గ�#Sd P�మను ��నుచుTx`వ" యడ�గ%ా 9ాడ� ఆయన ఒక పKవకN
అT:ను. 18181818 9ాడ� గ	\ (fi  9ా(ైయ	ం(f చూప� ��ం�ెన" య�దుల; నమ4క,
చూప� ��ం��న9ా" త>దండ�K లను 1ి>1ింA, 19191919 గ	\ (fi9ా(ై ప�టMCన" ]రF �ెప�
] క;మ�రFడ� �(ేTx? ఆల�%?r�ే ఇప�డ� �(ేల�గ	 చూచు చుTx`డ" 9ా#S"
అ(f%S#S. 20202020 అందుక; 9ా" త>దండ�K ల;�డ� మ� క;మ�రFడ"య	 �డ�
గ	\ (fi9ాడ�%ా ప�టMCన"య	 �¤��రFగ	దుమ	. 21212121 ఇప�డ� �(ేల�గ	
చూచుచుTx`(ో PQరFగమ	; ఎవడ� �" కను`ల; �ెర�ెT° అ��య	
�¤��రFగమ	; �డ� వయసుq వAdన9ాడ�, �"TE అడ�గ	(f; తన సంగJ �xTE
�ెప���నగలడ" 9ా#S�� అ"#S. 22222222 9ా" త>దండ�K ల; య�దులక; భయప(f
ఆల�గ	 �ె1ిu#S; ఎందుక"న ఆయన �×\సుN  అ" PQవ#?rనను ఒప���"నPQడల
9ా"" సమ�జమం��రమ	లkనుం(f 9:> 9Eతpమ" య�దుల; అంతక;మ	నుప�



"రÞPంచు��" య	ం(f#S. 23232323 �ావ�న 9ా" త>దండ�K ల;9ాడ� వయసుq
వAdన9ాడ�; 9ా"" అడ�గ	డ"#S. 24242424 �ాబట-C  9ారF గ	\ (fi9ా(ైయ	ం(fన
మనుషp�" #?ండవ మ�రF 1ి>1ింA �ేవ�" మ ©̈మపరచుమ	; ఈ మనుషp�డ�
�ా1ియ" �¤��రFగ	దుమ" 9ా"�� �ెపu%ా 25252525 9ాడ� ఆయన �ా1ిã �ా(ో
TET:రFగను; ఒకట- మ�తKమ	 TET:రFగ	 దును; TEను గ	\ (fi9ాడT:ౖయ	ం(f ఇప�డ�
చూచుచుTx` నT:ను. 26262626 అందుక; 9ారF ఆయన �³! �ేZ2ను?  కను`ల;
ఏల�గ	 �ెర�ెన" మరల 9ా"" అడ�గ%ా 27272727 9ాడ� ఇం�xక ]�� �ె1ిuJ" %ా"
]రF Vనక��J#S; ]#?ందుక; మరల Vన%�రFచుTx`రF? ]రFను ఆయన
hషp�లగ	టక; �ÅరFచుTx`#ా P�! అ" 9ా#S�� అT:ను. 28282828 అందుక; 9ారF 9E
9ా" hషp�డవ�, �¤మ	 ¹ÌL hషp�లమ	; 29292929 �ేవ�డ� ¹ÌL�� మ�టల�(ెన"
PQరFగ	దుమ	 %ా" �(ెక�డనుం(f వ�ెdT° PQరFగమ" �ె1ిu 9ా""
దూÌింA#S. 30303030 అందుక; ఆ మనుషp�డ� ఆయన ఎక�డనుం(f వ�ెdT°
]#?రFగక��వ�ట ఆశdర��¤; అPనను ఆయన Tx కను`ల; �ెర�ెను. 31313131
�ేవ�డ� �ాప�ల మనV ఆల�Iంపడ" PQరFగ	దుమ	; ఎవ(ైనను �ేవభక;N (ై
య	ం(f ఆయన AతNమ	��ప�న జ#S%SంAనPQడల ఆయన 9ా" మనV
ఆల�Iంచును. 32323232 ప�టBC  గ	\ (fi9ా" కను`లsవ#?rన �ెరAనటBC  లkకమ	
ప�ట-Cనపuట-నుం(f Vనబడల�దు. 33333333 ఈయన �ేవ�" ±దw నుం(f వAdన9ాడ�
�ా"PQడల ఏ!య	 �ేయTEరడ" 9ా#S�� �ె12uను. 34343434 అందుక; 9ారF వ�
�³వలమ	 �ా1ి9:ౖ ప�ట-Cన9ాడవ�, వ� మ�క; బ¢¥�ంప వAdJ9ా అ" 9ా"��
�ె1ిu 9ా" 9:>9EZి#S. 35353535 ప#Sసయ	�ల; 9ా"" 9:>9EZిర" P�సు V" 9ా""
కను%t" వ� �ేవ�" క;మ�రF"యందు VWా�సమ	ంచు చుTx`9ా అ"



అ(f%?ను. 36363636 అందుక; 9ాడ� పKభ	9ా, TEను ఆయనయందు VWా�సమ	ంచుటక;
ఆయన ఎవడ" అడ�గ%ా 37373737 P�సు 9ాయనను చూచుచుTx`వ�; ��
మ�టల�డ�చున`9ాడ� ఆయTE అT:ను. 38383838 అంతట 9ాడ�పKభ	9ా, TEను
Vశ�ZించుచుTx`న" �ె1ిu ఆయనక; nÖ �?�ను. 39393939 అప�డ�
P�సుచూడ"9ారF చూడవలsను, చూచు9ారF గ	\ (fi9ారF �ావలsను, అను ¬రFu
"!తNమ	 TEలkకమ	నక; వAdJన" �ె12uను. 40404040 ఆయన ±దwనున`
ప#Sసయ	�లలk ��ందరF ఈ మ�ట V"�¤మ	ను గ	\ (fi9ారమ� అ" అ(f%S#S. 41414141
అందుక; P�సు ]రF గ	\ (fi9ా#?r�ే ]క; �ాపమ	 ల�క ��వ�ను %ా"
చూచుచుTx`మ" ]#Sప�డ� �ెప� ��నుచుTx`రF గనుక ] �ాపమ	
">Aయ	న`ద" �ె12uను.

ã}ను సు9ారN  10ã}ను సు9ారN  10ã}ను సు9ారN  10ã}ను సు9ారN  10

1111 %tఱÃల �ొ(fiలk �x�రమ	న పK9Ehంపక 9E#tకమ�ర¶మ	న ఎక;�9ాడ� �ొంగయ	
�ోచు��ను9ాడ�T:ౖయ	Tx`డ�. 2222 �x�రమ	న పK9Ehంచు9ాడ� %tఱÃల �ాప#S. 3333
అత"�I �x�ర�ాలక;డ� తల;ప� ¬య	ను, %tఱÃల; అత" స�రమ	 Vనును,
అతడ� తన ¯�ంత %tఱÃలను 1LరF12ట-C  1ి>A 9ాట-" 9:ల;ప>�I న(f 1ించును. 4444
మ#Sయ	 అతడ� తన ¯�ంత %tఱÃలన"`ట-" 9:ల;ప>�I న(f1ించునప�(ెల6
9ాట-�I మ	ందు%ా నడ�చును; %tఱÃల; అత" స�ర��రFగ	ను గనుక అV అత""
9:ంబ (fంచును. 5555 అను�ల స�రమ	 అV PQరFగవ� గనుక అను�"
ఎంతమ�తKమ	ను 9:ంబ(fంపక 9ా"±దwనుం(f �ా#S��వ�న" ]��
"శdయమ	%ా �ెప�చుTx`న" 9ా#S�� అT:ను. 6666 ఈ ¯ాదృశ�మ	 P�సు 9ా#S��



�ె12uను %ా" ఆయన తమ�� �ె1ిuన సంగతpలsట-C9Ù 9ారF గ\ ©̈ంచు��నల�దు. 7777
�ాబట-C  P�సు మరల 9ా#S�� ఇట6 T:ను 8888 %tఱÃల; ��వ� �x�రమ	ను TETE; Txక;
మ	ందు వAdన 9ారందరF �ొంగల;ను �ోచు��ను9ారFT:ౖ య	Tx`రF; %tఱÃల;
9ా#S స�రమ	 Vనల�దు. 9999 TETE �x�రమ	ను; Tx �x�#ా ఎవ(ైన లkపల
పK9EhంAన PQడల 9ాడ� ర�fంపబ(fన9ా(ై, లkప>�I ��వ�చు బయట-�I
వచుdచు �¤త �¤య	చునుండ�ను. 10101010 �ొంగ �ొంగతనమ	ను హత�ను
Txశనమ	ను �ేయ	టక; వచుdను %ా" మ#S�ే"�I" #ాడ�; %tఱÃలక; yవమ	
కల;గ	టక;ను అ�� సమృ� �z %ా కల;గ	టక;ను TEను వAdJన" ]��
"శdయమ	%ా �ెప�చుTx`ను. 11111111 TEను %tఱÃలక; మంA �ాప#S"; మంA �ాప#S
%tఱÃల��రక; తన �Kా ణమ	 12టBC ను. 12121212 yత%ాడ� %tఱÃల �ాప#S�ాడ� గనుక
%tఱÃల; తనV�ానందున ��(ేల; వచుdట చూA %tఱÃలను V(fA12ట-C
�ా#S��వ�ను, ��(ేల; ఆ %tఱÃలను పట-C  �ెదర%tటBC ను. 13131313 yత%ాడ� yత%ా(ే
గనుక %tఱÃలనుగ�#Sd లm�మ	 �ేయక �ా#S��వ�ను. 14141414 TEను %tఱÃల మంA
�ాప#S". 15151515 తం(fK నను` ఏల�గ	న ఎరFగ	T° TEను తం(fK" ఏల�గ	 ఎరFగ	దుT°
ఆల�%³ TEను Tx %tఱÃలను ఎరFగ	దును, Tx %tఱÃల; నను` ఎరFగ	ను. మ#Sయ	
%tఱÃల��రక; Tx �Kా ణమ	 12టBC చుTx`ను. 16161616 ఈ �ొ(fiV�ా" 9E#³ %tఱÃల;ను Txక;
కలవ�; 9ాట-"కcడ TEను ��డ���" #ావలsను, అV Tx స�రమ	 Vనును,
అప�డ� మంద ఒక�ట-య	 %tఱÃల �ాప#S ఒక�డ�ను అగ	ను. 17171717 TEను �x"
మరల ¬Zి��నునటB6  Tx �Kా ణమ	 12టBC చుTx`ను; ఇందు వలనTE Tx తం(fK
నను` 1LK!ంచుచుTx`డ�. 18181818 ఎవడ�ను Tx �Kా ణమ	 ¬Zి��నడ�; Tx అంతట TETE
�x" 12టBC చుTx`ను; �x" 12టBC టక; Txక; అ¥��ారమ	 కలదు, �x" J#S%S



¬Zి��నుటక;ను Txక; అ¥��ారమ	 కలదు; Tx తం(fKవలన ఈ ఆజ®
��ం��JనT:ను. 19191919 ఈ మ�టలనుబట-C  య�దులలk మరల ´éదమ	 ప�టMCను. 20202020
9ా#Sలk అTEక;ల;9ాడ� దయ�మ	 పట-Cన 9ాడ�, 9:ఱ�Ã 9ాడ�; 9ా" మ�ట ఎందుక;
VనుచుTx`ర"#S. 21212121 మ#S ��ందరFఇV దయ�మ	 పట-Cన9ా" మ�టల;�ావ�;
దయ�మ	 గ	\ (fi9ా#S కను`ల; �ెరవగల�x అ"#S. 22222222 ఆలయ పKJÌి¡ తపండ�గ
PQర�షల�మ	లk జరFగ	 చుం(ెను. 23232323 అ�� �త�ాలమ	. అప�డ� P�సు �ే9ాల
యమ	లk ¯�లa¹ను మంటపమ	న JరFగ	చుండ%ా 24242424 య�దుల;
ఆయనచుటBC  ��%?rఎంత�ాలమ	 మమ	4ను సం�ేహ12టBC దువ�? వ� �×\సుN 9:ౖ�ే
మ��� సuషCమ	%ా �ెప�మ"#S. 25252525 అందుక; P�సు]�� �ె1ిuJ" %ా" ]రF
నమ4రF, TEను Tx తం(fK Txమమందు �ేయ	చున` �I\యల; నను` గ�#Sd
¯ాm�!చుdచున`V. 26262626 అP�ే ]రF Tx %tఱÃలలk �ే#Sన9ారF�ారF గనుక
]రF నమ4రF. 27272727 Tx %tఱÃల; Tx స�రమ	 Vనును, TEను 9ాట- T:రFగ	దును,
అV నను` 9:ంబ(fంచును. 28282828 TEను 9ాట-�I "త�yవమ	"చుdచుTx`ను గనుక
అV ఎన`ట-�I" నhంపవ�, ఎవడ�ను 9ాట-" Tx �ేJలkనుం(f అపహ #Sంపడ�. 29292929
9ాట-" Tx�IAdన Tx తం(fK అంద#SకంటM %tపu9ాడ� గనుక Tx తం(fK �ేJలkనుం(f
PQవడ�ను 9ాట-" అపహ#Sంపల�డ�; 30303030 TEనును తం(fKయ	ను ఏక���
య	Tx`మ" 9ా#S�� �ె12uను. 31313131 య�దుల; ఆయనను ��టCవలsన" మరల
#ాళØ6 �ేత పటBC ��న%ా 32323232 P�సు తం(fK ±దwనుం(f అTEక���న మంA �I\యలను
]క; చూ1ిJ"; 9ాట-లk ఏ �I\య "!తNమ	 నను` #ాళ6�� ��టBC దుర"
9ా#Sన(f%?ను. 33333333 అందుక; య�దుల;వ� మనుషp�డ9:ౖ య	ం(f �ేవ�డన"
�ెప���నుచుTx`వ� గనుక �ేవదూషణ �ేZినందు�³ "ను` #ాళ6�� ��టBC దుమ	



%ా" మంA �I\య �ేZినందుక; �ాద" ఆయన�� 34343434 అందుక; P�సు]రF
�ైవమ	ల" TEనంట-న" ] ధర4WాసN �మ	లk 9Kా యబ(fయ	ండల��x? 35353535
ల�ఖనమ	 "రరÍకమ	 �ాTEరదు గ�x, �ేవ�" 9ాక���వ#S�I వ�ెdT° 9ా#³
�ైవమ	ల" �ె1ిuనPQడలTEను �ేవ�" క;మ�రFడన" �ె1ిuనందుక;, 36363636 తం(fK
పKJష¡ �ేZి PÀ లkకమ	లk"�I పం1ిన9ా"��వ� �ేవదూషణ �ేయ	చుTx`వ"
�ెప�దు#ా? 37373737 TEను Txతం(fK �I\యల; �ేయ"PQడల నను` నమ4క;(f, 38383838
�ేZినPQడల నను` నమ4క;న`ను, తం(fK Txయందును TEను తం(fKయందును
ఉTx`మ" ]రF గ\ ©̈ంA �ె>Zి ��నునటB6  ఆ �I\యలను నమ	4డ" 9ా#S��
�ె12uను. 39393939 9ారF మరల ఆయనను పటBC ��న చూA#S %ా" ఆయన 9ా#S
�ేJనుం(f త1ిuంచు��" ��PQను. 40404040 ±#ాw ను అదw#S" ã}ను nదట
బµ1ిN స4!చుd చుం(fన సÍలమ	నక; ఆయన J#S%S 9:È6  అక�డనుం(ెను. 41414141
అTEక;ల; ఆయన±దwక; వAdã}ను ఏ సూచక �I\యను �ేయల�దు %ా"
PÀయననుగ�#Sd ã}ను �ె1ిuన సంగతpల"`య	 సత����న వ"#S. 42424242
అక�డ అTEక;ల; ఆయనయందు VWా�సమ	ంA#S.

ã}ను సు9ారN  11ã}ను సు9ారN  11ã}ను సు9ారN  11ã}ను సు9ారN  11

1111 మ#Sయ, ఆ�� స�ద#SPQ�న మ�రN, అను9ా#S %ా\ మ���న బéత"యలkనున`
ల�జరF అను ఒకడ� #�%S య�PQను. 2222 ఈ ల�జరF పKభ	వ�నక; అతN రFప�Zి తల
9:ండ�K కల�� ఆయన �ాదమ	ల; తp(fAన మ#Sయక; స�దరFడ�. 3333 అత"
అక� �ెలs6 ండ�K పKభ	9ా, P��%� వ� 1LK!ంచు9ాడ� #�%SPQ� య	Tx`డ"
ఆయన±దwక; వరNమ�నమ	 పం1ి#S. 4444 P�సు అ�� V"PÀ 9ా�¥�



మరణమ	��రక; వAdన���ాదు %ా" �ేవ�" క;మ�రFడ� �x"వలన మ ©̈మ
పరచబడ�నటB6  �ేవ�" మ ©̈మ��రక; వAdనదT:ను. 5555 P�సు మ�రNను ఆ��
స�ద#S" ల�జరFను 1LK!ం�ెను. 6666 అతడ� #�%SPQ� య	Tx`డ" P�సు
V"నప�డ� �xనున`�bటTE Pంక #?ండ� ��నమ	ల; ">�ెను. 7777 అటB1ిమ4ట
ఆయనమనమ	 య�దయక; J#S%S 9:ళØ6 దమ" తన hషp�ల�� �ెపu%ా 8888
ఆయన hషp�ల;బ¢ధక;(x, Pప�(ే య�దుల; "ను` #ాళ6�� ��టC
చూచుచుం(f#³; అక�(f�I J#S%S 9:ళØ6 దు9ా అ" ఆయన న(f%S#S. 9999 అందుక;
P�సుపగల; పం(ెKండ� గంటల;న`V గ�x, ఒకడ� పగట-9Eళ న(fAన PQడల ఈ
లkకప� 9:ల;గ	ను చూచును గనుక �¾టBK  పడడ�. 10101010 అP�ే #ాJK9Eళ ఒకడ�
న(fAనPQడల 9ా"యందు 9:ల;గ	ల�దు గనుక 9ాడ� �¾టBK పడ�న" �ె12uను.
11111111 ఆయన PÀ మ�టల; �ె1ిuన తరF9ాతమన ZL` ©̈తp(ైన ల�జరF
"��KంచుచుTx`డ�; అత" �¤ల; ��ల;ప 9:ళØ6 చుTx`న" 9ా#S�� �ెపu%ా 12121212
hషp�ల; పKభ	9ా, అతడ� "��KంAనPQడల బµగ	పడ�న"#S. 13131313 P�సు అత"
మరణమ	నుగ�#Sd ఆ మ�ట �ె12uను %ా" 9ారF ఆయన "దK VW\ా ంJ" గ�#Sd
�ె12uనను��"#S. 14141414 �ావ�న P�సు ల�జరF చ"��PQను, 15151515 ]రF నమ	4నటB6
TEనక�డ ఉండల�ద" ] "!తNమ	 సం��ÌించుచుTx`ను; అPనను
అత"±దwక; మనమ	 9:ళØ6 దమ	 రండ" సuషCమ	%ా 9ా#S�� �ె12uను. 16161616
అందుక; ��దుమ అనబ(fన ��మ�ఆయన�� కcడ చ"��వ�టక; మన మ	ను
9:ళØ6 దమ" తన��(f hషp�ల�� �ె12uను. 17171717 P�సు వAd అ��వర�³ అతడ�
Txల;గ	 ��నమ	ల; సమ�¥�లk ఉం(ెన" �ె>Zి��T:ను. 18181818 బéత"య PQర�ష
ల�మ	నక; స]ప��� య	ం(ెను; �x"�I ఇంచు!ంచు �ÅZ2డ� దూరమ	 19191919



గనుక య�దులలk అTEక;ల; 9ా#S స�దరF"గ�#Sd మ�రNను మ#Sయను
ఓ�xరFdట�?r 9ా#S ±దwక; వAdయ	ం(f#S. 20202020 మ�రN P�సు వచుdచుTx`డ"
V" ఆయనను ఎదు#t�న 9:æç6 ను%ా" మ#Sయ Pంట-లk కcరFdం(f య	ం(ెను.
21212121 మ�రN P�సు��పKభ	9ా, Vక�డ ఉం(fనPQడల Tx స�దరFడ�
�xవక;ండ�ను. 22222222 ఇప�(ైనను వ� �ేవ�" ఏమ(f%Sనను �ేవ�డ� కను
గ\ ©̈ంచున" PQరFగ	దునT:ను. 23232323 P�సు  స� దరFడ� మరల ల�చున"
ఆ���� �ెపu%ా 24242424 మ�రN ఆయన�� అంత� ��నమ	న ప�నరF�xÍ నమందు
ల�చున" PQరFగ	దునT:ను. 25252525 అందుక; P�సుప�నరF�xÍ నమ	ను yవమ	ను
TETE; Txయందు VWా�సమ	ంచు9ాడ� చ" ��Pనను బKదుక;ను; 26262626 బK���I
Txయందు VWా�స మ	ంచు పKJ9ాడ�ను ఎన`ట-�I" చ"��డ�. ఈ మ�ట
నమ	4చుTx`9ా? అ" ఆ��ను న(f%?ను. 27272727 ఆ�� అవ�ను పKభ	9ా, వ�
లkకమ	నక; #ావలZిన �ేవ�" క;మ�రFడ9:ౖన �×\సుN వ" నమ	4చుTx`న"
ఆయన�� �ె12uను. 28282828 ఆ�� ఈ మ�ట �ె1ిu 9:È6బ¢ధక;డ� వAd "ను`
1ిల;చుచుTx`డ" తన స�ద#SPQ�న మ#Sయను రహస� మ	%ా 1ి>�ెను. 29292929
ఆ�� V" త�ర%ా ల�A ఆయన ±దwక; వ�ెdను. 30303030 P�సు ఇంకను ఆ
%ా\ మమ	లk"�I #ాక, మ�రN ఆయనను క>Zి��"న �bటTE ఉం(ెను 31313131 గనుక
Pంట-లk మ#Sయ�� కcడ నుం(f ఆ��ను ఓ�xరFdచుం(fన య�దుల; మ#Sయ
త�ర%ా ల�A 9:ళØ6 ట చూA, ఆ�� సమ�¥�±దw ఏడ�dటక; అక�(f�I
9:ళØ6 చున`దను��" ఆ�� 9:ంట 9:È6#S. 32323232 అంతట మ#Sయ P�సు ఉన` �bట-�I
వAd, ఆయనను చూA, ఆయన �ాదమ	ల]ద ప(fపKభ	9ా, Vక�డ
ఉం(fనPQడల Tx స�దరFడ� �xవక;ండ� నT:ను. 33333333 ఆ�� ఏడ�dటయ	,



ఆ���� కcడ వAdన య�దుల; ఏడ�dటయ	 P�సు చూA కలవరప(f ఆత4లk
మ�ల;గ	చు అత" T:క�డ నుంAJర" అడ�గ%ా, 34343434 9ారFపKభ	9ా, వAd
చూడ�మ" ఆయన�� �ె1ిu#S. 35353535 P�సు క`ళØ6  V(f�ెను. 36363636 �ాబట-C
య�దుల; అత"" ఏల�గ	 1LK!ం�ెT° చూడ�డ" �ెప���"#S. 37373737 9ా#Sలk
��ందరFఆ గ	\ (fi  9ా" కను`ల; �ెరAన PÀయన, Pత"" �xవక;ండ
�ేయల�(x అ" �ె1ిu#S. 38383838 P�సు మరల తనలk మ�ల;గ	చు సమ�¥�±దwక;
వ�ెdను. అ�� ±క గ	హ, �x"]ద ఒక #ాP 12ట-Cయ	ం(ెను. 39393939 P�సు
#ాP ¬Zి9Eయ	డ" �ెపu%ా చ"��Pన9ా" స�ద#SPQ�న మ�రNపKభ	9ా,
అతడ� చ"��P Txల;గ	 ��నమ	లsౖన�� గనుక ఇపuట-�I 9ాసన��టBC న"
ఆయన�� �ె12uను. 40404040 అందుక; P�సు వ� న!్మనPQడల �ేవ�" మ ©̈మ
చూతpవ" TEను �� �ెపuల��x అ" ఆ���� అT:ను; 41414141 అంతట 9ారF ఆ #ాP
¬Zి9EZి#S. P�సు కను`ల; 12ౖ�?JN  తం(öK, వ� Tx మనV V"నందున క; కృత
జ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుచుTx`ను. 42424242 వ� ఎల6 ప�డ�ను Tx మనV
VనుచుTx`వ" TET:రFగ	దును %ా" వ� నను` పం1ిJవ" చుటBC
">Aయ	న` PÀ జనసమ�హమ	 నమ	4నటB6  9ా#S "!తN��� PÀ మ�ట
�ె1ిuJనT:ను. 43434343 ఆయన ఆల�గ	 �ె1ిuల�జర�, బయట-�I రమ4" ëగ¶ర%ా
�ెపu%ా 44444444 చ"��Pన9ాడ�, �ాళØ6  �ేతpల; 1LKత వసN �మ	ల�� కటCబ(fన9ా(ై
9:ల;ప>�I వ�ెdను; అత" మ	ఖమ	నక; రFమ�ల; కట-Cయ	ం(ెను. అంతట
P�సు ]రF అత" కటB6  V1ిu��"య	�డ" 9ా#S�� �ె12uను. 45454545 �ాబట-C
మ#Sయ±దwక; వAd ఆయన �ేZిన �ార� మ	ను చూAన య�దులలk
అTEక;ల; ఆయనయందు VWా�సమ	ంA#S�ా" 46464646 9ా#Sలk ��ందరF ప#Sసయ	�ల



±దwక; 9:È6  P�సు�ేZిన �ార�మ	లను గ�#Sd 9ా#S�� �ె1ిu#S. 47474747 �ాబట-C
పK¥xనయ�జక;ల;ను ప#Sసయ	�ల;ను మ} సభను సమకc#Sdమన�¤!
�ేయ	చుTx`మ	? ఈ మను షp�డ� అTEక���న సూచక �I\యల; �ేయ	చుTx`(ే.
48484848 మనమ�యనను ఈల�గ	 చూచుచు ఊరక;ం(fనPQడల అందరF
ఆయనయందు VWా�స మ	ం�ెదరF; అప�డ� #�]య	ల; వAd మన
సÍలమ	ను మన జనమ	ను ఆక\ !ంచు��ందుర" �ె1ిu#S. 49494949 అP�ే 9ా#Sలk
కయప అను ఒకడ� ఆ సంవతqరమ	 పK¥xన య�జక;(ైయ	ం(f] �³!య	
�ె>యదు. 50505050 మన జనమంతయ	 నhంప క;ండ�నటB6  ఒక మనుషp�డ�
పKజల��రక; చ"��వ�ట ]క; ఉపయ	కNమ" ]రF ఆలkAంచు��నరF అ"
9ా#S�� �ె12uను. 51515151 తనంతట �xTE PÀల�గ	 �ెపuల�దు %ా" ఆ సంవతqరమ	
పK¥xనయ�జక;(ై య	ం(ెను గనుక 52525252 P�సు ఆ జనమ	��రక;ను, ఆ
జనమ	��రక; మ�తK�¤%ాక �ెద#S��Pన �ేవ�" 1ిల6 లను ఏకమ	%ా
సమకcరFdటక;ను, �xవT:ౖయ	Tx`డ" పKవAం�ెను. 53535353 �ా%ా ఆ ��నమ	నుం(f
9ారF ఆయనను చంప Txలk Aంచుచుం(f#S. 54545454 �ాబట-C  P�సు అపuట-నుం(f
య�దులలk బ ©̈రంగ మ	%ా సంచ#Sంపక, అక�డనుం(f అరణ�మ	నక; స]ప
పK�ేశమ	లkనున` ఎâKా Pమను ఊ#S�I 9:È6 , అక�డ తన hషp�ల��కcడ
ఉం(ెను. 55555555 మ#Sయ	 య�దుల ప¯ా�పండ�గ స]ప��� య	ం(ెను గనుక
అTEక;ల; తమ	4ను�xమ	 ���z�ేZి��నుట�?r ప¯ా� #ాకమ	ను1L పలs6
ట�ళ6లkనుం(f PQర�షల�మ	నక; వAd#S. 56565656 9ారF P�సును 9:దక;చు
�ే9ాలయమ	లk "ల;వబ(f]�³! ��చుచున`��? ఆయన పండ�గక; #ా(x
P�!? అ" ఒక"�� ఒకడ� �ెప���"#S. 57575757 పK¥xనయ�జక;ల;ను



ప#Sసయ	�ల;ను ఆయన ఎక�డ ఉన`�� ఎవ"�?rనను �ె>Zియ	న` PQడల
�xమ	 ఆయనను పటBC ��న గల;గ	టక; తమక; �ె>యజ³యవలsన" ఆజj® 1ింA
య	ం(f#S.

ã}ను సు9ారN  12ã}ను సు9ారN  12ã}ను సు9ారN  12ã}ను సు9ారN  12

1111 �ాబట-C  P�సు �xను మృతpలలkనుం(f ల�1ిన ల�జరF ఉన` బéత"యక;
ప¯ా�పండ�గక; ఆరF ��నమ	ల; మ	ందు%ా వ�ెdను. అక�డ 9ారF ఆయనక;
Vందు �ేZి#S. 2222 మ�రN ఉప�xరమ	 �ేZ2ను; ల�జరF ఆయన�� కcడ ´¢జమ	నక;
కcరFdన`9ా#Sలk ఒకడ�. 3333 అప�డ� మ#Sయ !�I�> Vల;వగల అచd
జటµమ�ంZి అతN రF ఒక ZLరFన`ర PQతpN  ¬Zి��",P�సు �ాదమ	లక; ప�Zి
తన తల9:ండ�K కల�� ఆయన �ాదమ	ల; తp(f�ెను; ఇల;6  ఆ అతN రF 9ాసన�� "
4444 ఆయన hషp�లలk ఒకడ� అన%ా ఆయనను అపu%SంపT:ౖయ	న`
ఇస�#Sãతp య��x 5555 PÀ అతN #?ందుక; మ�డ� వందల �ేTxర మ	లక;
అ!్మ áదలక; ఇయ�ల�దT:ను. 6666 9ా(öల�గ	 �ె1ిuన�� áదల]ద శ\�z క>%S
�ాదు%ా" 9ాడ� �ొంగPQ� య	ం(f, తన దగ¶ర డబ	Ë సంAయ	ం(fనందున
అందులk 9Eయబ(fన�� �ొం%S>ంచుచు వ�ెdను గనుక ఆల�గ	 �ె12uను. 7777 �ాబట-C
P�సునను` �ాJ12టBC  ��నమ	నక; ఆ��ను �º" నుంచు��న"య	�(f; 8888
áదల; ఎల6 ప� డ�ను ]�� కcడ ఉందురF%ా" TET:ల6 ప�డ� ]�� ఉండన"
�ె12uను. 9999 �ాబట-C  య�దులలk ¯ామ�న�జనుల; ఆయన అక�డ ఉTx`డ"
�ె>Zి��", P�సును చూచుటక; మ�తK�¤ %ాక మృతpలలkనుం(f ఆయన ల�1ిన
ల�జరFనుకcడ చూడవAd#S. 10101010 అత""బట-C  య�దులలk అTEక;ల; తమ9ా#S"



V(fA P�సునందు VWా�స మ	ంA#S గనుక 11111111 పK¥xనయ�జక;ల;
ల�జరFనుకcడ చంప Txలkచన�ేZి#S. 12121212 మరFTxడ� ఆ పండ�గక; వAdన బహÑ
జనసమ� హమ	 P�సు PQర�షల�మ	నక; వచుdచుTx`డ" V" 13131313
ఖర�è రప�మటCల; పటBC ��" ఆయనను ఎదు#t�నబ¢P జయమ	, పKభ	వ� 1Lరట
వచుdచున` ఇW\ా P�ల; #ాà సుN Jంపబడ�ను%ాక అ" �³కల;9EZి#S. 14141414 Zీãను
క;మ�#§, భయపడక;మ	, ఇ��%�  #ాà %ా(fద1ిల6 ]ద ఆZీను(ై
వచుdచుTx`డ� 15151515 అ" 9Kా యబ(fనపK�ారమ	 P�సు ఒక Aన` %ా(fదను
కను%t" �x"]ద కcరFdం(ెను. 16161616 ఆయన hషp�ల; ఈ మ�టల; nదట
గ\ ©̈ంపల�దు %ా" P�సు మ ©̈మ పరచబ(fనప�డ� అV ఆయనను గ�#Sd
9Kా యబ(ెన"య	, 9ా#ాయనక; 9ాట-" �ేZిర"య	 జj® పకమ	నక; �ెచుd
��"#S. 17171717 ఆయన ల�జరFను సమ�¥�లkనుం(f 1ి>A మృతp లలkనుం(f అత"
ల�1ినప�డ�, ఆయన�� కcడ ఉం(fన జనుల; ¯ాm�!Ad#S. 18181818 అందు�ేత
ఆయన ఆ సూచక �I\య �ేZ2న" జనుల; V" ఆయనను ఎదు#t�న బ¢P#S. 19191919
�ావ�న ప#Sసయ	�ల; ఒక#S�� ఒకరF మన పKయత`మ	లsటB6  "� పKãజన���
��Pన9Ù చూడ�(f. ఇ��%� లkకమ	 ఆయన9:ంట ��Pనద" �ెప���"#S. 20202020 ఆ
పండ�గలk ఆ#ా¥�ంపవAdన9ా#Sలk ��ందరF %§\సు�ేశసుÍ ల; ఉం(f#S. 21212121 9ారF
గ>లయలk" బéతqP�x 9ా(ైన Óి>ప�TUదwక; వAd అయ��, �¤మ	 P�సును
చూడ%�రFచుTx`మ" అత"�� �ెపu%ా 22222222 Óి>ప� వAd అం�ెKయ�� �ె12uను,
అం�ెKయయ	 Óి>ప�ను వAd P�సు�� �ె1ిu#S. 23232323 అందుక; P�సు 9ా#S��
ఇట6 T:నుమనుష�క;మ�రFడ� మ ©̈మ ��ందవలZిన గ(fయ వAd య	న`��.
24242424 %�ధుమ%Sంజ భ�!లk ప(f �xవక;ం(fన PQడల అ�� ఒంట-%ాTE య	ండ�ను;



అ�� చAdన PQడల V¯ాN రమ	%ా ఫ>ంచును. 25252525 తన �Kా ణమ	ను 1LK!ంచు
9ాడ� �x"" ��%tటBC ��నును, ఈ లkకమ	లk తన �Kా ణమ	ను �ే�Ìించు9ాడ�
"త�yవమ	��రక; �x"" �ా�ాడ���నున" ]�� "శdయమ	%ా
�ెప�చుTx`ను. 26262626 ఒకడ� నను` ZLVంAనPQడల నను` 9:ంబ(fంపవలsను;
అప�డ� TEను ఎక�డ ఉందుT° అక�డ Tx ZLవక;డ�ను ఉండ�ను; ఒకడ� నను`
ZLVంAనPQడల Tx తం(fK అత" ఘనపరచును. 27272727 ఇప�డ� Tx �Kా ణమ	
కలవరపడ�చున`��; TE TEమందును?తం(öK, PÀ గ(fయ తటZిÍ ంపక;ండనను`
త1ిuంచుమ	; అP నను ఇందు�Åసర�¤ TEను ఈ గ(fయక; వAdJ"; 28282828 తం(öK,
 Txమమ	 మ ©̈మపరచు మ" �ె12uను. అంతటTEను �x""
మ ©̈మపరAJ", మరల మ ©̈మ పరతpను అ" ±క శబwమ	 ఆ�ాశమ	
నుం(f వ�ెdను. 29292929 �ాబట-C  అక�డ "ల;చుం(f V"న జన సమ�హమ	ఉ#S��ను
అ"#S. మ#S��ందరF�ేవదూత ఒకడ� ఆయన�� మ�టల�(ెన"#S. 30303030 అందుక;
P�సు ఈ శబwమ	 Tx��రక; #ాల�దు, ]��ర�³ వ�ెdను. 31313131 ఇప�డ� ఈ
లkకమ	నక; ¬రFu జరFగ	చున`��, ఇప�డ� ఈ లk�ా¥��ా#S బయటక;
��K Zి9Eయబడ�ను; 32323232 TEను భ�!]దనుం(f 12ౖ�?తN బ(fనPQడల అంద#S"
Tx±దwక; ఆక#Sªంచు��ందున" �ె12uను. 33333333 �xను ఏVధమ	%ా మరణమ	
��ందవలZి య	ం(ెT° సూAంచుచు ఆయన ఈ మ�ట �ె12uను. 34343434
జనసమ�హమ	 �×\సుN  ఎల6 ప�డ� ఉండ�న" ధర4WాసN �మ	 �ెప�ట Vంట-!.
మనుష�క;మ�రFడ� 12ౖ�?తNబడవలsన" వ� �ెప�చున` సంగJ ఏ!ట-?
మనుష� క;మ�రFడగ	 ఈయన ఎవర" ఆయన న(f%S#S. 35353535 అందుక; P�సుఇంక
��ంత�ాలమ	 9:ల;గ	 ] మధ� ఉండ�ను; *కట- !మ	4ను



కమ	4��నక;ండ�నటB6  ]క; 9:ల;గ	 ఉండగTE నడవ�(f; *కట-లk నడ�చు9ాడ�
�xను ఎక�(f�I ��వ�చుTx`డ 36363636 ]రF 9:ల;గ	 సంబంధు లగ	నటB6  ]క;
9:ల;గ	ండగTE 9:ల;గ	నందు VWా�స మ	ంచుడ" 9ా#S�� �ె12uను. 37373737 P�సు ఈ
మ�టల; �ె1ిu 9:È6  9ా#S�I కనబడక;ండ �x%Sయ	ం(ెను. ఆయన 9ా#S PQదుట
P"` సూచక �I\యల; �ేZినను 9ా#ాయనయందు VWా�సమ	ంచ#?r#S. 38383838
పKభ	9ా, మ� వరNమ�నమ	 న!్మన9ా(ెవడ�? పKభ	వ�±క� బµహÑవ�
ఎవ"�I బయల;పరచ బ(ెను? అ" పKవకNPQ�న PQషయ� �ె1ిuన 9ాక�మ	
T:ర9EరFనటB6  ఇ�� జ#S%?ను. 39393939 ఇందు�ేత 9ారF నమ4ల�క ��P#S, ఏలయన%ా
40404040 9ారF కను`ల�� చూA హృదయమ	�� గ\ ©̈ంA మనసుq మ�రFd��"
Txవలన స�సÍపరచబడక;ండ� నటB6  ఆయన 9ా#S కను`లక; అంధత�మ	
కల;గజ³Zి 9ా#S హృదయమ	 క� Sనపర�ెను అ" PQషయ� మ#S±క �bట
�ె12uను. 41414141 PQషయ� ఆయన మ ©̈మను చూAనందున ఆయననుగ�#Sd ఈ
మ�టల; �ె12uను. 42424242 అPనను అ¥��ారFలలk కcడ అTE క;ల; ఆయనయందు
VWా�సమ	ంA#S%ా", సమ�జమ	లk నుం(f 9:>9Eయబడ�దు�¤¹ య"
ప#Sసయ	�లక; భయ ప(f 9ారF ఒప���నల�దు. 43434343 9ారF �ేవ�" ��ప�కంటM
మనుషp�ల ��ప�ను ఎక;�వ%ా అ1L�fంA#S. 44444444 అంతట P�సు ëగ¶ర%ా
ఇట6 T:నుTxయందు VWా�స మ	ంచు9ాడ� Txయందు �ాదు నను`
పం1ిన9ా"యం�ే VWా�సమ	ంచుచుTx`డ�. 45454545 నను` చూచు9ాడ� నను`
పం1ిన9ా"TE చూచుచుTx`డ�. 46464646 Txయందు VWా�సమ	ంచు పKJ9ాడ�
*కట-లk ">A య	ండక;ండ�నటB6  TEను ఈ లkకమ	నక; 9:ల;గ	%ా
వAdయ	Tx`ను. 47474747 ఎవ(ైనను Tx మ�టల; V"య	 9ాట-" %?r��నక;ం(fన



PQడల TE నత"�I ¬రFu¬రdను; TEను లkకమ	నక; ¬రFu ¬రFdటక; #ాల�దు
%ా" లkకమ	ను ర�fంచుట�³ వAd J". 48484848 నను` "#ాక#SంA Tx మ�టలను
అం%§క#Sంప" 9ా"�I ¬రFu ¬రFd9ా(ొకడ� కలడ�; TEను �ె1ిuనమ�టP�
అంత���నమందు 9ా"�I ¬రFu ¬రFdను. 49494949 ఏలయన%ా Tx అంతట TETE
మ�టల�డల�దు; TEను ఏమనవలsT° P�! మ�టల�డవలsT° �x""గ�#Sd నను`
పం1ిన తం(fKP� Tx�ాజ® PAdయ	Tx`డ�. 50505050 మ#Sయ	 ఆయన ఆజ®
"త�yవమ" TET:రFగ	దును గనుక TEను �ెప� సంగతpలను తం(fK Tx��
�ె1ిuనపK�ారమ	 �ెప�చుTx`నT:ను.

ã}ను సు9ారN  13ã}ను సు9ారN  13ã}ను సు9ారN  13ã}ను సు9ారN  13

1111 �xను ఈ లkకమ	నుం(f తం(fK±దwక; 9:ళ6వలZిన గ(fయ వ�ెdన" P�సు
ప¯ా�పండ�గక; మ	ం�ే PQ#S%Sన 9ా(ై, లkకమ	లkనున` తన9ా#S" 1LK!ంA,
9ా#S" అంతమ	వరక; 1LK!ం�ెను. 2222 9ారF ´¢జనమ	 �ేయ	 చుండ%ా
ఆయనను అపu%Sంపవలsన" Zీ¹ను క;మ�రF డగ	 ఇస�#Sãతp య��x
హృదయమ	లk అప9ా��3 ఇంతక;మ	ందు ఆలkచన ప�ట-C ంAయ	ం(ెను గనుక
3333 తం(fK తన�ేJ�I సమసNమ	 అపu%Sం�ెన"య	, �xను �ేవ�"±దw నుం(f
బయల;�ే#S వ�ెdన"య	, �ేవ�"±దwక; 9:ళ6వలZి య	న`ద"య	 P�సు
ఎ#S%S 4444 ´¢జనపం�INలkనుం(f ల�A తన 12ౖవసN �మ	 అవతల 12ట-C9EZి, ±క
తp9ాల; ¬Zి��" నడ�మ	నక; కటBC ��T:ను. 5555 అంతట పæç6మ	లk ళØ6  ��Zి
hషp�ల �ాదమ	ల; కడ�గ	టక;ను, �xను కటBC ��" య	న` తp9ాల;��
తpడ�చుటక;ను nదల;12టMCను. 6666 ఇటB6  �ేయ	చు ఆయన Zీ¹ను



1LతpరFTUదwక; వAdనప�డ� అతడ� పKభ	9ా, వ� Tx �ాదమ	ల; కడ�గ	దు9ా?
అ" ఆయన�� అT:ను. 7777 అందుక; P�సు TEను �ేయ	చున`�� ఇప�డ� క;
�ె>యదు%ా" Pక]దట �ె>Zి��ందువ" అత"�� �ెపu%ా 8888 1LతpరF
9:న`డ�ను Tx �ాదమ	ల; కడ�గ#ాద" ఆయన�� అT:ను. అందుక; P�సు
TEను "ను` కడ�గ"PQడల Tx�� క; �ాల; ల�దT:ను. 9999 Zీ¹ను 1LతpరF
పKభ	9ా, Tx �ాదమ	ల; మ�తK�¤%ాక Tx �ేతpల; Tx తలకcడ కడ�గ	మ"
ఆయన�� �ె12uను. 10101010 P�సు అత" చూA ¯ా`నమ	�ేZిన9ాడ� �ాదమ	ల;
తపu మ#³!య	 కడ�గ	 ��న నక�రల�దు, అతడ� �³వలమ	 పVతpK డPQ�ను.
]రFను పVతpK ల; �ా" ]లk అందరF పVతpK ల; �ారT:ను. 11111111 తను`
అపu%Sంచు9ా"" ఎ#S%?ను గనుక]లk అందరF పVతpK ల; �ార" ఆయన
�ె12uను. 12121212 9ా#S �ాదమ	ల; క(f%S తన 12ౖవసN �మ	 9EZి��"న తరF9ాత, ఆయన
మరల కcరFdం(fTEను ]క; �ేZిన ప" ]క; �ె>Zిన�x? 13131313 బ¢ధక;డ"య	
పKభ	వ"య	 ]రF నను` 1ిల;చుచుTx`రF; TEను బ¢ధక;డను పKభ	వ�ను
గనుక ]#SటB6  1ిల;చుట Tx�య�¤. 14141414 �ాబట-C  పKభ	వ�ను బ¢ధక;డT:ౖన TEను ]
�ాదమ	ల; క(f%Sన PQడల ]రFను ఒక#S �ాదమ	లను ఒకరF కడ�గవలZిన�ే.
15151515 TEను ]క; �ేZిన పK�ారమ	 ]రFను �ేయవలsన" ]క; మ���#S%ా ఈల�గ	
�ేZిJ". 16161616 �xసుడ� తన యజమ�ను"కంటM %tపu9ాడ� �ాడ�, పంపబ(fన9ాడ�
తను` పం1ిన 9ా"కంటM %tపu9ాడ� �ాడ" ]�� "శdయమ	%ా
�ెప�చుTx`ను. 17171717 ఈ సంగతpల; ]రF ఎరFగ	దురF గనుక �ట-" �ేZినPQడల
]రF ధను�లగ	 దురF. 18181818 !మ	4 నంద#S"గ�#Sd TEను �ెపuల�దు; TEను ఏరu
రచు��"న9ా#S" ఎరFగ	దును %ా"Tx�� కcడ ´¢జనమ	�ేయ	9ాడ� Txక;



V#�ధమ	%ా తన మడమ PQ�ెN ను అను ల�ఖనమ	 T:ర9EరFట�?r PÀల�గ	
జరFగ	ను. 19191919 జ#S%S నప�డ� TETE ఆయనన" ]రF నమ	4నటB6  అ�� జరFగక
మ	నుప� ]�� �ెప�చుTx`ను. 20202020 TET:వ" పంప�దుT° 9ా" �ేరFd��ను9ాడ�
నను` �ేరFd��ను9ాడగ	ను; నను` �ేరFd��ను9ాడ� నను` పం1ిన9ా""
�ేరFd��ను9ాడగ	 న" ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`న" 9ా#S�� అT:ను. 21212121
P�సు ఈ మ�టల; ప>�Iన తరF9ాత ఆత4లk కలవర ప(f]లk ఒకడ� నను`
అపu%Sంచున" ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`న" ర�� f%ా �ె12uను 22222222
ఆయన PQవ#S"గ�#Sd PÀల�గ	 �ె12uT° అ" hషp�ల; సం�ేహ పడ�చు
ఒక#SతటBC  ఒకరF చూచు ��నుచుండ%ా 23232323 ఆయన hషp�లలk P�సు 1LK!ంAన
±కడ� P�సు #tమ	4న ఆను��నుచుం(ెను 24242424 గనుక ఎవ#S"గ�#Sd ఆయన
�ె12uT° అ�� తమక; �ెప�మ" Zీ¹ను 1LతpరF అత"�I Z2ౖగ �ేZ2ను. 25252525 అతడ�
P�సు #tమ	4న ఆను��నుచుపKభ	9ా, 9ా(ెవడ" ఆయనను అ(f%?ను. 26262626
అందుక; P�సుTETUక మ	క� మ	ంA PQవ" �I�ెdదT° 9ా(ే అ" �ె1ిu, ఒక
మ	క� మ	ంA Zీ¹ను క;మ�రFడగ	 ఇస�#Sãతp య��x�I�ెdను; 27272727 9ాడ�
ఆ మ	క� ప�చుd��న%ాTE ¯ా�xను 9ా"లk పK9Ehం�ెను. P�సువ� �ేయ	
చున`�� త�ర%ా �ేయ	మ" 9ా"�� �ెపu%ా 28282828 ఆయన ఎందు"!తNమ	
అత"�� ఆల�గ	 �ె12uT° అ�� ´¢జన మ	నక; కcరFdం(fన9ా#Sలk ఎవ"�I"
�ె>యల�దు. 29292929 డబ	Ë సంA య��x±దw  ఉం(ెను గనుక పండ�గక; తమక;
�ావలZిన9ాట-" ��నుమ" PQ�నను, áదల�³���న ఇమ4" PQ�నను P�సు
9ా"�� �ె1ిuనటBC  ��ందరను��"#S. 30303030 9ాడ� ఆ మ	క� ప�చుd��" 9:ంటTE
బయట-�I 9:æç6 ను; అప�డ� #ాJK9Eళ. 31313131 9ాడ� 9:È6న తరF9ాత P�సు



ఇట6 T:నుఇప�డ� మనుష�క;మ�రFడ� మ ©̈మపరచబ(f య	Tx`డ�; �ేవ�
డ�ను ఆయనయందు మ ©̈మపరచబ(f య	Tx`డ�. 32323232 �ేవ�డ�
ఆయనయందు మ ©̈మపరచబ(fనPQడల, �ేవ�డ� తనయందు ఆయనను
మ ©̈మపరచును; 9:ంటTE ఆయనను మ ©̈మపరచును. 33333333 1ిల6 ల�#ా, Pంక
��ంత�ాలమ	 ]�� కcడ ఉందును, ]రF నను` 9:దక;దురF, TET:క�(f�I
9:ళØ6 దుT° అక�(f�I ]రF #ాల�ర" TEను య�దుల�� �ె1ిuనపK�ారమ	 ఇప�డ�
]��ను �ెప�చుTx`ను. 34343434 ]రF ఒక#S TUకరF 1LK!ంపవలsన" ]క; ��\ తN  ఆజ®
ఇచుdచుTx`ను; TEను !మ	4ను 1LK!ంA నటäC  ]రFను ఒక#S TUకరF
1LK!ంపవలsను. 35353535 ]రF ఒక"PQడల ఒకడ� 1LKమగల9ా#?rనPQడల �º"బట-C
]రF Tx hషp�ల" అందరFను �ె>Zి��ందురT:ను. 36363636 Zీ¹ను 1LతpరFపKభ	9ా,
9:క�(f�I 9:ళØ6  చుTx`వ" ఆయనను అడ�గ%ా P�సుTEను 9:ళØ6  చున`�bట-�I
Vప�డ� Tx9:ంట #ాల�వ�%ా", తరF 9ాత వ�ెdదవ" అత"�� �ె12uను. 37373737
అందుక; 1LతpరF పKభ	9ా, TET:ందుక; ఇప�డ�  9:ంట #ాల�ను? ��రక; Tx
�Kా ణమ	12టBC దున" ఆయన�� �ెపu%ా 38383838 P�సుTx��రక;  �Kా ణమ	
12టBC దు9ా? ఆయనను ఎరFగన" వ� మ	మ�4రF �ెపuకమ	ందు
�Å(fకcయద" �� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`నT:ను.

ã}ను సు9ారN  14ã}ను సు9ారN  14ã}ను సు9ారN  14ã}ను సు9ారN  14

1111 ] హృదయమ	ను కలవరపడ"య�క;(f; �ేవ�" యందు
VWా�సమ	ంచుచుTx`రF Txయందును VWా�స మ	ంచు(f. 2222 Tx తం(fK Pంట
అTEక "9ాసమ	ల; కలవ�, ల�"PQడల ]�� �ెప�దును; ]క; సÍలమ	



Zిదzపరచ 9:ళØ6 చుTx`ను. 3333 TEను 9:È6  ]క; సÍలమ	 ZిదzపరAనPQడల
TEనుండ� సÍలమ	లk ]రFను ఉండ�ల�గ	న మరల వAd Tx±దw నుండ�టక;
!మ	4ను ¬Zి��" ��వ�దును. 4444 TEను 9:ళØ6 చున` సÍలమ	నక; మ�ర¶మ	
]క; �ె>య	న" �ె12uను. 5555 అందుక; ��మ� పKభ	9ా, PQక�(f�I 9:ళØ6 చుTx`9Ù
మ�క; �ె>య�ే; ఆ మ�ర¶�¤ల�గ	 �ె>య	న" ఆయన నడ�గ%ా 6666 P�సు TETE
మ�ర¶మ	ను, సత�మ	ను, yవమ	ను; Tx �x�#ాTE తపu PQవడ�ను
తం(fK±దwక; #ాడ�. 7777 ]రF నను` ఎ#S%Sయ	ంటä Tx తం(fK" ఎ#S%Sయ	ందురF;
ఇపuట-నుం(f ]#ాయనను ఎరFగ	దురF, ఆయనను చూAయ	Tx`ర" �ె12uను.
8888 అప�డ� Óి>ప�పKభ	9ా, తం(fK" మ�క; కనబర చుమ	, మ�కం�ే �xల;న"
ఆయన�� �ెపu%ా 9999 P�సు Óి>ప�u, TE"ంత�ాలమ	 ] ±దw ఉం(fనను
వ� నను` ఎరFగ9ా? నను` చూAన 9ాడ� తం(fK" చూAయ	Tx`డ� గనుక
తం(fK" మ�క; కనుపరచుమ" P�ల �ెప�చుTx`వ�? 10101010 తం(fK యందు TEనును
Txయందు తం(fKయ	 ఉTx`మ" వ� నమ	4టల��x? TEను ]�� �ెప�చున`
మ�టల; Tx యంతట TETE �ెప�టల�దు, తం(fK Txయందు "వZించుచు తన
�I\యల;�ేయ	 చుTx`డ�. 11111111 తం(fKయందు TEనును Txయందు తం(fKయ	
ఉTx`మ" నమ	4(f; ల��x PÀ �I\యల "!తN���నను నను` నమ	4(f. 12121212
TEను తం(fK±దwక; 9:ళØ6 చుTx`ను గనుక TEను �ేయ	 �I\యల; Txయందు
VWా�సమ	ంచు 9ాడ�ను �ేయ	ను, 9ాట-కంటM మ#S %tపuVయ	 అతడ�
�ేయ	న" ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`ను. 13131313 ]రF Tx Txమమ	న �ే"
నడ�గ	దు#� తం(fK క;మ�రF" యందు మ ©̈మపరచబడ�ట�?r �x"" �ేతpను. 14141414
Tx Txమమ	న ]రF నTE`! అ(f%Sనను TEను �ేతpను. 15151515 ]రF నను`



1LK!ంAన PQడల Tx ఆజ®లను %?r��ందురF. 16161616 TEను తం(fK" 9Eడ���ందును,
]±దw ఎల6 ప�డ� నుండ� ట�?r ఆయన 9E#tక ఆదరణకరNను, అన%ా
సత�స�ర�1ి యగ	 ఆత4ను ]కనుగ\ ©̈ంచును. 17171717 లkకమ	 ఆయ నను
చూడదు, ఆయనను ఎరFగదు గనుక ఆయనను ��ంద TEరదు; ]రF ఆయనను
ఎరFగ	దురF. ఆయన ]�� కcడ "వZించును, ]లk ఉండ�ను. 18181818 !మ	4ను
అTxథ లను%ా Vడ�వను, ] ±దwక; వతpN ను. ��ంత�ాల���న తరF9ాత
లkకమ	 నను` మ#S ఎన`డ�ను చూడదు; 19191919 అP�ే ]రF నను` చూతpరF.
TEను yVంచుచుTx`ను గనుక ]రFను yVంతpరF. 20202020 TEను Tx
తం(fKయందును, ]రF Txయందును, TEను ]యందును ఉTx`మ" ఆ
��నమ	న ]#?రFగ	దురF. 21212121 Tx ఆజ®లను అం%§క#SంA 9ాట-" %?r��ను9ా(ే నను`
1LK!ంచు9ాడ�; నను` 1LK!ంచు9ాడ� Tx తం(fKవలన 1LK!ంపబడ�ను; TEనును
9ా"" 1LK!ంA, 9ా"�I నను` కనబరచు��ందు న" �ె12uను. 22222222 ఇస�#Sãతp
�ా" య��x పKభ	9ా, వ� లkకమ	నక; �ాక మ�క; మ�తK�¤ "ను` వ�
కనబరచు��నుట�³! సంభVం�ెన" అడ�గ%ా 23232323 P�సు ఒకడ� నను`
1LK!ంAన PQడల 9ాడ� Tx మ�ట %?r��నును, అప�డ� Tx తం(fK 9ా""
1LK!ంచును, �¤మ	 9ా" ±దwక;వAd 9ా"±దw "9ాసమ	 �ేతpమ	. 24242424
నను` 1LK!ంప" 9ాడ� Tx మ�టల; %?r��నడ�; ]రF Vనుచున` మ�ట Txమ�ట
�ాదు, నను` పం1ిన తం(fK�ే. 25252525 TEను ]±దw ఉండ%ాTE PÀ మ�టల; ]��
�ె1ిuJ". 26262626 ఆదరణకరN, అన%ా తం(fK Tx Txమమ	న పంపబ¢వ� ప#S��xz త4
సమసNమ	ను ]క; బ¢¥�ంA TEను ]�� �ె1ిuన సంగతpల"`ట-" ]క;
జj® పకమ	 �ేయ	ను. 27272727 WాంJ ] కనుగ\ ©̈ంA 9:ళØ6 చుTx`ను; Tx WాంJTE ]



కనుగ\ ©̈ంచుచుTx`ను; లkక!చుd నటBC %ా TEను ] కనుగ\ ©̈ంచుటల�దు; ]
హృదయ మ	ను కలవరపడ"య�క;(f, 9:రవ"య�క;(f. 28282828 TEను 9:È6
]±దwక; వ�ెdదన" ]�� �ె1ిuన మ�ట ]రF Vంట-#Sగ�x. తం(fK TxకంటM
%tపu9ాడ� గనుక ]రF నను` 1LK!ంAనPQడల TEను తం(fK±దwక; 9:ళØ6
చుTx`న" ]రF సం��ÌింతpరF. 29292929 ఈ సంగJ సంభ VంAనప�డ�, ]రF
నమ4వలsన" అ�� సంభVంపకమ	ం�ే ]�� �ెప�చుTx`ను. 30303030 ఇకను ]��
VసN #SంA మ�టల�డను; ఈ లk�ా¥��ా#S వచుdచుTx`డ�. Tx�� 9ా"�I
సంబంధ�¤!య	ల�దు. 31313131 అPనను TEను తం(fK" 1LK!ంచుచుTx`న"
లkకమ	 �ె>Zి��నునటB6  తం(fK Txక; ఆజj® 1ింAన�� T:ర9EరFdటక; TEల�గ	
�ేయ	 చుTx`ను. లsం(f, Pక�డనుం(f 9:ళØ6 దమ	.

ã}ను సు9ారN  15ã}ను సు9ారN  15ã}ను సు9ారN  15ã}ను సు9ారN  15

1111 TEను "జ���న �xK �Ôవ>6", Tx తం(fK వ�వ¯ాయక;డ�. 2222 Txలk ఫ>ంప" పKJ
¬%?ను ఆయన ¬Zి �ార9Eయ	ను; ఫ>ంచు పKJ ¬%? మ#S ఎక;�వ%ా
ఫ>ంపవలsన" �x"లk" ప"�I#ా" ¬%?లను ¬Zి 9Eయ	ను. 3333 TEను ]��
�ె1ిuన మ�టనుబట-C  ] #Sప�డ� పVతpK లsౖ య	Tx`రF. 4444 Txయందు
">Aయ	ండ�(f, ]యందు TEనును ">Aయ	ందును. ¬%? �xK �Ôవ>6లk ">A
య	ంటäTE%ా" తనంతట �xTE P�ల�గ	 ఫ>ంప�ో, ఆల�%³ Txయందు
">Aయ	ంటäTE �ా" ]రFను ఫ>ం పరF. 5555 �xK �Ôవ>6" TEను, ¬%?ల; ]రF.
ఎవడ� Txయందు ">Aయ	ండ�T° TEను ఎవ"యందు ">A య	ందుT° 9ాడ�
బహÑ%ా ఫ>ంచును; Txక; 9EరF%ా ఉం(f ]#³!య	 �ేయల�రF. 6666 ఎవ(ైనను



Txయందు ">Aయ	ండ" PQడల 9ాడ� ¬%?వలs బయట �ార9Eయ బ(f
PQం(f��వ�ను; మనుషp�ల; అట-C9ాట-" ��గ	�ేZి అ%S`లk �ార 9EతpరF, అV
�ా>��వ�ను. 7777 Txయందు ]రFను ]యందు Tx మ�టల;ను
">Aయ	ం(fనPQడల ]�³�� PషC¹ అడ�గ	(f, అ�� ]క; అనుగ\ ©̈ంప
బడ�ను. 8888 ]రF బహÑ%ా ఫ>ంచుటవలన Tx తం(fK మ ©̈మపరచబడ�ను;
ఇందువలన ]రF Tx hషp�లగ	దురF. 9999 తం(fK నను` ఏల�గ	 1LK!ం�ెT°
TEనును !మ	4ను ఆల�గ	 1LK!ంAJ", Tx 1LKమయందు ">A య	ండ�(f. 10101010
TEను Tx తం(fK ఆజ®ల; %?r��" ఆయన 1LKమయందు ">Aయ	న` పK�ారమ	
]రFను Tx ఆజ®ల; %?r��"నPQడల Tx 1LKమయందు ">Aయ	ందురF. 11111111
]యందు Tx సం��షమ	 ఉండవలsన"య	, ] సం��షమ	 ప#Sప�రÞమ	
�ావలsన"య	, ఈ సంగతpల; ]�� �ెప�చుTx`ను. 12121212 TEను !మ	4ను
1LK!ంAన పK�ారమ	, ] #tక" TUకడ� 1LK!ంచ వలsననుటP� Tx ఆజ® 13131313 తన
ZL` ©̈తpల��రక; తన �Kా ణమ	 12టBC 9ా"కంటM ఎక;�9:ౖన 1LKమగల9ా(ెవడ�ను
ల�డ�. 14141414 TEను ] �ాజj® 1ించు9ాట-" �ేZిన PQడల, ]రF Tx ZL` ©̈తpలsౖ
య	ందురF. 15151515 �xసుడ� తన యజమ�నుడ� �ేయ	�x"" ఎరFగడ� గనుక ఇక
!మ	4ను �xసుల" 1ిల;వక ZL` ©̈తpల" 1ిల;చుచుTx`ను, ఎందుకన%ా
TEను Tx తం(fKవలన V"న సంగతpల"`ట-" ]క; �ె>యజ³ZిJ". 16161616 ]రF
నను` ఏరuరచు��నల�దు; ]రF Tx 1Lరట తం(fK" ఏ! అడ�గ	దు#� అ��
ఆయన ]కనుగ\ ©̈ంచునటB6  ]రF 9:È6  ఫ>ంచుటక;ను, ] ఫలమ	
">Aయ	ండ�టక;ను TEను !మ	4ను ఏరuరచు��" "య!ంAJ". 17171717 ]రF
ఒక"TUకడ� 1LK!ంపవలsన" PÀ సంగతpలను ]క; ఆజj® 1ించుచుTx`ను. 18181818



లkకమ	 !మ	4ను �ే�ÌింAనPQడల ]కంటM మ	ందు%ా నను` �ే�Ìిం�ెన"
]#?రFగ	దురF. 19191919 ]రF లkక సంబంధులsౖన PQడల లkకమ	 తన 9ా#S"
ZL` ©̈ంచును; అP�ే ]రF లkకసంబంధుల; �ారF; TEను !మ	4ను
లkకమ	లkనుం(f ఏరuరచు��ంట-"; అందు�ేతTE లkకమ	 !మ	4ను
�ే�Ìించుచున`��. 20202020 �xసుడ� తన యజమ�ను"కంటM %tపu9ాడ� �ాడ" TEను
]�� �ె1ిuనమ�ట జj® పకమ	 �ేZి��ను(f. లkక;ల; నను` ©̈ంZింAనPQడల
!మ	4ను కcడ ©̈ంZింతpరF; Tx మ�ట %?r��"నPQడల 21212121 అP�ే 9ారF
నను` పం1ిన 9ా"" ఎరFగరF గనుక Tx Txమమ	 "!తNమ	 �ట-న"`ట-"
]క; �ేయ	దురF. 22222222 TEను వAd 9ా#S�I బ¢¥�ంపక;ం(fనPQడల, 9ా#S�I �ాపమ	
ల�క��వ�ను; ఇప�(ై�ే 9ా#S �ాపమ	నక; !షల�దు. 23232323 నను` �ే�Ìించు9ాడ�
Tx తం(fK"కcడ �ే�ÌించుచుTx`డ�. 24242424 ఎవడ�ను �ేయ" �I\యల; TEను 9ా#S
మధ� �ేయక;ం(fనPQడల 9ా#S�I �ాపమ	 ల�క��వ�ను; ఇప�(ై�ే 9ారF
నను`ను Tx తం(fK" చూA �ే�ÌింAయ	Tx`రF. 25252525 అP�ే నను`
"#³úతpకమ	%ా �ే�ÌింA#S అ" 9ా#S ధర4WాసN �మ	లk 9Kా యబ(fన 9ాక�మ	 T:ర
9EరFనటB6  ఈల�గ	 జ#S%?ను. 26262626 తం(fK±దwనుం(f ] ±దwక; TEను పంపబ¢వ�
ఆదరణకరN, అన%ా తం(fK ±దwనుం(f బయల;�ేరF సత�స�ర�1ిPQ�న ఆత4
వAd నప�డ� ఆయన నను` గ�#Sd ¯ాm�!చుdను. 27272727 ]రF nదటనుం(f
Tx±దw  ఉన`9ారF గనుక ]రFను ¯ాm�!తpN రF.

ã}ను సు9ారN  16ã}ను సు9ారN  16ã}ను సు9ారN  16ã}ను సు9ారN  16

1111 ]రF అభ�ంతరపడక;ండవలsన" PÀ మ�టల; ]�� �ెప�చుTx`ను. 2222 9ారF



!మ	4ను సమ�జమం��ర మ	లలkనుం(f 9:>9Eయ	దురF; !మ	4ను చంప�
పKJ9ాడ� �xను �ేవ�"�I ZLవ�ేయ	చుTx`న" అను��ను �ాలమ	
వచుdచున`��. 3333 9ారF తం(fK" నను`ను �ె>Zి��న ల�దు గనుక ఈల�గ	
�ేయ	దురF. 4444 అV జరFగ	�ాలమ	 వAdనప�డ� TEను 9ాట-"గ�#Sd ]��
�ె1ిuJన" ]రF జj® పకమ	 �ేZి��నుల�గ	న PÀ సంగతpల; ]��
�ెప�చుTx`ను; TEను ]�� కcడ ఉంట-" గనుక nదటTE �ట-" 5555 ఇప�డ�
నను` పం1ిన9ా" ±దwక; 9:ళØ6 చుTx`ను వ� ఎక�(f�I 9:ళØ6  చుTx`వ"
]లk ఎవడ�ను నన`డ�గ	టల�దు %ా" 6666 TEను ఈ సంగతpల; ]��
�ె1ిuనందున ] హృదయమ	 ధుఃఖమ	�� "ం(fయ	న`��. 7777 అP�ే TEను
]�� సత�మ	 �ెప�చుTx`ను, TEను 9:È6��వ�టవలన ]క; పKãజనకరమ	;
TEను 9:ళ6"PQడల ఆదరణకరN ]±దwక; #ాడ�; TEను 9:ÈåనPQడల ఆయనను
]±దwక 8888 ఆయన వAd, �ాపమ	ను గ�#Sdయ	 J" గ�#Sdయ	 ¬రFuను
గ�#Sdయ	 లkకమ	ను ఒప���నజ³య	ను. 9999 లkక;ల; Txయందు VWా�స
మ	ంచల�దు గనుక �ాపమ	ను గ�#Sdయ	, 10101010 TEనుతం(fK ±దwక; 9:ళØ6 టవలన
]#Sక నను` చూడరF గనుక J" గ�#Sdయ	, 11111111 ఈ లk�ా¥��ా#S ¬రFu ��ం��
య	Tx`డ� గనుక ¬రFuను గ�#Sdయ	 ఒప���న జ³య	ను. 12121212 TEను ]��
�ెపuవలZినV ఇంకను అTEక సంగతpల; కలవ� %ా" Pప�డ� ]రF 9ాట-"
స ©̈ంప ల�రF. 13131313 అP�ే ఆయన, అన%ా సత�స�ర�1ిPQ�న ఆత4 వAdనప�డ�
!మ	4ను సర�సత�మ	 లk"�I న(f1ించును; ఆయన తనంతట �xTE
P�!య	 బ¢¥�ంపక, 9Eట-" VనుT° 9ాట-" బ¢¥�ంA సంభ 14141414 ఆయన Tx
9ాట-లk"V ¬Zి��" ]క; �ె>యజ³య	ను గనుక నను` మ ©̈మ పరచును. 15151515



తం(fK�I క>%Sనవ"`య	 TxV, అందు�ేత ఆయన Tx9ాట-లk"V ¬Zి��" ]క;
�ె>యజ³య	న" TEను �ె1ిuJ". 16161616 ��ం�ెమ	 �ాల���న తరF9ాత ]#Sక నను`
చూడరF; మ#S ��ం�ెమ	 �ాలమ	నక; నను` చూ�ెదర" �ె12uను. 17171717 �ాబట-C
ఆయన hషp�లలk ��ందరF ��ం�ెమ	 �ాల���న తరF9ాత నను` చూడరF, మ#S
��ం�ెమ	 �ాలమ	నక; నను` చూ�ెదరF, TEను తం(fK±దwక;
9:ళØ6 చుTx`న"య	, ఆయన మన�� �ెప�చున` మ�ట ఏ!ట" ±క"��
ఒకరF �ెప� ��"#S. 18181818 ��ం�ెమ	 �ాలమ" ఆయన �ెప�చున` �ే!ట-? ఆయన
�ెప�చున` సంగJమనక; �ె>యద" �ెప���"#S. 19191919 9ారF తను` అడ�గ
%�రFచుం(fర" P�సు PQ#S%S 9ా#S�� ఇట6 T:ను ��ం�ెమ	 �ాల���న తరF9ాత
]రF నను` చూడరF, మ#S ��ం�ెమ	 �ాలమ	నక; నను` చూ�ెదర" TEను
�ె1ిuన మ�టను గ�#Sd ]రF ఒక"�� ఒకడ� ఆలkAంచు��ను చుTx`#ా? 20202020
]రF ఏ(fd పKల�1ింతpరF %ా" లkకమ	 సం��Ìించును; ]రF దుఃüంతpరF %ా"
] దుఃఖమ	 సం��షమగ	న" ]�� "శdయమ	%ా �ెప�చుTx`ను. 21212121 ZీN �
పKసVంచునప�డ� ఆ�� గ(fయ వ�ెdను గనుక ఆ�� 9Eదనపడ�ను; అP�ే
h�వ� ప�టC%ాTE లkకమందు నరF(ొకడ� ప�టMCనను సం��షమ	�ేత ఆ�� ఆ
9Eదన మ#S జj® పకమ	 �ేZి��నదు. 22222222 అటBవలs ]రFను ఇప�డ�
దుఃఖపడ�చుTx`రF %ా" !మ	4ను మరల చూ�ెదను, అప�డ� ]
హృదయమ	 సం��Ìించును, ] సం�¾షమ	ను ఎవడ�ను ]±దwనుం(f
¬Zి9Eయడ�. 23232323 ఆ ��నమ	న ]రF �ే" గ�#Sdయ	 నను` అడ�గరF; ]రF
తం(fK" Tx 1Lరట ఏ! అ(f%Sనను ఆయన ]క; అనుగ\ ©̈ంచున" ]��
"శdయమ	%ా �ెప�చుTx`ను. 24242424 ఇ��వరక; ]#³!య	 Tx 1Lరట అడ�గల�దు;



] సం��షమ	 ప#Sప�రÞమగ	నటB6  అడ�గ	(f, ]క; �ొరక;ను. 25252525 ఈ సంగతpల;
గ��xరÍమ	%ా ]�� �ె1ిuJ"; అP�ే TE"క PQన`డ�ను గ��xరÍమ	%ా ]��
మ�టల�డక తం(fK"గ�#Sd ]క; సuషCమ	%ా �ె>య జ?ప�గ(fయ
వచుdచున`��. 26262626 ఆ ��నమందు ]రF Tx 1Lరట అడ�గ	దురF %ా" ]
Vషయ��� TEను తం(fK" 9Eడ���ందున" ]�� �ెప�టల�దు. 27272727 ]రF నను`
1LK!ంA, TEను �ేవ�"±దwనుం(f బయల;�ే#S వAdJన" న!్మJ#S గనుక
తం(fK �xTE !మ	4ను 1LK!ంచుచుTx`డ�. 28282828 TEను తం(fK±దwనుం(f
బయల;�ే#S లkకమ	నక; వAdయ	Tx`ను; మ#Sయ	 లkకమ	ను V(fA
తం(fK±దwక; 9:ళØ6 చుTx`న" 9ా#S�� �ె12uను. 29292929 ఆయన hషp�ల;ఇ��%�
ఇప�డ� వ� గ��xరÍమ	%ా ఏ!య	 �ెపuక సuషCమ	%ా మ�టల�డ�చుTx`వ�.
30303030 సమసNమ	 ఎ#S%Sన9ాడవ"య	, ఎవడ�ను క; పKశ`9Eయ నగత�మ	
ల�ద"య	, ఇప�(ెరFగ	దుమ	; �ేవ�"±దwనుం(f వ� బయల;�ే#S
వAdJవ" �º"వలన నమ	4చుTx`మ" �ెపu%ా 31313131 P�సు 9ా#S"
చూA]#Sప�డ� నమ	4 చుTx`#ా? 32323232 P��%� ]లk పKJ9ాడ�ను ఎవ"
Pంట-�I 9ాడ� �ెద#S��P నను` ఒంట#S%ా V(fA12టBC  గ(fయ వచుdచున`��,
వ�ేdయ	న`��; అP�ే తం(fK Tx�� ఉTx`డ� గనుక TEను ఒంట#S%ా ల�ను. 33333333
Txయందు ]క; సమ�¥xనమ	 కల;గ	నటB6  ఈ మ�టల; ]�� �ెప�చుTx`ను.
లkకమ	లk ]క; శ\మ కల;గ	ను; అPనను ¥ైర�మ	 �ెచుd��ను(f, TEను
లkకమ	ను జPంA య	Tx`నT:ను.
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1111 P�సు ఈ మ�టల; �ె1ిu ఆ�ాశమ	9:ౖప� కను`లsJN  Pట6 T:నుతం(öK, Tx
గ(fయ వAdయ	న`��. 2222  క;మ�రFడ� "ను` మ ©̈మపరచునటB6  
క;మ�రF" మ ©̈మ పరచుమ	. వ�  క;మ�రF"�IAdన 9ా#Sకంద#S�I"
ఆయన "త�yవమ	 అనుగ\ ©̈ంచునటB6  సర�శ#§రFల]దను ఆయనక;
అ¥��ార!AdJV. 3333 అ���¬య సత��ేవ�డ9:ౖన "ను`ను, వ� పం1ిన P�సు
�×\సుN ను ఎరFగ	టP� "త� yవమ	. 4444 �ేయ	టక; వ� Tx�IAdన ప" TEను
సంప�రÞమ	%ా T:ర9E#Sd భ�!]ద "ను` మ ©̈మ పరAJ". 5555 తం(öK, లkకమ	
ప�టCకమ	నుప� ±దw  Txక; ఏ మ ©̈మయ	ం(ెT° ఆ మ ©̈మ�� నను`
ఇప�డ� ±దw  మ ©̈మ పరచుమ	. 6666 లkకమ	 నుం(f వ� Txక; అను
గ\ ©̈ంAన మనుషp�లక;  Txమమ	ను పKత�mపరAJ". 9ారF 9ా#?r
య	ం(f#S, వ� 9ా#S" Txకను గ\ ©̈ంAJV; 9ారF  9ాక�మ	 %?r��" య	Tx`రF.
7777 వ� Txక; అనుగ\ ©̈ంAన మ�టల; TEను 9ా#S�IAd య	Tx`ను;
9ా#ామ�టలను అం%§క#SంA, TEను ±దwనుం(f బయల;�ే#S వAdJన"
"జమ	%ా ఎ#S%S,వ� నను` పం1ిJవ" న!్మ#S గనుక 8888 వ� Txక;
అనుగ\ ©̈ంAన వ"`య	 వలనTE క>%Sనవ" 9ా#Sప�డ� ఎ#S%S య	Tx`రF. 9999
TEను 9ా#S��రక; �Kా రÍన �ేయ	చుTx`ను; లkకమ	��రక; �Kా రÍన �ేయ	టల�దు,
వ� Txక; అనుగ\ ©̈ంA య	న`9ారF 9ా#?rనందున 9ా#S��ర�³ �Kా రÍన
�ేయ	చుTx`ను. 10101010 Txవ"`య	 V, Vయ	 TxV; 9ా#Sయందు TEను మ ©̈
మపరచబ(f య	Tx`ను. 11111111 TE"కను లkకమ	లk ఉండను %ా" �రF లkకమ	లk
ఉTx`రF; TEను ±దwక; వచుdచుTx`ను. ప#S�దుz డ9:ౖన తం(öK, మనమ	
ఏక��� య	న`ల�గ	న 9ారFను ఏక��� య	ండ� నటB6  వ� Txక; అనుగ\ ©̈ంAన



 Txమమందు 9ా#S" �ా�ాడ�మ	. 12121212 TEను 9ా#S±దw ఉండ%ా వ� Txక;
అనుగ\ ©̈ంAన9ా#S"  Txమమందు �ా�ా(fJ"; TEను 9ా#S" భదKపరAJ"
గనుక ల�ఖనమ	 T:ర9EరFనటB6  Txశన ప�తpK డ� తపu 9ా#Sలk మ#S ఎవడ�ను
నhంపల�దు. 13131313 ఇప�డ� TEను ±దwక; వచుdచుTx`ను; Tx సం��షమ	
9ా#Sయందు ప#Sప�రÞమగ	నటB6  లkకమందు ఈ మ�ట �ెప�చుTx`ను. 14141414 9ా#S�I
 9ాక�!Ad య	Tx`ను. TEను లkకసంబం¥�" �ానటBC  9ారFను
లkకసంబంధుల; �ారF గనుక లkకమ	 9ా#S" �ే�Ìించును. 15151515 వ�
లkకమ	లkనుం(f 9ా#S" ¬Zి��"��మ4" TEను �Kా #SÍంచుటల�దు %ా"
దుషpC "నుం(f 9ా#S" �ా�ాడ� మ" �Kా #SÍంచుచుTx`ను. 16161616 TEను లkకసంబం¥�"
�ానటBC  9ారFను లkకసంబంధుల; �ారF. 17171717 సత�మందు 9ా#S" పKJష¡  �ేయ	మ	;
 9ాక��¤ సత�మ	. 18181818 వ� నను` లkకమ	నక; పం1ిన పK�ారమ	 TEనును
9ా#S" లkకమ	నక; పం1ిJ". 19191919 9ారFను సత�మందు పKJష¡ �ేయ బడ�నటB6
9ా#S��ర�?r నను` పKJష¡  �ేZి��నుచుTx`ను. 20202020 మ#Sయ	 వ� నను`
పం1ిJవ" లkకమ	 నమ	4నటB6 , తం(öK, Txయందు వ�ను యందు TEనును
ఉన`ల�గ	న, 21212121 9ారFను మనయందు ఏక���య	ండవలsన" 9ా#S��రక;
మ�తKమ	 TEను �Kా #SÍంచుటల�దు; 9ా#S 9ాక�మ	వలన Txయందు
VWా�సమ	ంచు9ారందరFను ఏక���య	ండ వలsన" 9ా#S��రక;ను
�Kా #SÍంచుచుTx`ను. 22222222 మనమ	 ఏక��� య	న`ల�గ	న, 9ారFను ఏక���
య	ండవలsన" వ� Txక; అనుగ\ ©̈ంAన మ ©̈మను TEను 9ా#S�I ఇAdJ".
23232323 9ా#Sయందు TEనును Tx యందు వ�ను ఉండ�టవలన 9ారF
సంప�రFÞ ల;%ా �ేయబ(f P�కమ	%ా ఉన`ందున వ� నను` పం1ి Jవ"య	,



వ� నను` 1LK!ంAనటäC  9ా#S"కcడ 1LK!ంAJవ"య	, లkకమ	
�ె>Zి��నునటB6  Txక; అనుగ\ ©̈ంAన మ ©̈మను 9ా#S�I ఇAdJ". 24242424 తం(öK,
TET:క�డ ఉందుT° అక�డ వ� Txక; అనుగ\ ©̈ంAన 9ారFను Tx��కcడ
ఉండవలs న"య	, వ� Txక; అనుగ\ ©̈ంAన Tx మ ©̈మను 9ారF
చూడవలsన"య	 �ÅరFచుTx`ను. జగతpN  ప�Tx�� 9Eయబడక మ	ను1L వ�
నను` 1LK!ంAJV. 25252525 J స�ర�ప�డవగ	 తం(öK, లkకమ	 "ను` ఎరFగల�దు;
TEను "ను` ఎరFగ	దును; వ� నను` పం1ిJవ" �#?#S%S య	Tx`రF. 26262626 వ�
Txయందు ఉంAన 1LKమ 9ా#Sయందు ఉండ�నటB6 ను, TEను 9ా#Sయందు
ఉండ�నటB6 ను, 9ా#S�I  Txమమ	ను �ె>యజ³ZిJ", ఇంకను �ె>య జ³Z2దన"
�ె12uను.
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1111 P�సు ఈ మ�టల; �ె1ిu తన hషp�ల��కcడ�?�ోKను 9ాగ	 �xట- ��PQను.
అక�డ ఒక ��ట య	ం(ెను, �x"లk"�I ఆయన తన hషp�ల��కcడ 9:æç6 ను. 2222
P�సు తన hషp�ల�� పల;మ�రF అక�(f�I 9:ళØ6  చుండ�9ాడ� గనుక, ఆయనను
అపu%Sంచు య��xక;ను ఆ సÍలమ	 �ె>Zియ	ం(ెను. 3333 �ావ�న య��x
Z2ౖ"క;లను, పK¥xనయ�జక;ల; ప#Sసయ	�ల; పం1ిన బంట:K తpలను
9:ంటబ¿టBC ��", ��Vట«ల��ను �ºపమ	ల��ను ఆయ	ధమ	ల ��ను
అక�(f�Iవ�ెdను. 4444 P�సు తనక; సంభVంపబ¢వ�న వ"`య	 ఎ#S%Sన9ా(ై
9ా#S±దwక; 9:È6]#?వ" 9:దక;చుTx`ర" 9ా#S" అ(f%?ను. 5555
9ారFనజ#³య	(ైన P�సున" ఆయనక; ఉతN ర!య�%ా P�సుఆయనను TETE



అ" 9ా#S�� �ె12uను; ఆయనను అపu%SంAన య��xయ	 9ా#S±దw
"ల;చుం(ెను. 6666 ఆయనTETE ఆయనన" 9ా#S�� �ెపu%ా 9ారF 9:నుకక; త%S¶
TEల]ద ప(f#S. 7777 మరల ఆయన]రF ఎవ"" 9:దక;చుTx`ర" 9ా#S"
అ(f%?ను. అందుక; 9ారFనజ#³య	(ైన P�సున" �ెపu%ా 8888 P�సు 9ా#S��TETE
ఆయన" ]�� �ె1ిuJ" గనుక ]రF నను` 9:దక;చున`PQడల �#S"
��"య	�డ" �ె12uను. 9999 వ� Txక; అనుగ\ ©̈ంAన 9ా#Sలk ఒక"T:ౖనను TEను
��%tటBC ��నల�ద" ఆయన �ె1ిuన మ�ట T:ర9EరFనటB6  ఈల�గ	 �ె12uను. 10101010
Zీ¹ను 1LతpరFTUదw  కJNయ	ం(fనందున అతడ� �x"" దూZి,
పK¥xనయ�జక;" �xసు" ��ట-C  అత" క;(f�ెV �ెగ న#S�?ను. 11111111 ఆ �xసు"1LరF
మల;�. P�సుకJN  ఒరలk ఉంచుమ	; తం(fK Txక; అనుగ\ ©̈ంAన %ST:`లk"��
TEను �xK గక;ందుTx అ" 1LతpరF�� అT:ను. 12121212 అంతట Z2ౖ"క;ల;ను
సహ¯Kా ¥�పJయ	, య�దుల బంట:K తpల;ను P�సును పటBC ��" ఆయనను
బం¥�ంA, nదట అన`±దwక; ఆయనను ¬Zి��"��P#S. 13131313 అతడ� ఆ
సంవతqరమ	 పK¥xనయ�జక;(ైన కయపక; మ�మ. 14141414 కయపఒక మనుషp�డ�
పKజల��రక; చ"��వ�ట పKãజనకరమ" య�దులక; ఆలkచన �ె1ిuన9ాడ�.
15151515 Zీ¹ను 1LతpరFను మ#S±క hషp�డ�ను P�సు 9:ంబ(f ��వ�చుం(f#S. ఆ
hషp�డ� పK¥xనయ�జక;"�I T:ళ9:ౖన9ాడ� గనుక అతడ� పK¥xనయ�జక;"
Pంట- మ	ం%Sట-లk"�I P�సు�� కcడ 9:æç6 ను. 16161616 1LతpరF �x�రమ	 TUదw  బయట
"ల;చుం(ెను గనుక పK¥xనయ�జక;"�I T:ళ9:ౖన ఆ hషp�డ� బయట-�I వAd
�x�ర�ాలక;#ా>�� మ�టల�(f 1LతpరFను లkప>�I ��డ���"��PQను. 17171717
�x�రమ	TUదw  �ావ>య	న` ±క Aన`�� 1LతpరF�� వ�ను ఈ మనుషp�"



hషp�లలk ఒకడవ� �ా9ా? అ" �ెపu%ా అతడ��ానT:ను. 18181818 అప�డ� చ>9Eయ	
చున`ందున �xసుల;ను బంట:K తpల;ను మంట9EZి చ>�ాచు��నుచు
"ల;చుండ%ా 1LతpరFను 9ా#S�� "ల;వబ(f చ>�ాచు��నుచుం(ెను. 19191919
పK¥xనయ�జక;డ� ఆయన hషp�లనుగ�#Sdయ	 ఆయన బ¢ధను గ�#Sdయ	
P�సును అడ�గ%ా 20202020 P�సు TEను బµ}టమ	%ా లkకమ	 ఎదుట
మ�టల�(fJ"; య�దులందరF కc(fవచుd సమ�జమం��రమ	లలkను
�ే9ాలయమ	 లkను ఎల6 ప�డ�ను బ¢¥�ంAJ"; రహస�మ	%ా TETE!య	
మ�టల�డల�దు. 21212121 వ� నను` అడ�గTEల? TEను 9ా#S�³! బ¢¥�ంAన��
Vన`9ా#S" అడ�గ	మ	; ఇ��%� TEను �ె1ిuన�� �#?రFగ	దుర" అత"�� అT:ను.
22222222 ఆయన ఈ మ�టల; �ె1ిuనప�డ� దగ¶ర ">Aయ	న`
బంట:K తpలలaఒకడ�పK¥xనయ�జక;"�I ఈల�గ	 ఉతN ర!చుd చుTx`9ా అ"
�ె1ిu P�సును అర�ేతpల�� ��టMCను. 23232323 అందుక; P�సుTEను �ా" మ�ట ఆ(fన
PQడల ఆ �ా" మ�ట ఏ�ో �ెప�మ	; మంAమ�ట ఆ(fన PQడల నTE`ల
��టBC చుTx`వT:ను. 24242424 అంతట అన`, P�సును బం¥�ంపబ(fయ	న`టBC %ాTE
పK¥xనయ�జక;(ైన కయప ±దwక; పం12ను. 25252525 Zీ¹ను 1LతpరF "ల;వబ(f
చ> �ాచు��నుచుండ%ా 9ారత" చూAవ�ను ఆయన hషp�లలk ఒకడవ��ా9ా?
అ" �ెపu%ా అతడ�TEను �ాను, TET:రFగనT:ను. 26262626 1LతpరF ఎవ" �ెV
�ెగన#S�?T° 9ా" బంధువ�ను పK¥xన య�జక;" �xసులలk ఒకడ�నువ�
��టలk అత"�¾ కcడ ఉండ%ా TEను చూడల��x? అ" �ె1ిuనందుక; 27272727 1LతpరF
TET:రFగన" మ#S±క¯ా#S �ె12uను; 9:ంటTE �Å(f కcZ2ను. 28282828 9ారF
కయప±దwనుం(f అ¥��ారమం��రమ	నక; P�సును ¬Zి��"��P#S. అప�డ�



ఉదయమ�PQను గనుక 9ారF ���లపడక;ండ ప¯ా�ను భ	�ంపవలsన"
అ¥��ారమం��రమ	లk"�I 9:ళ6ల�దు. 29292929 �ావ�న 1ిల�తp బయట
ఉన`9ా#S±దwక; వAdఈ మనుషp�"]ద ]రF ఏ TEరమ	
¹ప�చుTx`రT:ను. 30303030 అందుక; 9ారF�డ� దు#ా4రF¶ డ� �ా"PQడల �""
క; అపu%SంAయ	ండ మ" అత"�� �ె1ిu#S. 31313131 1ిల�తp]రత" ¬Zి��"��P
] ధర4WాసN �మ	��ప�న అత"�I ¬రFu¬రFdడన%ా 32323232 య�దుల;ఎవ"�I"
మరణhm V¥�ంచుటక; మ�క; అ¥� �ారమ	ల�ద" అత"�� �ె1ిu#S. అందువలన
P�సు �xను ఎట-Cమరణమ	 ��ందబ¢వ�T° �x"" సూAంA �ె1ిuన మ�ట
T:ర9E#?ను. 33333333 పల�తp J#S%S అ¥��ారమం��రమ	లk పK9EhంA P�సును 1ి>1ింA
య�దుల #ాàవ� 9ETx? అ" ఆయన నడ�గ%ా 34343434 P�సు అంతట 9E PÀ
మ�ట అను చుTx`9ా? ల�క PతరFల; �� నను` గ�#Sd �ె1ిu#ా? అ"
అ(f%?ను. 35353535 అందుక; 1ిల�తpTEను య�దుడTx P�!?  స�జనమ	ను
పK¥xనయ�జక;ల;ను "ను` Txక; అపu%SంA#Sగ�x; 9E! �ేZిJవ" అడ�గ%ా
36363636 P�సు Tx #ాజ�మ	 ఈ లkకసంబంధ���న�� �ాదు; Tx #ాజ�మ	 ఈ
లkకసంబంధ���న�ై�ే TEను య�దులక; అపu%Sంపబడక;ండ�నటB6  Tx ZLవక;ల;
��#ాడ�దురF %ా" Tx #ాజ�మ	 ఇహసంబంధ���న�� �ాదT:ను. 37373737 అందుక;
1ిల�తpవ� #ాà9ా? అ" ఆయనను అడ�గ%ా P�సువన`టBC  TEను #ాàTE;
సత�మ	నుగ�#Sd ¯ాm�!చుdటక; TEను ప�ట-CJ"; ఇందు "!తN�¤ PÀ
లkకమ	నక; వAdJ"; సత�సం 38383838 అందుక; 1ిల�తpసత�మన%ా ఏ!ట-? అ"
ఆయన�� �ె12uను. అతడ� ఈ మ�ట �ె1ిu బయటనున` య�దుల ±దwక;
J#S%S 9:È6  అత"యందు ఏ �ోషమ	ను Txక; కనబడల�దు; 39393939 అPనను



ప¯ా�పండ�గలk TETUక" ]క; Vడ�దల �ేయ	9ాడ�క కలదు గ�x; TEను
య�దుల #ాàను Vడ�దల �ేయ	ట ]�IషCమ�? అ" 9ా#Sన(f%?ను. 40404040 అP�ే
9ారF�"" వదుw , బరబËను Vడ�దల�ేయ	మ" మరల �³కల;9EZి#S. ఈ బరబË
బం����టB�ొంగ.

ã}ను సు9ారN  19ã}ను సు9ారN  19ã}ను సు9ారN  19ã}ను సు9ారN  19

1111 అప�డ� 1ిల�తp P�సును పటBC ��" ఆయనను ��ర(xల�� ��ట-C ం�ెను. 2222
Z2ౖ"క;ల; మ	ండ6 �� �I#§టమ	ను అ>6  ఆయన తల]ద 12ట-C  3333 ఊ�xరంగ	
వసN �మ	 ఆయనక; �¾(f%SంA ఆయన±దwక; వAdయ�దుల #ాజj, �భమ"
�ె1ిu ఆయనను అర �ేతpల�� ��ట-C #S. 4444 1ిల�తp మరల 9:ల;ప>�I వAdఇ��%�
ఈయనయందు ఏ �ోషమ	ను Txక; కనబడల�ద" ]క; �ె>య	నటB6
ఈయనను ]±దwక; 9:ల;ప>�I ¬Zి��" వచుdచుTx`న" 9ా#S�� అT:ను. 5555
ఆ మ	ండ6  �I#§టమ	ను ఊ�xరంగ	 వసN �మ	ను ధ#SంAన9ా(ై, P�సు 9:ల;ప>�I
#ా%ా, 1ిల�తpఇ��%� ఈ మనుషp�డ� అ" 9ా#S�� �ె12uను. 6666 పK¥xన
య�జక;ల;ను బంట:K తpల;ను ఆయనను చూAZిల;వ9Eయ	మ	
Zిల;వ9Eయ	మ	 అ" �³కల;9Eయ%ా 1ిల�తpఆయనయందు ఏ �ోషమ	ను Txక;
కనబడల�దు గనుక ]#³ ఆయనను ¬Zి��"��P Zిల;వ9Eయ	డ" 9ా#S��
�ె12uను. 7777 అందుక; య�దుల;మ���క "య మమ	 కలదు; �xను �ేవ�"
క;మ�రFడన" ఇతడ� �ెప���T:ను గనుక ఆ "యమమ	 ��ప�న ఇతడ�
�xవవలsన" అత"�� �ె1ిu#S. 8888 1ిల�తp ఆ మ�ట V" మ#S PQక;�వ%ా
భయప(f, J#S%S అ¥��ారమం��రమ	లk పK9EhంA 9999 9:క�డ నుం(f వAdJవ"



P�సును అ(f%?ను; అP�ే P�సు అత"�I ఏ ఉతN రమ	 ఇయ�ల�దు 10101010 గనుక
1ిల�తpTx�� మ�టల�డ9ా? "ను` Vడ�దల �ేయ	టక; Txక; అ¥��ారమ	
కలద"య	, "ను` Zిల;వ9Eయ	టక; Txక; అ¥��ారమ	 కలద"య	 
9:రFగ9ా? అ" ఆయన�� అT:ను. 11111111 అందుక; P�సు12ౖనుం(f క; ఇయ�బ(f
య	ంటäTE తపu Tx]ద క; ఏ అ¥��ారమ	ను ఉండదు; అందు�ేత నను` క;
అపu%SంAన 9ా"�I ఎక;�వ �ాపమ	 కలదT:ను. 12121212 ఈ మ�టనుబట-C  1ిల�తp
ఆయనను Vడ�దల �ేయ	టక; యత`మ	�ేZ2ను %ా" య�దుల;వ� ఇత"
Vడ�దల �ేZిJ9ా �?rసరFనక; ZL` ©̈తpడవ� �ావ�; �xను #ాàన" �ెప���ను
పKJ9ాడ�ను �?rసరFనక; V#�ధమ	%ా మ�టల�డ�చున`9ా(ే అ" �³కల;9EZి#S. 13131313
1ిల�తp ఈ మ�టల; V", P�సును బయట-�I ¬Zి��"వAd,#ాళØ6  పర Aన
సÍలమందు Tx�య1ీఠమ	]ద కcరFdం(ెను. ¼̈áK ´µషలk ఆ సÍలమ	నక;
గబË�x అ" 1LరF. 14141414 ఆ ��నమ	 ప¯ా�ను Zిదzపరచు ��నమ	; అప�డ�
ఉదయమ	 ఆరF గంటల; �ావ�ెdను. అతడ�ఇ��%� ] #ాà అ" య�దుల��
�ెపu%ా 15151515 అందుక; 9ారF ఇత"" సంహ #Sంచుమ	, సంహ#Sంచుమ	,
Zిల;వ9Eయ	మ	 అ" �³కల; 9EZి#S. 1ిల�తp] #ాàను Zిల;వ9Eయ	దుTx? అ"
9ా#S" అడ�గ%ా పK¥xనయ�జక;ల;�?rసరF తపu మ� 16161616 అప�డ�
Zిల;వ9Eయబడ�ట�?r అత(xయనను 9ా#S�I అపu%Sం�ెను. 17171717 9ారF P�సును
¬Zి��"��P#S. ఆయన తన Zిల;వ ¹Zి��" క�ాలసÍలమను �bట-�I 9:æç6 ను.

¼̈áK బµషలk �x"�I %tలa¶ �x అ" 1LరF. 18181818 అక�డ ఈ 9:ౖప�న ఒక"" ఆ 9:ౖప�న
ఒక"" మధ�ను P�సును ఉంA ఆయన��కcడ ఇదw#S" Zిల;వ9EZి#S. 19191919
మ#Sయ	 1ిల�తpయ�దుల#ాజ?ౖన నజ#³య	డగ	 P�సు అను 12ౖVల�సమ	



9Kా PంA Zిల;వ]ద 12ట-C ం�ెను. 20202020 P�సు Zిల;వ9Eయ బ(fన సÍలమ	
పటCణమ	నక; స]ప���య	ం(ెను, అ�� ¼̈áK %§\క; #�మ� ´µషలలk
9Kా యబ(ెను గనుక య�దులలk అTEక;ల; �x"" చ��V#S. 21212121 TEను య�దుల
#ాàన" 9ాడ� �ె1ిuనటBC  9Kా య	మ	 %ా"య�దుల#ాà అ" 9Kా యవదw"
య�దుల పK¥xన య�జక;ల; 1ిల�తp�� �ెపu%ా 22222222 1ిల�తpTEను 9Kా Zిన �ే¹
9Kా ZిJనT:ను. 23232323 Z2ౖ"క;ల; P�సును Zిల;వ9EZిన తరF9ాత ఆయన వసN �
మ	ల; ¬Zి��", ±���క� Z2ౖ"క;"�I ఒ���క ´µగమ	 వచుdనటB6  9ాట-"
Txల;గ	 ´µగమ	ల; �ేZి#S. ఆయన అం%§"కcడ ¬Zి��", ఆ అం%§ క;టBC ల�క
12ౖనుం(f య�వతpN  TEయబ(fన�� గనుక 24242424 9ారF �x"" Aంపక అ�� ఎవ"�I
వచుdT° అ" �x"�Åసరమ	 *టB6  9Eయ	దమ" ±క#S�� ఒకరF �ెప���"#S.
9ారF Tx వసN �మ	లను తమలk పంచు��" Tx అం%§ �Åసరమ	 *టB6  9EZి#S అను
ల�ఖనమ	 T:ర9EరFనటB6  ఇ�� జ#S%?ను;ఇందు�³ Z2ౖ" క;ల; ఈల�గ	 �ేZి#S. 25252525
ఆయన త>6య	, ఆయన త>6  స�ద#Sయ	, �Å6 �ా ´µర�PQ�న మ#Sయయ	,
మగwల�TE మ#Sయయ	 P�సు Zిల;వ±దw "ల;చుం(f#S. 26262626 P�సు తన
త>6య	 �xను 1LK!ంAన hషp�డ�ను దగ¶ర "ల;చుండ�ట చూA అమ�4,P��%�
 క;మ�రFడ� అ" తన త>6�� �ె12uను, 27272727 తరF9ాత hషp�" చూA P��%� 
త>6  అ" �ె12uను. ఆ గ(fయనుం(f ఆ hషp�డ� ఆ��ను తన Pంట
�ేరFd��T:ను. 28282828 అటBతరF9ాత సమసNమ	ను అపuట-�I సమ�పN���నద" P�సు
ఎ#S%S, ల�ఖనమ	 T:ర9EరFనటB6 TEను ద1ిu%tను చుTx`నT:ను. 29292929 Aరక��
"ం(fయ	న` ±క �ాతK అక�డ 12ట-Cయ	ం(ెను గనుక 9ారF ఒక సuంy
Aరక�� "ం1ి, ©̈¯�qప� ప�డకక; త%S>ంA ఆయన T°ట-�I అం��Ad#S. 30303030 P�సు



ఆ Aరక ప�చుd��"సమ�పN���నద" �ె1ిu తల వంA ఆత4ను అపu%Sం�ెను. 31313131
ఆ ��నమ	 Zిదzపరచు��నమ	; మరFసట- VW\ా ంJ ��నమ	 మ}��నమ	 గనుక ఆ
�ేహమ	ల; VW\ా ంJ ��నమ	న Zిల;వ ]ద ఉండక;ండ�నటB6 , 9ా#S �ాళØ6
VరFగ%tట-C ంA 9ా#S" ¬Zి9EPంచుమ" య�దుల; 1ిల�తpను అ(f%S#S. 32323232
�ాబట-C  Z2ౖ"క;ల; వAd ఆయన��కcడ Zిల;వ9Eయబ(fన nదట- 9ా" �ాళ6ను
#?ండవ9ా" �ాళ6ను VరFగ%tట-C #S. 33333333 9ారF P�సుTUదwక; వAd, అంతక;మ	ం�ే
ఆయన మృJ��ం�� య	ండ�ట చూA ఆయన �ాళØ6  VరFగ%tటCల�దు %ా" 34343434
Z2ౖ"క;లలk ఒకడ� ఈటM�� ఆయన పKక�ను ��(f�ెను, 9:ంటTE రకNమ	ను ళØ6 ను
�ా#?ను. 35353535 ఇ�� చూAన 9ాడ� ¯ాm� !చుdచుTx`డ�; అత" ¯ాm�మ	 సత��¤.
]రF నమ	4నటB6  అతడ� సత�మ	 �ెప�చుTx`డ" ఆయ T:రFగ	ను. 36363636 అత"
PQమ	కలలk ఒకటMౖనను VరFవబడదు అను ల�ఖనమ	 T:ర9EరFనటB6  ఇV
జ#S%?ను. 37373737 మ#Sయ	 �xమ	 ��(fAన9ా"తటBC  చూతpరF అ" మ#S±క
ల�ఖనమ	 �ెప�చున`��. 38383838 అటBతరF9ాత, య�దుల భయమ	వలన
రహస�మ	%ా P�సు hషp�(ైన అ#SమతPయ ãZLప�, �xను P�సు
�ేహమ	ను ¬Zి��"��వ�టక; 1ిల�తp TUదw  Z2లవ(f%?ను. 1ిల�తp Z2లV�ెdను.
గ 39393939 nదట #ాJK9Eళ ఆయన ±దwక; వAdన ���ేమ	కcడ బ¢ళమ	��
క>1ిన అగరF రమ�ర! నూట ఏబ�� ZLర6  PQతpN  �ె�ెdను. 40404040 అంతట 9ారF
P�సు �ేహ మ	ను ఎJN ��" వAd, య�దుల; �ాJ 12టBC  మ#ా�ద ��ప�న ఆ
సుగంధదKవ�మ	ల; �x"�I ప�Zి Txర బటCల; చుట-C #S. 41414141 ఆయనను Zిల;వ9EZిన
సÍలమ	లk ఒక ��ట య	ం(ెను; ఆ ��టలk ఎవడ�ను ఎప�డ�ను ఉంచబడ"
��\ తNసమ�¥�±కట- య	ం(ెను. 42424242 ఆ సమ�¥� స]పమ	లk ఉం(ెను గనుక ఆ



��నమ	 య�దుల; Zిదzపరచు ��న���నందున 9ారF అందులk P�సును 12ట-C #S.

ã}ను సు9ారN  20ã}ను సు9ారN  20ã}ను సు9ారN  20ã}ను సు9ారN  20

1111 ఆ��9ారమ	న ఇంకను *కట-%ా ఉన`ప�డ� మగwల�TE మ#Sయ 12ందలకడ
సమ�¥�±దwక; వAd, సమ�¥� ]ద ఉం(fన #ాP ¬యబ(fయ	ండ�ట
చూ�ెను. 2222 గనుక ఆ�� పరF%?JN ��" Zీ¹ను 1LతpరFTUదwక;ను P�సు
1LK!ంAన ఆ మ#S±క hషp�"±దwక;ను వAdపKభ	వ�ను సమ�¥�లkనుం(f
PQJN ��"��P#S, ఆయనను ఎక�డ ఉంA#� PQరFగమ" �ె12uను. 3333 �ాబట-C
1LతpరFను ఆ hషp�డ�ను బయల;�ే#S సమ�¥�±దwక; వAd#S. 4444 9ా#SదwరFను
కc(f పరF%?తpN చుండ%ా, ఆ hషp�డ� 1LతpరFకంటä త�ర%ా పరF%?JN  మ	ందు%ా
సమ�¥�±దwక; వAd 5555 వం%S TxరబటCల; ప(fయ	ండ�ట చూ�ెను %ా" అతడ�
సమ�¥�లk పK9Ehంపల�దు. 6666 అంతట Zీ¹ను 1LతpరF అత" 9:ంబ(f వAd,
సమ�¥�లk పK9EhంA, 7777 TxరబటCల; ప(fయ	ండ�టయ	, ఆయన తల రFమ�ల;
Txర బటCల±దw ఉండక 9EరF%ా ఒకట�bట చుట-C12ట-Cయ	ండ� టయ	 చూ�ెను. 8888
అప�డ� nదట సమ�¥�±దwక; వAdన ఆ hషp�డ� లkప>�I ��P చూA
న��4ను. 9999 ఆయన మృతpలలkనుం(f ల�చుట అగత�మను ల�ఖనమ	 9ా#Sంకను
గ\ ©̈ంప#?r#S. 10101010 అంతట ఆ hషp�ల; J#S%S తమ 9ా#S±దwక; 9:È6��P#S. 11111111
అP�ే మ#Sయ సమ�¥� బయట ">A P�డ�d చుం(ెను. ఆ�� ఏడ�dచు
సమ�¥�లk వం%S చూడ%ా, 12121212 �ెల6 " వసN �మ	ల; ధ#SంAన PదwరF �ేవదూతల;
P�సు �ేహమ	 ఉంచబ(fన సÍలమ	లk తల9:ౖప�న ఒకడ�ను �ాళ69:ౖప�న
ఒకడ�ను కcరFdండ�ట కనబ(ెను. 13131313 9ారF అమ�4, PQందుక;



ఏడ�dచుTx`వ" ఆ��ను అడ�గ%ా ఆ��Tx పKభ	వ�ను ఎవ#� PQJN ��" ��P#S;
ఆయనను ఎక�డ ఉంA#� Txక; �ె>యల�ద" �ె12uను. 14141414 ఆ�� PÀ మ�ట
�ె1ిu 9:నుకతటBC  J#S%S, P�సు ">Aయ	ండ�ట చూ�ెను %ా" ఆయన P�సు
అ" గ	రFN పటCల�దు. 15151515 P�సు అమ�4, యందుక; ఏడ�dచుTx`వ�, ఎవ""
9:దక; చుTx`వ�? అ" ఆ��ను అడ�గ%ా ఆ�� ఆయన ��టమ�> అను��"
అయ��, వ� ఆయనను ¹Zి��" ��PనPQడల ఆయనను ఎక�డ ఉంAJ9Ù
Tx�� �ెప�మ	, TEను ఆయనను ఎJN ��" ��దున" �ె12uను. 16161616 P�సు ఆ��ను
చూAమ#Sయ� అ" 1ి>�ెను. ఆ�� ఆయన9:ౖప� J#S%S ఆయనను ¼̈áK ´µష��
రబ�Ë అ" 1ి>�ెను. ఆ మ�టక; బ¢ధక;డ" అరÍమ	. 17171717 P�సు ఆ���� TEను
ఇంకను తం(fK±దwక; ఎ�I���ల�దు గనుక నను` మ	టBC ��నవదుw ; అP�ే Tx
స�దరFల±దwక; 9:È6Tx తం(fKయ	 ] తం(fKయ	, Tx �ేవ�డ�ను ]
�ేవ�డ�T:ౖన 9ా" ±దwక; ఎ�I���వ� చుTx`న" 9ా#S�� �ెప�మT:ను. 18181818
మగwల�TE మ#Sయ వAdTEను పKభ	వ�ను చూAJ", ఆయన Tx�� ఈ మ�టల;
�ె12uన" hషp�లక; �ె>యజ³Z2ను. 19191919 ఆ��9ారమ	 ¯ాయం�ాలమ	న hషp�ల;
య�దులక; భయప(f, �xమ	 కc(fయ	న` Pంట- తల;ప�ల; మ�Zి
��"య	ండ%ా P�సు వAd మధ�ను ">A]క; సమ�¥xనమ	 కల;గ	ను%ాక
అ" 9ా#S�� �ె12uను. 20202020 ఆయన ఆల�గ	 �ె1ిu 9ా#S�I తన �ేతpలను పKక�ను
చూప%ా hషp�ల; పKభ	వ�ను చూA సం��ÌింA#S. 21212121 అప�డ� P�సుమరల ]క;
సమ�¥xనమ	 కల;గ	ను %ాక, తం(fK నను` పం1ినపK�ారమ	 TEనును
!మ	4ను పంప�చుTx`న" 9ా#S�� �ె12uను. 22222222 ఆయన ఈ మ�ట �ె1ిu
9ా#S]ద ఊ��ప#S��xz త4మ ��ందు(f. 23232323 ]రF ఎవ#S �ాపమ	ల; m!ంతp#�



అV 9ా#S�I m!ంపబడ�ను; ఎవ#S �ాపమ	ల; ]రF ">Aయ	ండ "తpN #� అV
">Aయ	ండ�న" 9ా#S�� �ె12uను. 24242424 P�సు వAdనప�డ�, పం(ెKండ�మం��లk
ఒక(ైన ��దుమ అనబ(fన ��మ� 9ా#S�� ల�క��PQను 25252525 గనుక త�I�న
hషp�ల;�¤మ	 పKభ	వ�ను చూAJమ" అత"�� �ెపu%ా అతడ�TETxయన
�ేతpలలk �¤క;ల గ	రFతpను చూA Tx 9EKల; ఆ �¤క;ల గ	రFతpలk 12ట-C , Tx
�ెP� ఆయన పKక�లk ఉంA�ేTE %ా" నమ4TE నమ4న" 9ా#S�� �ె12uను. 26262626
ఎ"!�� ��నమ	లsౖన తరF9ాత ఆయన hషp�ల; మరల లkపల ఉన`ప�డ�
��మ� 9ా#S�� కcడ ఉం(ెను. తల;ప�ల; మ�యబ(fయ	ండ%ా P�సు వAd
మధ�ను ">A]క; సమ�¥xనమ	 కల;గ	ను %ాక అT:ను. 27272727 తరF9ాత
��మ�ను చూA 9EKల; ఇటB �xA Tx �ేతpల; చూడ�మ	;  �ెP� �xA Tx
పKక�లk ఉంA, అVWా�ZిV �ాక VWా�Zి9:ౖ య	ండ�మT:ను. 28282828 అందుక; ��మ�
ఆయన��Tx పKభ	9ా, Tx �ే9ా అT:ను. 29292929 P�సు వ� నను` చూA
న!్మJV, చూడక న!్మన9ారF ధను�ల" అత"�� �ె12uను. 30303030 మ#Sయ	
అTEక���న Pతర సూచక�I\యలను P�సు తన hషp�లPQదుట �ేZ2ను; అV
PÀ గ\ంథమందు 9Kా యబ(fయ	ండల�దు %ా" 31313131 P�సు �ేవ�" క;మ�రF(ైన
�×\సుN  అ" ]రF నమ	4నటB6 ను, న!్మ ఆయన Txమమందు yవమ	
��ందునటB6 ను ఇV 9Kా యబ(ెను.
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1111 అటBతరF9ాత P�సు Jబ¿#Sయ సమ	దK¬రమ	న hషp�లక; మరల తను`
పKత�mపరచు��T:ను. ఆయన తను` పKత�mపరచు��"న Vధ�¤దన%ా 2222 Zీ¹ను



1LతpరFను, ��దుమ అనబ(fన ��మ�య	, గ>లయలk" �ాTx అనుఊ#S9ాడగ	
నతనP�ల;ను,జ?బ¿దP క;మ�రFల;ను, ఆయన hషp�లలk మ#S ఇదwరFను
కc(f య	ం(f#S. 3333 Zీ¹ను 1LతpరF TEను �ేపల; పటCబ¢దున" 9ా#S�� అన%ా
9ారF�¤మ	ను �� కcడ వ�ెdదమ"#S. 9ారF 9:È6  �ోT: ఎ�I�#S �ా" ఆ #ాJK
P�!య	 పటCల�దు. 4444 సూ#��దయమగ	చుండ%ా P�సు ద#S" ">�ెను,
అP�ే ఆయన P�సు అ" hషp�ల; గ	రFN పటCల�దు. 5555 P�సు 1ిల6 ల�#ా,
´¢జనమ	నక; ]±దw ఏ���న ఉన`�x? అ" 9ా#S" అడ�గ%ా, 6666 ల�ద"
9ా#ాయన�� �ె1ిu#S. అప�(xయన�ోT: క;(fపKక�ను వల 9Eయ	(f ]క;
�ొరFక;న" �ె12uను గనుక 9ా#ాల�గ	 9Eయ%ా �ేపల; V¯ాN రమ	%ా ప(fనందున
వల ల�గల�క��P#S. 7777 �ాబట-C  P�సు 1LK!ంAన hషp�డ�ఆయన పKభ	వ� సు!
అ" 1LతpరF�� �ె12uను. ఆయన పKభ	వ" Zీ¹ను 1LతpరF V", వసN � ß̈ను(ై
య	న`ందున 12ౖబటC9EZి సమ	దKమ	లk దు!�?ను. 8888 ద#S Pంచు!ంచు
ఇనూ`రF మ�రల దూర మ	న`ందున త�I�న hషp�ల; �ేపల;గల వల ల�గ	చు
ఆ Aన` �ోT:లk వAd#S. 9999 9ారF ��%S ద#S�I #ా%ాTE అక�డ "ప�ల;ను 9ాట-]ద
ఉంచబ(fన �ేపల;ను #tటMCయ	 కనబ(ెను. 10101010 P�సు ]#Sప�డ� పట-Cన �ేపలలk
��"` ¬Zి��" రండ" 9ా#S�� �ెపu%ా 11111111 Zీ¹ను 1LతpరF �ోT: ఎ�I� వలను
ద#S�Iల�%?ను; అ�� నూట ఏబ�� మ�డ� %tపu �ేపల�� "ం(fయ	ం(ెను; 12121212
�ేపల; అంత V¯ాN రమ	%ా ప(fనను వల 1ిగలల�దు. P�సురం(f ´¢జనమ	
�ేయ	డ" 9ా#S�� అT:ను. ఆయన పKభ	వ" 9ా#S�I �ె>Zినందున9:వడవ"
hషp�లలk ఎవడ�ను ఆయనను అడ�గ �ె%Sంపల�దు. 13131313 P�సు వAd ఆ #tటMCను
¬Zి��" 9ా#S�I పంA12టMCను. ఆల�%³ �ేపలనుకcడ పంA12టMCను. 14141414 P�సు



మృతpలలkనుం(f ల�Aన తరF9ాత hషp�లక; పKత�m���న�� P�� మ�డవ¯ా#S.
15151515 9ారF ´¢జనమ	�ేZిన తరF9ాత P�సు Zీ¹ను 1LతpరFను చూAPQ}ను
క;మ�రFడ9:ౖన Zీ¹నూ, �#SకంటM వ� నను` ఎక;�వ%ా 1LK!ంచుచుTx`9ా?
అ" అడ�గ%ా అతడ� అవ�ను పKభ	9ా, TEను "ను` 1LK!ంచుచుTx`న" 9E
PQరFగ	దువ" ఆయన�� �ె12uను; P�సుTx %tఱÃ  1ిల6 లను �¤ప�మ" అత"��
�ె12uను. 16161616 మరల ఆయన ã}ను క;మ�రFడ9:ౖన Zీ¹నూ, నను`
1LK!ంచుచుTx`9ా? అ" #?ండవ¯ా#S అత"" అడ�గ%ా అతడ� అవ�ను పKభ	9ా,
TEను "ను` 1LK!ంచుచుTx`న" 9E PQరFగ	దువ" ఆయన�� �ె12uను;
ఆయన Tx %tఱÃలను �ాయ	మ" �ె12uను. 17171717 మ�డవ¯ా#S ఆయన ã}ను
క;మ�రFడ9:ౖన Zీ¹నూ, నను` 1LK!ంచుచుTx`9ా? అ" అత"" అ(f%?ను.
నను` 1LK!ంచుచుTx`9ా అ" మ�డవ¯ా#S తను` అ(f%Sనందుక; 1LతpరF
వ�సనప(fపKభ	9ా, వ� సమసNమ	 ఎ#S%Sన9ాడవ�, "ను` 1LK!ంచుచుTx`న"
9E PQరFగ	దువ" ఆయన�� �ె12uను. 18181818 P�సు Tx %tఱÃలను �¤ప�మ	. వ�

¸°వనుడ9:ౖ య	ం(fనప�డ�  అంతట 9E నడ�మ	 కటBC ��" �IషC���న �bట-�I
9:ళØ6 చుంట-V; వ� మ	స>9ాడ9:ౖనప�డ�  �ేతpల; వ� �xచుదువ�, 9E#tకడ�
 నడ�మ	 కట-C  �IషCమ	 �ా" �bట-�I "ను` ¹Zి��" ��వ�న" ��
"శdయమ	%ా �ెప�చుTx`న" అత"�� �ె12uను. 19191919 అతడ� ఎట-C
మరణమ	వలన �ేవ�" మ ©̈మపరచుT° �x" సూAంA ఆయన ఈ మ�ట
�ె12uను. ఇటB6  �ె1ిuనను` 9:ంబ(fంచుమ" అత"�� అT:ను. 20202020 1LతpరF
9:నుకక; J#S%S, P�సు 1LK!ంAన 9ాడ�ను, ´¢జనపం�IN" ఆయన #tమ	4న
ఆను��"పKభ	9ా, "ను` అపu%Sంచు9ా(ెవడ" అ(f%Sన 9ాడ�T:ౖన hషp�డ� తమ



9:ంట వచుdట చూ�ెను. 21212121 1LతpరF అత"" చూA పKభ	9ా, Pత" సంగJ
ఏమగ	న" P�సును అ(f%?ను. 22222222 P�సు TEను వచుdవరక; అతడ�ండ�ట
Tx�IషC����ే అ�� �³!? వ� నను` 9:ంబ(fంచు మT:ను. 23232323 �ాబట-C  ఆ hషp�డ�
�xవడను మ�ట స�దరFలలk పKచురమ�PQను. అP�ే �xవడ" P�సు
అత"�� �ెపuల�దు %ా"TEను వచుdవరక; అతడ�ండ�ట Tx�IషC����ే అ��
�³మ" �ె12uను. 24242424 ఈ సంగతpలనుగ�#Sd ¯ాm�!చుdచు ఇV 9Kా Zిన
hషp�డ� ఇత(ే; ఇత" ¯ాm�మ	 సత�మ" PQరFగ	దుమ	. 25252525 P�సు �ేZిన
�ార�మ	ల; ఇంకను అTEకమ	ల; కలవ�. 9ాట-లk పKJ�x"" Vవ#SంA
9Kా ZినPQడల అటB6  9Kా యబ(fన గ\ంథమ	లక; భ�లkక���నను �xలద" Txక;
��చుచున`��.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 1అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 1అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 1అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 1

1111 ఓ � ె±Óిల�, P�సు �xను ఏరuరచు��"న అ��సN  ల;లక; ప#S��xz త4�x�#ా,
ఆజj® 1ింAన 2222 తరF9ాత ఆయన పరమ	నక; �ేరFd��నబ(fన ��నమ	వరక;
ఆయన �ేయ	ట క;ను బ¢¥�ంచుటక;ను ఆరం�ంAన 9ాట-న"`ట-"గ�#Sd Tx
nదట- గ\ంథమ	ను రAంAJ". 3333 ఆయన శ\మప(fన తరF9ాత నల;వ��
��నమ	లవరక; 9ా#S కగపడ�చు, �ేవ�" #ాజ�Vషయమ	లనుగ�#Sd
బ¢¥�ంచుచు, అTEక పKమ�ణమ	లను చూ1ి 9ా#S�I తను`�xను సyవ�"%ా
కనుపరచు��T:ను. 4444 ఆయన 9ా#S" క>Zి��" PÀల�గ	 ఆజj® 1ిం�ెను]రF
PQర�షల�మ	నుం(f 9:ళ6క, Txవలన V"న తం(fK±క� 9ా%ాw నమ	��రక;
క"12టBC (f; 5555 ã}ను ళ6�� బµ1ిN స4మ	 ఇ�ెdను %ా" ����w  ��న మ	లలk%ా



]రF ప#S��xz త4లk బµ1ిN స4మ	 ��ం�ెద రT:ను. 6666 �ాబట-C  9ారF
కc(fవAdనప�డ�పKభ	9ా, PÀ �ాలమందు ఇW\ా P�ల;నక; #ాజ�మ	ను మరల
అను గ\ ©̈ం�ెద9ా? అ" ఆయనను అడ�గ%ా ఆయన 7777 �ాల మ	లను
సమయమ	లను తం(fK తన ¯ా�¥ºనమందుంచు��" య	Tx`డ�; 9ాట-"
�ె>Zి��నుట ] ప"�ాదు. 8888 అPనను ప#S��xz త4 ] ]���I వచుdనప�డ�
]రF శ�INTUం�ెదరF గనుక ]రF PQర�షల�మ	లkను, య�దయ సమరయ
�ేశమ	ల యందంతటను భ���గంత మ	ల వరక;ను 9999 ఈ మ�టల; �ె1ిu, 9ారF
చూచుచుండ%ా ఆయన ఆ#�హణమ�PQను, అప�డ� 9ా#S కను`లక;
కనబడక;ండ ఒక �¤ఘమ	 ఆయనను ��"��PQను. 10101010 ఆయన 9:ళØ6 చుండ%ా,
9ారF ఆ�ాశమ	9:ౖప� �ే#S చూచు చుం(f#S. ఇ��%� �ెల6 " వసN �మ	ల; ధ#Sంచు��"న
PదwరF మనుషp�ల; 9ా#S±దw  ">A 11111111 గ>లయ మనుషp�ల�#ా, ]#?ందుక;
">A ఆ�ాశమ	9:ౖప� చూచు చుTx`రF? ]±దwనుం(f పరలkకమ	నక;
�ేరFd��న బ(fన PÀ P�ZL,ఏ #§J%ా పరలkకమ	నక; 9:ళØ6 ట ]రF చూAJ#� ఆ
◌ం 12121212 అప�డ� 9ారF ఒÚవల వనమనబ(fన ��ండనుం(f PQర�షల�మ	నక;
J#S%S 9:È6#S. ఆ ��ండ PQర�షల�మ	నక; VW\ా ంJ��నమ	న నడవద%Sనంత
స]పమ	న ఉన`��, 13131313 9ారF పటCణమ	లk పK9EhంA �xమ	 బస �ేయ	చుం(fన
�¤డగ��లk"�I ఎ�I���P#S. 9ా#?వరన%ా 1LతpరF, ã}ను, య��Åబ	,
అం�ెKయ, Óి>ప�, ��మ�, బ#tN లaమP, మతNP, అల�P క;మ�రFడగ	
య��Åబ	, జ?లk�ే అనబ(fన Zీ¹ను, య��Åబ	 క;మ�రFడగ	 య��x అను
9ారF. 14141414 �రంద రFను, �#S��కcడ ��ందరF ZీN �ల;ను, P�సు త>6PQ�న
మ#Sయయ	 ఆయన స�దరFల;ను ఏకమనసుq�� ఎడ �ెగక �Kా రÍన



�ేయ	చుం(f#S. 15151515 ఆ �ాలమందు ఇంచు!ంచు నూట ఇరFవ��మం��
స�దరFల; కc(fయ	ండ%ా 1LతpరF 9ా#S మధ� ">A ఇట6 T:ను 16161616
స�దరFల�#ా, P�సును పటBC ��"న 9ా#S�I ��K వ చూ1ిన య��xనుగ�#Sd
ప#S��xz త4 �x�దు�x�#ా ప�ర�మ	 ప>�Iన ల�ఖనమ	 T:ర9EరవలZి
య	ం(ెను. 17171717 అతడ� మనలk ఒకడ�%ా ఎంచబ(fన9ా(ై PÀ ప#Sచర�లk
�ాల;��ం�ెను. 18181818 ఈ య��x �ోKహమ	వలన సం�ా��ంAన ర�కల "Ad ±క
��లమ	 ��T:ను. అతడ� తల�I\ందు%ాప(f న(f!�I బదwలsౖనందున అత"
1Lగ	ల"`య	 బయట-�I వ�ెdను. 19191919 ఈ సంగJ PQర�షల�మ	లk �ాప�రమ	న`
9ా#Sకంద#S�I �ె>య వ�ెdను గనుక 9ా#S ´µషలk ఆ ��లమ	 అ�?లwమ
అనబ(fయ	న`��; �x"�I రకNభ�! అ" అరÍమ	. ఇందుక; పKమ�ణమ	%ా 20202020
అత" Pల;6  �ా(ై��వ�ను%ాక �x"లk ఎవడ�ను �ాప�రమ	ండక ��వ�ను%ాక
అత" య	�ో�గమ	 9E#tకడ� ¬Zి��నును%ాక అ" �×రNనల గ\ంథమ	లk
9Kా యబ(fయ	న`��. 21212121 �ాబట-C  ã}ను బµ1ిN స4!Adన�� nదల;��"
పKభ	9:ౖన P�సు మన±దwనుం(f పరమ	నక; �ేరFd��నబ(fన ��నమ	 వరక;,
22222222 ఆయన మన మధ� సంచ#Sంచుచుం(fన �ాలమంతయ	 మన�� క>Zియ	న`
�#Sలk ఒకడ�, మన�� కcడ ఆయన ప�నరF�xÍ నమ	నుగ�#Sd ¯ా�fPQ�
య	ండ�ట ఆవశ�కమ" �ె12uను. 23232323 అప�డ� 9ారF య�సుN  అను
మ�రF1LరFగల బరqబµË అనబ(fన ãZLప�, మ¬Nయ అను ఇదw#S" "ల;వబ¿ట-C
24242424 ఇట6 " �Kా రÍన�ేZి#S అంద#S హృదయమ	లను ఎ#S%Sయ	న` పKభ	9ా, 25252525 తన
�bట-�I ��వ�టక; య��x త1ిu��P ��%tటBC ��"న PÀ ప#S చర�లkను
అ��సNలత�మ	లkను �ాల;��ందుటక; �#Sదw#Sలk వ� ఏరuరచు��"న9ా""



కనబరచుమ"#S. 26262626 అంతట 9ారF �#S"గ�#Sd *టB6 9Eయ%ా మ¬Nయ1Lరట *ట-
వ�ెdను గనుక అతడ� పదుTUకండ�మం�� అ��సNల;ల�� కcడ లs�I�ంపబ(ెను.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 2అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 2అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 2అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 2

1111 12ం�ె��సN ను పండ�గ��నమ	 వAdనప�డ� అందరF ఒక�bట కc(fయ	ం(f#S. 2222
అప�డ� 9Eగమ	%ా �చు బల���న %ా>వంట- ±కధ�" ఆ�ాశమ	నుం(f
అక¯ా4తpN %ా, 9ారF కcరFdం(fయ	న` Pల6 ంతయ	 "ం(ెను. 3333 మ#Sయ	
అ%S`జj�లలవంట- Txల;కల; V´µ%Sంపబ(fనటBC %ా 9ా#S�I కనబ(f, 9ా#Sలk
ఒ���క�" ]ద 9Kా లగ 4444 అందరF ప#S��xz త4�� "ం(fన9ా#?r ఆ ఆత4 9ా#S�I
9ా= శ�IN అనుగ\ ©̈ంAన��ల�� అన�´µషల�� మ�టల�డ¯ా%S#S. 5555 ఆ �ాలమ	న
ఆ�ాశమ	 �I\ందనుండ� పKJ జనమ	లk నుం(f వAdన భ�INగల య�దుల;
PQర�షల�మ	లk �ాప�రమ	ం(f#S. 6666 ఈ శబwమ	 కల;గ%ా జనుల; గ	ంప�ల;%ా
కc(fవAd, పKJ మనుషp�డ� తన తన స�´µష�� 9ారF మ�టల�డ�ట V"
కలవరప(f#S. 7777 అంతట అందరF V´µK ంJTUం�� ఆశdర�ప(fఇ��%�
మ�టల�డ�చున` �రందరF గ>లయ	ల; �ా#ా? 8888 మనలk పKJ9ాడ� �xను
ప�ట-Cన �ేశప�´µష�� �రF మ�టల�డ�ట మనమ	 VనుచుTx`�¤; ఇ�ే!? 9999
�ా#§Nయ	ల; మ��ºయ	ల; ఏల�]య	ల;, ��¯���త!య య�దయ
కపu�ొ�Iయ, ��ంతp ఆZియ ఫ�� %Sయ పంప�>య ఐగ	ప�N  అను
�ేశమ	లయంద> 9ారF, 10101010 క;#³TEదగ¶ర >ëయ �Kా ంతమ	లయందు
�ాప�రమ	న`9ారF, #�మ�నుం(f పర9ాసుల;%ావAdన9ారF, య�దుల;,
య�దమత పKVషpC ల;, 11111111 �³\¬య	ల; అరáయ	ల; nదలsౖన మన



మందరమ	ను, �రF మన ´µషల�� �ేవ�" %tపu�ార�మ	లను Vవ#Sంచుట
VనుచుTx`మ" �ెప���"#S. 12121212 అందరF V´µK ంJTUం�� PQటB��చక
P�ేమగ	T° అ" ఒక"�� ఒకడ� �ెప���"#S. 13131313 ��ంద#?r�ే �రF ��\ తN  మద�మ	��
"ం(fయ	Tx`ర" అప}స�మ	 �ేZి#S. 14141414 అP�ే 1LతpరF ఆ పదుTUక#S��కcడ
ల�A ">A ëగ¶ర%ా 9ా#S�� ఇట6 T:నుయ�దయ మనుషp�ల�#ా,
PQర�షల�మ	లk �ాప�రమ	న` సమసN  జనుల�#ా, P�� ]క; �ె>య	%ాక,
�ెV±%S¶  Tx మ�ట 15151515 ]రF ఊ ©̈ంచునటBC  �రF మతpN ల; �ారF, ��K దుw బÐ(fA
జjమPన �ాల�దు. 16161616 ã9Eల; పKవకN �x�#ా �ెపuబ(fన సంగJ P�ే,
ఏమన%ా 17171717 అంత� ��నమ	లయందు TEను మనుషp�లంద#S]ద Tx ఆత4ను
క;మ4#Sం�ెదను ] క;మ�రFల;ను ] క;మ�#?Nల;ను పKవAం�ెదరF ]

¸°వనులక; దరîనమ	ల; కల;గ	ను ] వృదుz ల 18181818 ఆ ��నమ	లలk Tx
�xసుల]దను Tx �xసు#ాండK ]దను Tx ఆత4ను క;మ4#Sం�ెదను గనుక
9ారF పKవAం�ెదరF. 19191919 12ౖన ఆ�ాశమందు మహ�x�ర�మ	లను �I\ంద
భ�!]ద సూచక�I\యలను రకNమ	ను అ%S`" ��గ ఆV#S" కల;గజ³Z2దను. 20202020
పKభ	వ� పKత�mమగ	 ఆ మ}��నమ	 #ాకమ	నుప�సూరF�డ� *కట-%ాను
చందుK డ� రకNమ	%ాను మ�రF దురF. 21212121 అప�డ� పKభ	వ� Txమమ	నుబట-C
�Kా రÍన�ేయ	 9ారందరFను రmణ��ందుదురF అ" �ేవ�డ� �ెప�చుTx`డ�. 22222222
ఇW\ా P�ల;9ారల�#ా, PÀ మ�టల;Vను(f. �ేవ�డ� నజ#³య	డగ	 P�సు�ేత
అదు»తమ	లను మహ�x�ర� మ	లను సూచక�I\యలను ] మధ�ను �ేPంA,
ఆయనను తనవలన ��ప���ం��న9ా"%ా ]క; కనబర�ెను; ఇ�� ]#³
PQరFగ	దురF. 23232323 �ేవ�డ� "శdPంAన సంకలuమ	ను ఆయన భVష�1 



జj® నమ	ను అనుస#SంA అపu%Sంపబ(fన PÀయనను ]రF దుషpC ల�ేత Zిల;వ
9EPంA చం1ిJ#S. 24242424 మరణమ	 ఆయనను బం¥�ంA య	ంచుట అ¯ాధ�మ	
గనుక �ేవ�డ� మరణ9Eదనల; �¾ల%SంA ఆయనను ల�12ను. 25252525 ఆయననుగ�#Sd
�x�దు ఇట6 T:ను TET:ల6 ప�డ� Tx PQదుట పKభ	వ�ను చూచు చుంట-" ఆయన
Tx క;(f�ారî�మ	న నుTx`డ� గనుక TEను కదలdబడను. 26262626 �ావ�న Tx
హృదయమ	 ఉల6 Zిం�ెను; Tx Txల;క ఆనం��ం�ెను మ#Sయ	 Tx శ#§రమ	 కcడ
"#§mణ గ>%S "లకడ%ా ఉండ�ను. 27272727 వ� Tx ఆత4ను �ా�xళమ	లk
V(fA12టCవ�  ప#S�దుz " క;ళØ6 పటC"య�వ�. 28282828 Txక; yవమ�ర¶మ	ల;
�ె>1ిJV  దరîన మనుగ\ ©̈ంA నను` ఉల�6 సమ	�� "ం12దవ� 29292929
స�దరFల�#ా, మ�లప�రFషpడగ	 �x�దునుగ�#Sd ]�� TEను ¥x#ాళమ	గ
మ�టల�డవచుdను. అతడ� చ"��P సమ�¥��ేయబ(ెను; 30303030 అత" సమ�¥�
TEట-వరక; మన మధ� నున`��. అతడ� పKవకNPQ� య	ం(ెను గనుక అత"
గర»ఫలమ	లkనుం(f అత" Zిం}సనమ	]ద ఒక" కcరFdండబ¿టBC దును అ"
�ేవ�డ� తన 31313131 �×\సుN  �ా�xళమ	లk Vడ�వ బడల�ద"య	, ఆయన శ#§రమ	
క;È6��ల�ద"య	 �x�దు మ	ందు%ా �ె>Zి��" ఆయన ప�నరF�xÍ నమ	ను
గ�#Sd �ె12uను. 32323232 ఈ P�సును �ేవ�డ� ల�12ను; �º"�I3 �¤మందరమ	
¯ా{లమ	. 33333333 �ా%ా ఆయన �ేవ�" క;(f �ారî�మ	నక; ¼̈Adంపబ(f,
ప#S��xz త4ను గ�#Sdన 9ా%ాw నమ	ను తం(fKవలన ��ం��, ]రF చూచుచు
Vనుచునున` �º"" క;మ4#SంA య	Tx`డ�. 34343434 �x�దు పరలkకమ	నక; ఎ�I�
��ల�దు; అP�ే అత(fట6 T:ను TEను  శతpK వ�లను  �ాదమ	ల�I\ంద �ాద1ీఠ
35353535 మ	%ా ఉంచువరక; వ� Tx క;(f�ారî�మ	న కcరFdండ�మ" పKభ	వ� Tx



పKభ	వ��� �ె12uను. 36363636 ]రF Zిల;వ9EZిన PÀ P�సుTE �ేవ�డ� పKభ	వ�%ాను
�×\సుN %ాను "య!ం�ెను. ఇ�� ఇW\ా P�ల; వంశ మంతయ	 ర�� f%ా
�ె>Zి��నవలsన" �ె12uను. 37373737 9ారF ఈ మ�ట V" హృదయమ	లk TUచుd��"
స�దరFల�#ా, �¤�¤! �ేతpమ" 1LతpరFను కడమ అ��సNల;లను అడ�గ%ా
38383838 1LతpరF]రF మ�రFమనసుq ��ం��, �ాపmమ�పణ "!తNమ	 పKJ9ాడ�
P�సు�×\సుN  Txమమ	న బµ1ిN స4మ	 ��ందు(f; అప�డ� ]రF ప#S��xz త4 అను
వరమ	 ��ందుదురF. 39393939 ఈ 9ా%ాw నమ	 ]క;ను ] 1ిల6 లక;ను
దూరసుÍ లంద#S�I", అన%ా పKభ	9:ౖన మన �ేవ�డ� తన±దwక; 1ి>Aన
9ా#Sకంద#S�I" �ెందున" 9ా#S�� �ె12uను. 40404040 ఇంకను అTEక Vధమ	లsౖన
మ�టల�� ¯ాm�!Ad]రF మ�రF� లగ	 ఈ తరమ	9ా#S�I 9E#?r రmణ��ందుడ"
9ా#S" ¼̈చd#Sం�ెను. 41414141 �ాబట-C  అత" 9ాక�మ	 అం%§క#SంAన9ారF బµ1ిN స4మ	
��ం��#S, ఆ ��నమందు ఇంచు!ంచు మ�డ�9Eల మం�� �ేరdబ(f#S. 42424242 �రF
అ��సNల;ల బ¢ధయందును సహ9ాసమందును, #tటMC  VరFచుటయందును �Kా రÍన
�ేయ	టయందును ఎడ�ెగక య	ం(f#S. 43434343 అప�డ� పKJ9ా"�I" భయమ	
క>%?ను. మ#Sయ	 అTEక మహ�x�ర�మ	ల;ను సూచక�I\యల;ను అ��సNల;ల
�x�#ా జ#S%?ను. 44444444 Vశ�ZింAన9ారందరF ఏకమ	%ా కc(f తమక;
క>%Sనదంతయ	 సమÌిC %ా ఉంచు ��"#S. 45454545 ఇ��య	%ాక 9ారF తమ
చరZిÍ #ాసుN లను అ!్మ, అంద#S�I" 9ా#S 9ా#S అక�ర��ల�� పంA12ట-C #S. 46464646
మ#Sయ	 9ా#³కమనసు�లsౖ పKJ��నమ	 �ే9ాలయమ	లk తపuక కcడ���నుచు
ఇంట-ంట #tటMC  VరFచుచు, �ేవ�" సుN Jంచుచు, పKజలంద#Sవలన దయ��ం��న9ా#?r
47474747 ఆనందమ	��ను "ష�పట���న హృదయమ	��ను ఆ}రమ	



ప�చుd��నుచుం(f#S. మ#Sయ	 పKభ	వ�రmణ ��ందుచున`9ా#S" అను��నమ	
9ా#S�� �ేరFdచుం(ెను.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 3అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 3అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 3అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 3

1111 పగల; మ�డ� గంటలక; �Kా రÍన�ాలమ	న 1LతpరFను ã}నును
�ే9ాలయమ	నక; ఎ�I� 9:ళØ6 చుండ%ా, 2222 ప�ట-Cన�� nదల;��" క;ంట-9ా(ైన
±క మనుషp�డ� ¹Zి��"��బడ�చుం(ెను. 9ాడ� �ే9ాలయమ	లk"�I
9:ళØ6 9ా#S" �mమడ�గ	టక; ��ందరF పKJ��నమ	 9ా"" శృం%ారమను
�ే9ాలయప� �x�రమ	TUదw  ఉంచుచు వAd#S. 3333 1LతpరFను ã}నును
�ే9ాలయమ	లk పK9Ehంప బ¢వ�నప�డ� 9ాడ� చూA �mమడ�గ%ా 4444
1LతpరFను ã}నును 9ా"" �ే#S చూAమ�తటBC  చూడ�మ"#S. 5555 9ాడ�
9ా#S±దw ఏ���న �ొరFక;న" క"12టBC చు 9ా#Sయందు లm�మ	ం�ెను. 6666
అంతట 1LతpరF9:ం(f బం%ారమ	ల; Tx±దw  ల�వ� %ా" Txక; క>%Sన�ే 
�IచుdచుTx`ను; నజ#³య	(ైన P�సు �×\సుN  Txమమ	న నడ�వ�మ" �ె1ిu 7777
9ా" క;(f�ెP� పటBC ��" ల�వT:�ెN ను; 9:ంటTE 9ా" �ాదమ	ల;ను
*లమండల;ను బలమ	 ��ం�ెను. 8888 9ాడ� ��గ	¶ న ల�A ">A న(f�ెను;
నడ�చుచు గంతpల; 9Eయ	చు �ేవ�" సుN Jంచుచు 9ా#S��కcడ
�ే9ాలయమ	లk"�I 9:æç6 ను. 9999 9ాడ� నడ�చుచు �ేవ�" సుN Jంచుట పKజలందరF
చూA 10101010 శృం%ారమను �ే9ా లయప� �x�రమ	TUదw  �mమ	��రక;
కcరFdం(fన9ాడ� �(ే అ" గ	#?N#S%S,9ా"�I జ#S%Sన �x"" చూA Vస4యమ	��
"ం(f పరవ�లsౖ#S. 11111111 9ాడ� 1LతpరFను ã}నును పటBC ��" య	ండ%ా,



పKజలందరF Vస4యnం�� ¯�లa¹నుదను మంటపమ	లk ఉన`
9ా#S±దwక; గ	ంప�%ా పరF%?JNవAd#S. 12121212 1LతpరF �º"" చూA పKజల��
ఇట6 T:నుఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, ]రF �" Vషయ��� PQందుక;
ఆశdర�పడ�చుTx`రF? మ�¯�ంతశ�IN �ేతT:ౖనను భ�IN�ేతT:ౖనను నడవను �"�I
బల!Ad నటBC %ా ]#?ందుక; మ�తటBC  �ే#S చూచుచుTx`రF? 13131313 అబµK }మ	
ఇ¯ాqక; య��Åబ	 అను9ా#S �ేవ�డ�, అన%ా మన 1ితరFల �ేవ�డ� తన
ZLవక;(ైన P�సును మ ©̈మపరAయ	Tx`డ�; ]#ాయనను అపu%SంAJ#S,

1ిల�తp ఆయనను Vడ�దల �ే¸ 14141414 ]రF ప#S�దుz డ�ను Jమంతpడ�T:ౖన
9ా"" "#ాక#SంA, నర హంతక;(ైన మనుషp�" ]క; అనుగ\ ©̈ంప�మ" అ(f%S
J#S. 15151515 ]రF y9ా¥�పJ" చం1ిJ#S %ా" �ేవ�డ� ఆయనను మృతpలలkనుం(f
ల�12ను; అందుక; �¤మ	 ¯ా{లమ	. 16161616 ఆయన Txమమంద>
VWా�సమ	మ�లమ	%ా ఆయన Txమ�¤ ]రF చూA PQ#S%Sయ	న` �""
బలపర�ెను; ఆయనవలన క>%Sన VWా�స�¤ ] అంద#SPQదుట �"�I ఈ
ప�రÞస�సÍత కల;గజ³Z2ను. 17171717 స�దరFల�#ా, ]రFను ] అ¥��ారFల;ను
�ె>యక �ేZిJర" Txక; �ె>య	ను. 18181818 అP�ే �ేవ�డ� తన �×\సుN  శ\మపడ�న"
సమసN  పKవకNలT°ట మ	ందు%ా పKచురపరAన Vషయ మ	లను ఈల�గ	
T:ర9E#?dను. 19191919 పKభ	వ� సమ	ఖమ	 నుం(f VW\ా ంJ�ాలమ	ల; వచుdనటB6 ను 20202020
]��రక; "య!ంAన �×\సుN P�సును ఆయన పంప�నటB6 ను ] �ాపమ	ల;
తp(fA9Eయబడ� "!తNమ	ను మ�రFమనసుq TUం�� JరFగ	(f. 21212121 అ"`ట-�I
క;దురFబµటB �ాలమ	ల; వచుdన" �ేవ�డ� ఆ��నుం(f తన ప#S�దz
పKవకNలT°ట ప>�Iం�ెను. అంతవరక; P�సు పరలkక "9ాZిPQ� య	ండ�ట



ఆవశ�కమ	. 22222222 ¹ÌL Pట6 T:నుపKభ	9:ౖన �ేవ�డ� Txవంట- ±క పKవకNను ]
స�దరFలలk నుం(f ]��రక; ప�ట-C ంచును; ఆయన ]�� ఏ! �ె1ిuనను
అ"` Vషయమ	లలk ]#ాయన మ�ట Vన వలsను. 23232323 ఆ పKవకN మ�ట
Vన"9ాడ� పKజలలk ఉండక;ండ సర�Txశనమగ	నT:ను. 24242424 మ#Sయ	
సమ�P�ల; nదల;��" PQందరF పKవకNల; పKవAంA#� 9ారందరF ఈ
��నమ	నుగ�#Sd పKకట-ంA#S. 25252525 ఆ పKవకNలక;ను, �ేవ�డ� అబµK }మ	�� 
సం�xనమందు భ�లkక వంశమ	ల"`య	 ఆ�ర���ంపబడ�న" �ె1ిu ]
1ితరFల�� �ేZిన "బంధనక;ను, ]రF 9ారసులsౖ య	Tx`రF. 26262626 �ేవ�డ� తన
ZLవక;" ప�ట-C ంA, ]లk పKJ9ా"" 9ా" దుషCత�మ	నుం(f మÈ6ంచుటవలన
!మ	4 Tx�ర���ంచుటక; ఆయనను nదట ]±దwక; పం12న" �ె12uను.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 4అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 4అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 4అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 4

1111 9ారF పKజల�� మ�టల�డ�చుండ%ా, య�జక;ల;ను �ే9ాలయప� అ¥�పJయ	
సదూw కయ	�ల;ను 2222 9ారF పKజ లక; బ¢¥�ంచుటయ	, P�సునుబట-C
మృతpలలkనుం(f ప�నరF �xÍ నమ	 కల;గ	న" పKకట-ంచుటయ	 చూA
కలవరప(f 9ా#S]���IవAd 3333 9ా#S" బల��x�రమ	%ా పటBC ��",
¯ాయం�ాల���నందున మరFTxట-వరక; 9ా#S" �ావ>లk ఉంA#S. 4444 9ాక�మ	
V"న9ా#Sలk అTEక;ల; న!్మ#S. 9ా#Sలk ప�రFషpల సంఖ� Pంచు!ంచు
అPదు9Eల; ఆPQను. 5555 మరFTxడ� 9ా#S అ¥��ారFల;ను 12దwల;ను WాసుN  ల;ను
PQర�షల�మ	లk కcడ���"#S. 6666 పK¥xన య�జక;(ైన అన`య	 కయపయ	,
ã}నును అలsకqందుK ను పK¥xనయ�జక;" బంధువ�లందరF 9ా#S�� కcడ



ఉం(f#S. 7777 9ారF 1LతpరFను ã}నును మధ�ను "ల;వబ¿ట-C  ]రF ఏ
బలమ	�ేత ఏ Txమమ	నుబట-C  �º"" �ేZిJర" అడ�గ%ా 8888 1LతpరF
ప#S��xz త4�� "ం(fన9ా(ై Pట6 T:నుపKజల అ¥��ారFల�#ా, 12దwల�#ా, 9999 ఆ
దురËల;"�I �ేయబ(fన ఉప�ారమ	నుగ�#Sd 9ాడ� �ే"వలన స�సÍత ��ం�ెన"
TEడ� మమ	4ను Vమ#SîంచుచుTx`రF గనుక 10101010 ]రందరFను ఇW\ా P�ల;
పKజలందరFను �ె>Zి��నవలZిన �ేమన%ా, ]రF Zిల;వ9EZినట-Cయ	,
మృతpలలkనుం(f �ేవ�డ� ల�1ినట-Cయ	 నజ#³య	(ైన P�సు�×\సుN  Txమమ	నTE
�డ� స�సÍత��ం�� ] PQదుట "ల;చుచుTx`డ�. 11111111 ఇల;6  కటBC 9ా#?rన ]రF
తృణ÷క#SంAన #ాP ఆయTE; ఆ #ాP మ�లక; తల#ాP ఆPQను. 12121212 మ#S
ఎవ"వలనను రmణ కల;గదు; ఈ Txమమ	నTE మనమ	 రmణ ��ందవలsను
%ా", ఆ�ాశమ	 �I\ంద మనుషp�లలk ఇయ�బ(fన మ#S ఏ Txమమ	న రmణ
��ందల�మ	 అT:ను. 13131313 9ారF 1LతpరF ã}నుల ¥ైర�మ	ను చూAనప�డ�
9ారF Vద�ల�" �ామరFల" గ\ ©̈ంA ఆశdర�ప(f, 9ారF P�సు��కcడ
ఉం(fన9ార" గ	#?N#S%S#S. 14141414 స�సÍత ��ం��న ఆ మనుషp�డ� 9ా#S�� కcడ
">Aయ	ండ�ట చూA P�!య	 ఎదురF �ెపuల�క��P#S. 15151515 అప�డ� సభ
9:ల;ప>�I ��ండ" 9ా#S �ాజj® 1ింA తమలk�xమ	 ఆలkచన �ేZి 16161616 ఈ
మనుషp�లను మన�¤! �ేయ	దమ	? 9ా#S�ేత పKZిదz���న సూచక�I\య �ేయ
బ(fయ	న`ద" PQర�షల�మ	లk �ాప�రమ	న` 9ా#S కంద#S�I సuషC�¤, అ��
జరFగల�ద" �ెపuజ 17171717 అPనను ఇ�� పKజలలk ఇంక
9ా�1ింపక;ండ�ట�?rఇక]దట ఈ Txమమ	నుబట-C  P� మనుషp�ల��T:ౖనను
మ�టల�డ కcడద" మనమ	 9ా#S" బ¿దరF12టCవలsన" �ెప���"#S. 18181818 అప�డ�



9ా#S" 1ి>1ింA]రF P�సు Txమమ	నుబట-C  PQంతమ�తKమ	ను
మ�టల�డకcడదు, బ¢¥�ంపనుకcడద" 9ా#S�ాజj® 1ింA#S. 19191919 అందుక;1LతpరFను
ã}నును 9ా#S"చూA �ేవ�" మ�ట VనుటకంటM ] మ�ట Vనుట �ేవ�"
దృÌిC �I Tx�యమ�? ]#³ �ెప�(f; 20202020 �¤మ	 కన`9ాట-" Vన`9ాట-" �ెపuక
య	ండల�మ" 9ా#S�I ఉతN ర!Ad#S; 21212121 పKజలందరF జ#S%Sన �x""గ�#Sd �ేవ�"
మ ©̈మపరచుచుం(f#S గనుక సభ9ారF పKజలక; భయప(f, �#S" h�fంచు
Vధ�¤!య	 కను%tన ల�క �#S" గట-C %ా బ¿ద#SంA Vడ�దల�ేZి#S. 22222222 స�సÍ
పరచుట అను ఆ సూచక�I\య PQవ" Vషయమ	లk �ేయబ(ెT° 9ాడ�
నల;వ�� ఏండ6 కంటM ఎక;�వ వయసుq గల9ాడ�. 23232323 9ారF Vడ�దల TUం�� తమ
స�జనుల±దwక; వAd, పK¥xనయ�జక;ల;ను 12దwల;ను తమ�� �ె1ిuన
మ�టల న"`ట-" 9ా#S�I �ె>1ి#S. 24242424 9ారF V", P�క మనసుq�� �ేవ�"�IటB6
ëగ¶ర%ా nఱ12ట-C #S. Tx�x, వ� ఆ�ాశమ	ను భ�!" సమ	దKమ	ను 9ాట-లk"
సమసNమ	ను కల;గజ³Zిన9ాడవ�. 25252525 అన�జనుల; ఏల అల6 #S �ేZి#S?
పKజలsందుక; వ�రÍ���న ఆలkచనల; 12టBC ��"#S? 26262626 పKభ	వ�]దను ఆయన
�×\సుN ]దను3 భ�#ాàల; ల�A#S, అ¥��ారFల;ను ఏకమ	%ా కcడ���"#S అ"
వ� ప#S��xz త4�x�#ా మ� తం(fKయ	  ZLవక;డ�T:ౖన �x�దు T°ట
ప>�IంAJV. 27272727 ఏV జరFగవలsన"  హసNమ	ను  సంకలuమ	ను మ	ందు
"రÞPం�ెT°, 28282828 9ాట- న"`ట-" �ేయ	ట�?r వ� అ�ÌL�IంAన  ప#S�దz
ZLవక;(ైన P�సునక; V#�ధమ	%ా Á̈#�దును ��ంJ 1ిల�తpను
అన�జనుల��ను ఇW\ా P�ల; పKజల��ను ఈ పటCణమందు "జమ	%ా
కcడ���"#S. 29292929 పKభ	9ా, ఈ సమయమ	నందు 9ా#S బ¿ద#Sంప�ల; చూA 30303030



#�గ	లను స�సÍపరచుటక;ను,  ప#S�దz  ZLవక;(ైన P�సు Txమమ	 �x�#ా
సూచక �I\యలను మహ�x�ర�మ	లను �ేయ	 టక;ను  �ెP� �xAయ	ండ%ా,
 �xసుల; బహÑ ¥ైర�మ	%ా  9ాక�మ	ను బ¢¥�ంచునటB6  అనుగ\ ©̈ంచుమ	.
31313131 9ారF �Kా రÍన�ేయ%ాTE 9ారF కc(f య	న` �bటB కం1ిం�ెను; అప�డ�
9ారందరF ప#S ��xz త4�� "ం(fన9ా#?r �ేవ�" 9ాక�మ	ను ¥ైర�మ	%ా బ¢¥�ంA#S.
32323232 Vశ�ZింAన9ారందరFను ఏకహృదయమ	ను ఏ�ాత4య	 గల9ా#?r య	ం(f#S.
ఎవడ�ను తనక; క>%Sన 9ాట-లk ఏ��య	 తనద" అను��నల�దు; 9ా#S�I
క>%Sనదంతయ	 9ా#S�I సమÌిC %ా ఉం(ెను. 33333333 ఇ��య	%ాక అ��సNల;ల; బహÑ
బలమ	%ా పKభ	9:ౖన P�సు ప�నరF�xÍ నమ	ను గ�#Sd ¯ాm�!Ad#S. �ైవకృప
అంద#Sయందు అ¥�కమ	%ా ఉం(ెను. 34343434 భ�మ	లsౖనను ఇండ6 Pనను
క>%Sన9ారందరF 9ాట-" అ!్మ, అ!్మన 9ాట- 9:ల�ెAd అ��సNల;ల
�ాదమ	ల±దw 12టBC చు వAd#S. 35353535 9ారF పKJ9ా"�I 9ా"9ా" అక�ర��ల��
పంA12ట-C #S గనుక 9ా#Sలk ఎవ"�I" ��దువల�క��PQను. 36363636 క;పKలk ప�ట-Cన
ల��య	డగ	 ãZLప� అను ఒక డ�ం(ెను. ఇత"�I అ��సNల;ల;, ¼̈చd#Sక
ప�తpK డ� అ" అరÍ!చుd బర`బµ అను 1LరF 12ట-Cయ	ం(f#S. ఇతడ�
భ�!గల9ా(ై య	ం(f �x"" అ!్మ 37373737 �x" 9:ల�ెAd అ��సNల;ల
�ాదమ	ల±దw 12టMCను.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 5అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 5అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 5అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 5

1111 అనయ అను ఒక మనుషp�డ� తన ´µర�PQ�న స1ీu#ా�� ఏక���
��లమ��4ను. 2222 ´µర� PQరFకTE 9ాడ� �x" 9:లలk ��ంత �xచు��" ��ంత



�ెAd అ��సNల;ల �ాదమ	ల±దw 12టMCను. 3333 అప�డ� 1LతpరF అనయ�, 
భ�! 9:లలk ��ంత �xచు��" ప#S ��xz త4ను ¹సప�చుdటక; ¯ా�xను
ఎందుక;  హృదయ మ	ను 1LK#³1ిం�ెను.? 4444 అ�� ±దw  నున`ప�డ� �ే
గ�x? అ!్మన 1ిమ4ట అ��  వశ��� య	ండల��x? PQందుక; ఈ సంగJ 
హృదయమ	లk ఉ�ేw hంచు ��Tx`వ�? వ� మనుషp�ల�� �ాదు �ేవ�"��TE
అబదzమ� 5555 అనయ PÀ మ�టల; VనుచుTE ప(f �Kా ణమ	 Vడ�వ%ా
V"న9ా#S కంద#S�I" !గ	ల భయమ	 క>%?ను; 6666 అప�డ� పడ�చు 9ారF ల�A
9ా"" బటC�� చుట-C  ¹Zి��"��P �ాJ12ట-C #S. 7777 ఇంచు!ంచు మ�డ� గంటల
ZLపట-�I 9ా"´µర� జ#S%Sన�� PQరFగక లkప>�I వ�ెdను. 8888 అప�డ� 1LతpరF]రF
ఆ భ�!" ఇంత�³ అ!్మJ#ా Tx�� �ెప�మ" ఆ��ను అ(f%?ను. అందు�ా��
అవ�ను ఇంత�³ అ" �ె12uను. 9999 అందుక; 1LతpరFపKభ	వ�±క� ఆత4ను
Wó¥�ంచుటక; ]#?ందుక; ఏ�×భVంAJ#S? ఇ��%�  12"!ట-" �ాJ12ట-Cన9ా#S
�ాదమ	ల; 9ా�IటTE య	న`V; 9ారF "ను`ను ¹Zి��" ��వ�దుర" ఆ���¾
10101010 9:ంటTE ఆ�� అత" �ాదమ	ల±దw ప(f �Kా ణమ	 V(f�ెను. ఆ
పడ�చు9ారF, లkప>�I వAd, ఆ�� చ"��Pన�� చూA, ఆ��ను
¹Zి��"��P, ఆ�� 12"!ట-±దw �ాJ12ట-C #S. 11111111 సంఘమంతట-�I", ఈ
సంగతpల; V"న9ా#Sకంద#S�I" !గ	ల భయమ	 క>%?ను. 12121212 పKజలమధ�
అTEక���న సూచక�I\యల;ను మహ �x�ర�మ	ల;ను అ��సNల;ల�ేత
�ేయబడ�చుం(ెను. మ#Sయ	 9ారందరF ఏకమనసు�లsౖ ¯�లa¹ను మంటప
మ	లk ఉం(f#S. 13131313 కడమ9ా#Sలk ఎవడ�ను 9ా#S�� క>Zి ��నుటక; �ె%Sంపల�దు
%ా" 14141414 పKజల; 9ా#S" ఘనపరచు చుం(f#S. ప�రFషpల;ను ZీN �ల;ను అTEక;ల;



మ#SPQక;�వగ VWా�సులsౖ పKభ	వ� పmమ	న �ేరdబ(f#S. 15151515 అందు �ేత 1LతpరF
వచుdచుండ%ా జనుల; #�గ	లను �ధులలk"�I �ెAd, 9ా#Sలk ఎవ"]దT:ౖనను
అత" డPQ�నను పడవలsన" మంచమ	ల]దను పరFప�ల]దను 9ా#S"
ఉంA#S. 16161616 మ#Sయ	 PQర�షల�మ	 చుటBC నుండ� పటCణమ	ల జనుల; #�గ	లను
అపV�xK త4ల�ేత 1ీ(fంప బ(fన 9ా#S" ¹Zి��" కc(fవAd#S. 9ారందరF
స�సÍత ��ం��#S. 17171717 పK¥xనయ�జక;డ�ను అత"�� కcడ ఉన`9ారంద రFను,
అన%ా సదూw కయ	�ల �ెగ9ారF ల�A మతqరమ	�� "ండ���" 18181818 అ��సNల;లను
బల��x�రమ	%ా పటBC ��" పటCణప� �ెర¯ాలలk ఉంA#S. 19191919 అP�ే పKభ	వ�
దూత #ాJK9Eళ ఆ �ెర¯ాల తల;ప�ల; ¬Zి 9ా#S" 9:ల;ప>�I ¬Zి��" వAd]రF
9:È6  �ే9ాలయమ	లk "ల;వబ(f 20202020 ఈ yవమ	నుగ�#Sdన మ�టల"`య	
పKజల�� �ెప�డ" 9ా#S�� అT:ను. 21212121 9ా#ామ�ట V", �ెల6 9ార%ాTE
�ే9ాలయమ	లk"�I 9:È6  బ¢¥�ంచుచుం(f#S. పK¥xన య�జక;డ�ను అత"��కcడ
నున` 9ారFను వAd, మ} సభ9ా#S" ఇW\ా P�Úయ	ల 12దwలనంద#S"
1ిల;వనం1ింA9ా#S" ��డ���" రండ" బంట:K తpలను �ెర¯ాలక; పం1ి#S. 22222222
బంట:K తpల; అక�(f�I 9:È6నప�డ� 9ారF �ెర ¯ాలలk కనబడనందున J#S%SవAd
23232323 �ెర¯ాల బహÑ భదKమ	%ా మ�Zియ	ండ�టయ	, �ావ>9ారF తల;ప�ల
మ	ందర ">Aయ	ండ�టయ	 చూAJVు %ా" తల;ప�ల; ¬Zినప�డ� లkపల
మ���క(ైనను కనబడల�ద" 9ా#S�I �ె>1ి#S. 24242424 అంతట �ే9ాలయప�
అ¥�పJయ	 పK¥xన య�జక;ల;ను ఆ మ�టల; V"ఇ�� P�మవ�T° అ" 9ా#S
Vషయ��� PQటB��చక య	ం(f#S. 25252525 అప�డ� ఒకడ� వAdఇ��%� ]రF
�ెర¯ాలలk 9EPంAన మనుషp�ల; �ే9ాలయమ	లk ">A పKజలక;



బ¢¥�ంచుచుTx`ర" 9ా#S�I �ెల;ప%ా 26262626 అ¥�పJ బంట:K తpల�� కcడ ��P,
పKజల; #ాళ6�� ��టBC దు#³¹ అ" భయప(f, బల��x�రమ	 �ేయకP� 9ా#S"
¬Zి��" వ�ెdను. 27272727 9ా#S" ¬Zి��" వAd సభలk "ల;వబ¿టC%ా 28282828

పK¥xనయ�జక;డ� 9ా#S" చూA]రF ఈ Txమమ	నుబట-C  బ¢¥�ంపకcడdద"
�¤మ	 ]క; ఖం(fతమ	%ా ఆజj® 1ింపల��x? ఇ��%� ]రF PQర�షల�మ	ను ]
బ¢ధ�� "ం1ి, PÀ మనుషp�" హత� మ�]���I �ేవలsన" ఉ�ేw hంచుచుTx`ర"
�ె12uను. 29292929 అందుక; 1LతpరFను అ��సNల;ల;నుమనుషp� లక; �ాదు �ేవ�"�³
�¤మ	 లkబడవలsను గ�x. 30303030 ]రF మ�Ö నున 9EKల�డ9EZి సంహ#SంAన P�సును
మన 1ితరFల �ేవ�డ� ల�12ను. 31313131 ఇW\ా P�ల;నక; మ�రFమనసుqను �ాప
mమ�పణను దయ�ేయ	ట�?r �ేవ�(xయనను అ¥�పJ" %ాను రmక;"%ాను తన
ద�fణహసNబలమ	�ేత ¼̈AdంA య	Tx`డ�. 32323232 �¤మ	ను, �ేవ�డ� తనక;
V¥ేయ	లsౖన 9ా#S�I అనుగ\ ©̈ంAన ప#S��xz త4య	, ఈ సంగతpలక; ¯ా{ల���
య	Tx`మ" �ె1ిu#S. 33333333 9ారF ఈ మ�ట V" అ�x�గ\హమ	 �ెచుd��" �#S"
చంప ను�ేw hంచ%ా 34343434 సమసN  పKజలవలన ఘనత TUం��న9ాడ�ను
ధర4Wా¯�N  ప�ేశక;డ�T:ౖన గమÚP�లను ఒక ప#Sసయ	�డ� మ}సభలk ల�Aఈ
మనుషp�లను ��ంత ZLప� 9:ల;పల ఉంచుడ" ఆజj® 1ింA 9ా#S�� ఇట6 T:ను 35353535
ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, PÀ మనుషp�ల Vషయ��� ]#³! �ేయబ¢వ�చుTx`#�
జjగ\తN సుమం(f. 36363636 ఈ ��నమ	లక; మ	నుప� థూ�x ల�A �xTUక %tపu 9ాడన"
�ెప���T:ను; ఇంచు!ంచు ననూ`రFమం�� మనుషp�ల; 9ా"�� క>Zి ��"#S,
9ాడ� చంపబ(ెను, 9ా"�I లkబ(fన 9ారందరFను �ెద#S వ�రFÍ లsౖ#S. 37373737 9ా"�I
తరF9ాత జనసంఖ� ��నమ	లలk గ>లయ	(ైన య��x అను ఒకడ� వAd,



పKజలను తన�� కcడ JరFగ	బµటB�ేయ 1LK#³1ిం�ెను; 9ాడ�కcడ నhం�ెను,
9ా"�I లkబ(fన9ారందరFను �ెద#S ��P#S. 38383838 �ాబట-C  TEను ]��
�ెప�న�ేమన%ాఈ మనుషp�ల జo>�I ��క 9ా#S" V(fA12టBC (f. ఈ ఆలk
చనPQ�నను ఈ �ార����నను మనుషp�లవలన క>%Sన �xPQTx అ��
వ�రÍమగ	ను. 39393939 �ేవ�"వలన క>%Sన�xPQTx ]రF 9ా#S" వ�రÍపరచల�రF;
]#tక9Eళ �ేవ�"�� ��#ాడ�9ారవ�దురF సు]. 40404040 9ారత" మ�టక;
సమ4JంA, అ��సNల;లను 1ి>1ింA ��ట-C ంAP�సు Txమ మ	నుబట-C
బ¢¥�ంపకcడద" ఆజj® 1ింA 9ా#S" Vడ�దల �ేZి#S. 41414141 ఆ Txమమ	��రక;
అవమ�నమ	 ��ందుటక; �ాతpK ల" PQంచబ(fనందున 9ారF సం��Ìించుచు
మ}సభ PQదుటనుం(f 9:È6��P 42424242 పKJ��నమ	 �ే9ాలయమ	లkను
ఇంట-ంటను మ�నక బ¢¥�ంచుచు, P�ZL �×\సN " పKకట-ంచుచుం(f#S.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 6అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 6అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 6అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 6

1111 ఆ ��నమ	లలk hషp�ల సంఖ� VసN #Sంచుచున`ప�డ� అను��న ప#Sచర�లk
తమలk" Vధవ#ాండKను Aన`చూప� చూAర" ¼̈áKయ	ల]ద %§\క;´µష
మ�టµ6 డ� య�దుల; సణ	గ¯ా%S#S. 2222 అప�డ� పం(ెKండ�గ	రF అ��సNల;ల;
తమ±దwక; hషp�ల సమ�హమ	ను 1ి>A�¤మ	 �ేవ�" 9ాక�మ	
బ¢¥�ంచుట మ�", ఆ}రమ	 పంA12టBC ట య	కNమ	�ాదు. 3333 �ాబట-C
స�దరFల�#ా, ఆత4��ను జj® నమ	��ను "ండ���" మంA1LరF ��ం��న
P�డ�గ	రF మనుషp�లను ]లk ఏరuరచు��ను(f. �¤మ	 9ా#S" ఈ ప"�I
"య!ంతpమ	; 4444 అP�ే �¤మ	 �Kా రÍనయందును 9ాక�ప#Sచర�యందును



ఎడ�ెగక య	ందుమ" �ె1ిu#S. 5555 ఈ మ�ట జనసమ�హమంతట-�I
ఇషC���నందున 9ారF, VWా�సమ	��ను ప#S��xz త4��ను "ండ���"న9ా(ైన
Z2N ఫను, Óి>ప�, ��K ��రF, �ా T°రF, ¬¹ను, ప#?4Txసు, య�దుల
మతపKVషpC డ�ను అంJ±కయ9ాడ�ను అగ	 ��ల�సు అను 9ా#S" ఏరu
రచు��" 6666 9ా#S" అ��సNల;లPQదుట "ల;వబ¿ట-C #S; �రF �Kా రÍన�ేZి 9ా#S]ద
�ేతpల;ంA#S. 7777 �ేవ�" 9ాక�మ	 పKబల��� hషp�ల సంఖ� PQర�ష ల�మ	లk
బహÑ%ా VసN #Sం�ెను; మ#Sయ	 య�జక;లలk అTEక;ల; VWా�సమ	నక;
లkబ(f#S. 8888 Z2N ఫను కృప��ను బలమ	��ను "ం(fన9ా(ై పKజల మధ�
మహ�x�ర�మ	లను %tపu సూచక �I\యలను �ేయ	చుం(ెను. 9999 అప�డ�
>బ¿#§Nనులదనబ(fన సమ�జమ	 లkను, క;#³య	ల సమ�జమ	లkను,
అలsకqం��Kయ	ల సమ�జమ	లkను, �I>�Iయనుం(fయ	 ఆZియనుం(fయ	
వAdన9ా#Sలkను, ��ందరF వAd Z2N ఫన 10101010 మ�టల�డ�టయందు అతడ�
అగపరAన జj® నమ	ను అత"" 1LK#³1ింAన ఆత4ను 9ా#?��#Sంపల�క��P#S. 11111111
అప�డ� 9ారF�డ� ¹ÌL]దను �ేవ�"]దను దూషణ9ాక�మ	ల; పల;క%ా
�¤మ	 Vంట-మ" �ెప�టక; మనుషp�లను క;దురFd��" 12121212 పKజలను 12దwలను
WాసుN  లను #³1ి అత"]���I వAd 13131313 అత"" పటBC ��" మ}సభ ±దwక;
¬Zి��"��P అబదzప� ¯ా{లను "ల;వబ¿ట-C #S. 9ారFఈ మనుషp�(ెప�డ�ను
ఈ ప#S�దz  సÍలమ	నక;ను మన ధర4 WాసN �మ	నక;ను V#�ధమ	%ా వ 14141414 ఈ
నజ#³య	(ైన P�సు ఈ �bటBను �ాడ��ేZి, ¹ÌL మన�IAdన ఆ�xరమ	లను
మ�రFdన" �డ� �ెపu%ా �¤మ	 Vంట-మ"#S. 15151515 సభలk కcరFdన` 9ారందరF
అత"9:ౖప� �ే#Sచూడ%ా అత" మ	ఖమ	 �ేవదూత మ	ఖమ	వలs 9ా#S�I



కనబ(ెను.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 7అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 7అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 7అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 7

1111 పK¥xనయ�జక;డ�ఈ మ�టల; "జ�¤Tx అ" అ(f%?ను. 2222 అందుక; Z2N ఫను
�ె1ిuన�ేమన%ాస�దరF ల�#ా, తండ�K ల�#ా, Vను(f. మన 1ితరF(ైన
అబµK }మ	 }#ానులk �ాప�రమ	ండక మ	నుప� ��¯���త!యలk
ఉన`ప�డ� మ ©̈మగల �ేవ�డ 3333 వ�  �ేశమ	ను  స�జనమ	ను V(fA
బయల;�ే#S, TEను క; చూ1ింపబ¢వ� �ేశమ	నక; రమ4" అత"�� �ె12uను. 4444
అప�డతడ� కÚwయ	ల �ేశమ	ను V(fA��P }#ానులk �ాప�రమ	ం(ెను.
అత" తం(fK చ"��Pన తరF9ాత, అక�డ నుం(f ]#Sప�డ� �ాప�రమ	న` PÀ
�ేశమందు "వZించుట�?r �ేవ� 5555 ఆయన ఇందులk అత"�I �ాదమ	 పటBC నంత
భ�!T:ౖనను ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఇయ�క, అత"�I క;మ�రFడ� ల�నప�డ� అత"�I",
అత" తరF9ాత అత" సం�xనమ	నక;ను �º"" ¯ా�¥ºనపరతpన" అత"�I
9ా%ాw నమ	 �ేZ2ను. 6666 అP�ే �ేవ�డ� అత" సం�xనమ	 అన��ేశమందు
పర9ాసు లగ	దుర"య	, ఆ �ేశసుÍ ల; ననూ`రF సంవతqరమ	ల మటBC క;
9ా#S" �xస�మ	నక; లkపరFచు��" బµధ 12టBC దుర"య	 �ె12uన 7777 మ#Sయ	
�ేవ�డ�ఏ జనమ	 నక; 9ారF �xసులsౖ య	ందు#� ఆ జనమ	ను TEను Vమరî
�ేయ	దున"య	, ఆ తరF9ాత 9ారF వAd ఈ �bటనను` ZLVంతpర"య	
�ె12uను. 8888 మ#Sయ	 ఆయన సున`J Vషయ���న "బంధన అత"
కనుగ\ ©̈ం�ెను. అతడ� ఇ¯ాqక;ను క" ఆ "బంధన ��ప�న ఎ"!దవ
��నమందు అత "�I సున`J�ేZ2ను; ఇ¯ాqక; య��Åబ	ను య��Åబ	 ప"`దwరF



%�తKకరNలను క" 9ా#S�I సున`J �ేZి#S. 9999 ఆ %�తKకరNల; మతqరప(f, ãZLప�ను
ఐగ	ప�N లk"�I ��వ�టక; అ!్మ9EZి#S%ా", �ేవ�డత"�I ��(ైయ	ం(f అత"
శ\మల"`ట-లkనుం(f త1ిuంA 10101010 దయను జj® నమ	ను ఐగ	ప�N  #ాజ?ౖన
ఫ#�PQదుట అత"�I అను గ\ ©̈ంAనందున ఫ#� ఐగ	ప�N నక;ను తన
Pంట-కంతట-�I" అత"" అ¥�పJ%ా "య!ం�ెను. 11111111 తరF9ాత ఐగ	ప�N
�ేశమంతట-�I" కTxను �ేశమంతట-�I" కరవ�ను బహÑ శ\మయ	వ�ెdను గనుక
మన 1ితరFలక; ఆ}రమ	 ల�క��PQను. 12121212 ఐగ	ప�N లk ¥xన�మ	 కలద"
య��Åబ	 V", మన 1ితరFలను అక�(f�I nదట- ¯ా#S పం12ను. 13131313 9ారF
#?ండవ¯ా#S వAdనప�డ� ãZLప� తన అన`దమ	4లక; తను` �ె>యజ³Zి
��T:ను; అప�డ� ãZLప� ±క� వంశమ	 ఫ#�క; �ె>యవ�ెdను. 14141414 ãZLప�
తన తం(fKPQ�న య��Åబ	ను తన స�జనులంద#S" 1ిల;వనం12ను; 9ారF
(ెబË��యPదు గ	రF 15151515 య��Åబ	 ఐగ	ప�N నక; 9:æç6 ను; అక�డ అతడ�ను మన
1ితరFల;ను చ"��P అక�డ నుం(f Ì2�?మ	నక; �ేబ(f, 16161616 Ì2�?మ	లk"
హ¹రF క;మ�రFల±దw అబµK  }మ	 9:లPAd��"న సమ�¥�లk ఉంచబ(f#S.
17171717 అP�ే �ేవ�డ� అబµK }మ	నక; అనుగ\ ©̈ంAన 9ా%ాw న �ాలమ	
స]1ింAన��ల�� పKజల; ఐగ	ప�N లk V¯ాN రమ	%ా వృ��z  ��ం��#S. తpదక;
ãZLప�ను ఎరFగ" 9E#tక#ాà ఐగ	ప�N ను ఏలTxరం� 18181818 ఇతడ� మన
వంశసుÍ ల PQడల కపటమ	%ా పKవ#SNంA 19191919 తమ h�వ�ల; బKదుకక;ండ 9ా#S"
బయట �ార9Eయవలsన" మన 1ితరFలను బµధ 12టMCను. 20202020 ఆ �ాలమందు
¹ÌL ప�టMCను. అతడ� ��వ�సుందరF(ై తన తం(fK Pంట మ�డ� T:లల; 12ంచ
బ(ెను. 21212121 తరF9ాత అతడ� బయట �ార9Eయబ(fనప�డ� ఫ#� క;మ�#?N అత""



¬Zి��" తన క;మ�రF"%ా 12ంచు ��T:ను. 22222222 ¹ÌL ఐగ	1ీNయ	ల సకల
Vద�లను అభ�ZింA, మ�టలయందును �ార�మ	లయందును పK�ణ	(ై
య	ం(ెను. 23232323 అత"�I నల;వ�� ఏండ�6  "ండవAdనప�డ� ఇW\ా P�Úయ	లsౖన
తన స�దరFలను చూడవలsనన` బ	��z  ప�టMCను. 24242424 అప�డ� 9ా#Sలk ఒకడ�
అTx�యమ	 ననుభVంచుట అతడ� చూA, 9ా"" ర�fంA బµధప(fన9ా"
పmమ	న ఐగ	1ీNయ	" చం1ి పKJ�ారమ	�ేZ2ను. 25252525 తన �x�#ా తన
స�దరFలక; �ేవ�డ� రmణ దయ�ేయ	చున` సంగJ 9ారF గ\ ©̈ంతpర"
అతడ� తలం�ెను %ా" 9ారF గ\ ©̈ంప#?r#S. 26262626 మరFTxడ� ఇదwరF ��టµ6 డ�చుండ%ా
అతడ� 9ా#S" చూA అయ�ల�#ా, ]రF స�దరFల;; ]#?ందుక; ఒక"��కడ�
అTx�యమ	 �ేZి��నుచుTx`ర" �ె1ిu 9ా#S" సమ�¥xనపరచ ¸�ెను. 27272727
అPనను తన ��రFగ	9ా"�I అTx�యమ	 �ేZిన9ాడ�మ� ]ద అ¥��ా#S"%ాను
¬రu#S"%ాను "ను` "య!ంAన 9ా(ెవడ�? 28282828 వ� "న` ఐగ	1ీNయ	"
చం1ినటBC  నను`ను చంపదలAయ	Tx`9ా అ" అత"" ��K Zి9EZ2ను. 29292929 ¹ÌL
ఆ మ�ట V" �ా#S��P !�x�ను �ేశమ	లk పర�ేhPQ�య	ం(f, అక�డ ఇదwరF
క;మ�రFలను కT:ను. 30303030 నల;వ�� ఏండ6 Pన 1ిమ4ట ZీTxP
పర��xరణ�మందు ఒక ��దలk" అ%S`జj�లలk ఒక �ేవదూత అత"కగప(ెను.
31313131 ¹ÌL చూA ఆ దరîనమ	 నక; ఆశdర�ప(f �x" "�x"ంA చూచుటక;
దగ¶రక; #ా%ా 32323232 TEను  1ితరFల �ేవ�డను, అబµK }మ	 ఇ¯ాqక; య��Åబ	ల
�ేవ�డను అ" పKభ	వ� 9ాక;� Vనబ(ెను గనుక ¹ÌL వణ�I, "�x"ంA
చూచుటక; �ె%Sంప ల�దు. 33333333 అందుక; పKభ	వ� �ెప�ల; Vడ�వ�మ	; వ�
">Aయ	న`�bటB ప#S�దzభ�!. 34343434 ఐగ	ప�N లk నున` Tx పKజల దురవసÍను



TEను "�x"ంA చూAJ"; 9ా#S మ�ల;గ	 Vంట-"; 9ా#S" V(f1ించుటక;
��%SవAd య	Tx`ను; రమ	4, TE"ప�డ� "ను` ఐగ	ప�N నక; పంప�దున"
అత"�� �ె12uను. 35353535 అ¥��ా#S"%ాను ¬రu#S"%ాను "ను`
"య!ంAన9ా(ెవడ" 9ారF "#ాక#SంAన PÀ ¹ÌLను అత"�I ��దలk
కనబ(fన �ేవదూత �x�#ా �ేవ�డ� అ¥��ా#S" %ాను V¹చక;"%ాను
"య!ంA పం12ను 36363636 ఇతడ� ఐగ	ప�N లkను ఎఱÃసమ	దKమ	లkను నల;వ��
ఏండ�6  అరణ�మ	లkను మహ�x�ర�మ	లను సూచక �I\యలను �ేZి 9ా#S"
��డ���" వ�ెdను. 37373737 Txవంట- ±క పKవకNను �ేవ�డ� ] స�దరF లలk
]క; ప�ట-C ంచును అ" ఇW\ా P�Úయ	ల�� �ె1ిuన ¹ÌL Pత(ే. 38383838 ZీTxP
పర�తమ	]ద తన�� మ�టల�(fన �ేవదూత��ను మన 1ితరFల��ను
అరణ�మ	లk" సంఘమందు ఉం(f మన�Iచుdటక; yవ9ాక�మ	లను
¬Zి��"న9ా(fత(ే. 39393939 ఇత"�I మన 1ితరFల; లkబడTUల6 క Pత"" ��K Zి9EZి,
తమ హృదయమ	లలk ఐగ	ప�N నక; ��%�#Sన 9ా#?r 40404040 మ�క; మ	ందు
నడ�చునట-C  �ేవతలను మ�క; �ేయ	మ	; ఐగ	ప�N  �ేశమ	లkనుం(f మనలను
��డ���" వAdన PÀ ¹ÌL P�మ�PQT° మ�క; �ె>యద" అహ#�ను��
అ"#S. 41414141 ఆ ��నమ	లలk 9ా#tక దూడను �ేZి��" ఆ Vగ\హమ	నక; బ>
న#SuంA, తమ �ేతpల�� "#S4ంAన 9ాట-యందు ఉల6 ZింA#S. 42424242 అందుక;
�ేవ�డ� 9ా#S�I Vమ	 ఖు(ై ఆ�ాశZ2ౖన�మ	ను ZLVంచుటక; 9ా#S" V(fA12టMCను.
ఇందుక; పKమ�ణమ	%ా పKవకNల గ\ంథమందు ఈల�గ	
9Kా యబ(fయ	న`��.ఇW\ా P�ల; ఇంట-9ారల�#ా]ర 43434343 ]రF ప��ంచుటక;
�ేZి��"న పKJమలsౖన nలaక; గ	(xరమ	ను #tంâాయను �ేవత±క�



నmతKమ	ను ¹Zి��" ��J#S గనుక బబ	లkను ఆవ>�I !మ	4ను
��"��PQదను. 44444444 అతడ� చూAన మ���#S��ప�న �x" �ేయవలsన" ¹ÌL��
�ె1ిuన9ాడ� ఆజj® 1ింAన పK�ారమ	, ¯ాm�ప�గ	(xరమ	 అరణ�మ	లk మన
1ితరFల±దw ఉం(ెను. 45454545 మన 1ితరFల; తమ 12దwల�ేత �x"" ¬Zి��"న
9ా#?r, �ేవ�డ� తమ PQదుటనుం(f 9:ళ6%tట-Cన జనమ	లను 9ారF
¯ా�¥ºనపరచు��న`ప�డ�, PQ�షpవ��కcడ ఈ �ేశమ	లk"�I �x""
¬Zి��"వAd#S. అ�� �x�దు ��నమ	లవరక; ఉం(ెను. 46464646 అతడ� �ేవ�"
దయ��ం�� య��Åబ	±క� �ేవ�" "9ాససÍలమ	 కటC%�#?ను. 47474747 అP�ే
¯�లa¹ను ఆయన��రక; మం��రమ	 కట-C ం�ెను. 48484848 అPనను ఆ�ాశమ	 Tx
Zిం}సనమ	 భ�! Tx �ాద1ీఠమ	 ]రF Tx��రక; ఏల�ట- మం��రమ	
కటBC దురF?Tx VW\ా ంJ సÍల�¤��? 49494949 ఇవ"`య	 Tx హసNకృతమ	ల; �ా9ా? అ"
పKభ	వ� �ెప�చుTx`డ� 50505050 అ" పKవకN ప>�Iన పK�ారమ	 స#��న`తpడ� హసN
కృ�xలయమ	లలk "వZింపడ�. 51515151 మ	ష�రFల�#ా, హృదయమ	లను �ెవ�లను
�ేవ�" 9ాక�మ	నక; లkపరచTUల6 "9ారల�#ా, ] 1ితరFలవలs ]రFను
ఎల6 ప�డ� ప#S��xz త4ను ఎ��#SంచుచుTx`రF. 52525252 ] 1ితరFల; పKవకNలలk
ఎవ"" ©̈ంZింపక య	ం(f#S? ఆ Jమంతp" #ాకనుగ�#Sd మ	ందు
�ె>1ిన9ా#S" చం1ి#S. ఆయనను ]రF ఇప�డ� అపu%SంA హత� �ేZిన9ా#?rJ#S.
53535353 �ేవదూతల �x�#ా "య!ంపబ(fన ధర4WాసN �మ	ను ]రF ��ం��J#S%ా"
�x"" %?r��నల�ద" �ె12uను. 54545454 9ా#§ మ�టల; V" �Åపమ	�� మం(fప(f
అత"" చూA పండ�6 ��#S�I#S. 55555555 అP�ే అతడ� ప#S��xz త4�� "ండ���"న9ా(ై
ఆ�ాశమ	9:ౖప� �ే#SచూA, �ేవ�" మ ©̈మను P�సు �ేవ�" క;(f�ారî�మందు



">A య	ండ�టను చూA 56565656 ఆ�ాశమ	 �ెరవబడ�టయ	, మనుష�క;మ�రFడ�
�ేవ�" క;(f�ారî�మందు ">A య	ండ�టయ	 చూచుచుTx`న" �ె12uను. 57575757
అప�డ� 9ారF 12దw  �³కల;9EZి �ెవ�ల; మ�Zి��" P�కమ	%ా అత"]దప(f 58585858
పటCణప� 9:ల;ప>�I అత"" 9:ళ6%tట-C , #ాళØ6  రFV్వ చం1ి#S. ¯ా{ల; ¯êల; అను

ఒక ¸°వను" �ాదమ	ల±దw తమ వసN �మ	ల; 12ట-C #S. 59595959 పKభ	వ�ను గ�#Sd
nర12టBC చుP�సు పKభ	9ా, Tx ఆత4ను �ేరFd��నుమ" Z2N ఫను
పల;క;చుండ%ా 9ారF అత"" #ాళ6�� ��ట-C #S. 60606060 అతడ� ¹�ాళ�6 " పKభ	9ా,
9ా#S]ద ఈ �ాపమ	 ¹పక;మ" %tపu శబwమ	�� ప>�?ను; ఈ మ�ట ప>�I
"��Kం�ెను. ¯êల; అత" �xవ�నక; సమ4Jం�ెను.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 8అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 8అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 8అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 8

1111 ఆ �ాలమందు PQర�షల�మ	లk" సంఘమ	నక; %tపu ©̈ంస క>%Sనందున,
అ��సNల;ల; తపu అందరF య�దయ సమరయ �ేశమ	లయందు
�ెద#S��P#S. 2222 భ�INగల మనుషp�ల; Z2N ఫనును సమ�¥��ేZి అత"" గ�#Sd
బహÑ%ా పKల�1ింA#S. 3333 ¯êలP�ే ఇంట-ంట జ�Ad, ప�రFషpలను ZీN �లను
ఈడ�d��" ��P, �ెర¯ాలలk 9EPంA సంఘమ	ను �ాడ��ేయ	చుం(ెను. 4444
�ాబట-C  �ెద#S��P9ారF సు9ారN 9ాక�మ	ను పKకట-ంచుచు సం�xరమ	�ేZి#S. 5555
అప�డ� Óి>ప� సమరయ పటCణమ	వరక;ను 9:È6  �×\సుN ను 9ా#S�I పKకట-ంచు
చుం(ెను. 6666 జనసమ�హమ	ల; V" Óి>ప� �ేZిన సూచక �I\యలను
చూAనందున అతడ� �ె1ిuన మ�టలయందు ఏక మనసుq�� లm�మ	ంచ%ా. 7777
అTEక;లను పట-Cన అపV�xK త4ల; 12దw  �³కల;9EZి 9ా#S" వద>��PQను;



పm9ాయ	వ�గల9ారFను క;ంట-9ారFను అTEక;ల; స�సÍత ��ం��#S. 8888 అందుక;
ఆ పటCణమ	లk !గ	ల సం��షమ	 క>%?ను. 9999 Zీ¹నను ఒక మనుషp�డ�
లkగడ ఆ పటCణమ	లk %ార(ö�ేయ	చు, �xT:వ(ో ±క %tపu9ాడ" �ెప�
��నుచు, సమరయ జనులను V´µK ంJపరచుచుం(ెను. 10101010 ����w9ాడ�
nదల;��" %tపu9ా" మటBC క; అందరF�ేవ�" మ}శ�IN యనబ(fన 9ాడ�
ఇత(ే అ" �ెప� ��నుచు అత" లm�12ట-C #S. 11111111 అతడ� బహÑ�ాలమ	 %ార(öల;
�ేయ	చు 9ా#S" V´µK ంJపరAనందున 9ారత" లm� 12ట-C #S. 12121212 అP�ే Óి>ప�
�ేవ�" #ాజ�మ	నుగ�#Sdయ	 P�సు�×\సుN  Txమమ	ను గ�#Sdయ	 సు9ారN
పKకట-ంచు చుండ%ా 9ారత" న!్మ, ప�రFషpల;ను ZీN �ల;ను బµ1ిN స4మ	
��ం��#S. 13131313 అప�డ� Zీ¹నుకcడ న!్మబµ1ిN స4మ	��ం�� Óి>ప�ను
ఎడబµయక;ం(f, సూచక �I\యల;న ◌ు %tపu అదు»తమ	ల;ను జరFగ	ట చూA
V´µK ంJ TUం�ెను. 14141414 సమరయ9ారF �ేవ�" 9ాక�మ	 అం%§క#SంAర"
PQర�షల�మ	లk" అ��సNల;ల; V", 1LతpరFను ã}నును 9ా#S±దwక;
పం1ి#S. 15151515 �రF వAd 9ారF ప#S��xz త4ను ��ందవలsన" 9ా#S��రక;
�Kా రÍన�ేZి#S. 16161616 అంతక; మ	ందు 9ా#Sలk ఎవ"]దను ఆయన ��%Sయ	ండ
ల�దు, 9ారF పKభ	9:ౖన P�సు Txమమ	న బµ1ిN స4మ	 మ�తKమ	 ��ం��య	ం(f#S.
17171717 అప�డ� 1LతpరFను ã}నును 9ా#S]ద �ేతp ల;ంచ%ా 9ారF
ప#S��xz త4ను ��ం��#S. 18181818 అ��సNల;ల; �ేతpల;ంచుటవలన ప#S��xz త4
అనుగ\ ©̈ంపబ(ెన" Zీ¹ను చూA 19191919 9ా#SPQదుట దKవ�మ	 12ట-CTET:వ"]ద
�ేతpల;ంచుదుT° 9ాడ� ప#S��xz త4ను ��ందునటB6  ఈ అ¥��ారమ	
Tx�Iయ	�డ" అ(f%?ను. 20202020 అందుక; 1LతpరFవ� దKవ�!Ad �ేవ�" వరమ	



సం�ా��ంచు ��ందున" తలంచు��"నందున  9:ం(f ��కcడ నhంచును%ాక.
21212121  హృదయమ	 �ేవ�"PQదుట స#SPQ�న�� �ాదు గనుక PÀ �ార�మందు
క; �ాల;పంప�ల; ల�వ�. 22222222 �ాబట-C  PÀ  �ెడ�తనమ	 మ�ను��" మ�రF
మనసుqTUం�� పKభ	వ�ను 9Eడ���నుమ	; ఒక9Eళ  హృదయ�లkచన
m!ంపబడవచుdను; 23232323 వ� �ర దుషCత�మ	లkను దు#§`J బంధకమ	లkను
ఉన`టBC  Txక; కనబడ�చున`ద" �ె12uను. 24242424 అందుక; Zీ¹ను]రF
�ె1ిuన9ాట-లk ఏ��య	 Tx ]���I #ాక;ండ ]#³ Tx��రక; పKభ	వ�ను
9Eడ���నుడ" �ె12uను. 25252525 అంతట 9ారF ¯ాm�!చుdచు పKభ	వ� 9ాక�మ	
బ¢¥�ంA PQర�షల�మ	నక; J#S%S 9:ళØ6 చు, సమరయ	ల అTEక %ా\ మమ	లలk
సు9ారN పKకట-ంచుచు వAd#S. 26262626 పKభ	వ� దూతవ� ల�A, ద�fణమ	%ా 9:È6 ,
PQర�షల�మ	నుం(f %ాజjక; ��వ� అరణ�మ�ర¶మ	ను కలZి ��మ4" Óి>ప���
�ెపu%ా అతడ� ల�A 9:æç6 ను. 27272727 అప�డ� ఐJ±1ీయ	ల #ాణÝPQ�న కం�x�³�I\ంద
మంJKPQ� ఆ��±క� ధTx%ారమంతట- ]దనున` ఐJ±1ీయ	(ైన
నప�ంసక;డ� ఆ#ా¥�ంచుటక; PQర�ష ల�మ	నక; వAdయ	ం(ెను. 28282828 అతడ�
J#S%S 9:ళØ6 చు, తన రథమ	]ద కcరFdం(f పKవకNPQ�న PQషయ� గ\ంథమ	
చదువ�చుం(ెను. 29292929 అప�డ� ఆత4 Óి>ప���వ� ఆ రథమ	 దగ¶రక;��P
�x"" క>Zి��నుమ" �ె12uను. 30303030 Óి>ప� దగ¶రక; పరF%?JN ��"��P అతడ�
పKవకNPQ�న PQషయ� గ\ంథమ	 చదువ�చుండ%ా V"వ� చదువ�న��
గ\ ©̈ంచుచుTx`9ా? అ" అడ�గ%ా 31313131 అతడ� ఎవ(ైనను Txక; ��K వ చూపక;ంటä
ఏల�గ	 గ\ ©̈ంపగలన" �ె1ిu, రథ���I� తన�� కcరFdండమ" Óి>ప�ను 9Eడ�
��T:ను. 32323232 అతడ� ల�ఖనమందు చదువ�చున` ´µగ �¤దన%ా ఆయన %tఱÃవలs



వధక; �ేబ(ెను బÐచుd కJN #Sంచు9ా" PQదుట %tఱÃ1ిల6  ఏల�గ	 మ�నమ	%ా
ఉండ�T° ఆల�%³ ఆయన T°రF �ెరవక;ం(ెను. 33333333 ఆయన �ºనత�మ	నుబట-C
ఆయనక; Tx�యVమరî �ొరకక��PQను ఆయన సం�xనమ	ను ఎవరF
Vవ#SంతpరF? ఆయన yవమ	 భ�!]దనుం(f ¬Zి9Eయబ(fన��. 34343434 అప�డ�
నప�ంసక;డ�పKవకN PQవ"గ�#Sd PÀల�గ	 �ెప�చుTx`డ�? తను`గ�#Sdయ�,
9E#tక" గ�#Sdయ�?దయ�ేZి Txక; �ెల;ప�మ" Óి>ప� న(f%?ను. 35353535 అందుక;
Óి>ప� T°రF �ెరA, ఆ ల�ఖనమ	ను అనుస#SంA అత"�I P�సునుగ�#Sdన
సు9ారN పKకట-ం�ెను. 36363636 9ారF ��K వలk 9:ళØ6 చుండ%ా ళØ6 న` ±క �bట-�I
వAdనప�డ� నప�ంసక;డ�ఇ��%� ళØ6 ; Txక; బµ1ిN స4 !చుdటక;
ఆటంక�¤మ" అ(f%S రథమ	 "ల;ప�మ" ఆజj® 1ిం�ెను. 37373737 Óి>ప�
నప�ంసక;డ� ఇదwరFను ళ6లk"�I ��%S#S. 38383838 అంతట Óి>ప� అత"�I బµ1ిN స4
!�ెdను. 39393939 9ారF ళ6లkనుం(f 9:డ> వAdనప�డ� పKభ	వ� ఆత4 Óి>ప�ను
��"��PQను, నప�ంసక;డ� సం��Ìించుచు తన ��K వను 9:æç6 ను; అతడ�
Óి>ప�ను మ#S PQన`డ�ను చూడల�దు. 40404040 అP�ే Óి>ప� అజoతpలk
కనబ(ెను. అక�డనుం(f �?rసరయక; వచుdవరక; అతడ� పటCణమ	 ల"`ట-లk
సంచ#Sంచుచు సు9ారN పKకట-ంచుచు వ�ెdను.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 9అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 9అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 9అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 9

1111 ¯êల; ఇంకను పKభ	వ�±క� hషp�లను బ¿ద#Sంచు టయ	ను
హత��ేయ	టయ	ను తనక; �Kా ణx¥xర���నటBC  పK¥xనయ�జక;"±దwక; 9:È6  2222
PÀ మ�ర¶ మందున` ప�రFషpలT:ౖనను ZీN �లT:ౖనను కను%t"న PQడల, 9ా#S"



బం¥�ంA PQర�షల�మ	 నక; ¬Zి��" వచుdటక; దమసు�లk" సమ�జమ	ల
9ా#S�I పJKక>మ4" అ(f%?ను. 3333 అతడ� పKయ�ణమ	 �ేయ	చు దమసు�దగ¶రక;
వAd నప�డ�, అక¯ా4తpN %ా ఆ�ాశమ	నుం(f ±క 9:ల;గ	 అత"చుటBC
పK�ాhం�ెను. 4444 అప�డతడ� TEల]దప(f ¯êల�, ¯êల�, 9Eల నను`

©̈ంZించుచుTx`వ" తన�� ఒక స�రమ	 పల;క;ట VT:ను. 5555 పKభ	9ా,
9:వడవ" అతడడ�గ%ా ఆయనTEను వ� ©̈ంZించు చున` P�సును; 6666 ల�A
పటCణమ	లk"�I 9:ళØ6 మ	, అక�డ వ� ఏ! �ేయవలsT° అ�� క;
�ెల;పబడ�న" �ె12uను. 7777 అత"�� పKయ�ణమ	 �ేZిన మనుషp�ల; ఆ
స�రమ	 V"#S %ా" PQవ"" చూడక మ�నులsౖ "ల;వ బ(f#S. 8888 ¯êల;
TEల]దనుం(f ల�A కను`ల; �ెరAనను ఏ!య	 చూడల�క ��PQను గనుక
9ారత" �ెP� పటBC ��" దమసు�లk"�I న(f1ింA#S. 9999 అతడ� మ�డ�
��నమ	ల; చూప�ల�క అన`�ానమ	 ల�!య	 ప�చుd��న క;ం(ెను. 10101010
దమసు�లk అనయ అను ఒక hషp�డ�ం(ెను. పKభ	వ� దరîనమందు
అనయ�, అ" అత"" 1ిల;వ%ా 11111111 అతడ� పKభ	9ా, P��%� TEనుTx`నT:ను.
అందుక; పKభ	వ� వ� ల�A, Jన`"దనబ(fన �¥��I 9:È6 , య��x అను9ా"
Pంట �xరFq9ా(ైన ¯êల; అను9ా"��రక; V�x#Sంచుమ	; ఇ��%� అతడ� �Kా రÍ
12121212 అతడ� అనయ అను TUక మనుషp�డ� లkప>�IవAd, �xను
దృÌిC��ందునటB6  తల]ద �ేతpల;ంచుట చూA య	Tx`డ" �ె12uను. 13131313
అందుక; అనయ పKభ	9ా, PÀ మనుషp�డ� PQర�షల�మ	లk 
ప#S�దుz లక; ఎం�� �×డ� �ేZి య	Tx`డ" అత"గ�#Sd అTEక;లవలన Vంట-".
14141414 ఇక�డను  Txమమ	నుబట-C  �Kా రÍన�ేయ	 9ా#Sనంద#S" బం¥�ంచుటక;



అతడ� పK¥xనయ�జక;లవలన అ¥��ారమ	 ��ం�� య	Tx`డ" ఉతN ర!�ెdను.
15151515 అందుక; పKభ	వ�వ� 9:ళØ6 మ	, అన�జనుల PQదుటను #ాàల PQదుటను
ఇW\ా P�Úయ	ల PQదుటను Tx Txమమ	 భ#Sంచుటక; ఇతడ� TEను
ఏరuరచు��"న ¯ాధన��� య	Tx`డ� 16161616 ఇతడ� Tx Txమమ	��రక; ఎ"`
శ\మలను అనుభVంపవలsT° TEను ఇత"�I చూప�దున" అత"�� �ె12uను. 17171717
అనయ 9:È6  ఆ Pంట పK9EhంA, అత" ]ద �ేతpల;ంA ¯êల�, స�దరF(x
వ� వAdన మ�ర¶మ	లk క; కనబ(fన పKభ	9:ౖన P�సు, వ� దృÌిC  ��ం��,
ప#S��xz త4�� "ంపబడ�నట6  18181818 అప�(ే అత" కను`లనుం(f ��రలవంట-V
#ాల%ా దృÌిC క>%S, ల�A బµ1ిN స4మ	 ��ం�ెను; తరF9ాత ఆ}రమ	 ప�చుd��"
బలప(ెను. 19191919 1ిమ4ట అతడ� దమసు�లkనున` hషp�ల��కcడ ��"`
��నమ	ల;ం(ెను. 20202020 9:ంటTE సమ�జమం��రమ	లలk P�ZL �ేవ�" క;మ�రFడ"
ఆయనను గ�#Sd పKకట-ంచుచు వ�ెdను. 21212121 V"న9ారందరF V´µK ంJTUం��,
PQర�ష ల�మ	లk ఈ Txమమ	నుబట-C  �Kా రÍన �ేయ	9ా#S" Txశనమ	
�ేZిన9ా(fత(ే �ా(x? 9ా#S" బం¥�ంA పK¥xన య�జక;ల±దwక; ��"��వ�టక;
ఇక�(f�Iకcడ వAd య	Tx`డ" �ెప� ��"#S. 22222222 అP�ే ¯êల; మ#S ఎక;�వ%ా
బలప(fఈయTE �×\సుN  అ" రFàవ� పరచుచు దమసు�లk �ాప�రమ	న`
య�దులను కలవరపర�ెను. 23232323 అTEక ��నమ	ల; గJంAన 1ిమ4ట
య�దుల; అత"" చంపTxలkAంప%ా 24242424 9ా#S ఆలkచన ¯êల;నక; �ె>య
వ�ెdను. 9ారF అత" చంపవలsన" #ాJKంబగళØ6  �x�ర మ	ల±దw
�ాచు��నుచుం(f#S 25252525 గనుక అత" hషp�ల; #ాJK9Eళ అత"" ¬Zి��" ��P
గంపలk ఉంA, %�డగ	ండ అత"" �I\ం���I ��ం1ి#S. 26262626 అతడ�



PQర�షల�మ	లk"�I వAd hషp�ల�� క>Zి ��నుటక; యత`మ	�ేZ2ను %ా",
అతడ� hషp�డ" నమ4క అందరFను అత"�I భయప(f#S. 27272727 అP�ే బర`బµ
అత"" దగ¶ర¬Zి అ��సNల;ల ±దwక; ��డ���"వAd అతడ� ��K వలk
పKభ	వ�ను చూ�ెన"య	, పKభ	వ� అత"�� మ�టల�(ెన"య	, అతడ�
దమసు�లk P�సు Txమ మ	నుబట-C  28282828 అతడ� PQర�షల�మ	లk 9ా#S��కcడ
వచుdచు ��వ�చు, 29292929 పKభ	వ� Txమమ	నుబట-C  ¥ైర�మ	%ా బ¢¥�ంచుచు, %§\క;
´µషను మ�టµ6 డ� య�దుల�� మ�టల�డ�చు త#S�ంచుచునుం(ెను. 30303030 9ారF
అత"" చంప పKయత`మ	 �ేZి#S %ా" స�దరFల; �º"" �ె>Zి��" అత""
�?rసరయక; ��డ� ��"వAd �xరFqనక; పం1ి#S. 31313131 �ావ�న య�దయ గ>లయ
సమరయ �ేశమ	లం దంతట సంఘమ	 �³మ��వృ��zTUందుచు సమ�¥xనమ	
క>%Sయ	ం(ెను; మ#Sయ	 పKభ	వ�నందు భయమ	ను ప#S� �xz త4 ఆదరణయ	
క>%S నడ�చు��నుచు VసN #Sంచుచుం(ెను. 32323232 ఆ తరF9ాత 1LతpరF సకల
పK�ేశమ	లలk సం�xరమ	 �ేయ	చు, ల;దwలk �ాప�రమ	న`
ప#S�దుz ల±దwక; వ�ెdను. 33333333 అక�డ పm9ాయ	వ� క>%S PQ"!��
ఏండ6 నుం(f మంచమ	 పట-Cయ	ం(fన ఐT:య అను ఒక మనుషp�" చూA, 34343434
1LతpరFఐT:య�, P�సు �×\సుN  "ను` స�సÍపరచుచుTx`డ�, వ� ల�A  పరFప�
9E పరచు��నుమ" అత"�� �ెపu%ా 35353535 9:ంటTE అతడ� ల��ెను. ల;దwలkను
�ా#�నులkను �ాప�రమ	న`9ారందరF అత"చూA పKభ	వ�తటBC  J#S%S#S. 36363636
మ#Sయ	 ±1Luలk తë�x అను ఒక hషp�#ాల; ఉం(ెను; ఆ��క;
´µ�ాంతరమ	న �ొ#ా� అ" 1LరF. ఆ�� సì  �I\యలను ధర4�ార�మ	లను
బహÑ%ా �ేZి య	ం(ెను. 37373737 ఆ ��నమ	లయం�x�� �ాPల�ప(f చ" ��%ా,



9ారF శవమ	ను క(f%S �¤డ గ��లk పరFండ బ¿ట-C #S. 38383838 ల;దw  ±1Luక; దగ¶ర%ా
ఉండ�ట�ేత 1LతpరF అక�డ ఉTx`డ" hషp�ల; V", అతడ� తడవ��ేయక
తమ±దwక; #ావలsన" 9Eడ���నుటక; ఇదwరF మనుషp�లను అత" ±దwక;
పం1ి#S. 39393939 1LతpరF ల�A 9ా#S��కcడ 9:È6 అక�డ �ే#Sనప�డ�, 9ారF
�¤డగ��లk"�I అత"" ¬Zి��" వAd#S; Vధవ#ాండKందరF వAd P�డ�dచు,
�ొ#ా� తమ��కcడ ఉన`ప�డ� క;ట-Cన అం%§ల;ను వసN �మ	ల;ను చూప�చు
అత" PQదుట ">A#S. 40404040 1LతpరF అంద#S" 9:ల;ప>�I పం1ి ¹�ాళ�6 "
�Kా రÍన�ేZి శవమ	9:ౖప� J#S%Sతë�x, లsమ4న%ా ఆ�� కను`ల; �ెరA 1LతpరFను
చూA ల�A కcరFdం(ెను. 41414141 అత(x��క; �ెP� PAd ల�వT:JN , ప#S�దుz లను
Vధవ#ాండKను 1ి>A ఆ��ను సyవ�#ాలను%ా 9ా#S�I అపu%Sం�ెను. 42424242 ఇ��
±1Luయందంతట �ె>Zినప�డ� అTEక;ల; పKభ	వ� నందు VWా�సమ	ంA#S. 43434343
1LతpరF ±1Luలk Zీ¹నను ఒక చర4�ారF"±దw బహÑ��నమ	ల;
"వZిం�ెను.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 10అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 10అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 10అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 10

1111 ఇటÚ పటµలమనబ(fన పటµలమ	లk శ�x¥�పJ PQ�న ��#³`Ú అను
భ�INపరF(ొకడ� �?rసరయలk ఉం(ెను. 2222 అతడ� తన Pంట-9ారంద#S��కcడ
�ేవ�" యందు భయభక;N ల; గల9ా(ైయ	ం(f, పKజలక; బహÑ ధర4మ	
�ేయ	చు ఎల6 ప�డ�ను �ేవ�"�I �Kా రÍన �ేయ	 9ాడ�. 3333 పగల; ఇంచు!ంచు
మ�డ� గంటల9Eళ �ేవ�" దూత అత"±దwక; వAd��#³`Ú, అ" 1ిల;చుట
దరîనమందు �ేట%ా అత"�I కనబ(ెను. 4444 అతడ� దూత 9:ౖప� �ే#S చూA



భయప(fపKభ	9ా, P�మ" అ(f%?ను. అందుక; దూత �Kా రÍనల;ను 
ధర4�ార�మ	ల;ను �ేవ�" స"`¥��I జj® ప�ారÍమ	%ా �ే#SనV. 5555 ఇప�డ� వ�
±1Luక; మనుషp�లను పం1ి, 1LతpరF అను మ�రF 1LరFగల Zీ¹నును
1ి>1ించుమ	; 6666 అతడ� సమ	దKప� ద#Sనున` Zీ¹నను ఒక చర4�ారF"
Pంట ��%Sయ	Tx`డ" అత"�� �ె12uను. 7777 అత"�� మ�టల�(fన దూత9:È6న
1ిమ4ట అతడ� తన Pంట- ప"9ా#Sలk ఇదw#S",తన ±దw ఎల6 ప�డ�
క"12టBC ��" య	ండ�9ా#Sలk భ�IN పరFడగ	 ఒక Z2ౖ"క;" 1ి>A 8888 9ా#S�I
ఈసంగతpల"`య	 Vవ#SంA 9ా#S" ±1Luక; పం12ను. 9999 మరFTxడ� 9ారF
పKయ�ణ�����P పటCణమ	నక; స]1ింAనప�డ� పగల; ఇంచు!ంచు
పం(ెKండ� గంటలక; 1LతpరF �Kా రÍన�ేయ	టక; !�ెw]�� �?�?�ను. 10101010 అతడ�
!�I�> ఆక>%t" ´¢జనమ	 �ేయ%�#?ను; ఇంట-9ారF Zిదzమ	 �ేయ	చుండ%ా
అతడ� పరవ�(ై 11111111 ఆ�ాశమ	 �ెరవబడ�టయ	, Txల;గ	 �ెంగ	ల; పట-C
��ంపబ(fన 12దw  దుపuట-వంట- ±కVధ���న �ాతK భ�!]���I
��%Sవచుdటయ	 చూ�ెను. 12121212 అందులk భ�! యందుండ� సకల Vధమ	లsౖన
చతp�ాuద జంతpవ�ల;ను, �Kా క; ప�రFగ	ల;ను, ఆ�ాశప{ల;ను ఉం(ెను. 13131313
అప�డ� 1Lతpర�, వ� ల�A చంప���" Jనుమ" ఒక శబwమత "�I Vనబ(ెను.
14141414 అP�ే 1LతpరFవదుw  పKభ	9ా, "Ìిదz���న�� అపVతK ���న�� ఏ�ైనను
TET:న`డ�ను Jనల�ద" �ెపu%ా 15151515 �ేవ�డ� పVతKమ	 �ేZిన9ాట-" వ�
"Ìిదz���న 9ాట-"%ా ఎంచవదw" మరల #?ండవ మ�రF ఆ శబwమ	 అత"�I
Vనబ(ెను. 16161616 ఈల�గ	 మ	మ�4రF జ#S%?ను. 9:ంటTE ఆ �ాతK ఆ�ాశమ	న
�?తNబ(ెను. 17171717 1LతpరF తనక; క>%Sన దరîన�¤��� య	ండ�T° అ" తనలk తనక;



ఎటB��చక య	ండ%ా, ��#³`> పం1ిన మనుషp�ల; Zీ¹ను ఇల;6  ఏద"
V�x#SంA �ె>Zి��", 9ా�Iట ">A Pంట-9ా#S" 1ి>A 18181818 1LతpరF అను
మ�రF1LరFగల Zీ¹ను ఇక�డ ��%Sయ	Tx`(x? అ" అ(f%S#S 19191919 1LతpరF ఆ
దరîనమ	నుగ�#Sd ãAంచుచుండ%ా ఆత4ఇ��%� మ	గ	¶ రF మనుషp�ల;
"ను` 9:దక; చుTx`రF. 20202020 వ� ల�A �I\ం���I��%S, సం�ే ©̈ంపక 9ా#S�� కcడ
9:ళØ6 మ	; TEను 9ా#S" పం1ియ	Tx`న" అత"�� �ె12uను. 21212121 1LతpరF ఆ
మనుషp�ల±దwక; ��%S వAdఇ��%� ]రF 9:దక;9ాడను TETE; ]రF వAdన
�ారణ �¤మ" అ(f%?ను. 22222222 అందుక; 9ారFJమంతpడ�ను, �ేవ� "�I
భయపడ�9ాడ�ను, య�ద జనులంద#Sవలన మంA1LరF ��ం��న9ాడ�T:ౖన
శ�x¥�పJయగ	 ��#³`>యను ఒక మనుషp�డ�Tx`డ�; అతడ� "ను` తన 23232323
మరFTxడ� అతడ� ల�A, 9ా#S��కcడ బయల;�ే#?ను; ±1Lu9ా#?rన ��ందరF
స�దరFల;ను 9ా#S��కcడ 9:È6#S. 24242424 మరFTxడ� 9ారF �?rసరయలk
పK9EhంA#S. అప�డ� ��#³`> తన బంధువ�లను మ	ఖ� ZL` ©̈తpలను 1ి>1ింA
9ా#S��రక; క" 12టBC ��" య	ం(ెను. 25252525 1LతpరF లkప>�I #ా%ా ��#³`> అత""
ఎదు#t�" అత" �ాద మ	ల]ద ప(f నమ¯ా�రమ	 �ేZ2ను. 26262626 అందుక;
1LతpరFవ� ల�A "ల;వ�మ	, TEనుకcడ నరFడTE అ" �ె1ిu అత" ల�వT:JN  27272727
అత"�� మ�టల�డ�చు లkప>�I వAd, అTEక;ల; కc(fయ	ండ�ట చూ�ెను. 28282828
అప� డతడ� అన�జjJ9ా"�� సహ9ాసమ	 �ేయ	టPQ�నను, అట-C9ా""
మ	టBC ��నుటPQ�నను య�దు"�I ధర4మ	�ాద" ]క; �ె>య	ను. అP�ే ఏ
మనుషp�డ�ను "ÌL¥�ంప ద%Sన9ాడ"PQ�న 29292929 �ాబట-C  నను` 1ి>Aనప�డ�
అడi�¤!య	 �ెపuక వAdJ" గనుక, ఎందు"!తNమ	 నను` 1ిల;వ



నం1ిJ#� �x""గ�#Sd అడ�గ	 చుTx`న" 9ా#S�� �ె12uను. 30303030 అందుక; ��#³`>
Txల;గ	 ��నమ	ల �I\ందట పగల; మ�డ�గంటల; nదల; ��" PÀ 9Eళవరక;
TEను ఇంట �Kా రÍన �ేయ	చుండ%ా పK�ాశమ�న���న వసN �మ	ల; ధ#SంAన
9ా(ొకడ� Tx PQద 31313131 ��#³`Ú,  �Kా రÍన Vనబ(ెను;  ధర4�ార�మ	ల; �ేవ�"
సమ	ఖమందు జj® పకమ	ంచబ(f య	న`V గనుక వ� ±1Luక;
వరNమ�నమ	 పం1ి 32323232 1LతpరF అను మ�రF1LరFగల Zీ¹నును 1ి>1ించుమ	;
అతడ� సమ	దKప� ద#Sనున` చర4�ారF(ైన Zీ¹ను ఇంట ��%Sయ	Tx`డ"
Tx�� �ె12uను. 33333333 9:ంటTE "ను` 1ి> 1ింAJ"; వ� వAdన�� మంA��.
పKభ	వ� క; ఆజj®  1ింAనవ"`య	 Vనుట�?r Pప�డ� �¤మందరమ	 �ేవ�"
PQదుట ఇక�డ కc(fయ	Tx` మ" �ె12uను. అందుక; 1LతpరF T°రF�ెరA
ఇట6 T:ను 34343434 �ేవ�డ� పm�ాJ �ాడ" "జమ	%ా గ\ ©̈ంA య	Tx`ను. 35353535 పKJ
జనమ	లkను ఆయనక; భయప(f J%ా నడ�చు��ను9ా"" ఆయన
అం%§క#Sంచును. 36363636 P�సు�×\సుN  అంద#S�I పKభ	వ�. ఆయన�x�#ా �ేవ�డ�
సమ�¥xనకర���న సు9ారNను పKకట-ంA ఇW\ా P�Úయ	లక; పం1ిన వరNమ�నమ	
]#?రFగ	 దురF. 37373737 ã}ను బµ1ిN స4మ	 పKకట-ంAన తరF9ాత
గ>లయnదల; ��" య�దయ యందంతట పKZిదz���న సంగJ ]క;
�ె>య	ను 38383838 అ�ేదన%ా �ేవ�డ� నజ#³య	(ైన P�సును ప#S��xz త4��ను
శ�IN��ను అ�ÌL�Iం�ెనను న��P�. �ేవ�(xయనక; ��(ైయ	ం(ెను గనుక ఆయన
�¤ల; �ేయ	చు, అప9ా���ేత 1ీ(fం 39393939 ఆయన య�దుల �ేశమందును
PQర�షల�మ	నందును �ేZిన9ాట-క"`ట-�I" �¤మ	 ¯ా{లమ	. ఆయనను
9ారF మ�Ö నున 9EKల�డ�ºZి చం1ి#S. 40404040 �ేవ�(xయనను మ�డవ ��నమ	న ల�1ి



41414141 పKజలకంద#S�I �ాక �ేవ�"�ేత మ	ందు%ా ఏరuరచబ(fన ¯ా{ల�³, అన%ా
ఆయన మృతpలలkనుం(f ల�Aన తరF9ాత ఆయన�� కcడ అన`�ానమ	ల;
ప�చుd��"న మ��³, ఆయన పKత�mమ	%ా కనబడ�నటB6  అనుగ\ ©̈ం�ెను. 42424242
ఇ��య	%ాక �ేవ�డ� సyవ�లక;ను మృతpలక;ను Tx�య�¥� పJ"%ా
"య!ంAన 9ాడ� ఈయTE అ" పKజలక; పKకట-ంA దృఢ¯ాm�!య�వలsన"
మ�క; ఆజj® 1ిం�ెను. 43434343 ఆయనయందు VWా�సమ	ంచు9ా(ెవ(ో 9ాడ� ఆయన
Txమమ	 మ�లమ	%ా �ాపmమ�పణ ��ందున" పKవకN లందరF
ఆయననుగ�#Sd ¯ాm� !చుdచుTx`రT:ను. 44444444 1LతpరF ఈ మ�టల; ఇంక
�ెప�చుండ%ా అత" బ¢ధ Vన`9ారంద#S]���I ప#S��xz త4 ��%?ను. 45454545 సున`J
��ం��న9ా#Sలk 1LతpరF��కcడ వAdన VWా�సులందరF, ప#S��xz త4 వరమ	
అన�జనుల]ద సPతమ	 క;మ4#Sంప బడ�ట చూA V´µK ంJTUం��#S. 46464646
ఏలయన%ా 9ారF ´µషల�� మ�టల�డ�చు �ేవ�" ఘనపరచుచుండ%ా V"#S. 47474747
అందుక; 1LతpరF మనవలs ప#S��xz త4ను ��ం��న �రF బµ1ిN స4మ	
��ందక;ండ ఎవ(ైనను ళåక; ఆటంకమ	 �ేయగల(x అ" �ె1ిu 48484848 P�సు
�×\సుN  Txమమందు 9ారF బµ1ిN స4మ	 ��ందవలsన" ఆజj® 1ిం�ెను. తరF9ాత
��"` ��నమ	ల; తమ±దw ఉండ�మ" 9ారత" 9Eడ���"#S.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 11అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 11అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 11అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 11

1111 అన�జనుల;ను �ేవ�" 9ాక�మం%§క#SంAర" అ��సNల;ల;ను య�దయ
యందంతటనున` స�దరFల;ను V"#S. 2222 1LతpరF PQర�షల�మ	నక;
వAdనప�డ� సున`J ��ం��న9ారF 3333 వ� సున`J ��ంద"9ా#S±దwక;



��P 9ా#S��కcడ ´¢జనమ	 �ేZిJవ" అత"�� 9ాదమ	 12టBC ��"#S. 4444
అందుక; 1LతpరF nదటనుం(f వరFస%ా 9ా#S�I ఆ సంగJ ఈల�గ	 Vవ#SంA
�ె12uను 5555 TEను ±1Lu పటCణమ	లk �Kా రÍన�ేయ	చుండ%ా పరవ�డT:ౖJ",
అప�(ొక దరîనమ	 Txక; క>%?ను; అ�� ఏదన%ా Txల;గ	 �ెంగ	ల; పట-C
��ంపబ(fన 12దw  దుపuట-వంట- ±క Vధ���న 6666 �x"9:ౖప� TEను �ే#S చూA
ప#§�fంప%ా భ�!యందుండ� చతp�ాuద జంతpవ�ల;ను అడV మృగమ	ల;ను
�Kా �?డ� ప�రFగ	ల;ను ఆ�ాశప{ల;ను Txక; కనబ(ెను. 7777 అప�డ� 1Lతpర�,
వ� ల�A చంప���" Jనుమ" ±క శబwమ	 Tx�� �ెప�ట Vంట-". 8888 అందుక;
TEనువదుw  పKభ	9ా, "Ìిదz���న�� అపVతK���న�� ఏ��య	 Tx T°ట ఎన`డ�ను
పడల�ద" �ెపu%ా 9999 #?ండవమ�రF ఆ శబwమ	 ఆ�ాశమ	 నుం(f�ేవ�డ�
పVతKమ	 �ేZినV వ� "Ìిదz���నV%ా ఎంచవదw" ఉతN ర!�ెdను. 10101010 ఈల�గ	
మ	మ�4రF జ#S%?ను; తరF9ాత అదంతయ	 ఆ�ాశమ	నక; J#S%S ¬Zి��"
��బ(ెను. 11111111 9:ంటTE �?rసరయనుం(f Tx±దwక; పంపబ(fన మ	గ	¶ రF
మనుషp�ల; �¤మ	న` Pంట-±దw  ">A య	ం(f#S. 12121212 అప�డ� ఆత4వ�
´éద�¤!య	 �ేయక 9ా#S�� కcడ 9:ళØ6 మ" Txక; Z2లV�ెdను. ఈ ఆరFగ	రF
స�దరFల; Tx��కcడ వAd#S; �¤మ	 ��#³`> Pంట పK9EhంAJVు. 13131313
అప�డతడ�వ� ±1Luక; మనుషp� లను పం1ి 1LతpరF అను మ�రF1LరFగల
Zీ¹నును 1ి> 1ించుమ	; 14141414 వ�ను  Pంట-9ారందరFను ఏ మ�టలవలన
రmణ ��ందుదు#� ఆ మ�టల; అతడ� �� �ెప�న", తన Pంట ">A తన��
�ె1ిuన ±క �ేవదూతను చూAన సంగJ మ�క; �ె>12ను. 15151515 TEను మ�టల�డ
Txరం�ంAనప�డ� ప#S��xz త4 nదట మన ]���I ��%Sన పK�ారమ	 9ా#S



]���I" ��%?ను. 16161616 అప�డ�ã}ను ళ6�� బµ1ిN స4!�ెdను %ా" ]రF
ప#S��xz త4లk బµ1ిN  స4మ	 ��ందుదుర" పKభ	వ� �ె1ిuనమ�ట TEను జj® పకమ	
�ేZి��ంట-". 17171717 �ాబట-C  పKభ	9:ౖన P�సు �×\సుN నందు VWా�సమ	ంAన మనక;
అనుగ\ ©̈ంAనటBC  �ేవ�డ� 9ా#S�I కcడ సమ�నవరమ	 అనుగ\ ©̈ంA య	ండ%ా,
�ేవ�" అడi%Sంచుటక; TEను ఏ�ాట-9ాడన" �ె12uను. 18181818 9ారF ఈ మ�టల; V"
మ#³! అడiమ	 �ెపuక అట6 P�ే అన� జనులక;ను �ేవ�డ� y9ారÍ���న
మ�రFమనసుq దయ�ేZి య	Tx`డ" �ెప���నుచు �ేవ�" మ ©̈మ పరA#S. 19191919
Z2N ఫను Vషయమ	లk క>%Sన శ\మనుబట-C  �ెద#S ��Pన9ారF య�దులక; తపu
మ#S ఎవ"�I" 9ాక�మ	 బ¢¥�ంపక, ÓL�³, క;పK, అంJ±కయ పK�ేశమ	లవరక;
సంచ#SంA#S. 20202020 క;1ీKయ	ల; ��ందరFను క;#³య	ల; ��ందరFను 9ా#Sలk
ఉం(f#S. �రF అంJ±కయక; వAd %§\సు �ేశప�9ా#S�� మ�టల�డ�చు పKభ	9:ౖన
P�సును గ�#Sdన సు9ారN పKకట-ంA#S; 21212121 పKభ	వ� హసNమ	 9ా#S�I
��(ైయ	ం(ెను గనుక న!్మన 9ారTEక;ల; పKభ	వ�తటBC  J#S%S#S. 22222222
9ా#S"గ�#Sdన సమ��xరమ	 PQర�షల�మ	లk నున` సంఘప�9ారF V"
బర`బµను అంJ±కయవరక; పం1ి#S. 23232323 అతడ� వAd �ేవ�" కృపను చూA
సం��ÌింA, పKభ	వ�ను ZిÍ రహృదయమ	�� హతpN ��నవలsన" అంద#S"

¼̈చd#Sం�ెను. 24242424 అతడ� ప#S��xz త4��ను VWా� సమ	��ను "ండ���"న
సతpuరFషpడ�; బహÑ జనుల; పKభ	వ� పmమ	న �ే#S#S. 25252525 అంతట అతడ�
¯êల;ను 9:దక;టక; �xరFqనక; 9:È6  అత"" కను%t" అంJ±కయక;
��డ���" వ�ెdను. 26262626 9ారF క>Zి ±క సంవతqర మంతయ	 సంఘమ	లk
ఉం(f బహÑజనమ	లక; 9ాక�మ	ను బ¢¥�ంA#S. nటCnదట అంJ±కయలk



hషp�ల; �?r �సNవ�లనబ(f#S. 27272727 ఆ ��నమ	లయందు పKవకNల; PQర�షల�మ	నుం(f
అంJ±కయక; వAd#S. 28282828 9ా#Sలk అగబ	 అను ఒకడ� "ల;వబ(f,
భ�లkకమంతట %tపu కరవ� #ాబ¢వ�చున`ద" ఆత4 �x�#ా సూAం�ెను. అ��
�ð6 ��య చక\వ#SN �ాలమందు సంభVం�ెను. 29292929 అప�డ� hషp�లలk పKJ 9ాడ�ను
తన తన శ�IN��ల�� య�దయలk �ాప�రమ	న` స�దరFలక; స}యమ	
ప�ంప�టక; "శdPంచు��T:ను. 30303030 ఆల�గ	న �ేZి బర`బµ ¯êల; అను 9ా#S�ేత
12దwల ±దwక; �x"" పం1ి#S.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 12అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 12అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 12అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 12

1111 �x�xప� అ�ే �ాలమందు #ాజ?ౖన Á̈#�దుసంఘప�9ా#Sలk ��ంద#S"
బµధ12టBC టక; బల��x�ర మ	%ా పటBC ��" 2222 ã}ను స�దరF(ైన
య��Åబ	ను ఖడ¶ మ	�� చం1ిం�ెను. 3333 ఇ�� య�దులక; ఇషC���న �ార�మ"
�ె>Zి��" 1LతpరFనుకcడ పటBC ��T:ను. ఆ ��నమ	ల; ప�>య" #tటMCల పండ�గ
��నమ	ల;. 4444 అత"" పటBC ��" �ెర¯ాలలk 9EPంA, ప¯ా� పండ�%?rన 1ిమ4ట
పKజల±దwక; అత" �ేవలsన" ఉ�ేw hంA, అత"�I �ావ>య	ండ�టక; Txల;గ	
చతpషCయమ	ల Z2ౖ" క;లక; అత"" అపu%Sం�ెన 5555 1LతpరF �ెర¯ాలలk ఉంచ
బ(ెను, సంఘమP�ే అత"��రక; అ�x�స�IN�� �ేవ�"�I �Kా రÍన�ేయ	చుం(ెను.
6666 Á̈#�దు అత"" 9:ల;ప>�I ¬Zి��" #ావలsన"య	ండ%ా, ఆ #ాJKP� 1LతpరF
#?ండ� సం�?ళ6�� బం¥�ంపబ(f PదwరF Z2ౖ"క;ల మధ� "��Kంచు చుం(ెను;
మ#Sయ	 �ావ>9ారF తల;ప� ఎదుట �ెర¯ాల �ాచు��నుచుం(f#S. 7777 ఇ��%�
పKభ	వ� దూత అత"దగ¶ర ">�ెను; అతడ�ం(fన గ��లk 9:ల;గ	 పK�ాhం�ెను.



దూత 1LతpరF పKక�ను తట-Cత�ర%ా లsమ4" �ె1ిu అత" ల�ప%ా సం�?ళØ6  అత"
�ేతpలనుం(f ఊ(fప(ెను. 8888 అప�డ� దూత అత"�� వ� నడ�మ	 కటBC ��"
�ెప�ల; �¾డ�గ	��నుమT:ను. అత(xల�గ	 �ేZిన తరF9ాత దూత  వసN �మ	
12ౖన 9EZి��" Tx 9:ంబ(f రమ4" అత"�� �ె12uను. 9999 అతడ� 9:ల;ప>�I వAd
దూత 9:ంబ(f 9:È6 , దూతవలన జ#S%Sన�� "జమ	%ా జ#S%?న" గ\ ©̈ంపక, తనక;
దరîనమ	 క>%?న" తలం�ెను. 10101010 nదట- �ావ>" #?ండవ �ావ>" �xట-
పటCణమ	నక; ��వ� ఇనుప గV"±దwక; వAdనప�డ� �xనంతట అ�ే 9ా#S�I
�ెరచు��T:ను. 9ారF బయల;�ే#S ±క �¥� �xట-న9:ంటTE దూత అత""
V(fA��PQను. 11111111 1LతpరFక; �ె>VవAdపKభ	వ� తన దూతను పం1ి Á̈#�దు
�ేJలkనుం(fయ	, య�దులను పKజల; Txక; �ేయ ను�ేw hంAన
9ాట"`ట-నుం(fయ	 నను` త1ిuంA య	Tx`డ" Pప�డ� Txక; "జమ	%ా
�ె>య	న" అను��T:ను. 12121212 ఇటB6  ఆలkAంచు��" అతడ� మ�రF� అను మ�రF
1LరFగల ã}ను త>6PQ�న మ#Sయ Pంట-�I వ�ెdను; అక�డ అTE క;ల;కc(f
�Kా రÍన�ేయ	చుం(f#S. 13131313 అతడ� తల9ా�Iట- తల;ప� తటBC చుండ%ా, #t�ే అను ఒక
Aన`�� ఆల�Iంచుటక; వ�ెdను. 14141414 ఆ�� 1LతpరF స�రమ	 గ	రFN పట-C ,
సం��షమ	�ేత తల;ప�¬యక లkప>�I పరF%?J��" ��P1LతpరF తల;ప�
దగ¶ర "ల;చుTx`డ" �ె>12ను. 15151515 అందుక; 9ారFవ� 1ిAd�xనవ"#S; అP�ే
�xను �ె1ిuన�ే "జమ" ఆ�� దృఢమ	%ా �ె1ిuనప�డ� 9ారF అత" దూత
అ"#S. 16161616 1LతpరF ఇంకను తటBC చున`ందున 9ారF తల;ప� ¬Zి అత"" చూA
V´µK ంJ TUం��#S. 17171717 అతడ�ఊరక;ండ�డ" 9ా#S�I �ేZ2ౖగ�ేZి, పKభ	వ� తను`
�ెర¯ాలలkనుం(f P�ల�గ	 ¬Zి��"వ�ెdT° 9ా#S�I Vవ#SంAయ��Åబ	క;ను



స�దరFలక;ను ఈ సంగతpల; �ె>యజ³య	డ" �ె1ిu 18181818 �ెల6 9ారగTE
1LతpరF ఏమ�PQT° అ" Z2ౖ"క;లలk క>%Sన గ>ë> Pంతంత�ాదు. 19191919 Á̈#�దు
అత"�Åసరమ	 9:ద�Iనప�డ� అతడ� కనబడనందున �ావ> 9ా#S" Vమ#SîంA
9ా#S" చంప Txజj® 1ిం�ెను. అటB తరF9ాత Á̈#�దు య�దయ నుం(f
�?rసరయక; 9:È6  అక�డ "వZిం�ెను. 20202020 త�#§య	ల]దను
Zీ�ోయ	ల]దను అత"�I అ�x� గ\హమ	 క>%Sనందున 9ా#³కమనసుq��
#ాàTUదwక; వAd అంతఃప�రమ	నక; 12ౖV�xరణకరNయగ	 బµ6 సుN ను తమ
పmమ	%ా �ేZి��" సమ�¥xన పడవలsన" 9Eడ���"#S; ఎందుకన%ా #ాà±క�
�ేశమ	నుం(f 9ా#S �ేశమ	నక; %ా\ సమ	 వచుdచుం(ెను. 21212121 "య!ంపబ(fన
��నమందు Á̈#�దు #ాజవసN �మ	ల; ధ#Sంచు��" Tx�య1ీఠమ	 ]ద కcరFdం(f
9ా#S PQదుట ఉపTx�సమ	�ేయ%ా 22222222 జనుల;ఇ�� �ైవస�ర�¤�ా"
మ�నవస�రమ	�ాద" �³కల; 9EZి#S. 23232323 అతడ� �ేవ�" మ ©̈మపరచనందున
9:ంటTE పKభ	వ� దూత అత" n�ెN ను గనుక ప�రFగ	ల; ప(f �Kా ణమ	 V(f�ెను.
24242424 �ేవ�" 9ాక�మ	 పKబల��� 9ా�1ించుచుం(ెను. 25252525 బర`బµయ	 ¯êల;ను
తమ ప#Sచర� T:ర9E#Sdన తరF9ాత మ�రF� అను మ�రF 1LరFగల ã}నును
9:ంటబ¿టBC ��" PQర�షల�మ	నుం(f J#S%S వAd#S.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 13అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 13అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 13అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 13

1111 అంJ±కయలkనున` సంఘమ	లk బర`బµ, %?రనబ(fన సు��ãను,
క;#³య	(ైన లc�Iయ చతp#ాÍ ¥�పJPQ�న Á̈#�దు�� కcడ 12ంచబ(fన
మనP�ను, ¯êల; అను పKవకNల;ను బ¢ధ 2222 9ారF పKభ	వ�ను ZLVంచుచు



ఉప9ాసమ	 �ేయ	చుండ%ా ప#S��xz త4TEను బర`బµను ¯êల;ను 1ి>Aన
ప"��రక; 9ా#S" Txక; పK�ే�కపరచుడ" 9ా#S�� �ె12uను. 3333 అంతట 9ారF
ఉప9ాసమ	ం(f �Kా రÍన�ేZి 9ా#S]ద �ేతpల;ంA 9ా#S" పం1ి#S. 4444 �ాబట-C  �రF
ప#S��xz త4�ేత పంపబ(fన9ా#?r Z2లc కయక; వAd అక�డనుం(f ఓడPQ�I�
క;పKక; 9:È6#S. 5555 9ారF సల]లk ఉండ%ా య�దుల సమ�జమం��రమ	లలk
�ేవ�" 9ాక�మ	 పKచు#Sంచుచుం(f#S. ã}ను 9ా#S�I ఉప�xరమ	 �ేయ	9ా(ై
య	ం(ెను. 6666 9ారF ఆ �º�పమందంతట సంచ#SంA �ాఫ� అను ఊ#S�I వAd
నప�డ� %ార(ö9ాడ�ను అబదz  పKవకNయ	T:ౖన బñ  P�సు అను ఒక య�దు"
చూA#S. 7777 ఇతడ� V9Eకమ	గల9ా(ైన Z2#S¶  �êల; అను అ¥�పJ±దwనుం(ెను;
అతడ� బర`బµను ¯êల;ను 1ి>1ింA �ేవ�" 9ాక�మ	 Vన%�#?ను. 8888 అP�ే
ఎల;మ ఆ అ¥�పJ" VWా�సమ	నుం(f �¾ల%Sంపవలsన" యత`మ	�ేZి 9ా#S"
ఎ��#Sం�ెను; ఎల;మ అను 1LరFనక; %ార(ö9ాడ" అరÍమ	. 9999 అందుక; �êల;
అనబ(fన ¯êల; ప#S��xz త4�� "ం(fన9ా(ై 10101010 అత" �ే#SచూA సమసN
కపటమ	��ను సమసN  దు#ా4ర¶మ	��ను "ం(fన9ా(x, అప9ా�� క;మ�రF(x,
సమసN  J�I V#�¥º, వ� పKభ	వ� ±క� Jన`" మ�ర¶మ	ల; �ెడ%tటBC ట
మ�న9ా? 11111111 ఇ��%� పKభ	వ� తన�ెP� ]ద ఎJNయ	Tx`డ�; వ�
��ంత�ాలమ	 గ	\ (fi9ాడ9:ౖ సూరF�" చూడక;ందువ" �ె12uను. 9:ంటTE మబ	Ëను
*కట-య	 అత" క��4ను గనుక అతడ� JరFగ	చు ఎవ#?rన �ెP�పటBC ��"
న(f1ింతp#ా అ" 9:దక;చుం(ెను. 12121212 అంతట ఆ అ¥�పJ జ#S%Sన�x"" చూA
పKభ	వ� బ¢ధక; ఆశdర�ప(f Vశ� Zిం�ెను. 13131313 తరF9ాత �êల;ను అత"��కcడ
ఉన`9ారFను ఓడ PQ�I� �ాఫ�నుం(f బయల;�ే#S పంఫ�>య�లkనున` 12#³¶క;



వAd#S. అచdట ã}ను 9ా#S" V(fA12ట-C  PQర�షల�మ	నక; J#S%S 9:æç6 ను. 14141414
అప�డ� 9ారF 12#³¶  నుం(f బయల;�ే#S 1ిZి��యలkనున` అంJ±కయక;
వAd VW\ా ంJ��నమందు సమ�జమం��రమ	లk"�I 9:È6  కcరFdం(f#S. 15151515
ధర4WాసN �మ	ను పKవకNల ల�ఖనమ	లను చ��Vన తరF9ాత సమ�జ మం��రప�
అ¥��ారFల;స�దరF ల�#ా, పKజలక; ]రF ఏ�ైన బ¢ధ9ాక�మ	 �ెపuవలsన"
య	న` PQడల �ెప�డ" 9ా#S�I వరNమ�నమ	 �ేZి#S. 16161616 అప�డ� �êల;
"ల;వబ(f �ేZ2ౖగ �ేZి ఇట6 T:ను 17171717 ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా, �ేవ�"�I
భయపడ�9ారల�#ా, Vను(f. ఇW\ా P�లను ఈ పKజల �ేవ�డ� మన 1ితరFలను
ఏరuరచు��", 9ారF ఐగ	ప�N  �ేశమందు పర�ే�లsౖ య	న`ప�డ� ఆ పKజలను

¼̈AdంA, తన భ	జబలమ	�ేత 9ా#Sనక�డనుం(f ¬Zి��"వAd 18181818
Pంచు!ంచు నల;వ�� ఏండ6 మటBC క; అరణ�మ	లk 9ా#S �ేషCలను స ©̈ం�ెను.
19191919 మ#Sయ	 కTxను �ేశమ	లk ఏడ� జjతpల 9ా#S" Txశనమ	�ేZి 9ా#S
�ేశమ	లను �#S�I ¯ా�సÍ ~మ	%ా పంA P�ెdను. 20202020 ఇంచు!ంచు
Txల;గ	వందల ఏబ�� సంవతqరమ	ల; ఇటB6  జ#S%?ను. అటBతరF9ాత పKవకNPQ�న
సమ�P�ల;వరక; ఆయన 9ా#S�I Tx�య�¥�పతpలను దయ �ేZ2ను. 21212121 ఆ
తరF9ాత 9ారF #ాà �ావలsన" �Åర%ా �ేవ�డ� బ¿Tx�]ను %�¬Kయ	డ�ను �×షp
క;మ�రFడ�T:ౖన ¯êల;ను 9ా#S�I నల;వ�� ఏండ6  వరక; దయ�ేZ2ను. 22222222 తరF9ాత
అత"" �¾ల%SంA �x�దును 9ా#S�I #ాà%ా ఏరuర�ెను. మ#Sయ	 ఆయనTEను
PQషªP క;మ�రF(ైన �x�దును కను%tంట-"; అతడ� Tx P�ాC ను¯ారF(ైన
మనుషp�డ�, అతడ� Tx ఉ�ేw శమ	ల"`య	 T:ర9EరFdన" �ె1ిu అత""గ�#Sd
¯ాm�!�ెdను. 23232323 అత" సం�xనమ	నుం(f �ేవ�డ� తన 9ా%ాw నమ	 ��ప�న



ఇW\ా P�ల;��రక; రmక;డగ	 P�సును ప�ట-C ం �ెను. 24242424 ఆయన #ాకమ	ందు
ã}ను ఇW\ా P�ల; పKజలకంద#S�I మ�రFమనసుq Vషయ���న బµ1ిN స4మ	
పKకట-ం�ెను. 25252525 ã}ను తన ప"" T:ర9EరFdచుండ%ా TET:వడన" ]రF
తలంచుచుTx`రF? TEను ఆయనను �ాను; ఇ��%� Tx 9:నుక ఒకడ�
వచుdచుTx`డ�, ఆయన �ాళ6  �ెప�ల; Vప�ట�?rనను TEను �ాతpK డను �ాన"
�ె12uను. 26262626 స�దరFల�#ా, అబµK }మ	 వంశసుÍ ల�#ా, �ేవ�"�I
భయపడ�9ారల�#ా, PÀ రmణ 9ాక�మ	 మన±దwక; పంపబ(fయ	న`��. 27272727
PQర�షల�మ	లk �ాప�రమ	ండ� 9ారFను, 9ా#S అ¥��ారFల;ను, ఆయనT:ౖనను,
పKJ VW\ా ంJ ��నమ	న చదవబడ�చున` పKవకNల వచనమ	లT:ౖనను గ\ ©̈ంపక,
ఆయనక; hmV¥�ంచుట�ేత ఆ వచన మ	లను T:ర9E#Sd#S. 28282828 ఆయనయందు
మరణమ	నక; త%Sన Á̈తp9E��య	 కనబడక ��Pనను ఆయనను చం1ించ
వలsన" 9ారF 1ిల�తpను 9Eడ���"#S. 29292929 9ారF ఆయనను గ�#Sd
9Kా యబ(fనవ"`య	 T:ర9E#Sdన తరF9ాత ఆయనను మ�Ö ను]దనుం(f ��ం1ి
సమ�¥�లk 12ట-C #S. 30303030 అP�ే �ేవ�డ� మృతpలలkనుం(f ఆయనను ల�12ను. 31313131
ఆయన గ>లయనుం(f PQర�షల�మ	నక; తన��కcడ వAdన 9ా#S�I
అTEక��నమ	ల; కనబ(ెను; 9ా#Sప�డ� పKజల PQదుట ఆయనక; ¯ా{లsౖ
య	Tx`రF. 32323232 �ేవ�డ� P�సును ల�1ి, 1ితరFలక; �ేZిన 9ా%ాw నమ	ను మన
1ిల6 లక; T:ర9E#Sdయ	Tx`డ" �¤మ	ను ]క; సు9ారN పKకట-ంచుచుTx`మ	. 33333333
ఆల�%³ వ� Tx క;మ�రFడవ� TEడ� TEను "ను` కంట-" అ" #?ండవ
�×రNనయందు 9Kా యబ(fయ	న`��. 34343434 మ#Sయ	 ఇక క;ళØ6 పటCక;ండ ఆయనను
మృతpలలkనుం(f ల�ప�టను బట-C�x�దునక; అనుగ\ ©̈ంAన పVతK���న



వరమ	లను ]కనుగ\ ©̈ంతpను, అV నమ4కమ	లsౖనవ" �ె12uను. 35353535 �ాబట-C
9E#tక �×రNనయందు ప#S�దుz " క;ళØ6 పటC"య�వ" �ెప�చుTx`డ�. 36363636
�x�దు �ేవ�" సంకలuమ	 ��ప�న తన తరమ	9ా#S�I ZLవ�ేZి "��KంA, 37373737 తన
1ితరFల ±దwక; �ేరdబ(f క;È6��PQను %ా" �ేవ�డ� ల�1ిన9ాడ�
క;ళØ6 పటCల�దు. 38383838 �ాబట-C  స�దరFల�#ా, ]క; ఈయన �x�#ాTE
�ాపmమ�పణ పKచురమగ	చున`ద"య	, 39393939 ]రF ¹ÌL ధర4WాసN �మ	వలన ఏ
Vషయమ	లలk Jమంతpల;%ా ¬రdబడల�క ��J#� ఆ Vషయమ	 ల"`ట-లk,
Vశ�Zించు పKJ9ాడ�ను ఈయనవలనTE J మంతpడ�%ా ¬రdబడ�న"య	
]క; �ె>య	 %ాక. 40404040 పKవకNల గ\ంథమందు �ెపuబ(fన�� ]]���I #ాక;ండ
చూచు��ను(f; అ�ేమన%ా 41414141 ఇ��%� Jరస�#Sంచు9ారల�#ా, ఆశdర�పడ�(f
నhంచు(f ] ��నమ	లలk TETUక �ార�మ	 �ేZ2దను ఆ �ార�మ	 ఒకడ� ]క;
Vవ#SంAనను ]#?ంత మ�తKమ	ను నమ4రF అT:ను. 42424242 9ారF
సమ�జమం��రమ	లkనుం(f 9:ళØ6 చుండ%ా ఈ మ�టలను మరFసట-
VW\ా ంJ��నమ	న తమ�� �ెపuవలsన" జనుల; 9Eడ���"#S. 43434343
సమ�జమం��రమ	లk"9ారF ల�Aన తరF9ాత అTEక;ల; య�దుల;ను,
భ�INపరFలsౖన య�దమత పKVషpC ల;ను, �êల;ను బర`బµను 9:ంబ(fంA#S.
�రF9ా#S�� మ�టల�డ�చు, �ేవ�" కృపయందు "ల;కడ%ా నుండవలsన" 9ా#S"

¼̈చd#SంA#S. 44444444 మరFసట- VW\ా ంJ��నమ	న �x�xప�%ా ఆ పటCణ మంతయ	
�ేవ�" 9ాక�మ	 Vనుటక; కc(fవ�ెdను. 45454545 య�దుల; జనసమ�హమ	లను
చూA మతqరమ	�� "ండ���" దూÌించుచు, �êల; �ె1ిuన9ాట-�I అడiమ	
�ె1ిu#S. 46464646 అప�డ� �êల;ను బర`బµయ	 ¥ైర�మ	%ా ఇట6 "#S�ేవ�" 9ాక�మ	



nదట ]క; �ెప�ట ఆవశ� క�¤; అPనను ]రF �x"" ��K Zి9EZి, !మ	4ను
]#³ "త�yవమ	నక; అ�ాతpK ల;%ా ఎంచు��ను 47474747 ఏలయన%ా వ�
భ���గంతమ	లవరక; రmణxరÍమ	%ా ఉండ�నటB6  "ను` అన�జనులక;
9:ల;గ	%ా ఉంAయ	Tx`ను అ" పKభ	వ� మ��ాజj® 1ిం�ెన"#S. 48484848 అన�జనుల;
ఆ మ�టV" సం��ÌింA �ేవ�" 9ాక�మ	ను మ ©̈మపరA#S; మ#Sయ	
"త�yవమ	నక; "రÞPంపబ(fన 9ారందరF Vశ�ZింA#S. 49494949 పKభ	వ� 9ాక�మ	
ఆ పK�ేశమందంతట 9ా�1ిం�ెను 50505050 %ా" య�దుల; భ�IN మ#ా�దల;గల ZీN �లను
ఆ పటCణప� పKమ	ఖులను #³1ి �êల;నక; బర`బµక;ను ©̈ంస కల;గజ³Zి, 9ా#S"
తమ �Kా ంతమ	లనుం(f 9:ళ6%tట-C #S. 51515151 �రF తమ �ాదధూÈ" 9ా#SతటBC
దు>1ి9EZి ఈ��"యక; వAd#S. 52525252 అP�ే hషp�ల; ఆనందభ#Sతpలsౖ
ప#S��xz త4�� "ం(fన9ా#?r#S.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 14అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 14అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 14అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 14

1111 ఈ��"యలk జ#S%Sన�ేమన%ా, 9ారF కc(fయ�దుల సమ�జమం��రమ	లk
పK9EhంA, �ేట%ా బ¢¥�ంAనందున అTEక;ల;, య�దుల;ను %§\సు �ేశసుÍ ల;ను
Vశ�ZింA#S. 2222 అP�ే అV¥ేయ	లsౖన య�దుల; అన�జనులను ప�#S��>1ి 9ా#S
మనసుqలలk స�దరFల ]ద పగ ప�ట-C ంA#S. 3333 �ాబట-C  9ారF పKభ	వ�ను
ఆను��" ¥ైర�మ	%ా మ�టల�డ�చు అక�డ బహÑ�ాలమ	 గడ1ి#S. పKభ	వ�
9ా#S�ేత సూచక�I\యలను అదు»తమ	లను �ేPంA, తన కృ�ా9ాక�మ	నక;
¯ాm�!1ిuంచు చుం(ెను. 4444 ఆ పటCణప� జనసమ�హమ	లk ´éదమ	ల; ప�టC%ా
��ందరF య�దుల పmమ	%ాను ��ందరF అ��సNల;ల పmమ	%ాను ఉం(f#S. 5555



మ#Sయ	 అన�జనుల;ను య�దుల;ను తమ అ¥��ారFల�� క>Zి 9ా#S]ద ప(f
9ా#S" అవమ�నపరA #ాళØ6  రFV్వ చంపవలsన" య	ం(f#S. 6666 9ా#ాసంగJ
�ె>Zి��" ల;క±"యలk" పటCణమ	లగ	 ల;సN �క;ను �ె#³Ëక;ను
చుటBC పట6 నున` పK�ేశమ	నక;ను �ా#S��P అక�డ సు9ారN పKకట-ంచుచుం(f#S. 7777
ల;సN �లk బల ß̈న �ాదమ	ల;గల ±కడ�ం(ెను. 8888 అతడ� ప�ట-Cన��
nదల;��" క;ంట-9ా(ై PQన`డ�ను నడ�వల�క కcరFdం(fయ	ండ�9ాడ�. 9999
అతడ� �êల; మ�ట ల�డ�ట VT:ను. �êల; అత"9:ౖప� �ే#S చూA, స�సÍత
��ందుటక; అత"�I VWా�సమ	ం(ెన" గ\ ©̈ంA 10101010  �ాదమ	ల; ¹1ి స#S%ా
"ల;వ�మ", ëగ¶ర%ా �ె1ిu నప�డ� అతడ� గంతpల;9EZి నడ�వ ¯ా%?ను. 11111111

జనసమ�హ మ	ల; �êల; �ేZిన�x" చూA, ల;కã"య ´µషలk --�ేవతల;
మనుష�ర�పమ	 �x>d మన±దwక; ��%S వAd య	Tx`ర" �³కల;9EZి, 12121212
బర`బµక; దు�పJ అ"య	, �êల; మ	ఖ�పKసం%S PQ�నందున అత"�I ¼̈#³4
అ"య	 1LరF12ట-C #S. 13131313 పటCణమ	నక; ఎదురF%ా ఉన` దు�పJ ±క� ప�జj#S
PQడ6 ను ప�దండలను �x�రమ	ల±దwక; ¬Zి��"వAd సమ�హమ	�� క>Zి,
బ> అ#Suంపవలsన" య	ం(ెను. 14141414 అ��సNల;లsౖన బర`బµయ	 �êల;ను ఈ
సంగJ V", తమ వసN �మ	ల; Aంచు��" సమ�హమ	లk"�I ��రబ(f 15151515
అయ�ల�#ా, ]#?ందు�×ల�గ	 �ేయ	చుTx`రF? �¤మ	కcడ ] స�´µవమ	వంట-
స�´µ వమ	గల నరFల�¤. ]రF ఈ వ�రÍ���న9ాట-" V(fA12ట-C , ఆ�ాశమ	ను
భ�!" సమ	దKమ	ను 9ాట-లk ఉం 16161616 ఆయన గత�ాలమ	లలk సమసN
జనులను తమ తమ మ�ర¶మ	లయందు నడ�వ"�ెdను. 17171717 అPనను ఆయన
ఆ�ాశమ	నుం(f ]క; వరªమ	ను, ఫలవంతమ	లsౖన రFతpవ�లను



దయ�ేయ	చు, ఆ}రమ	 ననుగ\ ©̈ంచుచు, ఉల�6 సమ	�� ] హృదయ మ	లను

"ంప�చు, �¤ల;�ే¸ 18181818 9ా#§ల�గ	 �ె1ిu తమక; బ> అ#Suంపక;ండ
సమ�హమ	లను ఆప�ట బహÑ పKయ�సమ�PQను. 19191919
అంJ±కయనుం(fయ	 ఈ��"యనుం(fయ	 య�దుల; వAd,
జనసమ�హమ	లను తమ పmమ	%ా �ేZి��", �êల;]ద #ాళØ6  రFV్వ అతడ�
చ"��PQన" అను��" పటCణమ	 9:ల;ప>�I అత"" ఈ(fd#S. 20202020 అP�ే
hషp�ల; అత"చుటBC  ">Aయ	ండ%ా అతడ� ల�A పటCణమ	లk పK9EhంA,
మరFTxడ� బర`బµ��కcడ �ె#³Ëక; బయల;�ే#S ��PQను. 21212121 9ారF ఆ
పటCణమ	లk సు9ారN పKకట-ంA అTEక;లను hషp�లను%ా �ేZిన తరF9ాత ల;సN �
క;ను ఈ��"యక;ను అంJ±కయక;ను J#S%SవAd 22222222 hషp�ల మనసుqలను
దృఢపరAVWా�సమందు "ల;కడ%ా ఉండ వలsన"య	, అTEక శ\మలను
అనుభVంA మనమ	 �ేవ�" #ాజ�మ	లk పK9Ehంపవలsన"య	 9ా#S"

¼̈చd#SంA#S. 23232323 మ#Sయ	 పKJ సంఘమ	లk 9ా#S�I 12దwలను ఏరuరA,
ఉప9ాసమ	ం(f, �Kా రÍన�ేZి, 9ారF న!్మన పKభ	వ�నక; 9ా#S" అపu%SంA#S. 24242424
తరF9ాత 1ిZి��య �ేశమంతట సంచ #SంA పంఫ�>యక;వAd#S. 25252525 మ#Sయ	
12#³¶లk 9ాక�మ	 బ¢¥�ంA, అ�xN >యక; ��%S 9:È6#S. 26262626 అక�డనుం(f ఓడ PQ�I�,
�xమ	 T:ర9E#Sdన ప" "!తNమ	 �ేవ�" కృపక; అపu%Sంపబ(fన9ా#?r, nదట
బయల;�ే#Sన అంJ±కయక; J#S%S వAd#S. 27272727 9ారF వAd, సంఘమ	ను
సమ కc#Sd, �ేవ�డ� తమక; ��(ైయ	ం(f �ేZిన �ార�మ	 ల"`య	,
అన�జనుల; Vశ�Zించుటక; ఆయన �x�రమ	 �ెరAన సంగJయ	, Vవ#SంA#S.
28282828 1ిమ4ట 9ారF hషp�ల ±దw  బహÑ�ాలమ	 గడ1ి#S.



అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 15అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 15అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 15అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 15

1111 ��ందరF య�దయనుం(f వAd]రF ¹ÌL"య!ంAన ఆ�xరమ	 ��ప�న
సున`J ��ం���ేTE %ా" రmణ ��ందల�ర" స�దరFలక; బ¢¥�ంA#S. 2222 �êల;న
క;ను బర`బµక;ను 9ా#S�� VW ష V9ాదమ	ను తర�మ	ను క>%Sనప�డ�, ఈ
అంశమ	 Vషయ��� �êల;ను బర`బµయ	 తమలk మ#S ��ందరFను
PQర�షల�మ	నక; అ��సNల;ల±దwక;ను 12దwల±దwక;ను 9:ళ6వలsన"
స� దరFల; "శdPంA#S. 3333 �ాబట-C  9ారF సంఘమ	వలన ¯ాగనంపబ(f,
ÓL�³ సమరయ �ేశమ	ల�x�#ా 9:ళØ6 చు, అన�జనుల; �ేవ�"9:ౖప� J#S%Sన
సంగJ �ె>యపరA స� దరFలకంద#S�I" మ} సం��షమ	 కల;గజ³Zి#S. 4444
9ారF PQర�షల�మ	నక; #ా%ా, సంఘప�9ారFను అ��సNల;ల;ను 12దwల;ను
9ా#S" �ేరFd��"#S; �ేవ�డ� తమక; ��(ైయ	ం(f �ేZినవ"`య	 9ారF
Vవ#SంA#S. 5555 ప#Sసయ	�ల �ెగలk VWా�సులsౖన ��ందరFల�A, అన�జనులక;
సున`J �ేPంపవలsన"య	, ¹ÌL ధర4WాసN �మ	ను %?r��నుడ" 9ా#S�I
ఆజj® 1ింపవలsన"య	 �ె1ిu#S. 6666 అప�డ� అ��సNల;ల;ను 12దwల;ను ఈ
సంగJ"గ�#Sd ఆలkAంచుటక; కc(fవAd#S. బహÑ తర�మ	 జ#S%Sన తరF9ాత
1LతpరF ల�A 9ా#S�� ఇట6 T:ను 7777 స�దరFల�#ా, ఆరంభమందు అన�జనుల; Tx
T°ట సు9ారN 9ాక�మ	 V" Vశ�Zించుల�గ	న ]లk నను`
�ేవ�(ేరuరచు��T:న" ]క; �ె>య	ను. 8888 మ#Sయ	 హృద యమ	లను ఎ#S%Sన
�ేవ�డ� మనక; అనుగ\ ©̈ంAనటBC %ాTE 9ా#S�I" ప#S��xz త4ను అనుగ\ ©̈ంA,
9ా#S"గ�#Sd ¯ాm� !�ెdను. 9999 9ా#S హృదయమ	లను VWా�సమ	వలన పVతK



పరA మనక;ను 9ా#S�I" ఏ ´éద���నను కనుపరచల�దు 10101010 గనుక మన
1ితరFలsౖనను మన���నను ¹యల�" �ా(f" hషp�ల ��డ]ద 12ట-C  ]
#?ందుక; �ేవ�" Wó¥�ంచుచుTx`రF? 11111111 పKభ	9:ౖన P�సు కృప�ేత మనమ	 రmణ
��ందుదుమ" నమ	4చుTx`మ	 గ�x? అల�%³ 9ారFను రmణ ��ందుదురF
అT:ను. 12121212 అంతట ఆ సమ�హమంతయ	 ఊరక;ం(f, బర` బµయ	 �êల;ను
తమ �x�#ా �ేవ�డ� అన�జనులలk �ేZిన సూచక�I\యలను అదు»తమ	లను
Vవ#Sంచ%ా ఆల�Iం�ెను. 13131313 9ారF �x>ంAన తరF9ాత య��Åబ	 ఇట6 T:నుస�
దరFల�#ా, Tx మ�ట ఆల�Iంచు(f. 14141414 అన�జనులలkనుం(f �ేవ�డ� తన
Txమమ	��రక; ఒక జనమ	ను ఏరuరచు��నుటక; 9ా#S" ఏల�గ	 nదట
కటµ�fం�ెT° సు��ãను Vవ#SంA య	Tx`డ�. 15151515 ఇందుక; పKవకNల
9ాక�మ	ల; స#Sప(fయ	న`V; ఎట6 న%ా 16161616 ఆ తరF9ాత TEను J#S%S వ�ెdదను;
మనుషp�లలk కడమ9ారFను Tx Txమమ	 ఎవ#S�I 12టCబ(ెTU ఆ సమసN���న
అన�జనుల;ను పKభ	వ�ను 9:దక;నటB6  17171717 ప(f��Pన �x�దు గ	(xరమ	ను
J#S%S కటMCదను �x" �ా(ైన9ాట-" J#S%S కట-C  �x"" "ల;వబ¿టMCదన"
అTx���ాలమ	నుం(f ఈ సంగతpలను �ె>య 18181818 పరAన పKభ	వ�
Z2లVచుdచుTx`డ� అ" 9Kా యబ(fయ	న`��. 19191919 �ాబట-C  అన�జనులలkనుం(f
�ేవ�"9:ౖప� JరFగ	చున`9ా#S" మనమ	 కషC12టCక 20202020 Vగ\హ సంబంధ���న
అపVతKతను, జjరత�మ	ను, %tంతp1ిZి�I చం1ిన�x"", రకNమ	ను,
Vస#Sèంచుటక; 9ా#S�I పJKక 9Kా Zి పంపవలsన" Tx అ��Kా యమ	. 21212121
ఏలయన%ా, సమ�జమం��రమ	లలk పKJ VW\ా ంJ��నమ	న ¹ÌL ల�ఖనమ	ల;
చదువ�టవలన మ	నుపట- తరమ	లనుం(f అత" "యమమ	ను



పKకట-ంచు9ారF పKJ పటCణమ	లk ఉTx`ర" �ె12uను. 22222222 అప�డ�
స�దరFలలk మ	ఖు�లsౖన బరqబµË అను మ�రF1LరFగల య��xను Zీలను
తమలk ఏరuరచు��", �êల;��ను బర`బµ��ను అంJ±కయక; పంప�ట
య	కNమ" అ��సNల;లక;ను 12దwలక;ను 23232323 �రF 9Kా Zి, 9ా#S�ేత పం1ిన
�ేమన%ా అ��సNల;ల;ను 12దwలsౖన స�దరFల;ను అంJ±కయ లkను,
Zి#Sయలkను, �I>�Iయలkను "వZించుచు అన� జనుల;%ానుం(fన
స�దరFలక; �భమ	. 24242424 ��ందరF మ�±దwనుం(f 9:È6 , తమ బ¢ధ�ేత
!మ	4ను కలవరపరA, ] మనసుqలను �ెరFప�చుTx`ర" Vంట-!. 9ా#S�I
�¤ మ¥��ార!Ad య	ండల�దు 25252525 గనుక మనుషp�లను ఏరuరA, మన
పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  1LరF��రక; తమ	4ను �xమ	 అపu%Sంచు��"న బర`బµ
�êల; అను 26262626 మన 1ిKయ	ల��కcడ ]±దwక; పంప�ట య	కNమ"
మ�కంద#S�I ఏ�ా��Kా యమ	 క>%?ను. 27272727 �ా%ా య��xను Zీలను పం1ి
య	Tx`మ	; 9ారFను T°ట-మ�ట�� ఈ సంగతpల; ]క; �ె>యజ³తpరF. 28282828
Vగ\హమ	లక; అ#SuంAన 9ాట-", రకNమ	ను, %tంతp1ిZి�I చం1ిన�x"",
జjరత�మ	ను Vస #Sèంపవలsను. 29292929 ఈ అవశ����న 9ాట-కంటM ఎక;�9:ౖన P�
´µరమ	ను ] ]ద ¹పకcడద", ప#S��xz త4క;ను మ�క;ను ���ెను. �ట-�I
దూరమ	%ా ఉండ�టక; జjగ\తN ప(fJ#ా అ�� ]క; �¤ల;. ]క; �³మమ	
కల;గ	ను %ాక. 30303030 అంతట 9ారF Z2లవ�ప�చుd��" అంJ±కయక; వAd
hషp�లను సమకc#Sd ఆ పJKక ఇAd#S. 31313131 9ారF �x"" చదువ���"
అందువలన ఆదరణ ��ం�� సం��ÌింA#S. 32323232 మ#Sయ	 య��xయ	
Zీలయ	కcడ పKవకNలsౖ య	ం(fనందున 12క;�మ�టల�� స�దరFల Txద#SంA



ZిÍ ర పరA#S. 33333333 9ారF అక�డ ��ంత�ాలమ	 గడ1ి, స� దరFల±దwనుం(f
తమ	4ను పం1ిన 34343434 9ా#S±దwక; 9:ళØ6 టక; సమ�¥xనమ	�� Z2లవ�
ప�చుd��"#S. 35353535 అP�ే �êల;ను బర`బµయ	 అంJ ±కయలk ">A, Pంక
అTEక;ల�� కcడ పKభ	వ� 9ాక�మ	 బ¢¥�ంచుచు పKకట-ంచుచు నుం(f#S. 36363636 ��"`
��నమ	లsౖన తరF9ాతఏ P� పటCణమ	లలk పKభ	వ� 9ాక�మ	 పKచురపరAJ¹
ఆ య� పKJ పటCణమ	లk ఉన` స�దరFల±దwక; J#S%S 9:È6 ,
9ా#³ల�గ	Tx`#� మనమ	 చూతమ" �êల; బర`బµ�� అT:ను. 37373737 అప�డ�
మ�రF� అనుమ�రF 1LరFగల ã}నును 9:ంటబ¿టBC ��" ��వ�టక; బర`బµ
PషCప(ెను. 38383838 అP�ే �êల;, పంఫ�>యలk ప"��రక; తమ��కcడ #ాక
తమ	4ను V(fAన 9ా"" 9:ంటబ¿టBC ��" ��వ�ట య	కNమ	 �ాద" తలం�ెను.
39393939 9ా#Sలk ¬వK���న 9ాదమ	 క>%Sనందున 9ారF ఒక"" ఒకడ� V(fA
9E#?r��P#S. బర`బµ మ�రF�ను 9:ంటబ¿టBC ��" ఓడ ఎ�I� క;పKక; 9:æç6 ను; 40404040
�êల; Zీలను ఏరuరచు��", స�దరFల�ేత పKభ	వ� కృపక;
అపu%Sంపబ(fన9ా(ై బయల;�ే#S, 41414141 సంఘ మ	లను ZిÍ రపరచుచు Zి#Sయ
�I>�Iయ �ేశమ	ల �x�#ా సం�xరమ	 �ేయ	చుం(ెను.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 16అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 16అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 16అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 16

1111 �êల; �ె#³Ëక;ను ల;సN �క;ను వ�ెdను. అక�డJ¹J అను ఒక hషp�డ�ం(ెను.
అతడ� Vశ�ZింAన ±క య�దు#ా> క;మ�రFడ�, అత" తం(fK %§\సు �ేశసుÍ డ�.
2222 అతడ� ల;సN �లkను ఈ��"యలkను ఉన` స�దరFలవలన మంA1LరF
��ం��న9ాడ�. 3333 అతడ� తన��కcడ బయల;�ే#S #ావలsన" �êల;�Å#S, అత"



తం(fK %§\సు�ేశసుÍ డ" ఆ పK�ేశమ	లk" య�దుల కంద#S�I �ె>య	ను గనుక
9ా#S"బట-C  అత" ¬Zి��" సున`J �ేPం�ెను. 4444 9ారF ఆ య� పటCణమ	ల
�x�#ా 9:ళØ6 చు, PQర�షల�మ	లkనున` అ��సNల;ల;ను 12దwల;ను "రÞPంAన
Vధులను %?r��నుటక; 9ాట-" 9ా#S�I అపu%SంA#S. 5555 గనుక సంఘమ	ల;
VWా�సమందు ZిÍ రప(f, అను��నమ	 లsక�క; VసN #Sంచుచుం(ెను. 6666 ఆZియలk
9ాక�మ	 �ెపuకcడద" ప#S��xz త4 9ా#S TxటంకపరAనందున, 9ారF ఫ�� %Sయ
గల¬య పK�ేశమ	ల �x�#ా 9:È6#S. మ	Zియ దగ¶రక; వAd ëత�"యక;
9:ళØ6 టక; పKయత`మ	 �ేZి#S %ా" 7777 P�సు±క� ఆత4 9ా#S" 9:ళ6"య�ల�దు.
8888 అంతట9ారF మ	Zియను �xట-��P ��K యక; వAd#S. 9999 అప�డ�
మ�Zి�ో"య �ేశసుÍ (ొకడ� ">Aవ� మ�Zి�ో"యక; వAd మ�క;
స}యమ	 �ేయ	మ" తనను 9Eడ���నుచున`టBC  #ాJK9Eళ �êల;నక;
దరîనమ	 క>%?ను. 10101010 అత"�I ఆ దరîనమ	 క>%Sనప�డ� 9ా#S�I సు9ారN
పKకట-ంచుటక; �ేవ�డ� మమ	4ను 1ి>Aయ	Tx`డ" �¤మ	 "శdPంచు��"
9:ంటTE మ�Zి�ో"యక; బయల;�ేరFటక; యత`మ	 �ేZిJV 11111111 �ాబట-C  �¤మ	
��K యను V(fA ఓడ ఎ�I� Jన`%ా సn�xK �³క;ను, మరFTxడ� T:య��>�I",
అక�డ నుం(f Óి>1ీu�I" వAdJVు. 12121212 మ�Zి�ో"య �ేశమ	లk ఆ
�Kా ంతమ	నక; అ�� మ	ఖ�పటCణమ	ను #�]య	ల పK9ాస¯ాÍ నమ	T:ౖ య	న`��.
�¤మ	 ��"`��నమ	ల; ఆ పటCణమ	లk ఉంట-!. 13131313 VW\ా ంJ ��నమ	న గV"
�xట- న�º¬రమ	న �Kా రÍన జరFగ	నను��" అక�(f�I వAd కcరFdం(f,
కc(fవAdన ZీN �ల�� మ�టల�డ� చుంట-!. 14141414 అప�డ� లc��యయను
�ైవభ�INగల ±క ZీN � Vనుచుం(ెను. ఆ�� ఊ�xరంగ	 ��(f" అమ	4 తpయ�ైర



పటCణసుÍ #ాల;. పKభ	వ� ఆ�� హృదయమ	 �ెర�ెను గనుక �êల; �ె1ిuన
మ�టలయంద 15151515 ఆ��య	 ఆ�� Pంట-9ారFను బµ1ిN స4మ	 ��ం��నప�డ�,

ఆ��--TEను పKభ	వ�నందు VWా�సమ	 గల�xనన" ]రF PQంA�ే, Tx Pంట-�I
వAdయ	ండ� డ" 9Eడ���" మమ	4ను బలవంతమ	 �ేZ2ను. 16161616 �¤మ	
�Kా రÍTxసÍలమ	నక; 9:ళØ6 చుండ%ా (ప���ను అను) దయ�మ	పట-Cన�ై, ¯��ె
�ెప�ట�ేత తన యజమ�నులక; బహÑ ల�భమ	 సం�ా��ంచుచున` ±క
Aన`�� మ�క; ఎదురF%ావ�ెdను. 17171717 ఆ�� �êల;ను మమ	4ను 9:ంబ(fంAఈ
మనుషp�ల; స#��న`తp(ైన �ేవ�" �xసుల;; �రF ]క; రmణ మ�ర¶మ	
పKచు#Sంచు9ా#?r య	Tx`ర" �³కల;9EZి �ె12uను. 18181818 ఆ�� ఈల�గ	 అTEక
��నమ	ల; �ేయ	చుం(ెను గనుక �êల; 9ా�క;లప(f �x"9:ౖప� J#S%Sవ�
ఈ��ను వద>��మ4" P�సు�×\సుN  Txమమ	న ఆజj® 1ించుచుTx`న" ఆ
దయ�మ	�� �ె12uను; 9:ంటTE అ�� ఆ��ను వద>��PQను. 19191919 ఆ��
యజమ�నుల; తమ ల�భ¯ాధనమ	 ��PQన" చూA, �êల;ను Zీలను
పటBC ��" %\ా మప� �xవ(fలk"�I అ¥��ారFల±దwక; ఈడ�d��" ��P#S. 20202020
అంతట Tx�య�¥�పతpల±దwక; 9ా#S" ¬Zి��"వAdఈ మనుషp�ల;
య�దులsౖ య	ం(f 21212121 #�]య	ల���న మనమ	 అం%§క#Sంచుట�?rనను
�ేయ	ట�?rనను కcడ" ఆ�xరమ	ల; పKచు#Sంచుచు, మన పటCణమ	 గ>ë>
�ేయ	చుTx`ర" �ె1ిu#S. 22222222 అప�డ� జనసమ�హమ	 9ా#S]���I �ొ!్మ%ా
వ�ెdను. Tx�య�¥�పతpల;ను 9ా#S వసN �మ	ల; ల�%S9EZి 9ా#S" బ¿తNమ	ల��
��టCవలsన" ఆజj® 1ింA#S. 23232323 9ారF �xల �ెబËల; ��ట-C  9ా#S" �ెర¯ాలలk9EZి
భదKమ	%ా క"12టCవలsన" �ెర¯ాల Txయక;" �ాజj® 1ింA#S. 24242424 అతడ� అట-C



ఆజ®ను��ం��, 9ా#S" లkప> �ెర¯ాలలk"�I ��K Zి, 9ా#S �ాళ6క; బÐండ9EZి
ë%Sం�ెను. 25252525 అP�ే మధ�#ాJK9Eళ �êల;ను Zీలయ	 �ేవ�"�I �Kా #SÍంచుచు
�×రNనల; �ాడ�చునుం(f#S; ఖP�ºల; Vనుచుం(f#S. 26262626 అప�డ� అక¯ా4తpN %ా
మ} భ�కంపమ	 క>%?ను, �ెర¯ాల ప�Txదుల; అద#?ను, 9:ంటTE
తల;ప�ల"`య	 �ెరచు��T:ను, అంద#S బంధకమ	ల; ఊ(ెను. 27272727 అంతలk
�ెర¯ాల Txయక;డ� �¤ల;��", �ెర¯ాల తల;ప�ల"`య	 �ెరAయ	ండ�ట
చూA, ఖP�ºల; �ా#S��Pరను��", కJNదూZి, తను` �xను
చంప���నబ¢PQను. 28282828 అప�డ� �êల;వ� ఏ }"య	 �ేZి��నవదుw ,
�¤మందరమ	 ఇక�డTE య	Tx`మ" ëగ¶ర%ా �ె12uను. 29292929 అతడ�
�ºపమ	�ెమ4" �ె1ిu లkప>�I వAd, వణక;చు �êల;క;ను Zీలక;ను ¯ా%Sలప(f
30303030 9ా#S" 9:ల;ప>�I ¬Zి��"వAd అయ�ల�#ా, రmణ��ందుటక; TETE!
�ేయవలsనT:ను. 31313131 అందుక; 9ారFపKభ	9:ౖన P�సు నందు VWా�సమ	ంచుమ	,
అప�డ� వ�ను  Pంట-9ారFను రmణ ��ందుదుర" �ె1ిu 32323232 అత"�I"
అత" ఇంటనున` 9ా#Sకంద#S�I" �ేవ�" 9ాక�మ	 బ¢¥�ంA#S. 33333333 #ాJK ఆ
గ(fయలkTE అతడ� 9ా#S" ¬Zి��"వAd, 9ా#S %ాయమ	ల; క(f%?ను; 9:ంటTE
అతడ�ను అత" ఇంట-9ారందరFను బµ1ిN స4మ	 ��ం��#S. 34343434 మ#Sయ	 అతడ�
9ా#S" ఇంట-�I ��డ���" వAd ´¢జనమ	12ట-C , �ేవ�"యందు
VWా�సమ	ంAన9ా(ై తన ఇంట-9ారంద#S��కcడ ఆనం��ం�ెను. 35353535
ఉదయ���నప�డ� Tx�య�¥�పతpల;ఆ మనుషp�లను Vడ�దల�ేయ	మ"
�ెప�టక; బంటBలను పం1ి#S. 36363636 �ెర¯ాల Txయక;(öమ�టల; �êల;నక;
�ె>1ి!మ	4ను Vడ�దల�ేయ	మ" Tx�య�¥�పతpల; వరNమ�నమ	 పం1ి



య	Tx`రF గనుక ]#Sప�డ� బయల;�ే#S సుఖమ	%ా ��ండ" �ె12uను. 37373737
అP�ే �êల; 9ారF Tx�యమ	 V�x#SంపకP� #�]య	ల���న మమ	4ను
బ ©̈రంగమ	%ా ��ట-C ంA �ెర¯ాలలk9EPంA, Pప�డ� మమ	4ను రహస�మ	%ా
9:ళ6%tటBC దు#ా? �¤మ	 ఒపuమ	; 9ా#? 38383838 ఆ బంటBల; ఈ మ�టల;
Tx�య�¥�పతpలక; �ెలప%ా, �రF #�]య	ల" 9ారF V" భయప(f వAd, 39393939
9ా#S" బJమ�ల;��" 9:ల;ప>�I ¬Zి��"��PపటCణమ	 V(fA��ండ" 9ా#S"
9Eడ���"#S. 40404040 9ారF �ెర¯ాలలk నుం(f 9:ల;ప>�I వAd లc��య Pంట-�I
9:È6#S; అక�(f స�దరFలను చూA, ఆద#SంA బయల;�ే#S ��P#S.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 17అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 17అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 17అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 17

1111 9ారF అంÓి��>, అ��లk6 "య పటCణమ	ల]దు%ా 9:È6  � ెసqలaకక; వAd#S.
అక�డయ�దుల సమ�జ మం��రnకట- య	ం(ెను 2222 గనుక �êల; తన 9ాడ�క
��ప�న సమ�జప� 9ా#S±దwక; 9:È6�×\సుN  శ\మప(f మృతpలలkనుం(f ల�చుట
ఆవశ�కమ"య	, 3333 TEను ]క; పKచురమ	�ేయ	 P�ZL �×\సNPయ	Tx`డ"య	
ల�ఖన మ	లలkనుం(f దృ�ాC ంతమ	లT:JN  V1ిu �ెప�చు, 9ా#S�� మ�డ�VW\ా ంJ
��నమ	ల; త#S�ంచుచుం(ెను. 4444 9ా#Sలk ��ందరFను, భ�INపరFలగ	
%§\సు�ేశసుÍ లలk �xలమం��య	, ఘనతగల ZీN �లలk అTEక;ల;ను ఒప���"
�êల;��ను Zీల��ను క>Zి��"#S. 5555 అP�ే య�దుల; మతqరప(f,
ప"�ాటBల; ల�క JరFగ	��ందరF దుషpC లను 9:ంటబ¿టBC  ��" గ	ంప�కc#Sd
పటCణ��ల6  అల6 #S�ేయ	చు, య�¯�ను ఇంట-]దప(f 9ా#S" జనుల
సభPQదుట-�I ¬ 6666 అP�ే 9ారF కనబడనందున య�¯�నును ��ందరF



స�దరFలను ఆ పటCణప� అ¥��ారFల±దwక;
ఈడ�d��"��Pభ�లkకమ	ను తల�I\ందు�ేZిన �రF ఇక�(f�I కcడ వAd
య	Tx`రF; య�¯�ను 7777 �రందరF P�సు అను 9E#tక #ాàTx`డ" �ె1ిu, �?rసరF
చటCమ	లక; V#�ధమ	%ా నడ�చు��ను9ారF అ" �³కల;9EZి#S. 8888 ఈ మ�టల;
Vనుచున` జనసమ�హమ	ను పటCణప� అ¥��ారFలను కలవరపరA#S. 9999 9ారF
య�¯�నుTUదwను !%S>న9ా#S±దwను జj]ను ¬Zి��" 9ా#S" Vడ�దల �ేZి#S.
10101010 9:ంటTE స�దరFల; #ాJK9Eళ �êల;ను Zీలను బ¿రయక; పం1ింA#S. 9ారF
వAd య�దుల సమ�జ మం��రమ	లk పK9EhంA#S. 11111111 �రF � ెసqలaకలk ఉన`
9ా#SకంటM ఘనులsౖయ	ం(f#S గనుక ఆస�IN�� 9ాక�మ	ను అం%§క#SంA, �êల;ను
Zీలయ	ను �ె1ిuన సంగతpల; ఆల�గ	న`9Ù ల�9Ù అ" పKJ��నమ	ను
ల�ఖనమ	ల; ప#SWó¥�ంచుచు వAd#S. 12121212 అందు�ేత 9ా#Sలk అTEక;ల;ను,
ఘనతగల %§\సు�ేశసుÍ లsౖన ZీN �లలkను ప�రFషpలలkను �xలమం��య	
Vశ�ZింA#S. 13131313 అP�ే బ¿రయలkకcడ �êల; �ేవ�" 9ాక�మ	
పKచు#SంచుచుTx`డ" � ెసqలaకలk ఉండ� య�దుల; �ె>Zి��" అక�(f�I"
వAd జనసమ�హమ	లను #³1ి కలవరపరA#S. 14141414 9:ంటTE స�దరFల;
�êల;ను సమ	దKమ	వరక; 9:ళØ6 మ" పం1ి#S; అP�ే Zీలయ	 J¹Jయ	
అక�డTE ">A��P#S. 15151515 �êల;ను ¯ాగనంప 9:È6న9ారF అత"" ఏ� ెనుq
పటCణమ	 వరక; ��డ���" వAd, Zీలయ	 J¹Jయ	 ¯ాధ����నంత
�ఘÖమ	%ా అత"±దwక; #ావలsన" ఆజ®��ం�� బయల;�ే#S ��P#S. 16161616 �êల;
ఏ� ెనుqలk 9ా#S��రక; క"12టBC ��" య	ండ%ా, ఆ పటCణమ	 Vగ\హమ	ల��
"ం(fయ	ండ�ట చూAనందున అత" ఆత4 ప#S�xపమ	 పటCల�క��PQను. 17171717



�ాబట-C  సమ�జమం��రమ	లలk య�దుల��ను, భ�INపరFలsౖన 9ా#S��ను
పKJ��నమ	న సంత�¥�లk తను` క>Zి��ను 9ా#S��ను త#S�ంచుచు వ�ెdను. 18181818
ఎ1ికc#§య	లలkను ¯�N Pక;లలkను ఉన` ��ందరF జj® నుల; అత"��
9ా��ంA#S. ��ందరFఈ వదరFబ¢తp �ెప�న�� ఏ!ట" �ెప���"#S. అతడ�
P�సునుగ�#Sdయ	 ప�నురF�xÍ నమ	ను గ�#Sdయ	 పKకట-ం�ెను గనుక
మ#S��ందరF�డ� అన� �ేవతలను పKచు#SంచుచుTx`డ" �ెప���"#S. 19191919 అంతట
9ారF అత" 9:ంటబ¿టBC ��" అ#³±పగ	 అను సభ ±దwక; ¬Zి��"��Pవ�
�ేయ	చున` PÀ నూతన బ¢ధ PQట-C�ో �¤మ	 �ె>Zి��నవచుdTx? 20202020 ��"`
��\ తN  సంగతpల; మ� �ెవ�లక; V"1ించుచుTx`వ� గనుక �ట- ´µవ�¤¹
�¤మ	 �ె>Zి��న %�రFచుTx`మ" �ె1ిu#S. 21212121 ఏ� ెనుq9ారందరFను అక�డ
"వZించు పర�ే�ల;ను ఏ�ో±క ��\ తN  సంగJ �ెప�ట యందును
Vనుటయందును మ�తK�¤ తమ �ాలమ	 గడ�ప� చుండ�9ారF. 22222222 �êల;
అ#³±పగ	 మధ� ">A�ె1ిuన �ేమన%ాఏ� ెనుq9ారల�#ా, ]రF సమసN
Vషయమ	లలk అJ �ేవ�xభ�INగల9ా#?r య	న`టBC  Txక; కనబడ� చున`��. 23232323
TEను సంచ#Sంచుచు ] �ేవ�x పKJమలను చూచుచుండ%ా ఒక బ>1ీఠమ	
Txక; కనబ(ెను. �x" ]ద�ె>యబడ" �ేవ�"�I అ" 9Kా యబ(fయ	న`��.
�ాబట-C  ]రF �ె>యక �ే"యందు భ�INక>%Sయ	Tx`#� �x"TE TEను ]క;
పKచురపరచుచుTx`ను. 24242424 జగతpN ను అంద> సమసNమ	ను "#S4ంAన �ేవ�డ�
�xTE ఆ�ాశమ	నక;ను భ�!�I" పKభ	9:ౖయ	న`ందున హసN కృతమ	లsౖన
ఆలయమ	లలk "వZింపడ�. 25252525 ఆయన అంద#S�I" yవమ	ను ఊ1ి#S"
సమసNమ	ను దయ�ేయ	9ాడ� గనుక తనక; ఏ�ైనను ��దువ య	న`టBC



మనుషp�ల �ేతpల�� ZLVంప బడ�9ాడ� �ాడ�. 26262626 మ#Sయ	 య�వదూ»!]ద
�ాప�ర మ	ండ�టక; ఆయన ±క"నుం(f పKJ జjJమనుషp�లను సృÌిC ంA,
9ారF ఒక9Eళ �ేవ�"" తడవ�ల�(f కను%tందు #³¹ య", 27272727 తను`
9:దక;"!తNమ	 "రÞయ�ాలమ	ను 9ా#S "9ాససÍలమ	±క� ��>�¤రలను
ఏరuర�ెను. ఆయన మనలk ఎవ"�I" దూరమ	%ా ఉండ�9ాడ� �ాడ�. 28282828
మనమ�యనయందు బKదుక;చుTx`మ	, చ>ంచు చుTx`మ	, ఉ"�I
క>%Sయ	Tx`మ	. అటBవలsమన మ�యన సం�xనమ" ] క�శ�రFలలk
��ందరFను �ెప�చుTx`రF. 29292929 �ాబట-C  మనమ	 �ేవ�" సం�xన���య	ం(f,
మనుషp�ల చమ�x�ర కలuనలవలన మలdబ(fన బం%ారమ	T:ౖనను
9:ం(fT:ౖనను #ాJT:ౖనను �ేవత�మ	 ��> య	న`ద" తలంపకcడదు. 30303030 ఆ
అజj® న�ాలమ	లను �ేవ�డ� చూA చూడనటBC %ా ఉం(ెను; ఇప�(ై�ే అంతటను
అందరFను మ�రFమనసుq ��ందవలsన" మనుషp�లక; ఆజj® 1ించుచుTx`డ�.
31313131 ఎందుకన%ా �xను "య!ంAన మనుషp�"�ేత J ననుస#SంA
భ�లkకమ	నక; ¬రFu¬రd బ¢PQ(f ±క ��నమ	ను "రÞPంA య	Tx`డ�.
మృతpలలkనుం(f ఆయనను ల�1ినందున �º" నమ	4టక; అంద#S�I" ఆ¥xరమ	
కల;గజ³Zియ	Tx`డ�. 32323232 మృతpల ప�నరF�xÍ నమ	నుగ�#Sd 9ారF V"నప�డ�
��ందరF అప}స�మ	�ేZి#S; మ#S��ందరF�º"గ�#Sd వ� �ెప�న�� ఇం��క¯ా#S
Vందుమ" �ె1ిu#S. 33333333 ఆల�గ	ండ%ా �êల; 9ా#S మధ�నుం(f 9:È6��PQను. 34343434
అP�ే ��ందరF మనుషp�ల; అత" హతpN ��" Vశ�ZింA#S. 9ా#Sలk
అ#³±ప%§తp(ైన ��±నూZియ	, దమ#S అను ఒక ZీN �య	, �#S��కcడ
మ#S��ందరFనుం(f#S.



అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 18అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 18అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 18అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 18

1111 అటBతరF9ాత �êల; ఏ� ెనుqనుం(f బయల;�ే#S ��#Sంథునక; వAd, ��ంతp
వం�య	(ైన అక;ల అనుఒక య�దు", అత" ´µర�PQ�న 1ిKZి�ల6 ను కను%t"
9ా#S±దwక; 9:æç6 ను. 2222 య�దులందరF #�మ� V(fA 9:È6��వలsన" �ð6 ��య
చక\వ#SN ఆజj® 1ింAనందున, 9ారF ఇటÚనుం(f ��\ తN %ా వAdన 9ారF. 3333 9ారF
వృJN �I (ే#ాల; క;టBC 9ారF. �êల; అ�ే వృJN గల9ాడ� గనుక 9ా#S��
�ాప�రమ	ం(ెను; 9ారF క>Zి ప"�ేయ	చుం(f#S. 4444 అతడ� పKJ
VW\ా ంJ��నమ	న సమ�జమం��రమ	లk త#S�ంచుచు, య�దులను %§\సు
�ేశసుÍ లను ఒ1ిuంచుచు నుం(ెను. 5555 Zీలయ	 J¹Jయ	 మ�Zి�ో"యనుం(f
వAdనప�డ� �êల; 9ాక�మ	 బ¢¥�ంచుటయందు ఆతpరతగల9ా(ై, P�ZL �×\సN "
య�దులక; దృఢమ	%ా ¯ాm�!చుd చుం(ెను. 6666 9ారF ఎదు#ా(f
దూÌింAనప�డ�, అతడ� తన వసN �మ	ల; దుల;ప���"] Txశనమ	నక; ]#³
ఉతN ర9ాదుల;. TEను "#�w Ìి"; Pక]దట అన�జనుల ±దwక; ��వ�దున"
9ా#S�� �ె1ిu 7777 అక�డనుం(f 9:È6 , �ేవ�"యందు భ�INగల ¬Jయ	 య�సుN  అను
ఒక" Pంట-�I వ�ెdను. అత" Pల;6  సమ�జమం��రమ	ను
ఆను��"య	ం(ెను. 8888 ఆ సమ�జమం��రప� అ¥��ా#SPQ�న �I\సుu తన
Pంట-9ారంద#S��కcడ పKభ	వ�నందు VWా�స మ	ం�ెను. మ#Sయ	
��#Sం� ºయ	లలk అTEక;ల;V" Vశ� ZింA బµ1ిN స4మ	 ��ం��#S. 9999 #ాJK9Eళ
దరîనమందు పKభ	వ� వ� భయపడక మ�టల�డ�మ	, మ�నమ	%ా
ఉండక;మ	. 10101010 TEను క; ��(ైయ	Tx`ను, క; }" �ేయ	టక; ]���I



ఎవడ�ను #ాడ�; ఈ పటCణమ	లk Txక; బహÑ జనమ	న`ద" �êల;�� �ెపu%ా 11111111
అతడ� 9ా#Sమధ� �ేవ�" 9ాక�మ	 బ¢¥�ంచుచు, ఒక సంవతqరమ	 ]ద
ఆరFT:లల; అక�డ "వZిం�ెను. 12121212 గ>6ãను అకయక; అ¥�పJ%ా ఉన`ప�డ�
య�దుల; ఏ�×భVంA �êల;]���I ల�A Tx�య1ీఠమ	 ఎదుటక; అత"
¬Zి��"వAd 13131313 �డ� ధర4 WాసN �మ	నక; వ�J#SకNమ	%ా �ేవ�" ఆ#ా¥�ంచుటక;
జనులను 1LK#³ 1ించుచుTx`డ" �ె1ిu#S. 14141414 �êల; T°రF �ెరA మ�ట ల�డబ¢%ా
గ>6ãనుయ�దుల�#ా, P��±క అTx�యమ	 %ా" �ెడi  TEరమ	 %ా"
PQ�నPQడల TEను ]మ�ట సహనమ	%ా Vనుట Tx�య�¤. 15151515 ఇ�� P��ోయ	క
ఉప�ేశమ	ను, 1Lళ6ను, ] ధర4WాసN �మ	ను గ�#Sdన 9ాద����ే ]#³ �x"
చూచు��ను(f; ఈల�ట- సంగతpలనుగ�#Sd Vమరî �ేయ	టక; Txక;
మనసుqల�ద" య�దుల�� �ె1ిu 16161616 9ా#S" Tx�య1ీఠమ	 ఎదుటనుం(f
��>9EZ2ను. 17171717 అప�డందరF సమ�జమం��రప� అ¥��ా#SPQ�న ¯�Z2N TEసును
పటBC ��" Tx�య1ీఠమ	 ఎదుట ��టC  ¯ా%S#S. అP�ే గ>6ãను �ట-లk ఏ
సంగJ"గ�#Sdయ	 లm�12టCల�దు. 18181818 �êల; ఇంకను బహÑ��నమ	లక�డ
ఉం(fన తరF9ాత స�దరFల±దw Z2లవ� ప�చుd��", తనక; nÖ క;�బ(f
య	న`ందున �?ం�³\యలk తల 9:ండ�K కల; కJN #Sంచు��" ఓడ PQ�I� Zి#Sయక;
బయల;�ే#?ను. 1ిKZి�ల6  అక;ల అను9ారF అత"��కcడ 9:È6#S. 19191919 9ారF
ఎÓ2సునక; వAdనప�డ� అతడ� 9ా#Sనక�డ V(fA12ట-C , �xను మ�తKమ	
సమ�జమం��రమ	లk పK9EhంA, య�దుల�� త#S�ంచుచుం(ెను. 20202020 9ా#Sంకను
��ంత�ాలమ	ండ�మ" అత" 9Eడ���న%ా 21212121 అతడ� ఒపuక�ేవ�" AతN����ే
]±దwక; J#S%S వతpN న" �ె1ిu, 9ా#S±దw Z2లవ� ప�చుd��", ఓడ PQ�I�



ఎÓ2సునుం(f బయల;�ే#?ను. 22222222 తరF9ాత �?rసరయ #³వ�న ��%S
PQర�షల�మ	నక; 9:È6  సంఘప�9ా#S" క;శలమ(f%S, అంJ±కయక;
వ�ెdను. 23232323 అక�డ ��ంత�ాలమ	ం(fన తరF9ాత బయల;�ే#S వరFస%ా
గల¬య �Kా ంతమందును ఫ�� %Sయయందును సంచ#Sంచుచు hషp�లనంద#S"
ZిÍ రపర�ెను. 24242424 అలsకqం��Kయ9ా(ైన అ��లk6  అను ఒక య�దుడ� ఎÓ2సునక;
వ�ెdను. అతడ� V�x�ంసుడ�ను ల�ఖనమ	ల యందు పK�ణ	డ�T:ౖ య	ం(ెను.
25252525 అతడ� పKభ	వ� మ�ర¶మ	 Vషయ��� ఉప�ేశమ	 ��ం�� తన ఆత4యందు
¬వKప(f, ã}ను బµ1ిN స4మ	మ�తK�¤ �ె>Zి��"న 9ా(ైనను, P�సును
గ�#Sdన సంగతpల; Vవరమ	%ా �ె1ిu, 26262626 1ిKZి�ల6  అక;లయ	 V", అత"
�ేరFd��" �ేవ�"మ�ర¶మ	 మ#S ప�#SN%ా అత"�I Vశద పరA#S. 27272727 తరF9ాత
అతడ� అకయక; ��దలAనప�డ� అత"" �ేరFd��నవలsన" స�దరFల;
��K �xqహపరచుచు అక�(f hషp�లక; 9Kా Zి#S. అతడక�(f�I వAd కృప�ేత
Vశ�ZింAన9ా#S�I �xల స}యమ	 �ేZ2ను. 28282828 P�ZL �×\సుN  అ"
ల�ఖనమ	ల�x�#ా అతడ� దృ�ాC ంతపరA, య�దుల 9ాదమ	ను
బ ©̈రంగమ	%ాను గట-C %ాను ఖం(fంచుచు వ�ెdను.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 19అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 19అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 19అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 19

1111 అ��లk6  ��#Sంథులk నున`ప�డ� జ#S%Sన�ేమన%ా, �êల; 12ౖపK�ేశమ	లలk
సంచ#SంA ఎÓ2సునక; వAd��ందరF hషp�లను చూA]రF Vశ�ZింAనప�డ�
ప#S��xz త4ను ��ం��J#ా? అ" 9ా#S 2222 9ారFప#S��xz తp4డ�Tx`డన`
సంగJP� �¤మ	 Vనల�ద" �ె1ిu#S. 3333 అప�డతడ�ఆల�%?r�ే ]రF �ే""బట-C



బµ1ిN స4మ	 ��ం��Jర" అడ�గ%ా 9ారFã}ను బµ1ిN స4మ	నుబట-CP� అ"
�ె1ిu#S. 4444 అందుక; �êల;ã}ను తన 9:నుక వచుd9ా"యందు, అన%ా
P�సు నందు VWా�సమ	ంచవలsన" పKజల�� �ెప�చు, మ�రF మనసుq
Vషయ���న బµ1ిN స4!�ెdన" �ె12uను. 5555 9ారF ఆ మ�టల; V" పKభ	9:ౖన
P�సు Txమమ	న బµ1ిN స4మ	 ��ం��#S. 6666 తరF9ాత �êల; 9ా#S]ద
�ేతpల;ంచ%ా ప#S��xz త4 9ా#S]���I వ�ెdను. అప�డ� 9ారF ´µషల��
మ�టల�డ�టక;ను పKవAంచుటక;ను nదల;12ట-C #S. 7777 9ారందరF ఇంచు!ంచు
పం(ెKండ�గ	రF ప�రFషpల;. 8888 తరF9ాత అతడ� సమ�జమం��రమ	లk"�I 9:È6
పKసం %Sంచుచు, �ేవ�" #ాజ�మ	ను గ�#Sd త#S�ంచుచు, ఒ1ిuంచుచు, ¥ైర�మ	%ా
మ�టల�డ�చు మ�డ� T:లల; గ(f12ను. 9999 అP�ే ��ందరF క� Sనపరచబ(fన9ా#?r
±ప���నక, జనసమ�హమ	 ఎదుట ఈ మ�ర¶మ	ను దూÌించుచున`ందున
అతడ� 9ా#S" V(fA, hషp�లను పK�ే�కపరచు��" పKJ��నమ	 తpరన 10101010
#?ం(ేండ6 వరక; ఈల�గ	న జ#S%?ను గనుక య�దుల�! %§\సు�ేశసుÍ ల�!
ఆZియలk �ాప�రమ	న` 9ారందరFను పKభ	వ� 9ాక�మ	 V"#S. 11111111 మ#Sయ	
�ేవ�డ� �êల;�ేత VW ష���న అదు»త మ	లను �ేPం�ెను; 12121212 అత"
శ#§రమ	నక; త%S>న �ేJ గ	డiలsౖనను న(fకట6 Pనను #�గ	ల±దwక;
�ెAdనప�డ� #�గమ	ల; 9ా#S" V(f�ెను, దయ�మ	ల; కcడ వద> ��PQను.
13131313 అప�డ� �ేశసం�xరFల;ను మ�ంJKక;ల;T:ౖన ��ందరF య�దుల;�êల;
పKకట-ంచు P�సు ��డ� !మ	4ను ఉ�xdటన �ేయ	చుTx`నను మ�ట �ె1ిu,
దయ�మ	ల; పట-Cన9ా#S]ద పKభ	9:ౖన P�స 14141414 య�దు(ైన Z2�వయను ఒక
పK¥xనయ�జక;" క;మ�రFల; ఏడ�గ	రF ఆల�గ	 �ేయ	చుం(f#S. 15151515 అందుక; ఆ



దయ�మ	 TEను P�సును గ	#?NరFగ	దును, �êల;నుకcడ ఎరFగ	దును, %ా"
]#?వర" అడ�గ%ా 16161616 ఆ దయ�మ	పట-Cన9ాడ� ఎ%S#S, 9ా#S]ద ప(f, 9ా#Sలk
ఇదw#S" లaంగ�ºZి %?>�ెను; అందు�ేత 9ారF ��గంబరFలsౖ %ాయమ	 త%S> ఆ
Pంటనుం(f �ా#S��P#S. 17171717 ఈ సంగJ ఎÓ2సులk �ాప�రమ	న` సమసN���న
య�దు లక;ను %§\సు �ేశసుÍ లక;ను �ె>యవAdనప�డ� 9ా#Sకంద#S�I భయమ	
క>%?ను గనుక పKభ	9:ౖన P�సు Txమమ	 ఘన పరచబ(ెను. 18181818
Vశ�ZింAన9ారF అTEక;ల; వAd, �xమ	 �ేZిన9ాట-" �ె>యజ³Zి±ప���"#S.
19191919 మ#Sయ	 మ�ంJKక Vద� అభ�ZింAన9ారF అTEక;ల; తమ ప�సN కమ	ల;
�ెAd, అంద#SPQదుట 9ాట-" �ా>d9EZి#S. 9ారF లsక� చూడ%ా 9ాట- 9:ల
P�బ��9Eల 9:ం(f ర�కల�PQను. 20202020 ఇంత పK´µ వమ	�� పKభ	వ� 9ాక�మ	
పKబల��� 9ా�1ిం�ెను. 21212121 ఈల�గ	 జ#S%Sన తరF9ాత �êల; మ�Zి�ో"య అకయ
�ేశమ	ల మ�ర¶మ	నవAd PQర�షల�మ	నక; 9:ళ6వలsన" మన సుqలk
ఉ�ేwhంATEనక�(f�I 9:È6న తరF9ాత #�మ�కcడ చూడవలsన" అను��T:ను. 22222222
అప�డ� తనక; ప#Sచర��ేయ	 9ా#Sలk J¹J ఎరసుN  అను 9ా#S "దw#S"
మ�Zి�ో"యక; పం1ి, �xను ఆZియలk ��ంత�ాలమ	 ">Aయ	ం(ెను. 23232323 ఆ
�ాలమందు �×\సుN  మ�ర¶మ	నుగ�#Sd �xల అల6 #S క>%?ను. 24242424
ఏల�గన%ా�ే�¤JKయను ఒక కం¯ా> అ#?N!�ేV�I 9:ం(f గ	ళ6ను �ేPంచుటవలన
ఆ ప" 9ా#S�I !గ	ల ల�భమ	 కల;గజ³య	చుం(ెను. 25252525 అతడ� 9ా#S" అట-C
ప"�ేయ	 ఇతరFలను గ	ంప�కc#Sd అయ�ల�#ా, PÀ ప"వలన మనక;
yవనమ	 బహÑ బµగ	%ా జరFగ	 చున`ద" ]క; �ె>య	ను. 26262626 అP�ే
�ేతpల�� �ేయబ(fనV �ేవతల; �ావ" PÀ �êల; �ె1ిu, ఎÓ2సులk మ�తKమ	



�ాదు, �x�xప� ఆZియయందంతట బహÑ జన మ	ను ఒ1ిuంA, JK1ిuయ	న`
సంగJ ]రF చూAయ	 V"య	 నున 27272727 మ#Sయ	 ఈ మన వృJNయందు
లm�మ	 త1ిu��వ�టP� %ాక, మ}�ేVPQ�న అ#?N! �ేV±క� గ	(f కcడ
తృణ÷క#Sంపబ(f, ఆZియయందంత టను భ�లkకమందును ప��ంపబడ�చున`
ఈ��±క� %tపuతనమ	 �¾ల%S��వ�న" భయమ	��చుచున`ద" 9ా#S��
�ె12uను. 28282828 9ారF V" #ðదKమ	�� "ం(fన 9ా#?rఎÓ2Zీయ	ల అ#?N!�ేV మ}�ేV
అ" �³కల;9EZి#S; 29292929 పటCణమ	 బహÑ గ>ë>%ా ఉం(ెను. మ#Sయ	 9ారF
�êల;�� పKయ�ణ��� వAdన మ�Zి�ో"య 9ా#?rన %ాPయ	ను అ#SసN రF�ను
పటBC ��" �ొ!్మ%ా TxటకWాలలk ��రబ(f#S. 30303030 �êల; జనుల సభ ±దwక;
9:ళ6దల�ెను, %ా" hషp�ల; 9:ళ6"య�ల�దు. 31313131 మ#Sయ	 ఆZియ �ేWా¥��ారFలలk
��ందరF అత"�I ZL` ©̈ తpలsౖయ	ం(f అత"±దwక; వరNమ�నమ	 పం1ివ�
Txటక Wాలలk"�I 9:ళ6వదw" అత" 9Eడ���"#S. 32323232 ఆ సభ గ>ë>%ా ఉం(ెను
గనుక ��ంద#§ల�గ	న, ��ంద#ాల�గ	న �³కల;9EZి#S; �x��ందు "!తNమ	
కcడ���"#� �xల మం���I �ె>యల�దు. 33333333 అప�డ� య�దుల; అలsకqందుK ను
మ	ందుక; ��K య%ా ��ందరF సమ�హమ	లk నుం(f అత"" ఎదుట-�I �ెAd#S.
అలsకqందుK  Z2ౖగ�ేZి జనుల�� సమ�¥xనమ	 �ెప���నవలsన" య	ం(ెను. 34343434
అP�ే అతడ� య�దుడ" 9ారF �ె>Zి��"నప�డ� అందరFను ఏకశబwమ	��
#?ండ� గంటలZLప�ఎÓ2Zీయ	ల అ#?N!�ేV మ}�ేV అ" �³కల;9EZి#S. 35353535 అంతట
కరణమ	 సమ�హమ	ను సమ	�xPంAఎÓ2Zీయ	ల�#ా, ఎÓ2 Zీయ	ల
పటCణమ	 అ#?N! మ}�ేV�I" దు�పJ±దwనుం(f ప(fన మ�#SN�I"
�ాలక;#ాలsౖ య	న`ద" �ె>య" 9ా(ెవడ� 36363636 ఈ సంగతpల; "#ా�³ప���నV



గనుక ]రF Wాంతమ	 క>%S ఏ��య	 ఆతpరప(f �ేయక;ండ�ట అవశ� కమ	. 37373737
]రF ఈ మనుషp�లను ¬Zి��"వAdJ#S. �రF గ	(f �ోAన9ారF �ారF, మన
�ేవతను దూÌింపను ల�దు. 38383838 �ే�¤JK�I" అత"��కcడనున`
కమ¯ాల;లక;ను ఎవ" ]దT:ౖనను వ�వ}ర�¤�ైన ఉన`PQడల Tx�యసభల;
జరFగ	చున`V, అ¥�పతpల; ఉTx`రF గనుక 9ారF ఒక#S�� ఒకరF 9ా�జ?�
మ�డవచుdను. 39393939 అP�ే ]రF ఇతర సంగతpలనుగ�#Sd P����నను V�xరణ
�ేయవలsన" య	ంటä అ��క\మ���న సభలk ప#S�ా�రమగ	ను. 40404040 మనమ	 ఈ
గ>ë>"గ�#Sd �ెపuద%Sన �ారణ�¤!య	 ల�నందున, TEడ� జ#S%Sన
అల6 #S"గ�#Sd మనలను V�xరణ లk"�I �ెతpN #³¹ అ" భయమవ�చున`��.
ఇటB6  గ	ంప� కc(fనందుక; త%Sన �ారణమ	 �ెపuజjలమ" 9ా#S�� అT:ను. 41414141
అత(öల�గ	 �ె1ిu సభను మ	%Sం�ెను.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 20అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 20అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 20అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 20

1111 ఆ యల6 #S అణ%Sన తరF9ాత �êల; hషp�లను తన ±దwక; 1ిల;వనం1ింA
¼̈చd#SంAన]దట 9ా#S±దw Z2లవ� ప�చుd��" మ�Zి�ో"యక; 9:ళØ6 టక;

బయల; �ే#?ను. 2222 ఆ పK�ేశమ	లయందు సంచ#SంA, 12క;�మ�టల�� 9ా#S"
¼̈చd#SంA %§\సునక; వ�ెdను. 3333 అతడ� అక�డ మ�డ� T:లల; గ(f1ి ఓడPQ�I�

Zి#Sయక; 9:ళ6  వలsన" య	ండ%ా అత" Vషయ��� య�దుల; క;టK
�ేయ	చున`ందున మ�Zి�ో"య]దు%ా J#S%S #ావలsన" "శdPంచు��T:ను.
4444 మ#Sయ	 ప�రF\  క;మ�రFడ�ను బ¿రయ పటCణసుÍ డ�T:ౖన ¯�పతpK ను,
� ెసqలaకయ	లలk అ#SసN రF�ను, Z2క;ందును, �ె#³Ë పటCణసుÍ (ైన %ాPయ	ను,



J¹Jయ	ను, ఆZియ �ేశసుÍ లsౖన తp�Iక;, ��K Óి మ	ను అత"��కcడ వAd#S. 5555
�రF మ	ందు%ా 9:È6  ��K యలk మ���రక; క"12టBC ��" య	ం(f#S. 6666 ప�>య"
#tటMCల ��నమ	లsౖన తరF9ాత �¤మ	 ఓడ ఎ�I� Óి>1ీu V(fA, అPదు
��నమ	లలk ��K యక; వAd, అచdట 9ా#S ±దw  ఏడ� ��నమ	ల; గ(f1ిJVు. 7777
ఆ��9ారమ	న �¤మ	 #tటMC  VరFచుటక; కc(fనప�డ�, �êల; మరFTxడ�
9:ళ6T:ౖయ	ం(f, 9ా#S�� పKసం%Sంచుచు అరz#ాJKవరక; VసN #SంA
మ�టల�డ�చుం(ెను. 8888 �¤మ	 కc(fయ	న` �¤డగ��లk అTEక �ºపమ	ల;ం(ెను.

9999 అప�డ� ఐతpక; అను TUక ¸°వనసుÍ డ� �Iట-�×లk కcరFdం(f %ాఢ "దK��P,
�êల; �xలZLవ� పKసం%Sంచుచుండ%ా "�xK ´µరమ	వలన జo%S, మ�డవ
అంతసుN నుం(f �I\ందప(f చ"��Pన 9ా(ై 10101010 అంతట �êల; �I\ం���I 9:È6
అత"]ద ప(f �ð%S>ంచు��"]రF �¾ందరపడక;(f, అత" �Kా ణమత"లk
నున`ద" 9ా#S�� �ె12uను. 11111111 అతడ� మరల 12ౖ�I వAd #tటMC  V#SA ప�చుd��",
�ెల6 9ారFవరక; V¯ాN రమ	%ా సం´µÌింA బయల; �ే#?ను. 12121212 9ారF బK���Iన ఆ
Aన`9ా"" ¬Zి��" వAd నప�డ� 9ా#S�I VW ష���న ఆదరణ క>%?ను. 13131313
�¤మ	 మ	ందు%ా ఓడ ఎ�I� అసుqలk �êల;ను ఎ�I�ంచు��నవలsన" అక�(f�I
9:È6JVు. �xను �ా> నడకను 9:ళ6వలsన" అత(x పK�ారమ	%ా మ�క; "య
!ంAయ	ం(ెను. 14141414 అసుqలk అతడ� మ��� క>Zి��" నప�డ� �¤మత""
ఎ�I�ంచు��" !తp ల�TEక; వAdJVు. 15151515 అచdటనుం(f 9:È6  మరFTxడ�
�×±సునక; ఎదురF%ా వAdJVు. మరFTxడ� సnసునక; �ే#S ఆ మరFTxడ�
!ల�తpక; వAdJVు. 16161616 ¯ాధ�����ే 12ం�ె��సుN  ��నమ	న PQర�షల�మ	లk
ఉండవలsన" �êల; త�రపడ�చుం(ెను గనుక అతడ� ఆZియలk �ాలహరణమ	



�ేయక;ండ ఎÓ2 సును �xట-��వలsన" "శdPంచు��" య	ం(ెను. 17171717 అతడ�
!ల�తpనుం(f ఎÓ2సునక; వరNమ�నమ	 పం1ి సంఘప� 12దwలను 1ి>1ిం�ెను.
18181818 9ారF తన±దwక; వAdనప�డతడ� 9ా#S�� ఇట6 T:ను TEను ఆZియలk
�ాల;12ట-Cన ��నమ	నుం(f, ఎల6 �ాలమ	 ] మధ� ఏల�గ	 నడ�చు��ంట-T° ]#³
PQరFగ	దురF. 19191919 య�దుల క;టKలవలన Txక; Wóధనల; సంభVంAనను,
క`ళØ6  Vడ�చుచు ప�రÞ���న Vనయ´µవమ	�� TETEల�గ	న పKభ	వ�ను
ZLVంచుచుంట-T° ]�³ �ె>య	ను. 20202020 మ#Sయ	 పKãజనకర���న�� ఏ��య	
�xచు��నక బ ©̈రంగమ	%ాను, ఇంట-ంటను ]క; �ె>యజ³య	చు బ¢¥�ంచుచు,
21212121 �ేవ�" PQదుట మ�రFమనసుq ��ం�� మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN నందు
VWా�సమ	ంచ వలsన", య�దులక;ను %§\సు�ేశసుÍ లక;ను ఏల�గ	 ¯ాm�
!చుdచుంట-T° Pదంతయ	 ]క; �ె>య	ను. 22222222 ఇ��%� TE"ప�డ�
ఆత4యందు బం¥�ంపబ(fన9ాడT:ౖ PQర�ష ల�మ	నక; 9:ళØ6 చుTx`ను, అక�డ
Txక; ఏ�¤! సంభ VంచుT° �ె>యదు%ా", 23232323 బంధకమ	ల;ను శ\మల;ను
Tx��రక; �ాచు��"య	న`వ" ప#S��xz త4 పKJ పటC  ణమ	లkను Txక;
¯ాm�!చుdచుTx`డ" �ె>య	ను. 24242424 అP�ే �ేవ�" కృ�ాసు9ారNనుగ�#Sd
¯ాm�!చుdటయందు Tx పరFగ	ను, TEను పKభ	9:ౖన P�సువలన ��ం��న
ప#Sచర�ను, తpదమ	ట-C ంపవలsన" Tx �Kా ణమ	ను Tx�?ంత మ�తKమ	ను 25252525
ఇ��%� �ేవ�" #ాజ�మ	నుగ�#Sd పKకట-ంచుచు TEను ] మధ�ను
సంచ#Sంచుచుంట-"; ]లk ఎవరFను ఇక]దట Tx మ	ఖమ	 చూడర"
Tx�Iప�డ� �ె>య	ను. 26262626 �ాబట-C  ]లk ఎవ#S Txశనమ	 Vషయ���నను2 TEను
�ోÌి"�ాన" TEడ� !మ	4ను ¯ాm�మ	 12టBC చుTx`ను. 27272727 �ేవ�"



సంకలuమంతయ	 ]క; �ెల;పక;ండ TETE!య	 �xచు��నల�దు. 28282828 �ేవ�డ�
తన స�రకN!Ad సం�ా��ంAన తన సంఘమ	ను �ాయ	టక; ప#S��xz త4
!మ	4ను �ే"యందు అధ�{లను%ా ఉం�ెT° ఆ య�వతpN మందను
గ�#Sdయ	, ] మటBC క; !మ	4ను గ�#Sdయ	 జjగ\తN %ా ఉండ�(f. 29292929 TEను
9:È6��Pన తరF9ాత కc\ ర���న ��(ేళØ6  ]లk పK9Ehంచున" Txక; �ె>య	ను;
9ారF మందను క"క#SంపరF. 30303030 మ#Sయ	 hషp�లను తమ9:ంట ఈడ�d��"
��వలsన" వంకర మ�టల; పల;క; మనుషp�ల; ]లkTE బయల;�ేరFదురF. 31313131
�ావ�న TEను మ�డ� సంవతqరమ	ల; #ాJKంబగళØ6  క`ళØ6  Vడ�చుచు పKJ
మను షp�"�I మ�నక బ	��z  �ె1ిuJన" ]రF జj® పకమ	 �ేZి��"
��లక;వ%ాఉండ�(f. 32323232 ఇప�డ� �ేవ�"�I" ఆయన కృ�ా 9ాక�మ	నక;ను
!మ	4ను అపu%SంచుచుTx`ను. ఆయన ]క; �³మ��వృ��z
కల;గజ³య	టక;ను, ప#S�దzపరచ బ(fన9ారంద#Sలk ¯ా�సÍ ~
మనుగ\ ©̈ంచుటక;ను శ�IN మంతpడ�. 33333333 ఎవ" 9:ం(fT:ౖనను, బం%ారమ	T:ౖనను
వసN � మ	లT:ౖనను TEను ఆhంపల�దు; 34343434 Tx అవసరమ	ల "!తNమ	ను Tx��
ఉన`9ా#S "!తNమ	ను ఈ Tx �ేతpల; కషCప(fనవ" ]�³ �ె>య	ను. 35353535
]రFను ఈల�గ	 పKయ�సప(f బల ß̈నులను సంర�fంపవలsన"య	
ప�చుd��నుటకంటM ఇచుdట ధన�మ	 అ" పKభ	9:ౖన P�సు �ె1ిuన మ�టల;
జj® పకమ	 �ేZి��నవలsన"య	 అ"` Vషయమ	లలk ]క; మ���#S చూ1ిJన"
�ె12uను. 36363636 అత(öల�గ	 �ె1ిu ¹�ాళ�6 " 9ారంద#S�� �Kా రÍన �ేZ2ను. 37373737
అప�డ� 9ారందరF �xల ఏ(fd#S. ]రF ఇక]దట Tx మ	ఖమ	 చూడర"
అతడ� �ె1ిuన మ�టక; VW షమ	%ా దుఃüంచుచు 38383838 �êల; ��డ]ద ప(f



అత"" మ	దుw 12టBC ��", 9ారF ఓడవరక; అత"" ¯ాగ నం1ి#S.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 21అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 21అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 21అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 21

1111 �¤మ	 9ా#S" V(fA12ట-C  ఓడ ఎ�I� Jన`%ా 9:È6  �Åసుక;ను, మరFTxడ�
#tదుక;ను, అక�డనుం(f పతరక;ను వAdJVు. 2222 అప�డ� ÓL�³క; 9:ళ6
బ¢వ�చున` ఒక ఓడను చూA �x"" ఎ�I� బయల;�ే#SJVు. 3333 క;పKక;
ఎదురF%ా వAd, �x"" ఎడమ తటBC న V(fA, Zి#Sయ9:ౖప�%ా 9:È6 , త�రFలk
��%SJVు; అక�డ ఓడ సరFక; ��గ	మJ �ేయవలZియ	ం(ెను. 4444 �¤మక�డ
నున` hషp�లను కను%t" P�డ���నమ	లక�డ ఉంట-!. 9ారFవ�
PQర�షల�మ	లk �ాల; 12టCవదw" ఆత4�x�#ా �êల;�� �ె1ిu#S. 5555 ఆ ��నమ	ల;
గ(f1ిన తరF9ాత పKయ�ణ��� ��వ�చుండ%ా, ´µర�ల��ను 1ిల6 ల��ను 9ారందరF
మమ	4ను పటCణమ	 9:ల;ప> వరక; ¯ాగనంపవAd#S. 9ారFను �¤మ	ను
సమ	దK¬రమ	న ¹�ాళ�6 " �Kా రÍన�ేZి ±క#S±దw  ఒకరమ	 Z2లవ�
ప�చుd��ంట-!. 6666 అంతట �¤మ	 ఓడ ఎ�I�JVు, 9ారF తమ తమ Pండ6 క;
J#S%S 9:È6#S. 7777 �¤మ	 త�రFనుం(f �ేZిన పKయ�ణమ	 మ	%SంA, �¾లsమ�P�I
వAd, స�దరFలను క;శలమ(f%S 9ా#S ±దw  ఒక ��నమ	ంట-!. 8888
మరFTxడ� �¤మ	 బయల;�ే#S �?rసరయక; వAd, P�డ�గ	#Sలk TUకడ�ను
సు9ా#SNక;డ�T:ౖన Óి>ప� ఇంట పK9EhంA అత"±దw ఉంట-!. 9999 కన�కల;%ా
ఉన` నల;గ	రF క;మ�#?Nల; అత"క;ం(f#S, 9ారF పKవAంచు9ారF. 10101010 �¤మTEక
��నమ	లక�డ ఉండ%ా, అగబ	 అను ఒక పKవకN య�దయనుం(f వ�ెdను. 11111111
అతడ� మ�±దwక; వAd �êల; న(fకటBC  ¬Zి��", తన �ేతpలను �ాళ6ను



కటBC ��"PQర�షల�మ	లk" య�దుల; ఈ న(fకటBC గల మనుషp�" ఈల�గ	
బం¥�ంA, అన�జనుల �ేJ�I అపu%Sంతpర" 12121212 ఈ మ�ట V" నప�డ� �¤మ	ను
అక�(f9ారFనుPQర�షల�మ	నక; 9:ళ6వదw" అత" బJమ�ల;��ంట-! %ా" 13131313
�êల; ఇ�ెందుక;? ]రF ఏ(fd Tx గ	ం(ె బదwల; �ేZ2ద#³ల? TET:ౖ�ే పKభ	9:ౖన
P�సు Txమమ	 "!తNమ	 PQర�షల�మ	లk బం¥�ంపబడ�టక; మ�తK�¤ %ాక
చ"��వ�టక;ను Zిదzమ	%ా ఉTx`న" �ె12uను. 14141414 అతడ� ఒప���ననందున
�¤మ	పKభ	వ� AతNమ	 జరFగ	ను%ాక అ" ఊర క;ంట-!. 15151515 ఆ ��నమ	లsౖన
తరF9ాత మ�క; �ావలZిన ¯ామ%S\ ¬Zి��" PQర�షల�మ	నక; ఎ�I���JVు. 16161616
మ#Sయ	 �?rసరయనుం(f ��ందరF hషp�ల;, nదటనుం(f hషp�డ�%ా ఉం(fన
క;1ీKయ	(ైన మ�`¯�ను ఇంట �¤మ	 ��గవలsనను ఉ�ేw శమ	�� అత""
9:ంటబ¿టBC ��" మ��� కcడ వAd#S. 17171717 �¤మ	 PQర�షల�మ	నక; వAdనప�డ�
స�దరFల; మమ	4ను సం��షమ	�� �ేరFd��"#S. 18181818 మరFTxడ� 12దwలందరF
అక�(f�I వAdయ	ండ%ా �êల; మ��� కcడ య��Åబ	TUదwక; వ�ెdను. 19191919 అతడ�
9ా#S" క;శల మ(f%S, తన ప#Sచర�వలన �ేవ�డ� అన�జనులలk జ#S%SంAన
9ాట-" Vవరమ	%ా �ె>యజ?12uను. 20202020 9ారF V" �ేవ�" మ ©̈మపరA అత"
చూAస�దరF(x, య�దులలk VWా�సులsౖన9ారF ఎ"` 9Eలమం�� య	Tx`#�
చూచు చుTx`వ�గ�x? 9ారందరFను ధర4WాసN �మందు ఆస�IN గల9ారF. 21212121 అన�
జనులలk ఉన` య�దుల; తమ 1ిల6 లక; సున`J �ేయకcడద"య	, మన
ఆ�xరమ	ల ��ప�న నడ�వకcడద"య	 వ� �ెప�టవలన 9ారందరF ¹ÌLను
V(fA12టCవలsన" వ� బ¢¥�ం 22222222 �ావ�న మన �¤! �ేయ	దుమ	? వ�
వAdన సంగJ 9ారF తపuక VందురF. 23232323 �ాబట-C  �¤మ	 క; �ె1ిuనటBC



�ేయ	మ	. nÖ క;�బ(fయ	న` నల;గ	రF మనుషp�ల; మ�±దw ఉTx`రF. 24242424
వ� 9ా#S" 9:ంటబ¿టBC ��"��P 9ా#S�� కcడ ���z�ేZి��", 9ారF తల�ðరమ	
�ేPంచు��నుటక; 9ా#SకPQ�(f తగ	ల;బ(f 12టBC ��నుమ	; అప�డ� "ను`
గ�#Sd �xమ	 V"న వరNమ�నమ	 "జమ	 �ాద"య	, వ�ను ధర4WాసN �మ	ను
%?r��" య�xV¥�%ా నడ�చు��ను చుTx`వ"య	 �ె>Zి��ందురF 25252525 అP�ే
Vశ�ZింAన అన�జనులను గ�#Sd 9ారF Vగ\హమ	లక; అ#SuంAన 9ాట-
రకNమ	ను %tంతp 1ిZి�I చం1ిన�x"", జjరత�మ	ను మ�నవలZినద"
"రÞPంA 9ా#S�I 9Kా Zియ	Tx`మ" �ె1ిuం 26262626 అంతట �êల; మరFTxడ� ఆ
మనుషp�లను 9:ంట బ¿టBC ��" ��P, 9ా#S��కcడ ���z�ేZి��",
�ే9ాలయమ	లk పK9EhంA, 9ా#Sలk పKJ9ా"��రక; �ానుక అ#Suంచువరక;
���z��నమ	ల; T:ర9EరFd 27272727 ఏడ� ��నమ	ల; �ావAdనప�డ� ఆZియనుం(f
వAdన య�దుల; �ే9ాలయమ	లk అత" చూA, సమ�హమంతట-"
కలవరపరA అత"" బలవంతమ	%ా పటBC ��" 28282828 ఇW\ా P�Úయ	ల�#ా,
స}యమ	 �ేయరం(f; పKజలక;ను ధర4WాసN �మ	నక;ను ఈ సÍలమ	నక;ను
V#�ధమ	%ా అంద#S�I" అంతటను బ¢¥�ంచుచున`9ాడ� �(ే. మ#Sయ	 �డ�
%§\సు�ేశసÍ  29292929 ఏలయన%ా ఎÓ2Zీయ	(ైన ��K Óిమ	ను అత"��కcడ పటCణమ	లk
అంతక;మ	ందు 9ారF చూA య	న`ందున �êల; �ే9ాలయమ	లk"�I అత"
¬Zి��" వ�ెdన" ఊ ©̈ంA#S. 30303030 పటCణమంతయ	 గ>ë>%ా ఉం(ెను. జనుల;
గ	ంప�ల; గ	ంప�ల;%ా పరF%?JN ��" వAd, �êల;ను పటBC ��"
�ే9ాలయమ	లkనుం(f అత"" 9:ల;ప>�I ఈ(fd#S; 9:ంటTE తల;ప�ల;
మ�యబ(ెను. 31313131 9ారత" చంపవలsన" యJ`ంచుచుండ%ా PQర�ష



ల�మంతయ	 గ>ë>%ా ఉన`ద" పటµలప� 12ౖ య¥��ా#S�I వరNమ�నమ	
వ�ెdను; 32323232 9:ంటTE అతడ� Z2ౖ"క;లను శ�x¥� పతpలను 9:ంట బ¿టBC ��"
9ా#S±దwక; పరF%?JN వ�ెdను; 9ారF 12ౖ య¥��ా#S" Z2ౖ"క;లను #ాణ	వ9ా#S"
చూA �êల;ను ��టBC ట మ�"#S. 33333333 12ౖ య¥��ా#S దగ¶రక; వAd అత" పటBC ��",
#?ండ� సం�?ళ6�� బం¥�ంచుమ" ఆజj® 1ింA ఇత(ెవడ�? ఏ!�ేZ2న" అడ�గ%ా, 34343434
సమ�హమ	లk ��ంద#§ల�గ	 ��ంద#ాల�గ	 �³కల;9Eయ	చున`ప�డ� అల6 #S�ేత
అతడ� "జమ	 �ె>Zి��నల�క �Åటలk"�I అత" ¬Zి��"��మ4" ఆజj® 1ిం�ెను.
35353535 �êల; ��ట6 ]���I వAdనప�డ� జనుల; గ	ంప�కc(f బలవంతమ	
�ేయ	చున`ందున Z2ౖ"క;ల; అత"" ¹Zి��" ��వలZి వ�ెdను. 36363636
ఏలయన%ా9ా"" చంప�మ" జనసమ�హమ	 �³కల;9Eయ	చు 9:ంబ(fం�ెను.
37373737 9ారF �êల;ను �Åటలk"�I ¬Zి��"��వT:ౖ య	ండ%ా అతడ� 12ౖయ¥��ా#S"
చూATEను �� ఒకమ�ట �ెపuవచుdTx? అ" అ(f%?ను. అందు కతడ�%§\క;
´µషక; �ె>య	Tx? 38383838 ఈ ��నమ	లక; మ	నుప� #ాజ�ోKహ మ	నక;
#³1ి,నరహంతక;లsౖన Txల;గ	9Eలమం�� మనుషp�లను అరణ�మ	నక;
9:ంటబ¿టBC ��" ��Pన ఐగ	1ీNయ	డవ� వ� �ా9ా? అ" అ(f%?ను. 39393939 అందుక;
�êల;TEను �I>�Iయలk" �xరFq9ాడT:ౖన య�దుడను; ఆ %tపu పటCణప�
�êరFడను. జనుల�� మ�టల�డ�టక; Txక; Z2లVమ4" 9Eడ���నుచుTx`న"
�ె12uను. 40404040 అతడ� Z2లVAdన తరF9ాత �êల; ��ట6 ]ద "ల;వబ(f జనులక;
�ేZ2ౖగ �ేZ2ను. 9ారF "శdబwమ	%ా ఉన`ప�డ� అతడ� ¼̈áK´µషలk ఇట6 T:ను

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 22అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 22అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 22అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 22



1111 స�దరFల�#ా, తండ�K ల�#ా, TE"ప�డ� ] PQదుట �ెప� సమ�¥xనమ	
Txల�Iంచు(f. 2222 అతడ� ¼̈áK´µషలk మ�టల�డ�ట 9ారF V" ఎక;�వ
"శîబwమ	%ా ఉం(f#S. అప�డతడ� ఈల�గ	 �ెపu¯ా%?ను. 3333 TEను �I>�Iయలk"
�xరFqలk ప�ట-Cన య�దుడను. అP�ే ఈ పటCణమ	లk గమÚP�ల;
�ాదమ	ల±దw 12#S%S, మన 1ితరFల ధర4WాసN �సంబంధమగ	 "ష¡ యందు
h�fతpడT:ౖ, ]రం 4444 ఈ మ�ర¶మ	లkనున` ప�రF షpలను ZీN �లను బం¥�ంA
�ెర¯ాలలk 9EPంచుచు మరణమ	వరక; ©̈ంZింAJ". 5555 ఇందునుగ�#Sd
పK¥xన య�జక;డ�ను 12దw  లందరFను Txక; ¯ా{లsౖయ	Tx`రF. TEను 9ా#Sవలన
స�దరFల±దwక; పJKకల; ¬Zి��", దమసు�లk" 9ా#S"కcడ బం¥�ంA
దం(fంచుట�?r PQర�షల�మ	నక; �ేవలsన" అక�(f�I 9:È6J". 6666 TEను
పKయ�ణమ	 �ేయ	చు దమసు�నక; స]1ింAనప�డ� మ¥x�హ`�ాలమందు
ఆ�ాశమ	నుం(f %tపu 9:ల;గ	 అక¯ా4తpN %ా Tx చుటBC  పK�ాhం�ెను. 7777 TEను
TEల]ద ప(f¯êల� ¯êల�, 9:ందుక;, నను` ©̈ంZించుచుTx`వ" Tx�� ఒక
స�రమ	 పల;క;ట Vంట-". 8888 అందుక; TEనుపKభ	9ా, 9:వడవ" అ(f%Sనప�డ�
ఆయనTEను వ� ©̈ంZించుచున` నజ#³య	డనగ	 P�సును అ" Tx��
�ె12uను. 9999 Tx��కcడ నున`9ారF ఆ 9:ల;గ	ను చూA#S %ా" Tx��
మ�టల�(fన9ా" స�రమ	 9ారF Vనల�దు. 10101010 అప�డ� TEనుపKభ	9ా, TE TE!
�ేయవలsన" అడ�గ%ా, పKభ	వ�వ� ల�A దమసు�లk"�I 9:ళØ6 మ	; అక�డ వ�
�ేయ	టక; "య!ంపబ(fనవ"`య	 క; �ెపuబడ�న" Tx�� అT:ను. 11111111 ఆ
9:ల;గ	 ±క� పK´µవమ	వలన TEను చూడల�క ��Pనందున Tx��కcడ
ఉన`9ారF నను` న(f1ింప%ా దమసు�లk"�I వAdJ". 12121212 అంతట



ధర4WాసN �మ	 ��ప�న భ�IN పరFడ�ను, అక�డ �ాప�రమ	న` య�దులంద#S�ేత
మంA1LరF ��ం��న9ాడ�T:ౖన అనయ అను ఒకడ� Tx±దwక; వAd ">A 13131313
¯êల�! స�ద#ా, దృÌిC  ��ందుమ" Tx�� �ెపu%ా ఆ గ(fయలkTE TEను
దృÌిC��ం�� అత" చూAJ". 14141414 అప�డతడ�మన 1ితరFల �ేవ�డ� తన
AతNమ	ను �ె>Zి��నుటక;ను, ఆ Jమంతp" చూచుటక;ను, ఆయన T°ట-మ�ట
Vనుటక;ను "ను` "య !ంAయ	Tx`డ�; 15151515 వ� కన`9ాట-" గ�#Sdయ	
Vన` 9ాట-" గ�#Sdయ	 సకల మనుషp�లPQదుట ఆయనక;
¯ా�f9:ౖయ	ందువ�. 16161616 గనుక వ� తడవ� �ేయ	ట ఎందుక;? ల�A ఆయన
Txమమ	నుబట-C  �Kా రÍన�ేZి బµ1ిN స4మ	 ��ం��  �ాపమ	లను
క(f%S9EZి��నుమ" �ె12uను. 17171717 అంతట TEను PQర�షల�మ	నక; J#S%S వAd
�ే9ాలయమ	లk �Kా రÍన �ేయ	చుండ%ా పరవ�డT:ౖ పKభ	వ�ను చూAJ". 18181818
అప�(xయనవ� త�రప(f PQర�షల�మ	 V(fA �ఘÖమ	%ా 9:ళØ6 మ	.
నను`గ�#Sd Vచుd ¯ాm�మ	 9ారం%§క#Sంపర" Tx�� �ె12uను. 19191919 అందుక;
TEనుపKభ	9ా, పKJ సమ�జమం��రమ	లkను యందు VWా�సమ	ంచు9ా#S"
TEను �ెర¯ాలలk 9Eయ	చు��టBC చు నుంట-న" 9ా#S�I బµగ	%ా �ె>య	ను. 20202020
మ#Sయ	  ¯ా�f PQ�న Z2N ఫను రకNమ	 Aం��ంపబ(fనప�డ� TEనుకcడ దగ¶ర
">A అందుక; సమ4JంA అత" చం1ిన9ా#S వసN �మ	లక; �ావ>య	ంట-న"
�ె1ిuJ". 21212121 అందుక; ఆయన9:ళØ6 మ	, TEను దూరమ	%ా అన�జనుల±దwక;
"ను` పంప�దున" Tx�� �ె12uను. 22222222 ఈ మ�టవరక; అతడ� �ె1ిuన�� 9ారF
ఆల�Iంచు చుం(f#S. అపuడ� ఇటBవంట-9ాడ� బKదుకతగడ�, భ�!]ద
ఉండక;ండ 9ా"" చం1ి9Eయ	డ" �³కల; 9EZి#S. 23232323 9ారF �³కల;9Eయ	చు



తమ12ౖ బటCల; Vదుల;d��" ఆ�ా శమ	తటBC  దు��4JN  ��య	చుండ%ా 24242424
9ారత"�I V#�ధమ	%ా ఈల�గ	 �³కల; 9EZిన Á̈తp9E¹ �ె>Zి��నుట�?r,
సహ¯Kా ¥�పJ ��ర(xల�� అత"" ��ట-C , Vమ #Sîంపవలsన" �ె1ిu, �Åటలk"�I
¬Zి��"��ండ" ఆజj®  1ిం�ెను. 25252525 9ారF �êల;ను 9ారFల�� కటBC చున`ప�డ�
అతడ� తన దగ¶ర ">Aయ	న` శ�x¥�పJ" చూAhm V¥�ంపకP�
#�]య	(ైన మనుషp�" ��ర(xల�� ��టBC టక; ]క; అ¥��ారమ	న`�x? అ"
య(f%?ను. 26262626 శ�x¥�పJ ఆ మ�ట V" సహ¯Kా ¥�పJ±దwక; వAd9E!
�ేయబ¢వ�చుTx`వ�? ఈ మనుషp�డ� #�]య	డ� సు] అT:ను. 27272727 అప�డ�
సహ¯Kా ¥�పJ వAd అత"" చూAవ� #�]య	డ9ా? అ�� Tx�� �ెప� మన%ా
28282828 అతడ� అవ�న" �ె12uను. సహ¯Kా ¥�పJTEను బహÑ దKవ�!Ad PÀ
�êరత�మ	 సం�ా��ంచు ��ంట-నT:ను; అందుక; �êల;TET:ౖ�ే ప�టBC క��TE
#�]య	డ నT:ను. 29292929 �ాబట-C  అత" Vమ#Sîంపబ¢Pన 9ారF 9:ంటTE అత""
V(fA12ట-C #S. మ#Sయ	 అతడ� #�]య	డ" �ె>Zి��న`ప�డ� అత"
బం¥�ంAనందుక; సహ¯Kా ¥�పJకcడ భయప(ెను. 30303030 మరFTxడ�, య�దుల;
అత"]ద ¹1ిన TEర�¤¹ �xను "శdయమ	%ా �ె>Zి��న%�#S, సహ¯Kా ¥�పJ
అత" వ��>ంA, పK¥xనయ�జక;ల;ను మ} సభ9ారందరFను కc(f #ావలsన"
ఆజj® 1ింA, �êల;ను ¬Zి ��"వAd 9ా#SPQదుట "ల;వబ¿టMCను.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 23అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 23అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 23అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 23

1111 �êల; మ} సభ9ా#S" �ే#SచూAస�దరFల�#ా, TEను TEట-వరక; �³వలమ	
మంA మన¯ాq�fగల 9ాడT:ౖ �ేవ�"PQదుట నడ�చు��నుచుంట-న" �ె12uను. 2222



అందుక; పK¥xనయ�జక;(ైన అనయ అత" T°ట-]ద ��టBC డ" దగ¶ర
">Aయ	న`9ా#S�I ఆజj® 1ింప%ా 3333 �êల; అత"" చూAసున`మ	 ��ట-Cన %�(x,
�ేవ�డ� "ను` ��టBC ను; వ� ధర4WాసN �మ	 ��ప�న నను` Vమ#Sîంప
కcరFdం(f, ధర4WాసN �మ	నక; V#�ధమ	%ా నను` ��టC  Txజj® 1ించుచుTx`9ా
అT:ను.దగ¶ర ">Aయ	న`9ారF వ� �ేవ�" పK¥xనయ�జక;" దూÌిం�ెద9ా?
అ" అ(f%S#S. 4444 అందుక; �êల; స�దరFల�#ా, Pతడ� పK¥xనయ�జక;డ"
Txక; �ె>యల�దు  పKజల అ¥��ా#S" "ం��ంపవదుw  అ" 9Kా యబ(f
య	న`దT:ను. 5555 9ా#Sలk ఒక ´µగమ	 సదూw కయ	�ల;ను మ#S±క ´µగమ	
ప#Sసయ	�ల;T:ౖ య	న`టBC  �êల; గ\ ©̈ంAస�దరFల�#ా, TEను
ప#Sసయ	�డను ప#Sసయ	�ల సంతJ9ాడను; మనక;న` "#§mణనుగ�#Sdయ	,
మృతpల ప�నరF�xÍ నమ	ను గ�#Sdయ	 TEను Vమ#Sîంపబడ�చుTx`న" సభలk
ëగ¶ర%ా �ె12uను. 6666 అత(xల�గ	 �ె1ిuనప�డ� ప#Sసయ	�లక;ను సదూw కయ	�ల
క;ను కలహమ	 ప�ట-Cనందున ఆ సమ�హమ	 #?ండ� పmమ	ల; ఆPQను. 7777
సదూw కయ	�ల; ప�నరF�xÍ నమ	 ల�ద"య	, �ేవదూతPQ�నను ఆత4PQ�నను
ల�ద"య	 �ెప�దురF %ా" ప#Sసయ	�ల; #?ండ�ను కలవ" ±ప���ందురF. 8888
అప�డ� 12దw%tల;6  ప�టMCను; ప#Sసయ	�ల పmమ	%ా ఉన` WాసుN  లలk ��ందరF
ల�Aఈ మనుషp�"యందు ఏ �ోషమ	ను మ�క; కనబడల�దు; ఒక ఆత4PQ�నను
�ేవ దూతPQ�నను అత"�� మ� 9999 కలహ��క;� 9:ౖనప�డ� 9ారF �êల;ను
*>d9Eయ	దు#³¹ అ" సహ¯Kా ¥�పJ భయప(f ]రF 9:È6  9ా#S మధ�నుం(f
అత"" బలవంతమ	%ా పటBC ��" �Åటలk"�I ¬Zి��" రండ" Z2ౖ"క;లక;
ఆజj® 1ిం�ెను. 10101010 ఆ #ాJK పKభ	వ� అత"±దw "ల;చుం(f¥ైర�మ	%ా ఉండ�మ	,



PQర�షల�మ	లk నను`గ�#Sd 9Eల�గ	 ¯ాm�!AdJ9Ù ఆల�గ	న
#�మ�లkకcడ ¯ాm� !య�వలZియ	న`ద"�ె12uను. 11111111 ఉదయ���నప�డ�
య�దుల; కటBC కట-C , �xమ	 �êల;ను చంప�వరక; అన`�ానమ	ల;
ప�చుd��నమ" ఒటBC  12టBC ��"#S. 12121212 ఈ క;టKలk �ే#Sన9ారF నల;బ��మం�� కంటM
ఎక;�వ. 13131313 9ారF పK¥xనయ�జక;ల ±దwక;ను 12దwల±దwక;ను వAd�¤మ	
�êల;ను చంప�వరక; ఏ!య	 రFA చూడమ" గట-C గ ఒటBC 12టBC ��"
య	Tx`మ	. 14141414 �ాబట-C  ]రF మ} సభ�� క>Zి, అత""గ�#Sd మ#S ప�#SN%ా
V�x#SంA �ె>Zి��నబ¢వ�నటBC  అత"" ] ±దwక; ¬Zి��" రమ4"
సహ¯Kా ¥�పJ�� మనV�ేయ	(f; అతడ� దగ¶రక; #ాకమ	ను1L �¤మత"
చంప�టక; Zిదzప(fయ	Tx`మ" �ె1ిu#S. 15151515 అP�ే �êల; �¤నల;6 డ� 9ారF
��ంAయ	Tx`ర" V" వAd �Åటలk పK9EhంA �êల;క; ఆ సంగJ �ె>12ను. 16161616
అప�డ� �êల; శ�x¥�పతpలలk TUక"" తన±దwక; 1ి>Aఈ Aన`9ా""
సహ¯Kా ¥�పJ±దwక; ��డ� ��"��మ	4, ఇతడ� అత"�� ఒక మ�ట
�ెప���నవలsన" య	Tx`డT:ను. 17171717 శ�x¥�పJ సహ¯Kా ¥�పJ±దw కత"
��డ���"��Pఖ?��ºPQ�న �êల; నను` 1ి>A�� ఒక మ�ట
�ెప���నవలsన"య	న` PÀ పడ�చు9ా"" ±దwక; ¬Zి��"��మ4"
నను` అ(f%?న" �ె12uను. 18181818 సహ¯Kా ¥�పJ అత" �ెP� పటBC ��" అవతలక;
¬Zి ��"��Pవ� Tx�� �ెప���నవలsన" య	న`�ేమ" ±ంట#S%ా అ(f%?ను.
19191919 అందుకతడ� వ� �êల;నుగ�#Sd సంప�#SN%ా V�x#Sంపబ¢వ�నటBC  అత""
#³ప� మ}సభ ±దwక; ¬Zి��" #ావలsన" "ను` 9Eడ���నుటక; య�దుల;
కటBC కట-C  య	Tx`రF. 20202020 9ా#S మ�టక; వ� సమ4Jంపవదుw ; 9ా#Sలk



నల;వ��మం��కంటM ఎక;�వ మనుషp�ల; అత"��రక; ��ంAయ	Tx`రF. 9ారF
అత" చంప�వరక; అన`�ానమ	ల; ప�చుd��నమ" ఒటBC  12టBC ��"య	Tx`రF;
ఇపuడ� ±దw  మ�ట ¬Zి��నవలsన" క"12టBC ��" Zిదzమ	%ా ఉTx`ర"
�ె12uను. 21212121 అందుక; సహ¯Kా ¥�పJవ� ఈ సంగJ Txక; �ె>1ిJవ"
PQవ"��ను �ెపuవదw" ఆజj® 1ింA ఆ పడ�చు9ా"" పం1ి9EZ2ను. 22222222 తరF9ాత
అతడ� శ�x¥�పతpలలk ఇదw#S" తన±దwక; 1ి>A�?rసరయవరక; 9:ళØ6 టక;
ఇనూ`రF మం�� Z2ౖ"క;లను (ెబË��మం�� గ	ఱÃప�#ðతpలను ఇనూ`రF మం��
PÀటMల9ా#S" #ాJK �¾!్మ�� గంటలక; Zిదz  పరA 23232323 �êల;ను ఎ�I�ంA
అ¥�పJPQ�న ÓL>క;qTUదwక; భదKమ	%ా ¬Zి��"��వ�టక; గ	ఱÃమ	లను Zిదz
పరచుడ" �ె12uను. 24242424 మ#Sయ	 ఈ పK�ారమ	%ా ఒక పJKక 9Kా Z2ను 25252525 మ}
ఘనతవ ©̈ంAన అ¥�పJPQ�న ÓL>క;qక; �ð6 ��య లcZియ వందనమ	ల;. 26262626
య�దుల; ఈ మనుషp�" పటBC ��" చంపబ¢Pనప�డ�, అతడ� #�]య	డ"
TEను V", Z2ౖ"క;ల�� వAd అత"" త1ిuంAJ". 27272727 9ారF అత"]ద ¹1ిన
TEర�¤¹ �ె>Zి��న%�#S TEను 9ా#S మ}సభ±దwక; అత"" ¬Zి��"వAdJ".
28282828 9ారF తమ ధర4WాసN �9ాదమ	లనుగ�#Sd అత"]ద TEరమ	 ¹1ి#³ %ా"
మరణమ	న�?rనను, బంధకమ	ల�?rనను త%Sన TEరమ	 అత"యం�ే!య	
కనుపరచల�దు. 29292929 అP�ే 9ారF ఈ మనుషp�"]ద క;టK�ేయT:ౖ య	Tx`ర"
Txక; �ె>యవAdనందున, 9:ంటTE అత" ±దwక; పం1ింAJ". TEరమ	
¹1ిన9ారF కcడ అత"]ద �ెపuవలsన" య	న` సంగ 30303030 �ాబట-C  అతడ�
9ా#S�ాజj® 1ింAన పK�ారమ	 Z2ౖ"క;ల; �êల;ను #ాJK9Eళ అంJపJK�I ¬Zి��"
��P#S. 31313131 మరFTxడ� 9ారత"�� కcడ #ðతpలను పం1ి �xమ	 �Åటక; J#S%S



వAd#S. 32323232 9ారF �?rసరయక; వAd అ¥�పJ�I ఆ పJKక అపu%SంA �êల;నుకcడ
అత"PQదుట "ల;వ బ¿ట-C #S. 33333333 అ¥�పJ ఆ పJKక చ��Vనప�డ�ఇతడ� ఏ
పK�ేశప�9ాడ" అ(f%S, అతడ� �I>�Iయ9ాడ" �ె>Zి��" 34343434 ]ద TEరమ	
¹ప� 9ారF కcడ వAdనప�డ�  సంగJ ప�రÞమ	%ా V�x#Sంతpన" �ె1ిu, 35353535

Á̈#�దు అ¥��ారమం��రమ	లk అత"" �ావ>యందుంచవలsన" ఆజj® 1ిం�ెను.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 24అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 24అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 24అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 24

1111 అPదు ��నమ	లsౖన తరF9ాత పK¥xనయ�జక;(ైన అనయయ	, ��ందరF
12దwల;ను, �ెరFN ల;6  అను ఒక Tx�య 9ా��య	 �?rసరయక; వAd, �êల;]ద
�ెAdన Óి#ా�దు అ¥�పJ�I �ె>యజ³Zి#S. 2222 �êల; ర1ిuంపబ(fనప�డ� �ెరFN ల;6
అత"]ద TEరమ	¹ప Txరం�ంA Pట6 T:ను 3333 మ} ఘనతవ ©̈ంAన
ÓL>�ాq, �¤మ	 తమవలన ఎం�� T:మ4�� అనుభVంచుచుTx`మ"య	, ఈ �ేశ
జనమ	నక; సంభVంAన అTEక���న �×డ�ల; తమ ప#ామరî �ేత
��దుw బµటవ�చున`వ"య	 ఒప���", �¤మ	 సకల Vధమ	లను సకల
సÍలమ	లలkను ప�రÞ కృతజ®త�� అం%§క#SంచుచుTx`మ	. 4444 TEను తమక;
ఎక;�వ ఆయ�సమ	 కల;గజ³యక;ండ �¤మ	 క;6 పNమ	%ా �ెప���ను�x""
తమరF ఎపuట-వలs Wాంతమ	%ా Vనవలsన" 9Eడ���ను చుTx`ను. 5555 ఈ
మనుషp�డ� 1ీడవంట-9ాడ�ను, భ�లkక మందున` సకల���న య�దులను
కలహమ	నక; #³ప� 9ాడ�ను, నజ#³య	ల మత´éదమ	నక; Txయక;డ�T:ౖ
య	న`టBC  �¤మ	 కను%tంట-!, 6666 మ#Sయ	 ఇతడ� �ే9ాలయమ	ను
అపVతKమ	 �ేయ	టక; యత`ప(ెను గనుక �¤మ	 అత" పటBC ��ంట-!. 7777



తమరF Vమ#SîంAన PQడల 8888 �¤మ	 ఇత"]ద ¹ప�చున`
TEరమ	ల"`య	 తమ�³ �ె>యవచుdన" �ె12uను. 9999 య�దులందుక;
సమ4JంA PÀ మ�టల; "జ�¤ అ" �ె1ిu#S. 10101010 అప�డ� అ¥�పJ
మ�టల�డ�మ" �êల;నక; Z2ౖగ�ేయ%ా అత(fట6 T:నుతమరF బహÑ
సంవతqరమ	లనుం(f PÀ జనమ	నక; Tx�య�¥�పతpలsౖ య	Tx`ర" PQ#S%S
TEను ¥ైర�మ	�� సమ�¥xనవ 11111111 PQర�షల�మ	లk ఆ#ా¥�ంచుటక; TEను
9:È6నTxట నుం(f పం(ెKండ� ��నమ	ల; మ�తK�¤ అPనద" తమరF V�x#SంA
�ె>Zి��న వచుdను. 12121212 �ే9ాలయమ	లk TE!, సమ�జమం��రమ	లలk TE!,
పటCణమ	లkTE!, TEను ఎవ"��ను త#S�ంచుటPQ�నను, జనులను
గ	!కcరFdటPQ�నను 9ారF చూడల�దు. 13131313 మ#Sయ	 9ారF ఇప�డ� Tx]ద
¹ప� TEరమ	లను తమ#S�I ఋàవ�పరచల�రF. 14141414 ధర4WాసN �మందును పKవకNల
గ\ంథమ	లయందును 9Kా యబ(fయ	న`వ"`య	 న!్మ, 15151515
Jమంతpలక;ను అJమంతpలక;ను ప�నరF�xÍ నమ	 కల;గ బ¢వ�చున`ద"
�రF "#§�fంచుచున`టBC  TEనుకcడ �ేవ�"యందు "#§mణయ	ంA, 9ారF
మత´éదమ" 1LరF12టBC  ఈ మ�ర¶మ	��ప�న Tx 1ితరFల �ేవ�""
ZLVంచుచుTx`న" తమ#SPQదుట ఒప���నుచుTx`ను. 16161616 ఈ Vధమ	న
TEనును �ేవ�"PQడలను మనుషp�లPQడలను ఎల6 ప�డ� Tx మన¯ాq�f
"#�w ష���న��%ా ఉండ�నటB6  అ´µ�సమ	 �ేZి��నుచుTx`ను. 17171717 ��"`
సంవతqరమ	లsౖన తరF9ాత TEను Tx స�జనులక; �xనదKవ�మ	ను �ానుకల;ను
అపu%Sంచుటక; వAdJ". 18181818 TEను ���z  �ేZి��"న9ాడT:ౖ PÀల�గ	
అపu%Sంచుచుండ%ా 9ారF �ే9ాలయమ	లk నను` చూA#S. TEను గ	ంప�కc#Sd



య	ండల�దు, Txవలన అల6 #S �ాల�దు. ఆZియనుం(f వAdన ��ందరF య�దుల;
ఉం(f#S; 19191919 Tx]ద 9ా#S�³���న ఉన`PQడల 9ా#³ తమ#S స"` ¥��IవAd Tx]ద
TEరమ	 ¹పవలZియ	ం(ెను. 20202020 ల��x, TEను మ}సభPQదుట
">Aయ	న`ప�డ�, మృతpల ప�నరF�xÍ నమ	నుగ�#Sd TEడ� 9ా#SPQదుట
Vమ#Sîంపబడ� చుTx`న" 21212121 9ా#S మధ� "ల;వబ(f TEను ëగ¶ర%ా �ె1ిuన PÀ
±క� మ�ట Vషయ��� తపu Txయందు మ#S ఏ TEర���నను �రF
కను%t"య	ంటä �#?rన �ెపuవచుdనT:ను. 22222222 ÓL>క;q ఈ మ�ర¶మ	నుగ�#Sd
బµగ	%ా ఎ#S%Sన9ా(ైసహ¯Kా ¥�పJPQ�న లcZియ వAdనప�డ� ] సంగJ TEను
V�x#SంA �ె>Zి��ందున" �ె1ిu Vమరî "ల;ప� �ేZ2ను. 23232323 మ#Sయ	 అత"
V(f%ా �ావ>లk ఉంA, అత"�I ప#S�xరమ	 �ేయ	టక; అత" స�జనులలk
ఎవ#S" ఆటంకపరచకcడద" శ�x¥�పJ�I ఆజj® 1ిం�ెను. 24242424 ��"` ��నమ	లsౖన
తరF9ాత ÓL>క;q య�దు#ాలsౖన దుK Zిల6  అను తన ´µర���కcడ వAd �êల;ను
1ి>1ింA, �×\సుN P�సునంద> VWా�సమ	నుగ�#Sd అతడ� బ¢¥�ంప%ా VT:ను. 25252525
అప�డతడ� J" గ�#Sdయ	 ఆWా"గ\హమ	ను గ�#Sdయ	 #ాబ¢వ�
Vమరîనుగ�#Sdయ	 పKసం%Sంచు చుండ%ా ÓL>క;q !గ	ల భయప(fఇపuట-�I
9:ళØ6 మ	, Txక; సమయ���న "ను` 1ిల;వన 26262626 తరF9ాత �êల;వలన తనక;
దKవ�మ	 �ొరFక;న" ఆhంA, మ�ట-మ�ట-�I అత"" 1ి>1ింA అత"�� సం´µషణ
�ేయ	చుం(ెను. 27272727 #?ండ� సంవతqరమ	లsౖన తరF9ాత ÓL>క;qక; పKJ%ా
��#S�య	 ÓLసుN  వ�ెdను. అప�డ� ÓL>క;q య�దుల�ేత మంA
9ాడ"1ించు��నవ లsన" �Å#S, �êల;ను బంధకమ	లలkTE V(fA12ట-C  ��PQను.



అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 25అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 25అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 25అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 25

1111 ÓLసుN  ఆ �ేWా¥��ారమ	నక; వAdన మ�డ� ��నమ	లక; �?rసరయనుం(f
PQర�షల�మ	నక; 9:æç6 ను. 2222 అప�డ� పK¥xనయ�జక;ల;ను య�దులలk
మ	ఖు�ల;ను �êల;]ద �xమ	 �ెAdన Óి#ా�దు సంగJ అత"�I �ె>యజ³Zి#S.
3333 మ#Sయ	 ��K వలk అత"" చంప�టక; ��ంAయ	ం(f]రF దయ�ేZి అత""
PQర�షల�మ	నక; 1ిల;వనం1ించుడ" అత""గ�#Sd ÓLసుN  TUదw  మనV �ేZి#S.
4444 అందుక; ÓLసుN �êల; �?rసరయలk �ావ>లk ఉTx`డ�; TEను �ఘÖమ	%ా అక�(f�I
9:ళ6  బ¢వ�చుTx`ను 5555 గనుక ]లk సమరFÍ లsౖన9ారF Tx�� కcడ వAd ఆ
మనుషp�"యందు త1ిuద�¤�ైన ఉంటä అత"]ద ¹పవచుdన"
ఉతN ర!�ెdను. 6666 అతడ� 9ా#S±దw  ఎ"!��, ప�� ��నమ	ల; గ(f1ి �?rసరయక;
9:È6  మరFTxడ� Tx�య1ీఠమ	]ద కcరFdం(f �êల;ను ¬Zి��" రమ4"
ఆజj® 1ిం�ెను. 7777 �êల; వAdనప�డ� PQర�షల�మ	నుం(f వAdన య�దుల;
అత" చుటBC  ">A, ´µర���న TEరమ	లTEకమ	ల ¹1ి#S %ా" 9ాట-" బ	àవ�
�ేయల�క ��P#S. 8888 అందుక; �êల;య�దుల ధర4WాసN �మ	ను గ�#Sd %ా"
�ే9ాలయమ	ను గ�#Sd %ా", �?rసరFను గ�#Sd %ా" TET:ంతమ�తKమ	ను
త1ిuదమ	 �ేయల�ద" సమ�¥xనమ	 �ె12uను. 9999 అP�ే ÓLసుN  య�దుల�ేత
మంA9ాడ"1ించు ��నవలsన"PQర�షల�మ	నక; వAd అక�డ Tx PQదుట ఈ
సంగతpలనుగ�#Sd Vమ#Sîంపబడ�ట �IషCమ� అ" �êల;ను అ(f%?ను. 10101010
అందుక; �êల;�?rసరF Tx�య1ీఠమ	 ఎదుట "ల;వబ(f య	Tx`ను; TEను
Vమ#SîంపబడవలZిన సÍల!�ే, య�దులక; TEను అTx�య�¤!య	



�ేయల�ద" తమ#S�I బµగ	%ా �ె>య	ను. 11111111 TEను Tx�యమ	 త1ిu
మరణమ	నక; త%Sన�ే�ైనను �ేZినPQడల మరణమ	నక; 9:నుక¬యను; �రF
Tx]ద ¹ప�చున` TEరమ	లలk ఏ��య	 "జమ	�ా" PQడల నను` 9ా#S�I
అపu%Sంచుటక; ఎవ#Sతరమ	�ాదు; �?rసరF ఎదుటTE �ెప���ందునT:ను. 12121212
అప�డ� ÓLసుN  తన సభ9ా#S�� ఆలkచన�ేZిన తరF9ాత �?rసరF ఎదుట
�ెప���ందునంట-9E �?rసరFTUదw�³ ��వ�దువ" ఉతN ర!�ెdను. 13131313 ��"`
��నమ	లsౖన తరF9ాత #ాజ?ౖన అ%S\పuయ	 బ¿#§`�³య	 ÓLసుN  దరîనమ	
�ేZి��నుటక; �?rసరయక; వAd#S. 14141414 9ారక�డ అTEక��నమ	ల;ండ%ా, ÓLసుN
�êల; సంగJ #ాàక; �ె>యజ?12uను; ఏమన%ాÓL>క;q V(fA12ట-C��Pన ±క
ఖ?��º య	Tx`డ�. 15151515 TEను PQర�షల�మ	లk ఉన`ప�డ� పK¥xనయ�జక;ల;ను
య�దుల 12దwల;ను అత"]ద �ెAdన Óి#ా�దు �ె>1ి అత"�I hm
V¥�ంపవలsన" 9Eడ���"#S. 16161616 అందుక; TEను TEరమ	 ¹పబ(fవ9ాడ� TEరమ	
¹1ిన9ా#S�I మ	ఖ� మ	ü%ా వAd, తన]ద ¹పబ(fన TEరమ	నుగ�#Sd
సమ�¥xనమ	 �ెప���నుటక; అవ�ాశ!య�కమ	నుప� ఏ మను 17171717 �ాబట-C
9ా#Sక�(f�I కc(f వAdనప�డ� TEను ఆలస��¤!య	 �ేయక, మరFTxడ�
Tx�య 1ీఠమ	]ద కcరFdం(f ఆ మనుషp�" ¬Zి��" రమ4" ఆజj® 1ింAJ".
18181818 TEరమ	 ¹1ిన9ారF ">A నప�డ�, TEనను��"న TEరమ	లలk ఒకట-PQ�నను
అత" ]ద ¹1ిన9ారF �ారF. 19191919 అP�ే తమ మతమ	ను గ�#Sdయ	,
చ"��Pన P�సు అను ఒక"గ�#Sdయ	 ఇత"�� 9ా#S�I ��"`
V9ాదమ	ల;న`టBC  కనబ(ెను; 20202020 ఆ P�సు బK���Iయ	Tx`డ" �êల; �ె12uను.
TEనట-C  9ాదమ	ల Vషయ��� P�ల�గ	న V�x#SంపవలsT°P�!య	 ��చక,



PQర�షల�మ	నక; 9:È6  అక�డ �ట-"గ�#Sd Vమ#Sîంప బడ�టక; అత"
�IషCమవ�TE¹ అ" అ(f%SJ". 21212121 అP�ే �êల;, చక\వ#SN Vమరîక; తను` ">1ి
య	ంచవలsన" �ెప���"నందున TEనత"" �?rసరFTUదwక; పం1ించు వరక;
">1ియ	ంచవ లsన" ఆజj® 1ింAJనT:ను. 22222222 అందుక; అ%S\పuఆ మనుషp�డ�
�ెప���నున�� TEనును Vన%�రF చుTx`న" ÓLసుN �� అన%ా అతడ�#³ప�
Vనవచుdన" �ె12uను. 23232323 �ాబట-C  మరFTxడ� అ%S\పuయ	 బ¿#§`�³య	 !�I�>
ఆడంబరమ	�� వAd, సహ¯Kా ¥�పతpల��ను పటCణ మంద> పKమ	ఖుల��ను
అ¥��ారమం��రమ	లk పK9EhంAన తరF9ాత ÓLసుN  ఆజ®"య�%ా �êల; �ేబ(ెను.
24242424 అప�డ� ÓLసుN  అ%S\పu#ాజj, Pక�డ మ��� ఉన` సమసNజనుల�#ా, ]రF ఈ
మనుషp�" చూచుచుTx`రF. PQర�షల�మ	లkను ఇక�డను
య�దులందరF�డ� ఇక బKదుక తగడ" �³కల; 9Eయ	 25252525 ఇతడ� మరణమ	నక;
త%Sన�� ఏ!య	 �ేయల�ద" TEను గ\ ©̈ంA, Pతడ� చక\వ#SNPQదుట
�ెప���ందున" అ"నందున ఇత" పంప "శdPంA య	Tx`ను. 26262626
ఇత"గ�#Sd మన P�>న9ా#S1Lర 9Kా య	టక; Txక; "శdయ���న�� ఏ!య	
కనబడల�దు గనుక V�xరణPQ�న తరF9ాత 9Kా య	టక; ఏ���నను Txక;
�ొరకవచుdన" ] అంద#SPQదుట-�I", అ%S\పu#ాజj, మ	ఖ�మ	%ా ]
PQదుట-�I", ఇత" ర1ిuంA య	Tx`ను. 27272727 ఖP�º]ద ¹పబ(fన
TEరమ	లను Vవ#Sంపక;ండ అత" పంప�ట య	కNమ	�ాద" Txక; ��చు
చున`ద" �ె12uను.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 26అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 26అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 26అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 26



1111 అ%S\పu �êల;ను చూA పmమ	న �ెప� ��నుటక; క; Z2ల9:ౖనదT:ను.
అప�డ� �êల; �ేP �xA PÀల�గ	 సమ�¥xనమ	 �ెపu¯ా%?ను 2222 అ%S\పu#ాజj,
తమరF య�దులలk ఉండ� సమసN  ���న ఆ�xరమ	లను V9ాదమ	లను
VW షమ	%ా ఎ#S%Sన 9ారF గనుక 3333 య�దుల; Tx]ద ¹1ిన TEరమ	
ల"`ట-"గ�#Sd TEడ� తమ#SPQదుట సమ�¥xనమ	 �ెప���నబ¢వ�చున`ందుక;
TEను ధను�డన" యను��ను చుTx`ను; �x>4�� Tx మనV Vనవలsన"
9Eడ���ను చుTx`ను. 4444 nదట-నుం(f PQర�షల�మ	లk Tx జనమ	 మధ�ను
బµల�మ	నుం(f TEను బK���Iన బKదుక; ఏల�ట-�ో య�దులందరF ఎరFగ	దురF. 5555
9ారF nదట-నుం(f నను` ఎ#S%Sన9ారF గనుక ¯ాm�!చుdటక; 9ా#S�IషC����ే
TEను మన మతమ	లk" బహÑ"ష¡ గల �ెగను అనుస#SంA, ప#Sసయ	�డను%ా
పKవ#SNంAనటB6  �ెపuగలరF. 6666 ఇప�(ై�ే �ేవ�డ� మన 1ితరFలక; �ేZిన
9ా%ాw నమ	 Vషయ���న "#§ mణనుగ�#Sd TEను Vమ#Sîంపబడ�టక;
">Aయ	Tx`ను. 7777 మన పం(ెKండ� %�తKమ	ల9ారF ఎడ�ెగక ��9ా#ాతpK ల;
�ేవ�" ZLVంచుచు ఆ 9ా%ాw నమ	 ��ందుదుమ" "#§�fంచు చుTx`రF. ఓ #ాజj,
PÀ "#§mణ Vషయ�¤ య�దుల; Tx]ద TEరమ	 ¹1ి య	Tx`రF. 8888
�ేవ�డ� మృతpలను ల�ప�నను సంగJ నమ4తగ"ద" ]#³ల PQంచు
చుTx`రF? 9999 నజ#³య	(ైన P�సు Txమమ	నక; V#�ధమ	%ా అTEక
�ార�మ	ల; �ేయవలsన" TEనను��ంట-"; 10101010 PQర�షల�మ	లk TETxల�గ	
�ేZిJ". TEను పK¥xన య�జక;లవలన అ¥��ారమ	 ��ం��, ప#S�దుz లను
అTEక;లను �ెర ¯ాలలలk 9EZి, 9ా#S" చం1ినప�డ� సమ4JంAJ"; 11111111
అTEకప#ా�యమ	ల; సమ�జమం��రమ	ల"`ట-లk 9ా#S" దం(fంA 9ారF



�ేవదూషణ�ేయ	నటB6  బలవంత12టC  చూAJ". మ#Sయ	 9ా#S]ద !�I�>
�Å\ ధమ	 గల9ాడT:ౖ Pతర పటCణమ	లక 12121212 అందు "!తNమ	 TEను
పK¥xనయ�జక;ల�ేత అ¥��ారమ	ను ఆజ®య	 ��ం�� దమసు�నక;
��వ�చుండ%ా 13131313 #ాజj, మ¥x�హ`మందు Tx చుటBC ను Tx��కcడ వAdన9ా#S
చుటBC ను ఆ�ాశమ	నుం(f సూర� �ేజసుqకంటM !�I�> పK�ాశమ�న���న ±క
9:ల;గ	 ��K వలk పK�ాhంచుట చూAJ". 14141414 �¤మందరమ	ను
TEలప(fనప�డ�¯êల� ¯êల�, నT:`ందుక; ©̈ంZించు చుTx`వ�? మ	"�Åలలక;
ఎదురF తను`ట క; కషCమ" ¼̈áK´µషలk ఒక స�రమ	 Tx�� పల;క;ట
Vంట-". 15151515 అప�డ� TEనుపKభ	9ా, వ� ఎవడవ" అడ�గ%ా పKభ	వ� TEనువ�

©̈ంZించుచున` P�సును. 16161616 వ� నను` చూA య	న` సంగJ"గ�#Sdయ	
TEను క; కనబడబ¢వ� సంగJ"గ�#Sdయ	 "ను` ప#S�xరక;"%ాను
¯ా�f"%ాను "య!ంచుట�?r కనబ(fయ	Tx`ను.వ� ల�A  �ాదమ	ల; ¹1ి
"ల;వ�మ	; 17171717 TEను ఈ పKజలవలనను అన�జనులవలనను }" కల;గక;ండ
"ను` �ా�ా(ెదను; 18181818 9ారF *కట-లkనుం(f 9:ల;గ	లk"�I" ¯ా�xను
అ¥��ారమ	నుం(f �ేవ�" 9:ౖప�క;ను J#S%S, Tx యంద> VWా�సమ	�ేత
�ాపmమ�పణను, ప#S�దzపరచ బ(fన9ా#Sలk ¯ా�సÍ ~మ	ను ��ందునటB6  9ా#S
కను`ల; �ెరచుట�?r TEను "ను` 9ా#S±దwక; పం12దన" �ె12uను. 19191919 �ాబట-C
అ%S\పu #ాజj, ఆ�ాశమ	నుం(f క>%Sన ఆ దరîనమ	నక; TEను అV¥ేయ	డను
�ాక 20202020 nదట దమసు�లk"9ా#S�I", PQర�షల�మ	లkను య�దయ
�ేశమంతటను, తరF9ాత అన�జనులక;ను, 9ారF మ�రF మనసుq ��ం��
�ేవ�"తటBC  J#S%S మ�రFమనసుqనక; త%Sన �I\యల; �ేయవలsన"



పKకట-ంచుచుంట-". 21212121 ఈ Á̈తpవ��ేత య�దుల; �ే9ాలయమ	లk నను`
పటBC ��" చంప�టక; పKయత`మ	�ేZి#S; 22222222 అPనను TEను �ేవ�" వలనT:ౖన
స}యమ	 ��ం�� TEట-వరక; ">Aయ	ంట-";�×\సుN  శ\మప(f మృతpల
ప�నరF�xÍ నమ	 ��ందు9ా#Sలk nదట-9ాడగ	ట�ేత, ఈ పKజలక;ను
అన�జనులక 23232323 పKవకNల;ను ¹ÌLయ	 మ	ందు%ా �ె1ిuనV �ాక మ#S ఏ!య	
�ెపuక, అల;u లక;ను ఘనులక;ను ¯ాm�!చుdచుంట-". 24242424 అతడ� ఈల�గ	
సమ�¥xనమ	 �ెప���నుచుండ%ా ÓLసుN �êల�, వ� 9:ఱ �Ã 9ాడవ�, అJ Vద�వలన
క; 9:ఱ�Ã పట-Cనద" %tపu శబwమ	�� �ె12uను. 25252525 అందుక; �êల; ఇట6 T:నుమ}
ఘనత వ ©̈ంAన ÓLసూN , TEను 9:ఱ �Ã 9ాడను �ాను%ా" సత�మ	ను స�సÍబ	��zయ	
గల మ�టలTE �ెప�చుTx`ను. 26262626 #ాà ఈ సంగతpలsరFగ	ను గనుక అత"
PQదుట TEను ¥ైర�మ	%ా మ�టల�డ� చుTx`ను; 9ాట-లk ఒకట-య	 అత"�I
మరF%?rయ	ండ ల�ద" ర�� f%ా నమ	4చుTx`ను; ఇ�� ±క మ�లను జ#S%Sన
�ార�మ	 �ాదు. 27272727 అ%S\పu #ాజj, తమరF పKవకNలను నమ	4చుTx`#ా?
నమ	4చుTx`ర" TET:రFగ	 దును. 28282828 అందుక; అ%S\పuఇంత సులభమ	%ా
నను` �?r�సNవ�" �ేయ ¸చుచుTx`9E అ" �êల;�� �ె12uను. 29292929 అందుక; �êల;
సులభమ	%ాT° దుర6భమ	%ాT°, తమరF మ�తKమ	 �ాదు, TEడ� Tx మ�ట
Vను9ారందరFను ఈ బంధకమ	ల; తపu Txవలs ఉండ�నటB6
�ేవ�డనుగ\ ©̈ంచు%ాక అT:ను. 30303030 అంతట #ాàను అ¥�పJయ	 బ¿#§`�³య	
9ా#S�� కcడ కcరFdం(fన9ారFను ల�A అవతలక; ��P 31313131 ఈ మనుషp�డ�
మరణమ	న�?rనను బంధకమ	ల�?rనను త%Sన �ే!య	 �ేయల�ద"
తమలk�xమ	 మ�టల�డ���"#S.◌ొ 32323232 అందుక; అ%S\పu ఈ మనుషp�డ� �?rసరF



ఎదుట �ెప� ��ందున" అన"PQడల ఇత"" Vడ�దల �ేయవచుdన" ÓLసుN ��
�ె12uను.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 27అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 27అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 27అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 27

1111 �¤మ	 ఓడPQ�I� ఇటÚ 9:ళ6వలsన" "రÞయ��� నప�డ�, 9ారF �êల;ను
మ#S��ందరF ఖ?��ºలను ఔగ	సుN  పటµలమ	లk శ�x¥�పJPQ�న య�> అను
9ా"�I అపu %SంA#S. 2222 ఆZియ ద#S9:ంబ(fనున` పటCణమ	లక; పKయ�ణమ	
�ేయబ¢వ� అదKమ	JNయ పటCణప� ఓడT:�I� �¤మ	 బయల;�ే#SJVు;
మ�Zి�ోయ	డ�ను � ెసqలaక పటCణసుÍ డ�T:ౖన అ#S¯ాN రF� మ���కcడ ఉం(ెను.
3333 మరFTxడ� Zీ�ోనుక; వAdJVు. అప�డ� య�> �êల; ]ద దయ%ా ఉం(f,
అతడ� తన ZL` ©̈తpల±దwక; 9:È6  ప#ామ#Sక ��ందుటక; అత"�I
Z2లV�ెdను. 4444 అక�డనుం(f బయల;�ే#Sన తరF9ాత ఎదురF%ా> ��టBC
చున`ందున క;పK�xటBన ఓడ న(f1ింAJVు. 5555 మ#Sయ	 �I>�Iయక;ను
పంఫ�>యక;ను ఎదురF%ా ఉన` సమ	దKమ	 �xట- ల;�Iయలk ఉన` మ�రక;
�ే#SJVు. 6666 అక�డ శ�x¥�పJ ఇటÚ9:ళ6T:ౖయ	న` అలsకqం��Kయ పటCణప� ఓడ
కను%t" అందులk మమ	4ను ఎ�I�ం�ెను. 7777 అTEక ��నమ	ల; ��ల6 %ా నడA,
PQం�� కషCప(f �×`దుక; ఎదురF%ా వAdనప�డ� %ా> మమ	4ను
��"య�క;న`ందున �³\తp �xటBన సలk4TE ద#S" ఓడ న(f1ింAJVు. 8888 బహÑ
కషCప(f �x" �xట-, మంA#³వ�ల; అను ఒక సÍలమ	నక; �ే#SJVు. �x"దగ¶ర
లZ2ౖయ పటCణమ	ం(ెను. 9999 �xల �ాల���న తరF9ాత ఉప9ాస��నమ	కcడ
అపuట-�I గJంAనందున పKయ�ణమ	�ేయ	ట అ�ాయ కర��� య	ం(ెను. 10101010



అప�డ� �êల; అయ�ల�#ా, PÀ పKయ�ణమ	వలన సరక;లక;ను ఓడక;ను
మ�తK�¤ �ాక మన �Kా ణమ	లక;కcడ }"య	 బహÑ నషCమ	ను కల;గ	నటB6
Txక; ��చుచున`ద" �ె1ిu 9ా#S" ¼̈చd 11111111 అPనను శ�x¥�పJ �êల;
�ె1ిuన�� నమ4క TxVక;డ�ను ఓడ యజమ�నుడ�ను �ె1ిuన�ే న��4ను. 12121212
మ#Sయ	 �త�ాలమ	 గడ�ప�టక; ఆ #³వ� అనుకcల���న�� �ానందున
అక�డనుం(f బయల;�ే#S ±క9Eళ శక�����ే Óీ"క;qనక;�ే#S అక�డ
�త�ాలమ	 గడపవలsన" PQక;�వ మం�� ఆలkచన �ె1ిu#S. అ�� T:ౖఋJ
9ాయవ���క;�ల తటBC ననున` �³\తp#³9:ౖ య	న`��. 13131313 మ#Sయ	 ద�fణప� %ా>
��ల6 %ా VసరFచుండ%ా 9ారF తమ ఆలkచన సమ కc(fనద" తలంA లంగ#?JN ,
�³\తp ద#S" ఓడ న(f1ింA#S. 14141414 ��ం�ెమ	 ZL12ౖన తరF9ాత ఊరక;లkను అను
12ను%ా> �³\తp ]దనుం(f Vస#?ను. 15151515 �x"లk ఓడ Aక;���" %ా>�I ఎదురF
నడ�వల�క ��Pనందున ఎదురF న(f1ించుట మ�" %ా>�I ��టBC ��"��JVు. 16161616
తరF9ాత �ðద అనబ(fన ±క Aన` �º�పమ	 �xటBన �x" న(f1ింప%ా
పడవను భదKపరచు��నుట బహÑ కషC  తరమ�PQను. 17171717 �x"" 12ౖ�?JN  కట-Cన
తరF9ాత �xK ళØ6  nదలsౖనV ¬Zి��" ఓడచుటBC  ë%SంA కట-C #S. మ#Sయ	
సూ#SNసను ఇసుకJపu]ద పడ�దు�¤¹ అ" భయప(f, ఓడ �xపల;
��ం1ి9EZి, ��టBC ��"��P#S. 18181818 !�I�> 12దw  %ా> ��టBC చున`ందున మరFTxడ�
సరక;ల; �ార9Eయ ¯ా%S#S. 19191919 మ�డవ ��నమందు తమ �ేతpల�ర ఓడ¯ామ%S\
�ార9EZి#S. 20202020 ��"` ��నమ	ల; సూరF�(ైనను నmతKమ	లsౖనను కనబడక
12దw%ా> మ�]ద ��ట-Cనందున �Kా ణమ	ల�� త1ిuంచు ��ందుమను ఆశ బÐJN గ
��PQను. 21212121 9ారF బహÑ �ాలమ	 ´¢జనమ	 ల�క య	న`ందున �êల; 9ా#S



మధ�ను ">A అయ�ల�#ా, ]రF Tx మ�ట V" �³\తpనుం(f బయల;�ేరకP�
య	ండవలZిన��. అప�(ö }"య	 నషCమ	ను కల;గక��వ�ను. 22222222 ఇప�(ైనను
¥ైర�మ	 �ెచుd��నుడ" !మ	4ను 9Eడ���నుచుTx`ను; ఓడ�³%ా" ]లk ఎవ"
�Kా ణమ	నక;ను }"కల;గదు. 23232323 TEను ఎవ"9ాడT°, PQవ""
ZLVంచుచుTx`T°, ఆ �ేవ�" దూత గడAన #ాJK Tx±దw ">A�êల�,
భయపడక;మ	; 24242424 వ� �?rసరF ఎదుట "ల;వవలZియ	న`��; ఇ��%� ��కcడ
ఓడలk పKయ�ణ��� ��వ�చున` 9ారంద#S" �ేవ�డ� క; అనుగ\ ©̈ంA
య	Tx`డ" Tx�� �ె12uను. 25252525 �ాబట-C  అయ�ల�#ా, ¥ైర�మ	 �ెచుd��ను(f; Tx��
దూత �ె1ిuన పK�ారమ	 జరFగ	న" TEను �ేవ�" నమ	4చుTx`ను. 26262626
అPనను మనమ	 ��టBC ��"��P P��ైన ఒక �º�పమ	]ద పడవలZి
య	ండ�న" �ె12uను. 27272727 పదుTxల;గవ #ాJK వAdనప�డ� �¤మ	 అ��Kయ
సమ	దKమ	లk ఇటB అటB ��టBC ��"��వ�చుండ%ా అరz#ాJK9Eళ ఓడ9ారF ఏ�ో
±క �ేశమ	 దగ¶ర పడ� చున`ద" య� ©̈ంA 28282828 బ	డ�దు9EZి చూA
PరFవ��బµరల లkత" �ె>Zి��"#S. ఇంకను ��ంతదూరమ	 9:È6న తరF9ాత,
మరల బ	డ�దు9EZి చూA పదుT:ౖదు బµరల లkత" �ె>Zి��"#S. 29292929 అప�డ�
#ాJ Jపuల;గల �bట6  పడ�దు�¤¹ అ" భయప(f, 9ారF ఓడ అమర
మ	లkనుం(f Txల;గ	 లంగరFల;9EZి PQప�డ� �ెల6  9ారFTx అ" �ాచు��"
య	ం(f#S. 30303030 అP�ే ఓడ9ారF ఓడ V(fA �ా#S��వలsన" చూA, �xమ	
అ"Vలkనుం(f లంగరFల; 9Eయబ¢వ�నటB6 %ా సమ	దKమ	లk పడవ ��ం1ి 9EZి#S.
31313131 అందుక; �êల;�రF ఓడలk ఉంటäTE%ా" ]రF త1ిuంచు��నల�ర"
శ�x¥�పJ��ను Z2ౖ"క;ల��ను �ె12uను. 32323232 9:ంటTE Z2ౖ"క;ల; పడవ �xK ళØ6  �ÅZి



�x" ��టBC ��" ��"Ad#S. 33333333 �ెల6 9ారFచుండ%ా �êల; పదుTxల;గ	
��నమ	లనుం(f ]#³!య	 ప�చుd��నక ఉప9ాసమ	�� క"12టBC ��"
య	Tx`రF 34343434 గనుక ఆ}రమ	 ప�చుd��నుడ" !మ	4ను
9Eడ���నుచుTx`ను; ఇ�� ] �Kా ణరmణక; స}యమగ	ను. ]లk ఎవ" తల
నుం(fయ	 ఒక 9:ండ�K కPQ�నను నhంపద" �ెప�చు, ఆ}రమ	 ప�చుd��నుడ"
అంద#S" బJమ�లsను. 35353535 ఈ మ�టల; �ె1ిu, ±క #tటMC  పటBC ��" అంద#S
PQదుట �ేవ�"�I కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంA �x" V#SA Jన ¯ా%?ను. 36363636
అప�డందరF ¥ైర�మ	 �ెచుd��" ఆ}రమ	 ప�చుd��"#S. 37373737 ఓడలk ఉన`
�¤మందరమ	 #?ండ�వందల (ెబË�� ఆరFగ	రమ	. 38383838 9ారF J" తృ1ిN ��ం��న
తరF9ాత, %�ధుమలను సమ	దKమ	లk �ారబ¢Zి ఓడ �ే>క�ేZి#S. 39393939
ఉదయ���నప�డ� అ�� ఏ �ేశ¹ 9ారF గ	రFN పటCల�దు %ా", ద#Sగల ±క
సమ	దKప� �ాయను చూA, ¯ాధ����న PQడల అందులk"�I ఓడను
��K యవలsన" ఆలk AంA#S 40404040 గనుక లంగరFల �xK ళØ6 �ÅZి 9ాట-" సమ	దKమ	లk
V(fA12ట-C  చు�ా�నుల కటB6  V1ిu మ	ందట- �ెర�xప %ా>�?JN  స#S%ా ద#S�I
న(f1ింA#S %ా" 41414141 #?ండ� పK9ాహమ	ల; క>Zిన సÍలమందు Aక;���" ఓడను
��టC  పట-C ంA#S. అందువలన అ"V కcరF��" ��P కదలక య	ం(ెను,
అమరమ	 ఆ �ెబËక; బదwలsౖ ��¯ా%?ను. 42424242 ఖ?��ºలలk ఎవడ�ను ఈదు��" �ా#S
��క;ండ�నటB6  9ా#S" చంపవలsన" Z2ౖ"క;లక; ఆలkచన ప�టMCను %ా" 43434343
శ�x¥�పJ �êల;ను ర�fంప ను�ేw hంA9ా#S ఆలkచన ��న¯ాగ"య�క, nదట
ఈదగల9ారF సమ	దKమ	లk దు!�I ద#S�I ��వలsన"య	 44444444 కడమ 9ా#Sలk
��ందరF పలకల]దను, ��ందరF ఓడ �ెక�ల ]దను, ��వలsన"య	



ఆజj® 1ిం�ెను. ఈల�గ	 అందరF త1ిuంచు��" ద#S�ే#S#S.

అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 28అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 28అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 28అ��సN ల;ల �ార�మ	ల; 28

1111 �¤మ	 త1ిuంచు��"న తరF9ాత ఆ �º�పమ	 ��>�ే అ" �ె>Zి��ంట-!. 2222
అTxగ#Sక;లగ	 ఆ �º�ప9ాసుల; మ�క; �ేZిన ఉప�xర !ంతంత�ాదు.
ఏల�గన%ా, అప�డ� వరªమ	 క;#Sయ	చు చ>%ా ఉన`ందున9ారF "ప�#ాజబ¿ట-C
మమ	4ను అంద#S" �ేరFd��"#S. 3333 అప�డ� �êల; ¹12డ� ప�ల6 ల�#S
"ప�ల]ద 9Eయ%ా ఒక సరuమ	 �ాకక; బయట-�I వAd అత" �ెP�పటMCను 4444
ఆ �º�ప9ాసుల; ఆ జంతpవత" �ేJ" 9EKల�డ�ట చూAనప�డ�"శdయమ	%ా
ఈ మనుషp�డ� నరహంతక;డ�; ఇతడ� సమ	దKమ	నుం(f త1ిuంచు��"నను
Tx�యమ�త"" బKదుక"య�ద" తమలk �xమ	 �ెప� ��"#S. 5555 అత(ై�ే ఆ
Vషజంతpవ�ను అ%S`లk జj(fంA 9EZి, P� }"య	 ��ందల�దు. 6666 9ారత"
శ#§రమ	 9ాచుT° ల�క అతడ� అక¯ా4తpN %ా ప(fచచుdT° అ" క"12టBC చుం(f#S.
�xలZLప� క"12టBC చుం(fన తరF9ాత అత"�I ఏ }"య	 కల;గక;ండ�ట చూA
ఆ అ��Kా యమ	 మ�"ఇత(ొక �ేవత అ" �ెపu¯ా%S#S. 7777 ��1ి6  అను ఒకడ� ఆ
�º�పమ	లk మ	ఖు�డ�. అత"�I ఆ �Kా ంతమ	లలk భ�మ	ల;ం(ెను. అతడ�
మమ	4ను �ేరFd��" మ�డ� ��నమ	ల; ZL`హ ´µవమ	�� ఆJథ� !�ెdను. 8888
అప�డ� ��1ి6 ±క� తం(fK జ�రమ	�ేతను రకN´é���ేతను బµధపడ�చు
పండ���" య	ం(ెను. �êల; అత"±దwక; 9:È6  �Kా రÍన�ేZి, అత"]ద
�ేతpల;ంA స�సÍపర�ెను. 9999 ఇ�� చూA ఆ �º�పమ	లk ఉన` కడమ
#�గ	ల;కcడ వAd స�సÍత ��ం��#S. 10101010 మ#Sయ	 9ారF అTEక స�x�రమ	ల��



మమ	4ను మ#ా�ద �ేZి, �¤మ	 ఓడ ఎ�I� 9:È6నప�డ� మ�క; �ావలZిన
వసుN వ�ల; �ెAd ఓడలk ఉంA#S. 11111111 మ�డ� T:లలsౖన తరF9ాత, ఆ �º�పమందు
�త�ాల మంతయ	 గడ1ిన అh� Aహ`మ	గల అలsకqం��Kయ పటCణప� ఓడ
ఎ�I� బయల;�ే#S 12121212 సురకcZ2ౖ�I వAd అక�డ మ�డ� ��నమ	ల;ంట-!. 13131313
అక�డనుం(f చుటBC  J#S%S #³%Sయ	క; వAd ±క ��న���న తరF9ాత ద�fణప�
%ా> VసరFటవలన మరFTxడ� ��J±Ú�I వAdJVు. 14141414 అక�డ
స�దరFలను �¤మ	 చూAనప�డ� 9ారF తమ ±దw ఏడ�
��నమ	ల;ండవలsన" మమ	4ను 9Eడ���"#S. ఆ ]దట #�మ�క; వAdJVు. 15151515
అక�డనుం(f స�దరFల; మ� సంగJ V" అ1ీuయ� సంత1Lట వరక;ను
JKసతKమ	లవరక;ను మమ	4ను ఎదు#t�నుటక; వAd#S. �êల; 9ా#S" చూA
�ేవ�"�I కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంA ¥ైర 16161616 �¤మ	 #�మ�క; వAdనప�డ� �êల;
తనక; �ావ> య	న` Z2ౖ"క;ల�� కcడ పK�ే�కమ	%ా ఉండ�టక; Z2లవ�
��ం�ెను. 17171717 మ�డ� ��నమ	లsౖన తరF9ాత అతడ� య�దులలk
మ	ఖు�లsౖన9ా#S" తన±దwక; 1ి>1ిం�ెను. 9ారF కc(f
వAdనప�డతడ�స�దరFల�#ా, TEను మన పKజల�?rనను 1ితరFల
ఆ�xరమ	ల�?rనను పKJకcల���న�� ఏ��య	 �ేయక��Pనను,
PQర�షల�మ	లkనుం(f #�]య	ల �ేJ�I TEను ఖ? ��º%ా అపu%Sంచబ(fJ". 18181818
�రF నను` Vమరî �ేZి Txయందు మరణమ	నక; త%Sన Á̈తp9E��య	
ల�నందున నను` Vడ�దల �ేయ%�#S#S %ా" 19191919 య�దుల; అడiమ	 �ె1ిuనందున
TEను �?rసరF ఎదుట �ెప���ందునన వలZి వ�ెdను. అPనను ఇందువలన Tx
స�జనమ	]ద TEర�¤!య	 ¹పవలsన" Tx అ��Kా యమ	 �ాదు; 20202020 ఈ



Á̈తpవ��ేతTE !మ	4ను చూA మ�టల�డవలsన" 1ి>1ింAJ";
ఇW\ా P�ల;±క� "#§mణ �Åసమ	 ఈ %tల;సు�� కటCబ(fయ	Tx`న" 9ా#S��
�ె12uను. 21212121 అందుక; 9ారF య�దయనుం(f "ను` గ�#Sd పJKకల; మ�క;
#ాల�దు; ఇక�(f�I వAdన స�దరFలలk ఒక�(ైనను "ను`గ�#Sd �ెడ�సంగJ
ఏ��య	 మ�క; �ె>య పరచను ల�దు, మ#Sయ	 ఎ 22222222 అPనను ఈ Vషయ���
 అ��Kా యమ	 వలన Vన %�రFచుTx`మ	; ఈ మత´éదమ	నుగ�#Sd అంతట
ఆ�³పణ �ేయ	చుTx`రF ఇంతమటBC క; మ�క; �ె>య	న"#S. 23232323 అత"�I ఒక
��నమ	 "య!ంA, అత" బసలk"�I అత"±దwక; అTEక;ల; వAd#S.
ఉదయమ	నుం(f ¯ాయం �ాలమ	వరక; అతడ� �ేవ�" #ాజ�మ	నుగ�#Sd
ప�#SN%ా ¯ాm�!చుdచు, ¹ÌL ధర4Wా 24242424 అతడ� �ె1ిuన సంగతpల; ��ందరF
న!్మ#S, ��ందరF నమ4క��P#S. 25252525 9ా#Sలk ´é�x��Kా యమ	ల; క>%Sనందున
�êల; 9ా#S�� ఒక మ�ట �ె1ిuన తరF9ాత 9ారF 9:È6��P#S. అ�ేదన%ా. 26262626
]రF Vనుట మటBC క; VందురF %ా" గ\ ©̈ంపTE గ\ ©̈ంపరF; చూచుట మటBC క;
చూతpరF %ా" �ానTE �ానర" PÀ పKజల±దwక; 9:È6  �ెప�మ	. 27272727 ఈ పKజల;
కను`ల�ర చూA �ెవ�ల�ర V" మన¯ాqర గ\ ©̈ంA Tx 9:ౖప� J#S%S Txవలన
స�సÍత ��ందక;ండ�నటB6  9ా#S హృదయమ	 ��\ V�య	న`��. 9ారF �ెవ�ల��
మందమ	%ా V" కను`ల; మ�Zి��"య	Tx`రF అ" ప#S��xz త4 PQషయ�
పKవకN�x�#ా ] 1ితరFల�� �ె1ిuన మ�ట స#SP�. 28282828 �ాబట-C  �ేవ�"వలనT:ౖన
PÀ రmణ అన�జనుల±దwక; పంపబ(f య	న`ద" ]రF �ె>Zి��ందురF %ాక,
29292929 9ారF �x" VందురF. 30303030 �êల; #?ండ� సంవతqరమ	ల; ప�#SN%ా తన అ�ెw
Pంట �ాప�రమ	ం(f, తన±దwక; వచుd9ా#Sనంద#S" సTx4"ంA 31313131 ఏ



ఆటంకమ	ను ల�క ప�రÞ ¥ైర�మ	�� �ేవ�" #ాజ�మ	నుగ�#Sd పKకట-ంచుచు,
పKభ	9:ౖన P�సు �×\సుN నుగ�#Sdన సంగతpల; బ¢¥�ంచుచు ఉం(ెను.

#�]య	లక; 1#�]య	లక; 1#�]య	లక; 1#�]య	లక; 1

1111 P�సు �×\సుN  �xసుడ�ను, అ��సNల;డ�%ా నుండ� టక; 1ిల;వబ(fన9ాడ�ను, 2222
�ేవ�" సు9ారN"!తNమ	 పK�ే� �Iంపబ(fన9ాడ�T:ౖన �êల; #�మ�లk ఉన`
�ేవ�" 1ిKయ	లకంద#S�I అన%ా ప#S�దుz ల;%ా ఉండ�టక;
1ిల;వబ(fన9ా#Sకంద#S�I (�భమ" �ె1ిu) 9Kా య	న��. 3333 మన తం(fKPQ�న
�ేవ�"నుం(fయ	, పKభ	9:ౖన P�సు �×\సుN నుం(fయ	, కృ�ాసమ�¥xనమ	ల; ]క;
కల;గ	 %ాక, 4444 �ేవ�డ� తన క;మ�రFడ�ను మన పKభ	వ�T:ౖన P�సు�×\సుN
Vషయ���న ఆ సు9ారNను ప#S�దz  ల�ఖనమ	ల యందు తన పKవకNల�x�#ా
మ	ందు 9ా%ాw నమ	�ేZ2ను. 5555 P�సు�×\సుN , శ#§రమ	నుబట-C  �x�దు
సం�xనమ	%ాను, మృతpలలkనుం(f ప�నరF�xÍ ను(ైనందున ప#S�దz���న
ఆత4నుబట-C  �ేవ�" క;మ�రFడ�%ాను పK´µవమ	�� "ర� 1ింపబ(ెను. 6666
ఈయన Txమమ	 "!తNమ	 సమసN  జనుల; VWా�సమ	నక;
V¥ేయ	లగ	నటB6  ఈయన�x�#ా �¤మ	 కృపను అ��సNలత�మ	ను ��ం��JVు.
7777 ]రFను 9ా#Sలk ఉన`9ా#?r P�సు�×\సుN 9ారF%ా ఉండ�టక; 1ిల;వబ(f
య	Tx`రF. 8888 ] VWా�సమ	 సర�లkకమ	న పKచురమ	 �ేయబడ�
చుండ�టనుబట-C , nదట ] యంద#S"!తNమ	 P�సు �×\సుN �x�#ా Tx �ేవ�"�I
కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచు చుTx`ను. 9999 ఇప�(ేల�%?rనను ఆటంకమ	 ల�క;ండ
] ±దwక; వచుdటక; �ేవ�" AతNమ	వలన Txక; �ల;కల;గ	 TE¹ అ", Tx



�Kా రÍనలయందు ఎల6 ప�డ� ఆయనను బJమ�ల;��నుచు, 10101010 !మ	4ను గ�#Sd
PQడ�ెగక జj® పకమ	 �ేZి��నుచుTx`ను. ఇందుక; ఆయన క;మ�రF" సు9ారN
Vషయ��� TEను Tx ఆత4యందు ZLVంచుచున` �ేవ�(ే Txక; ¯ా�f. 11111111 ]రF
ZిÍ రపడవలsన", అన%ా ]క;ను Txక;ను క>%Sయ	న` VWా�సమ	�ేత, అన%ా
మనమ	 ఒక#S VWా�సమ	�ేత ఒకరమ	 ఆదరణ��ందవలsన" 12121212
ఆత4సంబంధ���న కృ�ావర�¤�ైనను ]�Iచుdటక; !మ	4ను చూడవలsన"
!గ	ల అ1L�fంచుచుTx`ను. 13131313 స� దరFల�#ా, TEను ఇతరFలsౖన
అన�జనులలk ఫలమ	 ��ం��నటB6  ]లkకcడ ఫల�¤�ైనను ��ందవలsన" అTEక
ప#ా�యమ	ల; ]±దwక; #ాను�ేw hంAJ"; %ా" P�� వరక;
ఆటంకపరచబ(fJ"; ఇ�� ]క; �ె>యక;ండ�ట Tx �IషCమ	ల�దు 14141414
%§\సు�ేశసుÍ లక;ను %§\సు�ేశసుÍ ల; �ా" 9ా#S�I", జj® నులక;ను మ�ఢ�లక;ను
TEను ఋణసుÍ డను. 15151515 �ా%ా TxవలనT:ౖనంతమటBC క; #�మ�లk" ]క;ను సు9ారN
పKకట-ంచుటక; Zిదzమ	%ా ఉTx`ను. 16161616 సు9ారNను గ�#Sd TEను Zిగ	¶ పడ�9ాడను
�ాను. ఏలయన%ా నమ	4 పKJ9ా"�I, nదట య�దు"�I, %§\సు�ేశసుÍ "�I కcడ
రmణ కల;గజ³య	టక; అ�� �ేవ�" శ�INPQ� య	న`��. 17171717
ఎందుక"నJమంతpడ� VWా�సమ�లమ	%ా yVంచున" 9Kా యబ(fన
పK�ారమ	 VWా�సమ�లమ	%ా అంత కంతక; VWా�సమ	 కల;గ	నటB6  �ేవ�"
J �x"యందు బయల;పరచబడ�చున`��. 18181818 దు#§`J�ేత సత�మ	ను
అడi%Sంచు మనుషp�ల±క� సమసN  భ�IN ß̈నత]దను, ద#§`J]దను �ేవ�"
�Åపమ	 పరలkకమ	నుం(f బయల;పరచబడ�చున`��. 19191919 ఎందు కన%ా
�ేవ�"గ�#Sd �ె>య శక����న�ే�ో అ�� 9ా#S మధ� Vశద���య	న`��; �ేవ�డ�



అ�� 9ా#S�I Vశదపర �ెను. 20202020 ఆయన అదృశ� లmణమ	ల;, అన%ా ఆయన
"త�శ�INయ	 �ేవత�మ	ను, జగదుతuJN  nదల;��" సృÌిC ంపబ(fన
వసుN వ�లను ఆలkAంచుటవలన �ేటపడ�చున`V గనుక 9ారF "రFతN రFలsౖ
య	Tx`రF. 21212121 మ#Sయ	 9ారF �ేవ�" T:#S%Sయ	 ఆయనను �ేవ�"%ా
మ ©̈మపరచ ల�దు, కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంపనుల�దు %ా" తమ 9ాద
మ	లయందు వ�రFÍ లsౖ#S. 22222222 9ా#S అV9Eకహృదయమ	 అంధ
�ారమయమ�PQను; �xమ	 జj® నులమ" �ెప���నుచు బ	��z ß̈నులsౖ#S. 23232323 9ారF
అmయ	డగ	 �ేవ�" మ ©̈మను mయమగ	 మనుషp�ల±క�య	,
ప{ల±క�య	, చతp�ాuద జంతpవ�ల±క�య	, ప�రFగ	ల±క�య	,
పKJమ�స�ర�పమ	%ా మ�#Sd#S. 24242424 ఈ Á̈తpవ��ేత 9ారF తమ హృదయమ	ల
దు#ాశ లను అనుస#SంA, తమ శ#§రమ	లను పరసuరమ	 అవమ�న
పరచు��నునటB6  �ేవ�డ� 9ా#S" అపVతKతక; అపu%Sం�ెను. 25252525 అట-C9ారF �ేవ�"
సత�మ	ను అసత�మ	నక; మ�#Sd, సృÌిC కరNక; పKJ%ా సృషCమ	ను ప��ంA
ZLVంA#S. య	గమ	ల వరక; ఆయన ¯�N �xK రFú (ై య	Tx`డ�, ఆ�¤í . 26262626
అందువలన �ేవ�డ� తpచû���న అ�ల�షలక; 9ా#S" అపu%Sం�ెను. 9ా#S ZీN �ల;
సPతమ	 ¯ా�´µVక���న ధర4మ	ను V(fA ¯ా�´µVక VరFదz���న
ధర4మ	ను అనుస#SంA#S. 27272727 అటBవలs ప�రFషpల; కcడ ZీN �±క�
¯ా�´µVక���న ధర4మ	ను V(fA, ప�రFషpల�� ప�రFషpల;
అ9ాచ����న���ేయ	చు, తమ త1ిuదమ	నక; త%Sన పKJ ఫలమ	ను ��ందుచు
ఒక#SPQడ 28282828 మ#Sయ	 9ారF తమ మనసుqలk �ేవ�"�I �bట-య� TUల6 క��P#S
గనుక �ేయ#ా" �ార�మ	ల; �ేయ	టక; �ేవ�డ� భKషC  మనసుqక;



9ా#Sనపu%Sం�ెను. 29292929 అట-C9ారF సమసN���న దు#§`J�ేతను, దుషCత�మ	�ేతను,
లkభమ	�ేతను, ఈరª~�ేతను "ండ���", మతqరమ	 నరహత� కలహమ	
కపటమ	 9:ౖరమను9ాట-�� "ం(fన9ా#?r 30303030 ��ం(ె%ాండ�K ను అప9ాదక;ల;ను,
�ేవ�ే�షpల;ను, ©̈ంసక;ల;ను, అహం�ారFల;ను, ëంకమ	ల�డ�9ారFను,
�ెడi9ాట-" క>uంచు9ారFను, త>దండ�K లకV¥ేయ	ల;ను, అV9Eక;ల;ను 31313131
మ�ట తప�9ారFను అను#ాగ ర ©̈తpల;ను, "రwయ	ల;T:ౖ#S. 32323232 ఇట-C
�ార�మ	లను అభ� Zించు9ారF మరణమ	నక; త%Sన9ారF అను �ేవ�" Tx�య
V¥�" 9ారF బµగ	గ ఎ#S%Sయ	ం(fయ	, 9ాట-" �ేయ	 చుTx`రF. ఇ�� మ�తK�¤
%ాక 9ాట-" అభ�Zించు 9ా#S�� సం��షమ	%ా సమ4JంచుచుTx`రF.

#�]య	లక; 2#�]య	లక; 2#�]య	లక; 2#�]య	లక; 2

1111 �ాబట-C  ¬రFu ¬రFd మనుషp�(x,  9:వడ9:ౖనను స#³ "రFతN రFడ9:ౖ
య	Tx`వ�. �ే"Vషయమ	లk ఎదుట- 9ా"�I ¬రFu ¬రFdచుTx`9Ù �x"
Vషయమ	లk 9E TEరసుÍ డవ" ¬రFu ¬రFd��నుచుTx`వ�; ఏలయన%ా ¬రFu
¬రFd వ�ను అట-C  �ార�మ	లTE �ేయ	చుTx`వ� �ా9ా? 2222 అట-C  �ార�మ	ల;
�ేయ	9ా#S]ద �ేవ�" ¬రFu సత�మ	ను అనుస#SంAన�ే అ" PQరFగ	దుమ	.
3333 అట-C  �ార�మ	ల; �ేయ	9ా#S�I ¬రFu ¬రFdచు 9ాట-TE �ేయ	చున`
మనుషp�(x, వ� �ేవ�" ¬రFu త1ిuంచు ��ందువ" అను ��ందు9ా? 4444 ల��x,
�ేవ�" అనుగ\హమ	 మ�రF మనసుq ��ందుటక; "ను` 1LK#³1ించుచున`ద"
PQరFగక, ఆయన అనుగ\ ¼̈>శ�ర�మ	ను సహనమ	ను �ºర � Wాంతమ	ను
తృణ÷క#Sంచుదు9ా? 5555  �ా� Sన�మ	ను, మ�రFu ��ంద"  హృదయమ	ను



అనుస#SంA, ఉగ\త ��నమందు, అన%ా �ేవ�" Tx�య���న ¬రFu బయల;
పరచబడ� ��నమందు క; 9E ఉగ\తను సమకcరFd ��నుచుTx`వ�. 6666 ఆయన
పKJ9ా"�I 9ా" 9ా" �I\యల ��ప�న పKJఫల!చుdను. 7777 సì  �I\యను ఓ1ిక%ా
�ేయ	చు, మ ©̈మను ఘనతను అmయతను 9:దక;9ా#S�I "త�yవమ	
"చుdను. 8888 అP�ే ´éదమ	ల; ప�ట-C ంA, సత�మ	నక; లkబడక దు#§`J�I
లkబడ�9ా#S ]���I �ేవ�" ఉగ\తయ	 #ðదKమ	ను వచుdను. 9999 దు�ా�~ర�మ	
�ేయ	 పKJ మనుషp�" ఆత4క;, nదట య�దు"�I %§\సు�ేశసుÍ "�Iకcడ,
శ\మయ	 9Eదనయ	 కల;గ	ను. 10101010 సì  �I\య �ేయ	 పKJ9ా"�I, nదట
య�దు"�I %§\సు�ేశసుÍ "�Iకcడ, మ ©̈మయ	 ఘనతయ	 సమ�¥xన మ	ను
కల;గ	ను. 11111111 �ేవ�"�I పm�ాతమ	ల�దు. ధర4WాసN �మ	 ల�క �ాపమ	
�ేZిన9ారందరF ధర4WాసN �మ	 ల�కP� నhం�ెదరF; 12121212 ధర4WాసN �మ	 క>%Sన9ా#?r
�ాపమ	 �ేZిన9ారందరF ధర4Wా¯ాN  ను¯ారమ	%ా ¬రFu TUందు దురF. 13131313
ధర4WాసN �మ	 Vను9ారF �ేవ�" దృÌిC �I J మంతpల; �ారF%ా" ధర4WాసN �మ	ను
అనుస#SంA పKవ#SNంచు9ా#³ Jమంతpల;%ా ఎంచబడ�దురF. 14141414 ధర4 WాసN �మ	
ల�" అన�జనుల; ¯ా�´µVకమ	%ా ధర4WాసN � సంబంధ���న �I\యలను
�ేZినPQడల 9ారF ధర4WాసN �మ	 ల�"9ా#?rనను, తమక; �x�¤
ధర4WాసN ����నటBC Tx`రF. 15151515 అట-C9ా#S మన¯ాq�f కcడ ¯ాm�!చుdచుండగను,
9ా#S తలంప�ల; ఒక �x"]ద ఒకట- తప� ¹ప�చు ల�క తప�ల�ద"
�ెప�చుండగను, ధర4WాసN �¯ారమ	 తమ హృదయమ	లయందు 16161616 �ేవ�డ� Tx
సు9ారN పK�ారమ	 P�సు �×\సుN �x�#ా మను షp�ల రహస�మ	లను Vమ#Sîంచు
��నమందు ఈల�గ	 జరFగ	ను. 17171717 వ� య�దుడవ" 1LరF 12టBC ��"



ధర4WాసN �మ	ను ఆశ\PంA �ేవ�"యందు అJశPంచుచుTx`వ� �ా9ా? 18181818
ఆయన AతN��#S%S, ధర4WాసN �మందు ఉప�ేశమ	 ��ం��న 9ాడ9:ౖ W \ష¡ ���న9ాట-"
��చుd��నుచుTx`వ� �ా9ా? 19191919 జj® నసత�స�ర�ప���న ధర4WాసN �మ	
గల9ాడ9:ౖయ	ం(fTEను గ	\ (fi9ా#S�I ��K వచూప�9ాడను, 20202020 *కట-లk ఉండ�9ా#S�I
9:ల;గ	ను, బ	��z ß̈నులక; hmక;డను, బµల; రక; ఉ�ా¥x�య	డT:ౖ య	Tx`న"
యంతట 9E ¥ైర�మ	 వ ©̈ంచు��నుచుTx`వ� �ా9ా? 21212121 ఎదుట-9ా"�I
బ¢¥�ంచు వ� క; 9E బ¢¥�ంచు��న9ా? �ొం%Sలవదw" పKకట-ంచు వ�
�ొం%Sలsద9ా? 22222222 వ��చ#Sంపవదw" �ెప� వ� వ��చ#Sం�ెద9ా? Vగ\హమ	లను
అస ©̈�ంచు��ను వ� గ	ళ6ను �ో�ెద9ా? 23232323 ధర4WాసN �మందు అJశPంచు వ�
ధర4WాసN �మ	 ]రFటవలన �ేవ�" అవమ�నపర �ెద9ా? 24242424 9Kా యబ(fన
పK�ారమ	 !మ	4నుబట-CP�గ�x �ేవ�" Txమమ	 అన�జనుల మధ�ను
దూÌింపబడ� చున`��? 25252525 వ� ధర4WాసN �మ	ను అనుస#SంA పKవ#SNంచు
9ాడ9:ౖJ9ా, సున`J పKãజనకరమగ	ను %ా" ధర4 WాసN �మ	ను
అJక\!ంచు9ాడ9:ౖJ9ా,  సున`J సున`J �ాక��వ�ను. 26262626 �ాబట-C  సున`J
ల�"9ాడ� ధర4 WాసN �ప� J Vధులను %?r��"న PQడల అతడ� సున`J ల�"9ా(ై
య	ం(fయ	 సున`Jగల9ాడ�%ా ఎంచబడ�ను గ�x? 27272727 మ#Sయ	
స�´µవమ	నుబట-C  సున`J ల�"9ాడ� ధర4WాసN �మ	ను T:ర9E#SdనPQడల
అmరమ	ను సున` Jయ	 గల9ాడ9:ౖ ధర4WాసN �మ	ను అJక\!ంచు క; ¬రFu
¬రd(x? 28282828 బµహ�మ	నక; య�దు(ైన9ాడ� య�దుడ� �ాడ�; శ#§రమందు
బµహ����న సున`J సున`J�ాదు. 29292929 అP�ే అంతరంగమందు య�దు(ైన
9ా(ే య�దుడ�. మ#Sయ	 సున`J హృదయ సంబంధ ���న�ై ఆత4యందు



జరFగ	న�ే %ా" అmరమ	వలన కల;గ	 న�� �ాదు. అట-C9ా"�I ��ప� మన

#�]య	లక; 3#�]య	లక; 3#�]య	లక; 3#�]య	లక; 3

1111 అట6 P�ే య�దు"�I క>%Sన %tపuతన�¤!? సున`J వలన
పKãజన�¤!? 2222 పKJVషయమందును అ¥�క�¤. nదట-��, �ే9Ùక;N ల;
య�దుల పరమ	 �ేయబ(ెను. 3333 ��ందరF అVWా�సులsౖన TE!? 9ారF
అVWా�సులsౖనందున �ేవ�డ� నమ4త%Sన9ాడ� �ాక ��వ�Tx? అట6 న#ాదు. 4444 
మ�టలలk వ� Jమంతpడవ�%ా ¬రdబడ�నటB6 నువ� 9ా�జ?�మ�డ�నప�డ�
%?ల;చునటB6 ను. అ" 9Kా యబ(fన పK�ారమ	 పKJ మనుషp�డ�ను
అబ��z క;డగ	ను %ా" �ేవ�డ� సత�వంతpడ� �ాక ¬రడ�. 5555 మన దు#§`J �ేవ�"
J�I పKZి��z  కల;గజ³Zిన PQడల ఏమందుమ	? ఉగ\తను చూ1ించు �ేవ�డ�
అTx�యసుÍ  డగ	Tx? TEను మనుష�#§J%ా మ�టల�డ� చుTx`ను; 6666 అట6 న#ాదు.
అట6 Pన PQడల �ేవ�డ� లkకమ	నక; ఎటB6  ¬రFu ¬రFdను? 7777 �ేవ�"�I
మ ©̈మ కల;గ	నటB6  Tx అసత�మ	వలన �ేవ�" సత�మ	 పKబ>నPQడల
TE"కను �ా1ిT:ౖనటBC  ¬రFu ��ందTEల? 8888 �¤ల; కల;గ	టక; �×డ� �ేయ	దమ"
�¤మ	 �ెప�చుTx`మ", ��ందరF మమ	4ను దూÌింA �ెప� పK�ారమ	
�¤��ందుక; �ెపu#ాదు? అట-C9ా#S�I కల;గ	 h�ÔV¥� Tx�య�¤. 9999 ఆల�%?rన
ఏమందుమ	? �¤మ	 9ా#SకంటM W \షp¡ లమ�? తక;�వ9ారమ�? ఎంతమ�తKమ	ను
�ామ	. య�దుల�! %§\సు�ేశసుÍ ల�! అందరFను �ాపమ	నక; లkT:ౖయ	Tx`ర"
Pంతక;మ	ందు �ో�ా#�పణ �ేZియ	Tx`మ	. 10101010 ఇందునుగ�#Sd
9Kా యబ(fన�ేమన%ా Jమంతpడ� ల�డ�, ఒక�డ�ను ల�డ� 11111111



గ\ ©̈ంచు9ా(ెవడ�ను ల�డ� �ేవ�" 9:దక;9ా(ెవడ�ను ల�డ� 12121212 అందరFను ��K వ
త1ిu P�కమ	%ా ప"�Iమ�>న9ా#?r#S.�¤ల;�ేయ	9ాడ� ల�డ�, ఒక�(ైనను ల�డ�.
13131313 9ా#S %tంతpక �ెరAన సమ�¥�, తమ Txల;క�� ¹సమ	 �ేయ	దురF;9ా#S
12దవ�ల �I\ంద సరuVషమ	న`�� 14141414 9ా#S T°ట-"ండ శ1ించుటయ	 పగయ	
ఉన`V. 15151515 రకNమ	 Aం��ంచుటక; 9ా#S �ాదమ	ల; పరF%?తpN  చున`V. 16161616
Txశనమ	ను కషCమ	ను 9ా#S మ�ర¶మ	లలk ఉన`V. 17171717 WాంJమ�ర¶మ	
9ా#?రFగరF. 18181818 9ా#S కను`ల PQదుట �ేవ�" భయమ	 ల�దు. 19191919 పKJ T°రF
మ�యబడ�నటB6 ను, సర�లkకమ	 �ేవ�" hmక; �ాతKమగ	నటB6 ను,
ధర4WాసN �మ	 �ెప�చున` 9ాట-న"`ట-" ధర4WాసN �మ	నక; లkT:ౖన9ా#S�� �ెప�
చున`ద" PQరFగ	దుమ	. 20202020 ఏలయన%ా ధర4WాసN � సంబంధ���న
�I\యలమ�లమ	%ా ఏ మనుషp�డ�ను ఆయన దృÌిC �I Jమంతpడ"
¬రdబడడ�; ధర4WాసN �మ	వలన �ాపమన%ా ఎట-C�ో �ె>యబడ�చున`��. 21212121
ఇటB6 ండ%ా ధర4WాసN �మ	నక; 9EరF%ా �ేవ�" Jబయల;పడ�చున`��; �x"�I
ధర4WాసN �మ	ను పKవకNల;ను ¯ాm�!చుdచుTx`రF. 22222222 అ�� P�సు�×\సుN నంద>
VWా�సమ�ల���న�ై,నమ	4 9ారంద#S�I కల;గ	 �ేవ�" JPQ�య	న`��. 23232323 ఏ
´éదమ	ను ల�దు; అందరFను �ాపమ	�ేZి �ేవ�డ� అను గ\ ©̈ంచు మ ©̈మను
��ందల�క ��వ�చుTx`రF. 24242424 �ాబట-C  నమ	49ారF ఆయన కృప�ేతTE,
�×\సుN P�సునంద> V¹చనమ	 �x�#ా ఉAతమ	%ా Jమంతpల" ¬రdబడ�
చుTx`రF. 25252525 ప�ర�మ	 �ేయబ(fన �ాపమ	లను �ేవ�డ� తన ఓ#S!వలన
ఉ1L�fంAనందున, ఆయన తన J" కనువరచవలsన" 26262626 �×\సుN P�సు
రకNమ	నంద> VWా�సమ	 �x�#ా ఆయనను కరFణx¥xరమ	%ా బయల;పర�ెను.



�ేవ�(fపuట- �ాలమందు తన J" కనబరచు"!తNమ	, �xను
Jమంతpడ�ను P�సునందు VWా�సమ	గల9ా"" Jమంతp"%ా
¬రFd9ాడ�T:ౖ య	ండ�టక; ఆయన ఆల�గ	 �ేZ2ను. 27272727 �ాబట-C  అJశయ�ారణ
��క�డ? అ�� ��ట-C  9Eయ బ(ెను. ఎట-C  Tx�యమ	నుబట-C  అ�� ��ట-C  9Eయబ(ెను?
�I\య�Tx�యమ	ను బట-Cయ�? �ాదు, VWా�స Tx�యమ	ను బట-CP�. 28282828 �ా%ా
ధర4WాసN � సంబంధ���న �I\యల; ల�క;ండ VWా�సమ	వలనTE మనుషp�ల; J
మంతpల;%ా ¬రdబడ�చుTx`ర" PQంచుచుTx`మ	. 29292929 �ేవ�డ� య�దులక;
మ�తK�¤ �ేవ�(x? అన�జనులక; �ేవ�డ� �ా(x? అవ�ను, అన�జనులక;ను
�ేవ�(ే. 30303030 �ేవ�డ� ఒక(ే గనుక, ఆయన సున`J గల9ా#S" VWా�స
మ�లమ	%ాను, సున`J ల�"9ా#S" VWా�సమ	�x�#ాను, Jమంతpలను%ా
¬రFdను. 31313131 VWా�సమ	�x�#ా ధర4WాసN � మ	ను "రరÍకమ	 �ేయ	చుTx`మ�?
అట6 న#ాదు; ధర4 WాసN �మ	ను ZిÍ రపరచుచుTx`మ	.

#�]య	లక; 4#�]య	లక; 4#�]య	లక; 4#�]య	లక; 4

1111 �ాబట-C  శ#§రమ	 Vషయ��� మన మ�లప�రFషpడగ	 అబµK }మ	న�³!
�ొ#S�?న" అందుమ	. 2222 అబµK }మ	 �I\యల మ�లమ	%ా Jమంతpడ"
¬రdబ(fనPQడల అత"�I అJశయ�ారణమ	 కల;గ	ను %ా" అ�� �ేవ�"
PQదుట కల;గదు. 3333 ల�ఖన�¤! �ెప�చున`��? అబµK  }మ	 �ేవ�" న��4ను,
అ�� అత"�I J%ా ఎంచబ(ెను 4444 ప" �ేయ	9ా"�I yతమ	 ఋణ�¤%ా"
�xనమ" PQంచ బడదు. 5555 ప"�ేయక, భ�IN ß̈ను" Jమంతp"%ా ¬రFd
9ా"యందు VWా�సమ	ంచు 9ా"�I 9ా" VWా�సమ	 J%ా ఎంచబడ�చున`��.



6666 ఆ పK�ార�¤ �I\యల; ల�క;ండ �ేవ�(ెవ"" Jమంతpడ�%ా ఎంచుT° ఆ మను
షp�డ� ధను�డ" �x�దుకcడ �ెప�చుTx`డ�. 7777 ఏల� గన%ా తన
అJక\మమ	లక; ప#S}రమ	 TUం��న9ాడ� తన �ాపమ	నక; �Kా యhdతNమ	
TUం��న9ాడ� ధను�డ�. 8888 పKభ	వ� �ేత "#�w Ìియ" ఎంచబ(fన9ాడ� ధను�డ�, 9999
ఈ ధన�వచనమ	 సున`Jగల9ా#S"గ�#Sd �ెపuబ(fన�x
సున`Jల�"9ా#S"గ�#Sdకcడ �ెపu బ(fన�x? అబµK }మ	 ±క� VWా�స
మత"�I J అ" PQంచబ(ెనను చుTx`మ	 గ�x? 10101010 మంA��; అ�� ఏ ZిÍJ
యందు ఎంచ బ(ెను?సున`J క>%S య	ం(fనప�(x సున`J ల�నప�(x?
సున`J క>%S య	ం(fనప�డ� �ాదు సున`J ల�నప�(ే. 11111111 మ#Sయ	 సున`J
ల�" 9ా#?rనను, న!్మన9ా#Sకంద#S�I అతడ� తం(fK యగ	టవలన 9ా#S�I J
ఆ#�1ించుట�?r, అతడ� సున`J ��ందకమ	నుప�, తనక; క>%Sన
VWా�సమ	వలనT:ౖన J�I మ	దK%ా, సున`J అను గ	రFతp ��ం�ెను. 12121212
మ#Sయ	 సున`J గల9ా#S�I" తం(fKయగ	టక;, అన%ా సున`Jమ�తKమ	
��ం��న9ారF %ాక, మన తం(fKPQ�న అబµK }మ	 సున`J ��ందకమ	నుప�
అత"�I క>%Sన VWా�సమ	±క� అడ�గ	 జjడలనుబట-C  నడ�చు��"న 9ా#S�I
తం(fK అగ	టక;, అతడ� ఆ గ	రFతp ��ం�ెను. 13131313 అతడ� లkకమ	నక;
9ారసుడగ	నను 9ా%ాw నమ	 అబµK  }మ	న�?rనను అత" సం�xనమ	న�?rనను
ధర4WాసN �మ�ల మ	%ా కల;గల�దు%ా" VWా�సమ	వలనT:ౖన J మ�లమ	
%ాTE క>%?ను. 14141414 ధర4WాసN � సంబంధుల; 9ారసులsౖన PQడల VWా�సమ	
వ�రÍమగ	ను, 9ా%ాw నమ	ను "రరÍక మగ	ను. 15151515 ఏలయన%ా ధర4WాసN �మ	
ఉగ\తను ప�ట-C ం చును; ధర4WాసN �మ	 ల�" PQడల అJక\మమ	ను ల�క ��వ�ను.



16161616 ఈ Á̈తpవ��ేతను ఆ 9ా%ాw నమ	ను య�వతqం తJ�I, అన%ా
ధర4WాసN �మ	గల9ా#S�I మ�తKమ	�ాక అబµK }మ	నక;న`ట-C
VWా�సమ	గల9ా#S�Iకcడ దృఢమ	 �ావలsన", కృప ననుస#SంAన�ై
య	ండ�నటB6 , అ�� VWా�సమ�ల���న�xPQను. 17171717 �xను Vశ�ZింAన �ేవ�"
PQదుట, అన%ా మృతpలను సyవ�లను%ా �ేయ	9ాడ�ను, ల�"9ాట-"
ఉన`టBC %ాTE 1ిల;చు9ాడ�T:ౖన �ేవ�" PQదుట, అతడ� మనకంద#S�I
తం(fKPQ�య	Tx`డ�ఇందును గ�#Sd"ను` అTEక జనమ	లక; తం(fK"%ా
"య!ంAJ" అ" 9Kా యబ(fయ	న`��. 18181818  సం�xనమ	 ఈల�గ	 ఉండ�న"
�ె1ిuన�x""బట-C  �xనTEక జనమ	లక; తం(fK యగ	నటB6 , "#§mణక; ఆ¥xరమ	
ల�నప�డ� అతడ� "#§mణ క>%S న��4ను. 19191919 మ#Sయ	 అతడ� VWా�సమ	నందు
బల ß̈నుడ� �ాక, రమ�ర! నూ#³ండ6  వయసుqగల9ా(ై య	ం(f, అపuట-�I తన

శ#§రమ	 మృతతpల����నటBC ను, Wా#ాగర»éమ	ను మృతతpల����నటBC ను
ఆలkAం�ెను %ా", 20202020 అV Wా�సమ	వలన �ేవ�" 9ా%ాw నమ	నుగ�#Sd
సం�ే ©̈ంపక 21212121 �ేవ�" మ ©̈మపరA, ఆయన 9ా%ాw నమ	 �ేZిన�x""
T:ర9EరFdటక; సమరFÍ డ" ర�� f%ా Vశ�ZింA VWా�సమ	వలన బలమ	TUం�ెను.
22222222 అందు�ేత అ�� అత"�I J%ా ఎంచబ(ెను. 23232323 అ�� అత"�I ఎంచబ(ెన"
అత" "!తNమ	 మ�తK�¤ �ాదు%ా" 24242424 మన పKభ	9:ౖన P�సును
మృతpలలkనుం(f ల�1ిన9ా"యందు VWా�సమ	ంAన మనక;ను ఎంచబడ�న"
మన "!తNమ	కcడ 9Kా య బ(ెను. 25252525 ఆయన మన అప#ాధమ	ల "!తNమ	
అపu%Sంప బ(f, మనమ	 Jమంతpలమ	%ా ¬రdబడ�ట�?r ల�పబ(ెను.



#�]య	లక; 5#�]య	లక; 5#�]య	లక; 5#�]య	లక; 5

1111 �ాబట-C  VWా�సమ�లమ	న మనమ	 Jమంతpలమ	%ా ¬రdబ(f, మన
పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN �x�#ా �ేవ�"�� సమ�¥xనమ	 క>%Sయ	ందమ	 2222
మ#Sయ	 ఆయన�x�#ా మనమ	 VWా�సమ	వలన ఈ కృపయందు పK9Eశమ	గల
9ార���, అందులk ">Aయ	ం(f, �ేవ�" మ ©̈మను గ�#Sdన "#§mణనుబట-C
అJశయ పడ�చుTx`మ	. 3333 అం�ే �ాదు; శ\మ ఓరFuను, ఓరFu ప#§mను, ప#§m
"#§mణను కల;గజ³య	న" PQ#S%S 4444 శ\మలయందును అJశయపడ� దమ	. 5555
ఎందుకన%ా ఈ "#§mణ మనలను Zిగ	¶ పరచదు. మనక; అనుగ\ ©̈ంపబ(fన
ప#S��xz త4�x�#ా �ేవ�" 1LKమ మన హృదయమ	లలk
క;మ4#Sంపబ(fయ	న`��. 6666 ఏల యన%ా మన!ంక బల ß̈నుల��� య	ండ%ా,
�×\సుN  య	కN�ాలమ	న భ�IN ß̈నుల��రక; చ"��PQను. 7777 J మంతp"��రక;
స ©̈తమ	 ఒకడ� చ"��వ�ట అరFదు; మంA9ా"��రక; ఎవ(ైన ఒక9Eళ
చ"��వ �ె%Sంప వచుdను. 8888 అP�ే �ేవ�డ� మనPQడల తన 1LKమను
9:ల6 (fపరచుచుTx`డ�; ఎట6 న%ా మన!ంకను �ాప�ల��� య	ండ%ాTE �×\సుN
మన��రక; చ"��PQను. 9999 �ాబట-C  ఆయన రకNమ	వలన ఇప�డ�
Jమంతpలమ	%ా ¬రdబ(f, మ#Sంత "శdయమ	%ా ఆయన �x�#ా
ఉగ\తనుం(f ర�fంప బడ�దుమ	. 10101010 ఏలయన%ా శతpK వ�ల��� య	ండ%ా, ఆయన
క;మ�రF" మరణమ	�x�#ా మనమ	 �ేవ�"�� సమ�¥xన పరచబ(fన PQడల
సమ�¥xనపరచబ(fన 9ార���, ఆయన yVంచుట�ేత మ#S "శdయమ	%ా
ర�fంపబడ� దుమ	. 11111111 అం�ే�ాదు; మన పKభ	9:ౖన P�సు �×\సుN �x�#ా మనమ	



�ేవ�"యందు అJశయపడ�చుTx`మ	; ఆయన �x�#ాTE మనమ	 ఇప�డ�
సమ�¥xనZిÍJ ��ం�� య	Tx`మ	. 12121212 ఇటB6 ండ%ా ఒక మనుషp�"�x�#ా
�ాపమ	ను �ాపమ	 �x�#ా మరణమ	ను లkకమ	లk ఏల�గ	 పK9Ehం�ెT°,
ఆల�గ	నTE మనుషp�లందరF �ాపమ	 �ేZినందున మరణమ	 అంద#S�I"
సం�Kా పNమ�PQను. 13131313 ఏలయన%ా ధర4 WాసN �మ	 వAdన దనుక �ాపమ	
లkకమ	లk ఉం(ెను %ా" ధర4WాసN �మ	 ల�నప�డ� �ాపమ	 ఆ#�1ింపబడదు. 14141414
అPనను ఆ�xమ	�ేZిన అJక\మమ	ను బ¢> �ాపమ	 �ేయ" 9ా#S]దకcడ,
ఆ�xమ	 nదల;��" ¹ÌL వరక; మరణ�¤లsను; ఆ�xమ	 #ాబ¢వ�9ా"�I
గ	రF�ై య	ం(ెను, 15151515 అP�ే అప#ాధమ	 క>%SనటBC  కృ�ా వరమ	 కల;గల�దు.
ఎట6 న%ా ఒక" అప#ాధమ	వలన అTEక;ల; చ"��PనPQడల మ#S PQక;�వ%ా
�ేవ�" కృపయ	, P�సు�×\సN ను ఒక మనుషp�" కృ 16161616 మ#Sయ	 �ాపమ	 �ేZిన
±క"వలన h�ÔV¥� క>%SనటBC  ఆ �xనమ	 కల;గ ల�దు. ఏలయన%ా ¬రFu
ఒక� అప#ాధమ�లమ	%ా వAdన�ై h�ÔV¥��I �ారణమ�PQను; కృ�ావర����ే
అTEక���న అప#ాధమ	ల మ�లమ	%ా వAdన�ై మనుషp�ల; Jమంతpల;%ా
¬రdబడ�టక; �ారణమ�PQను. 17171717 మరణమ	 ఒక" అప#ాధమ�లమ	న
వAdన�ై ఆ ±క" �x�#ాTE P�>న PQడల కృ�ాబµహÑళ�మ	ను J�xన
మ	ను ��ందు9ారF yవమ	 గల9ా#?r, మ#S "శdయమ	%ా P�సు�×\సN ను ఒక"
�x�#ాTE P�ల;దురF. 18181818 �ాబట-C  ¬రFu ఒక� అప#ాధమ�లమ	న వAdన�ై,
మనుషp�ల కంద#S�I" h�ÔV¥� కల;గ	టక; ఏల�గ	 �ారణమ�PQT°, ఆల�%³ ఒక�
ప�ణ� �ార�మ	వలన కృ�ా�xనమ	 మను షp�లకంద#S�I" yవపKద���న J
V¥�ంపబడ�టక; �ారణ మ�PQను. 19191919 ఏలయన%ా ఒక మనుషp�"



అV¥ేయతవలన అTEక;ల; �ాప�ల;%ా ఏల�గ	 �ేయబ(f#�, ఆల�%³ ఒక"
V¥ేయతవలన అTEక;ల; Jమంతpల;%ా �ేయబడ� దురF. 20202020 మ#Sయ	
అప#ాధమ	 VసN #SంచునటB6  ధర4WాసN �మ	 పK9Ehం�ెను. అPనను �ాపమ	
మరణమ	ను ఆ¥xరమ	 �ేZి��" P�ల�గ	 ఏలsT°, 21212121 ఆల�%³ "త�yవమ	
కల;గ	ట�?r, J�x�#ా కృపయ	 మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  మ�లమ	%ా
ఏల;"!తNమ	 �ాప��క�డ VసN #Sం�ెT° అక�డ కృప అప#S!తమ	%ా
VసN #Sం�ెను.

#�]య	లక; 6#�]య	లక; 6#�]య	లక; 6#�]య	లక; 6

1111 ఆల�%?rన ఏమందుమ	? కృప VసN #Sంపవలsన" �ాప మందు ">Aయ	ందుమ�?
2222 అట6 న#ాదు. �ాపమ	 Vషయ��� చ"��Pన మనమ	 ఇక]దట ఏల�గ	
�x"లk yVంచుదుమ	? 3333 �×\సుN  P�సులk"�I బµ1ిN స4మ	 ��ం��న
మనమందరమ	 ఆయన మరణమ	లk"�I బµ1ిN స4మ	 ��ం��Jమ" ]#?రFగ#ా?
4444 �ాబట-C  తం(fK మ ©̈మవలన �×\సుN  మృతpలలkనుం(f P�ల�గ	 ల�పబ(ెT°,
ఆల�%³ మనమ	ను నూతనyవమ	 ��ం��న9ార��� నడ�చు��నునటB6 , మనమ	
బµ1ిN స4మ	వలన మరణమ	లk �ాల; ��ందుట�?r ఆయన��కcడ
�ాJ12టCబ(fJVు. 5555 మ#Sయ	 ఆయన మరణమ	±క� ¯ాదృశ�మందు
ఆయన�� ఐక�మ	గల9ార���న PQడల, ఆయన ప�నరF�xÍ  నమ	±క�
¯ాదృశ�మందును ఆయన�� ఐక�మ	గల 9ార��� య	ందుమ	. 6666 ఏమన%ా
మన!కను �ాపమ	నక; �xసులమ	 �ాక;ండ�టక; �ాపశ#§రమ	
"రరÍకమగ	నటB6 , మన �Kా *న స�´µవమ	 ఆయన��కcడ Zిల;వ9Eయ బ(ెన"



PQరFగ	దుమ	. 7777 చ"��Pన9ాడ� �ాపVమ	క;N  డ"¬రFu��ం��య	Tx`డ�. 8888
మనమ	 �×\సుN ��కcడ చ"��Pన PQడల, మృతpలలkనుం(f ల�Aన �×\సుN  ఇకను
చ"��డ"య	, 9999 మరణమ	నక; ఇకను ఆయన]ద పKభ	త�మ	 ల�ద"య	
ఎ#S%S, ఆయన��కcడ yVంచుదుమ" నమ	4చుTx`మ	. 10101010 ఏలయన%ా
ఆయన చ"��వ�ట చూడ%ా, �ాపమ	 Vషయ���, ఒక�మ�#³ చ"��PQను %ా"
ఆయన yVంచుట చూడ%ా, �ేవ�" Vషయ��� yVంచుచుTx`డ� 11111111 అటBవలs
]రFను �ాపమ	 Vషయ��� మృతpల;%ాను, �ేవ�" Vషయ��� �×\సుN P�సు
నందు సyవ�ల;%ాను !మ	4ను ]#³ PQంచు��ను(f. 12121212 �ాబట-C  శ#§ర
దు#ాశలక; లkబడ�నటB6 %ా �xవ�నక; లkT:ౖన ] శ#§రమందు �ాపమ	ను
ఏల"య�క;(f. 13131313 మ#Sయ	 ] అవయవమ	లను దు#§`J ¯ాధనమ	ల;%ా
�ాపమ	నక; అపu%Sంపక;(f, అP�ే మృతpలలkనుం(f సyవ�లమను��",
!మ	4ను ]#³ �ేవ�"�I అపu%Sంచు ��ను(f, ] అవయవమ	లను
J¯ాధనమ	ల;%ా �ేవ�"�I అపu%Sంచు(f. 14141414 ]రF కృప�³ %ా"
ధర4WాసN �మ	నక; లkT:ౖన9ారF �ారF గనుక �ాపమ	 ] ]ద పKభ	త�మ	
�ేయదు. 15151515 అట6 PనPQడల కృప�³ %ా" ధర4WాసN �మ	నక; లkనగ	9ారమ	
�ామ" �ాపమ	 �ేయ	దమ�? అ�ెన` ట-�I" కcడదు. 16161616 లkబడ�టక; �ే"�I
!మ	4ను ]రF �xసుల;%ా అపu%Sంచు��ందు#�, అ�� �xవ� "!తNమ	%ా
�ాపమ	న�³ %ా", J "!తNమ	%ా V¥ేయత�³ %ా" �ే"�I ]రF లkబడ�దు#�
�x"�³ �xసులగ	దుర" ]#?రFగ#ా? 17171717 ]రF �ాపమ	నక; �xసులsౖ
య	ంట-#S%ా" P� ఉప�ేశక\మమ	నక; ]రF అపu%Sంపబ(fJ#�, �x"�I
హృదయప�ర�కమ	%ా లkబ(fన9ా#?r, 18181818 �ాపమ	నుం(f V¹Aంపబ(f J�I



�xసులsౖJ#S; ఇందుక; �ేవ�"�I ¯�N తKమ	. 19191919 ] శ#§ర బల ß̈నతను బట-C  మనుష�
#§J%ా మ�టల�డ�చుTx`ను; ఏమన%ా అక\మమ	 �ేయ	ట�?r, అపVతKతక;ను
అక\మమ	నక;ను ] అవయవమ	లను �xసుల;%ా ఏల�గ	 అపu %SంAJ#�,
ఆల�%³ ప#S�దzత కల;గ	ట�?r Pప�డ� ] అవయవమ	లను J�I �xసుల;%ా
అపu%Sంచు(f. 20202020 ]రF �ాపమ	నక; �xసులsౖ య	న`ప�డ� JVషయ���
"రËంధమ	 ల�"9ా#?r య	ంట-#S. 21212121 అపuట- �I\యలవలన ]�³! ఫలమ	
క>%?ను? 9ాట-"గ	#SంA ]#Sప�డ� Zిగ	¶ పడ�చుTx`రF �ా#ా? 9ాట- అంతమ	
మరణ�¤, 22222222 అPనను ఇప�డ� �ాపమ	నుం(f V¹Aంపబ(f �ేవ�"�I
�xసులsౖనందున ప#S�దzత కల;గ	టP� ]క; ఫలమ	; �x" అంతమ	
"త�yవమ	. 23232323 ఏలయన%ా �ాపమ	వలన వచుd yతమ	 మరణమ	, అP�ే
�ేవ�" కృ�ావరమ	 మన పKభ	9:ౖన �×\సుN P�సునందు "త� yవమ	.

#�]య	లక; 7#�]య	లక; 7#�]య	లక; 7#�]య	లక; 7

1111 స�దరFల�#ా, మనుషp�డ� బK���Iనంత�ాల�¤ ధర4WాసN �మత"]ద
పKభ	త�మ	 �ేయ	చున`ద" ]క; �ె>య�x? ధర4WాసN �మ	 ఎ#S%Sన ]��
మ�టల�డ� చుTx`ను. 2222 భరNగల ZీN �, భరN బK���Iయ	న`ంతవర�³
ధర4WాసN �మ	వలన అత"�I బదుz #ాల; %ా", భరN చ"��Pన PQడల భరN
Vషయ���న ధర4WాసN �మ	నుం(f ఆ�� Vడ�దల ��ందును. 3333 �ాబట-C  భరN
బK���Iయ	ండ%ా ఆ�� 9E#tక ప�రFషp" �ే#SనPQడల వ���x#SణÝయన బడ�ను
%ా", భరNచ"��PనPQడల ఆ�� ధర4WాసN �మ	 నుం(f Vడ�దల ��ం�ెను గనుక
9E#tక ప�రFషp" V9ా హమ	 �ేZి��"నను వ���x#SణÝ �ాక��వ�ను. 4444 �ావ�న



Tx స�దరFల�#ా, మనమ	 �ేవ�"��రక; ఫలమ	ను ఫ>ంచునటB6
మృతpలలkనుం(f ల�పబ(fన �×\సుN  అను9E#tక" �ేరFట�?r ]రFను ఆయన
శ#§రమ	�x�#ా ధర4 WాసN �మ	 Vషయ��� మృతpలsౖJ#S. 5555 ఏలయన%ా మనమ	
శ#§రసంబంధుల��� య	ం(fనప�డ� మరణxరÍ���న ఫలమ	ను ఫ>ంచుట�?r,
ధర4WాసN �మ	వలనT:ౖన �ా1Lచûల; మన అవయవమ	లలk �ార�¯ాధకమ	లsౖ
య	ం(ెను. 6666 ఇప�(ై�ే �ే"�ేత "రËం¥�ంపబ(fJ¹ �x"Vషయ���
చ"��Pన9ార���, ధర4WాసN �మ	నుం(f Vడ�దల ��ం�� JVు గనుక మనమ	
అm#ాను¯ార���న �Kా *నZిÍJ గల9ారమ	 �ాక ఆ�x4ను¯ార���న న�నZిÍJ
గల9ార��� ZLవ�ేయ	చుTx`మ	. 7777 �ాబట-C  P�మందుమ	? ధర4WాసN �మ	
�ాపమ�PQTx? అట6 న#ాదు. ధర4WాసN �మ	వలనTE %ా" �ాపమన%ాఎట-C�ో Txక;
�ె>యక��వ�ను. ఆhంపవదw" ధర4 WాసN �మ	 �ెపu"PQడల దు#ాశయన ఎట-C�ో
Txక; �ె>యక��వ�ను. 8888 అP�ే �ాపమ	 ఆజ®ను Á̈తpవ� �ేZి��"
సకలVధ���న దు#ాశలను Txయందు ప�ట-C ం�ెను. ధర4WాసN �మ	 ల�నప�డ�
�ాపమ	 మృతమ	. 9999 ఒకప�డ� TEను ధర4WాసN �మ	 ల�క;ండ yVంచుచుంట-"
%ా", ఆజ® వAdనప�డ� �ాపమ	నక; మరల yవమ	 వ�ెdను; TET:ౖ�ే చ"��J".
10101010 అప�డ� y9ారÍ���న ఆజ® Txక; మరణxరÍ���నటBC  కనబ(ెను. 11111111 ఏలయన%ా
�ాపమ	 ఆజ®ను Á̈తpవ��ేZి��" నను` ¹సప�Ad �x"�ేత నను` చం12ను.
12121212 �ాబట-C  ధర4WాసN �మ	 ప#S�దz  ���న��, ఆజ®కcడ ప#S�దz���న��య	
Jగల��య	 ఉతNమ ���న��య	T:ౖ య	న`��. 13131313 ఉతNమ���న�� Txక; మరణకర
మ�PQTx? అట6 న#ాదు. అP�ే �ాపమ	 ఉతNమ���న �x" మ�లమ	%ా Txక;
మరణమ	 కల;గజ³య	చు, �ాపమ	 �ాప���నటBC  అగ	పడ� "!తNమ	, అన%ా



�ాపమ	 ఆజ®మ�లమ	%ా అత�¥�క �ాపమగ	 "!తNమ	, అ�� Txక;
మరణకరమ�PQను. 14141414 ధర4WాసN �మ	 ఆత4 సంబంధ���నద" PQరFగ	దుమ	;
అP�ే TEను �ాపమ	నక; అమ4బ(f శ#§రసంబం¥�T:ౖ య	Tx`ను. 15151515
ఏలయన%ా TEను �ేయ	న�� TET:రFగను; TEను �ేయ "చûPంచున�� �ేయక
�ే�Ìించున��P� �ేయ	చుTx`ను. 16161616 ఇచû Pంప"�� TEను �ేZినPQడల
ధర4WాసN �మ	 W \ష¡ ���న�ైనటBC  ఒప���నుచుTx`ను. 17171717 �ావ�న ఇకను �x"
�ేయ	న�� Txయందు "వZించు �ాప�¤ %ా" TEను �ాదు. 18181818 Txయందు, అన%ా
Tx శ#§రమందు మంA�� ఏ��య	 "వZింపద" TET:రFగ	దును. �¤లsౖన��
�ేయవలsనను �Å#Sక Txక; కల;గ	చున`�� %ా", �x"" �ేయ	ట Txక;
కల;గ	టల�దు. 19191919 TEను �ేయ%�రF �¤ల;�ేయక �ేయ%�ర" �×డ�
�ేయ	చుTx`ను. 20202020 TEను �Åర" �x"" �ేZినPQడల, �x"" �ేయ	న��
Txయందు "వZించు �ాప�¤ %ా" Pకను TEను �ాదు. 21212121 �ాబట-C  �¤ల;
�ేయ%�రF Txక; �×డ� �ేయ	ట కల;గ	చున`దను ఒక "యమమ	 Txక;
కనబడ�చున`��. 22222222 అంతరంగప�రFషp" బట-C  �ేవ�" ధర4WాసN �మ	నందు TEను
ఆనం��ంచుచుTx`ను %ా" 23232323 9E#tక "యమమ	 Tx అవయవమ	లలk
ఉన`టBC  Txక; కనబడ�చున`��. అ�� Tx మనసుq నందున` ధర4WాసN �మ	��
��#ాడ�చు Tx అవయవమ	లలkనున` �ాప"యమమ	నక; నను` �ెరపట-C
లkబరచు��నుచున`��. 24242424 అã�, TET:ంత �ౌ#ా»గ	� డను? ఇట-C  మరణమ	నక;
లkనగ	 శ#§రమ	నుం(f నT:`వడ� V(f1ించును? 25252525 మన పKభ	9:ౖన P�సు
�×\సుN �x�#ా �ేవ�"�I కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుచుTx`ను. �ా%ా మనసుq
Vషయమ	లk TEను �ైవ"యమమ	నక;ను, శ#§ర Vషయమ	లk



�ాప"యమమ	నక;ను �xసుడT:ౖ య	Tx`ను.

#�]య	లక; 8#�]య	లక; 8#�]య	లక; 8#�]య	లక; 8

1111 �ాబట-C  Pప�డ� �×\సుN P�సునందున`9ా#S�I ఏ h�ÔV¥�య	 ల�దు. 2222
�×\సుN P�సునందు yవమ	"చుd ఆత4±క� "యమమ	 �ాపమరణమ	ల
"యమమ	నుం(f నను` V(f1ిం�ెను. ఎట6 న%ా ధర4WాసN �మ	 �ే"" �ేయజjలక
��PQT° �x"" �ేవ�డ� �ేZ2ను. 3333 శ#§రమ	 ననుస#Sంపక ఆత4ననుస#SంAP�
నడ�చు��ను మనయందు ధర4WాసN � సంబంధ���న JV¥� T:ర9Eరdబడవలsన"
�ాప ప#S}రమ	"!తNమ	 4444 �ేవ�డ� తన ¯�ంత క;మ�రF" �ాప
శ#§#ా�ారమ	�� పం1ి, ఆయన శ#§రమందు �ాపమ	నక; hm V¥�ం�ెను. 5555
శ#§#ాను¯ారFల; శ#§రVషయ మ	ల]ద మనసుq నుంతpరF; ఆ�x4ను¯ారFల;
ఆత4Vషయ మ	ల]ద మనసుqనుంతpరF; శ#§#ాను ¯ార���న మనసుq
మరణమ	; 6666 ఆ�x4ను¯ార���న మనసుq yవమ	ను సమ� ¥xనమ	T:ౖ
య	న`��. 7777 ఏలయన%ా శ#§#ాను¯ార���న మనసుq �ేవ�"�I
V#�ధ���య	న`��; అ�� �ేవ�" ధర4 WాసN �మ	నక; లkబడదు, ఏమ�తKమ	ను
లkబడTEరదు. 8888 �ా%ా శ#§రస�´µవమ	 గల9ారF �ేవ�" సం��షపరచ TEరరF. 9999
�ేవ�" ఆత4 ]లk "వZింAయ	న`PQడల ]రF ఆత4స�´µవమ	 గల9ా#³
%ా" శ#§ర స�´µవమ	 గల9ారF �ారF. ఎవ(ైనను �×\సుN  ఆత4 ల�"9ా(ై�ే
9ా(xయన9ాడ� �ాడ�. 10101010 �×\సుN  ]లkనున`PQడల ] శ#§రమ	 �ాపVషయ���
మృత���న�� %ా" ] ఆత4 JVషయ��� yవమ	 క>%Sయ	న`��. 11111111
మృతpలలk నుం(f P�సును ల�1ిన9ా" ఆత4 ]లk "వZింAనPQడల,



మృతpలలkనుం(f �×\సుN P�సును ల�1ిన9ాడ� �xవ�నక;లkT:ౖన ] శ#§రమ	లను
కcడ ]లk "వZించుచున` తన ఆత4�x�#ా yVంపజ³య	ను. 12121212 �ాబట-C
స�దరFల�#ా, శ#§#ాను¯ారమ	%ా పKవ#SNంచుటక; మనమ	 శ#§రమ	నక;
ఋణసుÍ లమ	 �ామ	. 13131313 ]రF శ#§#ాను¯ారమ	%ా పKవ#SNంAనPQడల
�xవవలZిన9ా#?r య	ందురF %ా" ఆత4�ేత Wా#§ర �I\య లను చం1ినPQడల
yVం�ెదరF. 14141414 �ేవ�" ఆత4�ేత ఎందరF న(f1ింపబడ�దు#� 9ారందరF �ేవ�"
క;మ�రFలsౖ య	ందురF. 15151515 ఏలయన%ా మరల భయపడ�టక; ]రF �xస�ప�
ఆత4ను ��ందల�దు%ా" దతNప��xK త4ను ��ం�� J#S. ఆ ఆత4 క>%Sన9ార���
మనమ	 అబµË తం(öK అ" nఱÃ12టBC చుTx`మ	. 16161616 మనమ	 �ేవ�"
1ిల6 లమ" ఆత4 �xTE మన ఆత4�� కcడ ¯ాm�!చుdచుTx`డ�. 17171717 మనమ	
1ిల6 ల����ే 9ారసులమ	, అన%ా �ేవ�" 9ారసులమ	; �×\సుN �� కcడ
మ ©̈మ��ందుటక; ఆయన�� శ\మప(fన PQడల, �×\సుN ��(f 9ారసులమ	. 18181818
మనPQడల పKత�mమ	 �ాబ¢వ� మ ©̈మPQదుట ఇపuట- �ాలప� శ\మల;
ఎన`త%SనV �ావ" PQంచు చుTx`ను. 19191919 �ేవ�" క;మ�రFల పKత�mత��రక;
సృÌిC  !గ	ల ఆశ�� �ే#S చూచుచు క"12టBC చున`��. 20202020 ఏలయన%ా సృÌిC ,
Txశనమ	నక; లkనPన �xస�మ	లk నుం(f V(f1ింపబ(f, �ేవ�" 1ిల6 ల;
��ందబ¢వ� మ ©̈మగల ¯ా�తంతK~మ	 ��ందుదునను "#§mణకల�ై, 21212121 ZL�చû%ా
�ాక �x"" లkపరAన9ా" మ�లమ	%ా వ�రÍపరచబ(ెను. 22222222 సృÌిC  య�వతpN
ఇ��వరక; ఏక%§\వమ	%ా మ�ల;గ	చు పKసవ9Eదనపడ�చునున`ద"
PQరFగ	దుమ	. 23232323 అం�ే�ాదు, ఆత4±క� పKథమ ఫలమ	ల TUం��న
మనమ	కcడ దతN  ప�తKత�మ	��రక;, అన%ా మన �ేహమ	 ±క�



V¹చనమ	��రక; క"12టBC చు మనలk మనమ	 మ�ల;గ	చుTx`మ	 24242424
ఏలయన%ా మనమ	 "#§mణ క>%Sన 9ార��� ర�fంపబ(fJVు. "#§�fంపబడ�న��
కనబడ�నప�డ�, "#§mణ�� ప"య	ండదు; �xను చూచుచున` �x"��రక;
ఎవడ� "#§�fంచును? 25252525 మనమ	 చూడ"�x" ��రక; "#§�fంAన PQడల
ఓ1ిక�� �x"��రక; క" 12టBC దుమ	. 26262626 అటBవలs ఆత4య	 మన బల ß̈నతను
చూA స}యమ	 �ేయ	చుTx`డ�. ఏలయన%ా మనమ	 య	కNమ	%ా ఏల�గ	
�Kా రÍన �ేయవలsT° మనక; �ె>యదు %ా", ఉచd#Sంప శక�మ	�ా"
మ�ల;గ	ల�¾ 27272727 మ#Sయ	 హృదయమ	లను ప#SWó¥�ంచు9ాడ� ఆత4±క�
మనసుq ఏ�ో PQరFగ	ను; ఏలయన%ా ఆయన �ేవ�" AతNపK�ారమ	
ప#S�దుw ల��రక; Vజj® పనమ	 �ేయ	 చుTx`డ�. 28282828 �ేవ�" 1LK!ంచు9ా#S�I,
అన%ా ఆయన సంకలuమ	��ప�న 1ిల;వబ(fన9ా#S�I, �¤ల;కల;గ	ట�?r
సమసNమ	ను సమకc(f జరFగ	చున`వ" PQరFగ	దుమ	. 29292929 ఎందుకన%ా తన
క;మ�రFడ� అTEక స�దరFలలk జ³�షp¡ డగ	నటB6 , �ేవ�(ెవ#S" మ	ందు
ఎ#S%?T°, 9ారF తన క;మ�రF"�� ¯ార�ప�మ	 గల9ారవ�టక; 9ా#S" మ	ందు%ా
"రÞPం�ెను. 30303030 మ#Sయ	 ఎవ#S" మ	ందు%ా "రÞPం�ెT° 9ా#S" 1ి>�ెను;
ఎవ#S" 1ి>�ెT° 9ా#S" Jమంతpల;%ా ¬#?dను; ఎవ#S" Jమంతpల;%ా
¬#?dT° 9ా#S" మ ©̈మ పర�ెను. 31313131 ఇటB6 ండ%ా ఏమందుమ	? �ేవ�డ�
మనపmమ	ననుండ%ా మనక; V#�¥�PQవడ�? 32323232 తన ¯�ంతక;మ�రF" అనుగ\

©̈ంచుటక; 9:నుక¬యక మన అంద#S��రక; ఆయనను అపu%SంAన9ాడ�
ఆయన�� �ాటB సమసNమ	ను మన �?ందుక; అనుగ\ ©̈ంపడ�? 33333333 �ేవ�"�ేత
ఏరuరచబ(fన 9ా#S]ద TEరమ	 ¹ప� 9ా(ెవడ�? Jమంతpల;%ా ¬రFd



9ాడ� �ేవ�(ే; 34343434 hm V¥�ంచు9ా(ెవడ�? చ"��Pన �×\సుN P�ZL; అం�ే �ాదు,
మృతpలలkనుం(f ల�Aన9ాడ�ను �ేవ�" క;(f �ారî�మ	న ఉన`9ాడ�ను
మన��రక; Vజj® పనమ	 కcడ �ేయ	9ాడ�ను ఆయTE 35353535 �×\సుN  1LKమనుం(f
మనలను ఎడబµప� 9ా(ెవడ�? శ\మPQ�నను బµధPQ�నను ©̈ంసPQ�నను
కర9:ౖనను వసN � ß̈నతPQ�నను ఉపదKవ���నను ఖడ¶ ���నను మనలను
ఎడబµప�Tx? 36363636 ఇందును గ�#Sd 9Kా యబ(fన�ేమన%ా "ను` బట-C  ��న��ల6
�¤మ	 వ¥�ంపబ(fన9ారమ	 వధక; Zిదz���న %tఱÃలమ" �¤మ	 ఎంచబ(fన
9ారమ	. 37373737 అPనను మనలను 1LK!ంAన9ా" �x�#ా మనమ	 �ట"`ట-లk
అత�¥�క Vజయమ	 ��ందుచుTx`మ	. 38383838 మరణ���నను yవ���నను
�ేవదూతలsౖనను పK¥xనులsౖనను ఉన`VPQ�నను #ాబ¢వ�న VPQ�నను
అ¥��ారFలsౖనను ఎతNPనను లk�ైనను సృÌిC ంపబ(fన మ#S ఏ�ైనను, 39393939 మన
పKభ	9:ౖన �×\సుN  P�సునంద> �ేవ�" 1LKమనుం(f మనలను ఎడబµప TEరవ"
ర�� f%ా నమ	4చుTx`ను.

#�]య	లక; 9#�]య	లక; 9#�]య	లక; 9#�]య	లక; 9

1111 Txక; బహÑ దుఃఖమ	ను, Tx హృదయమ	లk మ�న" 9Eదనయ	 కలవ�. 2222
�×\సుN నందు "జ�¤ �ెప� చుTx`ను, అబదzమ�డ�ట ల�దు. 3333 ప#S��xz త4యందు
Tx మన¯ాq�f Tx��కcడ ¯ాm�!చుdచున`��. ¯ాధ� ���నPQడల,
�ేహసంబంధులsౖన Tx స�దరFల ��రక; TEను �×\సుN నుం(f 9E#?r Wాపగ\సుN డT:ౖ
య	ండ %�రFదును. 4444 �రF ఇW\ా P�Úయ	ల;; దతNప�తKత�మ	ను మ ©̈మయ	
"బంధనల;ను ధర4WాసN � పK¥xనమ	ను అరdTx�x#ాదుల;ను 9ా%ాw నమ	ల;ను



�#SV. 5555 1ితరFల; �#S9ారF; శ#§రమ	నుబట-C  �×\సుN �#Sలk ప�టMCను. ఈయన
స#ా�¥��ా#SPQ�న �ేవ�(ైయ	ం(f "రంతరమ	¯�N �xK రFú (ై య	Tx`డ�. ఆ�¤í . 6666
అP�ే �ేవ�"మ�ట త1ిu ��PనటBC  �ాదు; ఇW\ా P�ల; సంబంధులందరFను
ఇW\ా  P�Úయ	ల; �ారF. 7777 అబµK }మ	 సం�xన���నంత మ�తKమ	�ేత అందరFను
1ిల6 ల; �ారF %ా"ఇ¯ాqక;వల6 T:ౖన��  సం�xనమ	 అనబడ�ను, 8888 అన%ా
శ#§రసంబంధులsౖన 1ిల6 ల; �ేవ�" 1ిల6 ల; �ారF %ా" 9ా%ాw న సంబంధులsౖన
1ిల6 ల; సం�xనమ" PQంచ బడ�దురF. 9999 9ా%ాw నర�ప���న 9ాక�!�ే]దట-�I
ఈ సమయమ	నక; వ�ెdదను; అప�డ� Wా#ాక; క;మ�రFడ� కల;గ	ను. 10101010
అం�ే�ాదు; #Sబµ� మన తం(fKPQ�న ఇ¯ాqక; అను ఒక"వలన
గర»వJPQ�నప�డ�, 11111111 ఏ#ాuటBను అనుస#SంAన �ేవ�" సంకలuమ	, �I\యల
మ�లమ	%ా �ాక 1ిల;చు 9ా" మ�లమ	%ాTE "ల;కడ%ా ఉండ� "!తNమ	, 12121212
1ిల6 >ంక ప�ట-C  �¤లsౖనను �×(ైనను �ేయక మ	ం�ే12దw9ాడ� Aన`9ా"�I
�xసుడగ	ను అ" ఆ���� �ెపuబ(ెను. 13131313 ఇందునుగ�#Sd TEను య��Åబ	ను
1LK!ంAJ", ఏWావ�ను �ే�ÌింAJ" అ" 9Kా యబ(f య	న`��. 14141414 �ాబట-C
P�మందుమ	? �ేవ�"యందు అTx�యమ	 కల�x? అట6 న#ాదు. 15151515 అందుక;
¹ÌL�� ఈల�గ	 �ెప�చుTx`డ�ఎవ"" కరFణÝంతpT° 9ా"" కరFణÝంతpను;
ఎవ"PQడల జj> చూప�దుT° 9ా"PQడల జj> చూప�దును. 16161616 �ా%ా
��ంద%�రF9ా"వలనT:ౖనను, పKయ�సపడ�9ా" వలనT:ౖనను �ాదు
%ా",కరFణÝంచు �ేవ�"వలనTE అగ	ను. 17171717 మ#Sయ	 ల�ఖనమ	 ఫ#��� ఈల�గ	
�ె12uను TEను యందు Tx బలమ	 చూప�టక;ను, Tx Txమమ	
భ�లkకమందంతట పKచురమగ	టక;ను, అందు "!తN�¤ "ను`



"య!ంAJ". 18181818 �ావ�న ఆయన ఎవ"" క"క#Sంప %�రFT° 9ా""
క"క#Sంచును; ఎవ" క� Sనపరచ %�రFT° 9ా" క� Sన పరచును. 19191919 అట6 P�ే
ఆయన AతNమ	ను ఎ��#SంAన 9ా(ెవడ�? ఆయన ఇకను TEరమ	¹పTEల అ"
వ� Tx�� �ెప�దువ�. 20202020 అవ�ను %ా" ఓ మనుషp�(x, �ేవ�"�I ఎదురF
�ెప�టక;  9:వడవ�? నT:`ందు �×ల�గ	 �ేZిJవ" ర�1ింపబ(fన��
ర�1ింAన9ా"�� �ెప�Tx? 21212121 ఒక మ	దwలkనుం(fP� ±క ఘటమ	
ఘనతక;ను ఒకట- ఘన ß̈నతక;ను �ేయ	టక; మంట-]ద క;మ4#S9ా"�I అ¥�
�ారమ	 ల��x? 22222222 ఆల�గ	 �ేవ�డ� తన ఉగ\తను అగపరచుటక;ను, తన

పK´µవమ	ను చూప�టక;ను, ఇచd éPంAన9ా(ై, Txశనమ	నక; Zిదzప(f
ఉగ\�x�ాతK���న ఘటమ	లను ఆయన బహÑ ¥ºర �Wాంతమ	�� స ©̈ంAన TE!?
23232323 మ#Sయ	 మ ©̈మ ��ందుటక; ఆయన మ	ందు%ా ZిదzపరAన కరFణx�ాతK
ఘటమ	లPQడల, అన%ా య�దులలkనుం(f మ�తKమ	 �ాక, 24242424
అన�జనమ	లలk నుం(fయ	 ఆయన 1ి>Aన మనPQడల, తన మ ©̈���
శ�ర�మ	 కనుపరచవలsన"య	న` TE!? 25252525 ఆ పK�ారమ	 Tx పKజల;
�ా"9ా#S�I Tx పKజల"య	, 1ిKయ	#ాల; �ా"�x"�I 1ిKయ	#ాల"య	,
1LరF12టBC దును. 26262626 మ#Sయ	 జరFగ	న�ేమన%ా, ]రF Tx పKజల; �ార"
P��bటను 9ా#S�� �ెపu బ(ెT°, ఆ �bటTE yవమ	గల �ేవ�" క;మ�రFల"
9ా#S�I 1LరF12టCబడ�ను అ" �ÌLయలk ఆయన �ెప�చుTx`డ�. 27272727 మ#Sయ	
పKభ	వ� తన మ�ట సమ�పNమ	 �ేZి, క;6 పN పరA భ�లkకమ	నందు �x""
T:ర9EరFdను గనుక ఇW\ా P�ల; క;మ�రFల సంఖ� సమ	దKప� ఇసుకవలs
ఉం(fనను W ష�¤ ర�fంపబడ�న" 28282828 PQషయ�య	 ఇW\ా P�ల;ను గ�#Sd



ëగ¶ర%ా పల;క;చుTx`డ�. 29292929 మ#Sయ	 PQషయ� మ	ందు �ె1ిuనపK�ారమ	
Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 పKభ	వ�, మనక; సం�x నమ	
W Ìింప�ేయక��PనPQడల ¯��ొమవలs నగ	దుమ	, %tnఱాÃ ను
��>య	ందుమ	. 30303030 అట6 P�ే మన�¤మందుమ	? J" 9:ంటµడ" అన�
జనుల; J", అన%ా VWా�సమ�ల���న J" ��ం��#S; 31313131 అP�ే ఇW\ా P�ల;
J�ారణ���న "యమమ	ను 9:ంటµ(f నను ఆ "యమమ	ను అందు��నల�దు,
32323232 9ా#?ందుక; అందు��నల�దు? 9ారF VWా�సమ�లమ	%ా �ాక �I\యల
మ�లమ	%ాT:ౖనటB6  �x"" 9:ంటµ(f#S. 33333333 ఇ��%� TEను అడ�i #ాJ" అడ�i బండను
Zీãనులk ¯ాÍ 1ించుచుTx`ను; ఆయనయందు VWా�సమ	ంచు 9ాడ�
Zిగ	¶ పరచబడడ� అ" 9Kా యబ(fన పK�ారమ	 9ారF అడ�i #ాP త%S>, �¾టBK ప(f#S.

#�]య	లక; 10#�]య	లక; 10#�]య	లక; 10#�]య	లక; 10

1111 స�దరFల�#ా, ఇW\ా P�Úయ	ల; రmణ��ంద వలsన" Tx
హృదయ��ల�షయ	, 9ా#S Vషయ��� TEను �ేవ�"�I �ేయ	 �Kా రÍనయ	T:ౖ
య	న`V. 2222 9ారF �ేవ�" యందు ఆస�INగల9ార" 9ా#S"గ�#Sd ¯ాm�!చుd
చుTx`ను; అPనను 9ా#S ఆస�IN జj® Txను¯ార���న�� �ాదు. 3333 ఏలయన%ా 9ారF
�ేవ�" JT:రFగక తమ స�J" ¯ాÍ 1ింప బ�ను��నుచు �ేవ�" J�I
లkబడల�దు. 4444 Vశ�Zించు పKJ9ా"�I J కల;గ	ట�?r �×\సుN  ధర4WాసN �మ	నక;
సమ�1ిNPQ� య	Tx`డ�. 5555 ధర4WాసN � మ�లమగ	 J" T:ర 9EరFd9ాడ�
�x"వలనTE yVంచున" ¹ÌL 9Kా య	చుTx`డ�. 6666 అP�ే VWా�సమ�లమగ	
J PÀల�గ	 �ెప�చున`��ఎవడ� పరలkకమ	లk"�I ఎ�I� ��వ�ను? అన%ా



�×\సుN ను �I\ం���I �ెచుdటక;; 7777 ల�కఎవడ� అ%ాధమ	లk"�I ��%S��వ�ను? అన%ా
�×\సుN ను మృతpలలkనుం(f 12ౖ�I �ెచుdటక; అ" వ�  హృద యమ	లk
అను��నవదుw . 8888 అ�ేమ" �ెప�చున`��? 9ాక�మ	 ±దwను,  T°టను 
హృదయమ	లkను ఉన`��; అ�� �¤మ	 పKకట-ంచు VWా�స9ాక��¤. 9999
అ�ేమన%ాP�సు పKభ	వ"  T°ట-�� ఒప���", �ేవ�డ� మృతpలలkనుం(f ఆయ
నను ల�12న"  హృదయ మందు Vశ�ZింAనPQడల, వ� ర�fంపబడ�దువ�.
10101010 ఏల యన%ా J కల;గ	నటB6  మనుషp�డ� హృదయమ	లk Vశ�Zించును,
రmణ కల;గ	నటB6  T°ట-�� ఒప���నును. 11111111 ఏమన%ా, ఆయనయందు
VWా�సమ	ంచు 9ా(ెవడ�ను Zిగ	¶ పడడ" ల�ఖనమ	 �ెప�చున`��. 12121212
య�దుడ" %§\సు �ేశసుÍ డ" ´éదమ	 ల�దు; ఒక� పKభ	9E అంద#S�I పKభ	9:ౖ
య	ం(f, తనక; �Kా రÍన�ేయ	9ారంద#SPQడల కృప చూప�టక; ఐశ�ర�వంతp(ై
య	Tx`డ�. 13131313 ఎందుకన%ా పKభ	వ� Txమమ	నుబట-C  �Kా రÍన�ేయ	
9ా(ెవ(ో9ాడ� ర�fంపబడ�ను. 14141414 9ారF Vశ�Zింప"9ా"�I ఎటB6  �Kా రÍన
�ేయ	దురF? Vన"9ా"" ఎటB6  Vశ�ZించుదురF? పKకట-ంచు9ాడ� ల�క;ండ
9ా#?టB6  VందురF? 15151515 పKకట-ంచు9ారF పంపబడ" PQడల ఎటB6  పKకట-ంచుదురF?
ఇందు Vషయ��� ఉతNమ���న9ాట-"గ�#Sdన సు9ారN
పKకట-ంచు9ా#S�ాదమ	లsం�� సుందర���నV అ" 9Kా యబ(f య	న`�� 16161616
అPనను అందరF సు9ారNక; లkబడల�దు పKభ	9ా, �¤మ	 �ె>యజ³Zిన
సమ��xర��వడ� న��4ను అ" PQషయ� �ెప�చుTx`డ� గ�x? 17171717 �ా%ా Vనుట
వలన VWా�సమ	 కల;గ	ను; Vనుట �×\సుN ను గ�#Sdన మ�టవలన కల;గ	ను. 18181818
అPనను TEను �ెప�న�ేమన%ా, 9ారF Vనల��x? VTx`రF గ�x?9ా#S స�రమ	



భ�లkకమందంతట-�I", 9ా#Sమ�టల; భ���గంతమ	లవరక;ను బయల;9:æç6 ను.
19191919 మ#Sయ	 TEను �ెప�న�ేమన%ా ఇW\ా P�ల;నక; �ె>యక;ం(ెTx?జనమ	
�ా"9ా#Sవలన ]క; #�షమ	 ప�ట-C ం�ెదను, అV9Eక���న జనమ	వలన ]క;
ఆగ\హమ	 కల;గ జ³తpను. అ" nదట ¹ÌL �ెప�చుTx`డ�. 20202020 మ#Sయ	
PQషయ� �ె%SంAనను` 9:దక"9ా#S�I TEను �ొర�IJ"; నను` V�x#Sంప"9ా#S�I
పKత�m���J" అ" �ెప�చుTx`డ�. 21212121 ఇW\ా P�ల; Vషయ����ే అV¥ేయ	లsౖ
PQదు#ాడ� పKజలక; TEను ��నమంతయ	 Tx �ేతpల; �xAJ" అ"
�ెప�చుTx`డ�.

#�]య	లక; 11#�]య	లక; 11#�]య	లక; 11#�]య	లక; 11

1111 ఆల�%?rనPQడల TEనడ�గ	న�ేమన%ా, �ేవ�డ� తనపKజలను Vస#Sèం�ెTx?
అట6 న#ాదు. TEనుకcడ ఇW\ా P�Ú య	డను, అబµK }మ	 సం�xనమంద>
బ¿Tx�]ను %�తKమ	నందు ప�ట-Cన9ాడను. 2222 �xను మ	ం�ె#S%Sన తన పKజలను
�ేవ�డ� Vస#Sèంపల�దు. ఏÚయ�నుగ�#Sdన ´µగమ	లk ల�ఖనమ	 �ెప�న��
]#?రFగ#ా? 3333 పKభ	9ా, 9ారF  పKవకNలను చం1ి#S,  బ>1ీఠమ	 లను
పడ%tట-C #S, TETUక�డTE !%S>య	Tx`ను, Tx �Kా ణమ	 ¬య ¸చుచుTx`రF అ"
ఇW\ా P�ల;నక; V#�ధమ	%ా �ేవ�" PQదుట అతడ� 9ా��ంచుచుTx`డ�. 4444
అP�ే �ే9Ù�IN అత"�� ఏ! �ెప�చున`��?బయల;క; ¹�ాళ�6 న"
P�డ�9Eలమం�� ప�రFషpలను TEను W షమ	%ా నుంచు��"య	Tx`ను. 5555
ఆల�గ	నTE అపuట-�ాలమందు సPతమ	 కృప±క� P�#ాuటB��ప�న
W షమ	 !%S> య	న`��. 6666 అ�� కృప�ేతT:ౖన PQడల ఇకను �I\యల



మ�ల���న�� �ాదు; �ా"PQడల కృప ఇకను కృప �ాక��వ�ను. 7777 ఆల�%?rన
ఏమగ	ను?ఇW\ా P�ల; 9:దక;న�� ఏ�ో అ�� 9ా#S�I �ొరక ల�దు, ఏ#ాuటB
TUం��న9ా#S�I అ�� �ొ#S�?ను; త�I�న 9ారF క� SనAతpN లsౖ#S. 8888
ఇందుVషయ���TEట-వరక; �ేవ�డ� 9ా#S�I "దKమతpN గల మనసుqను,చూడల�"
కను`లను, Vనల�" �ెవ�లను ఇAdయ	Tx`డ" 9Kా యబ(fయ	న`��. 9999
మ#Sయ	 9ా#S ´¢జనమ	 9ా#S�I ఉ#S%ాను, బ¢ను%ాను, ఆటంక మ	%ాను 9ా#S
�I\యలక; పKJఫలమ	%ాను ఉండ�ను %ాక. 10101010 9ారF చూడక;ండ�నటB6  9ా#S
కను`లక; *కట- కమ	4ను %ాక. 9ా#S �ప�ను ఎల6 ప�డ�ను వం%S ��వ�నటB6
�ేయ	మ	 అ" �x�దు �ెప�చుTx`డ�. 11111111 �ాబట-C  TEనడ�గ	న�� ఏమన%ా, 9ారF
ప(f��వ�నటB6 %ా �¾ట-K>6 #ా? అట6 న #ాదు. 12121212 9ా#S�I #�షమ	 ప�ట-C ంచుట�?r 9ా#S
�¾టBK  �ాటB వలన అన�జనులక; రmణక>%?ను. 9ా#S �¾టBK �ాటB లkకమ	నక;
ఐశ�ర�మ	ను, 9ా#S �öణదశ అన�జనులక; ఐశ�ర�మ	ను అPనPQడల 9ా#S
ప#Sప�రÞత PQంత PQక;�వ%ా ఐశ�ర�కరమగ	ను! 13131313 అన�జనులగ	 ]�� TEను
మ�టల�డ�చుTx`ను. TEను అన�జనులక; అ��సNల;డT:ౖ య	Tx`ను గనుక ఏ
Vధమ	నT:ౖనను Tx రకNసంబంధులక; #�షమ	 ప�ట-C ంA, 14141414 9ా#Sలk ��ంద#ST:ౖనను
ర�fంపవలsన" Tx ప#Sచర�ను ఘన పరచుచుTx`ను. 15151515 9ా#S" Vస#Sèంచుట,
లkకమ	ను �ేవ�"�� సమ�¥xనపరచుట అPన PQడల, 9ా#S" �ేరFd��నుట
P�మగ	ను? మృతpల; సyవ�లsౖనటäC  అగ	ను గ�x? 16161616 మ	దwలk nదట-
1ి(f�?డ� ప#S�దz���న�ై�ే మ	దwంతయ	 ప#S�దz�¤; 9EరF ప#S�దz���న�ై�ే
��మ4ల;ను ప#S�దzమ	ల�. 17171717 అP�ే ��మ4లలk ��"` V#SA9Eయబ(f, అడV
ఒÚవ ��మ49:ౖయ	న` వ� 9ాట-మధ�న అంటBకటCబ(f, ఒÚవ�ెటBC ±క�



¯ారవంత���న 9EరFలk 9ాట-�� క>Zి �ాల; ��ం��నPQడల, ఆ ��మ4ల12ౖన 18181818
వ� అJశPంAJ9ా, 9EరF "ను` భ#Sంచుచున`��%ా" వ� 9EరFను భ#Sంచుట
ల�దు. 19191919 అందుక; TEను అంటBకటCబడ� "!తNమ	 ��మ4ల; V#SA
9Eయబ(fనవ" వ� �ెప�దువ�. 20202020 మంA��; 9ారF అV Wా�సమ	నుబట-C
V#SA9Eయబ(f#S, 9:ౖ�ే VWా�సమ	నుబట-C  ">Aయ	Tx`వ�; గ#S�ంపక
భయపడ�మ	; 21212121 �ేవ�డ� ¯ా�´µVక���న ��మ4లను V(fA12టC" PQడల
"ను`ను V(fA12టCడ�. 22222222 �ాబట-C  �ేవ�" అనుగ\హమ	ను �ా� Sన� మ	ను అన%ా
ప(f��Pన 9ా#S]ద �ా� Sన�మ	ను, వ� అనుగ\హ �Kా ప�N డ9:ౖ ">Aయ	న`
PQడల ]ద ఉన` �ేవ�" అనుగ\హమ	ను చూడ�మ	; అటB6  "ల;వ" PQడల
వ�ను న#S�I9Eయబడ�దువ�. 23232323 9ారFను తమ అVWా�స మ	లk
"ల;వక��PనPQడల అంటBకటCబడ�దురF; �ేవ�డ� 9ా#S" మరల అంటB
కటBC టక; శ�INగల9ాడ�. 24242424 ఎట6 న%ా వ� ¯ా�´µVక���న అడV ఒÚవ
�ెటBC నుం(f �Åయబ(f స�´µవVరFదzమ	%ా మంA ఒÚవ �ెటBC న అంటBకటCబ(fన
PQడల ¯ా�´µVక���న ��మ4లగ	 9ారF మ#S "శdయ మ	%ా తమ ¯�ంత
Úవ�ెటBC న అంటB కటCబడ#ా? 25252525 స�దరFల�#ా, ]దృÌిC �I ]#³
బ	��zమంతpలమ" అను��నక;ండ�నటB6  ఈ మర4మ	 ]రF �ె>Zి��న %�రF
చుTx`ను. అ�ేమన%ా, అన�జనుల పK9Eశమ	 సంప�రÞ మగ	వరక;
ఇW\ా P�ల;నక; క� Sన మనసుq ��ంతమటBC క; క>%?ను. 26262626 9ారF పK9Ehంచు
నప�డ� V¹చక;డ� Zీãనులkనుం(f వAd య��Åబ	లk నుం(f భ�IN ß̈నతను
�¾ల%Sంచును; 27272727 TEను 9ా#S �ాపమ	లను ప#Sహ#SంAనప�డ� Txవలన 9ా#S�I
కల;గ	 "బంధన ఇ��P� అ" 9Kా యబ(fనటBC  ఇW\ా P�ల; జనులందరFను ర�fంప



బడ�దురF. 28282828 సు9ారN Vషయ����ే 9ారF !మ	4నుబట-C  శతpK వ�ల; %ా",
P�#ాuటBVషయ����ే 1ితరFలనుబట-C  1ిKయ	లsౖ య	Tx`రF. 29292929 ఏలయన%ా,
�ేవ�డ� తన కృ�ావరమ	ల Vషయమ	లkను, 1ిల;ప� Vషయమ	లkను
పWాd�xN ప పడడ�. 30303030 ]రF గత�ాలమందు �ేవ�"�I అV¥ేయ	లsౖ య	ం(f,
Pప�డ� 9ా#S అV¥ేయతనుబట-C  కరFణÝంప బ(fJ#S. 31313131 అటBవలsTE ] PQడల
చూపబ(fన కరFణను బట-C  9ారFను ఇప�డ� కరFణ��ందు "!తNమ	, ఇప�డ�
9ారF అV¥ేయ	లsౖ య	Tx`రF 32323232 అంద#SPQడల కరFణ చూపవలsన", �ేవ�డ�
అంద#S" అV¥ేయ�xZిÍJలk మ�Zి9EZి బం¥�ంAయ	Tx`డ�. 33333333 ఆ}, �ేవ�"
బ	��z  జj® నమ	ల బµహÑళ�మ	 ఎం�� గం�రమ	; ఆయన ¬రFuల; Wó¥�ంప T:ం��
అశక� మ	ల;; ఆయన మ�ర¶మ	లsం�� అగమ�మ	ల;. 34343434 పKభ	వ� మనసుqను
ఎ#S%Sన9ా(ెవడ�? ఆయనక; ఆలkచన �ె1ిuన 9ా(ెవడ�? 35353535 మ	ందు%ా
ఆయన�IAd, పKJఫలమ	 ��ంద గల9ా(ెవడ�? 36363636 ఆయన మ�లమ	నను
ఆయన �x�#ాను ఆయన "!తNమ	ను సమసNమ	 క>%Sయ	న`V. య	గమ	ల
వరక; ఆయనక; మ ©̈మ కల;గ	ను %ాక. ఆ�¤í .

#�]య	లక; 12#�]య	లక; 12#�]య	లక; 12#�]య	లక; 12

1111 �ాబట-C  స�దరFల�#ా, ప#S�దzమ	ను �ేవ�"�I అనుకcలమ	T:ౖన సyవ
య�గమ	%ా ] శ#§రమ	లను ఆయనక; సమ#Suంచు��నుడ" �ేవ�"
9ాతqల�మ	నుబట-C  !మ	4ను బJమ�ల;��నుచుTx`ను. ఇట-C  ZLవ ]క; య	కN
���న��. 2222 ]రF ఈ లkక మ#ా�దను అనుస#Sంపక, ఉతNమమ	ను,
అనుకcలమ	ను, సంప�రÞమ	T:ౖ య	న` �ేవ�" AతN�¤�ో ప#§�fంA



�ె>Zి��నునటB6  ] మనసుq మ�#S నూతనమగ	టవలన ర��ాంతరమ	
��ందు(f. 3333 తను`�xను ఎంచు��నత%Sన�x"కంటM ఎక;�వ%ా ఎంచు��నక,
�ేవ�డ� ఒ���క"�I Vభ�ంA PAdన VWా�స ప#Sమ�ణపK�ారమ	, �xను
స�సÍబ	��z గల9ాడగ	ట�?r త%Sన#§J%ా తను` ఎంచు��నవలsన", Txక; అను
గ\ ©̈ంపబ(fన కృపనుబట-C  ]లkనున` పKJ 9ా"��ను �ెప�చుTx`ను. 4444 ఒక�
శ#§రమ	లk మనక; అTEక అవయవమ	ల;ం(fనను, ఈ అవయవమ	ల"`ట-�I"
ఒక�టä ప" P�ల�గ	 ఉండ�ో, 5555 ఆల�%³ అTEక;ల���న మనమ	 �×\సుN లk ఒక�
శ#§రమ	%ా ఉం(f, ఒక"��కరమ	 పK�ే�కమ	%ా అవయవమ	ల��� య	Tx`మ	. 6666
మన కనుగ\ ©̈ంపబ(fన కృప��ప�న 9:9E�రF కృ�ావరమ	ల; క>%Sన9ార���
య	Tx`మ	 గనుక, 7777 పKవచనవర����ే VWా�స ప#Sమ�ణమ	��ప�న
పKవAంతమ	;ప#Sచర�PQ��ే ప#Sచర�లkను, 8888 బ¢¥�ంచు9ా(ై�ే బ¢¥�ంచుటలkను,

¼̈చd#Sంచు9ా(ై�ే ¼̈చd#Sంచుటలkను ప"క>%Sయ	ందమ	. పంA12టBC 9ాడ�
�దzమనసుq��ను, 12ౖV�xరణ �ేయ	9ాడ� జjగ\తN ��ను, కరFణÝంచు 9ాడ�
సం��షమ	��ను ప" జ#S%Sంపవలsను. 9999 ] 1LKమ "ష�పట���న�ై
య	ండవలsను. �ెడi�x" నస ©̈�ంచు��" మంA�x"" హతpN ��" య	ండ�(f. 10101010
స�దర 1LKమ Vషయమ	లk ఒక"యం�ొకడ� అను#ాగమ	గల 9ా#?r,
ఘనతVషయమ	లk ఒక" TUకడ� %tపu%ా ఎంచు��ను(f. 11111111 ఆస�IN Vషయమ	లk
మ�ందు�ల; �ాక, ఆత4యందు ¬వKతగల9ా#?r పKభ	వ�ను ZLVంచు(f. 12121212
"#§mణగల9ా#?r సం��Ìించుచు, శ\మయందు ఓరFu గల9ా#?r, �Kా రÍనయందు
పటBC దల క>%Sయ	ండ�(f. 13131313 ప#S�దుz ల అవసరమ	లలk �ాల;��ందుచు, శ\దz%ా
ఆJథ�మ	 ఇచుdచుండ�(f. 14141414 !మ	4ను ©̈ంZించు9ా#S" �ºVంచు(f;



�ºVంచు(f %ా" శ1ింపవదుw . 15151515 సం��Ìించు 9ా#S�� సం��Ìించు(f; 16161616
ఏడ�d9ా#S�� ఏడ�వ�(f; ఒక"�� TUకడ� మనసుqక>Zి య	ండ�(f. ¼̈చుd
9ాట-యందు మనసుqంచక తగ	¶ 9ాట-యందు ఆసక;N లsౖ య	ండ�(f. ]క; ]#³
బ	��zమంతpలమ" అను��నవదుw . 17171717 �×డ�క; పKJ �×(ెవ"�I" �ేయవదుw ;
మనుషp� లంద#S దృÌిC �I ãగ����న9ాట-"గ�#Sd ఆలkచన క>%S య	ండ�(f. 18181818
శక�����ే ] �ేతT:ౖనంత మటBC క; సమసN  మనుషp�ల�� సమ�¥xనమ	%ా
ఉండ�(f. 19191919 1ిKయ	ల�#ా, ]క; ]#³ పగ¬రFd��నక, �ేవ�" ఉగ\తక;
�bట-య	�(fపగ¬రFdట Tx ప", TETE పKJఫలమ	 "తpN ను అ" పKభ	వ�
�ెప�చుTx`డ" 9Kా యబ(f య	న`��. 20202020 �ాబట-C ,  శతpK వ� ఆక>%t"య	ంటä
అత"�I ´¢జనమ	 12టBC మ	, ద1ిu%t"య	ంటä �xహ!మ	4; ఆల�గ	
�ేయ	టవలన అత" తల]ద "ప�ల; క;పu%ా ��య	దువ�. 21212121 �×డ�వలన
జPంపబడక, �¤ల; �ేత �×డ�ను జPంచుమ	.

#�]య	లక; 13#�]య	లక; 13#�]య	లక; 13#�]య	లక; 13

1111 పKJ9ాడ�ను 12ౖ అ¥��ారFలక; లkబ(fయ	ండవలsను; ఏలయన%ా �ేవ�"వలన
క>%Sన�� తపu మ#S ఏ అ¥��ారమ	ను ల�దు; ఉన` అ¥��ారమ	ల;
�ేవ�"వలనTE "య!ంపబ(f య	న`V. 2222 �ాబట-C  అ¥��ారమ	ను ఎ��
#Sంచు9ాడ� �ేవ�" "యమమ	ను ఎ��#SంచుచుTx`డ�; ఎ��#Sంచు9ారF
తమ]���I �x�¤ hm �ెచుd��ందురF. 3333 పKభ	త�మ	 �ేయ	9ారF
�ెడi�ార�మ	ల�³%ా" మంA �ార�మ	లక; భయంకరFల; �ారF; క; �¤ల;
కల;గ	టక; అ¥��ారFల; �ేవ�" ప#S�xరక;ల;; 9ా#S�I భయపడక ఉండ �Å#SJ9ా,



�¤ల; �ేయ	మ	, అప�డ� 9ా#S�ేత ��ప� ��ందు దువ�. 4444 వ� �ెడi��
�ేZినPQడల భయపడ�మ	, 9ారF ఊరకP� ఖడ¶ మ	 ధ#SంపరF; �×డ�
�ేయ	9ా"]ద ఆగ\హమ	 చూప�ట�?r 9ారF పKJ�ారమ	 �ేయ	 �ేవ�"
ప#S�xరక;ల;. 5555 �ాబట-C  ఆగ\హభయమ	నుబట-C  మ�తKమ	 �ాక మన¯ాq�f"
బట-Cయ	 లkబ(fయ	ండ�ట ఆవశ�కమ	. 6666 ఏలయన%ా 9ారF �ేవ�"
ZLవక;లsౖయ	ం(f PQల6 ప�డ� ఈ ZLవయం�ే ప" క>%Sయ	ందురF. 7777 ఇందు�³ గ�x
]రF పను`కcడ �ె>6 ంచుచుTx`రF? �ాబట-C  PQవ"�I పT°` 9ా"�I పను`ను,
ఎవ"�I సుంక¹ 9ా"�I సుంకమ	ను �ె>6 ంచు(f. ఎవ"PQడల భయమ	ండ
వలsT° 9ా"PQడల భయమ	ను, ఎవ"PQడల సTx4న మ	ండవలsT° 9ా"
PQడల సTx4నమ	ను క>%Sయ	ం(f, అంద#S�I" 9ా#S 9ా#S ఋణమ	లను
¬రFd(f. 8888 ఒక" TUకడ� 1LK!ంచుట Vషయమ	లk తపuమ#³!య	 ఎవ"�I"
అAdయ	ండవదుw . ��రFగ	9ా"" 1LK!ంచు9ా(ే ధర4WాసN �మ	 T:ర9E#Sdన9ాడ�. 9999
ఏల� గన%ా వ��చ#Sంపవదుw , నరహత� �ేయవదుw , �ొం%Sలవదుw , ఆhంపవదుw ,
అనునVయ	, మ#S ఏ ఆజ®PQ�న ఉన` PQడల అ��య	 "ను`వలs 
��రFగ	9ా" 1LK!ంప వలsనను 9ాక�మ	లk సం�³పమ	%ా ఇ!(fయ	న`V. 10101010
1LKమ ��రFగ	9ా"�I �×డ� �ేయదు గనుక 1LKమక>%S య	ండ�ట ధర4WాసN �మ	ను
T:ర9EరFdటP�. 11111111 మ#Sయ	 ]రF �ాలమ	T:#S%S, "దK�¤ల;��ను 9Eళ PQ�నద"
�ె>Zి��", ఆల�గ	 �ేయ	(f. మనమ	 VWా� సుల���నపuట-కంటM ఇప�డ�, రmణ
మనక; మ#S స]పమ	%ా ఉన`��. 12121212 #ాJK �xల గడA పగల; స]పమ	%ా
ఉన`�� గనుక మనమ	 అంధ�ార �I\యలను Vస#SèంA, �ేజసqంబంధ���న
య	�ోz పకరణమ	ల; ధ#Sంచు ��ందమ	. 13131313 అల6 #S��కc(fన ఆట�ాటలsౖనను



మతNPనను ల�కయ	, �ామVల�సమ	లsౖనను ���I#S �ేషCలsౖనను ల�కయ	,
కలహ���నను మతqర���నను ల�కయ	, పగట-యందు నడ�చు��న`టBC  మ 14141414
��టBC క; పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN ను ధ#Sంచు��"న9ా#?r, శ#§#³చûలను
T:ర9EరFd��నుటక; శ#§రమ	 Vషయ��� ఆలkచన �ేZి��నక;(f.

#�]య	లక; 14#�]య	లక; 14#�]య	లక; 14#�]య	లక; 14

1111 VWా�సమ	 Vషయ��� బల ß̈ను(ైన9ా"" �ేరFd ��ను(f, అPనను
సంశయమ	లను ¬రFdటక; 9ాదమ	లను 12టBC ��నవదుw  2222 ఒకడ� సమసNమ	ను
Jనవచుdన" నమ	4 చుTx`డ�, మ#S±కడ� బల ß̈ను(ై య	ం(f, కcర
%ాయలTE JనుచుTx`డ�. 3333 Jను9ాడ� Jన"9ా" తృణ÷ క#Sంపకcడదు,
Jన"9ాడ� Jను9ా"�I ¬రFu ¬రdకcడదు; ఏలయన%ా �ేవ�డత""
�ేరFd��T:ను. 4444 పరF" ZLవక;"�I ¬రFu ¬రFdటక;  9:వడవ�? అతడ�
">Aయ	ండ�ట PQ�నను ప(fయ	ండ�టPQ�నను అత" ¯�ంత యజమ�ను"
ప"P�; అతడ� "ల;చును, పKభ	వ� అత"" "ల;వబ¿టBC టక; శ�IN గల9ాడ�. 5555
ఒకడ� ఒక ��నమ	కంటM మ#S±క ��నమ	 మంA ��నమ" PQంచుచుTx`డ�;
మ#S±కడ� పKJ ��నమ	ను సమ�నమ	%ా ఎంచుచుTx`డ�; పKJ9ాడ�
తనమటBC క; �xTE తన మనసుqలk ర�� fపరచు ��నవలsను. 6666 ��నమ	ను
లm�12టBC 9ాడ� పKభ	వ� �Åస�¤ లm�12టBC చుTx`డ�; Jను9ాడ� �ేవ�"�I
కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుచుTx`డ� గనుక పKభ	వ� �Åస�¤ JనుచుTx`డ�,
Jన"9ాడ� పKభ	వ� �Åసమ	 Jనుటమ�", �ేవ�"�I కృతజ®�xసుN తpల;
�ె>6 ంచుచుTx`డ�. 7777 మనలk ఎవడ�ను తన �Åస�¤ బKదుకడ�, ఎవడ�ను తన



�Åస�¤ చ"��డ�. 8888 మనమ	 బK���Iనను పKభ	వ� �Åస�¤ బKదుక;చుTx`మ	;
చ"��Pనను పKభ	వ� �Åస�¤ చ"��వ�చుTx`మ	. �ాబట-C  మనమ	 బK���Iనను
చ"��Pనను పKభ	వ�9ార��� య	Tx`మ	. 9999 �xను మృతpలక;ను
సyవ�లక;ను పKభ	9:ౖ య	ండ�టక; ఇందు "!తN�¤ గ�x �×\సుN  చ"��P
మరల బK���?ను. 10101010 అP�ే వ�  స�దరF"�I ¬రFu ¬రdTEల?  స�
దరF" "#ాక#SంపTEల? మనమందరమ	 �ేవ�" Tx�య 1ీఠమ	 ఎదుట
"ల;తpమ	. 11111111 Tx ��డ�, పKJ ¹�ాల;ను Tx PQదుట వంగ	ను,పKJ
Txల;కయ	 �ేవ�" సుN Jంచును అ" పKభ	వ� �ెప�చుTx`డ� 12121212 అ"
9Kా యబ(fయ	న`�� గనుక మనలk పKJ9ాడ�ను తను`గ	#SంA �ేవ�"�I లsక�
±పu%Sంపవలsను. 13131313 �ా%ా మన!క]దట ఒక"��కడ� ¬రFu ¬రd క;ందమ	.
ఇ��య	%ాక, స�దరF"�I అడi���నను ఆటంక���నను కల;గజ³యక;ందుమ"
]రF "శd Pంచు ��ను(f. 14141414 సహజమ	%ా ఏ��య	 "Ìిదzమ	 �ాద" TEను
పKభ	9:ౖన P�సునందు ఎ#S%S ర�� f%ా నమ	4చుTx`ను. అP�ే ఏ�ైనను
"Ìిదzమ" PQంచు��ను9ా"�I అ�� "Ìిదz�¤. 15151515  స�దరFడ�  ´¢జన
మ�లమ	%ా దుఃఖంAనPQడల Vకను 1LKమ క>%S నడ�చు��ను 9ాడవ� �ావ�.
ఎవ"��రక; �×\సుN  చ"��PQT° 9ా""  ´¢జనమ	�ేత �ాడ� �ేయక;మ	. 16161616
]క;న` �¤లsౖన�� దూషణ�ాల; �ా"య�క;(f. 17171717 �ేవ�" #ాజ�మ	 ´¢జన
మ	ను �ానమ	ను �ాదు %ా", Jయ	 సమ�¥xనమ	ను ప#S��xz త4యంద>
ఆనందమ	T:ౖ య	న`��. 18181818 ఈ Vషయ మందు �×\సుN నక; �xసు(ైన9ాడ�
�ేవ�"�I ఇషpC డ�ను మనుషp�ల దృÌిC �I ãగ	�డ�T:ౖ య	Tx`డ�. 19191919 �ాబట-C
సమ�¥xనమ	ను, పరసuర �³మ��వృ��z" కల;గజ³య	 9ాట-TE ఆస�IN��



అనుస#Sంతమ	. 20202020 ´¢జనమ	 "!తNమ	 �ేవ�" ప"" �ాడ��ేయక;(f; సమసN
ప�xరÍమ	ల; పVతKమ	ల�%ా" అనుమ�నమ	�� Jను9ా"�I అ�� �ోషమ	. 21212121
మ�ంసమ	 Jనుట %ా", �xK �Ôరసమ	 �xK గ	ట%ా",  స�దరF" కడiమ	
కల;గజ³య	న�� మ#³��య	 %ా", మ�"9Eయ	ట మంA��. 22222222 క;న` VWా�
సమ	 �ేవ�" PQదుట మటBC క; 9E య	ంచు��నుమ	; �xను సమ4JంAన
Vషయమ	లk తనక;�xTE ¬రFu ¬రFd ��న"9ాడ� ధను�డ�. 23232323
అనుమ�"ంచు9ాడ� J"నPQడల VWా�సమ	 ల�క;ండ Jనును, గనుక �ోÌి
య" ¬రFu TUందును. VWా�సమ�లమ	 �ా"�� ఏ�ో అ�� �ాపమ	.

#�]య	లక; 15#�]య	లక; 15#�]య	లక; 15#�]య	లక; 15

1111 �ా%ా బలవంతpల���న మనమ	, మనలను మన�¤ సం��షపరచు��నక,
బల ß̈నుల �ౌరËల�మ	లను భ#Sం చుటక; బదుz ల��� య	Tx`మ	. 2222 తన
��రFగ	9ా"�I �³మ��వృ��z  కల;గ	నటB6  మనలk పKJ9ాడ�ను �¤లsౖన
�x"యందు అత"" సం��షపరచవలsను. 3333 �×\సుN కcడ తను` �xను
సం��షపరచు��నల�దు %ా" "ను` "ం��ంచు9ా#S "ందల; Tx]ద ప(ెను. అ"
9Kా యబ(fయ	న`టB6  ఆయనక; సంభVం�ెను. 4444 ఏల యన%ా ఓరFuవలనను,
ల�ఖనమ	లవల" ఆదరణవలనను మనక; "#§mణ కల;గ	ట�?r ప�ర�మందు
9Kా యబ(fన వ"`య	 మనక; బ¢ధ కల;గ	 "!తNమ	 9Kా యబ(f య	న`V. 5555
]#³క´µవమ	 గల9ా#?r P�క%§\వమ	%ా మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  తం(fKయగ	
�ేవ�" మ ©̈మ పరచు "!తNమ	, 6666 �×\సుN P�సు AతNపK�ారమ	 ఒక"�� TUకడ�
మనసుq క>Zిన9ా#?r య	ండ�నటB6  ఓరFuనక;ను ఆదరణక;ను కరNయగ	



�ేవ�డ� ]క; అనుగ\ ©̈ంచును %ాక. 7777 �ాబట-C  �×\సుN  !మ	4ను �ేరFd��"న
పK�ారమ	 �ేవ�"�I మ ©̈మ కల;గ	నటB6  ]రFను ఒక"TUకడ� �ేరFd ��ను(f. 8888
TEను �ెప�న�ేమన%ా, 1ితరFలక; �ేయబ(fన 9ా%ాw నమ	ల Vషయమ	లk
�ేవ�డ� సత�వంతpడ" ¯ాÍ 1ించుటక;ను, అన�జనుల; ఆయన క"కరమ	ను
గ�#Sd �ేవ�" మ ©̈మపరచుటక;ను �×\సుN  సున`J3 గల9ా#S�I
ప#S�xరక;(xPQను. 9999 అందు Vషయ��� ఈ Á̈తpవ��ేతను అన�జనులలk TEను
"ను` సుN Jంతpను;  Txమసం�×రNనమ	 �ేయ	దును అ" 9Kా యబ(fయ	న`��.
10101010 మ#Sయ	 అన�జనుల�#ా, ఆయన పKజల�� సం��Ìించు(f అ"య	 11111111
మ#Sయ	 సమసN  అన�జనుల�#ా, పKభ	వ�ను సుN Jంచు(f సకల పKజల; ఆయనను
��"య�డ�దురF %ాక అ"య	 �ె1ిuయ	న`��. 12121212 మ#Sయ	 PQషయ� PÀల�గ	
�ెప�చుTx`డ� PQషªPలkనుం(f 9EరF Aగ	రF, అన%ా అన�జనుల TEల;టక;
ల�చు9ాడ� వచుdను; ఆయన యందు అన�జనుల; "#§mణ య	ంచుదురF. 13131313
�ా%ా ]రF ప#S��xz త4శ�IN ��ం��, V¯ాN రమ	%ా "#§mణ గల9ారగ	టక;
"#§mణకరNయగ	 �ేవ�డ� VWా� సమ	 �x�#ా సమ¯ాN నందమ	��ను
సమ�¥xనమ	��ను !మ	4ను "ంప�ను%ాక. 14141414 Tx స�దరFల�#ా, ]రF
�³వలమ	 మంA9ారFను, సమసN  జj® నసంప�రFÞ ల;ను, ఒక#S�I ఒకరF బ	��z�ెపu
సమరFÍ ల;T:ౖ య	Tx`ర" TxమటBC క; TEనును !మ	4ను గ�#Sd ర�� f%ా
నమ	4చుTx`ను. 15151515 అP నను అన�జనుల; అను అరuణ ప#S��xz త4వలన
ప#S�దzపరచబ(f 1ీKJకర మగ	నటB6 , TEను సు9ారN Vషయ��� య�జక ధర4మ	
జ#S%Sంచుచు, �ేవ�" �ేత Txక; అనుగ\ ©̈ంప 16161616 ఇ�� Á̈తpవ� �ేZి��" ]క;
జj® పకమ	 �ేయవలsన" య	ం(f PQక;�వ ¥ైర�మ	 క>%S సం�³పమ	%ా ]క;



9Kా య	చుTx`ను. 17171717 �ా%ా, �×\సుN P�సునుబట-C  �ేవ�" Vషయ���న సంగతpలలk
Txక; అJశయ�ారణమ	 కలదు. 18181818 ఏల�గన%ా అన�జనుల; V¥ేయ	లగ	నటB6 ,
9ాక�మ	�ేతను, �I\య�ేతను, గ	రFతpల బలమ	�ేతను, మహ�x�ర�మ	ల
బలమ	�ేతను, ప#S��xz త4 బలమ	�ేతను �×\సుN  Tx �x�#ా �ేPంAన 9ాట-"
గ�#SdP� %ా" మ#S �ే""గ�#Sdయ	 మ�టల�డ �ె%Sంపను. 19191919 �ాబట-C
PQర�షల�మ	 nదల;��" చుటBC పట6 నున` పK�ేశమ	లందు ఇలc6 #Sక;
�Kా ంతమ	వరక; �×\సుN  సు9ారNను ప�రÞమ	%ా పKకట-ంAయ	Tx`ను. 20202020 TET:ౖ�ే
మ#S±క" ప�Tx��]ద కటCక;ండ� "!తNమ	ఆయననుగ�#Sdన
సమ��xర��వ#S�I �ె>యజ³యబడ ల��ో 9ారF చూతpర"య	, Vన"9ారF
గ\ ©̈ంతp ర"య	, 21212121 9Kా యబ(fన పK�ారమ	 �×\సుN  Txమ��రFగ" �bట6 ను
సు9ారNను పKకట-ంపవలsన" !�I�> ఆశగల9ాడT:ౖ య	ం(f ఆల�గ	న
పKకట-ంAJ". 22222222 ఈ Á̈తpవ��ేతను ]±దwక; #ాక;ండ Txక; అTEక
ప#ా�యమ	ల; ఆటంకమ	 క>%?ను. 23232323 ఇప�(ై�ే ఈ పK�ేశమ	లలk TE"క
సంచ#SంపవలZిన ´µగమ	 ల�దు గనుక, అTEక సంవతqరమ	లనుం(f
]±దwక; #ావలsన" !�I�> అ1Lmక>%S, 24242424 TEను Z2uPను �ేశమ	నక;
9:ళØ6 నప�డ� మ�ర¶మ	లk !మ	4ను చూA,nదట ] సహ9ాసమ	వలన
��ంత మటBC క; సంతృ1ిN ��ం��, ]�ేత అక�(f�I ¯ాగనంపబడ�దున"
"#§�fంచుచుTx`ను. 25252525 అP�ే ఇప�డ� ప#S�దుz ల��రక; ప#Sచర� �ేయ	చు
PQర�షల�మ	నక; 9:ళØ6 చుTx`ను. 26262626 ఏలయన%ా PQర�షల�మ	లk ఉన`
ప#S�దుz లలk áదలsౖన 9ా#S "!తNమ	 మ�Zి�ో"య 9ారFను అకయ9ారFను
��ంత ¯�మ	4 చం�x 9Eయ "షCప(f#S. 27272727 అవ�ను 9ా#SషCప(f �x"" �ేZి#S; 9ారF



�#S�I ఋణసుÍ ల;; ఎట6 న%ా అన�జనుల; �#S ఆత4 సంబంధ���న Vషయమ	లలk
�ా> 9ా#?r య	Tx`రF గనుక శ#§రసంబంధ���న Vషయమ	లలk �#S 28282828 ఈ
ప"" మ	%SంA PÀ ఫలమ	ను 9ా#Sకపu%SంA, TEను, ] పటCణమ	]దు%ా
Z2uPనునక; పKయ�ణమ	 �ేతpను. 29292929 TEను ]±దwక; వచుdనప�డ�,
�×\సుN ±క� ఆ�#ా�ద5 సంప�రÞమ	�� వతpN న" PQరFగ	దును. 30303030
స�దరFల�#ా, TEను య�దయలkనున` అV¥ే య	ల �ేతpలలkనుం(f
త1ిuంపబ(f PQర�షల�మ	లk �ేయవలZియ	న` PÀ ప#Sచర� ప#S�దుz లక;
1ీKJకర మగ	నటB6 ను, 31313131 TEను �ేవ�" AతNమ	వలన సం��షమ	�� ]±దwక;
వAd, ]�� క>Zి VW\ా ంJ ��ందునటB6 ను, 32323232 ]రF Tx��రక; �ేవ�"�I �ేయ	
�Kా రÍనలయందు Tx�� క>Zి ��#ాడవలsన", మన పKభ	9:ౖన P�సు �×\సుN ను
బట-Cయ	, ఆత4వల" 1LKమను బట-Cయ	 !మ	4ను బJమ�ల; ��నుచుTx`ను.
33333333 సమ�¥xనకరNయగ	 �ేవ�డ� ]కంద#S�I ��(ై య	ండ�ను %ాక. ఆ�¤í .

#�]య	లక; 16#�]య	లక; 16#�]య	లక; 16#�]య	లక; 16

1111 �?ం�³\యలk ఉన` సంఘప#S�xరక;#ాలగ	 Óీబé అను మన స�ద#S",
ప#S�దుz లక; త%SనటBC %ా పKభ	వ� నందు �ేరFd��", 2222 ఆ��క; ]వలన
�ావలZిన�� ఏ�ైన ఉన`PQడల స}యమ	 �ేయవలsన" ఆ��నుగ�#Sd ]క;
Zిâారసు �ేయ	చుTx`ను; ఆ�� అTEక;లక;ను Txక;ను స}య	#ాలsౖ
య	ం(ెను. 3333 �×\సుN  P�సునందు Tx జతప"9ా#?rన 1ిKZి�ల6 క;ను, అక;లక;ను Tx
వందనమ	ల; �ెప�(f. 4444 9ారF Tx �Kా ణమ	��రక; తమ �Kా ణమ	లను
ఇచుdట�?rనను �ె%SంA#S. మ#Sయ	, 9ా#S Pంట ఉన` సంఘమ	నక;ను



వందనమ	ల; �ెప�(f; TEను మ�తKమ	 �ాదు అన�జనులలk"
సంఘమ	ల9ారందరF �#S�I కృతà® లsౖ య	Tx`రF. 5555 ఆZియలk �×\సుN క;
పKథమఫల���య	న` Tx 1ిKయ	డగ	 ఎ12ౖT:టBక; వందనమ	ల;. 6666 ]��రక;
బహÑ%ా పKయ�సప(fన మ#Sయక; వందనమ	ల;. 7777 Txక; బంధువ�ల;ను Tx
��(f ఖ?��ºల;T:ౖన అం�ొKక;క;ను, య�యక;ను వందనమ	ల;; �రF
అ��సNల;లలk పKZి��z  �?�I�న9ా#?r, TxకంటM మ	ందు%ా �×\సుN నందున`9ారF. 8888
పKభ	వ�నందు Txక; 1ిKయ	డగ	 అం1ీ6 యతpనక; వంద నమ	ల;. 9999 �×\సుN నందు
మన జత ప"9ాడగ	 ఊ#ాËనుక;ను Tx 1ిKయ	డగ	 ¯ాC క;నక;ను వందనమ	ల;.
10101010 �×\సుN  నందు ãగ	�(ైన అ12లs6 క; వందనమ	ల;. అ#S¯�C బ�ల; ఇంట-9ా#S�I
వందనమ	ల;. 11111111 Tx బంధువ�డగ	 ¼̈#��� ãనుక; వందనమ	ల;. Tx#S�సుq
ఇంట- 9ా#Sలk పKభ	వ�నందున` 9ా#S�I వందనమ	ల;. 12121212 పKభ	వ�నందు
పKయ�సపడ� తpK 12ౖTxక;ను తpK â�¯ాక;ను వందనమ	ల;. 1ిKయ	#ాలగ	
12#Sqసునక; వందనమ	ల;; ఆ�� పKభ	వ� నందు బహÑ%ా పKయ�సప(ెను. 13131313
పKభ	వ�నందు ఏరuరచబ(fన ర�ఫ�నక; వందనమ	ల;; అత" త>6�I వంద
నమ	ల;; ఆ�� Txక;ను త>6 . 14141414 అసుం�I\తpక;ను, 126 %� నుక;ను, ¼̈#³4 క;ను,
ప�¾K బక;ను, ¼̈#ా4క;ను 9ా#S�� కcడనున` స�దరFలక;ను వందనమ	ల;.
15151515 1ిలaలaగ	 క;ను, య�>య�క;ను, TE#Sయక;ను, అత" స�ద#S�I",
ఒల;ం�ాక;ను 9ా#S��కcడ ఉన` ప#S�దుw లకంద#S�I" వందనమ	ల;. 16161616
పVతK���న మ	దుw 12టBC ��" ±క" ��కడ� వందనమ	ల; �ేయ	(f.
�×\సుN సంఘమ	ల"`య	 ]క; వందనమ	ల; �ెప�చున`V. 17171717 స�దరFల�#ా,
]రF TEరFd��"న బ¢ధక; వ�J #³కమ	%ా ´éదమ	లను ఆటంకమ	లను



కల;గజ³య	 9ా#S" క"12ట-Cయ	ండ�డ" !మ	4ను బJమ�ల;��ను చుTx`ను.
9ా#Sలkనుం(f �¾ల%S��వ�(f. 18181818 అట-C  9ారF మన పKభ	9:ౖన �×\సుN క; �ాక తమ
కడ�ప�న�³ �xసుల;; 9ారF ఇం12ౖన మ�టలవలనను ఇచdకమ	లవలనను
"ష�పటBల మనసుqలను ¹సప�చుdదురF. 19191919 ] V¥ేయత అంద#S�I"
పKచుర ���న�� గనుక !మ	4నుగ�#Sd సం��ÌించుచుTx`ను. ]రF �¤ల;
Vషయ��� జj® నుల;ను, �×డ� Vషయ��� "ష�పటBల;T:ౖ య	ండవలsన"
�ÅరFచుTx`ను. 20202020 సమ�¥xన కరNయగ	 �ేవ�డ� ¯ా�xనును ] �ాళ6�I\ంద
�ఘÖమ	%ా Aతpక �¾K �I�ంచును. మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  కృప ]క; ��(ై
య	ండ�ను %ాక. 21212121 Tx జతప"9ాడగ	 J¹J Tx బంధువ�లగ	 లc�Iయ
య�¯�ను, ¯�ZిపతpK  అను9ారFను ]క; వందనమ	ల; �ెప�చుTx`రF. 22222222 ఈ
పJKక 9Kా Zిన �ె#SNయ	 అను TEను పKభ	వ�నందు ]క; వందనమ	ల;
�ేయ	చుTx`ను. 23232323 Txక;ను య�వతqంఘమ	నక;ను ఆJథ�!చుd
%ాPయ	 ]క; వందనమ	ల; �ెప�చుTx`డ�. ఈ పటCణప� ఖజjTx�xరFడగ	
ఎరసుN ను స�దరFడగ	 క�రFN ను ]క; వందనమ	ల; �ెప�చుTx`రF. 24242424
మన పKభ	9:ౖన P�సు �×\సుN  కృప ]క; ��(ై య	ండ�ను %ాక. 25252525 సమసN���న
అన�జనుల; VWా�సమ	నక; V¥ేయ	లగ	 నటB6 , అTx��నుం(f రహస�మ	%ా
ఉంచబ(f Pప�డ� పKత�mపరచబ(fన మర4మ	, "త��ేవ�" ఆజ®పK�ారమ	
పKవకNల ల�ఖనమ	ల�x�#ా 9ా#S�I �ెల;పబ(fయ	న`��. ఈ మర4మ	ను
అనుస#SంAయ	న` Tx సు9ారN పK�ారమ	 %ాను, 26262626 P�సు �×\సుN ను గ�#Sdన
పKకటన పK�ారమ	%ాను, !మ	4ను ZిÍ రపరచుటక; శ�INమంతpడ�ను 27272727
అ���¬య జj® న వంతpడ�T:ౖన �ేవ�"�I,P�సు�×\సుN �x�#ా, "రంతరమ	 మ ©̈మ



కల;గ	ను%ాక. ఆ�¤í .

1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం���� ºయ	లక; 1ºయ	లక; 1ºయ	లక; 1ºయ	లక; 1

1111 �ేవ�" AతNమ	వలన P�సు�×\సుN  ±క� అ�� సNల; డ�%ా నుండ�టక;
1ిల;వబ(fన �êల;ను, స�దరF(ైన ¯�Z2N TEసును 2222 ��#Sంథులkనున` �ేవ�"
సంఘమ	నక;, అన%ా �×\సుN P�సునందు ప#S�దzపరచబ(fన9ా#?r ప#S �దుz ల;%ా
ఉండ�టక; 1ిల;వబ(fన9ా#S�I", 9ా#S�I" మనక;ను పKభ	వ�%ా ఉన` మన
పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  Txమమ	న పKJసÍలమ	లk �Kా #SÍంచు9ా#Sకంద#S�I"
�భమ" �ె1ిu 9Kా య	న��. 3333 మన తం(fKPQ�న �ేవ�" నుం(fయ	, పKభ	9:ౖన
P�సు �×\సుN నుం(fయ	 కృ�ాసమ� ¥xనమ	ల; ]క; కల;గ	ను %ాక. 4444
�×\సుN P�సునందు ]క; అనుగ\ ©̈ంపబ(fన �ేవ�" కృపను చూA, ] Vషయ���
Tx �ేవ�"�I ఎల6 ప�డ�ను కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుచుTx`ను. 5555 �×\సుN ను
గ�#Sdన ¯ాm�మ	 ]లk ZిÍ రపరచబ(fనందున ఆయనయందు ]రF పKJ
Vషయమ	లkను, 6666 అన%ా సమసN  ఉప�ేశమ	లkను సమసN  జj® నమ	లkను
ఐశ�ర� వంతpలsౖJ#S; 7777 గనుక ఏ కృ�ావరమ	నందును లkపమ	 ల�క ]రF మన
పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  పKత�mత ��రక; ఎదురFచూచుచుTx`రF. 8888 మన పKభ	9:ౖన
P�సు�×\సుN  ��నమందు ]రF "రప#ాధులsౖ య	ండ�నటB6  అంతమ	వరక;
ఆయన !మ	4ను ZిÍ రపర చును. 9999 మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  అను తన
క;మ�రF" సహ9ాసమ	నక; !మ	4ను 1ి>Aన �ేవ�డ� నమ4త%Sన 9ాడ�. 10101010
స�దరFల�#ా, ]రందరF ఏక´µవమ	�� మ�ట ల�డవలsన"య	, ]లk
కmల; ల�క, P�క మనసుq ��ను ఏక�xతuర�మ	��ను, ]రF సన`దుz లsౖ



య	ండ వలsన"య	, మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  1Lరట !మ	4ను
9Eడ���నుచుTx`ను. 11111111 Tx స�దరFల�#ా, ]లk కలహమ	ల; కలవ"
!మ	4నుగ�#Sd �Å6 PQ Pంట-9ా#Sవలన Txక; �ె>యవ�ెdను. 12121212 ]లk
ఒకడ�TEను �êల; 9ాడను, ఒకడ�TEను అ��లk6 9ాడను, మ#S±కడ� TEను
�³âా9ాడను, ఇం��కడ�TEను �×\సుN 9ాడన" �ెప���నుచుTx`ర" Tx �xతuర�మ	.
13131313 �×\సుN  Vభ�ంపబ(f య	Tx`(x? �êల; ] ��రక; Zిల;వ 9Eయబ(ెTx? �êల;
Txమమ	న ]రF బµ1ిN స4మ	 ��ం��J#ా? 14141414 Tx Txమమ	న ]రF బµ1ిN స4మ	
��ం��Jర" PQవ#?rనను �ెపuక;ండ�నటB6 , 15151515 �I\సుuనక;ను %ాPయ	క;ను
తపu మ#S PQవ#S�I" TEను బµ1ిN స4 !య�ల�దు; అందు�?r �ేవ�"�I
కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచు చుTx`ను. 16161616 Z2N ఫను ఇంట-9ా#S�I"
బµ1ిN స4!AdJ"; �#S�I తపu మ#S ఎవ#S�?rనను బµ1ిN స4!AdJTE¹
TET:రFగను. 17171717 బµ1ిN స4!చుdటక; �×\సుN  నను` పంపల�దు %ా", �×\సుN ±క�
Zిల;వ వ�రÍమ	�ాక;ండ�నటB6 , 9ా�ాdతpర�మ	 ల�క;ండ సు9ారN పKకట-ంచుట�³
ఆయన నను` పం12ను. 18181818 Zిల;వనుగ�#Sdన 9ారN, నhంచుచున` 9ా#S�I 9:ఱ �Ã
తనమ	 %ా" ర�fంపబడ�చున` మనక; �ేవ�" శ�IN . 19191919 ఇందు Vషయ���జj® నుల
జj® నమ	ను Txశనమ	 �ేతpను. V9Eక;లV9Eకమ	ను &న�పరతpను అ"
9Kా యబ(fయ	న`��. 20202020 జj® " P�మPQ�ను? WాZిN � P�మPQ�ను? ఈ లkకప�
తర�9ా�� P�మPQ�ను? ఈలkక జj® నమ	ను �ేవ�డ� 9:ఱ �Ã తనమ	%ా
�ేZియ	Tx`డ� గ�x? 21212121 �ేవ�" జj® Txను¯ారమ	%ా లkకమ	 తన జj® నమ	�ేత
�ేవ�"" ఎరFగక;ం(fనందున, సు9ారN పKకటన యను 9:ఱ �Ã  తనమ	�ేత
నమ	49ా#S" ర�fంచుట �ేవ�" దయ� ప�ర�క సంకలu మ�PQను. 22222222



య�దుల; సూచక �I\యల; �ేయ	మ" అడ�గ	చుTx`రF, %§\సు�ేశసుÍ ల;
జj® నమ	 9:దక; చుTx`రF. 23232323 అP�ే �¤మ	 Zిల;వ9Eయబ(fన �×\సుN ను
పKకట-ంచుచుTx`మ	. 24242424 ఆయన య�దులక; ఆటంకమ	 %ాను అన�జనులక;
9:ఱ�Ã తనమ	%ాను ఉTx`డ�; %ా" య�దుల�³!, %§\సు�ేశసుÍ ల�³!,
1ిల;వబ(fన9ా#S�³ �×\సుN  �ేవ�" శ�INయ	ను �ేవ�" జj® నమ	T:ౖ య	Tx`డ�. 25252525
�ేవ�" 9:ఱ�Ã తనమ	 మనుష�జj® నమ	కంటM జj® నమ	గల��, �ేవ�" బల ß̈నత
మనుషp�ల బలమ	కంటM బల���న��. 26262626 స�దరFల�#ా, !మ	4ను 1ి>Aన
1ిల;ప�ను చూడ�(f. ]లk లkక#§J" జj® నులsౖనను, ఘనులsౖనను, %tపu
వంశమ	9ా#?rనను అTEక;ల; 1ిల;వబడల�దు %ా" 27272727 ఏ శ#§#Sయ	 �ేవ�"
PQదుట అJశPంపక;ండ�నటB6 , 28282828 జj® నులను Zిగ	¶ పరచుటక;
లkకమ	లkనుండ� 9:ఱ �Ã 9ా#S" �ేవ�డ� ఏరuరచు��"య	Tx`డ�.
బలవంతpలsౖన9ా#S" Zిగ	¶ పరచుటక; లkకమ	లk బల ß̈నులsౖన9ా#S" �ేవ�డ�
ఏరuరచు��"య	Tx`డ�. 29292929 ఎ"`�?rన9ా#S" వ�రÍమ	 �ేయ	టక; లkకమ	లk
చులsౖన9ా#S", తృణ÷క#Sంప బ(fన9ా#S", ఎ"` కల�"9ా#S" �ేవ�డ�
ఏరuరచు��" య	Tx`డ�. 30303030 అP�ే ఆయన మ�లమ	%ా ]రF �×\సుN P�సు
నందుTx`రF. 31313131 అJశPంచు9ాడ� పKభ	వ�నం�ే అJశPంప వలsను అ"
9Kా యబ(fన�� T:ర9EరFనటB6  �ేవ�" మ�లమ	%ా ఆయన మనక; జj® నమ	ను
Jయ	 ప#S�దzతయ	 V¹చనమ	TxPQను.

1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం���� ºయ	లక; 2ºయ	లక; 2ºయ	లక; 2ºయ	లక; 2

1111 స�దరFల�#ా, TEను ]±దwక; వAdనప�డ� 9ా�ాdతpర�మ	�� %ా"



జj® TxJశయమ	�� %ా" �ేవ�" మర4మ	ను ]క; పKకట-ంచుచు వAdన9ాడను
�ాను. 2222 TEను, P�సు�×\సుN ను అన%ా, Zిల;వ9Eయబ(fన P�సు�×\సుN ను తపu,
మ#S�ే"" ]మధ� T:రFగక;ందున" "శd Pంచు��ంట-". 3333 మ#Sయ	
బల ß̈నత��ను భయమ	��ను ఎం�� వణక;��ను ]±దw నుంట-". 4444 ]
VWా�సమ	 మనుషp�ల జj® నమ	ను ఆ¥xరమ	 �ేZి��నక, �ేవ�" శ�IN"
ఆ¥xరమ	 �ేZి��" య	ండవలsన", 5555 TEను మ�టల�(fనను సు9ారN
పKకట-ంAనను, జj® నయ	కN���న Jయ�" మ�టలను V"ã%Sంపక,
ప#S��xz త4య	 �ేవ�" శ�INయ	 కనుపరచు దృ�ాC ంతమ	లTE V"ã%SంAJ".
6666 ప#Sప�రFÞ లsౖన9ా#S మధ� జj® నమ	ను బ¢¥�ంచుచుTx`మ	, అ�� PÀ లkక
జj® నమ	 �ాదు, "రరÍక;లsౖ ��వ�చున` PÀ లk�ా¥��ారFల జj® నమ	ను �ాదు%ా"
7777 �ేవ�" జj® నమ	 మర4���నటBC %ా బ¢¥�ంచుచుTx`మ	; ఈ జj® నమ	
మరF%?rయ	ం(ెను. జగదుతuJN �I మ	ందు%ాTE �º"" �ేవ�డ� మన మ ©̈మ
"!తNమ	 "య!ం�ెను. 8888 అ�� లk�ా¥��ారFలలk ఎవ"�I" �ె>యదు; అ��
9ా#S�I �ె>Zి య	ం(fనPQడల మ ©̈మ�స�ర�1ియగ	 పKభ	వ�ను Zిల;వ
9Eయక ��Pయ	ందురF. 9999 ఇందును గ�#Sd�ేవ�డ� తను` 1LK!ంచు9ా#S��రక;
ఏV Zిదzపర�ెT° అV కంట-�I కనబడల�దు, �ెV�I Vనబడల�దు, మనుష�
హృదయమ	నక; %�చరమ	�ాల�దు అ" 9Kా యబ(fయ	న`��. 10101010 మన�?r�ే
�ేవ�డ� 9ాట-" తన ఆత4వలన బయల;పరA య	Tx`డ�; ఆ ఆత4 అ"`ట-",
�ేవ�" మర4మ	లను కcడ ప#SWó¥�ంచుచుTx`డ�. 11111111 ఒక మనుషp�"
సంగతpల; అత"లkనున` మను�ా�త4�³ %ా" మనుషp�లలk మ#S ఎవ"�I
�ె>య	ను? ఆల�%³ �ేవ�" సంగతpల; �ేవ�" ఆత4�³ %ా" మ#S ఎవ"�I"



�ె>యవ�. 12121212 �ేవ�"వలన మనక; దయ�ేయబ(fన9ాట-" �ె>Zి��నుట�?r
మనమ	 ల��I�ాత4ను �ాక �ేవ�" ±దwనుం(f వచుd ఆత4ను
��ం��య	Tx`మ	. 13131313 మనుష�జj® నమ	 TEరFuమ�టల�� %ాక ఆత4
సంబంధ���న సంగతpలను ఆత4 సంబంధ���న సంగతpల�� స#Sచూచుచు, ఆత4
TEరFu మ�టల�� �ట-" గ�#SdP� �¤మ	 బ¢¥�ంచుచుTx`మ	. 14141414 పKకృJ
సంబం¥�PQ�న మనుషp�డ� �ేవ�" ఆత4 Vషయ మ	లను అం%§క#Sంపడ�, అV
అత"�I 9:ఱ�Ã తనమ	%ా ఉన`V, అV ఆ�x4నుభవమ	�ేతTE V9EAంపదగ	ను
గనుక అతడ� 9ాట-" గ\ ©̈ంపజjలడ�. 15151515 ఆత4సంబం¥�PQ�న9ాడ� అ"` ట-"
V9EAంచును %ా" అత(ెవ"�ేతT:ౖనను V9EAంప బడడ�. 16161616 పKభ	వ�
మనసుqను ఎ#S%S ఆయనక; బ¢¥�ంపగల9ా(ెవడ�? మన����ే �×\సుN  మనసుq
క>%Sన9ారమ	.

1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం���� ºయ	లక; 3ºయ	లక; 3ºయ	లక; 3ºయ	లక; 3

1111 స�దరFల�#ా, ఆత4సంబంధులsౖన మనుషp�ల�� మ�టల�(fనటB6  TEను ]��
మ�టల�డల�క ��J". శ#§ర సంబంధులsౖన మనుషp�ల� అ"య	, �×\సుN నందు
పZిëడiల� అ"య	, ]�� మ�టల�డవలZివ�ెdను. 2222 అపuట-లk ]క; బలమ	
�xలక��Pనందున �ాల��TE !మ	4ను 12ంAJ"%ా" అన`మ	�� !మ	4ను
12ంచల�దు. ]#Sంకను శ#§రసంబంధులsౖ య	ండ�టవలన ఇప�డ�ను ]రF

బల ß̈నులsౖ ¸ 3333 ]లk అసూయయ	 కలహమ	ను ఉండ%ా ]రF శ#§ర
సంబంధులsౖ మనుష� #§J%ా నడ�చు��ను9ారF �ా#ా? 4444 ఒకడ� TEను �êల;
9ాడను, మ#S±కడ�TEను అ��లk6 9ాడను, అ" �ెప� నప�డ� ]రF



పKకృJసంబంధులsౖన మనుషp�ల; �ా#ా? 5555 అ��లk6  ఎవడ�? �êలsవడ�?
ప#S�xరక;ల� గ�x. ఒ��� క�#S�I పKభ	వనుగ\ ©̈ంAన పK�ారమ	 9ా#S �x�#ా ]రF
Vశ�ZింAJ#S 6666 TEను Txట-J", అ��లk6  ళØ6  ��Z2ను, వృ��z  కల;గజ³Zిన 9ాడ�
�ేవ�(ే 7777 �ాబట-C  వృ��z  కల;గజ³య	 �ేవ�"లkTE %ా", TxటB9ా"లkT:ౖనను ళØ6
��య	9ా"లkT:ౖనను ఏ!య	ల�దు. 8888 TxటB9ాడ�ను ళØ6 ��య	9ాడ�ను
ఒక�టä. పKJ 9ాడ� �xను �ేZిన కషCమ	��ల�� yతమ	 ప�చుd��నును. 9999 �¤మ	
�ేవ�" జతప"9ార��� య	Tx`మ	; ]రF �ేవ�" వ�వ¯ాయమ	ను �ేవ�"
గృహమ	T:ౖ య	Tx`రF. 10101010 �ేవ�డ� Txకనుగ\ ©̈ంAన కృప��ప�న TEను TEరu#S
PQ�న hలu�ారF"వలs ప�Tx��9EZిJ", మ#S±కడ� �x" ]ద కటBC చుTx`డ�;
పKJ9ాడ� �x"]ద ఏల�గ	 కటBC చుTx`(ో జjగ\తN %ా చూచు ��నవలsను. 11111111
9Eయబ(fన�� తపu, మ#S±క ప�Tx�� ఎవడ�ను 9EయTEరడ�; ఈ ప�Tx��
P�సు �×\ZLN . 12121212 ఎవ(ైనను ఈ ప�Tx��]ద బం%ారమ	, 9:ం(f, 9:లగల #ాళØ6 , కఱÃ ,
గ(fi , ��య��ాల; nదలsౖన9ాట-�� కట-CనPQడల, 13131313 9ా" 9ా" ప" కనబడ�ను,
ఆ ��నమ	 �x"" �ేటపరచును, అ�� అ%S`�ేత బయల; పరచబడ�ను. మ#Sయ	
9ా" 9ా" ప" PQట-C�ో �x"" అ%S`P� ప#§�fంచును. 14141414 ప�Tx��]ద ఒకడ�
కట-Cన ప" ">AనPQడల 9ాడ� yతమ	 ప�చుd ��నును. 15151515 ఒక" ప"
�ా>d9Eయబ(fన PQడల 9ా"�I నషCమ	 కల;గ	ను; అతడ� తనమటBC క;
ర�fంపబడ�ను %ా" అ%S`లk నుం(f త1ిuంచు��న`టBC  ర�fంపబడ�ను. 16161616 ]రF
�ేవ�" ఆలయ��� య	Tx`ర"య	, �ేవ�" ఆత4 ]లk
"వZించుచుTx`డ"య	 ]#?రFగ#ా? 17171717 ఎవ(ైనను �ేవ�" ఆలయమ	ను
�ాడ��ేZినPQడల �ేవ�డ� 9ా"" �ాడ��ేయ	ను. �ేవ�" ఆలయమ	



ప#S�దz��� య	న`��; ]రF ఆ ఆలయ��� య	Tx`రF. 18181818 ఎవడ�ను
తను`�xను ¹సపరచు��నకcడదు. ]లk ఎవ(ైనను ఈ లkకమందు �xను
జj® "న" అను��"న PQడల, జj® " అగ	నటBC  9:ఱ �Ã 9ాడ� �ావలsను. 19191919 ఈ లkక
జj® నమ	 �ేవ�" దృÌిC �I 9:ఱ �Ã తన�¤.జj® నులను 9ా#S క;య	�INలk ఆయన
పటBC ��నును; 20202020 మ#Sయ	జj® నుల ãచనల; వ�రÍమ	ల" పKభ	వ�నక; �ె>
య	ను అ" 9Kా యబ(fయ	న`��. 21212121 �ాబట-C  PQవడ�ను మను షp�లయందు
అJశPంపకcడదు; సమసNమ	ను ]V. 22222222 �êలsౖనను అ��లk6 PQ�నను,
�³âాPQ�నను, లkక���నను, yవ���నను, మరణ���నను,
పKసుN తమందున`VPQ�నను #ాబ¢వ�నVPQ�నను సమసNమ	ను ]9E. 23232323 ]రF
�×\సుN  9ారF; �×\సుN  �ేవ�"9ాడ�.

1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం���� ºయ	లక; 4ºయ	లక; 4ºయ	లక; 4ºయ	లక; 4

1111 ఈల�గ	న �×\సుN  ZLవక;లమ"య	, �ేవ�" మర4మ	ల Vషయమ	లk
గృహ"#ా�హక;లమ"య	 పKJ మనుషp�డ� మమ	4ను ´µVంపవలsను. 2222
మ#Sయ	 గృహ"#ా� హక;లలk పKJ9ాడ�ను నమ4క���న9ా(ై య	ండ�ట
అవశ�మ	. 3333 ] �ేతT:ౖనను, ఏ మనుషp�"�ేతT:ౖనను TEను Vమ#Sîంపబడ�ట
Txక; !�I�> అలu���న సంగJ; నను` TETE Vమ#Sîంచు��నను. 4444 Txయందు
Txక; ఏ �ోషమ	ను �ాన#ాదు; అPనను ఇందువలన Jమంతp డను%ా
ఎంచబడను, నను` Vమ#Sîంచు9ాడ� పKభ	9E. 5555 �ాబట-C  సమయమ	
#ాకమ	నుప�, అన%ా పKభ	వ� వచుd వరక;, �ే"" గ�#Sdయ	 ¬రFu ¬రdక;(f.
ఆయన అంధ �ారమంద> రహస�మ	లను 9:ల;గ	లk"�I �ెAd హృద



యమ	లలk" ఆలkచనలను బయల;పరచునప�డ�, పKJ 9ా"�I" త%Sన ��ప�
�ేవ�"వలన కల;గ	ను. 6666 స�దరFల�#ా, ]రF మమ	4ను చూA,
ల�ఖనమ	ల యందు 9Kా Zియ	న` సంగతpలను అJక\!ంపకcడద" TEరFd��",
]#tక" పmమ	న మ#S±క" ]ద ఉ��uంగక;ండ�నటB6 , ఈ మ�టల; ]
"!తN��� Tx ]దను అ��లk6 ]దను 12టBC ��" ¯ాదృశ�ర�పమ	%ా
�ె1ిuయ	Tx`ను. 7777 ఎందుకన%ా క; ఆ¥�క�మ	 కల;గ జ³య	9ా(ెవడ�? క;
క>%Sన 9ాట-లk పరF"వలన వ� ��ంద"�� ఏ��?��ం��య	ం(fయ	 ��ందనటBC
వ� అJశ PంపTEల? 8888 ఇ��వర�³ ]#³!య	 ��దువల�క తృప�N  లsౖJ#S, ఇ��
వర�³ ఐశ�ర�వంతpలsౖJ#S, మమ	4ను V(fA12ట-C  ]రF #ాàలsౖJ#S; అవ�ను,
�¤మ	ను ]��కcడ #ాàల మగ	నటB6  ]రF #ాàలగ	ట Txక; సం��ష�¤
గ�x? 9999 మరణదండన V¥�ంపబ(fన9ార���నటBC  �ేవ�డ� అ��సNల;ల ���న
మమ	4ను అంద#SకంటM కడపట ఉంAయ	Tx`డ" Txక; ��చుచున`��. �¤మ	
లkకమ	నక;ను �ేవదూతలక;ను మనుషp�లక;ను 9Eడ�క%ా నుTx`మ	. 10101010
�¤మ	�×\సుN  "!తNమ	 9:ఱ �Ã 9ారమ	, ]రF �×\సుN నందు బ	��zమంతpల;; �¤మ	
బల ß̈నులమ	, ]రF బలవంతpల;; ]రF ఘనుల;, �¤మ	 ఘన ß̈నులమ	. 11111111
ఈ గ(fయవరక; ఆక> దప�ల; గల9ారమ	, ��గంబరFలమ	; 1ి(fగ	దుw ల;
JనుచుTx`మ	; "ల;వర���న "9ాసమ	ల�క య	Tx`మ	; 12121212 స�హసNమ	ల��
ప"�ేZి కషCపడ�చుTx`మ	. "ం��ంప బ(fయ	 �ºVంచుచుTx`మ	;

©̈ంZింపబ(fయ	 ఓరFd ��నుచుTx`మ	; 13131313 దూÌింపబ(fయ	 బJమ�ల;��ను
చుTx`మ	 లkకమ	నక; మ	#S�I%ాను అంద#S�I 12ంట%ాను ఇపuట-వరక;
ఎంచబ(fయ	Tx`మ	. 14141414 !మ	4ను Zిగ	¶ పరచవలsన" �ాదు%ా" Tx 1ిKయ���న



1ిల6 ల" ]క; బ	��z�ెప�టక; ఈ మ�టల; 9Kా య	 చుTx`ను. 15151515 �×\సుN నందు
]క; ఉప�ేశక;ల; ప��9Eలమం�� య	న`ను తండ�K ల; అTEక;ల; ల�రF. 16161616 �×\సుN
P�సునందు సు9ారN �x�#ా TEను !మ	4ను కంట-" గనుక ]రF నను` ��>
నడ�చు��ను9ా#?r య	ండవలsన" !మ	4ను బJమ�ల;��నుచుTx`ను. 17171717
ఇందు"!తNమ	 పKభ	వ�నందు Txక; 1ిKయ	డ�ను నమ4క���న Tx క;మ�
రFడ�నగ	 J¹J" ] ±దwక; పం1ియ	Tx`ను. అతడ� �×\సుN నందు TEను
నడ�చు��ను Vధమ	ను, అన%ా పKJ సÍలమ	లkను పKJ సంఘమ	లkను TEను
బ¢¥�ంచు Vధమ	ను, ]క; జj® పకమ	 �ేయ	ను. 18181818 TEను ] ±దwక; #ాన"
అను��" ��ందరF��uంగ	చుTx`రF. 19191919 పKభ	వ� AతN����ే త�రలkTE ]±దwక;
వAd, ఉ��uంగ	చున` 9ా#S మ�టలను �ాదు 9ా#S శ�INTE �ె>Zి��ందును. 20202020
�ేవ�" #ాజ�మ	 మ�టల�� �ాదు శ�IN��TEయ	న`��. 21212121 ]#³�� �ÅరFచుTx`రF?
బ¿తNమ	�� TEను ]±దwక; #ావలsTx? 1LKమ��ను ¯ాJ�క���న మనసుq��ను
#ావలsTx?

1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం���� ºయ	లక; 5ºయ	లక; 5ºయ	లక; 5ºయ	లక; 5

1111 ]లk జjరత�మ	న`ద" వదంJ కలదు. ]లk ఒకడ� తన తం(fK ´µర�ను
ఉంచు��Tx`డట. అట-C  జjరత�మ	 అన�జనులలkT:ౖనను జరFగదు. 2222
ఇటB6 ం(fయ	, ]రF��uంగ	చుTx`#³ %ా" ]#?ంత మ�తKమ	 దుఃఖప(f PÀల�ట-
�ార�మ	 �ేZిన 9ా"" ]లkనుం(f 9:>9EZిన 9ారF �ారF. 3333 TEను
�ేహVషయ��� దూరమ	%ా ఉన`ను ఆత4Vషయ��� స]పమ	%ా ఉం(f,
]��కcడ ఉం(f నటBC %ాTE Pట-C  �ార�మ	 ఈల�గ	 �ేZిన9ా""గ�#Sd



P��వర�³ ¬రFu ¬#Sdయ	Tx`ను. 4444 ఏమన%ా, పKభ	9:ౖన P�సు ��నమందు
9ా" ఆత4 ర�fంపబడ�నటB6  శ#§#³చûల; నhంచుట�?r మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN
Txమమ	న ]రFను, 5555 Tx ఆత4య	 మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  బలమ	��
కc(f వAdనప�డ�, అట-C  9ా"" ¯ా�xనునక; అపu%Sంపవలsను. 6666 ]రF
అJశయపడ�ట మంA���ాదు. ప�>Zిన 1ిం(f ��ం�ె���నను మ	దwంతయ	
ప�>యజ³య	న" ]#?రFగ#ా? 7777 ]రF ప�>1ిం(f ల�"9ారF గనుక ��\ తNమ	దw
అవ�ట�?r ఆ �ాత�ైన ప�>1ిం(f" ¬Zి�ార9Eయ	(f. ఇం�ే �ాక �×\సుN  అను మన
ప¯ా� ప�వ� వ¥�ంపబ(ెను 8888 గనుక �ాత�ైన ప�>1ిం(f��T:ౖనను
దు#ా4ర¶తయ	 దుషCత�మ	నను ప�>1ిం(f��T:ౖనను �ాక;ండ, "�ా�పట�మ	ను
సత�మ	నను ప�>య" #tటMC�� పండ�గ ఆచ#Sంతమ	. 9999 జjరFల�� ¯ాంగత�మ	
�ేయవదw" Tx పJKకలk ]క; 9Kా Zియ	ంట-". 10101010 అP�ే ఈలkకప�
జjరFల��T:ౖనను, లkభ	ల��T:ౖనను, �ోచు��ను9ా#S��T:ౖనను,
Vగ\}#ాధక;ల��T:ౖనను, ఏమ�తKమ	ను ¯ాంగత�మ	 �ేయవదw" �ాదు; ఆల�%?r�ే
]రF లkకమ	లkనుం(f 9:È 11111111 ఇప�(ై�ే, స�దరF డనబ(fన 9ా(ెవ(ైనను
జjరFడ�%ా" లk�%ా" Vగ\ }#ాధక;డ�%ా" JటBC బ¢తp%ా" �xK గ	బ¢తp%ా"
�ోచు��ను9ాడ�%ా" అPయ	న`PQడల, అట-C9ా"�� ¯ాంగత�మ	
�ేయకcడదు భ	�ంపనుకcడద" ]క; 9Kా య	చుTx`ను. 12121212 9:ల;ప>9ా#S�I
¬రFu ¬రFdట Tx�³ల? 9:ల;ప>9ా#S�I �ేవ�(ే ¬రFu ¬రFdను%ా" 13131313 ]రF
లkపట-9ా#S�I ¬రFu ¬రFd9ారF గనుక ఆ దు#ా4రF¶ " ]లk నుం(f 9:>9Eయ	(f.

1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం���� ºయ	లక; 6ºయ	లక; 6ºయ	లక; 6ºయ	లక; 6



1111 ]లk ఒక"�I మ#S±క"]ద 9ా�జ?�మ	న`ప�డ� 9ాడ� ప#S�దుz లPQదుట
%ాక అJమంతpలPQదుట 9ా�జ?�మ�డ�టక; �ె%SంచుచుTx`(x? 2222 ప#S�దుz ల;
లkకమ	నక; ¬రFu ¬రFdదుర" ]#? రFగ#ా? ]వలన లkకమ	నక; ¬రFu
జరFగవలZి య	ండ%ా, !�I�> అలu ���న సంగతpలనుగ�#Sd ¬రFu ¬రFdటక;
]క; ãగ�త ల��x? 3333 మనమ	 �ేవదూతలక; ¬రFu ¬రFdదుమ" PQరF
గ#ా? ఈ yవన సంబంధ���న సంగతpలనుగ�#Sd మ#Sమ	ఖ�మ	%ా ¬రFu
¬రdవచుdను గ�x? 4444 �ాబట-C  PÀ yవన సంబంధ���న 9ా�జ?�మ	ల; ]క;
క>%Sన PQడల 9ాట-" ¬రFdటక; సంఘమ	లk తృణ÷క#Sంపబ(fన9ా#S"
కcరFdండబ¿టBC దు#ా? 5555 ]క; Zిగ	¶  #ావలsన" �ెప� చుTx`ను. ఏ!? తన
స�దరFల మధ�ను 9ా�జ?�మ	 ¬రdగల బ	��zమంతpడ� ]లk ఒక(ైనను
ల�(x? 6666 అP�ే స�దరFడ� స�దరF"]ద 9ా�జ?�మ�డ� చుTx`డ�, మ#S
అVWా�సుల PQదుటTE 9ా�జ?�మ�డ� చుTx`డ�. 7777 ఒక"]ద ఒకడ�
9ా�జ?�మ�డ�ట ]లk ఇపuట-�³ �³వలమ	 లkపమ	. అంతకంటM అTx�యమ	
స ©̈ంచుట �¤ల; �ా�x? �x"కంటM ] ¯�తpN ల నపహ#Sంపబడ"చుdట �¤ల;
�ా�x? 8888 అP�ే ]#³ అTx�యమ	 �ేయ	చుTx`రF, అపహ#SంచుచుTx`రF, ]
స�దరFల�³ PÀల�గ	 �ేయ	చుTx`రF. 9999 అTx�యసుÍ ల; �ేవ�"
#ాజ�మ	నక; 9ారసుల; �ాTEరర" ]క; �ె>య�x? ¹స��క;(f; జjరFలsౖనను
Vగ\ }#ాధక;లsౖనను వ���xరFలsౖనను ఆడం%Sతనమ	గల9ా #?rనను ప�రFష
సంãగ 10101010 �ొంగలsౖనను లkభ	లsౖనను �xK గ	 బ¢తpలsౖనను దూషక;లsౖనను
�ోచు��ను9ా#?rనను �ేవ�" #ాజ�మ	నక; 9ారసుల; �ాTEరరF. 11111111 ]లk ��ందరF
అట-C9ా#?r య	ంట-#S %ా", పKభ	9:ౖన P�సు �×\సుN  Txమమ	నను మన �ేవ�"



ఆత4యందును ]రF కడ�గబ(f, ప#S�దzపరచబ(fన9ా#?r Jమంతpల;%ా ¬రd
బ(fJ#S. 12121212 అ"`ట-యందు Txక; ¯ా�తంతK~మ	 కలదు%ా" అ"`య	
�ేయద%SనV �ావ�. అ"`ట-యందు Txక; ¯ా�తంతK~మ	 కలదు%ా" TEను
�ే"�ేతను లkపరచు ��నబడTUల6 ను. 13131313 ´¢జనప�xరÍమ	ల; కడ�ప�నక;ను
కడ�ప� ´¢జనప�xరÍమ	లక;ను "య!ంపబ(f య	న`V; �ేవ�డ� �x""
9ాట-" Txశనమ	 �ేయ	ను. �ేహమ	 జjరత�మ	 "!తNమ	 �ాదు %ా",
పKభ	వ� "!తN�¤; పKభ	వ� �ేహమ	 "!తN�¤. 14141414 �ేవ�డ� పKభ	వ�ను ల�12ను;
మనలను కcడ తన శ�INవలన ల�ప�ను. 15151515 ] �ేహమ	ల; �×\సుN నక;
అవయవమ	లsౖ య	న`వ" ]#?రFగ#ా? TEను �×\సుN ±క� అవయవమ	లను
¬Zి��" 9Eశ�±క� అవయవ మ	ల;%ా �ేయ	దుTx? అ�ెంతమ�తKమ	ను
తగదు. 16161616 9Eశ��� క>Zి��ను9ాడ� �x"�� ఏక�ేహ��� య	Tx`డ" ]#?రFగ#ా?
9ా#SదwరF ఏకశ#§ర��� య	ందురF అ" ¹ÌL �ెప�చుTx`డ� గ�x? 17171717 అటBవలs
పKభ	వ��� క>Zి��ను9ాడ� ఆయన�� ఏ�ాత4PQ� య	Tx`డ�. 18181818
జjరత�మ	నక; దూరమ	%ా �ా#S��వ�(f. మనుషp�డ� �ేయ	 పKJ �ాపమ	ను
�ేహమ	నక; 9:ల;పల ఉన`�� %ా" జjరత�మ	 �ేయ	9ాడ� తన ¯�ంత శ#§ర
మ	నక; }"కరమ	%ా �ాపమ	 �ేయ	చుTx`డ�. 19191919 ] �ేహమ	 �ేవ�"వలన
]క; అనుగ\ ©̈ంపబ(f, ]లkనున` ప#S��xz త4క; ఆలయ��� య	న`ద"
]#?రFగ#ా? ]రF ] ¯�తpN  �ారF, 20202020 Vల;వ12ట-C  ��నబ(fన9ారF గనుక ]
�ేహమ	�� �ేవ�" మ ©̈మపరచు(f.

1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం���� ºయ	లక; 7ºయ	లక; 7ºయ	లక; 7ºయ	లక; 7



1111 ]రF 9Kా Zిన9ాట-Vషయమ	: ZీN �" మ	టCక;ండ�ట ప�రFషp"�I �¤ల;. 2222
అPనను జjరత�మ	ల; జరFగ	 చున`ందున పKJ9ా"�I ¯�ంత´µర�
య	ండవలsను, పKJ ZీN ��I ¯�ంతభరN య	ండవలsను. 3333 భరN ´µర�క;ను ఆల�గ	నTE
´µర� భరNక;ను 9ా#S 9ా#S ధర4మ	ల; నడ�ప వలsను. 4444 భరN�³%ా" ´µర�క; తన
�ేహమ	12ౖ" అ¥��ారమ	 ల�దు; ఆల�గ	న ´µర��³ %ా" భరNక; తన �ేహమ	12ౖ"
అ¥��ారమ	 ల�దు. 5555 �Kా రÍన�ేయ	టక; ]క; ¯ావ�ాశమ	 కల;గ	నటB6
��ంత�ాలమ	వరక; ఉభయ	ల సమ4J ��ప�నTE తపu, ఒక#STUకరF
ఎడబµయక;(f; ]రF మనసుq "ల;పల�క��Pనప�డ� ¯ా�xను !మ	4ను
Wó¥�ంపక;ండ�నటB6  J#S%S క>Zి��ను(f. 6666 ఇ�� Tx ©̈��ప�ేశ�¤%ా" ఆజ® �ాదు;
మనుషp�లందరF Txవలs ఉండ %�రFచుTx`ను. 7777 అPనను ఒక(ొక
Vధమ	నను మ#S ±కడ� మ#S±క Vధమ	నను పKJ మనుషp�డ� తన
క;న` కృ�ావరమ	ను �ేవ�"వలన ��ం��య	Tx`డ�. 8888 Txవలsనుండ�ట 9ా#S�I
�¤ల" 12ం(f6 �ా"9ా#S��ను Vధవ#ాండK��ను �ెప�చుTx`ను. 9999 అP�ే మనసుq
"ల;పల�"PQడల 12ం(f6 �ేZి��నవచుdను; �ామతప�N లగ	ట కంటM 12ం(f6 �ేZి��నుట
�¤ల;. 10101010 మ#Sయ	 12ం(f6 PQ�న 9ా#S�I TEను �ాదు పKభ	9E ఆజj® 1ించున�ేమన%ా,
´µర� భరNను ఎడబµయకcడదు. 11111111 ఎడబµZినPQడల 12ం(f6 �ేZి��నక;ండవలsను;
ల��x, తన భరN�� సమ�¥xన పడవలsను. మ#Sయ	 భరN తన ´µర�ను ప#Sత��ంప
కcడదు. 12121212 పKభ	వ� �ాదు TETE త�I�న9ా#S�� �ెప�న �ేమన%ాఏ
స�దరF"�?rనను అVWా�సు#ాలsౖన ´µర� య	ం(f, ఆ�� అత"�� �ాప�రమ	
�ేయ "షCప(fన PQడల, అతడ� ఆ��ను ప#Sత��ంపకcడదు. 13131313 మ#Sయ	 ఏ
ZీN ��?rనను అVWా�ZిPQ�న భరNయ	ం(f, ఆ���� �ాప�రమ	�ేయ "షCప(fనPQడల,



ఆ�� అత" ప#Sత� �ంపకcడదు. 14141414 అVWా�ZిPQ�న భరN ´µర�నుబట-C  ప#S�దz
పరచబడ�ను; అVWా�సు#ాలsౖన ´µర� VWా�ZిPQ�న భరNనుబట-C
ప#S�దzపరచబడ�ను. ల�"PQడల ] 1ిల6 ల; అపVతpK లsౖ య	ందురF, ఇప� 15151515
అP�ే అVWా�ZిPQ�న9ాడ� ఎడబµZిన ఎడబµయ వచుdను; అట-C
సందర»మ	లలk స�దరF"�?rనను స� ద#S�?rనను "రËంధమ	 ల�దు.
సమ�¥xనమ	%ా ఉండ�టక; �ేవ�డ� మనలను 1ి> 16161616 ఓ ZీN �,  భరNను
ర�fం�ెద9Ù ల��ో �³! �ె>య	ను? ఓ ప�రFషp(x,  ´µర�ను ర�fం�ెద9Ù ల��ో
�³! �ె>య	ను? 17171717 అP�ే పKభ	వ� పKJ9ా"�I ఏZిÍJ "య!ం�ెT°, �ేవ�డ�
పKJ9ా"" ఏZిÍJయందు 1ి>�ెT°, ఆ ZిÍJయం�ే నడ�చు��నవలsను; ఈ పK�ార�¤
సంఘమ	ల"`ట-లk "య!ంచుచుTx`ను. 18181818 సున`J ��ం��న9ా(ెవ(ైనను
1ిల;వబ(ెTx? అతడ� సున`J ��%tటBC ��నవలదు; సున`J
��ంద"9ా(ెవ(ైనను 1ిల;వబ(ెTx? సున`J ��ందవలదు. 19191919 �ేవ�" ఆజ®లను
అనుస#SంచుటP� మ	ఖ�మ	 %ా" సున`J ��ందుటయందు ఏ!య	 ల�దు,
సున`J ��ందక ��వ�టయందు ఏ!య	ల�దు. 20202020 పKJ9ాడ� ఏ ZిÍJలk
1ిల;వబ(ెT° ఆ ZిÍJలkTE య	ండవలsను. 21212121 �xసుడ9:ౖ య	ండ%ా
1ిల;వబ(fJ9ా? Aంతపడవదుw  %ా" స�తంతpK డవగ	టక; శ�IN క>%SనPQడల,
స�తంతpK డవగ	ట మ#S మంA��. 22222222 పKభ	వ�నందు 1ిల;వబ(fన �xసుడ�
పKభ	వ�వలన ¯ా�తంతK~మ	 ��ం��న9ాడ�. ఆ పK�ార�¤ స�తంతpK (ైయ	ం(f
1ిల;వబ(fన9ాడ� �×\సుN  �xసుడ�. 23232323 ]రF Vల;వ12ట-C  ��నబ(fన9ారF గనుక
మనుషp�లక; �xసుల; �ాక;(f. 24242424 స�దరFల�#ా, పKJ మనుషp�డ�ను
ఏZిÍJలk 1ిల;వబడ�T° ఆ ZిÍJలkTE �ేవ�"�� సహ9ాసమ	 క>%S ఉండవలsను.



25252525 కన�కల Vషయ���, పKభ	వ�±క� ఆజ® TEను ��ందల�దు %ా"
నమ4క���న9ాడT:ౖ య	ండ�టక; పKభ	వ� వలన క"కరమ	 ��ం��న9ాడT:ౖ Tx
�xతuర�మ	 �ెప� చుTx`ను. 26262626 ఇపuట- ఇబËం��"బట-C  ప�రFషpడ� �xనున`
ZిÍJలkTE య	ండ�ట �¤ల" తలంచుచుTx`ను. 27272727 ´µర�క; బదుz డ9:ౖ య	ంట-9ా?
Vడ�దల �Åరవదుw . ´µర�ల�క V(f%ానుంట-9ా? V9ాహమ	 �Åరవదుw . 28282828
అPనను వ� 12ం(f6 �ేZి��"నను �ాపమ	 ల�దు, కన�క 12ం(f6 �ేZి ��"నను
ఆ��క; �ాపమ	 ల�దు; అP�ే అట-C9ా#S�I శ#§రసంబంధ���న శ\మల; కల;గ	ను;
అV ]క; కల;గ క;ండ 29292929 స�దరFల�#ా, TEను �ెప�న�ే మన%ా, �ాలమ	
సంక;Aత��� య	న`�� గనుక ఇక]దట ´µర�ల; క>%Sన9ారF ´µర�ల;
ల�నటBC ను 30303030 ఏడ�d9ారF ఏడ�నటBC ను సం��షపడ�9ారF సం��ష పడనటBC ను
��ను9ారF �xమ	 ��"న�� తమ�� �ానటBC ను 31313131 ఈ లkకమ	 అనుభVంచు9ారF
అ!తమ	%ా అనుభVంప నటBC ను ఉండవలsను; ఏలయన%ా ఈ లkకప� నటన
గJంచుచున`��. 32323232 ]రF Aంతల�" 9ా#?r య	ండవలsన" �ÅరFచుTx`ను.
12ం(f6 �ా"9ాడ� పKభ	వ�ను ఏల�గ	 సం��ష12టCగలన" పKభ	వ� Vషయ���న
�ార�మ	లను గ�#Sd AంJంచుచుTx`డ�. 33333333 12ం(f6 PQ�న9ాడ� ´µర�ను ఏల�గ	
సం��ష12టCగలన" లkకVషయ���న9ాట-" గ�#Sd AంJంచుచుTx`డ�. 34343434
అటBవలsTE 12ం(f6 �ా" ZీN �య	 కన�కయ	 �xమ	 శ#§రమందును ఆత4యందును
పVతpK #ాండKPయ	ండ�టక; పKభ	వ� Vషయ���న �ార�మ	లనుగ�#Sd
AంJంచుచుందురF %ా" 12ం(f6  PQ� 35353535 ]క; ఉ#S±డiవలsన" �ాదు%ా" ]రF
ãగ� పKవరNనులsౖ, �¾ందర P�!య	 ల�క పKభ	వ� స"`¥xన వరNనులsౖ
య	ండవలsన" P�� ] పKãజనమ	 "!తN�¤ �ెప�చుTx`ను. 36363636 అP�ే



ఒక" క;మ�#?Nక; ఈడ� !ంA��Pన PQడలను, ఆ��క; V9ాహమ	
�ేయవలZివAdన PQడలను, ఆ��క; V9ా హమ	 �ేయక��వ�ట ãగ����న��
�ాద" ఒకడ� తలంAన PQడలను, అతడ 37373737 ఎవ(ైనను తన క;మ�#?Nక;
12ం(f6 �ేయ నవసరమ	ల�కయ	ం(f, అతడ� ZిÍ రAతpN డ�ను, తన ఇషC  పK�ారమ	
జరFప శ�INగల9ాడ�T:ౖ, ఆ��ను V9ాహమ	ల�క;ండ ఉంచవలsన" తన
మనసుqలk "శdPంచు��"న PQడల బµగ	%ా పKవ#SNంచుచుTx`డ�. 38383838 �ాబట-C
తన క;మ�#?Nక; 12ం(f6 �ేయ	9ాడ� బµగ	%ా పKవ#SNంచు చుTx`డ�, 12ం(f6
�ేయ"9ాడ� మ#S బµగ	%ా పKవ#SNంచు చుTx`డ�. 39393939 ´µర� తన భరN
బK���Iయ	న`ంత�ాలమ	 బదుz #ాలsౖయ	ండ�ను, భరN మృJ��ం��నPQడల ఆ��
�IషC���న9ా"" 12ం(f6  �ేZి��నుటక; స�తంతpK #ాలsౖ య	ండ�ను%ా" పKభ	వ�
నందు మ�తK�¤ 12ం(f6 �ేZి��న వలsను. 40404040 అP�ే ఆ�� Vధవ#ాల;%ా
ఉం(fనటCPన మ#S ధను�#ాల" Tx అ��Kా యమ	. �ేవ�" ఆత4Txక;ను
క>%Sయ	న`ద" తలంచు��నుచుTx`ను.

1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం���� ºయ	లక; 8ºయ	లక; 8ºయ	లక; 8ºయ	లక; 8

1111 Vగ\హమ	లక; బ>%ా అ#SuంAన9ాట- Vషయమ	: మనమందరమ	
జj® నమ	గల9ారమ" PQరFగ	దుమ	. జj® నమ	 ఉ��uంగజ³య	ను %ా" 1LKమ
�³మ��వృ��z  కల;గజ³య	ను. 2222 ఒకడ� తన�³���నను �ె>య	నను��" య	ంటä,
�xను �ె>Zి��నవలZినటBC  ఇంకను ఏ!య	 �ె>Zి��"న9ాడ� �ాడ�. 3333 ఒకడ�
�ేవ�" 1LK!ంAన PQడల అతడ� �ేవ�"�I ఎరF�?rన9ా(ే. 4444 �ాబట-C  Vగ\హ
మ	లక; బ>%ా అ#SuంAన9ాట-" Jనుట Vషయమ	 : లkకమందు Vగ\హమ	



వట-Cద"య	, ఒక�(ే �ేవ�డ� తపu 9E#tక �ేవ�డ� ల�డ"య	 ఎరFగ	దుమ	. 5555
�ేవతలన బ(fన9ారFను పKభ	వ�లనబ(fన9ారFను అTEక;ల;Tx`రF. 6666
ఆ�ాశమం�ైనను భ�!]దT:ౖనను �ేవతలనబ(fనV య	న`ను, మనక;
ఒక�(ే �ేవ�డ�Tx`డ�. ఆయన తం(fK; ఆయననుం(f సమసNమ	ను క>%?ను;
ఆయన "!తNమ	 మనమ	Tx`మ	. మ#Sయ	 మనక; పKభ	వ� ఒక�(ే; ఆయన
P�సు�×\సుN ; ఆయన�x�#ా సమసNమ	ను క>%?ను; మనమ	 ఆయన�x�#ా
క>%Sన9ారమ	. 7777 అP�ే అంద#Sయందు ఈజj® నమ	 ల�దు. ��ంద#S��వరక;
Vగ\హ మ	ను ఆ#ా¥�ంAన9ారF గనుక �xమ	 భ	�ంచు ప�xరÍమ	ల;
Vగ\హమ	నక; బ> Pయ�బ(fనవ" PQంA భ	�ంచుదురF; 8888 ´¢జనమ	నుబట-C
�ేవ�" PQదుట మనమ	 ��ప���ందమ	; Jనక��Pనందున మనక;
తక;�వల�దు, J"నందున మనక; ఎక;�వల�దు. 9999 అPనను ]క;
క>%Sయ	న` PÀ¯ా�తంతK~మ	వలన బల ß̈నులక; అభ�ంతరమ	 కల;గక;ండ
చూచు��ను(f. 10101010 ఏలయన%ా జj® నమ	గల వ� Vగ\}లయమందు
´¢జనపం�IN" కcరFdండ%ా ఒకడ� చూAనPQడల, బల ß̈న���న మన ¯ాq�fగల
అతడ� Vగ\హమ	లక; బ> Pయ�బ(fన ప�xరÍమ	లను Jనుటక; ¥ైర�మ	
�ెచుd��నును గ�x? 11111111 అందువలన ఎవ"��రక; �×\సుN  చ"��PQT° ఆ బల ß̈ను
(ైన ఆ  స�దరFడ�  జj® నమ	నుబట-C  నhంచును. 12121212 ఈల�గ	
స�దరFలక; V#�ధమ	%ా �ాపమ	 �ేయ	ట వలనను, 9ా#S బల ß̈న���న
మన¯ాq�f" TU1ిuంచుట వలనను, ]రF �×\సుN నక; V#�ధమ	%ా �ాపమ	 �ేయ	
9ారగ	చుTx`రF. 13131313 �ాబట-C  ´¢జనప�xరÍమ	వలన Tx స�దరF"�I
అభ�ంతరమ	 క>%SనPQడల, Tx స�దరF"�I అభ�ంతరమ	



కల;గజ³యక;ండ�ట�?r TET:న`ట-�I" మ�ంసమ	 Jనను.

1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం���� ºయ	లక; 9ºయ	లక; 9ºయ	లక; 9ºయ	లక; 9

1111 TEను స�తంతpK డను �ాTx? TEను అ��సNల;డను �ాTx? మన పKభ	9:ౖన
P�సును TEను చూడల��x? పKభ	వ�నందు Txప"�I ఫలమ	 ]రF �ా#ా? 2222
ఇతరFలక; TEను అ��సNల;డను �ాక��Pనను ]మటBC �?rనను అ��సNల;డT:ౖ
య	Tx`ను. పKభ	వ�నందు Tx అ��సNలత� మ	నక; మ	దK%ా ఉన`9ారF ]#³
�ా#ా? 3333 నను` Vమ#Sîంచు9ా#S�I TEను �ెప�సమ�¥xన!�ే. 4444 Jనుటక;ను
�xK గ	టక;ను మ�క; అ¥��ారమ	 ల��x? 5555 త�I�న అ��సNల;లవలsను,
పKభ	వ�±క� స�దరFలవలsను, �³âావలsను VWా�సు#ాలsౖన ´µర�ను
9:ంటబ¿టBC ��" JరFగ	టక; మ�క; అ¥��ారమ	ల��x? 6666 మ#Sయ	 ప"
�ేయక;ండ�టక; TEనును బర`బµయ	 మ�తK�¤ అ¥��ారమ	 ల�" 9ారమ�? 7777
ఎవ(ైనను తన ¯�ంత ఖరFd 12టBC ��" దండ�లk ��ల;వ� �ేయ	Tx? �xK m��ట9EZి
�x" ఫలమ	 Jన"9ా(ెవడ�? మందను �ాA మంద �ాల; �xK గ"9ా(ెవడ�? 8888
ఈ మ�టల; లk�ా�xరమ	ను బట-C 2 �ెప�చుTx`Tx? ధర4WాసN �మ	కcడ �ట-"
�ెప� చున`��గ�x? 9999 కళ6మ	 �¾K క;�చున` PQదుw 3 మ�J�I Aక�మ	 12టCవదుw
అ" ¹ÌL ధర4WాసN �మ	లk 9Kా యబ(fయ	న`��. �ేవ�డ� ఎడ6 ��రక;
V�x#SంచుచుTx`(x? 10101010 �³వలమ	 మన��రక; �º"" �ెప�చుTx`(x? అవ�ను,
మన��ర�³ గ�x PÀ మ�ట 9Kా యబ(ెను? ఏలయన%ా, దును`9ాడ� ఆశ��
దున`వలsను, కళ6మ	 �¾K �I�ంచు9ాడ� పంటలk �ాల;��ందుదునను ఆశ��
�¾K �I�ంపవలsను. 11111111 ]��రక; ఆత4సంబంధ���నV �¤మ	 VJNయ	ండ%ా



]వలన శ#§రసంబంధ���న ఫలమ	ల; �ÅZి��నుట %tపu �ార�మ�? 12121212
ఇతరFలక; ] 12ౖ" PÀ అ¥��ారమ	లk �ాల; క>%SనPQడల మ�క; ఎక;�వ
కలదు గ�x? అP�ే �¤మ	 ఈ అ¥��ారమ	ను V"ã%Sంచు��నల�దు; �×\సుN
సు9ారNక; ఏ అభ�ంతర���నను కల;గజ³యక;ండ�ట�?r అ"`ట-"
స ©̈ంచుచుTx`మ	. 13131313 ఆలయకృత�మ	ల; జ#S%Sంచు9ారF ఆలయమ	వలన
yవనమ	 �ేయ	చుTx` ర"య	, బ>1ీఠమ	TUదw  క"12టBC ��"య	ండ�9ారF బ>
1ీఠమ	�� �ా>9ా#?r య	Tx`ర"య	 ]#?రFగ#ా? 14141414 ఆల�గ	న సు9ారN
పKచు#Sంచు9ారF సు9ారNవలన yVంపవలsన" పKభ	వ�"య!ంAయ	Tx`డ�. 15151515
TET:ౖ�ే �ట-లk �ే"T:ౖనను V"ã%Sంచు��నల�దు; ]రF TxPQడల PÀల�గ	న
జరFపవలsన" ఈ సంగతpల; 9Kా యనుల�దు. ఎవ(ైనను Tx అJశయమ	ను
"రరÍకమ	 �ేయ	టకంటM Txక; మరణ�¤ �¤ల;. 16161616 TEను సు9ారNను పKకట-ంచు
చున`ను Txక; అJశయ�ారణమ	ల�దు. సు9ారNను పKకట-ంపవలZిన ´µరమ	
Tx]ద ¹పబ(fయ	న`��. అã�, TEను సు9ారNను పKకట-ంపక ��PనPQడల
Txక; శ\మ. 17171717 ఇ�� TE"షCప(f �ేZినPQడల Txక; yతమ	 �ొరక;ను.
ఇషCపడక��Pనను గృహ"#ా�హకత�మ	 Txక; అపu%Sంపబ(ెను. 18181818 అట6 P�ే
Txక; yత�¤!? TEను సు9ారNను పKకట-ంచునప�డ� సు9ారNయందు Txక;న`
అ¥��ారమ	ను ప�రÞమ	%ా V"ãగ పరచు��నక;ండ సు9ారNను ఉAతమ	%ా
పKకట-ంచుటP� Tx yతవ 19191919 TEను అంద#S Vషయమ	 స�తంతpK డT:ౖ య	న`ను
ఎక;�వమం��" సం�ా��ంచు��నుట�?r అంద#S�I" నను` TETE �xసు"%ా
�ేZి��ంట-". 20202020 య�దులను సం�ా��ంచు��నుటక; య�దులక; య�దు"వలs
ఉంట-". ధర4WాసN �మ	నక; లkబ(fన9ా#S" సం�ా��ంచు��నుటక; TEను



ధర4WాసN �మ	నక; లkబ(fన9ాడను �ాక��Pనను, ధర4WాసN �మ	నక;
లkబ(fన9ా"వలs ఉంట-". 21212121 �ేవ�" Vషయ��� ధర4WాసN �మ	 ల�"9ాడను �ాను
%ా" �×\సుN  Vషయ��� ధర4WాసN �మ	నక; లkబ(fన9ాడను. అPనను ధర4WాసN �మ	
ల�"9ా#S" సం�ా��ంచు��నుటక; ధర4WాసN �మ	 ల�"9ా#S�I ధర4WాసN �మ	
ల�"9ా"వలsఉంట-". 22222222 బల ß̈నులను సం�ా��ంచు��నుటక; బల ß̈నులక; బల

ß̈నుడT:ౖJ". ఏ Vధమ	�ేతT:ౖనను ��ంద#S" ర�fంపవలsన" అంద#S�I
అ"`Vధమ	ల 9ాడT:ౖయ	Tx`ను. 23232323 మ#Sయ	 TEను సు9ారNలk 9ా#S��
�ా>9ాడనగ	ట�?r �x"��ర�³ సమసNమ	ను �ేయ	చుTx`ను. 24242424 పం�ెప�
రంగమందు పరF%?తpN 9ారందరF పరF%?తpN దురF%ా" ±క�(ే బహÑమ�నమ	
��ందున" ]క; �ె>య�x? అటBవలs ]రF బహÑమ�నమ	 ��ందునటB6 %ా
పరF%?తpN (f. 25252525 మ#Sయ	 పం�ెమందు ��#ాడ� పKJ9ాడ� అ"`
Vషయమ	లయందు !తమ	%ా ఉండ�ను. 9ారF mయమగ	 �I#§టమ	ను
��ందుటక;ను, మన����ే అmయమగ	 �I#§టమ	ను ��ందుటక;ను !తమ	%ా
ఉTx`మ	. 26262626 �ాబట-C  TEను గ	#S చూడ"9ా"వలs పరF%?తpN  9ాడను�ాను, 27272727
%ా>" ��ట-CనటBC  TEను ��టµ6 డ�ట ల�దు %ా" ఒక9Eళ ఇతరFలక; పKకట-ంAన
తరF9ాత TETE భKషpC డT:ౖ ��దుTE¹ అ" Tx శ#§రమ	ను నలగ%tట-C , �x""
లkపరచు��నుచుTx`ను.

1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం���� ºయ	లక; 10ºయ	లక; 10ºయ	లక; 10ºయ	లక; 10

1111 స�దరFల�#ా, PÀ సంగJ ]క; �ె>య క;ండ�ట Tx�IషCమ	ల�దు.
అ�ేదన%ా, మన 1ితరFలందరF �¤ఘమ	�I\ంద నుం(f#S. 9ారందరFను



సమ	దKమ	లk నడA��P#S; 2222 అందరFను ¹ÌLను బట-C  �¤ఘమ	లkను
సమ	దKమ	లkను బµ1ిN స4మ	 ��ం��#S; 3333 అందరF ఆత4 సంబంధ���న ఒ�³
ఆ}రమ	ను భ	�ంA#S; 4444 అందరF ఆత4 సంబంధ���న ఒ�³ �ాయమ	ను
�ానమ	 �ేZి#S. ఏల యన%ా తమ	4ను 9:ంబ(fంAన ఆత4సంబంధ���న
బండలk"�� �xK %S#S; ఆ బండ �×\ZLN . 5555 అP�ే 9ా#Sలk ఎక;�వమం��
�ేవ�"�IషpC ల;%ా ఉండక��P#S గనుక అరణ�మ	లk సంహ#Sంపబ(f#S. 6666 9ారF
ఆhంAన పK�ారమ	 మనమ	 �ెడi9ాట-" ఆhంచక;ండ�నటB6  ఈ సంగతpల;
మనక; దృ�ాC ంతమ	ల;%ా ఉన`V. 7777 జనుల; Jనుటక;ను �xK గ	టక;ను
కcరFdం(f,ఆడ�టక; ల�A#S. అ" 9Kా యబ(fనటB6  9ా#Sలk ��ంద#Sవలs ]రF
Vగ\}#ాధక;లsౖ య	ండక;(f. 8888 మ#Sయ	 9ా#Sవలs మనమ	 వ��చ#Sంపక
య	ందమ	; 9ా#Sలk ��ందరF వ��చ#SంA నందున ఒక���నమ	నTE PరFవ��
మ�డ�9Eలమం�� కc>#S. 9999 మనమ	 పKభ	వ�ను Wó¥�ంపక య	ందమ	; 9ా#Sలk
��ందరF Wó¥�ంA సరuమ	లవలన నhంA#S. 10101010 ]రF సణ	గక;(f; 9ా#Sలk ��ందరF
సణÝ%S సం}రక;" �ేత నhంA#S. 11111111 ఈ సంగతpల; దృ�ాC ంతమ	ల;%ా 9ా#S�I
సంభVంA, య	%ాంతమందున` మనక; బ	��z  కల;గ	ట�?r 9Kా యబ(ెను. 12121212
�xను "ల;చుచుTx`న" తలంచు��ను9ాడ� పడక;ండ�నటB6  జjగ\తN %ా
చూచు��నవలsను. 13131313 ¯ా¥xరణ మ	%ా మనుషp�లక; కల;గ	 Wóధనతపu మ#S
ఏ��య	 ]క; సంభVంపల�దు. �ేవ�డ� నమ4ద%Sన9ాడ�; ]రF స ©̈ంప
గ>%SనంతకంటM ఎక;�వ%ా ఆయన !మ	4ను Wó¥�ంపబడ "య�డ�. అం�ే�ాదు,
స ©̈ంపగల;గ	టక; ఆయన Wóధన��కcడ త1ిuంచు��ను మ�ర¶మ	ను కల;గ
జ³య	ను. 14141414 �ాబట-C  Tx 1ిKయ	ల�#ా, Vగ\}#ాధనక; దూర మ	%ా �ా#S��ం(f. 15151515



బ	��zమంతpల�� మ�టల�(fనటB6  ]�� మ�టల�డ�చుTx`ను; TEను �ెప�
సంగJ" ]#³ ఆలkAంచు(f 16161616 మనమ	 �ºVంచు ఆ�ర�చనప� �ాతKలk"��
�xK గ	ట �×\సుN  రకNమ	లk �ాల; ప�చుd��ను టP�గ�x? మనమ	 VరFచు #tటMC
Jనుట �×\సుN  శ#§రమ	లk �ాల;ప�చుd��నుటP�గ�x? 17171717 మన మందరమ	 ఆ
±కటä #tటMCలk �ాల;ప�చుd��నుచుTx`మ	; #tటMC  ±క�టä గనుక
అTEక;ల���న మనమ	 ఒక� శ#§ర��� య	Tx`మ	. 18181818 శ#§రపK�ార���న
ఇW\ా P�ల;ను చూడ�(f. బ> అ#SuంAన9ాట-" Jను9ారF బ>1ీఠమ	��
�ా>9ారF�ా#ా? 19191919 ఇక TEను �ెప�న�ే!? Vగ\}#Su తమ	లk ఏ���న
ఉన`ద"PQ�నను Vగ\హమ	లలk ఏ���న ఉన`ద"PQ�నను �ె12uదTx? 20202020 ల�దు
%ా", అన�జను ల#Suంచు బల;ల; �ేవ�"�I �ాదు దయ�మ	ల�³ అ#Suంచు
చుTx`ర" �ెప�చుTx`ను. ]రF దయ�మ	ల�� �ా> 9ారవ�ట Tx�IషCమ	
ల�దు. 21212121 ]రF పKభ	వ� �ాతKలk"�� దయ�మ	ల �ాతKలk"�� కcడ �xK గTEరరF;
పKభ	వ� బల6 ]ద ఉన`�x"లkను దయ�మ	ల బల6 ]దఉన` �x"లkను కcడ
�ాల;��ందTEరరF. 22222222 పKభ	వ�నక; #�షమ	 ప�ట-C ం�ెదమ�? ఆయన కంటM
మనమ	 బల వంతpలమ�? 23232323 అ"` Vషయమ	లయందు Txక; ¯ా�తంతK~మ	
కలదు %ా" అ"`య	 �ేయద%SనV �ావ�. అ"`ట-యందు Txక; ¯ా�తంతK~మ	
కలదు %ా" అ"`య	 �³మ��వృ��z  కల;గజ³యవ�. 24242424 ఎవడ�ను తన��ర�³
�ాదు, ఎదుట- 9ా"��రక; �¤ల;�ేయ చూచు��నవలsను. 25252525 మన¯ాq�f
"!తNమ	 ఏ V�xరణయ	 �ేయక కట-క9ా" అంగ(fలk అమ	4న�ే�ో �x""
Jనవచుdను. 26262626 భ�!య	 �x" ప#Sప�రÞతయ	 పKభ	"9:ౖయ	న`V. 27272727
అVWా�సులలk ఒకడ� !మ	4ను Vందునక; 1ి>A నప�డ� 9:ళØ6 టక; ]క;



మనసుqం(fనPQడల ]క; వ(fi ంA న�� ఏ�ో �x""గ�#Sd మన¯ాq�f
"!తNమ	 ఏ V�xరణయ	 �ేయక Jను(f. 28282828 అP�ే ఎవ(ైనను ]�� ఇ��
బ> అ#Suంపబ(fనద" �ె1ిuనPQడల అటB6  �ె>1ిన9ా" "!తNమ	ను
మన¯ాq�f "!తNమ	ను Jనక;(f. 29292929 మన¯ాq�f "!తNమన%ా  ¯�ంత
మన¯ాq�f "!తNమ	 �ాదు ఎదుట-9ా" మన¯ాq�f "!తN�¤ PÀల�గ	
�ెప�చుTx`ను. ఎందుకన%ా 9E#tక" మన¯ాq�f" బట-C  Tx ¯ా�తంతK~ Vషయ
మ	లk ¬రFu ¬రdబడTEల? 30303030 TEను కృతజ®త�� ప�చుd ��"నPQడల TEను
�ే""!తNమ	 కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుచుTx`T° �x""!తNమ	 TEను
దూÌింప బడTEల? 31313131 �ాబట-C  ]రF ´¢జనమ	�ేZినను �ానమ	 �ేZినను
]#³! �ేZినను సమసNమ	ను �ేవ�" మ ©̈మ��రక; �ేయ	(f. 32323232
య�దుల�?rనను, %§\సు�ేశసుÍ ల �?rనను, �ేవ�" సంఘమ	న�?rనను అభ�ంతరమ	
కల;గ జ³యక;(f. 33333333 ఈల�గ	 TEను కcడ స�పKãజనమ	ను �Åరక, అTEక;ల;
ర�fంప బడవలsన" 9ా#S పKãజన మ	ను�ÅరFచు, అ"` Vషయమ	లలk
అంద#S" సం��ష 12టBC చుTx`ను.

1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం���� ºయ	లక; 11ºయ	లక; 11ºయ	లక; 11ºయ	లక; 11

1111 TEను �×\సుN ను ��> నడ�చు��నుచున` పK�ారమ	 ]రFను నను` ��>
నడ�చు��ను(f. 2222 ]రF అ"` Vషయమ	లలk నను` జj® పకమ	 �ేZి��నుచు,
TEను ]క; అపu%SంAన కటCడలను %?r��ను చుTx`ర" !మ	4ను
��చుd��నుచుTx`ను. 3333 పKJ ప�రFషp"�I hరసుq �×\సN "య	, ZీN ��I hరసుq
ప�రFషp డ"య	, �×\సుN నక; hరసుq �ేవ�డ"య	 ]రF �ె>Zి ��నవలsన"



�ÅరFచుTx`ను. 4444 ఏ ప�రFషpడ� తల]దమ	సుక; 9EZి��" �Kా రÍన �ేయ	T° ల�క
పKవAంచుT°, ఆ ప�రFషpడ� తన తలను అవమ�నపరచును. 5555 ఏ ZీN � తల]ద
మ	సుక; 9EZి��నక �Kా రÍన�ేయ	T° ల�క పKవ AంచుT°, ఆ ZీN � తన తలను
అవమ�నపరచును; ఏలయన%ా అ�� ఆ��క; �ðరమ	 �ేయబ(fనటBC %ాTE
య	ండ�ను. 6666 ZీN � మ	సుక; 9EZి��న"PQడల ఆ�� తల 9:ండ�K కల;
కJN #Sంచు��నవలsను. కJN #Sంచు��నుటPQ�నను �ðరమ	 �ేPంచు
��నుటPQ�నను ZీN � కవమ�న����ే ఆ�� మ	సుక; 9EZి��నవలsను. 7777 ప�రFషp(ై�ే
�ేవ�" ��>కయ	 మ ©̈మయ	T:ౖ య	Tx`డ� గనుక తల]ద మ	సుక;
9EZి��నకcడదు %ా" ZీN � ప�రFషp" మ ©̈మPQ� య	న`��. 8888 ఏలయన%ా ZీN �
ప�రFషp"నుం(f క>%?TE %ా" ప�రFషpడ� ZీN �నుం(f కల;గల�దు. 9999 మ#Sయ	 ZీN �
ప�రFషp"��ర�³ %ా" ప�రFషpడ� ZీN ���రక; సృÌిC ంప బడల�దు. 10101010 ఇందువలన
�ేవదూతలనుబట-C  అ¥��ార సూచన ZీN ��I తల]ద ఉండవలsను. 11111111 అP�ే
పKభ	వ�నందు ZీN ��I 9EరF%ా ప�రFషpడ� ల�డ� ప�రFషp"�I 9EరF%ా ZీN �ల�దు. 12121212 ZీN �
ప�రFషp"నుం(f ఏల�గ	 క>%?T° ఆల�%³ ప�రFషpడ� ZీN � మ�లమ	%ా క>%?ను,
%ా" సమసN���నV �ేవ�"మ�లమ	%ా క>%Sయ	న`V. 13131313 ]లk ]#³
ãAంచు��ను(f; ZీN � మ	సుక;ల�"�ై �ేవ�" �Kా #SÍంచుట తగ	Tx? 14141414 ప�రFషpడ�
తల 9:ండ�K కల; 12ంచు��నుట అత"�I అవమ�నమ" స�´µవZిదzమ	%ా ]క;
��చును గ�x? 15151515 ZీN ��I తల 9:ండ�K కల; 12ౖట�ెంగ	%ా ఇయ�బ(ెను గనుక ఆ��
తల9:ండ�K కల; 12ంచు��నుట ఆ��క; ఘనమ	. 16161616 ఎవ(ైనను కలహ1ిKయ	డ�%ా
కనబ(fనPQడల మ�లkT:ౖనను �ేవ�" సంఘమ	లkT:ౖనను ఇట-C  ఆ�xరమ	ల�ద"
9ాడ� �ె>Zి��నవలsను. 17171717 ]క; ఈ య�జ®ను ఇచుdచు !మ	4ను



��చుd��నను. ]రFకc(f వచుdట PQక;�వ �×డ��³%ా" PQక;�వ�¤ల;క;
�ాదు. 18181818 nదట- సంగJ P�మన%ా, ]రF సంఘమందు కc(fయ	న`ప�డ�
]లk కmల; కలవ" VనుచుTx`ను. ��ంతమటBC క; ఇ�� "జమ"
నమ	4చుTx`ను. 19191919 ]లk ãగ	�లsౖన 9ా#?వ#� కనబడ�నటB6  ]లk
�Tx`��Kా యమ	 ల;ండక తపuదు. 20202020 ]రందరF కc(f వచుdచుండ%ా ]రF
పKభ	వ� #ాJK ´¢జనమ	 �ేయ	ట ¯ాధ�మ	 �ాదు. 21212121 ఏలయన%ా ]రF ఆ
´¢జనమ	 �ేయ	నప�డ� ఒక"కంటM ఒకడ� మ	ందు%ా తనమటBC క; �xను
´¢జనమ	 �ేయ	చుTx`డ�; ఇందువలన ఒకడ� ఆక>%tనును మ#S±కడ�
మతpN డవ�ను. 22222222 ఇ�ే!? అన`�ానమ	ల; ప�చుd��నుటక; ]క; ఇండ�6 ల�9ా?
�ేవ�" సంఘమ	ను Jరస�#SంA 1Lదలను Zిగ	¶ పరచు దు#ా? ]�� ఏ!
�ెప�దును? �º""గ�#Sd !మ	4ను ��చుdదుTx? ��చdను. 23232323 TEను ]క;
అపu%SంAన �x"" పKభ	వ�వలన ��ం��J". పKభ	9:ౖన P�సు �xను అపu%Sంప
బ(fన #ాJK ±క #tటMCను ఎJN ��" కృతజ® �xసుN తpల; �ె>6 ంA 24242424 �x""
V#SAP�� ]��ర�?rన Tx శ#§రమ	; నను` జj® పకమ	 �ేZి��నుట�?r �º""
�ేయ	డ" �ె12uను. 25252525 ఆ పK�ార�¤ ´¢జన���న 1ిమ4ట ఆయన �ాతKను
ఎJN ��"PÀ �ాతK Tx రకNమ	వలనT:ౖన ��\ తN "బంధన; ]రF �º"లk"��
�xK గ	నప�(ెల6 నను` జj® పకమ	 �ేZి��నుట�?r �º"" �ేయ	డ" �ె12uను. 26262626
]రF ఈ #tటMCను J", PÀ �ాతKలk"�� �xK గ	 నప�(ెల6  పKభ	వ� వచుdవరక;
ఆయన మరణమ	ను పKచు #SంచుదురF. 27272727 �ాబట-C  PQవడ� అãగ�మ	%ా
పKభ	వ� ±క� #tటMCను JనుT°, ల�క ఆయన �ాతKలk"�� �xK గ	T°, 9ాడ�
పKభ	వ�±క� శ#§రమ	ను గ�#Sdయ	 రకNమ	ను గ�#Sdయ	 అప#ా¥�యగ	ను.



28282828 �ాబట-C  పKJ మనుషp�డ� తను` �xను ప#§�fంచు��నవలsను; ఆల�గ	�ేZి ఆ
#tటMCను J", ఆ �ాతKలk"�� �xK గవలsను. 29292929 పKభ	వ� శ#§రమ" V9EAంపక J"
�xK గ	9ాడ� తనక; h�ÔV¥� కల;గ	ట�³ J" �xK గ	చుTx`డ�. 30303030 ఇందువలనTE
]లk అTEక;ల; బల ß̈నుల;ను #�గ	 ల;T:ౖ య	Tx`రF; �xలమం��
"��KంచుచుTx`రF. 31313131 అP�ే మనలను మన�¤ Vమ#Sîంచు��"నPQడల ¬రFu
��ందక ��దుమ	. 32323232 మనమ	 ¬రFu ��ం��నPQడల లkకమ	���ాటB మనక;
h�ÔV¥� కల;గక;ండ�నటB6  పKభ	వ��ేత h�fంపబడ� చుTx`మ	. 33333333 �ాబట-C  Tx
స�దరFల�#ా, ´¢జనమ	 �ేయ	టక; ]రF కc(f వచుdనప�డ� ఒక"��రక;
ఒకడ� క"12టBC ��" య	ండ�(f. 34343434 ]రF కc(f వచుdట h�ÔV¥��I �ారణమ	
�ాక;ండ�నటB6 , ఎవ(ైనను ఆక>%t"నPQడల తన PంటTE ´¢జనమ	
�ేయవలsను. TEను వAdనప�డ� !%S>న సంగతpలను క\మపరతpను.

1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం���� ºయ	లక; 12ºయ	లక; 12ºయ	లక; 12ºయ	లక; 12

1111 మ#Sయ	 స�దరFల�#ా, ఆత4సంబంధ���న వరమ	 లనుగ�#Sd ]క;
�ె>యక;ండ�ట Tx�IషCమ	 ల�దు. 2222 ]రF అన�జనులsౖ య	న`ప�డ� మ�గ
Vగ\హమ	లను ఆ#ా¥�ంచుటక; ఎటBప(fన అటB న(f1ింపబ(fJర" ]క;
�ె>య	ను. 3333 ఇందు�ేత �ేవ�" ఆత4వలన మ�టల�డ� 9ా(ెవడ�ను P�సు
Wాపగ\సుN డ" �ెపuడ"య	, ప#S ��xz త4వలన తపu ఎవడ�ను P�సు పKభ	వ"
�ెపuల�డ"య	 TEను ]క; �ె>యజ³య	చుTx`ను. 4444 కృ�ావరమ	ల;
TxTxVధమ	ల;%ా ఉన`V %ా" ఆత4 ±క�(ే. 5555 మ#Sయ	 ప#Sచర�ల;
TxTxVధమ	ల;%ా ఉన`V %ా" పKభ	వ� ఒక�(ే. 6666 TxTxVధమ	లsౖన �ార�మ	ల;



కలవ� %ా" అంద#Sలkను అ"`ట-" జ#S%Sంచు �ేవ�డ� ఒక�(ే. 7777 అPనను
అంద#S పKãజనమ	 ��రక; పKJ9ా"�I ఆత4 పKత�mత అనుగ\ ©̈ంపబడ�
చున`��. 8888 ఏల�గన%ా, ఒక"�I ఆత4 మ�లమ	%ా బ	��z  9ాక�మ	ను,
మ#S±క"�I ఆ ఆత4ననుస#SంAన జj® న 9ాక�మ	ను, 9999 మ#S±క"�I ఆ
ఆత4వలనTE VWా�సమ	ను, మ#S±క"�I ఆ ఒక� ఆత4వలనTE స�సÍపరచు
వరమ	 లను 10101010 మ#S±క"�I అదు»త�ార�మ	లను �ేయ	 శ�INయ	,
మ#S±క"�I పKవచన వరమ	ను, మ#S±క"�I ఆత4ల V9Eచనయ	,
మ#S±క"�I TxTxVధ ´µషల;ను, మ#S ±క"�I ´µషల అరÍమ	 �ెప�
శ�INయ	 అనుగ\ ©̈ంపబ(f య	న`V. 11111111 అPనను �ట-న"`ట-" ఆ ఆత4 ±క(ే
తన AతNమ	 ��ప�న పKJ9ా"�I పK�ే�కమ	%ా పంA Pచుdచు �ార�Zి��z
కల;గజ³య	చుTx`డ�. 12121212 ఏల�గ	 శ#§రమ	 ఏక���య	న`ను అTEక���న
అవయవ మ	ల; క>%Sయ	న`�ో, P�ల�గ	 శ#§రమ	±క� అవ
యవమ	ల"`య	 అTEకమ	లsౖయ	న`ను ఒక�శ#§ర��� య	న`9Ù, ఆల�%³ �×\సుN
ఉTx`డ�. 13131313 ఏల�గన%ా, య�దుల���నను, %§\సు�ేశసుÍ ల���నను,
�xసుల���నను, స�తంతpK ల���నను, మనమందరమ	 ఒక� శ#§రమ	లk"�I ఒక�
ఆత4యం�ే బµ1ిN స4మ	 ��ం��JVు.మనమందరమ	 ఒక� ఆత4ను �ానమ	
�ేZిన9ార���JVు. 14141414 శ#§రnక�టä అవయవమ	%ా ఉండక అTEక���న
అవయవమ	ల;%ా ఉన`��. 15151515 TEను �ెP� �ాను గనుక శ#§రమ	లk" �xనను
�ాన" �ాదమ	 �ె1ిuనంతమ�తKమ	న శ#§రమ	లk"�� �ాక ��ల�దు. 16161616
మ#Sయ	TEను కను` �ాను గనుక శ#§రమ	 లk"�xనను �ాన" �ెV �ె1ిuనంత
మ�తK మ	న శ#§రమ	లk"�� �ాక��ల�దు. 17171717 శ#§రమంతయ	 కన` P�ే Vనుట



ఎక�డ? అంతయ	 VనుటPQ��ే 9ాసన చూచుట ఎక�డ? 18181818 అP�ే �ేవ�డ�
అవయవమ	లలk పKJ�x"" తన AతNపK�ారమ	 శ#§రమ	లk నుం�ెను. 19191919
అవ"`య	 ఒక� అవయవ����ే శ#§ర��క�డ? 20202020 అవయవమ	ల;
అTEకమ	లsౖనను శ#§ర nక�టä. 21212121 గనుక కను` �ేJ��వ� Txకక�రల�ద"
�ెపuజjలదు; తల, �ాదమ	ల��]రF Txకక�రల�ద" �ెపuజjలదు. 22222222
అం�ే�ాదు, శ#§రమ	±క� అవయవమ	లలk ఏV మ#S బల ß̈నమ	ల;%ా
కనబడ�T° అV మ#S అవశ�మ	ల�. 23232323 శ#§రమ	లk ఏ అవయవమ	ల;
ఘనతల�"వ" తలంతp¹ ఆ అవయవమ	లను మ#S ఎక;�వ%ా
ఘనపరచుచుTx`మ	. సుందరమ	ల;�ా" మన అవయవమ	లక; ఎక;�9:ౖన
¯êందర�మ	 కల;గ	ను. 24242424 సుందరమ	లsౖన మన అవయవమ	లక; ఎక;�వ
¯êందర�మక�రల�దు. 25252525 అP�ే శ#§రమ	లk V9ాదమ	ల�క, అవయవమ	ల;
ఒక�x" TUకట- P�కమ	%ా ప#ామ#Sîంచుల�గ	న, �ేవ�డ� తక;�వ �x"�³
PQక;�వ ఘనత కల;గజ³Zి, శ#§రమ	ను అమ#Sdయ	Tx`డ�. 26262626 �ా%ా ఒక
అవయవమ	 శ\మపడ�నప�డ� అవయవమ	ల"`య	 �x"��కcడ
శ\మపడ�ను; ఒక అవయవమ	 ఘనత ��ందునప�డ� అవయవమ	ల"`య	
�x"��కcడ సం�� Ìించును. 27272727 అటBవలs, ]రF �×\సుN ±క� శ#§ర���య	ం(f
9EరF 9EరF%ా అవయవమ	లsౖ య	Tx`రF 28282828 మ#Sయ	 �ేవ�డ� సంఘమ	లk
nదట ��ంద#S" అ��సNల;ల; %ాను, 1ిమ4ట ��ంద#S" పKవకNల;%ాను, 1ిమ4ట
��ంద#S" బ¢ధక;ల;%ాను, అటB1ిమ4ట ��ంద#S" అదు»త మ	ల; �ేయ	9ా#S"
%ాను, తరF9ాత ��ంద#S" స�సÍపరచు కృ�ావరమ	ల; గల9ా#S"%ాను, ��ంద#S"
ఉప�ారమ	ల; �ేయ	9ా#S"%ాను, ��ంద#S" పKభ	త�మ	ల; �ేయ	9ా#S" %ాను,



��ంద#S" TxTx ´µషల; మ�టల�డ�9ా#S"%ాను "య!ం�ెను. 29292929 అందరF
అ��సNల;ల�? అందరF పKవకNల�? అందరF బ¢ధక;ల�? అందరF అదు»తమ	ల;
�ేయ	9ా#ా? అందరF స�సÍపరచు కృ�ావరమ	ల; గల9ా#ా? 30303030 అందరF
´µషల�� మ�టల�డ�చుTx`#ా? అందరF ఆ ´µషల అరÍమ	 �ెప�చుTx`#ా? 31313131
కృ�ావరమ	లలk W \ష¡ ���న 9ాట-" ఆస�IN�� అ1L�fంచు(f. ఇ��య	%ాక
స#��తNమ���న మ�ర¶మ	ను ]క; చూప�చుTx`ను.

1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం���� ºయ	లక; 13ºయ	లక; 13ºయ	లక; 13ºయ	లక; 13

1111 మనుషp�ల ´µషల��ను �ేవదూతల ´µషల��ను TEను మ�టల�(fనను,
1LKమల�"9ాడT:ౖ�ే ¹Ö %?డ� కంచును గణగణల�డ� �xళమ	T:ౖ య	ందును. 2222
పKవAంచు కృ�ావరమ	 క>%S మర4మ	ల"`య	 జj® నమంతయ	
ఎ#S%Sన9ాడT:ౖనను, ��ండలను 12క>ంపగల ప#Sప�రÞ VWా�సమ	గల9ాడT:ౖనను,
1LKమల�"9ాడT:ౖ�ే TEను వ�రFÍ డను. 3333 áదల��షణ��రక; Tx ఆZిN  అంతయ	 ఇAd
నను, �ాలdబడ�టక; Tx శ#§రమ	ను అపu%SంAనను, 1LKమ ల�"9ాడT:ౖ�ే Txక;
పKãజన�¤!య	 ల�దు. 4444 1LKమ �ºర ��ాలమ	 స ©̈ంచును, దయ చూ1ించును.
1LKమ మతqరపడదు; 1LKమ డంబమ	%ా పKవ#SNంపదు; అ�� ఉ��uంగదు; 5555
అమ#ా�ద%ా నడ�వదు; స�పKã జనమ	ను V�x#Sంచు��నదు; త�ర%ా
�Åపపడదు; అప�ారమ	ను మనసుqలk ఉంచు��నదు. 6666 దు#§`JVషయ���
సం��షపడక సత�మ	నందు సం��Ìించును. 7777 అ"` ట-�I �xళØ��నును,
అ"`ట-" నమ	4ను; అ"`ట-" "#§�fంచును; అ"`ట-" ఓరFdను. 8888 1LKమ
Wాశ�త�ాలమ	ండ�ను. పKవచనమ	లsౖనను "రరÍకమ	లగ	ను; ´µషలsౖనను



">A��వ�ను; జj® న���నను "రరÍకమగ	ను; 9999 మనమ	 ��ంత మటBC క;
ఎరFగ	దుమ	, ��ంతమటBC క; పKవAంచుచుTx`మ	 %ా" 10101010 ప�రÞ���న��
వAdనప�డ� ప�రÞమ	�ా"�� "రరÍక మగ	ను. 11111111 TEను 1ిల6 9ాడT:ౖ య	న`ప�డ�
1ిల6 9ా"వలs మ�టల�(fJ", 1ిల6 9ా"వలs తలంAJ", 1ిల6 9ా"వలs
ãAంAJ". ఇప�డ� 12దw9ాడT:ౖ 1ిల6 9ా" �ేషCల; మ�"9EZిJ". 12121212 ఇప�డ�
అదwమ	లk చూAనటBC  సూచన%ా చూచుచుTx`మ	; అప�డ� మ	ఖ�మ	ü%ా
చూతpమ	. ఇప�డ� ��ంతమటBC �³ PQ#S%Sయ	Tx`ను; అప�డ� TEను ప�#SN%ా
ఎరFగబ(fన పK�ారమ	 ప�#SN%ా ఎరFగ	దును. 13131313 �ా%ా VWా�సమ	, "#§mణ, 1LKమ
PÀ మ�డ�ను "ల;చును; �ట-లk W \ష¡ ���న�� 1LKమP�.

1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం���� ºయ	లక; 14ºయ	లక; 14ºయ	లక; 14ºయ	లక; 14

1111 1LKమ క>%Sయ	ండ�టక; పKయ�సపడ�(f. ఆత4 సంబంధ���న వరమ	లను
ఆస�IN�� అ1L�fంచు(f; VW షమ	%ా ]రF పKవచనవరమ	 అ1L�fంచు(f. 2222
ఎందుకన%ా ´µష�� మ�టల�డ�9ాడ� మనుషp�ల�� �ాదు �ేవ�"��
మ�టల�డ�చుTx`డ�; మనుషp�(ెవడ�ను గ\ ©̈ంపడ�%ా" 9ాడ� ఆత4వలన
మర4మ	లను పల;క; చుTx`డ�. 3333 �³మ��వృ��zయ	 ¼̈చd#Sకయ	 ఆదరణయ	
కల;గ	నటB6 , పKవAంచు9ాడ� మనుషp�ల�� మ�ట ల�డ�చుTx`డ�. 4444 ´µష��
మ�టల�డ�9ాడ� తన�³ �³మ��వృ��z  కల;గజ³Zి��నును %ా" పKవAంచు9ాడ�
సంఘమ	నక; �³మ��వృ��z  కల;గజ³య	ను. 5555 ]రందరF ´µషల��
మ�టల�డవలsన" �ÅరFచుTx`ను%ా" ]రF పKవAంపవలsన" మ#S VW షమ	%ా
�ÅరFచుTx`ను. సంఘమ	 �³మ��వృ��z  ��ందు"!తNమ	 ´µషల�� మ�ట



ల�డ�9ాడ� అరÍమ	 �ె1ిu�ేTE%ా" 9ా"కంటM పKవAంచు9ా(ే W \షp¡ డ�. 6666
స�దరFల�#ా, ఆలkAంచు(f; ´µషల�� మ�టల�డ�చు TEను ]±దwక; వAd
సత�మ	ను బయల; పరచవలsన"PQ�నను జj® T°ప�ేశమ	 �ేయ వలsన"
PQ�నను పKవAంపవలsన"PQ�నను బ¢¥�ంపవలsన" PQ�నను ]��
మ�టల�డక��Pన PQడల, Txవలన ]క; పKãజన�¤!? 7777 1ిల6 న%�\ V %ా"
�ణ %ా", "#§èవ వసుN వ�ల; Txద!చుdనప�డ�, స�రమ	లలk ´éదమ	
కల;గజ³య"PQడల, ఊ��న�ే�ో ]ట-న�ే�ో P�ల�గ	 �ె>య	ను? 8888 మ#Sయ	
బ�ర సuషCమ	�ా" ధ�" ఇచుd నప�డ� య	దzమ	న�?వడ� Zిదzపడ�ను? 9999
ఆల�%³ ]రF సuషC���న మ�టల; Txల;క�� ప>�I�ేTE%ా" ప>�Iన�� ఏల�గ	
�ె>య	ను? ]రF %ా>�� మ�టల�డ� చున` టBC ందురF. 10101010 లkకమందు ఎT°`
Vధమ	లగ	 ´µషల;న`ను 9ాట-లk ఒకటMౖనను సuషCమ	�ా"�ై య	ండదు. 11111111
మ�టల అరÍమ	 Txక; �ె>యక;ం(fన PQడల మ�టల�డ� 9ా"�I TEను
పర�ేh"%ా ఉందును, మ�టల�డ�9ాడ� Txక; పర�ేh%ా ఉండ�ను. 12121212 ]రF
ఆత4సంబంధ���న వరమ	ల Vషయ��� ఆస�INగల9ారF గనుక సంఘమ	నక;
�³మ��వృ��z  కల;గ	"!తNమ	 అV ]క; VసN #SంచునటB6  పKయత`మ	 �ేయ	(f.
13131313 ´µష�� మ�టల�డ�9ాడ� అరÍమ	�ెప� శ�INకల;గ	ట�?r �Kా రÍన�ేయవలsను. 14141414
TEను ´µష�� �Kా రÍన �ేZినPQడల Tx ఆత4 �Kా రÍన�ేయ	ను %ా" Tx మనసుq
ఫలవంతమ	%ా ఉండదు. 15151515 �ాబట-C  ఆత4�� �Kా రÍన �ేతpను, మనసుq��ను
�Kా రÍన �ేతpను; ఆత4�� �ాడ�దును, మనసుq��ను �ాడ�దును. 16161616 ల�"PQడల
వ� ఆత4�� ¯�N తKమ	 �ేZినప�డ� ఉప�ేశమ	 ��ంద"9ాడ� వ� �ెప��x""
గ\ ©̈ంపల�డ� గనుక, వ� కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంAనప�డ� ఆ�¤í  అ"



9ా(ేల�గ	 పల;క;ను? 17171717 9:ౖ�ే బµగ	%ాTE కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుచుTx`వ�
%ా" PQదుట-9ాడ� �³మ��వృ��z  ��ందడ�. 18181818 TEను ] యంద#SకంటM ఎక;�వ%ా
´µషల�� మ�టల�డ�చుTx`ను; అందుక; �ేవ�" సుN Jం�ె దను. 19191919 అPనను
సంఘమ	లk ´µష�� ప��9Eల మ�టల; పల;క;టకంటM, ఇతరFలక;
బ¢ధకల;గ	నటB6  Tx మనసుq�� అPదు మ�టల; పల;క;ట �¤ల;. 20202020
స�దరFల�#ా, ]రF బ	��zVషయ��� పZి1ిల6 ల; �ాక దుషCత�మ	 Vషయ���
h�వ�ల;%ా ఉండ�(f; బ	��z  Vషయ��� 12దw9ారలsౖ య	ండ�(f. 21212121 అన� ´µషల;
మ�టల�డ� జనుల�x�#ాను, పరజనుల 12దవ�ల�x�#ాను, ఈ జనుల��
మ�టల�డ�దును; అపuట-�?rనను 9ారF Tx మ�ట Vనక��దురF అ" పKభ	వ�
�ెప�చుTx`డ" ధర4WాసN �మ	లk 9Kా య బడ 22222222 �ాబట-C  ´µషల; VWా�సులక;
�ాదు అVWా�సుల�³ సూచక���య	న`V. పKవAంచుట అV Wా�సులక; �ాదు
VWా�సుల�³ సూచక��� య	న`��. 23232323 సంఘమంతయ	 ఏకమ	%ా కc(f అందరF
´µషల�� మ�టల�డ�చుండ%ా, ఉప�ేశమ	 ��ంద"9ా#?rనను అV Wా�సులsౖనను
లkప>�I వAdనPQడల, ]రF 9:ఱ �Ãమ�ట ల�డ�చుTx`ర" అను��ందురF క�x?
24242424 అP�ే అందరF పKవAంచుచుండ%ా అVWా�ZిPQ�నను ఉప�ేశమ	 ��ంద"
9ా(ైనను లkప>�I వAdనPQడల, అంద#S బ¢ధవలన �xను �ా1ిన" గ\ ©̈ంA,
అంద#Sవలన Vమ#Sîంపబడ�ను. 25252525 అప�డత" హృదయరహస�మ	ల;
బయల;పడ�ను.ఇందు వలన �ేవ�డ� "జమ	%ా ]లk ఉTx`డ"
పKచురమ	�ేయ	చు అతడ� ¯ా%Sలప(f �ేవ�"�I నమ¯ా�రమ	 �ేయ	ను. 26262626
స�దరFల�#ా, Pప�డ� ]లk ఏ! జరFగ	 చున`��? ]రF కc(f
వచుdనప�డ� ఒకడ� ఒక �×రNన �ాడవలsన" య	Tx`డ�; మ#S±కడ�



బ¢¥�ంపవలsన" య	Tx`డ�; మ#S±కడ� తనక; బయల; పరచబ(fన��
పKకటన�ేయవలsన" య	Tx`డ�; మ#S±కడ� ´µష�� మ�టల�డవలsన"
య	Tx`డ�; మ#S±కడ� అరÍమ	 �ెపu వలsన" య	Tx`డ�. స#³;
సమసNమ	ను �³మ��వృ��z  కల;గ	ట�?r జరFగ"య	�(f. 27272727 ´µష�� ఎవ(ైనను
మ�టల�(f�ే, ఇదwరF అవసర���న PQడల మ	గ	¶ #S�I !ంచక;ండ,
వంతpల��ప�న మ�టల�డవలsను, ఒకడ� అరÍమ	 �ెపu వలsను. 28282828 అరÍమ	
�ెప�9ాడ� ల�"PQడల అతడ� సంఘ మ	లk మ�నమ	%ా ఉండవలsను %ా",
తన��ను �ేవ�"��ను మ�టల�డ���నవచుdను. 29292929 పKవకNల; ఇదwరF మ	గ	¶ రF
మ�టల�డవచుdను; త�I�న9ారF V9EAంపవలsను. 30303030 అP�ే కcరFdన` మ#S
±క"�I ఏ�ైనను బయల; పరచబ(fన PQడల nదట-9ాడ� మ�నమ	%ా
ఉండవలsను. 31313131 అందరF TEరFd��నునటB6 ను అందరF ¼̈చd#Sక ��ందునటB6 ను
]రందరF ఒక" తరF9ాత ఒకడ� పKవAంపవచుdను. 32323232 మ#Sయ	 పKవకNల
ఆత4ల; పKవకNల ¯ా�¥ºనమ	లk ఉన`V. 33333333 ఆల�%³ ప#S�దుz ల సంఘమ	
ల"`ట-లk �ేవ�డ� సమ� ¥xనమ	న�³ కరN %ా" అల6 #S�I కరN �ాడ�. 34343434 ZీN �ల;
సంఘమ	లలk మ�నమ	%ా ఉండవలsను; 9ారF లkబ(fయ	ండవలZిన�ే %ా",
మ�టల�డ�టక; 9ా#S�I Z2లవ� ల�దు. ఈల�గ	 ధర4WాసN �మ	ను �ెప�చున`��. 35353535
9ారF ఏ���నను TEరFd��న%�#Sన PQడల, ఇంట తమ తమ భరNల నడ�గవలsను;
సంఘ మ	లk ZీN � మ�టల�డ�ట అవమ�నమ	. 36363636 �ేవ�" 9ాక�మ	 ] ±దw
నుం(fP� బయల;9:æç6 Tx? ]±దwక; మ�తK�¤ వ�ెdTx? 37373737 ఎవ(ైనను �xను
పKవకNన"PQ�నను ఆత4సంబం¥�న" PQ�నను తలంచు��"న PQడల, TEను ]క;
9Kా య	చున`V పKభ	వ�±క� ఆజ®ల" అతడ� దృఢమ	%ా �ె>Zి��నవలsను. 38383838



ఎవ(ైనను �ె>య" 9ా(ై�ే �ె>య" 9ాడ�%ాTE య	ండ"మ	4. 39393939 �ాబట-C  Tx
స�దరFల�#ా, పKవAంచుట ఆస�IN�� అ1L�fంచు(f, ´µషల�� మ�టల�డ�ట
ఆటంకపరచక;(f %ా", 40404040 సమసNమ	ను మ#ా�ద%ాను క\మమ	%ాను జరFగ
"య	�(f.

1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం���� ºయ	లక; 15ºయ	లక; 15ºయ	లక; 15ºయ	లక; 15

1111 మ#Sయ	 స�దరFల�#ా, TEను ]క; పKకట-ంAన సు9ారNను ]క;
�ె>యపరచుచుTx`ను. 2222 ]రF �x"" అం%§క#SంAJ#S, �x"యం�ే
">Aయ	Tx`రF. ] VWా� సమ	 వ�రÍ����ేTE %ా", TEను ఏ ఉప�ేశర�పమ	%ా
సు9ారN ]క; పKకట-ంAJT° ఆ ఉప�ేశమ	ను ]రF గట-C %ా పటBC ��"య	న`
PQడల ఆ సు9ారNవలనTE ]రF రmణ��ందు9ా#?r య	ందురF. 3333 Tx�Iయ�బ(fన
ఉప�ేశమ	ను nదట ]క; అపu%SంAJ". అ�ేమన%ా, ల�ఖనమ	ల పK�ారమ	
�×\సుN  మన �ాపమ	ల"!తNమ	 మృJ��ం�ెను, సమ�¥��ేయబ(ెను, 4444
ల�ఖనమ	ల పK�ారమ	 మ�డవ��నమ	న ల�పబ(ెను. 5555 ఆయన �³âాక;ను,
తరF9ాత పం(ెKండ�గ	#S�I" కనబ(ెను. 6666 అటB1ిమ4ట ఐదు వందలక; ఎక;�9:ౖన
స�దరFలక; ఒక�సమయమం�ే కనబ(ెను. �#Sలk అTEక;ల; ఇపuట-వరక;
">Aయ	Tx`రF, ��ందరF "��KంA#S. 7777 తరF9ాత ఆయన య��Åబ	క;ను,
అటBతరF9ాత అ��సNల;ల కంద#S�I" కన బ(ెను. 8888 అంద#S�I కడపట
అ�ాలమందు ప�ట-CనటBC న` Txక;ను కనబ(ెను; 9999 ఏలయన%ా TEను
అ��సNల;లంద#Sలk తక;�వ9ాడను �ేవ�" సంఘమ	ను ©̈ంZింAనందున
అ��సNల;డనబడ�టక; ãగ	�డను�ాను. 10101010 అPనను TETE���య	Tx`T° అ��



�ేవ�" కృపవలనTE అPయ	Tx`ను. మ#Sయ	 Txక; అనుగ\ ©̈ంపబ(fన
ఆయనకృప "ష�లమ	 �ాల�దు %ా", 9ారంద#SకంటM TET:క;�వ%ా
పKయ�సప(fJ". 11111111 TET:ౖనTE! 9ా#?rనTE!, ఆల�గ	నTE �¤మ	
పKకట-ంచుచుTx`మ	, ఆల�గ	నTE ]రFను Vశ�ZింAJ#S. 12121212 �×\సుN
మృతpలలkనుం(f ల�పబ(fయ	Tx`డ" పKక ట-ంపబడ�చుండ%ా ]లk
��ందరFమృతpల ప�నరF�xÍ నమ	 ల�ద" PQటB6  �ెప�చుTx`రF? 13131313 మృతpల
ప�నరF �xÍ నమ	 ల�"PQడల, �×\సుN కcడ ల�పబ(f య	ండల�దు. 14141414 మ#Sయ	 �×\సుN
ల�పబ(fయ	ండ"PQడల �¤మ	 �ేయ	 పKకటన వ�రÍ�¤, ] VWా�సమ	ను
వ�రÍ�¤. 15151515 �ేవ�డ� �×\సుN ను ల�12న", ఆయననుగ�#Sd �¤మ	 ¯ాm�మ	
�ె1ిuయ	Tx`మ	 గ�x? మృతpల; ల�పబడ"PQడల �ేవ� (xయనను ల�పల�దు
గనుక �¤మ	ను �ేవ�" Vషయ��� అబదzప� ¯ా{లమ	%ా అగపడ�చుTx`మ	.
16161616 మృతpల; ల�పబడ" PQడల �×\సుN కcడ ల�పబడల�దు. 17171717 �×\సుN  ల�పబడ"
PQడల ] VWా�సమ	 వ�రÍ�¤, ]#Sంకను ] �ాపమ	లలkTE య	Tx`రF. 18181818
అం�ే�ాదు, �×\సుN నందు "��KంAన 9ారFను నhంA#S. 19191919 ఈ yVత�ాలమ	మటBC �³
మనమ	 �×\సుN నందు "#§�fంచు9ార���నPQడల మనుషp� లంద#S కంటM
�ౌ#ా»గ	�ల��� య	ందుమ	. 20202020 ఇప�(ై�ే "��KంAన9ా#Sలk పKథమఫలమ	%ా
�×\సుN  మృతpలలkనుం(f ల�పబ(fయ	Tx`డ�. 21212121 మనుషp�" �x�#ా మరణమ	
వ�ెdను గనుక మనుషp�" �x�#ాTE మృతpల ప�నరF�xÍ నమ	ను క>%?ను. 22222222
ఆ�xమ	నందు అందరF ఏల�గ	 మృJ��ందుచుTx`#�, ఆల�గ	నTE �×\సుN నందు
అందరF బK���Iంపబడ�దురF. 23232323 పKJ9ాడ�ను తన తన వరFసలkTE
బK���Iంపబడ�ను; పKథమ ఫలమ	 �×\సుN ; తరF9ాత �×\సుN  వAdనప�డ�



ఆయన9ారF బK�� �Iంపబడ�దురF. 24242424 అటBతరF9ాత ఆయన సమసN���న ఆ¥�
పత�మ	ను, సమసN���న అ¥��ారమ	ను, బలమ	ను ��ట-C9EZి తన తం(fKPQ�న
�ేవ�"�I #ాజ�మ	 అపu%Sంచును; అప�డ� అంతమ	 వచుdను. 25252525 ఎందుకన%ా
తన శతpK వ�లనంద#S" తన �ాదమ	ల �I\ంద ఉంచువరక; ఆయన
#ాజ�ప#S�ాలన �ేయ	చుండవలsను. 26262626 కడపట నhంపజ³యబడ� శతpK వ�
మరణమ	. 27272727 �ేవ�డ� సమసNమ	ను �×\సుN  �ాదమ	ల�I\ంద లkపరAయ	ం�ెను.
సమసNమ	ను లkపరచబ(f య	న`ద" �ె1ిuనప�డ� ఆయనక; సమసNమ	ను
లkపరAన9ాడ� తపu సమసNమ	ను లkపరచబ(f య	న`దను సంగJ Vశద�¤.
28282828 మ#Sయ	 సమసNమ	ను ఆయనక; లkపరచబ(f నప�డ� �ేవ�డ� సర�మ	లk
సర�మగ	 "!తNమ	 క;మ�రFడ� తనక; సమసNమ	ను లkపరAన �ేవ�"�I
�xTE లkబడ�ను. 29292929 ఇటB6  �ా"PQడల మృతpల��ర�?r బµ1ిN స4మ	 ��ందు 9ా#³!
�ేతpరF? మృతpల�మ�తKమ	ను ల�పబడ"PQడల మృతpల��రక; 9ారF
బµ1ిN స4మ	 ��ందTEల? 30303030 మ#Sయ	 �¤మ	 గ(fయగ(fయక; �Kా ణభయమ	��
నుండTEల? 31313131 స�దరFల�#ా, మన పKభ	9:ౖన �×\సుN P�సునందు
!మ	4నుగ�#Sd Txక; క>%Sయ	న` అJశయమ	��డ� TEను ��న��నమ	ను
చ"��వ�చుTx`ను అ" �ెప�దును. 32323232 మనుష�#§J%ా, TEను ఎÓ2సులk
మృగమ	ల�� ��#ా (fనPQడల Txక; ల�భ�¤!? మృతpల; ల�పబడ"PQడల
#³ప� చ"��దుమ	 గనుక Jందమ	 �xK గ	దమ	. 33333333 ¹స��క;(f.
దుషC¯ాంగత�మ	 మంA నడవ(f" �ెరF ప�ను. 34343434 JపKవరNనగల9ా#?r �¤లa�",
�ాపమ	 �ేయక;(f; �ేవ�"గ�#Sdన జj® నమ	 ��ంద#S�I ల�దు. ]క;Zిగ	¶
కల;గ	ట�?r PటB6  �ెప�చుTx`ను. 35353535 అP�ే మృతpల�ల�గ	 ల�తpరF? 9ా#?ట-C



శ#§ర మ	�� వతpN ర" ±కడ� అడ�గ	ను. 36363636 ఓ అV9E�×, వ� VతpN న��
చAd�ేTE %ా" బK���Iంపబడదు గ�x. 37373737 వ� VతpN �x"" చూడ%ా అ��
%�ధుమ%SంజPQ�నను స#³, మ#S ఏ %SంజPQ�నను స#³, వట-C  %SంజTE VతpN చుTx`వ�
%ా" ప�టCబ¢వ� శ#§రమ	ను VతpN ట ల�దు. 38383838 అP�ే �ేవ�(ే తన AతNపK�ారమ	
వ� VJNన�x"�I శ#§రమ	 ఇచుdను. మ#Sయ	 పKJ VతNనమ	నక;ను �x" �x"
శ#§రమ	 ఇచుdచుTx`డ�. మ�ంసమంతయ	 ఒక Vధ���న�� �ాదు. 39393939 మనుష�
మ�ంసమ	 9EరF, మృగమ�ంసమ	 9EరF, ప�f మ�ంసమ	9EరF, �ేప మ�ంసమ	
9EరF. 40404040 మ#Sయ	 ఆ�ాశవసుN  ర�పమ	ల; కలవ�, భ�వసుN ర�పమ	ల; కలవ�;
ఆ�ాశ వసుN ర�పమ	ల మ ©̈మ 9EరF, భ�వసుN ర�పమ	ల మ ©̈మ 9EరF. 41414141
నూరF�" మ ©̈మ 9EరF, చందుK " మ ©̈మ9EరF, నmతKమ	ల మ ©̈మ 9EరF.
మ ©̈మనుబట-C  ±క నmతKమ	నక;ను మ#S±క సmతKమ	నక;ను
´éదమ	కలదు గ�x 42424242 మృతpల ప�నరF�xÍ నమ	ను ఆల�%³. శ#§రమ	
mయ���న��%ా VతNబ(f అmయ���న��%ా ల�పబడ�ను; 43434343 ఘన ß̈న���న��%ా
VతNబ(f మ ©̈మగల��%ా ల�పబడ�ను; బల ß̈న���న��%ా VతNబ(f, బల���న��%ా
ల�పబడ�ను; 44444444 పKకృJసంబంధ���న శ#§రమ	%ా VతNబ(f ఆత4సంబంధ
శ#§రమ	%ా ల�పబడ�ను. పKకృJసంబంధ���న శ#§రమ	న`�� గనుక
ఆత4సంబంధ���న శ#§రమ	కcడ ఉన`��. 45454545 ఇందు Vషయ���ఆ�xమను
nదట- మనుషp�డ� yVంచు �Kా ణÝ ఆPQన" 9Kా యబ(fయ	న`��. కడపట-
ఆ�xమ	 yVంప�ేయ	 ఆత4 ఆPQను. 46464646 ఆత4సంబంధ���న�� nదట
క>%Sన�� �ాదు, పKకృJసంబంధ���న�ే nదట క>%Sన��; తరF9ాత
ఆత4సంబంధ���న��. 47474747 nదట- మను షp�డ� భ�సంబం¥�PQ� మంట-నుం(f



ప�ట-Cన 9ాడ�, #?ండవ మనుషp�డ� పరలkకమ	నుం(f వAdన9ాడ�. 48484848
మంట-నుం(f ప�ట-Cన9ా(ెట-C9ా(ో మంట-నుం(f ప�ట-Cన9ారFను అట-C9ా#³,
పరలkకసంబం¥� PQట-C9ా(ో పరలkకసంబంధుల;ను అట-C  9ా#³. 49494949 మ#Sయ	
మనమ	 మంట-నుం(f ప�ట-Cన9ా" ��>కను ధ#SంAన పK�ారమ	
పరలkకసంబం¥���>కయ	 ధ#Sంతpమ	. 50505050 స�దరFల�#ా, TEను �ెప�న��
ఏమన%ా రకNమ�ంస మ	ల; �ేవ�" #ాజ�మ	ను స�తంJKంచు��న TEరవ�;
mయత అmయతను స�తంJKంచు��నదు. 51515151 ఇ��%� ]క; ఒక మర4మ	
�ెల;ప�చుTx`ను; మన మందరమ	 "��Kంచమ	 %ా" "!షమ	లk, ఒక #?పu
�ాటBన, కడబ�ర ¹Ö గ%ాTE మనమందరమ	 మ�రFu ��ందుదుమ	. 52525252 బ�ర
¹Ö గ	ను; అప�డ� మృతpల; అmయ	ల;%ా ల�పబడ�దురF, మనమ	 మ�రFu
��ందుదుమ	. 53535353 mయ���న PÀ శ#§రమ	 అmయతను ధ#Sంచు��నవలZి
య	న`��; మరN~���న PÀ శ#§రమ	 అమరN~తను ధ#Sంచు ��నవలZియ	న`��.
54545454 ఈ mయ���న�� అmయతను ధ#Sంచు��"నప�డ�,ఈ మరN~ ���న��
అమరN~తను ధ#Sంచు ��"నప�డ�, Vజయమందు మరణమ	 !ం%S9Eయబ(ెను
అ" 9Kా యబ(fన 9ాక�మ	 T:ర9EరFను. 55555555 ఓ మరణమ�,  Vజయ��క�డ? ఓ
మరణమ�,  మ	లs6 క�డ? 56565656 మరణప� మ	ల;6  �ాపమ	; �ాపమ	నక;న`
బలమ	 ధర4WాసN ��¤. 57575757 అPనను మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  మ�లమ	%ా
మనక; జయమ	 అనుగ\ ©̈ంచుచున` �ేవ�"�I ¯�N తKమ	 కల;గ	ను %ాక. 58585858
�ా%ా Tx 1ిKయ స�దరFల�#ా, ] పKయ�సమ	 పKభ	వ�నందు వ�రÍమ	�ాద"
PQ#S%S, ZిÍ రFల;ను, కదల"9ారFను, పKభ	వ� �ా#ా��వృ��zయందు ఎపuట-�I"
ఆసక;N ల;T:ౖ య	ండ�(f.



1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం1 ��#Sం���� ºయ	లక; 16ºయ	లక; 16ºయ	లక; 16ºయ	లక; 16

1111 ప#S�దుz ల��ర�?rన చం�xVషయ����ే TEను గల¬య సంఘమ	లక;
"య!ంAన పK�ారమ	 ]రFను �ేయ	(f. 2222 TEను వAdనప�డ� చం�x
��గ	�ేయక;ండ పKJ ఆ�� 9ారమ	న ]లk పKJ9ాడ�ను �xను వ#Sz>6న ��ల��
తన±దw ��ంత ¯�మ	4 "ల;వ �ేయవలsను. 3333 TEను వAdనప�డ� ]#?వ#S"
ãగ	�ల" PQంA పJKక>తpN #�, 9ా#S�ేత ] ఉప�ార దKవ�మ	ను
PQర�షల�మ	నక; పంప�దును. 4444 TEను కcడ 9:ళØ6 ట య	కN���నPQడల 9ారF
Tx�� కcడ వతpN రF. 5555 అP�ే మ�Zి�ో"యలk సం�xర మ	నక;
9:ళ6ను�ేw hంచుచుTx`ను గనుక మ�Zి�ో"యలk సం�xరమ	నక; 9:È6నప�డ�
]±దwక; వ�ెdదను. 6666 అప�డ� ]±దw ��ంత�ాలమ	 ఆగవచుdను, ఒక
9Eళ �త�ాలమంతయ	 గడ�ప�దును. అప�డ� TEను 9:æç6 (f సÍలమ	నక; ]రF
నను` ¯ాగనంపవచుdను. 7777 పKభ	వ� Z2ల9:ౖ�ే ]±దw ��ంత�ాలమ	ండ "#§
�fంచుచుTx`ను 8888 గనుక ఇప�డ� మ�ర¶మ	లk !మ	4ను చూచుటక; Txక;
మనసుqల�దు. 9999 �ా#ా�నుకcల���న మంA సమయమ	 Txక;
�Kా 1ిN ంAయ	న`��; మ#Sయ	 ఎ��#Sంచు9ారF అTEక;ల;Tx`రF గనుక 12ం�ె��సుN
వరక; ఎÓ2సులk ">Aయ	ందును. 10101010 J¹J వAdనPQడల అతడ� ]±దw
"ర»య	(ై య	ండ�నటB6  చూచు��ను(f, TxవలsTE అతడ� పKభ	వ�
ప"�ేయ	చుTx`డ� 11111111 గనుక ఎవ(ైన అత"" తృణ÷క#Sంప వదుw . Tx ±దwక;
వచుdటక; అత"" సమ�¥xనమ	�� ¯ాగనంప�(f; అతడ� స�దరFల�� కcడ
వచుdన" PQదురF చూచుచుTx`ను. 12121212 స�దరF(ైన అ��లk6 ను గ�#Sdన



సంగJ ఏమన%ా, అత(ö స�దరFల�� కcడ ]±దwక; 9:ళ6వలsన" TEనత"
�xల బJమ�ల;��ంట-" %ా", Pప�డ� వచుdటక; అత"�I ఎంతమ�తKమ	ను
మనసుqల�దు, �లsౖనప�డతడ� వచుdను. 13131313 ��లక;వ%ా ఉండ�(f,
VWా�సమందు "ల;కడ%ా ఉండ�(f, �êరFషమ	గల9ా#?r య	ండ�(f, బలవంతpలsౖ
య	ండ�(f; 14141414 ]రF �ేయ	 �ార�మ	ల"`య	 1LKమ�� �ేయ	(f. 15151515 Z2N ఫను
ఇంట-9ారF అకయ±క� పKథమఫల��� య	Tx`ర"య	, 9ారF ప#S�దుz లక;
ప#Sచర� �ేయ	టక; తమ	4ను �xమ	 అపu%Sంచు��" య	Tx`ర"య	 ]క;
�ె>య	ను. 16161616 �ాబట-C  స�దరFల�#ా, అట-C9ా#S�I", ప"లk
స}యమ	�ేయ	చు పKయ�సపడ�చు ఉండ� 9ా#Sకంద#S�I" ]రF V¥ేయ	లsౖ
య	ండవలsన" !మ	4ను బJమ�ల;��నుచుTx`ను. 17171717 Z2N ఫను, â�ర�4Txతp,
అ�ా Pక; అను9ారF వAdనందున సం��ÌించుచుTx`ను. 18181818 ]రFల�"
��రతను �రF Txక; ¬#Sd Tx ఆత4క;ను ] ఆత4క;ను సుఖమ	 కల;గజ³Zి#S
గనుక అట-C9ా#S" సTx4 "ంచు(f. 19191919 ఆZియలk" సంఘమ	ల9ారF ]క;
వందనమ	ల; �ెప�చుTx`రF. అక;ల 1ిKZి�ల6  అను9ారFను, 9ా#S Pంటనున`
సంఘమ	ను, పKభ	వ�నందు ]క; అTEక వందనమ	ల; �ెప�చుTx`రF. 20202020
స�దరFలందరF ]క; వందనమ	ల; �ెప�చుTx`రF. పVతK���న
మ	దుw 12టBC ��", ]రF ఒక#S�I ఒకరF వందనమ	ల; �ేZి��ను(f. 21212121 �êలను TEను
Tx �ేJ��TE వందన వచనమ	 9Kా య	 చుTx`ను. 22222222 ఎవ(ైనను పKభ	వ�ను
1LK!ంపక;ంటä 9ాడ� శ1ింపబడ�ను%ాక; పKభ	వ� వచుdచుTx`డ� 23232323 పKభ	9:ౖన
P�సు�×\సుN  కృప ]క; ��(ైయ	ండ�ను %ాక. 24242424 �×\సుN P�సునంద> Tx 1LKమ
]యంద#S�� ఉండ�ను %ాక. ఆ�¤í .



2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం���� ºయ	లక; 1ºయ	లక; 1ºయ	లక; 1ºయ	లక; 1

1111 �ేవ�" AతNమ	వలన �×\సుN  P�సు±క� అ��సNల;(ైన �êల;ను, మన
స�దరF(ైన J¹Jయ	ను, ��#Sంథులk నున` �ేవ�" సంఘమ	నక;ను,
అకయయందంతటనున` ప#S�దుz లకంద#S�I" �భమ" �ె1ిu 9Kా య	న��. 2222
మన తం(fKPQ�న �ేవ�"నుం(fయ	 పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  నుం(fయ	 కృపయ	
సమ�¥xనమ	ను ]క; కల;గ	ను %ాక. 3333 క"కరమ	 చూప� తం(fK, సమసN���న
ఆదరణను అనుగ\ ©̈ంచు �ేవ�డ�, మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN తం(fKయ	T:ౖన
�ేవ�డ� సుN Jంపబడ�ను%ాక. 4444 �ేవ�డ� మమ	4ను ఏ ఆదరణ��
ఆద#SంచుచుTx`(ో, ఆ ఆదరణ�� ఎట-C  శ\మలలk ఉన`9ా#ST:ౖనను ఆద#Sంచుటక;
శ�INగల9ార మగ	నటB6 , ఆయన మ�శ\మ అంతట-లk మమ	4ను ఆద#Sంచు
చుTx`డ�. 5555 �×\సుN ±క� శ\మల; మ�యం�ేల�గ	 VసN #Sంచుచున`9Ù, ఆల�%³
�×\సుN �x�#ా ఆదరణయ	 మ�క; VసN #Sంచుచున`��. 6666 �¤మ	 శ\మ ��ం��నను ]
ఆదరణ��రక;ను రmణ��రక;ను ��ందుదుమ	; �¤మ�దరణ ��ం��నను ]
ఆదరణ��ర�?r ��ందుదుమ	. ఈ ఆదరణ, �¤మ	కcడ ��ందుచున`ట-C  ఆ
శ\మలను ఓ1ిక�� స ©̈ంచుటక; �ార�¯ాధక��� య	న`��. 7777 ]రF శ\మలలk
ఏల�గ	 �ా>9ా#?rయ	Tx`#�, ఆల�%³ ఆదరణలkను �ా>9ా#?rయ	Tx`ర"
PQరFగ	దుమ	 గనుక !మ	4నుగ�#Sdన మ� "#§mణ ZిÍ ర���య	న`��. 8888
స� దరFల�#ా, ఆZియలk మ�క; తటZిÍ ంAన శ\మనుగ�#Sd ]క;
�ె>యక;ండ�ట మ��IషCమ	ల�దు; అ�ేదన%ా �¤మ	 బKదుక;దుమను
నమ4కమ	ల�క య	ండ�నటB6 %ా, మ� శ�IN�I !ంAన అత�¥�క ´µరమ	వలన



క;\ ం%S��JVు. 9999 మ#Sయ	 మృతpలను ల�ప� �ేవ�"యం�ే%ా", మ�యం�ే
�¤మ	 న!్మక య	ంచక;ండ�నటB6  మరణమగ	దుమను "శdయమ	
మ�మటBC క; మ�క; క>%Sయ	ం(ెను. 10101010 ఆయన అట-C  %tపu మరణమ	నుం(f
మమ	4ను త1ిuం�ెను, ఇక మ	ందుక;ను త1ిuంచును. మ#Sయ	 మ���రక;
�Kా రÍన�ేయ	టవలన ]రF కcడ స}యమ	 �ేయ	చుండ%ా, ఆయన ఇక
మ	ందుక;ను మమ	4ను త1ిuంచున" ఆయనయందు "#§mణ గల9ార���
య	Tx`మ	. 11111111 అందువలన అTEక;ల �Kా రÍన �x�#ా, మ�క; క>%Sన
కృ�ావరమ	��రక; అTEక;ల�ేత మ� Vషయ��� కృతజ®�xసుN తpల;
�ె>6 ంపబడ�ను. 12121212 మ� అJశయ�¤దన%ా, ల��Iక జj® నమ	 ననుస#Sంపక,
�ేవ�డనుగ\ ©̈ంచు ప#S�దzత��ను "�ా�పట�మ	��ను �ేవ�" కృపTE
అనుస#SంA లkకమ	లk నడ�చు��ంట- మ"య	, VW షమ	%ా ]PQడలను
నడ�చు��ంట-మ"య	, మ� మన¯ాq�f ¯ాm�!చుdటP� 13131313 ]రF చదువ���"
ప�#SN%ా గ\ ©̈ంAన సంగతpల; తపu, మ#³Vయ	 ]క; 9Kా య	ట ల�దు; కడవరక;
�ట-" ఒప���ందుర" "#§ �fంచుచుTx`మ	. 14141414 మ#Sయ	 మన పKభ	9:ౖన
P�సు±క� ��నమందు ]రF మ��³ల�%�, ఆల�%³ �¤మ	 ]క;ను
అJశయ�ారణ��� య	ందుమ", ]రF ��ంత మటBC క; మమ	4ను
ఒప���"య	Tx`రF. 15151515 మ#Sయ	 ఈ న!్మకగల9ాడT:ౖ ]క; #?ండవ కృ�ా
వరమ	 ల�ంచునటB6  nదట ]±దwక; వAd, 16161616 ] ±దwనుం(f
మ�Zి�ో"యక; 9:È6  మ�Zి�ో"యనుం(f మరల ]±దwక; వAd, ]�ేత
య�దయక; ¯ాగనంప బడవలsన" ఉ�ేwhంAJ". 17171717 �ావ�న TEల�గ	 ఉ�ేw hంA
చపలAతpN డను%ా నడ�చు��ంట-Tx? అవ�ను అవ�న" �ెప�చు, �ాదు



�ాదనునటBC  పKవ#SNంపవలsన" Tx ãచనలను శ#§#ాను¯ారమ	%ా
ãAంచుచుTx`Tx? 18181818 �ేవ�డ� నమ4ద%Sన9ాడ� గనుక �¤మ	 ]క; �ె1ిuన
9ాక�మ	 అవ�న" �ె1ిu �ాదనునటBC %ా ఉండల�దు. 19191919 మ��ేత, అన%ా Tx
�ేతను Zిల��ను �ేతను J¹J�ేతను, ]లk పKకట-ంపబ(fన �ేవ�"
క;మ�రFడగ	 P�సు�×\సుN  అవ�న" �ె1ిu �ాదను9ా(ై య	ండల�దు %ా" ఆయన
అవ�నను9ా(ై య	Tx`డ�. 20202020 �ేవ�" 9ా%ాw నమ	ల; ఎ"`PQ�నను అ"`య	
�×\సుN నందు అవ�నన`టBC %ాTE య	న`V గనుక మన�x�#ా �ేవ�"�I మ ©̈మ
కల;గ	ట�?r అV ఆయనవలన "శdయమ	లsౖ య	న`V. 21212121 ]�� కcడ
�×\సుN నందు ">Aయ	ండ�నటB6 %ా మమ	4ను ZిÍ రపరA అ�ÌL�IంAన9ాడ�
�ేవ�(ే. 22222222 ఆయన మనక; మ	దK9EZి, మన హృదయమ	లలk మనక; ఆత4
అను సంచకరFవ�ను అనుగ\ ©̈ంA య	Tx`డ�. 23232323 ]యందు క"కరమ	3
క>%Sనందున TEను మరల ��#Sంథునక; #ాల�దు. Tx �Kా ణమ	��డ� ఇందుక;
�ేవ�"" ¯ా�f%ా 12టBC చుTx`ను. 24242424 ] VWా�సమ	 ]ద �¤మ	
పKభ	వ�లమ" PÀల�గ	 �ెప�టల�దు %ా" ] ఆనందమ	నక; సహ�ారFల���
య	Tx`మ	; VWా� సమ	�ేతTE ]రF "ల;కడ%ా ఉTx`రF.

2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం���� ºయ	లక; 2ºయ	లక; 2ºయ	లక; 2ºయ	లక; 2

1111 మ#Sయ	 TEను దుఃఖమ	�� ]±దwక; J#S%S#ాన" TxమటBC క; TEను
"శdPంచు��ంట-". 2222 TEను !మ	4ను దుఃఖపరచుT:డల Tx�ేత
దుఃఖపరచబ(fన9ాడ� తపu మ#S ఎవడ� నను` సం��షపరచును? 3333 TEను వAd
నప�డ� ఎవ#Sవలన TEను సం��షమ	 ��ందత%Sన�ో, 9ా#Sవలన Txక; దుఃఖమ	



కల;గక;ండవలsన" PÀ సంగJ ]క; 9Kా ZిJ". మ#Sయ	 Tx సం��షమ	 ]
అంద#S సం��ష�¤య" ] అంద#Sయందు నమ4కమ	 క>%S PÀల�గ	 9Kా ZిJ".
4444 ]క; దుఃఖమ	 కల;గవలsన" �ాదు %ా", ]PQడల Txక; క>%Sయ	న`
అత�¥�క���న 1LKమను ]రF �ె>Zి��నవలsన", "ండ� శ\మ��ను మT°9Eదన��ను
ఎం�� క`రF Vడ�చుచు ]క; 9Kా ZిJ". 5555 ఎవ(ైనను దుఃఖమ	 కల;గజ³Zి
య	ం(fనPQడల,Txక; మ�తKమ	 �ాదు ��ంతమటBC క; ]కంద#S�I" దుఃఖమ	
కల;గజ³Zియ	Tx`డ�. TEను VW ష´µరమ	 9ా"]ద ¹ప%�రక PÀ మ�ట
�ెప�చుTx`ను. 6666 అట-C9ా"�I ]లk ఎక;�వమం��వలన క>%Sన PÀ hmP�
�xల;ను 7777 గనుక ]#Sక 9ా"" h�fంపక m!ంA ఆద#Sంచుట మంA��.
ల�"PQడల ఒక9Eళ 9ాడ� అత�¥�క���న దుఃఖమ	లk మ	"%S��వ�ను. 8888 �ావ�న
9ా" PQడల ] 1LKమను ZిÍ రపరచవలsన" !మ	4ను బJమ�ల;��ను
చుTx`ను. 9999 ]ర"` Vషయమ	లందు V¥ేయ	లsౖ య	Tx`#³¹ అ" ]
ãగ�త �ె>Zి��నుట�³ గ�x ప�ర�మ	 9Kా ZిJ". 10101010 ]రF �ే"గ�#SdPQ�నను
ఎవ" m!ంచుచుTx`#� TEనును 9ా"" m!ంచుచుTx`ను. 11111111 TETE���నను
m!ంAయ	ంటä ¯ా�xను మనలను ¹స పరచక;ండ�నటB6 , ] "!తNమ	,
�×\సుN  సమ	ఖమ	నందు m!ంAయ	Tx`ను; ¯ా�xను తంతKమ	లను మనమ	
ఎరFగ"9ారమ	 �ామ	. 12121212 �×\సుN  సు9ారN పKకట-ంచుటక; TEను ��K యక; వAd
నప�డ�, పKభ	వ�నందు Txక; మంA సమయమ	 �Kా 1ిN ంA య	ండ%ా
స�దరF(ైన ¬తp Txక; కన బడనందున 13131313 Tx మనసుqలk T:మ4�� ల�క
9ా#S±దw Z2లవ� ¬Zి��" అక�డనుం(f మ�Zి�ో"యక; బయల;�ే#SJ". 14141414
మ� �x�#ా పKJ సÍలమందును �×\సుN ను గ�#Sdన జj® నమ	±క� సు9ాసనను



కనుపరచుచు ఆయనయందు మమ	4ను ఎల6 ప�డ� Vజãతqవమ	��
ఊ#³%Sంచుచున` �ేవ�"�I ¯�N తKమ	. 15151515 ర�fంపబడ�9ా#S పట6 ను నhంచు9ా#S
పట6 ను �¤మ	 �ేవ�"�I �×\సుN  సు9ాసనPQ� య	Tx`మ	. 16161616 నhంచు9ా#S�I
మరణxరÍ���న మరణప� 9ాసన%ాను ర�fంప బడ�9ా#S�I y9ారÍ���న yవప�
9ాసన%ాను ఉTx`మ	. 17171717 �ావ�న ఇట-C  సంగతpలక; �x>న9ా(ెవడ�? �¤మ	
�ేవ�" 9ాక�మ	ను క>1ి �ె#S12డ� అTEక;లవలs ఉండక,
"�ా�పట�మ	గల9ారమ	ను �ేవ�"వలన "య!ంపబ(fన 9ారమ	T:ౖయ	ం(f,
�×\సుN నందు �ేవ�"PQదుట బ¢¥�ంచు చుTx`మ	.

2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం���� ºయ	లక; 3ºయ	లక; 3ºయ	లక; 3ºయ	లక; 3

1111 మమ	4ను �¤�¤ J#S%S ��1ిuంచు��న nదల; 12టBC  చుTx`మ�? ��ంద#S�I
�ావలZినటBC  ]±దw�?rనను ] ±దwనుం(fPQ�నను Zిâారసు పJKకల;
మ�క; అవసరమ�? 2222 మ� హృదయమ	ల]ద 9Kా యబ(fయ	ం(f, మనుషp�
లందరF �ె>Zి��నుచు చదువ���నుచున` మ� పJKక ]#³�ా#ా? 3333
#ాJపలక]ద%ా" Zి#ా��%ా" 9Kా యబడక, ��తN" హృదయమ	ల; అను
పలకల]ద yవమ	గల �ేవ�" ఆత4��, మ� ప#Sచర�మ�లమ	%ా 9Kా యబ(fన
�×\సుN  పJKకPQ� య	Tx`ర" ]రF �ేటపరచబడ�చుTx`రF. 4444 �×\సుN �x�#ా
�ేవ�"PQడల మ��Iట-C  నమ4కమ	 కలదు. 5555 మ�వలన ఏ�ైన అPనటB6 %ా
ఆలkAంచుటక; మ�యంతట �¤�¤ సమరFÍ లమ" �ాదు; మ� ¯ామరÍ~మ	
�ేవ�" వలనTE క>%Sయ	న`��. 6666 ఆయTE మమ	4ను ��\ తN  "బంధనక;, అన%ా
అmరమ	నక; �ాదు %ా" ఆత4�³ ప#S �xరక;లమవ�టక; మ�క; ¯ామరÍ~మ	



క>%SంAయ	Tx`డ�. అmరమ	 చంప�ను%ా" ఆత4 yVంప�ేయ	ను. 7777 మరణ
�ారణమగ	 ప#Sచర�, #ాళ6]ద �ెక�బ(fన అmరమ	లక; సంబం¥�ంAన�ైనను,
మ ©̈ మ�� కc(fన�xPQను. అందు�³ ¹ÌL మ	ఖమ	]ద పK�ాhంచుచుం(fన
ఆ మ ©̈మ త%S¶��వ�న�ైనను,ఇW\ా P�Úయ	ల; అత" మ	ఖమ	 �ే#Sచూడల�క
��P#S. 8888 ఇటB6 ండ%ా ఆత4సంబంధ ���న ప#Sచర� PQంత మ ©̈మగల�ై
య	ండ�ను? 9999 h�Ô V¥��I �ారణ���న ప#Sచర�P� మ ©̈మ క>%Sన�ై�ే J�I
�ారణ���న ప#Sచర� PQం�� అ¥�క���న మ ©̈మ కల దగ	ను. 10101010 అత�¥�క���న
మ ©̈మ �º"క;ండ�టవలన ఇంతక; మ	నుప� మ ©̈మ కల��%ా �ేయబ(fన��
PÀ Vషయమ	లk మ ©̈మల�"�xPQను. 11111111 త%S¶��వ�న�ె మ ©̈మగల�ై
య	ం(fనPQడల,"ల;చున�� మ#S PQక;�వ మ ©̈మగల�ై య	ండ�ను గ�x. 12121212
త%S¶��వ�చున` మ ©̈మ±క� అంతమ	ను ఇW\ా  P�Úయ	ల;
�ే#Sచూడక;ండ�నటB6  ¹ÌL తన మ	ఖమ	 ]ద మ	సుక; 9EZి��T:ను. 13131313
�¤మటB6  �ేయక,Pట-C  "#§mణ గల9ార��� బహÑ ¥ైర�మ	%ా మ�టల�డ�
చుTx`మ	. 14141414 మ#Sయ	 9ా#S మనసుqల; క� Sనమ	ల�PQను గనుక
TEట-వరక;ను �ాత"బంధన చదువబడ�నప�డ�, అ�� �×\సుN నందు ��ట-C9Eయ
బ(ెన" 9ా#S�I �ేటపరచబడక, ఆ మ	సు�³ ">Aయ	న`��. 15151515 TEట- వరక;ను
¹ÌL గ\ంథమ	 9ారF చదువ�నప�(ెల6  మ	సుక; 9ా#S హృదయమ	ల
]దనున`�� %ా" 16161616 9ా#S హృదయమ	 పKభ	వ�9:ౖప�నక; ఎప�డ� JరFగ	T°
అప�డ� మ	సుక; ¬Zి9Eయబడ�ను. 17171717 పKభ	9E ఆత4 పKభ	వ�±క�
ఆత4PQక�డ నుండ�T° అక�డ ¯ా�తంతK~మ	 నుండ�ను. 18181818 మన
మందరమ	ను మ	సుక; ల�" మ	ఖమ	�� పKభ	వ�±క� మ ©̈మను



అదwమ	వలs పKJఫ>ంపజ³య	చు, మ ©̈మనుం(f అ¥�క మ ©̈మను ��ందుచు,
పKభ	వగ	 ఆత4�ేత ఆ ��>క %ాTE మ�రdబడ�చుTx`మ	.

2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం���� ºయ	లక; 4ºయ	లక; 4ºయ	లక; 4ºయ	లక; 4

1111 �ాబట-C  ఈ ప#Sచర� ��ం��నందున కరFణÝంపబ(fన 9ార��� అ¥ైర�పడమ	. 2222
అP�ే క;య	�IN%ా నడ�చు ��నకయ	, �ేవ�" 9ాక�మ	ను వంచన%ా
బ¢¥�ంపకయ	, సత�మ	ను పKత�mపరచుటవలన పKJ మనుషp�" మన¯ాq�f
PQదుట మమ	4ను �¤�¤ �ేవ�" 3333 మ� సు9ారN మరFగ	�ేయబ(fన PQడల
నhంచుచున`9ా#S Vషయమ	లkTE మరFగ	�ేయ బ(fయ	న`��. 4444 �ేవ�"
స�ర�1ిPQ�య	న` �×\సుN  మ ©̈మను కనుపరచు సు9ారN పK�ాశమ	 9ా#S�I పK�ా
hంపక;ండ� "!తNమ	, ఈ య	గ సంబంధ���న �ేవత అVWా�సులsౖన9ా#S మT°
TEతKమ	లక; గ	\ (fiతనమ	 కల;గ జ³Z2ను. 5555 అంధ�ారమ	లkనుం(f 9:ల;గ	
పK�ాhంచును %ాక అ" ప>�Iన �ేవ�(ే తన మ ©̈మను గ�#Sdన జj® నమ	
P�సు�×\సుN నందు 9:ల6 (fపరచుటక; మ� హృదయమ	లలk పK�ాhం�ెను. 6666 గనుక
�¤మ	 మమ	4నుగ�#Sd పKకట-ంచు ��నుటల�దు %ా", �×\సుN P�సునుగ�#Sd
ఆయన పKభ	 వ"య	, మమ	4నుగ�#Sd, P�సు "!తNమ	 �¤మ	 ]
ప#S�xరక;లమ"య	 పKకట-ంచుచుTx`మ	. 7777 అPనను ఆ బల�¥�క�మ	 మ�
మ�ల���న�� �ాక �ేవ�"�ైయ	ండ�నటB6  మంట- ఘటమ	లలk ఈ ఐశ�ర�మ	
మ�క; కలదు. 8888 ఎటBబ¢Pనను శ\మపడ�చున`ను ఇ#S�Iంపబడ�9ారమ	
�ామ	; అ�ాయమ	లk నున`ను �³వలమ	 ఉ�ాయమ	 ల�"9ారమ	 �ామ	; 9999
తరFమబడ� చున`ను ��క;�ల�"9ారమ	 �ామ	; పడ�ోKయబ(fనను



నhంచు9ారమ	 �ామ	. 10101010 P�సు±క� yవమ	 మ� శ#§రమందు
పKత�mపరచబడ�ట�?r P�సు±క� మరణxనుభవమ	ను మ� శ#§రమందు
ఎల6 ప�డ�ను వ ©̈ంచు ��" ��వ�చుTx`మ	. 11111111 ఏలయన%ా, P�సు±క�
yవమ	కcడ మ� మరN~ శ#§రమ	నందు పKత�m పరచ బ(fనటB6 , సyవ�ల���న
�¤మ	 ఎల6 ప�డ� P�సు "!తNమ	 మరణమ	నక; అపu%Sంపబడ�చుTx`మ	.
12121212 �ావ�న మ�లk మరణ మ	ను ]లk yవమ	ను �ార�¯ాధకమగ	చున`V. 13131313
కృప PQక;�వమం�� �x�#ా పKబ> �ేవ�" మ ©̈మ "!తNమ	
కృతజ®�xసుN తpల; VసN #Sంపజ³య	ల�గ	న, సమసN  ���నV ]��ర�?r య	న`V. 14141414
�ా%ా Vశ�ZింAJ" గనుక మ�టల�(fJ" అ" 9Kా యబ(fన పK�ారమ	 అట-C
VWా�సమ	�� కc(fన ఆత4గల9ార���, 15151515 పKభ	9:ౖన P�సును ల�1ిన9ాడ�
P�సు�� మమ	4నుకcడ ల�1ి, ]��కcడ తన PQదుట "ల;వ బ¿టBC న"
PQ#S%S,�¤మ	ను Vశ�ZించుచుTx`మ	 గనుక మ�టల�డ�చుTx`మ	. 16161616 �ావ�న
�¤మ	 అ¥ైర�పడమ	; మ� బµహ� ప�రFషpడ� కృhంచుచున`ను,
ఆంతర�ప�రFషpడ� ��న��నమ	 నూతన పరచబడ�చుTx`డ�. 17171717 �¤మ	
దృశ����న9ాట-" చూడక అదృశ����న9ాట-TE "�x"ంA చూచుచుTx`మ	 గనుక
mణమ�తKమ	ండ� మ� చులక" శ\మ మ���రక; అంత కంతక; ఎక;�వ%ా
"త����న మ ©̈మ ´µరమ	ను కల;గ జ³య	చున`��. 18181818 ఏలయన%ా
దృశ����నV అ"త�మ	ల;; అదృశ����నV "త�మ	ల;.

2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం���� ºయ	లక; 5ºయ	లక; 5ºయ	లక; 5ºయ	లక; 5

1111 భ�!]ద మన గ	(xర���న PÀ "9ాసమ	 h� �ల�����Pనను, �ేJప"�ాక



�ేవ�"�ేత కటC  బ(fన��య	 "త����న��య	T:ౖన "9ాసమ	 పరలkకమందు
మనక;న`ద" PQరFగ	దుమ	. 2222 మనమ	 ��గంబరFలమ	 �ాక వసN �మ	
ధ#Sంచు��"న9ారమ	%ా కనబడ�దుమ	. �ాబట-C  పరలkకమ	నుం(fవచుd మన
"9ాసమ	 �º"12ౖ" ధ#Sంచు��న న1L�fంచుచు �º"లk మ�ల;¶ చుTx`మ	. 3333 ఈ
గ	(xరమ	లkనున` మనమ	 ´µరమ	 ¹Zి��" మ�ల;¶  చుTx`మ	. 4444 ఇ��
¬Zి9Eయవలsన" �ాదు %ా" మరN~���న�� yవమ	�ేత !ం%S9Eయబడ�నటB6 , ఆ
"9ాసమ	ను �º"12ౖ" ధ#Sంచు��న %�రFచుTx`మ	. 5555 �º" "!తNమ	 మనలను
ZిదzపరAన9ాడ� �ేవ�(ే;మ#Sయ	 ఆయన తన ఆత4 అను సంచకరFవ�ను మన
కనుగ\ ©̈ంAయ	Tx`డ�. 6666 9:> చూప�వలన �ాక VWా�సమ	వలనTE
నడ�చు��ను చుTx`మ	 7777 గనుక ఈ �ేహమ	లk "వZించుచున`ంత �ాలమ	
పKభ	వ�నక; దూరమ	%ా ఉTx`మ"PQ#S%S య	ం(fయ	, ఎల6 ప�డ�ను
¥ైర�మ	గల9ార��� య	Tx`మ	. 8888 ఇటB6  ¥ైర�మ	 గ>%S PÀ �ేహమ	ను V(fA
12ట-C  పKభ	వ�TUదw  "వZించుటక; ఇషCపడ�చుTx`మ	. 9999 �ావ�న
�ేహమందున`ను �ేహమ	ను V(fAనను, ఆయన �IషpC ల��� య	ండవలsన"
!గ	ల అ1L�fంచుచుTx`మ	. 10101010 ఎందుకన%ా �xను జ#S%SంAన �I\యల��ప�న,
అV మంA9:ౖనను స#³ �ెడi9:ౖనను స#³, �ేహమ	�� జ#S%SంAన 9ాట- ఫలమ	ను
పKJ9ాడ�ను ��ందునటB6  మనమందరమ	ను �×\సుN  Tx�య1ీఠమ	 ఎదుట
పKత�mమ	 �ావలయ	ను. 11111111 �ావ�న �¤మ	 పKభ	వ� Vషయ���న భయమ	
T:#S%S మనుషp�లను 1LK#³1ించుచుTx`మ	. �¤మ	 �ేవ�"�I
పKత�mపరచబ(fన9ారమ	; ] మన¯ాq{లక; కcడ
పKత�mపరచబ(fయ	Tx`మ" నమ	4చుTx`ను. 12121212 మమ	4ను �¤�¤ ]



PQదుట J#S%S ��1ిuంచు��నుట ల�దు %ా", హృదయమ	నందు అJశయపడక
12ౖర�పమ	నం�ే అJశయపడ�9ా#S�I పKతp�తN ర !చుdటక; ]క; ఆ¥xరమ	
కల;గవలsన" మ� Vషయ��� ]క; అJశయ �ారణమ	 క>%SంచుచుTx`మ	. 13131313
ఏలయన%ా �¤మ	 9:ఱ�K9ార���Jమ� �ేవ�" "!తN�¤;
స�సÍబ	��z గల9ార���Jమ� ] "!తN�¤. 14141414 �×\సుN  1LKమ మమ	4ను బలవంతమ	
�ేయ	చున`��; ఏల�గన%ా అంద#S��రక; ఒకడ� మృJ��ం�ెను గనుక అందరFను
మృJ��ం��ర"య	, 15151515 yVంచు9ా#Sక]దట తమ��రక; �ాక, తమ "!తNమ	
మృJ��ం�� J#S%S ల�Aన9ా"��ర�³ yVంచుటక; ఆయన అంద#S��రక;
మృJ��ం�ెన"య	 "శdPంచు ��నుచుTx`మ	. 16161616 �ావ�న ఇక]దట �¤మ	
శ#§ర#§J%ా ఎవ"T:ౖనను ఎరFగమ	; �¤మ	 �×\సుN ను శ#§ర#§J%ా ఎ#S%Sయ	ం(fనను
ఇక]దట ఆయనను ఆల�గ	 ఎరFగమ	. 17171717 �ా%ా ఎవ(ైనను
�×\సుN నందున`PQడల 9ాడ� నూతన సృÌిC ; �ాతV గJం�ెను, ఇ��%� ��\ తN
9ాPQను; 18181818 సమసNమ	ను �ేవ�" వలనT:ౖనV; ఆయన మనలను �×\సుN �x�#ా
తన�� సమ�¥xనపరచు��", ఆ సమ�¥xనపరచు ప#Sచర�ను మ�క;
అనుగ\ ©̈ం�ెను. 19191919 అ�ేమన%ా, �ేవ�డ� 9ా#S అప#ాధమ	లను 9ా#S]ద
¹పక, �×\సుN నందు లkకమ	ను తన�� సమ�¥xనపరచు��నుచు, ఆ
సమ�¥xన9ాక�మ	ను మ�క; అపu%Sం�ెను. 20202020 �ావ�న �ేవ�డ� మ� �x�#ా
9Eడ���"నటBC  �¤మ	 �×\సుN క; #ాయబµరFల����ేవ�"�� సమ�¥xనపడ�డ" �×\సుN
పmమ	%ా !మ	4ను బJమ�ల;��నుచుTx`మ	. 21212121 ఎందుకన%ా
మనమ�యనయందు �ేవ�" J అగ	నటB6  �ాప��రFగ" ఆయనను
మన�Åసమ	 �ాపమ	%ా�ేZ2ను.



2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం���� ºయ	లక; 6ºయ	లక; 6ºయ	లక; 6ºయ	లక; 6

1111 �ా%ా �¤మ�యన��(f ప"9ార��� ]రF ��ం��న �ేవ�" కృపను వ�రÍమ	
�ేZి��నవదw" !మ	4ను 9Eడ���ను చుTx`మ	. 2222 అనుకcల సమయమందు 
nర Txల�IంAJ"; రmణ ��నమందు "ను` ఆదు��ంట-" అ" ఆయన
�ెప�చుTx`డ� గ�x! 3333 ఇ��%� ఇప�(ే !�I�> అనుకcల���న సమయమ	,
ఇ��%� ఇ�ే రmణ ��నమ	. 4444 మ� ప#Sచర� "ం��ంపబడక;ండ� "!తNమ	 ఏ
Vషయమ	లkT:ౖనను అభ�ంతర�¤!య	 కల;గజ³యక 5555 శ\మలయందును
ఇబËందులయందును ఇరFక;లయందునుఒ �ెబËలయందును �ెర¯ాలలలkను
అల6 రFలలkను పKయ�స మ	లలkను జjగరమ	లలkను ఉప9ాసమ	లలkను
!గ	ల ఓరFuగల9ార���, 6666 పVతKత��ను జj® నమ	��ను �ºర � Wాంతమ	��ను
దయ��ను ప#S��xz త4వలనను "ష�పట���న 1LKమ��ను 7777 సత�9ాక�మ	
�ెప�టవలనను �ేవ�" బలమ	వలనను క;(fPQడమల J ఆయ	ధమ	ల;
క>%S, 8888 ఘన�x ఘనతలవలనను సు�×#SN దుÌీ�రFN లవలనను �ేవ�"
ప#S�xరక;ల��� య	ం(f అ"` ZిÍతpలలk మమ	4ను �¤�¤
��1ిuంచు��నుచుTx`మ	. 9999 �¤మ	 ¹స%ాండK��� నటB6 ం(fయ	
సత�వంతpలమ	; �ె>యబడ"9ార���నటB6 ం (fయ	 బµగ	గ
�ె>యబ(fన9ారమ	; చ"��వ�చున` 9ార���నటB6 ం(fయ	 ఇ��%�
బKదుక;చున`9ారమ	; h�fంప బ(fన9ార���నటB6 ం(fయ	 చంపబడ"9ారమ	; 10101010
దుఃఖప(fన 9ార���నటB6 ం(fయ	 ఎల6 ప�డ� సం��Ìించు9ారమ	;
ద#SదుK ల���నటB6 ం(fయ	 అTEక;లక; ఐశ�ర�మ	 క>%Sంచు 9ారమ	; ఏ!య	



ల�"9ార���నటB6 ం(fయ	 సమసNమ	ను క>%Sన9ారమ	. 11111111 ఓ ��#Sం� ºయ	ల�#ా,
అరమరల�క;ండ ]�� మ�ట ల�డ�చుTx`ను, మ� హృదయమ	 VWాలపరచబ(f
య	న`��. 12121212 ]PQడల మ� అంతఃకరణమ	 సంక;Aత��� య	ండల�దు %ా" ]
అంతఃకరణ�¤ సంక;Aత��� య	న`��. 13131313 ]PQడల మ�క;న`
అంతఃకరణమ	నక; పKJ ఫలమ	%ా ]రFను ] హృదయమ	లను VWాలపరచు
��ను(f; ]రF Tx 1ిల6 ల" ]�� ఈల�గ	 �ెప�చుTx`ను. 14141414 ]రF
అVWా�సుల�� జoడ�%ా ఉండక;(f. J�I దు#§ÞJ�� ఏ! ¯ాంగత�మ	?
9:ల;గ	నక; *కట-�� ఏ!��తpN ? 15151515 �×\సుN నక; బ¿>య�ల;�� ఏ! సంబంధమ	?
అVWా�Zి�� VWా�Zి�I �ాలsక�(f��? 16161616 �ేవ�" ఆలయ మ	నక; Vగ\హమ	ల��
ఏ!��ం��క? మనమ	 yవమ	గల �ేవ�" ఆలయ��� య	Tx`మ	; అందుక;
�ేవ�(öల�గ	 Z2ల VచుdచుTx`డ�.TEను 9ా#Sలk "వZింA సంచ#Sంతpను, TEను
9ా#S �ేవ�డT:ౖ య	ందును 9ారF Tx పKజలsౖయ	ందురF. 17171717 �ావ�న ]రF 9ా#S
మధ�నుం(f బయల;9:డ> పK�ే�కమ	%ా ఉండ�(f; అపVతK���న�x""
మ	టCక;డ" పKభ	వ� �ెప�చుTx`డ�. 18181818 మ#Sయ	 TEను !మ	4ను
�ేరFd��ందును, ]క; తం(fKT:ౖ య	ందును, ]రF Txక; క;మ�రFల;ను
క;మ�#?Nల;T:ౖ య	ందుర" సర�శ�INగల పKభ	వ� �ెప�చుTx`డ�.

2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం���� ºయ	లక; 7ºయ	లక; 7ºయ	లక; 7ºయ	లక; 7

1111 1ిKయ	ల�#ా, మనక; ఈ 9ా%ాw నమ	ల; ఉన`V గనుక �ేవ�" భయమ	��
ప#S�దzతను సంప�#SN�ేZి ��నుచు, శ#§రమ	నక;ను ఆత4క;ను క>%Sన సమసN
కల4షమ	 నుం(f మనలను పVతpK లను%ా �ేZి��ందమ	. 2222 మమ	4ను ]



హృదయమ	లలk �ేరFd��ను(f; �¤ ��వ"�I అTx�యమ	 �ేయల�దు, ఎవ""
�ెరFపల�దు, ఎవ"" ¹సమ	 �ేయల�దు. 3333 ]క; h�ÔV¥� కల;గవలsన"
TEల�గ	 �ెపuల�దు. చ" ��Pన%ా" yVంAన %ా" ]రFను �¤మ	ను కcడ
ఉండవలsన"య	 ]రF మ� హృదయమ	లలk ఉTx`ర"య	 TEను లkగడ
�ె1ిuJ" గ�x 4444 ] PQడల TEను బహÑ ¥ైర�మ	%ా మ�ట ల�డ�చుTx`ను,
!మ	4ను గ�#Sd Txక; �xల అJశయమ	 కలదు, ఆదరణ��
"ండ���"య	Tx`ను, మ� శ\మయంతట-�I !ంAన అత�¥�క���న ఆనందమ	��
ఉ��uంగ	 చుTx`ను. 5555 �¤మ	 మ�Zి�ో"యక; వAdనప�డ�ను మ� శ#§రమ	
ఏమ�తKమ	ను VW\ా ంJ ��ందల�దు. ఎటBబ¢Pనను మ�క; శ\మP� క>%?ను;
9:ల;పట ��#ాటమ	ల; లkపట భయమ	ల; ఉం(ెను. 6666 అPనను �ºనులను
ఆద#Sంచు �ేవ�డ� ¬తp #ాకవలన మమ	4ను ఆద#Sం�ెను. 7777 ¬తp
#ాకవలనమ�తK�¤ �ాక;ండ, అతడ� ] అత��ల�షను ] అంగల�రFuను Tx
Vషయ��� ]క; క>%Sన అ�x�స�IN" మ�క; �ెల;ప�చు, �xను ] Vషయ���
��ం��న ఆదరణవలన కcడ మమ	4ను ఆద#Sం�ెను గనుక TEను మ#S ఎక;�వగ
సం��ÌింAJ". 8888 TEను 9Kా Zిన పJKకవలన !మ	4ను దుఃఖ12ట-Cనందున
V�xరపడను; Txక; V�xరమ	 క>%Sనను ఆ పJKక !మ	4ను
స�లu�ాలమ	మటBC �³ దుఃఖ 12టMCన" �ె>Zి��"య	Tx`ను. 9999 ]రF
దుఃఖప(fJర" సం��Ìించుట ల�దు%ా" ]రF దుఃఖప(f మ�రFమనసుq
��ం��Jర" Pప�డ� సం��ÌించుచుTx`ను. ఏలయన%ా ఏ
Vషయమ	లkT:ౖనను మ�వలన ]రF నషCమ	 ��ందక;ండ�ట�?r,
�ైవA�xN ను¯ారమ	%ా దుఃఖప(fJ#S. 10101010 �ైవA�xN ను ¯ార���న దుఃఖమ	



రmణxరÍ���న మ�రF మనసుqను కల;గజ³య	ను; ఈ మ�రFమనసుq
దుఃఖమ	ను ప�ట-C ంచదు. అP�ే లkకసంబంధ���న దుఃఖమ	 మరణమ	ను
కల;గజ³య	ను. 11111111 ]రF �ేవ�" AతN  పK�ారమ	 ��ం��న PÀ దుఃఖమ	 ఎట-C
జjగ\తను ఎట-C�ోష "9ారణ�?rన పKJ9ాదమ	ను ఎట-C  ఆగ\హ మ	ను ఎట-C
భయమ	ను ఎట-C  అ�ల�షను ఎట-C  ఆస�IN" ఎట-C  పKJదండనను ]లk ప�ట-C ం�ెT°
చూడ�(f. ఆ �ార�మ	నుగ�#Sd సమసN  Vషయమ	లలkను ]రF "#�w షpలsౖ
య	Tx`ర" ఋàవ� పరచు��ంట-#S. 12121212 TEను ]క; 9Kా Zినను ఆ దు�ా�ర�మ	
�ేZిన9ా" "!తNమ	 9Kా యల�దు; 9ా"వలన అTx�యమ	 ��ం��న 9ా"
"!తN���నను 9Kా యల�దు; మ�PQడల ] క;న` ఆస�IN �ేవ�"PQదుట ]
మధ� బµ}టమగ	ట�³ 9Kా ZిJ". 13131313 ఇందు�ేత �¤మ	 ఆద#Sంపబ(fJVు. అం�ే
�ాదు,మ�క; ఈ ఆదరణ క>%Sనప�డ� ¬తp±క� ఆత4 ] అంద#Sవలన
VW\ా ంJ��ం��నందున అత" సం��షమ	ను చూA మ#S PQక;�వ%ా �¤మ	
సం��ÌింAJVు. 14141414 ఏలయన%ా, TEనత" PQదుట ] Vషయ��� ఏ అJశయప�
మ�టల; �ె1ిuనను TEను Zిగ	¶ పరచబడల�దు �¤�¤ల�గ	 అ"`ట-" ]��
"జమ	%ా �ె1ిuJ¹ ఆల�%³ �¤మ	 ¬తp ఎదుట ] Vషయ��� �ె1ిuన
అJశయప� మ�టల; "జమ" కనబ(ెను. 15151515 మ#Sయ	 ]రF భయమ	��ను
వణక;��ను తను` �ేరFd��ంట-ర" అతడ� ]యంద#S V¥ేయతను
జj® పకమ	�ేZి��నుచుండ%ా, అత" అంతఃకరణమ	 మ#S PQక;�వ%ా ] PQడల
ఉన`��. 16161616 పKJVషయమ	లkను ]వలన Txక; ¥ైర�మ	 కల;గ	చున`�� గనుక
నం��ÌించుచుTx`ను.



2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం���� ºయ	లక; 8ºయ	లక; 8ºయ	లక; 8ºయ	లక; 8

1111 స�దరFల�#ా, మ�Zి�ో"య సంఘమ	లక; అను గ\ ©̈ంపబ(fయ	న`
�ేవ�" కృపనుగ�#Sd ]క; �ె>య జ³య	చుTx`మ	. 2222 ఏల�గన%ా, 9ారF
బహÑ శ\మవలన ప#§�fంపబడ%ా, అత�¥�కమ	%ా సం��ÌింA#S. మ#Sయ	 9ారF
"రF1Lదలsౖనను 9ా#S �xతృత�మ	 బహÑ%ా VసN  #Sం�ెను. 3333 ఈ
కృపVషయమ	లkను, ప#S�దుz ల��ర�?rన ప#Sచర�లk �ాల;��ందు
Vషయమ	లkను, మనఃప�ర�క మ	%ా మమ	4ను 9Eడ���నుచు, 4444 9ారF తమ
¯ామరÍ~మ	 ��ల��P� %ాక ¯ామరÍ~మ	కంటM ఎక;�వ%ాను తమంతట �x�¤
PAdర" ]క; ¯ాm�!చుdచుTx`ను. 5555 ఇ��య	%ాక nదట పKభ	వ�నక;ను,
�ేవ�" AతNమ	వలన మ�క;ను, తమ	4ను �x�¤ అపu%Sంచు��"#S; Pంత%ా
�ేయ	దుర" �¤మను��నల�దు. 6666 �ావ�న ¬తp ఈ కృపను ఏల�గ	 ప�ర�మ	
nదల;12టMCT° ఆల�గ	న �x"" ]లk సంప�రÞమ	 �ేయ	మ" �¤మత" 9Eడ�
��ంట-!. 7777 ]రF పKJVషయమ	లk, అన%ా VWా�స మందును ఉప�ేశమందును
జj® నమందును సమసN  జjగ\తN  యందును ]క; మ�PQడలనున`
1LKమయందును ఏల�గ	 అ�వృ��z��ందుచుTx`#� ఆల�%³ ]రF ఈ కృపయందు
కcడ అ�వృ��z��ందునటB6  చూచు��ను(f. 8888 ఆజj® ప�ర� కమ	%ా ]��
�ెప�టల�దు; ఇతరFల జjగ\తN ను ]క; చూప�ట�ేత ] 1LKమ PQంత
య�xరÍ���న�ో ప#§�fంపవలsన" �ెప�చుTx`ను. 9999 ]రF మన పKభ	9:ౖన
P�సు�×\సుN  కృపను ఎరFగ	దురFగ�x? ఆయన ధన వంతp(ై య	ం(fయ	 ]రF
తన �x#SదK~మ	వలన ధనవంతpల; �ావలsన", ] "!తNమ	 ద#SదుK (xPQను.



10101010 ఇందును గ�#Sd Tx �xతuర�మ	 �ెప�చుTx`ను; సంవతq రమ	 �I\ందటTE
PÀ �ార�మ	 �ేయ	ట యం�ే %ాక �ేయ తల12టBC టయందు కcడ nదట- 9ా#?r
య	ం(fన ]క; �¤ల; 11111111 �ావ�న తల12టBC టక; Zిదz���న మనసుq ]లk ఏల�గ	
క>%?T°, ఆల�%³ ] క>!��ల�� సంప�#SNయగ	నటB6  ]రF ఆ �ార�మ	ను
ఇప�డ� T:ర 9EరFd(f. 12121212 nదట ఒకడ� Zిదz���న మనసుq క>%Sయ	ంటä శ�IN�I
!ంA �ాదు %ా" క>! ��ల��P� PAdన�� 1ీKJకరమవ�ను. 13131313 ఇతరFలక;
�ే>క%ాను ]క; ´µరమ	%ాను ఉండవలsన" ఇ�� �ెప�టల�దు %ా" 14141414 ¼̈చుd%ా
కcరFd��"న9ా"�I ఎక;�వ !గ	లల�ద"య	 తక;�వ%ా కcరFd��"న9ా"�I
తక;�వ �ాల�ద"య	9Kా యబ(fన పK�ారమ	 అంద#S�I సమ�నమ	%ా ఉండ�
"!తNమ	, 15151515 పKసుN తమందు ] సమృ��z  9ా#S అక�రక;ను మ#S±కప�డ�
9ా#S సమృ��z  ] యక�రక;ను స}య��� య	ండవలsన" ఈల�గ	
�ెప�చుTx`ను. 16161616 ] Vషయ��� Txక; క>%Sన PÀ ఆస�INTE ¬తp
హృదయమ	లk ప�ట-C ంAన �ేవ�"�I ¯�N తKమ	. 17171717 అతడ� Tx ¼̈చd#Sకను
అం%§క#Sం�ెను %ా" అత"�³ VW �ాస�IN క>%Sనందున తన PషCమ	��ప�నTE
]±దwక; బయల; �ే#S వచుdచుTx`డ�. 18181818 మ#Sయ	 సు9ారN Vషయమ	
సంఘమ	ల"`ట-లk పKZి��z�ెం��న స�దరF" అత"�� కcడ
పంప�చుTx`మ	. 19191919 అం�ే�ాక మన పKభ	వ�నక; మ ©̈మ కల;గ	 "!తNమ	ను
మ� Zిదz���న మనసుq కనుపరచు "!తNమ	ను ఈ ఉప�ారదKవ�మ	 Vషయ���

ప#S�xరక;ల���న మ���కcడ అతడ� పK¸ 20202020 మ#Sయ	 �¤!ంత V¯ాN ర���న
ధర4మ	 Vషయ��� ప#S�xరక;ల��� య	Tx`మ	 గనుక �x""గ�#Sd మ�]ద
ఎవడ�ను తప� ¹పక;ండ �¤మ	 జjగ\తN %ా చూచు��నుచు అత""



పంప�చుTx`మ	. 21212121 ఏలయన%ా పKభ	వ� దృÌిCయందు మ�తK�¤ %ాక
మనుషp�ల దృÌిCయందును ãగ����న 9ాట-" గ�#Sd శ\దz%ా
ఆలkAంచు��నుచుTx`మ	. 22222222 మ#Sయ	 9ా#S��కcడ �¤మ	 మ� స�దరF"
పంప�చుTx`మ	. �xల సంగతpలలk అTEక ప#ా�యమ	ల; అత"" ప#§�fంA
అతడ� ఆస�INగల 9ాడ"య	, ఇప�డ�ను ] PQడల అత"�I క>%Sన VW ష���న
న!్మకవలన మ#S PQక;�9:ౖన ఆస�INగల9ాడ"య	 �ె>Zి��"య	Tx`మ	. 23232323
¬తp ఎవడ" PQవ#?rన అ(f%SనPQడల అతడ� Tx �ా>9ాడ�ను ]
Vషయమ	లk Tx జత ప"9ాడ�T:ౖ య	Tx`డ"య	; మన స�దరFలsవర"
అ(f%Sన PQడల 9ారF సంఘమ	ల దూతల;ను �×\స 24242424 �ాబట-C  ] 1LKమ
య�xరÍ���నద"య	 ] Vషయ���న మ� అJశయమ	 వ�రÍమ	�ాద"య	
9ా#S�I సంఘమ	లPQదుట కనుపరచు(f.

2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం���� ºయ	లక; 9ºయ	లక; 9ºయ	లక; 9ºయ	లక; 9

1111 ప#S�దుz ల��ర�?rన PÀ ప#Sచర�నుగ�#Sd ] 1LరF 9Kా య	టక; Tx
కగత�మ	ల�దు. 2222 ] మనసుq Zిదz��� య	న`ద" TET:రFగ	దును.
అందువలనసంవతqరమ	నుం(f అకయ Zిదzప(fయ	న`ద" �ె1ిu, TEను
!మ	4ను గ�#Sd మ�Zి�ో"య9ా#SPQదుట అJశయపడ�చుTx`ను; ]
ఆస�IN" చూA అTEక;ల; 1LK#³1ింపబ(f#S. 3333 అP�ే !మ	4నుగ�#Sdన మ�
అJశయమ	 ఈ Vషయమ	లk వ�రÍమ	�ాక;ండ�నటB6 , TEను �ె1ిuన పK�ారమ	
]రF Zిదzమ	%ా ఉండ�ట�?r PÀ స�దరFలను పం1ిJ". 4444 ]రF Zిదzపడ"
PQడల ఒక9Eళ మ�Zి�ో"య9ా#?వ#?rనను Tx��కcడ వAd ]రF Zిదzమ	%ా



ఉండక��వ�ట చూAనPQడల, ఈ న!్మక క>%Sయ	న`ందుక; �¤మ	 Zిగ	¶
పరచబడ�దుమ	; ]రFను Zిగ	¶ పరచబడ�దుర" Pక �ెపuTEల? 5555 �ావ�న
లkగడ ఇ�ెdదమ" ]రF �ె1ిuన ధర4మ	 1ిZి"తనమ	%ా ఇయ�క
¥x#ాళమ	%ా ఇయ� వలsన" �ె1ిu, స�దరFల; ] ±దwక; మ	ందు%ావAd
�x"" జమ�ేయ	ట�?r 9ా#S" ¼̈చd#Sంచుట అవసరమ" తలంAJ". 6666
��ం�ెమ	%ా VతpN 9ాడ� ��ం�ె మ	%ా పంట�Åయ	ను, సమృ��z %ా3 VతpN 9ాడ�
సమృ��z %ా3 పంట�Åయ	ను అ" PÀ Vషయ��� �ెపuవచుdను. 7777
సణ	గ	��నకయ	 బలవంతమ	%ా �ాకయ	 పKJ9ాడ�ను తన హృదయమ	లk
"శd Pంచు��"న పK�ారమ	 ఇయ� వలsను; �ేవ�డ� ఉ�xqహమ	%ా
ఇచుd9ా"" 1LK!ంచును. 8888 మ#Sయ	 అ"`ట-యందు ఎల6 ప�డ�ను ]లk ]రF
సర�సమృ��z గల9ా#?r ఉతNమ���న పKJ�ార�మ	 �ేయ	టక; �ేవ�డ� ]PQడల
సమసN  Vధమ	లsౖన కృపను VసN #Sంప�ేయగలడ�. 9999 ఇందు Vషయ��� అతడ�
9:దజ>6  ద#SదుK ల�I�ెdను అత" J "రంతరమ	 "ల;చును అ"
9Kా యబ(fయ	న`��. 10101010 VతpN 9ా"�I VతNనమ	ను Jనుటక; ఆ}రమ	ను
దయ�ేయ	 �ేవ�డ� ]క; VతNనమ	 దయ�ేZి VసN #Sంప�ేZి, ]రF పKJ
Vషయమ	లk ప�#ðÞ �xర� ´µగ�మ	గల9ారగ	నటB6 , ] Jఫలమ	ల; వృ��z��ం
��ంచును. 11111111 ఇట-C , ఔ�xర�మ	వలన మ��x�#ా �ేవ�"�I కృతజ®�xసుN తpల;
�ె>6 ంపబడ�ను. 12121212 ఏలయన%ా ఈ ZLవనుగ�#Sdన ప#Sచర� ప#S�దుz ల
అక�రలక; స}యమ	 కల;గజ³య	ట మ�తKమ	 �ాక;ండ, అTEక;ల; �ేవ�"�I
�ె>6 ంచు కృతజ®�xసుN తpల మ�లమ	%ా VసN #Sంచుచున`��. 13131313 ఏల�గన%ా
�×\సుN సు9ారNను అం%§క#Sంతpమ" ఒప���నుట యందు ]రF



V¥ేయ	లsౖనందు�ేతను, 9ా#S Vషయమ	ను అంద#S Vషయమ	ను ఇంత
ఔ�xర�మ	%ా ధర4మ	 �ేZి నందు�ేతను, ఈ ప#Sచర� మ�లమ	%ా ] ãగ�త
కనబ(fనందున 9ారF �ేవ�" మ ©̈మపరచుచుTx`రF. 14141414 మ#Sయ	 ]PQడల
�ేవ�డ� కనుపరAన అత�¥�క���న కృపను చూA, 9ారF ] "!తN��� �Kా రÍన
�ేయ	చు, !మ	4ను చూడవలsన" ఎక;�వ �Å#Sక గల9ా#?r య	Tx`రF. 15151515 �ెపu
శక�మ	 �ా" ఆయన వరమ	ను గ�#Sd �ేవ�"�I ¯�N తKమ	.

2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం���� ºయ	లక; 10ºయ	లక; 10ºయ	లక; 10ºయ	లక; 10

1111 ] ఎదుట నున`ప�డ� ]లk అణక;వగల9ాడT:ౖనట-Cయ	, ఎదుట ల�నప�డ�
]PQడల ¥ైర�మ	 గల9ాడT:ౖనట-Cయ	, �êలను TETE P�సు�×\సుN ±క�
¯ాJ�కమ	ను మృదుత�మ	నుబట-C  !మ	4ను 9Eడ���ను చుTx`ను. 2222
శ#§రపK�ారమ	 నడ�చు��ను9ారమ" మమ	4నుగ�#Sd ��ందరను��నుచుTx`రF
�ా#ా? అట-C  9ా#SPQడల TEను �ె%SంA �ా� Sన�మ	 చూపవలsన"
తలంచు��నుచుTx`ను %ా", TEను వAdనప�డ� అటB6  �ా� Sన�మ	ను
చూపక;ండ�నటB6  �ేయ	డ" TEను !మ	4ను బJమ�ల;��నుచుTx`ను. 3333
�¤మ	 శ#§ర¥xరFల��� నడ�చు ��నుచున`ను శ#§రపK�ారమ	
య	దzమ	�ేయమ	. 4444 మ� య	�ోz పకరణమ	ల; శ#§రసంబంధ���నV �ావ�%ా",
�ేవ�" PQదుట దుర¶మ	లను పడ�ోKయజj>నంత బలమ	కల9:ౖ య	న`V. 5555
�¤మ	 Vతర�మ	లను, �ేవ�"గ�#Sdన జj® నమ	ను అడi%Sంచు పKJ
ఆటంకమ	ను పడ�ోKZి, పKJ ఆలkచనను �×\సుN క; లkబడ�నటB6  �ెరపట-C  6666 ]రF
సంప�రÞ V¥ేయతను కనుపరAనప�డ� సమసN���న అV ¥ేయతక;



పKJదండన�ేయ Zిదzప(f య	Tx`మ	. 7777 సంగతpలను 12ౖ12ౖనTE ]రF
చూచుచుTx`రF, ఎవ(ైనను �xను �×\సుN 9ాడన" నమ	4��"నPQడల,
అత(ేల�గ	 �×\సుN 9ా(ో ఆల�%³ �¤మ	ను �×\సుN 9ారమ" తన మనసుqలk �xను
J#S%S ఆలkAంచు��నవలsను. 8888 పడ �ోKయ	టక; �ాక !మ	4ను కటBC ట�³ పKభ	వ�
మ�క; అనుగ\ ©̈ంAన అ¥��ారమ	నుగ�#Sd TETUక9Eళ ��ం�ెమ	 అ¥�కమ	%ా
అJశయప(fనను TEను Zిగ	¶ పరచబడను. 9999 TEను 9Kా య	 పJKకలవలన
!మ	4ను భయ12టCవలsన" య	న`టBC  కనబడక;ండ ఈ మ�ట �ెప�చుTx`ను.
10101010 అత" పJKకల; ఘన���నVయ	 బÚయ���నVయ	 T:ౖయ	న`V %ా" అతడ�
శ#§రర�పమ	నక; బల ß̈నుడ�, అత" పKసంగమ	 ��ర%ా"ద" ±కడ�
అనును. 11111111 �¤��దుటల�నప�డ� పJKకల �x�#ా మ�టలయం�ెట-C
9ార���య	Tx`¹, PQదుట ఉన`ప�డ� �I\యయందు అట-C9ార���
య	ందుమ" అట6 ను9ాడ� తలంచు��నవలsను. 12121212 తమ	4ను �x�¤ ��చుd��ను
��ంద#S�� జతపరచు��నుట �?rనను 9ా#S�� స#Sచూచు��నుట�?rనను �¤మ	
�ె%Sంప జjలమ	 %ా", 9ారF తమలkTE ±క#S" బట-C  ±కరF ఎ"`క�ేZి��"
±క#S��TUకరF స#S చూచు��ను చున`ందున, గ\ ©̈ంప�ల�క య	Tx`రF. 13131313
�¤����ే �¤రక; !ంA అJశయపడమ	 %ా" ]రFన` సÍలమ	 వరక;ను
#ావలsన" �ేవ�డ� మ�క; ��>A PAdన �¤రక; లkబ(fయ	ం(f
అJశPంచుచుTx`మ	. 14141414 �¤మ	 �×\సుN  సు9ారN పKకట-ంచుచు, ]వరక;ను
వAdయ	ంట-! గనుక ]±దwక; #ా"9ార���నటBC  �¤మ	 మ� �¤ర �xట-
9:ళØ6 చున` 9ారమ	 �ామ	. 15151515 �¤మ	 �¤రక; !ంA PతరFల
పKయ�సఫలమ	లలk ´µగసుÍ లమను��" అJశయ పడమ	. ] VWా�సమ	



అ�వృ��zPQ�న��ల�� మ�కనుగ\ ©̈ంపబ(fన �¤రలక; లkపలTE సు9ారN మ#S
VW షమ	%ా 9ా�1ింపజ³య	చు, 16161616 ] ఆవ> పK�ేశమ	లలk కcడ సు9ారN
పKకట-ంచునటB6 %ా, �¤మ	 ] మ�లమ	%ా ఘనపరచబడ�దుమ"
"#§�fంచుచుTx`�¤ %ా", మ#S±క" �¤రలk �ే#S, Zిదz���య	న`V
మ�VPQ�నటBC  అJశPంప%�రమ	. 17171717 అJశPంచు9ాడ� పKభ	వ�నం�ే
అJశPంపవలsను. 18181818 పKభ	వ� ��చుd��ను9ా(ే ãగ	�డ� %ా" తను` �xTE
��చుd��ను9ాడ� ãగ	�డ��ాడ�.

2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం���� ºయ	లక; 11ºయ	లక; 11ºయ	లక; 11ºయ	లక; 11

1111 ��ం�ెమV9Eకమ	%ా TEను మ�టల�(fనను ]రF స ©̈ంపవలsన"
�ÅరFచుTx`ను, నను`గ�#Sd ]#³ల� %?rనను స ©̈ంచు(f. 2222 �ే9ాస�IN�� ]
PQడల ఆస�IN క>%S య	Tx`ను; ఎందుకన%ా పVతpK #ాలsౖన కన�కను%ా ఒక�(ే
ప�రFషp"�I, అన%ా �×\సుN క; సమ#Suంపవలsన", !మ	4ను పK¥xనమ	 �ేZిJ"
%ా", 3333 సరuమ	 తన క;య	�IN�ేత హవ�ను ¹సపరAనటB6  ] మనసుqల;ను
�ెరFపబ(f, �×\సుN  ఎడలనున` సరళతనుం(fయ	 పVతKత నుం(fయ	 ఎట6 Pనను
�¾ల%S��వ�TE¹ అ" భయపడ� చుTx`ను. 4444 ఏలయన%ా వAdన9ా(ెవ(ైనను
�¤మ	 పKకట-ంప" మ#S±క P�సును పKకట-ంAనను, ల�క ]రF ��ంద"
మ#S±క ఆత4ను ]రF ��ం��నను,]రF అం%§ క#Sంప" మ#S±క సు9ారN
]రF అం%§క#SంAనను, ]రF 9ా""గ�#Sd స ©̈ంచుట య	కN�¤. 5555 TET:ౖ�ే
!�I�> W \షp¡ లsౖన PÀ అ��సNల;లకంటM ల�శమ�తKమ	ను తక;�వ9ాడను �ాన"
తలంచు��నుచుTx`ను. 6666 మ�టల యందు TEను TEరFuల�"9ాడT:ౖనను



జj® నమందు TEరFuల�" 9ాడను �ాను. పKJ సంగJలkను అంద#S మధ�ను ]
"!తNమ	 �¤మ	 ఆ జj® నమ	ను కనుపరAయ	Tx`మ	. 7777 !మ	4ను

¼̈Adంపవలsన" ]క; �ేవ�" సు9ారNను ఉAతమ	%ా పKకట-ంచుచు నను` TETE
త%S¶ంచు��"నందున �ాపమ	 �ేZిJTx? 8888 ]క; ప#Sచర� �ేయ	ట�?r TE"తర
సంఘమ	లవలన yతమ	 ప�చుd��", 9ా#S ధనమ	 �ొం%S>న9ాడT:ౖJ". 9999
మ#Sయ	 TEను ]±దwనున`ప�డ� Txకక�ర క>%Sయ	ండ%ా TET:వ"]దను
´µరమ	 ¹పల�దు; మ�Zి�ో"యనుం(f స�దరFల; వAd Tx అక�ర ¬#Sd#S.
పKJ Vషయమ	లkను TEను ]క; ´µరమ	%ా ఉండక;ండ జjగ\తN ప(fJ", ఇక
మ	ందుక;ను జjగ\తN  పడ�దును 10101010 �×\సుN  సత�మ	 Txయందు ఉండ�టవలన
అకయ �Kా ంతమ	లయందు TEల�గ	 అJశయ పడక;ండ, నను`
ఆటంకపరచుటక; ఎవ#S తరమ	�ాదు. 11111111 ఎందువలన? TEను !మ	4ను
1LK!ంపనందువలనTx? �ేవ�"�³ �ె>య	ను. 12121212 అJశయ�ారణమ	 9:దక;9ారF
ఏVషయమ	లk అJశPంచుచుTx`#�, ఆ Vషయమ	లk 9ారFను మ�వలsTE
య	Tx`ర" కనబడ�"!తNమ	 9ా#S�I �ారణమ	 �ొరకక;ండ ��ట-C9Eయ	టక;,

TEను �ే¸ 13131313 ఏలయన%ా అట-C  9ారF �×\సుN ±క� అ��సNల;ల 9Eషమ	
ధ#Sంచు��ను9ా#?r య	ం(f, �ొంగ అ��సNల;ల;ను ¹స%ాండKగ	 ప"9ారFT:ౖ
య	Tx`రF. 14141414 ఇ�� ఆశdర�మ	 �ాదు; ¯ా�xను �xTE 9:ల;గ	దూత 9Eషమ	
ధ#Sంచు��నుచుTx`డ� 15151515 గనుక 9ా" ప#S�xరక;ల;ను J ప#S�xరక;ల 9Eషమ	
ధ#Sంచు��నుట %tపu సంగJ�ాదు. 9ా#S �I\యల ��ప�న 9ా#S కంతమ	 కల;గ	ను.
16161616 TEను అV9E�Iన" PQవడ�ను తలంచవదw" మరల �ెప� చుTx`ను. అటB6
తలంAనPQడల TEను ��ం�ెమ	 అJశయపడ�నటB6  నను` అV9E�IT:ౖనటBC  %ాTE



�ేరFd ��ను(f. 17171717 TEను �ెప�చున`�� పKభ	వ� మ�ట పK�ారమ	 �ెప�టల�దు %ా"
ఇటB6  అJశయపడ�టక; ఆ¥xరమ	 క>%S అV9E�Iవలs �ెప�చుTx`ను. 18181818
అTEక;ల; శ#§ర Vషయమ	లk అJశయపడ�చుTx`రF గనుక TEనును ఆల�%³
అJశయపడ�దును. 19191919 ]రF V9Eక;లsౖయ	ం(f సం��షమ	�� అV9Eక;లను
స ©̈ంచుచుTx`రF. 20202020 ఒకడ� !మ	4ను �xస�మ	నక; లkపరAనను, ఒకడ�
!మ	4 !ం%S9EZినను, ఒకడ� !మ	4 వశపరచు��"నను, ఒకడ� తను`
%tపu�ేZి ��"నను, ఒకడ� మ	ఖమ	]ద !మ	4ను ��ట-Cనను ]రF
స ©̈ంచుచుTx`రF. 21212121 �¤మ	 బల ß̈నుల��� య	న`టBC  అవమ�నమ	%ా
మ�టల�డ�చుTx`ను. ఏ Vషయమందు ఎవ(ైన ¥ైర�మ	 క>%S య	Tx`(ో, ఆ
Vషయమందు TEనుకcడ ¥ైర�మ	 క>%Sన9ాడను; అV9Eకమ	%ా
మ�టల�డ�చుTx`నుసుమ�. 22222222 9ారF ¼̈áKయ	ల�? TEనును ¼̈áKయ	డTE. 9ారF
ఇW\ా P�Úయ	ల�? TEనును ఇW\ా P�Úయ	డTE. 9ారF అబµK }మ	 సం�xనమ�?
TEనును అట-C9ాడTE. 23232323 9ారF �×\సుN  ప#S�xరక;ల�? 9:ఱ�Ã 9ా"వలs మ�టల�డ�
చుTx`ను, TEనును మ#S PQక;�వ%ా �×\సుN  ప#S�xరక;డను. మ#S VW షమ	%ా
పKయ�సప(fJ", మ#S అTEక ప#ా� యమ	ల; �ెర¯ాలలk ఉంట-";
అప#S!తమ	%ా �ెబËల; Jంట-", అTEకమ�రFల; �Kా ణx�ాయమ	లలk ఉంట-".
24242424 య�దుల�ేత అPదుమ�రFల; ఒకట- తక;�వ నల;వ�� �ెబËల; Jంట-";
25252525 మ	మ�4రF బ¿తNమ	ల�� ��టCబ(fJ"; ఒక¯ా#S #ాళ6�� ��టCబ(fJ";
మ	మ�4రF ఓడ ప%S> శ\మప(fJ"; ఒక #ాJKంబగళØ6  సమ	దKమ	లk గ(f1ిJ".
26262626 అTEక ప#ా�యమ	ల; పKయ�ణమ	లలkను, నదులవలనT:ౖన ఆపదలలkను,
�ొంగలవలనT:ౖన ఆపదలలkను, Tx స�జనులవలనT:ౖన ఆపదలలkను,



అన�జనుల వలనT:ౖన ఆపదలలkను, పటCణమ	లk ఆ 27272727 పKయ�స ��ను,
కషCమ	ల��ను, తరచు%ా జjగరణమ	ల��ను, ఆక> దప�ల��ను, తరచు%ా
ఉప9ాసమ	ల��ను, చ> ��ను, ��గంబరత�మ	��ను ఉంట-", ఇంకను �ెపu
వలZినV అTEకమ	ల;న`V. 28282828 ఇVయ	ను %ాక సంఘమ	 ల"`ట-"గ�#Sdన
Aంతయ	 కలదు. ఈ ´µరమ	 ��న ��నమ	ను Txక; కల;గ	చున`��. 29292929
ఎవ(ైనను బల ß̈ను (xPQTx? TEనును బల ß̈నుడను �ాTx? ఎవ(ైనను
�¾టBK ప(ెTx? Txక;ను మంట కల;గ�x? 30303030 అJశయ పడవలZియ	ంటä TEను Tx
బల ß̈నత Vషయ���న సంగ తpలనుగ�#SdP� అJశయపడ�దును. 31313131
TEనబదzమ�డ�టల�ద" "రంతరమ	 సుN Jంపబడ�చున` మన పKభ	వగ	
P�సు±క� తం(fKPQ�న �ేవ�డ� ఎరFగ	ను. 32323232 దమసు�లk అ#?త అను
#ాà�I\ంద ఉన` అ¥�పJ నను` పటC%�#S �ావ>య	ంA దమZీ�య	ల
పటCణమ	ను భదKమ	 �ేZ2ను. 33333333 అప�డ� TEను �Iట-�×గ	ండ %�డ ]దనుం(f
గంపలk ��ంపబ(f అత" �ేJలkనుం(f త1ిuంచు��"��J".

2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం���� ºయ	లక; 12ºయ	లక; 12ºయ	లక; 12ºయ	లక; 12

1111 అJశయపడ�ట Txక; తగదు %ా" అJశయ పడవలZివAdన��. పKభ	వ�
దరîనమ	లను గ�#Sdయ	 పKత�mతలను గ�#Sdయ	 �ెప�దును. 2222
�×\సుN నందున` ±క మనుషp�" TET:రFగ	దును. అతడ� పదుTxల;గ	
సంవతqరమ	ల�I\ందట మ�డవ ఆ�ాశమ	నక; ��"��బ(ెను; అతడ� శ#§రమ	��
��"��బ(ెT° TET:రFగను, శ#§రమ	ల�క ��"��బ(ెT° TET:రFగను, అ�� �ేవ�"�³
�ె>య	ను. 3333 అట-C  మనుషp�" TET:రFగ	దును. అతడ� పర�ైసులk"�I



��"��బ(f, వAంప శక�మ	 �ా" మ�టల; VT:ను; ఆ మ�టల; మనుషp�డ�
పల;కకcడదు. 4444 అతడ� శ#§రమ	�� ��"��బ(ెT° శ#§రమ	ల�క ��" ��బ(ెT°
TET:రFగను, అ�� �ేవ�"�³ �ె>య	ను. 5555 అట-C9ా" గ�#Sd అJశPంతpను; Tx
Vషయ����ేT° Tx బల ß̈నతయం�ే %ాక 9EరFVధమ	%ా అJశPంపను. 6666
అJశయపడ�టక; ఇచûPంAనను TEను సత��¤ పల;క;దును గనుక అV9E�I"
�ాక��దును %ా" Txయందు ఎవ(ైనను చూAన�x"కన`ను Txవలన
V"న�x"కన`ను నను` ఎక;�వ ఘనమ	గ 7777 Txక; క>%Sన పKత�mతల; బహÑ
VW షమ	%ా ఉన`ందున TEను అత�¥�కమ	%ా ¼̈Ad��క;ండ� "!తNమ	 Txక;
శ#§రమ	లk ఒక మ	ల;6 , TEను అత�¥�కమ	%ా ¼̈Ad��క;ండ� "!తNమ	, నను`
నలగ%tటBC టక; ¯ా�xను±క� దూత%ా ఉంచబ(ెను. 8888 అ�� Tx±దwనుం(f
�¾ల%S��వలsన" �x" Vషయ��� మ	మ�4రF పKభ	వ�ను 9Eడ���ంట-". 9999
అందుక;Tx కృప క; �xల;ను, బల ß̈నతయందు Txశ�IN
ప#Sప�రÞమగ	చున`ద" ఆయన Tx�� �ె12uను. �ా%ా �×\సుN  శ�IN Tx]ద
">Aయ	ండ� "!తNమ	, VW షమ	%ా Tx బల ß̈నతలయం�ె 10101010 TET:ప�డ�
బల ß̈నుడT° అప�(ే బలవంతpడను గనుక �×\సుN  "!తNమ	 Txక; క>%Sన
బల ß̈నతలలkను "ందలలkను ఇబËందులలkను ©̈ంసలలkను ఉపదKవమ	ల
లkను TEను సం��ÌించుచుTx`ను. 11111111 TEనV9E�IT:ౖJ", ]#³ నను` బలవంతమ	
�ేZిJ#S. TEను ]�ేత ��ప� ��ందవలZిన9ాడను, ఏలయన%ా TEను
ఏమ�తKప�9ాడను �ాక��Pనను !�I�> W \షp¡ లsౖన PÀ అ��సNల;లకంటM TEను
ఏ Vషయమ	లkను తక;�వ 9ాడను �ాను. 12121212 సూచక �I\యలను
అదు»తమ	లను మహ�x�ర�మ	లను �ేయ	టవలన, అ��సNల;"±క�



Aహ`మ	ల; ప�రÞ���న ఓ#S!�� ] మధ�ను "జమ	%ా కనుపరచబ(ెను. 13131313
TEను ]క; ´µరమ	%ా ఉండక��Jనను Vషయమ	లk తపu, మ#S ఏ
Vషయమ	లk ]#Sతర సంఘమ	లకంటM తక;�వ 9ా#?rJ#S? TEను �ేZిన PÀ
అTx�యమ	ను m!ంచు(f. 14141414 ఇ��%�, PÀ మ�డవ¯ా#S ]±దwక;
వచుdటక; Zిదzమ	%ా ఉTx`ను; వAdనప�డ� ]క; ´µరమ	%ా నుండను. ]
¯�తpN ను �ాదు !మ	4TE �ÅరFచుTx`ను. 1ిల6 ల; త>దండ�K ల��రక; �ాదు త>
దండ�K ల� 1ిల6 ల��రక; ఆZిN  కcరdత%Sన�� గ�x 15151515 �ాబట-C  Txక; క>%Sన�� య�వతpN
] ఆత4ల��రక; బహÑ సం��షమ	%ా వ�య పర�ెదను; నను`ను TEను
వ�యపరచు��ందును. TEను !మ	4ను ఎంత PQక;�వ%ా 1LK!ంచుచుTx`T°
అంత తక;�వ%ా ]రF నను` 1LK!ంతp#ా? 16161616 అ�� ఆల� గ	ండ"య	�(f. TEను
]క; ´µరమ	%ా ఉండల�దు %ా" య	�INగల9ాడT:ౖ !మ	4ను తంతKమ	 �ేత
పటBC ��ంట-" అ" �ెప�దు#³¹. 17171717 TEను ] ±దwక; పం1ిన9ా#Sలk
ఎవ"వలనT:ౖనను !మ	4ను ¹సప�Ad ఆ#Sèంచు��ంట-Tx? 18181818 ]±దwక;
9:ళØ6 టక; ¬తpను ¼̈చd#SంA అత"��కcడ ఒక స�దరF" పం1ిJ". ¬తp
!మ	4ను ¹సప�Ad P����న ఆ#Sèంచు��T:Tx? �¤nక� ఆత4వలనTE ఒక�
అడ�గ	 జjడలయం�ే నడ�చు��నల��x? 19191919 �¤!ంతవరక; మ� Vషయ��� ]క;
సమ�¥xనమ	 �ెప���నుచుTx`మ" ]క; ��చుTE¹. �ేవ�" PQదుటTE
�×\సుN నందు మ�టల�డ�చుTx`మ	; 1ిKయ	ల�#ా, ] �³మ��వృ��z ��రక;
ఇవ"`య	 �ెప� చుTx`మ	. 20202020 ఎందుకన%ా ఒక9Eళ TEను వAdనప�డ� ]రF
Tx�IషpC ల;%ా ఉండ#³¹ అ"య	, TEను ]�IషpC డను%ా ఉండTE¹ అ"య	,
ఒక9Eళ కలహమ	ను అసూయయ	 �Å\ ధమ	ల;ను కmల;ను ��ం(ెమ	ల;ను



గ	సగ	సల�డ�టల;ను ఉ��uంగ	టల;ను అల6 రFల;ను ఉండ� TE¹ అ"య	, 21212121
TEను మరల వAdనప�డ� Tx �ేవ�డ� ] మధ� నను` Aన`బ	చుdTE¹
అ"య	, మ	నుప� �ాపమ	�ేZి �xమ	 జ#S%SంAన అపVతKత జjరత�మ	 ���I#S
�ేషCల "!తNమ	 మ�రFమనసుq ��ంద" అTEక;లను గ�#Sd దుఃఖపడవలZి
వచుdTE¹ అ"య	 భయపడ�చుTx`ను.

2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం2 ��#Sం���� ºయ	లక; 13ºయ	లక; 13ºయ	లక; 13ºయ	లక; 13

1111 ఈ మ�డవ ¯ా#S TEను ]±దwక; వచుdచుTx`ను ఇదwరF మ	గ	¶ రF ¯ా{ల
T°ట పKJ మ�టయ	 ZిÍ రపరచ బడవలsను. 2222 TEను మ	నుప� �ె1ిuJ"; TE"ప�డ�
]±దw ల�క;న`ను #?ండవ¯ా#S ]±దwనున`టBC  %ాTE, మ	నుపట-నుం(f
�ాపమ	 �ేయ	చుం(fన 9ా#S�I" !%S>న 9ా#Sకంద#S�I" మ	ందు%ా
�ె>యజ³య	న�ేమన%ా, TEను J#S%S వAdనPQడల క"కరమ	 చూపను. 3333 �×\సుN
Txయందు పల;క;చుTx`డ" ఋàవ� �ÅరFచుTx`#ా? ఆయన ]PQడల
బల ß̈నుడ� �ాడ� %ా", ]యందు శ�INమంతp(ై య	Tx`డ�. 4444
బల ß̈నతనుబట-C  ఆయన Zిల;వ9Eయబ(ెను %ా", �ేవ�" శ�IN"బట-C
yVంచుచుTx`డ�. �¤మ	ను ఆయనయందుం(f బల ß̈నుల��� య	Tx`మ	
%ా", ] PQడల �ేవ�" శ�IN"బట-C , ఆయన�� కcడ yవమ	గల 9ారమ	. 5555
]రF VWా�సమ	గల9ా#?r య	Tx`#� ల��ో !మ	4ను ]#³ Wó¥�ంచు��" చూచు
��ను(f; !మ	4ను ]#³ ప#§�fంచు��ను(f; ]రF భKషpC ల; �ా"PQడల
P�సు�×\సుN  ]లk నుTx`డ" !మ	4ను గ�#Sd ]#³ PQరFగ#ా? 6666 �¤మ	
భKషpC లమ	 �ామ" ]రF �ె>Zి��ందుర" "#§�fంచుచుTx`ను. 7777 ]రF ఏ



దు�ా�ర����నను �ేయక;ండవలsన" �ేవ�" �Kా #SÍంచు చుTx`మ	; �¤మ	
ãగ	�ల���నటBC  కనబడవలsన"�ాదు %ా", �¤మ	 భKషpC ల���నటBC  కనబ(fనను
]రF �¤లsౖన�ే �ేయవలsన" �Kా #SÍంచుచుTx`మ	. 8888 �¤మ	 సత�మ	నక;
V#�ధమ	%ా ఏ!య	 �ేయTEరమ	 %ా", సత�మ	 "!తN�¤ సమసNమ	ను
�ేయ	చుTx`మ	. 9999 �¤మ	 బల ß̈నుల��� య	న`ను ]రF బలవంతpలsౖ
య	ం(fనPQడల సం��Ìిం�ెదమ	. �º" "!తN�¤, అన%ా ]రF సంప�రFÞ ల;
�ావలsన"P� �Kా #SÍంచుచుTx`మ	. 10101010 �ాబట-C  TEను ]±దwక; వAdనప�డ�
పడ�ోKయ	టక; �ాక, !మ	4ను కటBC ట�³ పKభ	వ� Txక; అనుగ\ ©̈ంAన
అ¥��ారమ	��ప�న �ా� Sన�మ	 కనపరచక;ండ�నటB6  దూర మ	%ా ఉండ%ాTE PÀ
సంగతpల; 9Kా య	చుTx`ను. 11111111 తpదక; స�దరFల�#ా, సం��Ìించు(f,
సంప�రFÞ లsౖ య	ండ�(f, ఆదరణ క>%Sయ	ండ�(f, ఏకమనసుqగల9ా#?r య	ండ�(f
సమ�¥xనమ	%ా ఉండ�(f; 1LKమ సమ�¥xన మ	లక; కరNయగ	 �ేవ�డ� ]క;
��(ైయ	ండ�ను. 12121212 పVతK���న మ	దుw 12టBC ��" ±క#S�I ఒకరF వందనమ	ల;
�ేZి��ను(f. 13131313 ప#S�దుz లందరF ]క; వందనమ	ల; �ెప�చుTx`రF. 14141414
పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  కృపయ	 �ేవ�" 1LKమయ	 ప#S��xz త4 సహ9ాసమ	ను
]కంద#S�I" ��(ైయ	ండ�ను %ాక.

గల¬య	లక; 1గల¬య	లక; 1గల¬య	లక; 1గల¬య	లక; 1

1111 మనుషp�ల మ�లమ	%ాT:ౖనను ఏ మనుషp�"వలనT:ౖనను �ాక, P�సు�×\సుN
వలనను, ఆయనను మృతpలలkనుం(f ల�1ిన తం(fKPQ�న �ేవ�"వలనను
అ��సNల;డ�%ా "య !ంపబ(fన �êలను TEనును, 2222 Tx�� కcడనున` స�



దరFలందరFను, గల¬యలkనున` సంఘమ	లక; �భమ" �ె1ిu 9Kా య	న��. 3333
తం(fKPQ�న �ేవ�"నుం(fయ	 మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN నుం(fయ	 ]క;
కృపయ	 సమ� ¥xనమ	ను కల;గ	ను %ాక. 4444 మన తం(fKPQ�న �ేవ�" AతN
పK�ారమ	 �×\సుN  మనలను పKసుN తప� దుషC�ాలమ	లkనుం(f V¹Aంపవలsన"
మన �ాపమ	ల "!తNమ	 తను` �xను అపu%Sంచు��T:ను. 5555 �ేవ�"�I
య	గయ	గమ	లక; మ ©̈మ కల;గ	ను %ాక. ఆ�¤í . 6666 �×\సుN  కృపనుబట-C
!మ	4ను 1ి>Aన9ా"" V(fA, �న`���న సు9ారNతటBC క; ]#Sంత త�ర%ా
J#S%S��వ�ట చూడ%ా Tx�ాశdర�మగ	చున`��. 7777 అ�� మ#S±క సు9ారN
�ాదు%ా", �×\సుN  సు9ారNను �ెరFప%�#S !మ	4ను కలవరపరచు9ారF
��ందరFTx`రF. 8888 �¤మ	 ]క; పKక ట-ంAన సు9ారN%ాక మ#S±క సు9ారNను
�¤���నను పర లkకమ	నుం(f వAdన ±క దూతPQ�నను ]క; పKక
ట-ంAనPQడల అతడ� Wాపగ\సుN డవ�ను %ాక. 9999 �¤!�� వరక;
�ె1ిuనపK�ార!ప�డ�ను మరల �ెప�చుTx`మ	; ]రF అం%§క#SంAన సు9ారN
%ాక మ#S±కట- PQవ(ైనను ]క; పKకట-ంAన PQడల 9ాడ� Wాపగ\సుN డవ�ను
%ాక. 10101010 ఇప�డ� TEను మనుషp�ల దయను సం�ా��ంచు ��న ¸చుచుTx`Tx
�ేవ�" దయను సం�ా��ంచు��న ¸చుచుTx`Tx? TEను మనుషp�లను
సం��ష12టC%�రFచు Tx`Tx? TE"పuట-�I" మనుషp�లను సం��ష 12టBC 9ాడT:ౖ�ే
�×\సుN �xసుడను �ాకP���వ�దును. 11111111 స�దరFల�#ా, TEను పKకట-ంAన సు9ారN
మను షp�" ãచనపK�ార���న�� �ాద" ]క; �ె>య జ?ప� చుTx`ను. 12121212
మనుషp�"వలన �x"" TEను ��ందల�దు, Tx�?వడ�ను �x" బ¢¥�ంపనుల�దు
%ా" P�సు�×\సుN  బయల;పరచుటవలనTE అ�� Txక; ల�ంAన��. 13131313 ప�ర�



మందు య�దమతసుÍ డT:ౖ య	న`ప�డ� TEను �ేవ�" సంఘమ	ను
అప#S!తమ	%ా ©̈ంZింA Txశనమ	�ేయ	చు 14141414 Tx 1ితరFల
�ారంప#ా��xరమందు VW �ాస�IN గల9ాడT:ౖ, Tx స�జj¬య	లలk Tx
సమ�నవయసు�లsౖన అTEక;లకంటM య�దుల మతమ	లk ఆ¥�క�తTUం��Jన"
Tx నడవ(f"గ�#Sd ]రF Vంట-#S. 15151515 అPనను త>6గర»మ	 నందు ప(fన��
nదల;��" నను` పK�ే�కపరA, తన కృప�ేత నను` 1ి>Aన �ేవ�డ� TEను
అన� జనులలk తన క;మ�రF" పKకట-ంపవలsన" 16161616 ఆయనను Txయందు
బయల;పరప ననుగ\ ©̈ంAనప�డ� మనుష�మ�తpK ల�� TEను సంపKJంపల�దు. 17171717
TxకంటM మ	ందు%ా అ��సNల;లsౖన 9ా#S±దwక; PQర�షల�మ	న�?rనను
9:ళ6నుల�దు %ా" 9:ంటTE అ#³ëయ� �ేశమ	లk"�I 9:È6J";1ిమ4ట దమసు�
పటCణమ	నక; J#S%S వAdJ". 18181818 అటB12ౖ" మ�డ� సంవతqరమ	లsౖన తరF9ాత
�³âాను ప#Sచయమ	 �ేZి��నవలsన" PQర�షల�మ	నక; వAd అత"��కcడ
పదునPదు ��నమ	ల;ంట-". 19191919 అత"" తపu అ��సNల;లలk మ#S ఎవ""
TEను చూడల�దు %ా", పKభ	వ�±క� స�దరF(ైన య��Åబ	ను మ�తKమ	
చూAJ". 20202020 TEను ]క; 9Kా య	చున` PÀ సంగతpల Vషయ���, P��%�
�ేవ�" PQదుట TEను అబదzమ�డ�ట ల�దు. 21212121 1ిమ4ట Zి#Sయ, �I>�Iయ
�Kా ంతమ	లలk"�I వAd J". 22222222 �×\సుN నందున` య�దయసంఘమ	ల9ా#S�I Tx
మ	ఖప#Sచయమ	 ల�క;ం(ెను %ా" 23232323 మ	నుప� మనలను ©̈ంస12ట-Cన9ాడ�
�xను ప�ర�మందు �ాడ��ేయ	చు వAdన మతమ	ను పKకట-ంచుచుTx`డను
సంగJమ�తK�¤ V", 24242424 9ారF నను` బట-C  �ేవ�" మ ©̈మ పరA#S.



గల¬య	లక; 2గల¬య	లక; 2గల¬య	లక; 2గల¬య	లక; 2

1111 అటB1ిమ4ట పదుTxల;గ	 సంవతqరమ	లsౖన తరF9ాత TEను ¬తpను
9:ంటబ¿టBC ��" బర`బµ��కcడ PQర�ష ల�మ	నక; J#S%S 9:È6J". 2222 �ేవదరîన
పK�ా ర�¤ 9:È6J". మ#Sయ	 Tx పKయ�సమ	 వ�రÍమవ� TE¹, ల�క వ�రÍ���
��Pన�ే¹ అ" TEను అన�జనులలk పKకట-ంచుచున` సు9ారNను 9ా#S�I"
పK�ే�కమ	%ా ఎ"`�?rన9ా#S�I" VశదపరAJ". 3333 అPనను Tx��కcడనున`
¬తp %§\సు �ేశసుÍ (ైనను అతడ� సున`J ��ందుటక; బలవంత12టC  బడల�దు. 4444
మనలను �xసుల;%ా �ేZి��నవలsన" �×\సుN  P�సువలన మనక; క>%Sన మన
¯ా�తంతK~మ	ను 9Eగ	 చూచుటక;, రహస�మ	%ా �ేబ(f �ొంగతనమ	%ా
పK9EhంAన కపట స�దరFలవలన జ#S%Sన��. 5555 సు9ారN సత�మ	 ] మధ�ను
"ల;చునటB6  �¤మ	 9ా#S�I ఒక�గ(fయPQ�నను లkబడ�టక; ఒప���నల�దు. 6666
ఎ"`�?rన 9ారF%ా ఎంచబ(fన9ా#S±దw  TETE!య	 TEరFd��నల�దు;
9ా#?ంతట-9ా#?rనను Txక; లm�మ	 ల�దు, �ేవ�డ� నరF"9Eషమ	 చూడడ�. ఆ
PQ"`�?rన9ారF Tx�³!య	 ఉప�ేhంపల�దు. 7777 అP�ే సున`J ��ం��న9ా#S�I
బ¢¥�ంచుట�?r సు9ారN 1LతpరF�³ల�గ	 అపu%Sంపబ(ెT° ఆల�గ	 సున`J
��ంద"9ా#S�I బ¢¥�ంచుట�?r Tx కపu %Sంపబ(ెన" 9ారF చూAనప�డ�, 8888 అన%ా
సున`J ��ం��న9ా#S�I అ��సNల;డవ�టక; 1LతpరFనక; ¯ామరÍ~మ	 కల;గజ³Zిన
9ా(ే అన�జనులక; అ��సNల;డనవ�టక; Txక;ను ¯ామరÍ~మ	 కల;గజ³Z2న"
9ారF గ\ ©̈ంAనప�డ�, 9999 సN ంభమ	ల;%ా ఎంచబ(fన య��Åబ	 �³âా ã}ను
అను 9ారF Txక; అనుగ\ ©̈ంపబ(fన కృపను కను%t", �¤మ	 అన�జనులక;ను



�xమ	 సున`J��ం��న9ా#S�I" అ�� సNల;ల;%ా ఉండవలsన" �ె1ిu, తమ��
�ా>9ారమనుటక; సూచన%ా Txక;ను బర`బµక;ను క;(f�ేJ" ఇAd#S. 10101010
�¤మ	 áదలను జj® పకమ	 �ేZి��నవలsన" మ�తK�¤ 9ారF �Å#S#S; ఆల�గ	
�ేయ	టక; TEనును ఆస�IN క>%S య	ంట-". 11111111 అP�ే �³âా అంJ±కయక;
వAdనప�డ� అతడ� అప#ా¥�%ా ¬రdబ(ెను గనుక TEను మ	ఖ�మ	ü%ా
అత"" ఎ��#SంAJ"; 12121212 ఏలయన%ా య��Åబ	 TUదwనుం(f ��ందరF
#ాకమ	నుప� అతడ� అన�జనుల�� ´¢జనమ	 �ేయ	చుం(ెను %ా" 9ారF
#ా%ాTE సున`J ��ం��న 9ా#S�I భయప(f 9:నుక¬Zి 9E#?r ��PQను. 13131313 త�I�న
య�దుల;ను అత"�� క>Zి మ�య9Eషమ	 9EZి��"#S గనుక బర`బµకcడ 9ా#S
9Eష¥xరణమ	�ేత ¹స ��PQను. 14141414 9ారF సు9ారN సత�మ	 ��ప�న
క\మమ	%ా నడ�చు��నక��వ�ట TEను చూAనప�డ� అంద#S PQదుట �³âా��
TEను �ె1ిuన�ేమన%ావ� య�దుడ9:ౖ య	ం(fయ	 య�దులవలs �ాక
అన�జనులవలsTE పKవ#SNంచు చుండ%ా, అన�జనుల; య�దులవలs పKవ#SNంప
వలsన" PQందుక; బలవంతమ	 �ేయ	చుTx`వ�? 15151515 మనమ	 జన4మ	వలన
య�దుల�¤ %ా" అన� జనులలk �ే#Sన �ాప�లమ	 �ామ	. మనుషp�డ� P�సు
�×\సుN నంద> VWా� సమ	వలనTE%ా" ధర4WాసN � సంబంధ���న �I\యలమ�ల
మ	న Jమంతpడ�%ా ¬రdబడడ" PQ#S%S మనమ	ను ధర4 WాసN �సంబంధ ���న
�I\యలమ�లమ	న %ాక �×\సుN నంద> VWా�సమ	 వలనTE Jమంతpలమ"
¬రdబడ�ట�?r P�సు �×\సుN నందు VWా�సమ	ంA య	Tx`మ	; 16161616 ధర4WాసN �
సంబంధ �I\యలమ�లమ	న ఏ శ#§#Sయ	 Jమంతpడ" ¬రdబడడ� గ�x. 17171717
�ా%ా మనమ	 �×\సుN నందు J మంతpలమ" ¬రdబడ�టక; 9:దక;చుండ%ా



మనమ	 �ాప�ల మ	%ా కనబ(fనPQడల, ఆ పmమందు �×\సుN  �ాపమ	నక;
ప#S�xరక;(xPQTx? అట6 న#ాదు. 18181818 TEను పడ %tట-Cన9ాట-" మరల కట-CనPQడల
నను` TETE అప#ా¥�"%ా కనుపరచు��ందును గ�x. 19191919 TET:ౖ�ే �ేవ�" Vషయ���
yVంచు "!తNమ	 ధర4WాసN �మ	వలన ధర4WాసN �మ	 Vషయ���
చAdన9ాడT:ౖJ". 20202020 TEను �×\సుN ��కcడ Zిల;వ 9Eయబ(fయ	Tx`ను; ఇకను
yVంచు9ాడను TEను �ాను, �×\ZLN  Txయందు yVంచుచుTx`డ�. TE "ప�డ� శ#§ర
మందు yVంచుచున` yVతమ	 నను` 1LK!ంA, Tx ��రక; తను`�xను
అపu%Sంచు��"న �ేవ�" క;మ�రF"యంద> VWా�సమ	వలన
yVంచుచుTx`ను. 21212121 TEను �ేవ�" కృపను "రరÍకమ	 �ేయను; J
ధర4WాసN �మ	వలనT:ౖ�ే ఆ పmమందు �×\సుN  చ"��Pన�� "� పKãజన�¤.

గల¬య	లక; 3గల¬య	లక; 3గల¬య	లక; 3గల¬య	లక; 3

1111 ఓ అV9Eక;లsౖన గల¬య	ల�#ా, !మ	4ను ఎవడ� భKమ12టMCను?
Zిల;వ9Eయబ(fన9ా(ైనటBC %ా P�సు �×\సుN  ] కను`లPQదుట
పKద#Sîంపబ(ెనుగ�x! 2222 ఇ�� మ�తK�¤ ]వలన �ె>Zి��న%�రFచుTx`ను;
ధర4WాసN � సంబంధ �I\యలవలన ఆత4ను ��ం��J#ా ల�క VWా�స మ	��
Vనుటవలన ��ం��J#ా? 3333 ]#Sంత అV9Eక;లsౖJ#ా? nదట ఆ�x4ను¯ారమ	%ా
ఆరం�ంA, Pప�డ� శ#§ #ాను¯ారమ	%ా ప#Sప�రFÞ లగ	దు#ా? 4444
వ�రÍమ	%ాTEP"` కషCమ	ల; అనుభVంAJ#ా? అ�� "జమ	%ా వ�రÍ మగ	Tx?
5555 ఆత4ను ]క; అనుగ\ ©̈ంA, ]లk అదు»త మ	ల; �ేPంచు9ాడ�
ధర4WాసN �సంబంధ �I\యలవలనTx ల�క VWా�సమ	�� VనుటవలనTx



�ేPంచుచుTx`డ�? 6666 అబµK }మ	 �ేవ�" న��4ను అ�� అత"�I J%ా PQంచ
బ(ెను. 7777 �ాబట-C  VWా�ససంబంధుల� అబµK }మ	 క;మ�రFల" ]రF
�ె>Zి��ను(f. 8888 �ేవ�డ� VWా�స మ�లమ	%ా అన�జనులను Jమంతpల;%ా
¬రFdన" ల�ఖ నమ	 మ	ందు%ా చూAయందు అన�జనులందరFను
ఆ�ర���ంపబడ�దురF అ" అబµK }మ	నక; సు9ారNను మ	ందు%ా పKకట-ం�ెను. 9999
�ాబట-C  VWా�ససంబంధుల� VWా�సమ	గల అబµK }మ	�� కcడ
ఆ�ర���ంపబడ�దురF. 10101010 ధర4WాసN �మ	 V¥�ంAన �I\యలక; సంబంధులందరF
Wాపమ	నక; లkT:ౖయ	Tx`రF. ఎందుకన%ాధర4WాసN �గ\ంథమందు 9Kా యబ(fన
Vధుల"`య	�ేయ	టయందు "ల;కడ%ా ఉండ" పKJ9ాడ�ను Wాపగ\సుN డ� అ"
9Kా యబ(fయ	న`��. 11111111 ధర4WాసN �మ	�ేత ఎవడ�ను �ేవ�"PQదుట
Jమంతpడ" ¬రdబడడను సంగJ సuషC�¤. ఏలయన%ా Jమంతpడ�
VWా�సమ�లమ	%ా yVంచును. 12121212 ధర4 WాసN �మ	 VWా�ససంబంధ���న�� �ాదు
%ా" �x" Vధులను ఆచ#Sంచు9ాడ� 9ాట-వలనTE yVంచును. 13131313 ఆత4ను
గ�#Sdన 9ా%ాw నమ	 VWా�సమ	వలన మనక; ల�ంచునటB6 , అబµK }మ	
��ం��న ఆ�ర�చనమ	 �×\సుN P�సు�x�#ా అన�జనులక; కల;గ	ట�?r, �×\సుN
మన�Åసమ	 Wాప��� మనలను ధర4WాసN �మ	±క� Wాపమ	నుం(f V¹
Aం�ెను; 14141414 ఇందునుగ�#Sdమ�Ö ను]ద 9EKల�(fన పKJ9ాడ�ను Wాపగ\సుN డ� అ"
9Kా యబ(fయ	న`��. 15151515 స�దరFల�#ా, మనుష�#§J%ా మ�టల�డ� చుTx`ను;
మనుషp�డ��ేZిన ఒడంబ(fకPQ�నను ZిÍ రప(fన తరF9ాత ఎవడ�ను �x"
��ట-C9Eయడ�, �x"�� మ#³!య	 కల;పడ�. 16161616 అబµK }మ	నక;ను అత"
సం�xనమ	 నక;ను 9ా%ాw నమ	ల; �ేయబ(ెను; ఆయన అTEక;లను గ�#Sd



అన`టBC  సం�xనమ	లక;ను అ" �ెపuక ఒక" గ�#Sd అన`టäC
సం�xనమ	నక;ను అT:ను; ఆ 17171717 TEను �ెప�న�ేమన%ాTxల;గ	వందల మ	పu��
సంవతqరమ	లsౖన తరF9ాత వAdన ధర4WాసN �మ	, 9ా%ాw నమ	ను "రరÍకమ	
�ేయ	నంత%ా ప�ర�మందు �ేవ�"�ేత ZిÍ రపరచబ(fన "బంధనను
��ట-C9Eయదు. 18181818 ఆ ¯ా�సÍ ~మ	 ధర4WాసN �మ�లమ	%ా క>%SనPQడల ఇక
9ా%ాw నమ�లమ	%ా క>%Sన�� �ాదు. అP�ే �ేవ�డ� అబµK }మ	నక;
9ా%ాw నమ	 వలనTE �x"" అనుగ\ ©̈ం �ెను. 19191919 ఆల�%?r�ే ధర4WాసN � ��ందుక;?
ఎవ"�I ఆ 9ా%ాw  నమ	 �ేయబ(ెT° ఆ సం�xనమ	 వచుdవరక; అ�� అJ
క\మమ	లనుబట-C  �x"�I తరF9ాత ఇయ�బ(ెను; అ�� మధ�వ#SN�ేత �ేవదూతల
�x�#ా "య!ంపబ(ెను. 20202020 మధ�వ#SN ±క"�I మధ�వ#SN �ాడ� %ా"
�ేవ�(ొక�(ే. 21212121 ధర4WాసN �మ	 �ేవ�" 9ా%ాw నమ	లక; V#�ధ���న�x? అట6 న#ాదు.
yVంప�ేయ శ�INగల ధర4WాసN �మ	 ఇయ�బ(f య	న`PQడల 9ాసNవమ	%ా
Jధర4WాసN �మ�లమ	%ాTE కల;గ	ను %ా" 22222222 P�సు�×\సుN నంద> VWా�స
మ�లమ	%ా క>%Sన 9ా%ాw నమ	 Vశ�Zించు9ా#S�I అనుగ\ ©̈ంపబడ�నటB6 ,
ల�ఖనమ	 అంద#S" �ాపమ	లk బం¥�ం�ెను. 23232323 VWా�సమ	 9:ల6 (f�ాకమ	నుప�,
ఇక మ	ందుక; బయల; పరచబడబ¢వ� VWా�సమవలంëంపవలZిన 9ారమ	%ా
�ెరలk ఉంచబ(fనటBC  మనమ	 ధర4WాసN �మ	నక; లkT:ౖన 9ార���JVు. 24242424 �ాబట-C
మనమ	 VWా�సమ�లమ	న J మంతpలమ" ¬రdబడ�నటB6  �×\సుN  TUదwక;
మనలను న(f 1ించుటక; ధర4WాసN �మ	 మనక; బµలhmక;(xPQను. 25252525 అP�ే
VWా�సమ	 9:ల6 (fయ�PQను గనుక ఇక బµలhmక;" �I\ంద ఉండమ	. 26262626
P�సు�×\సుN నందు ]రందరF VWా�సమ	వలన �ేవ�" క;మ�రFలsౖ య	Tx`రF.



27272727 �×\సుN  లk"�I బµ1ిN స4మ	��ం��న ]రందరF �×\సుN ను ధ#Sంచు��"య	Tx`రF.
28282828 ఇందులk య�దుడ" %§\సు�ేశసుÍ డ" ల�దు, �xసుడ" స�తంతpK డ" ల�దు,
ప�రFషpడ" ZీN � అ" ల�దు; P�సు�×\సుN నందు ]రందరFను ఏకమ	%ా ఉTx`రF.
29292929 ]రF �×\సుN  సంబంధులsౖ�ే3 ఆ పmమందు అబµK }మ	±క�
సం�xన���య	ం(f 9ా%ాw న పK�ారమ	 9ారసులsౖయ	Tx`రF.

గల¬య	లక; 4గల¬య	లక; 4గల¬య	లక; 4గల¬య	లక; 4

1111 మ#Sయ	 TEను �ెప�న�ేమన%ా, 9ారసుడ� అ"`ట-�I" కరNPQ�య	న`ను
బµల;(ైయ	న`ంత�ాలమ	 అత"�I" �xసు"�I" ఏ ´éదమ	ను ల�దు. 2222
తం(fK�ేత "రÞPంపబ(fన ��నమ	 వచుdవరక; అతడ� సంరmక;ల ±క�య	
గృహ"#ా�హక;ల±క�య	 అ¥ºనమ	లk ఉండ�ను. 3333 అటBవలs మనమ	ను
బµల;ర��� య	న`ప�డ� లkక సంబంధ���న మ�ల�ాఠమ	లక; లkబ(f
�xసుల��� య	ంట-!; 4444 అP�ే �ాలమ	 ప#Sప�రÞ���నప�డ� �ేవ�డ� తన
క;మ�రF" పం12ను;ఆయన ZీN �యందు ప�ట-C , 5555 మనమ	 దతNప�తpK లమ	
�ావలsన" ధర4WాసN �మ	నక; లkబ(f య	న`9ా#S" V¹Aంచుట�?r
ధర4WాసN �మ	నక; లkబ(fన9ా(xPQను. 6666 మ#Sయ	 ]రF క;మ�రFలsౖ
య	న`ందునTxయTx తం(öK, అ" nఱÃ12టBC  తన క;మ�రF" ఆత4ను �ేవ�డ�
మన హృదయమ	లలk"�I పం12ను. 7777 �ాబట-C  Vక �xసుడవ� �ావ�
క;మ�రFడ9E. క;మ�రFడ9:ౖ�ే �ేవ�"�x�#ా 9ారసుడవ�. 8888 ఆ �ాలమం�ై�ే ]రF
�ేవ�" ఎరFగ"9ా#?r, "జమ	నక; �ేవ�ళØ6  �ా"9ా#S�I �xసులsౖ య	ంట-#S %ా" 9999
Pప�డ� ]రF �ేవ�"" ఎ#S%Sన9ారFను, మ#S VW షమ	%ా �ేవ�"�ేత



ఎరFగబ(fన9ారFT:ౖ య	Tx`రF గనుక, బల ß̈న���నVయ	
"� పKãజన���నVయ	T:ౖన మ�ల �ాఠమ	లతటBC  మరల JరFగTEల?
మ	నుపట-వలs మరల 9ాట-�I �xసులsౖయ	ండ %�రTEల? 10101010 ]రF ��నమ	లను,
మ�సమ	లను,ఉతqవ�ాలమ	లను,సంవతqరమ	లను ఆచ#SంచుచుTx`రF. 11111111 ]
Vషయ��� TEను ప(fన కషCమ	 వ�రÍ��� ��వ�TE¹ అ" !మ	4ను గ�#Sd
భయపడ�చుTx`ను. 12121212 స�దరFల�#ా, TEను ]వంట-9ాడT:ౖJ" గనుక
]రFను Txవంట-9ారF �ావలsన" !మ	4ను 9Eడ� ��నుచుTx`ను. 13131313 ]రF
Txక; అTx�యమ	 �ేయల�దు. nదట-¯ా#S శ#§ర�ౌరËల�మ	 క>%Sనను TEను
సు9ారN ]క; పKకట-ంAJన" ]#?రFగ	దురF. 14141414 అప�డ� Tx శ#§రమ	లk ]క;
Wóధన%ా ఉం(fన �x""బట-C  నను` ]రF తృణ÷క#Sంపల�దు, "#ాక#SంపT:ౖనను
ల�దు %ా" �ేవ�" దూతనువలsను, �×\సుN P�సునువలsను నను` అం%§క #Sం 15151515
]రF �ెప���"న ధన�త ఏ���న��? శక�����ే ] కను`ల; ఊడá�I Tx�IAd9EZి
య	ందుర" ] పmమ	న ¯ాm�మ	 పల;క;చుTx`ను. 16161616 TEను ]��
"జమ�(fనందున ]క; శతpK వ�T:ౖJTx? 17171717 9ారF ] �¤ల;�Å#S !మ	4ను
ఆస�IN�� 9:ంటµడ�9ారF �ారF; ]#³ తమ	4ను 9:ంటµడవలsన" !మ	4ను
బయట-�I ��K Zి 9Eయ6 %�రFచుTx`రF. 18181818 TEను ]±దw ఉన`ప�డ� మ�తK�¤
%ాక PQల6 ప�డ�ను మంA Vషయమ	లk ఆస�IN%ానుండ�ట య	కN�¤. 19191919 Tx
1ిల6 ల�#ా, �×\సుN  స�ర�పమ	 ]యం�ేరuడ� వరక; ] Vషయ��� మరల Txక;
పKసవ9Eదన కల;గ	చున`��. 20202020 !మ	4నుగ�#Sd PQటB��చక య	Tx`ను;
TE"ప�(ే ] మధ�క; వAd మ#S±క Vధమ	%ా ]�� మ�టల�డ
%�రFచుTx`ను. 21212121 ధర4WాసN �మ	నక; లkబ(fయ	ండ %�రF9ారల�#ా, ]రF



ధర4WాసN �మ	 Vనుటల��x? Tx�� �ెప�(f. 22222222 �xZివలన ఒకడ�ను
స�తంతpK #ా>వలన ఒకడ�ను ఇదwరF క;మ�రFల; అబµK }మ	నక; క>%Sర"
9Kా యబ(fయ	న`�� గ�x? 23232323 అPనను �xZివలన ప�ట-Cన9ాడ� శ#§రపK�ారమ	
ప�టMCను, స�తంతpK #ా>వలన ప�ట-Cన9ాడ� 9ా%ాw న మ	నుబట-C  ప�టMCను. 24242424 ఈ
సంగతpల; అలం�ార ర�పకమ	%ా �ెపuబ(fయ	న`V. ఈ ZీN �ల; #?ండ�
"బంధనలsౖ య	Tx`రF; 9ాట-లk ఒకట- ZీTxP ��ండ సంబంధ���న�ై
�xస�మ	లk ఉండ�టక; 1ిల6 ల; కనును; ఇ�� }గరF. 25252525 ఈ }గరF అనున��
అ#³ëయ��ేశమ	లkఉన` ZీTxP ��ండP�. పKసుN తమందున` PQర�షల�మ	
�x" 1ిల6 ల�� కcడ �xస�మందున`�� గనుక ఆ "బంధన �x"�I
�ºటPయ	న`��. 26262626 అP�ే 12ౖనున` PQర�షల�మ	 స�తంతKమ	%ా ఉన`��;
అ�� మనక;త>6 . 27272727 ఇందుక;కన" %t(xK ల� సం��Ìించుమ	, పKసవ9Eదనపడ"
�xTx, ëగ¶ర%ా �³కల;9Eయ	మ	; ఏలయన%ా 12"!ట-గల�x" 1ిల6 లకంటM
12"!ట- ల�"�x" 1ిల6 ల; ఎక;�వమం�� ఉTx`రF అ" 9Kా యబ(fయ	న`��. 28282828
స�దరFల�#ా, మనమ	ను ఇ¯ాqక;వలs 9ా%ాw నమ	నుబట-C  ప�ట-Cన
క;మ�రFల��� య	Tx`మ	. 29292929 అప�డ� శ#§రమ	నుబట-C  ప�ట-Cన9ాడ�
ఆత4నుబట-C  ప�ట-Cన9ా"" ఏల�గ	 ©̈ంస12టMCT° Pప�డ�ను ఆల�%³
జరFగ	చున`��. 30303030 ఇందును గ�#Sd ల�ఖన�¤! �ెప�చున`��?�xZి" �x"
క;మ�రF" 9:ళ6%tటBC మ	, �xZి క;మ�రFడ� స�తంతpK #ా> క;మ�రF"���ాటB
9ారసు(ై య	ండడ�. 31313131 �ా%ా స�దరFల�#ా, మనమ	 స�తంతpK #ా> క;మ�
రFల�¤ %ా" �xZి క;మ�రFలమ	 �ామ	.



గల¬య	లక; 5గల¬య	లక; 5గల¬య	లక; 5గల¬య	లక; 5

1111 ఈ ¯ా�తంతK~మ	 అనుగ\ ©̈ంA, �×\సుN  మనలను స�తంతpK లను%ా
�ేZియ	Tx`డ�. �ాబట-C , ]రF ZిÍ రమ	%ా ">A మరల �xస�మను �ా(f�I\ంద
Aక;� ��నక;(f. 2222 చూడ�(f; ]రF సున`J ��ం��నPQడల �×\సుN వలన ]క;
పKãజన�¤!య	 కల;గద" �êలను TEను ]�� �ెప�చుTx`ను. 3333
ధర4WాసN �మ	 య�వతpN  ఆచ#Sంప బదుz (ై య	Tx`డ" సున`J��ం��న పKJ
మను షp�"�I TEను మరల దృఢమ	గ �ెప�చుTx`ను. 4444 ]లk
ధర4WాసN �మ	వలన Jమంతpల" ¬రdబడ�9ా#?వ#� 9ారF �×\సుN లkనుం(f బÐJN %ా
9EరF�ేయబ(fయ	Tx`రF, కృప లkనుం(f �¾ల%S��P య	Tx`రF. 5555 ఏలయన%ా,
మనమ	 VWా�సమ	గల9ార��� J కల;గ	నను "#§mణ సఫలమగ	న"
ఆత4�x�#ా ఎదురFచూచుచుTx`మ	. 6666 P�సు�×\సుN నందుండ�9ా#S�I
సున`J��ందుటయం�ే!య	 ల�దు, ��ందక��వ�టయం�ే!య	 ల�దు %ా"
1LKమవలన �ార�¯ాధకమగ	 VWా�స�¤ పKãజనకరమగ	ను. 7777 ]రF బµగ	%ా
పరF%?తpN చుంట-#S; సత�మ	నక; V¥ే య	ల; �ాక;ండ !మ	4ను ఎవడ�
అడi%Sం�ెను? 8888 ఈ 1LK#³పణ !మ	4ను 1ిల;చుచున` 9ా"వలన కల;గల�దు. 9999
ప�>Zిన 1ిం(f ��ం�ె���నను మ	దw  అంతయ	 ప�>య �ేయ	ను. 10101010 ]#?ంత
మ�తKమ	ను 9EరF%ా ఆలkAంపర" పKభ	వ�నందు !మ	4నుగ�#Sd TEను
ర�� f%ా నమ	4��ను చుTx`ను. !మ	4ను కలవర12టBC చున`9ాడ� ఎవ(ైనను
9ాడ� త%Sన hmను భ#Sంచును. 11111111 స�దరFల�#ా, సున`J ��ందవలsన" TE
"ంకను పKకట-ంచుచున`PQడల ఇపuట-�I" ©̈ంZింపబడTEల? ఆ పmమ	న



Zిల;వVషయ���న అభ�ంతరమ	 ¬Zి9Eయబడ�నుగ�x? 12121212 !మ	4ను
కలవర12టBC 9ారF తమ	4ను �xమ	 � ే��ంచు��నుట �¤ల;. 13131313 స�దరFల�#ా,
]రF స�తంతpK ల;%ా ఉండ�టక; 1ిల;వబ(fJ#S. అP�ే ఒక మ�ట, ఆ
¯ా�తంతK~మ	ను Wా#§ర�I\యలక; Á̈తpవ� �ేZి��నక, 1LKమ క>%Sన9ా#?r
±క"��కడ� �xసులsౖయ	ండ�(f. 14141414 ధర4WాసN � మంతయ	"ను`వలs 
��రFగ	9ా"" 1LK!ంచుమ	 అను ఒక� మ�టలk సంప�రÞ���య	న`��. 15151515
అP�ే ]రF ఒక"TUకడ� కరచు��" భ�fంAనPQడల ]రF ఒక"వలన ఒకడ�
బÐJN %ా నhంA��దు#³¹ చూచు��ను(f. 16161616 TEను �ెప�న�ేమన%ా
ఆ�x4ను¯ారమ	%ా నడ�చు ��ను(f, అప�డ� ]రF శ#§#³చûను T:ర9EరdరF. 17171717
శ#§రమ	 ఆత4క;ను ఆత4 శ#§రమ	నక;ను V#�ధమ	%ా అ1L�fం చును. ఇV
±క�x"��కట- వ�J#³క మ	%ా ఉన`V గనుక ]#³V�ేయ "చûPంతp#�
9ాట-" �ేయక;ందురF. 18181818 ]రF ఆత4�ేత న(f1ింపబ(fనPQడల ధర4
WాసN �మ	నక; లkT:ౖన9ారF �ారF. 19191919 శ#§ర�ార�మ	ల; సuషC���య	న`V;
అ9Eవన%ా, జjరత�మ	, అపVతKత, �ామ	కత�మ	, 20202020 Vగ\}#ాధన,
అ��xరమ	, �ే�షమ	ల;, కలహమ	, మతqరమ	ల;, �Å\ ధమ	ల;, కmల;, 21212121
´éదమ	ల;, Vమతమ	ల;, అసూయల;, మతNతల;, అల6 #S�� కc(fన ఆట�ాటల;
nదలsౖనV. �ట-"గ�#Sd TEనుమ	నుప� �ె1ిuన పK�ారమ	 ఇట-C  9ాట-"
�ేయ	9ారF �ేవ�" #ాజ�మ	ను స�తంJKంచు��నర" ]�� సuషCమ	%ా
�ెప�చుTx`ను. 22222222 అP�ే ఆత4 ఫల�¤మన%ా, 1LKమ, సం��షమ	,
సమ�¥xనమ	, �ºర �Wాంతమ	, దయ� ళØత�మ	, మంAతనమ	, VWా�సమ	,
¯ాJ�కమ	, ఆWా "గ\హమ	. 23232323 ఇట-C9ాట-�I V#�ధ���న "యమ�¤��య	ల�దు.



24242424 �×\సుN P�సు సంబంధుల; శ#§రమ	ను �x" Pచûల ��ను దు#ాశల��ను
Zిల;వ9EZి య	Tx`రF. 25252525 మనమ	 ఆత4 ననుస#SంA yVంచు9ార���Jమ�
ఆత4ను అనుస#SంA క\మమ	%ా నడ�చు��ందమ	. 26262626 ఒక#S TUకరమ	
V9ాదమ	నక; #³పకయ	, ఒక#S యం�ొకరమ	 అసూయపడకయ	 వృ�x%ా
అJశయపడకయ	 ఉందమ	.

గల¬య	లక; 6గల¬య	లక; 6గల¬య	లక; 6గల¬య	లక; 6

1111 స�దరFల�#ా, ఒకడ� ఏ త1ిuతమ	లkT:ౖనను Aక;���"నPQడల
ఆత4సంబంధులsౖన ]లk పKJ9ాడ� �xనును Wó¥�ంపబడ�దు TE¹ అ" తన
Vషయ��� చూచు ��నుచు, ¯ాJ�క���న మనసుq�� అట-C9ా"" మంA�x#S�I
¬Zి��" #ావలsను. 2222 ఒక" ´µరమ	ల TUకడ�భ#SంA, PÀల�గ	 �×\సుN
"యమమ	ను ప�#SN%ా T:ర 9EరFd(f. 3333 ఎవ(ైనను వట-C9ా(ైయ	ం(f �xను
ఎ"`�?rన 9ాడన" PQంచు��"నPQడల తను`�xTE ¹సపరచు ��నును. 4444
పKJ9ాడ�ను �xను �ేయ	ప"" ప#§�fంA చూచు��నవలsను; అప�డ�
ఇతరF"బట-C  �ాక తననుబట-CP� అత"�I అJశయమ	 కల;గ	ను. 5555 పKJ9ాడ�ను
తన బరFవ� �xTE భ#Sంచు��నవలsను గ�x? 6666 9ా�Å�ప�ేశమ	 ��ందు9ాడ�
ఉప�ేhంచు9ా"�I మంA ప�xరÍమ	ల"`ట-లk ´µగ!య�వలsను. 7777 ¹స
��క;(f, �ేవ�డ� 9:�I�#Sంపబడడ�; మనుషp�డ� ఏ!VతpN T° ఆ పంటTE
�Åయ	ను. 8888 ఏల�గన%ా తన శ#§ #³చûలనుబట-C  VతpN 9ాడ� తన శ#§రమ	నుం(f
mయమను పంట �Åయ	ను,ఆత4నుబట-C  VతpN 9ాడ� ఆత4నుం(f "త� yవమను
పంట �Åయ	ను. 9999 మనమ	 �¤ల;�ేయ	టయందు Vసుకక య	ందమ	.



మనమ	 అలయక �¤ల; �ేZిJ�¤" త%Sన�ాలమందు పంట �Åతpమ	. 10101010 �ాబట-C
మనక; సమయమ	 �ొర�Iన��ల�� అంద#SPQడలను, VW ష మ	%ా
VWా�సగృహమ	నక; �ే#Sన9ా#SPQడలను �¤ల; �ేయ	దమ	. 11111111 Tx
స�హసNమ	�� ]�?ంత 12దw  అmరమ	ల�� 9Kా య	చుTx`T° చూడ�(f. 12121212
శ#§రVషయమందు చక�%ా అగపడ%�రF9ా#?వ#� 9ారF �xమ	 �×\సుN  ±క�
Zిల;వVషయ��� ©̈ంస��ందక;ండ�టక; మ�తK�¤ సున`J��ందవలsన"
!మ	4ను బలవంతమ	 �ేయ	చుTx`రF 13131313 అP�ే 9ారF సున`J��ం��న
9ా#?rనను ధర4WాసN �మ	 ఆచ#SంపరF; �xమ	 ] శ#§రVషయమందు అJశPంచు
"!తNమ	 ]రF సున`J ��ందవలsన" �ÅరFచుTx`రF. 14141414 అP�ే మన
పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  Zిల;వయందు తపu మ#S �ే"యందును అJశPంచుట
Txక; దూరమవ�ను %ాక; �x"వలన Txక; లkకమ	ను లkకమ	నక; TEనును
Zిల;వ9Eయబ(f 15151515 ��\ తN సృÌిC  ��ందుటP� %ా" సున`J��ందుటయం�ే!య	
ల�దు, ��ందక��వ�ట యం�ే!య	 ల�దు. 16161616 ఈ పదzJ��ప�న నడ�చు��ను
9ా#Sకంద#S�I, అన%ా �ేవ�" ఇW\ా P�ల;నక; సమ�¥xన మ	ను కృపయ	
కల;గ	ను %ాక. 17171717 TEను P�సు±క� మ	దKల; Tx శ#§రమందు ధ#SంA
య	Tx`ను, ఇక]దట ఎవడ�ను నను` శ\మ 12టCవదుw . 18181818 స�దరFల�#ా,
మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  కృప ] ఆత4�� ఉండ�ను %ాక. ఆ�¤í .

ఎÓ2Zీయ	లక; 1ఎÓ2Zీయ	లక; 1ఎÓ2Zీయ	లక; 1ఎÓ2Zీయ	లక; 1

1111 �ేవ�" AతNమ	వలన �×\సుN P�సు అ��సNల;(ైన �êల; ఎÓ2సులkనున`
ప#S�దుz ల;ను �×\సుN P�సునందు VWా� సుల;T:ౖన9ా#S�I �భమ" �ె1ిu



9Kా య	న�� 2222 మన తం(fKPQ�న �ేవ�"నుం(fయ	 పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN
నుం(fయ	 ]క; కృపయ	 సమ�¥xనమ	ను కల;గ	ను %ాక. 3333 మన పKభ	9:ౖన
P�సు�×\సుN ±క� తం(fKయగ	 �ేవ�డ� సుN Jంపబడ�ను %ాక. ఆయన �×\సుN నందు
పరలkకVషయమ	లలk ఆత4సంబంధ���న పKJ ఆ� #ా�దమ	ను
మనకనుగ\ ©̈ం�ెను. 4444 ఎట6 న%ా తన 1ిKయ	"యందు �xను ఉAతమ	%ా
మనకనుగ\ ©̈ంAన తన కృ�ామ ©̈మక;�×#SN కల;గ	నటB6 , 5555 తన AతN  పK�ార���న
దయ�సంకలuమ	��ప�న,P�సు�×\సుN  �x�#ా తనక; క;మ�రFలను%ా
Zీ�క#Sంచుట�?r,మనలను మ	ందు%ా తన �Åసమ	 "రÞPంచు��", 6666 మనమ	
తన PQదుట ప#S�దుz ల మ	ను "#�w షpలమ	T:ౖ య	ండవలsన" జగతpN  ప�Tx��
9Eయబడకమ	ను1L, 1LKమ�ేత ఆయన �×\సుN లk మనలను ఏరuరచు��T:ను. 7777
�ేవ�" కృ�ామహ�ైశ�ర�మ	నుబట-C  ఆ 1ిKయ	"యందు ఆయన రకNమ	వలన
మనక; V¹ చనమ	, అన%ా మన అప#ాధమ	లక; mమ�పణ మనక;
క>%Sయ	న`��. 8888 �ాలమ	 సంప�రÞ���నప�డ� జరFగవలZిన P�#ాuటBనుబట-C ,
ఆయన తన దయ�సంకలuమ	��ప�న తన AతNమ	నుగ�#Sdన మర4మ	ను
మనక; �ె>యజ³Zి, 9999 మనక; సంప�రÞ���న జj® నV9Eచన కల;గ	టక;, ఆ కృపను
మనPQడల VసN #Sంపజ³Z2ను. 10101010 ఈ సంకలuమ	నుబట-C  ఆయన పరలkకమ	లk
ఉన`9E%ా", భ�!]ద ఉన`9E%ా", సమసNమ	ను �×\సుN నందు ఏకమ	%ా
సమకcరdవలsన" తనలk�xను "రÞPంచు��T:ను. 11111111 మ#Sయ	 �×\సుN నందు
మ	ందు%ా "#§�fంAన మనమ	 తన మ ©̈మక; �×#SNకల;గజ³యవలsన", 12121212
�ేవ�డ� తన AతNపK�ార���న సంకలuమ	నుబట-C  మనలను మ	ందు%ా "రÞPంA,
ఆయన యందు ¯ా�సÍ ~మ	%ా ఏరuర�ెను. ఆయన తన A�xN ను ¯ారమ	%ా



�ేZిన "రÞయమ	��ప�న సమసN�ార�మ	లను జ#S%SంచుచుTx`డ�. 13131313 ]రFను
సత�9ాక�మ	ను, అన%ా ] రmణ సు9ారNను V", �×\సుN నందు VWా�సమ	ంA,
9ా%ాw నమ	 �ేయబ(fన ఆత4�ేత మ	��Kంపబ(fJ#S. 14141414 �ేవ�" మ ©̈మక; �×#SN
కల;గ	ట�?r ఆయన సం�ా��ంచు��"న3 పKజలక; V¹చనమ	 కల;గ	
"!తNమ	 ఈ ఆత4 మన ¯ా�సÍ ~మ	నక; సంచకరFవ�%ా ఉTx`డ�. 15151515 ఈ

Á̈తpవ��ేత, పKభ	9:ౖన P�సునంద> ] VWా�స మ	నుగ�#Sdయ	,
ప#S�దుz లంద#SPQడల ]రF చూప�చున` VWా�సమ	ను గ�#Sdయ	, TEను
V"నపuట-నుం(f 16161616 ] Vషయ��� మ�నక �ేవ�"�I కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచు
చుTx`ను. 17171717 మ#Sయ	 ] మT° TEతKమ	ల; 9:>%Sంప బ(fనందున, ఆయన
!మ	4ను 1ి>Aన 1ిల;ప�వల6 T:ౖన "#§mణ PQట-C�ో, ప#S�దుz లలk ఆయన
¯ా�సÍ ~మ	±క� మ ©̈���శ�ర���ట-C�ో, 18181818 ఆయన �×\సుN నందు V"ãగపరAన
బల�Jశయమ	నుబట-C  Vశ�Zించు మన యందు ఆయన చూప�చున` తన
శ�IN±క� అప#S !త���న మ}త4~��ట-C�ో, ]రF �ె>Zి��నవలsన", 19191919 మన
పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN ±క� �ేవ�(ైన మ ©̈మ స�ర�1ియగ	 తం(fK, తను`
�ె>Zి��నుటయందు ]క; జj® నమ	ను పKత�mతయ	నుగల మనసుq
అనుగ\ ©̈ంచునటB6 , TEను Tx �Kా రÍనలయందు !మ	4నుగ�#Sd Vజj® పన
�ేయ	చుTx`ను. 20202020 ఆయన ఆ బల�Jశయమ	�ేత �×\సుN ను మృతpలలkనుం(f
ల�1ి, సమసN���న ఆ¥�పత�మ	కంటMను అ¥��ారమ	కంటMను శ�INకంటMను
పKభ	త�మ	కంటMను, ఈ య	గమ	నందుమ�తK�¤ 21212121 %ాక #ాబ¢వ� య	గమ	
నందును 1LరF��ం��న పKJ Txమమ	కంటMను, ఎం�� ¼̈చుd%ా పరలkకమ	నందు
ఆయనను తన క;(f�ారî� మ	న కcరFdండబ¿టBC ��"య	Tx`డ�. 22222222 మ#Sయ	



సమసN  మ	ను ఆయన �ాదమ	ల�I\ంద ఉంA, సమసNమ	12ౖ" ఆయనను
సంఘమ	నక; hరసుq%ా "య!ం�ెను. 23232323 ఆ సంఘమ	 ఆయన శ#§రమ	;
సమసNమ	ను ప�#SN%ా "ంప� చున` 9ా" సంప�రÞతPQ� య	న`��.

ఎÓ2Zీయ	లక; 2ఎÓ2Zీయ	లక; 2ఎÓ2Zీయ	లక; 2ఎÓ2Zీయ	లక; 2

1111 ] అప#ాధమ	ల�ేతను �ాపమ	ల�ేతను ]రF చAdన9ా#?r య	ండ%ా,
ఆయన !మ	4ను �×\సుN �� కcడ బK���Iం�ెను. 2222 ]రF 9ాట-" �ేయ	చు, 9ాయ	
మండల సంబంధ���న అ¥�పJ", అన%ా అV¥ేయ	లsౖన 9ా#S" ఇప�డ�
1LK#³1ించు శ�IN�I అ¥�పJ" అనుస#SంA, PÀ పKపంచ ధర4మ	��ప�న మ	నుప�
నడ�చు��ంట-#S. 3333 9ా#S�� క>Zి మనమందరమ	ను శ#§రమ	±క�య	
మనసుq±క�య	 �Å#Sకలను T:ర9EరFd��నుచు, మన శ#§#ాశలను అనుస#SంA
మ	నుప� పKవ#SNంచుచు, కడమ 9ా#SవలsTE స�´µవZిదzమ	%ా �ై9Ùగ\తక;
�ాతpK ల��� య	ంట-!. 4444 అPనను �ేవ�డ� కరFణxసంపను`(ై య	ం(f,
మనమ	 మన అప#ాధమ	ల�ేత చAdన9ార��� య	ం(fనప�డ� సPతమ	
మనPQడల చూ1ిన తన మ} 1LKమ�ేత మనలను �×\సు 5555 కృప�ేత ]రF
ర�fంపబ(fయ	Tx`రF. 6666 �×\సుN P�సునందు ఆయన మనక; �ేZిన
ఉప�ారమ	�x�#ా అత�¥�క���న తన కృ�ా మహ�ైశ�ర�మ	ను #ాబ¢వ�
య	గమ	లలk కనుపరచు"!తNమ	, 7777 �×\సుN P�సునందు మనలను
ఆయన��కcడ ల�1ి, పరలkకమందు ఆయన��కcడ కcరFdండబ¿టMCను. 8888 ]రF
VWా�సమ	�x�#ా కృప�ేతTE ర�fంపబ(fయ	Tx`రF; ఇ�� ]వలన క>%Sన��
�ాదు, �ేవ�" వర�¤. 9999 అ�� �I\యలవలన క>%Sన���ాదు గనుక ఎవడ�ను



అJశయపడ �ల;ల�దు. 10101010 మ#Sయ	 9ాట-యందు మనమ	 నడ�చు��నవలsన"
�ేవ�డ� మ	ందు%ా ZిదzపరAన సì �I\యల; �ేయ	ట�?r, మనమ	
�×\సుN P�సునందు సృÌి¡ ంపబ(fన9ార��� ఆయన �ేZిన ప"PQ�య	Tx`మ	. 11111111
�ాబట-C  మ	నుప� శ#§రVషయమ	లk అన�జనులsౖయ	ం(f, శ#§రమందు �ేJ��
�ేయబ(fన సున`J గల9ారF అనబ(fన 9ా#S�ేత సున`Jల�"9ారనబ(fన ]రF
12121212 ఆ �ాలమందు ఇW\ా P�ల;�� సహ�êరFల;�ాక, పర�ే�ల;ను, 9ా%ాw న
"బంధనల; ల�" పరజనుల;ను, "#§mణల�"9ారFను, లkక మందు
�ేవ�డ�ల�"9ారFT:ౖయ	ం(f, �×\సుN క; దూరసుÍ లsౖ య	ంట-ర" ]రF జj® పకమ	
�ేZి��ను(f. 13131313 అPనను మ	నుప� దూరసుÍ లsౖన ]రF ఇప�డ�
�×\సుN P�సునందు �×\సుN  రకNమ	వలన స]పసుÍ లsౖ య	Tx`రF. 14141414 ఆయన మన
సమ�¥xన���య	ం(f ]క;ను మ�క;ను ఉం(fన �ే�షమ	ను, అన%ా
V¥�ర�పక���న ఆజ®ల;గల ధర4WాసN � మ	ను తన శ#§రమందు ��ట-C9Eయ	ట�ేత
మధ�%�డను పడ%tట-C , మన ఉభయ	లను ఏకమ	�ేZ2ను. 15151515 ఇటB6  సం¥��ేయ	చు,
ఈ Pదw#S" తనయందు ఒక� నూతన ప�రFషp"%ా సృÌిC ంA, 16161616 తన
Zిల;వవలన ఆ �ే�షమ	ను సంహ#SంA, �x" �x�#ా �#Sదw#S" ఏకశ#§రమ	%ా
�ేZి, �ేవ�"�� సమ�¥xనపరచవలsన" PÀల�గ	 �ేZ2ను గనుక ఆయనP�
మనక; సమ�¥xన�ారక;(ై య	Tx`డ�. 17171717 మ#Sయ	 ఆయన వAd దూరసుÍ లsౖన
]క;ను స]పసుÍ లsౖన 9ా#S�I" సమ�¥xన సు9ారNను పKకట-ం�ెను. 18181818 ఆయన
�x�#ాTE మనమ	 ఉభయ	లమ	 ఒక� ఆత4యందు తం(fKస"`¥��I
�ేరగ>%Sయ	Tx`మ	. 19191919 �ాబట-C  ]#Sక]దట పరజనుల;ను పర�ే�ల;T:ౖ
య	ండక, ప#S�దుz ల�� ఏక పటCణసుÍ ల;ను �ేవ�" Pంట-9ారFT:ౖ య	Tx`రF.



20202020 �×\సుN P�ZL మ	ఖ����న మ�ల#ాPPQ� య	ండ%ా అ��సNల;ల;ను
పKవకNల;ను 9EZిన ప�Tx��]ద ]రF కటCబ(fయ	Tx`రF. 21212121 పKJ కటCడమ	ను
ఆయనలk చక�%ా అమరdబ(f, పKభ	వ�నందు ప#S�దz���న �ే9ాలయ
మగ	టక; వృ��z��ందుచున`��. 22222222 ఆయనలk ]రF కcడ ఆత4మ�లమ	%ా
�ేవ�"�I "9ాససÍల��� య	ండ�టక; కటCబడ�చుTx`రF.

ఎÓ2Zీయ	లక; 3ఎÓ2Zీయ	లక; 3ఎÓ2Zీయ	లక; 3ఎÓ2Zీయ	లక; 3

1111 ఈ Á̈తpవ��ేత అన�జనులsౖన ]"!తNమ	 �×\సుN  P�సు±క� ఖ?��ºT:ౖన
�êలను TEను �Kా #SÍంచుచుTx`ను. 2222 ]��రక; Txకనుగ\ ©̈ంపబ(fన �ేవ�"
కృపVషయ���న P�#ాuటBను గ�#Sd ]రF V"య	Tx`రF. 3333 ఎట6 న%ా�×\సుN
మర4మ	 �ేవదరîనమ	వలన Txక; �ె>యపరచ బ(fనదను సంగJ"గ�#Sd
మ	నుప� సం�³పమ	%ా 9Kా Zి J". 4444 ]రF �x"" చ��VనPQడల �x""బట-C  ఆ
�×\సుN  మర4మ	నుగ�#Sd Txక; క>%Sన జj® నమ	 గ\ ©̈ంచు��న గలరF. 5555 ఈ
మర4!ప�డ� ఆత4మ�లమ	%ా �ేవ�" ప#S�దుz లగ	 అ��సNల;లక;ను
పKవకNలక;ను బయల;పరచబ(f య	న`టBC %ా ప�ర��ాలమ	లయందు
మనుషp�లక; �ె>య పరచబడల�దు. 6666 ఈ మర4�¤దన%ా అన�జనుల;,
సు9ారNవలన �×\సుN P�సునందు, య�దుల���ాటB సమ�న9ారసుల;ను, ఒక
శ#§రమంద> ¯ాట- అవయవ మ	ల;ను, 9ా%ాw నమ	లk �ా>9ారల;T:ౖ
య	Tx`రను న��P�. 7777 �ేవ�డ� �ార��ా#Sయగ	 తన శ�IN"బట-C  Txక;
అనుగ\ ©̈ంAన కృ�ావరమ	 ��ప�న TEను ఆ సు9ారNక; ప#S�xరక;డT:ౖJ". 8888
�ేవ�డ� మన పKభ	9:ౖన �×\సుN  P�సునందు �ేZిన "త�సంకలuమ	 ��ప�న, 9999



పరలkకమ	లk పK¥xనులక;ను అ¥��ారFలక;ను, సంఘమ	�x�#ా తన±క�
TxTxVధ���న జj® నమ	 ఇప�డ� �ె>యబడ వలsన" ఉ�ేw hంA, 10101010
Wó¥�ంపశక�మ	 �ా" �×\సుN  ఐశ�ర� మ	ను అన�జనులలk పKకట-ంచుటక;ను, 11111111
సమసNమ	ను సృÌిC ంAన �ేవ�"యందు ప�ర��ాలమ	నుం(f మరF%?r య	న` ఆ
మర4మ	నుగ�#Sdన P�#ాuటB ఎట-C�ో అంద#S �I" �ేటపరచుటక;ను,
ప#S�దుz లంద#Sలk అత�ల;uడT:ౖన Txక; ఈ కృప అనుగ\ ©̈ం�ెను. 12121212
ఆయనయంద> VWా� సమ	�ేత ¥ైర�మ	ను "ర»య���న పK9Eశమ	ను
ఆయననుబట-C  మనక; క>%Sయ	న`V. 13131313 �ాబట-C  ] "!తN��� Txక; వAdన
శ\మలను చూA ]రF అ¥ైర�పడవదw" 9Eడ���నుచుTx`ను, ఇV ]క; మ ©̈మ
కరమ	లsౖయ	న`V. 14141414 ఈ Á̈తpవ��ేత పరలkకమ	నందును, భ�!]దను
ఉన` పKJ క;టBంబమ	 ఏ తం(fK"బట-C  క;టBంబమ" 1ిల;వబడ�చున`�ో ఆ
తం(fKPQదుట TEను ¹�ాళ�6 " 15151515 ]రF అంతరంగ ప�రFషp"యందు శ�INక>%S
ఆయన ఆత4 వలన బలపరచబడ�నటB6 %ాను, 16161616 �×\సుN  ] హృదయమ	లలk
VWా�సమ	�x�#ా "వZించునటB6 %ాను, 17171717 తన మ ©̈���శ� ర�మ	��ప�న ]క;
దయ�ేయవలsన"య	, 18181818 ]రF �ేవ�" సంప�రÞతయందు ప�రFÞ లగ	నటB6 %ా,
1LKమయందు 9EరF �ా#S ZిÍ రప(f, సమసN  ప#S�దుz ల�� కcడ �x" 9:డల;u
��డ�గ	 లkతp ఎతpN  ఎం�� గ\ ©̈ంచు��నుటక;ను, 19191919 జj® నమ	నక; !ంAన �×\సుN
1LKమను �ె>Zి��నుటక;ను త%Sన శ�INగల9ారF �ావలsన"య	 �Kా #SÍంచుచుTx`ను.
20202020 మనలk �ార�¯ాధక���న తన శ�IN ��ప�న మనమ	 అడ�గ	9ాట"`ట-కంటMను,
ఊ ©̈ంచు9ాట"`ట-కంటMను అత�¥�కమ	%ా �ేయ శ�INగల �ేవ�"�I, 21212121 �×\సుN P�సు
మ�లమ	%ా సంఘమ	లk తరతరమ	ల; స�x�ాలమ	 మ ©̈మ కల;గ	ను%ాక.



ఆ�¤í .

ఎÓ2Zీయ	లక; 4ఎÓ2Zీయ	లక; 4ఎÓ2Zీయ	లక; 4ఎÓ2Zీయ	లక; 4

1111 �ాబట-C , ]రF సమ�¥xనమను బంధమ	�ేత ఆత4 క>%Sంచు ఐక�మ	ను
�ా�ాడ���నుటయందు శ\దz  క>%Sన 9ా#?r, 1LKమ�� ఒక"TUకడ� స ©̈ంచుచు, 2222
]రF 1ిల;వబ(fన 1ిల;ప�నక; త%SనటB6 %ా �ºర �Wాంతమ	�� కc(fన
సంప�రÞVనయమ	��ను ¯ాJ�కమ	��ను నడ�చు��నవలsన", 3333 పKభ	వ�నుబట-C
ఖ?��ºT:ౖన TEను !మ	4ను బJమ�ల; ��నుచుTx`ను. 4444 శ#§ర nక�టä,
ఆత4య	 ఒక�(ే; ఆ పK�ార�¤ ] 1ిల;ప�Vషయ��� ±క�టä "#§mణ
యందుండ�టక; 1ిల;వబ(fJ#S. 5555 పKభ	వ� ఒక�(ే, VWా�స nక�టä, బµ1ిN స4
nక�టä, 6666 అంద#S�I తం(fKPQ�న �ేవ�డ� ఒక�(ే. ఆయన అంద#S�I12ౖ%ా
ఉన`9ా(ై అంద#Sలkను 9ా�1ింA అంద#SలkఉTx`డ�. 7777 అP�ే మనలk
పKJ9ా"�I" �×\సుN  అనుగ\ ©̈ంచు వరమ	 ±క� ప#Sమ�ణమ	��ప�న కృప
Pయ�బ(ెను. 8888 అందు�ేత ఆయన ఆ#�హణ���నప�డ�, �ెరను �ెర%ా
పటBC ��"��P మనషp�లక; ఈవ�లను అనుగ\ ©̈ం�ెన" �ెపuబ(fయ	న`��. 9999
ఆ#�హణమ�PQనన%ా ఆయన భ�!±క� �I\ం�� ´µగమ	లక; ��%?న"య	
అరÍ!చుd చున`��గ�x. 10101010 ��%Sన9ాడ� �xTE సమసNమ	ను "ంప�నటB6
ఆ�ాశమండలమ	 ల"`ట-కంటM మ#S 12ౖ�I ఆ#�హణ���న 9ాడ�T:ౖ య	Tx`డ�. 11111111
మనమందరమ	 VWా�సVషయమ	లkను �ేవ�" క;వ ◌ూరF"గ�#Sdన
జj® నVషయమ	లkను ఏకత�మ	��ం�� సంప�రÞప�రFషpలమగ	వరక;, 12121212 అన%ా
�×\సుN నక; క>%Sన సంప�రÞతక; సమ�న���న సంప�రÞత కల9ారమగ	వరక;,



ఆయన ఈల�గ	 "య!ం�ెను. 13131313 ప#S�దుz ల; సంప�రFÞ లగ	నటB6  �×\సుN
శ#§రమ	 �³మ��వృ��z  �ెందుటక;ను, ప#Sచర� ధర4మ	 జరFగ	టక;ను, ఆయన
��ంద#S" అ��సNల;లను%ాను, ��ంద#S" పKవకNలను%ాను, ��ంద#S"
సు9ా#SNక;లను%ాను, ��ంద#S" �ాపరFలను%ాను ఉప�ేశక;లను%ాను
"య!ం�ెను. 14141414 అందువలన మన!క ]దట పZి1ిల6 ల��� య	ం(f,
మనుషp�ల మ�ã �ాయమ	ల�ేత వంచన��ను, తప�మ�ర¶మ	నక; ల�గ	
క;య	�IN��ను, %ా>�I ��టBC ��"��వ�నటB6 , క>uంపబ(fనపKJ 15151515 1LKమగ>%S
సత�మ	 �ెప�చు �×\సుN వలs ఉండ�టక;, మనమ"` Vషయమ	లలk
ఎదుగ	దమ	. 16161616 ఆయన hరసqP య	Tx`డ�, ఆయననుం(f సర�శ#§రమ	
చక�%ా అమరd బ(f, తనలkనున` పKJ అవయవమ	 తన తన ప#Sమ�ణమ	
��ప�న ప"�ేయ	చుండ%ా పKJ �×ల;వలన గ>%Sన బలమ	�ేత అతpకబ(f,
1LKమయందు తనక; �³మ��వృ��z  కల;గ	నటB6  శ#§రమ	నక; అ�వృ��z
కల;గజ³Zి��నుచున`��. 17171717 �ాబట-C  అన�జనుల; నడ�చు��నునటB6  ]#Sక]దట
నడ�చు��నవలద" పKభ	వ�నందు ¯ాm�!చుdచుTx`ను. 18181818 9ా#?r�ే
అంధ�ార���న మనసుqగల9ా#?r, తమ హృదయ �ా� Sన�మ	వలన తమలkనున`
అజj® నమ	�ేత �ేవ�"వలన కల;గ	 yవమ	లkనుం(f 9EరFపరచబ(fన9ా#?r, తమ
మనసుq నక; క>%Sన వ�రÍత అనుస#SంA నడ�చు��నుచుTx`రF. 19191919 9ారF
Zిగ	¶ ల�"9ా#?rయ	ం(f TxTxVధ���న అపVతKతను అ�x�శ�� జ#S%Sంచుటక;
తమ	4ను�x�¤ �ామ	కత�మ	నక; అపu%Sంచు��"#S. 20202020 అP�ే ]రF
P�సునుగ�#Sd V", 21212121 ఆయనయంద> సత�మ	 ఉన`�� ఉన`టBC %ాTE ఆయన
యందు ఉప�ేhంపబ(fన9ా#?rనPQడల, ]#ాల�గ	 �×\సుN ను



TEరFd��న`9ారF�ారF. 22222222 �ావ�న మ	నుపట- పKవరNన Vషయమ	లkT:ౖ�ే,
¹సకర���న దు#ాశవలన �ె(f��వ� ] �Kా *నస�´µవమ	ను వదల;��" 23232323
] AతNవృJNయందు నూతనపరచబ(fన9ా#?r, 24242424 Jయ	 య�xరÍ���న
భ�INయ	గల9ా#?r, �ేవ�" ��>క%ా సృÌిC ంప బ(fన న�నస�´µవమ	ను
ధ#Sంచు��నవలsను. 25252525 మనమ	 ఒక#S��కరమ	 అవయవమ	లsౖ య	Tx`మ	
గనుక ]రF అబదzమ�డ�ట మ�" పKJ9ాడ�ను తన ��రFగ	9ా"�� సత��¤
మ�టల�డవలsను. 26262626 �Åపపడ�(f %ా" �ాపమ	 �ేయక;(f;
సూరF�డసN!ంచువరక; ] �Åపమ	">Aయ	ండకcడదు. 27272727 అప9ా���I
�bట-య�క;(f; 28282828 �ొం%Sల;9ాడ� ఇక]దట �ొం%Sలక అక�రగల9ా"�I
పంA12టBC టక; �ల;కల;గ	 "!తNమ	 తన �ేతpల�� మంA ప"�ేయ	చు
కషCపడవలsను. 29292929 Vను9ా#S�I �¤ల; కల;గ	నటB6  అవసరమ	నుబట-C
�³మ��వృ��z కర���న అను కcలవచన�¤ పల;క;(f %ా" దు#ా»షP��ైనను
]T°ట #ా"య�క;(f. 30303030 �ేవ�" ప#S��xz త4ను దుఃఖపరచక;(f;
V¹చన��నమ	వరక; ఆయనయందు ]రF మ	��Kంపబ(f య	Tx`రF. 31313131
సమసN���న �ే�షమ	, �Åపమ	, �Å\ ధమ	, అల6 #S, దూషణ, సకల���న దుషCత�మ	
]రF Vస#Sèంచు(f. 32323232 ఒక" PQడల ఒకడ� దయగ>%S కరFణxహృదయ	లsౖ
�×\సుN నందు �ేవ�డ� !మ	4ను m!ంAన పK�ారమ	 ]రFను ఒక#STUకరF
m!ంచు(f.

ఎÓ2Zీయ	లక; 5ఎÓ2Zీయ	లక; 5ఎÓ2Zీయ	లక; 5ఎÓ2Zీయ	లక; 5

1111 �ావ�న ]రF 1ిKయ	లsౖన 1ిల6 లవలs �ేవ�"��> నడ�చు��ను(f. 2222 �×\సుN



!మ	4ను 1LK!ంA, ప#Sమళ 9ాసన%ా ఉండ�టక; మన��రక; తను`�xను
�ేవ�"�I అరuణమ	%ాను బ>%ాను అపu%Sంచు��T:ను; ఆల�గ	నTE ]రFను
1LKమగ>%S నడ�చు��ను(f. 3333 ]లk జjరత��¤ %ా", P� Vధ���న అపVతKతP�
%ా", లkభత��¤%ా", �ట- 1L#?rనను ఎతN కcడదు, ఇ�ే ప#S�దుz లక; త%Sన��. 4444
కృతజ®�xవచన�¤ ]రFచd#Sంపవలsను %ా" ]రF బ�తpలsౖనను,
���I#Sమ�టలsౖనను, సర¯�క;N లsౖనను ఉచd#Sంపకcడదు; ఇV ]క; తగవ�. 5555
వ���x#SPQ�నను, అపVతpK (ైనను, Vగ\}#ా¥�క;(ై య	న`లk�PQ�నను,
�×\సుN ±క�య	 �ేవ�"±క�య	#ాజ�మ	నక; హక;��xరFడ� �ాడను సంగJ
]క; "శdయమ	%ా �ె>య	ను. 6666 వ�రÍ���న మ�టలవలన ఎవడ�ను
!మ	4ను ¹సపరచ "య�క;(f; ఇట-C  �I\యల వలన �ేవ�" ఉగ\త
అV¥ేయ	లsౖన9ా#S]���I వచుdను 7777 గనుక ]రF అట-C9ా#S�� �ా>9ా#?r
య	ండక;(f. 8888 ]రF ప�ర�మందు *కట-PQ� య	ంట-#S, ఇప�(ై�ే పKభ	వ�నందు
9:ల;%?rయ	Tx`రF. 9999 9:ల;గ	 ఫలమ	 సమసNVధమ	లsౖన మంAతనమ	, J,
సత�మను 9ాట-లk కనబడ�చున`��. 10101010 గనుక పKభ	వ��³�� 1ీKJకర���న�ో �x""
ప#§�fంచుచు, 9:ల;గ	 సంబంధులవలs నడ�చు ��ను(f 11111111 "ష�ల���న అంధ�ార
�I\యలలk �ా> 9ా#?rయ	ండక 9ాట-" ఖం(fంచు(f. 12121212 ఏలయన%ా అట-C  �I\యల;
�ేయ	9ారF రహస�మందు జ#S%Sంచు పనులను గ�#Sd మ�టల�డ�టPQ�నను
అవమ�నకర��� య	న`��. 13131313 సమసNమ	ను ఖం(fంపబ(f 9:ల;గ	�ేత
పKత�mపరచబడ�ను; పKత�mపరచున�� ఏ�ో అ�� 9:ల;%³గ�x 14141414 అందు�ేత
"��Kంచుచున` వ� �¤లa�" మృతpలలkనుం(f లsమ	4, �×\సుN  ]ద
పK�ాhంచున" ఆయన �ెప� చుTx`డ�. 15151515 ��నమ	ల; �ెడiV గనుక, ]రF



సమయమ	ను ��"య�క స���"ãగమ	 �ేZి��నుచు, 16161616 అజj® నులవలs �ాక,
జj® నులవలs నడ�చు��నునటB6  జjగ\తN %ా చూచు��ను(f. 17171717 ఇందు "!తNమ	
]రF అV9Eక;ల; �ాక పKభ	వ�±క� AతN�¤!టù గ\ ©̈ంచు��ను(f. 18181818 మ#Sయ	
మద�మ	�� మతpN లsౖయ	ండక;(f, �x"లk దు#ా�~�ారమ	 కలదు; అP�ే ఆత4
ప�రFÞ లsౖయ	ండ�(f. 19191919 ఒక"TUకడ� �×రNనల ��ను సం%§తమ	ల��ను
ఆత4సంబంధ���న �ాటల��ను ¼̈చd#Sంచుచు, ] హృదయమ	లలk
పKభ	వ�నుగ�#Sd �ాడ�చు �×#SNంచుచు, 20202020 మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  1Lరట
సమసNమ	నుగ�#Sd తం(fKPQ�న �ేవ�"�I ఎల6 ప�డ�ను కృతజ®�xసుN తpల;
�ె>6 ంచుచు, 21212121 �×\సుN నంద> భయమ	�� ఒక"��కడ� లkబ(fయ	ండ�(f. 22222222
ZీN �ల�#ా, పKభ	వ�నక;వలs ] ¯�ంతప�రFషpలక; లkబ(fయ	ండ�(f. 23232323 �×\సుN
సంఘమ	నక; hరZ2ౖq య	న` ల�గ	న ప�రFషpడ� ´µర�క; hరZ2ౖq య	Tx`డ�.
�×\ZLN  శ#§రమ	నక; రmక;(ైయ	Tx`డ�. 24242424 సంఘమ	 �×\సుN నక; లkబ(fనటBC %ా
´µర�ల;కcడ పKJ Vషయమ	లkను తమ ప�రFషpలక; లkబడవలsను. 25252525
ప�రFషpల�#ా, ]రFను ] ´µర�లను 1LK!ంచు(f. అటBవలs �×\సుN కcడ
సంఘమ	ను 1LK!ంA, 26262626 అ�� కళంక���నను మ	డతPQ�నను అట-C�� మ#S
ఏ�ైనను ల�క, ప#S�దz���న��%ాను, 27272727 "#�w ష ���న��%ాను మ ©̈మగల
సంఘమ	%ాను ఆయన తనPQదుట �x"" "ల;వబ¿టBC ��నవలsన",
9ాక�మ	�� ఉదక¯ా`నమ	�ేత �x"" పVతKపరA, ప#S�దzపరచుట�?r
�x"��రక; తను` �xను అపu%Sంచు��T:ను. 28282828 అటBవలsTE ప�రFషpల;కcడ
తమ ¯�ంతశ#§రమ	లనువలs తమ ´µర�లను 1LK!ంప బదుz లsౖయ	Tx`రF. తన
´µర�ను 1LK!ంచు9ాడ� తను` 1LK!ంచు��నుచుTx`డ�. 29292929 తన శ#§రమ	ను



�ే�ÌింAన9ా(ెవడ�ను ల�డ� %ా" పKJ9ాడ�ను �x"" ��ÌింA సంర
�fంచు��నును. 30303030 మనమ	 �×\సుN  శ#§రమ	నక; అవయవమ	ల��� య	Tx`మ	
గనుక అల�%³ �×\సుN కcడ సంఘమ	ను ��ÌింA సంర�fంచుచుTx`డ�. 31313131 ఈ

Á̈తpవ��ేత ప�రFషpడ� తన తం(fK" త>6" V(fA తన ´µర�ను హతpN ��నును;
9ా#SదwరFను ఏకశ#§రమగ	దురF. 32323232 ఈ మర4మ	 %tపu��; అP�ే TEను
�×\సుN నుగ�#Sdయ	 సంఘమ	నుగ�#Sdయ	 �ెప�చుTx`ను. 33333333 ��టBC క; ]లk
పKJ ప�రFషpడ�ను తననువలs తన ´µర�ను 1LK!ంప వలsను, ´µర�PQ��ే తన
భరNయందు భయమ	 క>%S య	ండ�నటB6  చూచు��నవలsను.

ఎÓ2Zీయ	లక; 6ఎÓ2Zీయ	లక; 6ఎÓ2Zీయ	లక; 6ఎÓ2Zీయ	లక; 6

1111 1ిల6 ల�#ా, పKభ	వ�నందు ] త>దండ�K లక; V¥ే య	లsౖయ	ండ�(f; ఇ��
ధర4�¤. 2222 క; �¤ల; కల;గ	నటB6   తం(fK" త>6" సTx4"ంప�మ	, 3333 అప�డ�
వ� భ�!]ద �º# �ా య	ష4ంతpడ వగ	వ�దు, ఇ�� 9ా%ాw నమ	�� కc(fన
ఆజ®లలk nదట-��. 4444 తండ�K ల�#ా, ] 1ిల6 లక; �Åపమ	 #³పక పKభ	వ� ±క�
hmలkను బ¢ధలkను 9ా#S" 12ంచు(f. 5555 �xసుల�#ా, య�xరÍ���న
హృదయమ	గల9ా#?r భయమ	��ను వణక;��ను �×\సుN నక;వలs, శ#§ర Vషయ���
] యజమ�నులsౖన9ా#S�I V¥ేయ	లsౖ య	ండ�(f. 6666 మను షp�లను
సం��ష12టBC 9ారF �ేయ	 నటB6 , కంట-�I కనబడ�ట�³ �ాక, �×\సుN  �xసులమ"
PQ#S%S, �ేవ�" AతNమ	ను మనఃప�ర�కమ	%ా జ#S %Sంచుచు, 7777 మనుషp�లక;
�ేZినటBC �ాక పKభ	వ�నక; �ేZినటäC  PషCప�ర�కమ	%ా ZLవ�ేయ	(f. 8888
�xసు(ైనను స�తంతpK (ైనను ]లk పKJ9ాడ�ను ఏ స�x�ర�మ	�ేయ	T° �x"



ఫలమ	 పKభ	వ�వలన ��ందున" ]#?రFగ	దురF. 9999 యజమ�ను ల�#ా, ]క;ను
9ా#S�I" యజమ�ను(ైన9ాడ� పరలkక మందుTx`డ"య	, ఆయనక;
పm�ాతమ	 ల�ద"య	 ఎ#S%Sన9ా#?r, 9ా#S" బ¿ద#Sంచుట మ�", ఆ పK�ార�¤
9ా#SPQడల పKవ#SNంచు(f. 10101010 తpదక; పKభ	వ�±క� మ}శ�IN"బట-C
ఆయనయందు బలవంతpలsౖ య	ండ�(f. 11111111 ]రF అప9ా�� తంతKమ	లను
ఎ��#Sంచుటక; శ�INమంతpలగ	నటB6  �ేవ�(fచుd స#ా�ంగ కవచమ	ను
ధ#Sంచు��ను(f. 12121212 ఏలయన%ా మనమ	 ��#ాడ�న�� శ#§రFల�� �ాదు, %ా"
పK¥xనుల��ను, అ¥��ారFల��ను, పKసుN త అంధ�ారసంబంధులగ	 లkక
Txథుల��ను, ఆ�ాశమండలమందున` దు#ాత4ల సమ�హ మ	ల��ను
��#ాడ�చుTx`మ	. 13131313 అందు�ేతను ]రF ఆప��wనమందు 9ా#S"
ఎ��#Sంచుటక;ను, సమసNమ	 T:ర9E#Sdన9ా#?r "ల;వ బడ�టక;ను
శ�INమంతpలగ	నటB6 , �ేవ�(fచుd స#ా�ంగ కవచమ	ను ధ#Sంచు��ను(f 14141414 ఏల�
గన%ా ] నడ�మ	నక; సత�మను దట-C  కటBC ��" Jయను ���మరFవ�
�¾డ�గ	��" 15151515 �ాదమ	లక; సమ�¥xన సు9ారNవలనT:ౖన Zిదzమనసqను
జoడ��¾డ�గ	��" "ల;వ బడ�(f. 16161616 ఇవ"`య	%ాక VWా�సమను (xల; పటBC
��ను(f; �x"�� ]రF దుషpC " అ%S`బµణమ	ల"`ట-" ఆరFuటక;
శ�INమంతpలవ�దురF. 17171717 మ#Sయ	 రmణయను hర¯ాN  ణమ	ను,�ేవ�" 9ాక�మను
ఆత4ఖడ¶ మ	ను ధ#Sంచు ��ను(f. 18181818 ఆత4వలన పKJ సమయమ	నందును పKJ
Vధ���న �Kా రÍనను Vజj® పనను �ేయ	చు, ఆ Vషయ��� సమసN  ప#S�దుz ల
"!తNమ	ను ప�రÞ���న పటBC దల�� Vజj® పన�ేయ	చు ��లక;వ%ా ఉండ�(f. 19191919
మ#Sయ	 TEను �ే""!తNమ	 #ాయబµ#ST:ౖ సం�?ళ6లk ఉTx`T°, ఆ సు9ారN



మర4మ	ను ¥ైర�మ	%ా �ె>యజ³య	టక; TEను మ�టల�డ T°రF�ెరచునప�డ�
20202020 �x""గ�#Sd TEను మ�ట ల�డవలZినటBC %ా ¥ైర�మ	�� మ�టల�డ�ట�?r
9ాకd�IN Txక; అనుగ\ ©̈ంపబడ�నటB6  Tx "!తNమ	ను ప�రÞ���న పటBC దల��
Vజj® పన�ేయ	చు ��లక;వ%ా ఉండ�(f. 21212121 ]రFను Tx
�³మసమ��xరమంతయ	 �ె>Zి��నుటక; 1ిKయస�దరFడ�ను పKభ	వ�నందు
నమ4క���న ప#S �xరక;డ�T:ౖన తp�Iక; Tx సంగతpల"`య	 ]క; �ె>య
జ³య	ను. 22222222 ]రF మ� సమ��xరమ	 �ె>Zి��నుటక;ను అతడ� ]
హృదయమ	లను ఓ�xరFdటక;ను అత"" ]±దwక; పం1ిJ". 23232323
తం(fKPQ�న �ేవ�"నుం(fయ	 పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  నుం(fయ	 సమ�¥xనమ	ను
VWా�సమ	��కc(fన 1LKమయ	ను స�దరFలక; కల;గ	ను %ాక. 24242424 మన
పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN ను Wాశ�త���న 1LKమ�� 1LK!ంచు 9ా#Sకంద#S�I" కృప
కల;గ	ను %ాక.

Óి>1ీuయ	లక; 1Óి>1ీuయ	లక; 1Óి>1ీuయ	లక; 1Óి>1ీuయ	లక; 1

1111 Óి>1ీuలk ఉన`�×\సుN  P�సునంద> సకల ప#S�దుz ల క;ను అధ�{లక;ను
ప#S�xరక;లక;ను �×\సుN P�సు �xసులsౖన �êల;ను J¹Jయ	ను �భమ"
�ె1ిu 9Kా య	 న��. 2222 మన తం(fKయగ	 �ేవ�"నుం(fయ	 పKభ	వగ	 P�సు�×\సుN
నుం(fయ	 ]క; కృపయ	 సమ�¥xనమ	ను కల;గ	ను %ాక. 3333 మ	దట-
��నమ	నుం(f ఇ��వరక; సు9ారN Vషయమ	లk ]రF Tx�� �ా>9ా#?r య	ండ�ట
చూA, 4444 ]లk ఈ సì �I\య Txరం�ంAన9ాడ� P�సు�×\సుN  ��నమ	 వరక;
�x"" ��న¯ా%Sంచున" ర�� f%ా నమ	4చుTx`ను. 5555 గనుక ] అంద#S



"!తNమ	 TEను �ేయ	 పKJ �Kా రÍనలk ఎల6 ప�డ�ను సం��షమ	��
�Kా రÍన�ేయ	చు, 6666 TEను !మ	4ను జj® పకమ	 �ేZి��"నప�(ెల6 ను Tx �ేవ�"�I
కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుచుTx`ను. 7777 Tx బంధకమ	ల యందును, TEను
సు9ారNపmమ	న 9ా��ంచుటయందును, �x"" ZిÍ రపరచుటయందును,
]రందరF ఈ కృపలk Tx��కcడ �ా>9ా#?r య	Tx`రF గనుక TEను !మ	4ను
Tx హృదయమ	లk ఉంచు��" య	Tx`ను. ఇందు�ేత !మ	4నంద#S"గ�#Sd
PÀల�గ	 ´µVంచుట Txక; ధర4�¤. 8888 �×\సుN P�సు±క� దయ�రసమ	నుబట-C ,
] అంద#S]ద TET:ంత అ1Lm క>%Sయ	Tx`T° �ేవ�(ే Txక; ¯ా�f. 9999 ]రF
W \ష¡ ���న �ార�మ	లను V9EAంపగల9ారగ	టక;, ] 1LKమ �ె>V��ను,
సకలVధమ	లsౖన అనుభవజj® నమ	��ను కc(fన�ై, అంతకంతక;
అ�వృ��z��ందవలsన"య	, 10101010 ఇందువలన �ేవ�"�I మ ©̈మయ	 ¯�N తKమ	ను
కల;గ	నటB6 , ]రF P�సు �×\సుN వలనT:ౖన Jఫలమ	ల�� "ం(f��"న 11111111 9ా#?r
�×\సుN  ��నమ	నక; "ష�పటBల;ను "#�w షpల;ను �ావలsన"య	
�Kా #SÍంచుచుTx`ను. 12121212 స�దరFల�#ా, Txక; సంభVంAనV సు9ారN మ#S
PQక;�వ%ా పKబలమగ	ట�³ సమకc(ెన" ]రF �ె>Zి��న%�రFచుTx`ను. 13131313
ఏల�గన%ా Tx బంధకమ	ల; �×\సుN  "!తN�¤ క>%Sనవ" 1LK��ర�మను ZLనలk"
9ా#S కంద#S�I" త�I�న9ా#S కంద#S�I" సuషC  మ�PQను. 14141414 మ#Sయ	
స�దరFలsౖన 9ా#Sలk ఎక;�వమం�� Tx బంధకమ	ల మ�లమ	%ా
పKభ	వ�నందు ZిÍ ర VWా�సమ	 గల9ా#?r, "ర»యమ	%ా �ేవ�" 9ాక�మ	
బ¢¥�ంచుటక; మ#S VW ష¥ైర�మ	 �ెచుd��"#S. 15151515 ��ందరF అసూయ�ేతను
కలహబ	��z�ేతను, మ#S��ందరF మంAబ	��z  �ేతను �×\సుN ను పKకట-ంచుచుTx`రF.



16161616 9ా#?r�ే Tx బంధకమ	ల�� కcడ Txక; శ\మ ��డ��ేయవలsన" తలంచు��",
�దzమనసుq�� �ాక కm�� �×\సుN ను పKకట-ంచుచుTx`రF; 17171717 �#?r�ే TEను
సు9ారNపmమ	న 9ా��ంచుటక; "య!ంపబ(fయ	Tx`న"PQ#S%S, 1LKమ��
పKకట-ంచుచుTx`రF. 18181818 అPనTE!? !ష�ేతTE%ా" సత�మ	�ేతTE %ా",
P�Vధమ	�ేతT:ౖనను �×\సుN  పKక ట-ంపబడ�చుTx`డ�. అందుక; TEను
సం��ÌించుచుTx`ను. ఇక మ	ందును సం��Ìింతpను. 19191919 మ#Sయ	 TEను ఏ
Vషయమ	లkను Zిగ	¶ పడక PQపuట-వలsTE Pప�డ�ను ప�రÞ¥ైర�మ	��
బ¢¥�ంచుటవలన Tx బKదుక; మ�లమ	%ా T:ౖనను స#³, �xవ�
మ�లమ	%ాT:ౖనను స#³, �×\సుN  Tx శ#§రమందు ఘనపరచబడ�న" 20202020 TEను
!గ	ల అ1L�fంచుచు "#§�fంచుచున` పK�ారమ	%ా ] �Kా రÍనవలనను,
P�సు�×\సుN ±క� ఆత4Txక; సమృ��z %ా కల;గ	టవలనను, ఆ పKకటన Txక;
రmణxరÍమ	%ా ప#Sణ !ంచున" TET:రFగ	దును. 21212121 TxమటBC �?r�ే బKదుక;ట �×\ZLN ,
�x9:ౖ�ే ల�భమ	. 22222222 అPనను శ#§రమ	�� TEను yVంచుటP� Txక;న` ప"�I
ఫల¯ాధన���న PQడల TETE! �ÅరF��ందుT° Txక; ��చల�దు. 23232323 ఈ #?ంట-
మధ�ను ఇరFక;నబ(fయ	Tx`ను. TEను 9:డ>��P �×\సుN ��కcడ నుండవలsన"
Txక; ఆశయ	న`��, అ��Txక; మ#S �¤ల;. 24242424 అPనను TEను శ#§రమ	నందు
">A య	ండ�ట !మ	4నుబట-C  మ#S అవసర���య	న`��. 25252525 మ#Sయ	 ఇట-C
నమ4కమ	 క>%S, TEను మరల ]�� క>Zి య	ండ�ట�ేత నను`గ�#Sd �×\సుN
P�సునందు ]క;న` అJశయమ	 అ¥�కమగ	నటB6 . 26262626 ]రF
VWా�సమ	నందు అ� వృ��zయ	 ఆనందమ	ను ��ందు "!తNమ	, TEను yVంA
] అంద#S�� కcడ క>Zియ	ందున" Txక; �ె>య	ను. 27272727 TEను వAd



!మ	4ను చూAనను, #ాక��Pనను, ]రF ఏ Vషయమ	లkను
ఎ��#Sంచు9ా#S�I బ¿దరక, అందరFను ఒక� ´µవమఇు�� సు9ారN VWా�సపmమ	న
��#ాడ�చు, ఏక మనసుqగల9ా#?r ">Aయ	Tx`ర" TEను !మ	4ను గ�#Sd
Vనుల�గ	న, ]రF �×\సుN  సు9ారNక; త%SనటB6 %ా పKవ#SNంచు(f. 28282828 అటB6  ]రF
బ¿దరక;ండ�ట 9ా#S�I Txశనమ	ను ]క; రmణయ	ను కల;గ	ననుటక;
సూచనPQ� య	న`��. ఇ�� �ేవ�"వలన కల;గ	న�ే. 29292929 ఏలయన%ా ]రF
Txయందు చూAనట-Cయ	, Txయందున`ద" ]#Sప�డ� Vనుచున`ట-Cయ	
��#ాటమ	 ]క;ను క>%S య	న`ందున 30303030 �×\సుN నందు
VWా�సమ	ంచుటమ�తK�¤ %ాక ఆయన పmమ	న శ\మపడ�టయ	 ఆయన
పmమ	న ]క; అనుగ\ ©̈ంపబ(ెను.

Óి>1ీuయ	లక; 2Óి>1ీuయ	లక; 2Óి>1ీuయ	లక; 2Óి>1ీuయ	లక; 2

1111 �ావ�న �×\సుN నందు ఏ ¼̈చd#SకPQ�నను, 1LKమ వలన ఆదరణPQ�నను,
ఆత4యందు ఏ సహ9ాస���నను, ఏ దయ�రస���నను, 9ాతqల����నను
ఉన`PQడల 2222 ]రF ఏకమనసు�లగ	నటB6 %ా ఏక1LKమక>%S, P�క
´µవమ	గల9ారF%ా ఉం(f, ఒక��x"యం�ే మనసుqంచుచు Tx సం��షమ	ను
సంప�రÞమ	 �ేయ	(f. 3333 కm�ేతT:ౖనను వృ�xJశయమ	�ేతT:ౖనను ఏ!య	
�ేయక, Vనయ���న మనసుqగల9ా#?r ±క"TUకడ� తనకంటM ãగ	�డ"
PQంచుచు 4444 ]లk పKJ9ాడ�ను తన ¯�ంత�ార�మ	లను మ�తK�¤%ాక
PతరFల �ార�మ	లను కcడ చూడవలsను. 5555 �×\సుN P�సునక; క>%Sన PÀ
మనసుq ]రFను క>%Sయ	ండ�(f. 6666 ఆయన �ేవ�" స�ర� పమ	



క>%Sన9ా(ైయ	ం(f, �ేవ�"�� సమ�నమ	%ా ఉండ�ట V(fA12టCకcడ"
´µగ�మ" PQంచు��నల�దు %ా" 7777 మనుషp�ల ��>క%ా ప�ట-C , �xసు"
స�ర�పమ	ను ధ#Sంచు��", తను` �xTE #Sక;N "%ా �ేZి��T:ను. 8888 మ#Sయ	,
ఆయన ఆ�ారమందు మనుషp�డ�%ా కనబ(f, మరణమ	 ��ందునంత%ా, అన%ా
Zిల;వమరణమ	 ��ందు నంత%ా V¥ేయత చూ1ిన9ా(ై, తను`�xను
త%S¶ంచు��T:ను. 9999 అందు�ేతను పరలkకమందున`9ా#Sలk %ా", భ�!]ద
ఉన`9ా#Sలk %ా", 10101010 భ�! �I\ంద ఉన`9ా#Sలk %ా", పKJ9ా" ¹�ాల;ను
P�సుTxమమ	న వంగ	నటB6 ను, 11111111 పKJ9ా" Txల;కయ	 తం(fKPQ�న �ేవ�"
మ ©̈మ�రÍ��� P�సు�×\సుN  పKభ	వ" ఒప���నునటB6 ను, �ేవ�డ� ఆయనను
అ¥�కమ	%ా ¼̈AdంA, పKJ Txమ మ	నక; 12ౖTxమమ	ను ఆయనక;
అనుగ\ ©̈ం�ెను. 12121212 �ా%ా Tx 1ిKయ	ల�#ా, ]#?ల6 ప�డ�ను V¥ేయ	లsౖ య	న`
పK�ారమ	, TxPQదుట ఉన`ప�డ� మ�తK�¤ %ాక మ#S PQక;�వ%ా TEను ]��
ల�" PÀ �ాలమందును, భయమ	��ను వణక;��ను ] ¯�ంతరmణను
��న¯ా%Sంచు��ను(f. 13131313 ఎందుకన%ా ]రF ఇచûPంచుట క;ను �ార�Zి��z
కల;గజ³Zి��నుటక;ను, తన దయ�సంకలuమ	 T:ర9EరFట�?r ]లk �ార�Zి��z
కల;గజ³య	9ాడ� �ేవ�(ే. 14141414 ]రF మ�ర ����న వక\జనమ	 మధ�,
"రప#ాధుల;ను "ష�ళంక;ల;ను అ"ందు�ల;T:ౖన �ేవ�" క;మ�రFలగ	నటB6 , 15151515
సణ	గ	ల;ను సంశయమ	ల;ను మ�", సమసN  �ార�మ	లను �ేయ	(f. 16161616 అట-C
జనమ	 మధ�ను ]రF yవ9ాక�మ	ను �ేతపటBC ��", లkకమందు జo�తpలవలs
కనబడ� చుTx`రF. అందువలన TEను వ�రÍమ	%ా పరF%?తN  ల�ద"య	, TEను
ప(fన కషCమ	 "� పK 17171717 మ#Sయ	 ] VWా�సయ�గమ	లkను �x" సంబంధ���న



ZLవలkను TEను �ాTxరuణమ	%ా ��యబ(fనను, TETx నం��ంA ]
యంద#S��కcడ సం��Ìింతpను. 18181818 ఇటBవలsTE ]రFను ఆనం��ంA Tx��కcడ
సం��Ìించు(f. 19191919 TEనును ] �³మమ	 �ె>Zి��" ¥ైర�మ	 �ెచుd ��ను
"!తNమ	 J¹J" �ఘÖమ	%ా ]±దwక; పంప�టక; పKభ	9:ౖన P�సునందు
"#§�fంచుచుTx`ను. 20202020 ] �³మVషయ��� "జమ	%ా AంJంచు9ాడ� అత"
వంట-9ా(ెవడ�ను Tx±దw  ల�డ�. 21212121 అందరFను తమ ¯�ంత �ార�మ	లTE
చూచు��నుచుTx`రF %ా", P�సు�×\సుN  �ార�మ	లను చూడరF. 22222222 అత"
ãగ�త ]#?రFగ	 దురF. తం(fK�I క;మ�రF(ేల�గ	 ZLవ�ేయ	T° ఆల�%³ అతడ�
Tx��కcడ సు9ారN 9ా�పకమ	 "!తNమ	 ZLవ �ేZ2ను. 23232323 �ాబట-C  Tx�³!
సంభVంపT:ౖయ	న`�ో చూAన9:ంటTE అత"" పంపవలsన"
అను��నుచుTx`ను. 24242424 TEనును �ఘÖమ	%ా వ�ెdదన" పKభ	వ�నుబట-C  నమ	4
చుTx`ను. 25252525 మ#Sయ	 Tx స�దరFడ�ను, జతప"9ాడ�ను, Tx��(f
ãధుడ�ను, ] దూతయ	, Tx అవసరమ	నక; ఉపచ#SంAన 9ాడ�T:ౖన
ఎపâ�K ��తpను ] ±దwక; పంప�ట అగత�మ" అను��ంట-". 26262626 అతడ�#�%S
య�PQన" ]రF Vంట-#S గనుక అతడ� !మ	4నంద#S" చూడ !గ	ల
అ1Lmగల9ా(ై V�xరపడ�చుం(ెను. 27272727 "జమ	%ా అతడ� #�%SPQ� �xవ�నక;
Zిదz��� య	ం(ెను %ా" �ేవ�డత"" క"క#Sం�ెను; అత"మ�తK�¤ %ాక Txక;
దుఃఖమ	]ద దుఃఖమ	 కల;గక;ండ�ట�?r నను`ను క"క#Sం�ెను. 28282828 �ాబట-C
]రF అత"" చూA మరల సం��Ìించు"!తNమ	ను Tx క;న` దుఃఖమ	 తగ	¶
"!తNమ	ను అత"" మ#S �ఘÖమ	%ా పం1ిJ". 29292929 TxPQడల ] ఉపచర�లk
ఉన` ��దువను ¬రFdట�?r అతడ� తన �Kా ణమ	T:ౖనను లm�12టCక �×\సుN ±క�



ప" "!తNమ	 �xవ�నక; Zిదz���య	ం(ెను 30303030 గనుక ప�#ాÞ  నందమ	��
పKభ	వ�నందు అత"" �ేరFd��" అట-C9ా#S" ఘనపరచు(f.

Óి>1ీuయ	లక; 3Óి>1ీuయ	లక; 3Óి>1ీuయ	లక; 3Óి>1ీuయ	లక; 3

1111 ��టBC క; Tx స�దరFల�#ా, పKభ	వ�నందు ఆనం ��ంచు(f. అ�ేసంగతpలను
]క; 9Kా య	ట Txక; కషC���న�� �ాదు, ]క; అ�� �³మకరమ	. 2222 క;క�ల
Vషయ��� జjగ\తN %ా ఉండ�(f. దుషpC లsౖన ప" 9ా#S Vషయ��� జjగ\తN %ా ఉండ�(f,
ఈ � ేదన Txచ#Sంచు 9ా#S Vషయ��� జjగ\తN %ా ఉండ�(f. 3333 ఎందుకన%ా
శ#§రమ	ను ఆసuదమ	 �ేZి��నక �ేవ�"±క� ఆత4వలన ఆ#ా¥�ంచుచు,
�×\సుN P�సునందు అJశయపడ�చున` మన�¤ సున`J ఆచ#Sంచు9ారమ	. 4444
�ావలయ	నంటä TEను శ#§రమ	ను ఆసuదమ	 �ేZి��నవచుdను; మ#S ఎవ(ైనను
శ#§రమ	ను ఆసuదమ	 �ేZి��నదలAనPQడల TEను మ#S PQక;�వ%ా
�ేZి��నవచుdను. 5555 ఎ"!దవ��నమ	న సున`J ��ం��J", ఇW\ా P�ల;
వంశప�9ాడT:ౖ, బ¿Tx�]ను %�తKమ	లk ప�ట-C  ¼̈áKయ	ల సం�xన���న

¼̈áKయ	డT:ౖ, ధర4WాసN �Vషయమ	 ప#Sసయ	�డT:ౖ, 6666 ఆస�INVషయమ	
సంఘమ	ను ©̈ంZించు9ాడT:ౖ, ధర4 WాసN �మ	వల" JVషయమ	 అ"ందు�డT:ౖ
య	ంట-". 7777 అPనను ఏ9EV Txక; ల�భకరమ	లsౖ య	ం(ెT° 9ాట-"
�×\సుN "!తNమ	 నషCమ	%ా ఎంచు��ంట-". 8888 "శd యమ	%ా Tx పKభ	9:ౖన
P�సు�×\సుN నుగ�#Sdన అJW \ష¡ ���న జj® నమ	 "!తN��� సమసNమ	ను నషCమ	%ా
ఎంచు��నుచుTx`ను. 9999 �×\సుN ను సం�ా��ంచు��", ధర4WాసN �మ�ల���న Tx
J"%ాక, �×\సుN నంద> VWా�సమ	వలనT:ౖన J, అన%ా VWా�సమ	నుబట-C



�ేవ�డ� అనుగ\ ©̈ంచు Jగల9ాడT:ౖ ఆయనయందు అగపడ� "!తNమ	ను, 10101010
ఏ Vధమ	�ేతT:ౖనను మృతpలలkనుం(f Txక; ప�నరF�xÍ నమ	 కల;గవలsన",
ఆయన మరణVషయ మ	లk సమ�Txనుభవమ	గల9ాడT:ౖ, ఆయనను ఆయన
ప�నరF�xÍ నబలమ	ను ఎరFగ	 "!తNమ	ను, 11111111 ఆయన శ\మలలk
�ా>9ాడనగ	ట PQట-C�ో PQరFగ	 "!తNమ	ను, సమసNమ	ను నషCపరచు��"
9ాట-" 12ంట�� సమ�నమ	%ా ఎంచు��నుచుTx`ను. 12121212 ఇ��వర�³ TEను %?>AJ
న"PQ�నను, ఇ��వర�³ సంప�రÞ Zి��z  ��ం��Jన"PQ�నను TEను అను��నుటల�దు
%ా", TEను �ే" "!తNమ	 �×\సుN  P�సు�ేత పటCబ(fJT° �x"" పటBC ��నవలsన"
పరF%?తpN  చుTx`ను. 13131313 స�దరFల�#ా, TE"��వర�³ పటBC ��" య	Tx`న"
తలంచు��నను. అP�ే ఒకట- �ేయ	చుTx`ను; 9:నుక ఉన`V మరA
మ	ందున` 9ాట-��ర�?r 9E%Sరపడ�చు 14141414 �×\సుN  P�సునందు �ేవ�" ఉన`త���న
1ిల;ప�నక; కల;గ	 బహÑమ�నమ	ను ��ందవలsన", గ	#S ±దw�³
పరF%?తpN చుTx`ను. 15151515 �ాబట-C  మనలk సంప�రFÞ ల���న 9ారమందరమ	 ఈ
�xతuర��¤ క>%Sయ	ందమ	. అప�డ� �ే"గ�#SdPQ�నను ]క; 9EరF
�xతuర�మ	 క>%Sయ	న`PQడల, అ��య	 �ేవ�డ� ]క; బయల; పరచును. 16161616
అPనను ఇపuట-వరక; మనక; ల�ంAన �x""బట-CP� క\మమ	%ా
నడ�చు��ందమ	. 17171717 స�దరFల�#ా, ]రF నను` ��> నడ�చు��ను(f; �¤మ	
]క; మ���#SPQ�య	న` పK�ారమ	 నడ�చు��ను 9ా#S" గ	#S12ట-C  చూడ�(f. 18181818
అTEక;ల; �×\సుN  Zిల;వక; శతpK వ�ల;%ా నడ�చు��నుచుTx`రF; �#S" గ�#Sd
]�� అTEక ప#ా�యమ	ల; �ె1ిu Pప�డ�ను ఏడ�dచు �ెప� చుTx`ను. 19191919
Txశన�¤ 9ా#S అంతమ	, 9ా#S కడ�1L 9ా#S �ేవ�డ�; 9ారF �xమ	



Zిగ	¶ పడవలZిన సంగతpలయందు అJశయపడ�చుTx`రF,
భ�సంబంధ���న9ాట- యం�ే మనసుq నుంచుచుTx`రF. 20202020 మన �êరZిÍJ పర
లkకమ	నందున`��; అక�డనుం(f పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  అను రmక;" "!తNమ	
క"12టBC ��"య	Tx`మ	. 21212121 సమసNమ	ను తనక; లkపరచు��నజj>న శ�IN"బట-C
ఆయన మన �ºనశ#§రమ	ను తన మ ©̈మగల శ#§రమ	నక; సమ ర�పమ	
గల�x"%ా మ�రFdను.

Óి>1ీuయ	లక; 4Óి>1ీuయ	లక; 4Óి>1ీuయ	లక; 4Óి>1ీuయ	లక; 4

1111 �ావ�న TEన1L�fంచు Tx 1ిKయ స�దరFల�#ా, Tx ఆనందమ	ను Tx
�I#§టమ	T:ౖయ	న`Tx 1ిKయ	ల�#ా, PటB6  పKభ	వ�నందు ZిÍ రFలsౖ య	ండ�(f. 2222
పKభ	వ�నందు ఏకమనసుqగల9ా#?r య	ండ�డ" య	9,��యను, సుంటB�³ను
బJమ�ల;��నుచుTx`ను. 3333 అవ�ను, "జ���న సహ�ా#§ ఆ ZీN �ల; �?6��ంతp��ను
Tx Pతర సహ�ారFల��ను సు9ారNప"లk Tx��కcడ పKయ�సప(fన9ారF గనుక
9ా#S�I స} యమ	 �ేయ	మ" "ను` 9Eడ���నుచుTx`న 4444 ఎల6 ప�డ�ను
పKభ	వ�నందు ఆనం��ంచు(f,మరల �ెప� దును ఆనం��ంచు(f. 5555 ]
సహనమ	ను సకల జనులక; �ె>యబడ"య	�(f. పKభ	వ� స]పమ	%ా
ఉTx`డ�. 6666 �ే""గ�#Sdయ	 Aంతపడక;(f %ా" పKJ Vషయమ	లkను �Kా రÍన
Vజj® పనమ	ల�ేత కృతజ®�xప�ర�కమ	%ా ] Vన`పమ	ల; �ేవ�"�I
�ె>యజ³య	(f. 7777 అప�డ� సమసN  జj® నమ	నక; !ంAన �ేవ�" సమ�¥xనమ	
P�సు�×\సుN వలన ] హృదయమ	లక;ను ] తలంప�లక;ను �ావ>
య	ండ�ను. 8888 ��టBC క; స�దరFల�#ా, P� ãగ�తPQ�నను ��12ౖuనను



ఉం(fనPQడల, ఏV సత����న9Ù, ఏV మ�న� ���న9Ù, ఏV Tx�య���న9Ù, ఏV
పVతK���న9Ù, ఏV రమ����న9Ù, ఏV ఖ��Jగల9Ù, 9ాట-]ద ¥x�న
మ	ంచు��ను(f. 9999 మ#Sయ	 ]రF Txవలన ఏV TEరFd��" అం%§క#SంAJ#�,
Txయందున`టBC %ా ఏV Vంట-#� ఏV చూAJ#�, అట-C9ాట-" �ేయ	(f; అప�డ�
సమ�¥xన కరNయగ	 �ేవ�డ� ]క; ��(ైయ	ండ�ను. 10101010 నను`గ�#Sd
]#STx`ళ6క; మరల ãచన �ేయ ¯ా%SJర" పKభ	వ�నందు !�I�>
సం��ÌింAJ". ఆ Vషయమ	లk ]రF ãచన�ేZియ	ంట-#S %ా" త%Sన
సమయమ	 �ొరకక��PQను. 11111111 Txక; ��దువ క>%Sనందున TEల�గ	
�ెప�టల�దు; TETEZిÍJలk ఉన`ను ఆZిÍJలk సంతృ1ిN  క>%Sయ	ండ TEరFd��"
య	Tx`ను. 12121212 �ºనZిÍJలk ఉండ T:రFగ	దును, సంపన` ZిÍJలk ఉండ
T:రFగ	దును; పKJVషయమ	లkను అ"` �ార�మ	లలkను కడ�ప�
"ం(fయ	ండ�టక;ను ఆక>%t"య	ండ�టక;ను, సమృ��z క>%Sయ	ండ�టక;ను
ల�!లk ఉండ�టక;ను TEరFd ��"య	Tx`ను. 13131313 నను` బలపరచు9ా"యం�ే
TEను సమసNమ	ను �ేయగలను. 14141414 అPనను Tx శ\మలk ]రF
�ాల;ప�చుd��"న�� మంAప". 15151515 Óి>1ీuయ	ల�#ా, సు9ారNను TEను బ¢¥�ంప
Txరం�ంA మ�Zి�ో"యలkనుం(f వAdనప�డ� ఇచుd Vషయమ	లkను
ప�చుd��ను Vషయమ	లkను ]రF తపu మ#S ఏ సంఘప�9ారFను Tx��
�ా>9ారF �ాల�ద" ]�³ �ె>య	ను. 16161616 ఏలయన%ా � ెసqలaకలkకcడ ]రF
మ�ట-మ�ట-�I Tx అవసరమ	 ¬రFdటక; స}యమ	 �ేZిJ#S. 17171717 TEను PÀV"
అ1L�fంA PÀల�గ	 �ెప�టల�దు %ా" ] లsక�క; V¯ాN రఫలమ	 #ావలsన"
అ1L�fంA �ెప� చుTx`ను. 18181818 Txక; సమసNమ	ను సమృ��z %ా క>%Sయ	న`��.



]రF పం1ిన వసుN వ�ల; ఎపâ�K ��తpవలన ప�చుd��" P�!య	 తక;�వల�క
య	Tx`ను; అV మT°హర���న సు9ాసనయ	, �ేవ�"�I 1ీKJకరమ	ను
ఇషCమ	T:ౖన య�గమ	T:ౖ య	న`V. 19191919 �ా%ా �ేవ�డ� తన ఐశ�ర�మ	 ��ప�న
�×\సుN P�సునందు మ ©̈మలk ] పKJ అవసరమ	ను ¬రFdను. 20202020 మన
తం(fKPQ�న �ేవ�"�I య	గ య	గమ	లక; మ ©̈మ కల;గ	ను %ాక. ఆ�¤í . 21212121
పKJ ప#S�దుz "�I �×\సుN P�సునందు వందనమ	ల; �ెప�(f. 22222222 Tx��కcడ ఉన`
స�దరFలందరF ]క; వందనమ	ల; �ెప�చుTx`రF. ప#S�దుz లందరFను
మ	ఖ� మ	%ా �?rసరF ఇంట-9ా#Sలk ఉన` ప#S�దుz ల;ను ]క; వందనమ	ల;
�ెప�చుTx`రF. 23232323 పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  కృప ] ఆత4�� ఉండ�ను%ాక.

��లaసqయ	లక; 1��లaసqయ	లక; 1��లaసqయ	లక; 1��లaసqయ	లక; 1

1111 ��లaసqPలk ఉన` ప#S�దుz లక;, అన%ా �×\సుN  నందు VWా�సులsౖన
స�దరFలక;. 2222 �ేవ�" AతNమ	వలన �×\సుN P�సు అ��సNల;(ైన �êల;ను
స�దరF(ైన J¹J య	ను �భమ"�ె1ిu 9Kా య	న��. మన తం(fKPQ�న
�ేవ�" నుం(f కృపయ	 సమ�¥xనమ	ను ]క; కల;గ	ను %ాక. 3333
పరలkకమందు ]��రక; ఉంచబ(fన "#§mణనుబట-C , �×\సుN P�సునందు ]క;
క>%Sయ	న` VWా�సమ	ను గ�#Sdయ	, ప#S�దుz లంద#S]ద ]క;న` 1LKమను
గ�#Sdయ	, �¤మ	 V" PQల6 ప�డ� ] "!తNమ	 �Kా రÍన�ేయ	చు, 4444 మన
పKభ	వగ	 P�సు �×\సుN ±క� తం(fKPQ�న �ేవ�"�I కృతజ®�xసుN తpల;
�ె>6 ంచుచుTx`మ	. 5555 ]±దwక; వAdన సు9ారN సత�మ	నుగ�#Sdన
బ¢ధవలన ఆ "#§mణనుగ�#Sd ]రF ఇంతక;మ	ందు Vంట-#S. 6666 ఈ సు9ారN



సర�లkకమ	లk ఫ>ంచుచు, 9ా�1ించుచున`టBC %ా ]రF �ేవ�" కృపనుగ�#Sd
V" సత�మ	%ా గ\ ©̈ంAన Txటనుం(f ]లk సPతమ	 ఫ>ంచుచు
9ా�1ించుచున`��. 7777 ఎపâKా  అను మ� 1ిKయ	(ైన ��(f�xసు"వలన ]రF ఈ
సంగతpలను TEరFd��ంట-#S. 8888 అతడ� మ� Vషయమ	లk నమ4క���న �×\సుN
ప#S�xరక;డ�; అతడ� ఆత4యంద> ] 1LKమను మ�క; �ె>1ిన9ాడ�. 9999
అందు�ేత ఈ సంగJ V"నTxటనుం(f �¤మ	ను ] "!తNమ	 �Kా రÍన �ేయ	ట
మ�నక, ]రF సంప�రÞ జj® నమ	ను ఆత4 సంబంధ���న V9Eకమ	గనుల9ారFను,
10101010 ఆయన AతNమ	ను ప�రÞమ	%ా గ\ ©̈ంAన9ారFT:ౖ, పKJ స�x�ర�మ	లk
సఫల;లగ	చు, �ేవ�" Vషయ���న జj® న మందు అ�వృ��z  ��ందుచు, అ"`
Vషయమ	లలk పKభ	వ�ను సం��ష12టBC నటB6 , 11111111 ఆయనక; త%SనటBC %ా
నడ�చు��నవలsన"య	, ఆనందమ	�� కc(fన ప�రÞ���న ఓరFuను
�ºర �Wాంతమ	ను కనుపరచునటB6  ఆయన మ ©̈మ శ�IN"బట-C  సంప�రÞ బలమ	��
బలపరచబడవలsన"య	, 12121212 �ేజo9ాసులsౖన ప#S�దుz ల ¯ా�సÍ ~మ	లk
�ా>9ారమగ	టక; మనలను �ాతpK లను%ా�ేZిన తం(fK�I ]రF
కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంపవలsన"య	 �ేవ�" బJమ�ల; చుTx`మ	. 13131313 ఆయన
మనలను అంధ�ారసంబంధ���న అ¥��ారమ	లkనుం(f Vడ�దల�ేZి, �xను
1LK!ంAన తన క;మ�రF"±క� #ాజ�"9ాసులను%ా �ేZ2ను. 14141414 ఆ
క;మ�రF"యందు మనక; V¹చనమ	, అన%ా �ాపmమ�పణ కల;గ	చున`��.
15151515 ఆయన అదృశ��ేవ�" స�ర�1ిPQ� సర�సృÌిC �I ఆ��సంభ�తp(ై య	Tx`డ�.
16161616 ఏలయన%ా ఆ�ాశమందున`Vయ	 భ�!యందున` Vయ	,
దృశ����నV%ా", అదృశ����నV%ా", అV Zిం}సనమ	లsౖనను



పKభ	త�మ	లsౖనను పK¥xనులsౖనను అ¥��ారమ	లsౖనను, సర�మ	ను
ఆయనయందు సృ�ంప బ(ెను, సర�మ	ను ఆయన�x�#ాను
ఆయననుబట-Cయ	 సృ�ంపబ(ెను. 17171717 ఆయన అ"`ట-కంటM మ	ందు%ా ఉన`
9ాడ�; ఆయTE సమసNమ	నక; ఆ¥xరభ�తpడ�. 18181818 సంఘమ	 అను
శ#§రమ	నక; ఆయTE hరసుq; ఆయనక; అ"`ట-లk �Kా మ	ఖ�మ	 కల;గ	
"!తNమ	, ఆయన ఆ��PQ�య	ం(f మృతpలలkనుం(f ల�చుటలk
ఆ��సంభ�తp(xPQను. 19191919 ఆయనయందు సర�సంప�రÞత
"వZింపవలsన"య	, 20202020 ఆయన Zిల;వరకNమ	�ేత సం¥��ేZి, ఆయన�x�#ా
సమసNమ	ను, అV భ�లkకమందున`9:ౖనను పరలkక మందున`9:ౖనను,
9ాట-న"`ట-" ఆయన�x�#ా తన�� సమ�¥xనపరచు��న వలsన"య	 తం(fK
అ�షCమ�PQను. 21212121 మ#Sయ	 గత�ాల మందు �ేవ�"�I దూరసుÍ ల;ను, ]
దు� �I\యలవలన ] మనసుqలk V#�ధ´µవమ	గల9ారFT:ౖ య	ం(fన
!మ	4ను కcడ 22222222 తన స"`¥�" ప#S�దుz ల;%ాను "#�w షpల;%ాను
"రప#ాధుల;%ాను "ల;వబ¿టBC టక; ఆయన మ�ంసయ	కN���న �ేహమందు
మరణమ	వలన ఇప�డ� !మ	4ను సమ�¥xనపర�ెను. 23232323 ప�Tx��]ద
కటCబ(fన9ా#?r ZిÍ రమ	%ా ఉం(f, ]రF Vన`ట-Cయ	, ఆ�ాశమ	�I\ంద ఉన`
సమసNసృÌిC �I పKకట-ంపబ(fనట-Cయ	 ఈ సు9ారNవలన కల;గ	 "#§mణనుం(f
�¾ల%S��క, VWా�సమందు ">A య	ం(fనPQడల ఇ�� ]క; కల;గ	ను. �êలను
TEను ఆ సు9ారNక; ప#S�xరక;డT:ౖJ". 24242424 ఇప�డ� ]��రక; TEను
అనుభVంచుచున` శ\మల యందు సం��Ìించుచు, సంఘమ	 అను ఆయన
శ#§రమ	 ��రక; �×\సుN  ప(fన�ాట6 లk ��దు9:ౖన 9ాట-యందు Tx వంతp Tx



శ#§రమందు సంప�రÞమ	 �ేయ	చుTx`ను. 25252525 �ేవ�" 9ాక�మ	ను, అన%ా
య	గమ	లలkను తరమ	లలkను మరFగ	 �ేయబ(fయ	న` మర4మ	ను
సంప�రÞమ	%ా పKక ట-ంచుటక;, 26262626 ] "!తNమ	 Txక; అపu%Sంపబ(fన �ేవ�"
P�#ాuటB5 పK�ారమ	, TEను ఆ సంఘమ	నక; ప#S�xర క;డT:ౖJ". 27272727
అన�జనులలk ఈ మర4మ	±క� మ ©̈ ���శ�ర�మ	 ఎట-C�ో అ��, అన%ా ]
యందున` �×\సుN , మ ©̈మ "#§mణPQ� య	Tx`డను6 సంగJ" �ేవ�డ� తన
ప#S�దుz లక; �ె>యపరచ%�#S ◌ం 28282828 పKJ మనుషp�" �×\సుN నందు
సంప�రFÞ "%ా �ేZి ఆయనPQదుట "ల;వబ¿టCవలsన", సమసNVధమ	లsౖన
జj® నమ	�� �¤మ	 పKJ మనుషp�"�I బ	��z�ెప�చు, పKJ మనుషp�"�I
బ¢¥�ంచుచు, ఆయనను పKకట-ంచుచుTx`మ	. 29292929 అందు "!తNమ	 Txలk
బలమ	%ా, �ార�Zి��z కల;గజ³య	 ఆయన �I\య�శ�IN" బట-C  TEను ��#ాడ�చు
పKయ�సపడ�చుTx`ను.

��లaసqయ	లక; 2��లaసqయ	లక; 2��లaసqయ	లక; 2��లaసqయ	లక; 2

1111 ] ��రక;ను, ల9,��కయ 9ా#S ��రక;ను, శ#§ర #§J%ా Tx మ	ఖమ	
చూడ"9ారంద#S��రక;ను 2222 TEను ఎంత%ా ��#ాడ�చుTx`T° ]రF �ె>Zి��న%�రF
చుTx`ను. 9ారF 1LKమయందు అతpకబ(f, సంప�రÞ గ\ ©̈ంప�±క�
సకలsౖశ�ర�మ	 క>%Sన9ా#?r, �ేవ�" మర4���య	న` �×\సుN ను, సuషCమ	%ా
�ె>Zి��న`9ా#?r, తమ హృదయమ	లలk ఆదరణ��ందవలsన" 9ారంద#S ��రక;
��#ాడ�చుTx`ను. 3333 బ	��z  జj® నమ	ల సర� సంపదల; ఆయనయం�ే
గ	పNమ	లsౖయ	న`V. 4444 ఎవ(ైనను చక�" మ�టల�ేత !మ	4ను



¹సపరచక;ండ�నటB6  ఈ సంగJ" �ెప�చుTx`ను. 5555 TEను శ#§రVషయమ	లk
దూరమ	%ా ఉన`ను ఆత4Vషయమ	లk ]��కcడ ఉం(f, ] ãగ����న
పKవరNనను �×\సుN నంద> ] ZిÍ రVWా�సమ	ను చూA ఆనం��ంచుచుTx`ను. 6666
�ావ�న ]రF పKభ	9:ౖన �×\సుN P�సును అం%§క#SంAన Vధమ	%ా ఆయనయందు
9EరF�ా#Sన9ా#?r, Pంట-వలs కటCబడ�చు, 7777 ]రF TEరFd��"న పK�ారమ	%ా
VWా�సమందు ZిÍ రపరచబడ�చు, కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుటయందు
VసN #Sంచుచు, ఆయనయందుం(f నడ�చు��ను(f. 8888 ఆయనను అనుస#Sంపక
మనుషp�ల �ారంప#ా��xర మ	ను, అన%ా ఈ లkకసంబంధ���న
మ�ల�ాఠమ	లను అనుస#SంA ¹సకర���న "రరÍక తత� జj® నమ	�ేత
!మ	4ను �ెరపటBC ��" ��వ�9ా(ెవ(ైన ఉండ�TE¹ అ" జjగ\తN %ా ఉండ�(f. 9999
ఏలయన%ా �ేవత�మ	±క� సర�ప#Sప�రÞత శ#§రమ	%ా �×\సుN నందు "వZించు
చున`��; 10101010 మ#Sయ	 ఆయనయందు ]రFను సంప�రFÞ లsౖ య	Tx`రF; ఆయన
సమసN  పK¥xనులక;ను అ¥��ారFలక;ను hరZ2ౖq య	Tx`డ�; 11111111 ]రFను, �×\సుN
సున`Jయందు, శ#§#³చûల�� కc(fన స�´µవమ	ను Vస#SèంA ఆయనయందు
�ేతpల�� �ేయబడ" సున`J ��ం��J#S. 12121212 ]రF బµ1ిN స4 మందు ఆయన��
కcడ �ాJ12టCబ(fన9ా#?r ఆయనను మృతpలలkనుం(f ల�1ిన �ేవ�"
పK´µవమందు Vశ�Zించుట �x�#ా ఆయన��కcడ ల�AJ#S. 13131313 మ#Sయ	
అప#ాధమ	ల వలనను, శ#§రమందు సున`J��ందక య	ండ�టవలనను, ]రF
మృతpలsౖ య	ండ%ా, 14141414 �ేవ�డ� 9Kా తర�పక���న ఆజ®లవలన మన]ద
ఋణమ	%ాను మనక; V#�ధమ	%ాను నుం(fన పతKమ	ను �¤క;ల�� Zిల;వక;
��ట-C , �x"]�� �ే9Kా తను తp(fA9EZి,మనక; అడiమ	ల�క;ండ �x"" ఎJN  9EZి



మన అప#ాధమ	లన"`ట-" m!ంA, 15151515 ఆయన��కcడ !మ	4ను
yVంప�ేZ2ను;ఆయన పK¥xనులను అ¥��ారFలను "#ాయ	ధులను%ా�ేZి,
Zిల;వ�ేత జãతqవమ	�� 9ా#S" పట-C  �ెAd బµ}టమ	%ా 9Eడ�కక;
కనుపర�ెను. 16161616 �ాబట-C  అన`�ానమ	ల Vషయమ	లkT:ౖనను, పండ�గ
అమ�9ాస� VW\ా ంJ��నమ	 అను9ాట- Vషయమ	లkT:ౖనను, ]క; ¬రFu ¬రd
T:వ"�I" అవ�ాశ!య�క;(f. 17171717 ఇV #ాబ¢వ�9ాట- �xయP�%ా" "జ
స�ర�పమ	 �×\సుN లk ఉన`�� 18181818 అJ Vనయ�సక;N (ై �ేవదూ�x #ాధనయందు
ఇచûక>%S, �xను చూAన9ాట-"గ�#Sd %tపu%ా �ెప���నుచు, తన
శ#§రసంబంధ���న మనసుqవలన ఊరక ఉ��uంగ	చు, 19191919 hరసుqను హతpN ��న"
9ా(ెవడ�ను ] బహÑమ�నమ	ను అపహ#Sంప"య�క;(f; ఆ
hరసుqమ�లమ	%ా సర�శ#§రమ	 �×ళ6�ేతను నరమ	ల �ేతను ��Ìింపబ(f
అతpకబ(fన�ై, �ేవ�"వలన కల;గ	 వృ��z�� అ�వృ��z  ��ందుచున`��. 20202020 ]రF
�×\సుN ��కcడ లkకమ	±క� మ�ల�ాఠ మ	ల Vషయ��� మృJ��ం��న9ా#?r�ే
లkకమ	లk బKదుక; చున`టBC %ా 21212121 మనుషp�ల ఆజ®లను పదzతpలను
అనుస#SంA�ేత పటBC ��నవదుw ,రFAచూడవదుw , మ	టCవదుw  అను Vధు లక; ]రF
లkబడTEల? 22222222 అవ"`య	 9ాడ���నుట�ేత నhంA��వ�ను. 23232323 అట-CV
ZL��xû#ాధన Vషయమ	లkను Vనయ Vషయమ	లkను, �ేహhm
Vషయమ	లkను జj® న ర�పక���నవ"PQంచబడ�చున`9E%ా", శ#§#³�xû"గ\హ
Vషయమ	లk ఏమ�తKమ	ను ఎ"`క

��లaసqయ	లక; 3��లaసqయ	లక; 3��లaసqయ	లక; 3��లaసqయ	లక; 3



1111 ]రF �×\సుN ��కcడ ల�పబ(fన9ా#?r�ే 12ౖనున` 9ాట-TE 9:దక;(f, అక�డ �×\సుN
�ేవ�" క;(f�ారî�మ	న కcరFdం(fయ	Tx`డ�. 2222 12ౖనున` 9ాట-]దTE%ా",
భ�సంబంధ���న9ాట-]ద మనసుq 12టBC ��నక;(f; 3333 ఏలయన%ా ]రF
మృJ��ం��J#S, ] yవమ	 �×\సుN ��కcడ �ేవ�"యందు �xచబ(fయ	న`��. 4444
మనక; yవ��� య	న` �×\సుN  పKత�m���నప�డ� ]రFను ఆయన��కcడ
మ ©̈మయందు పKత�mపరచబడ�దురF. 5555 �ావ�న భ�!]దనున` ]
అవయవమ	లను, అన%ా జjరత�మ	ను, అపVతKతను, �ామ�తpరతను,
దు#ాశను, Vగ\}#ాధనPQ�న ధTx1Lmను6 చం1ి 9Eయ	(f. 6666 9ాట-వలన �ేవ�"
ఉగ\త అV¥ేయ	ల ]���I వచుdను. 7777 ప�ర�మ	 9ా#S మధ� yVంAనప�డ�
]రFను �ట-" అనుస#SంA నడ�చు��ంట-#S. 8888 ఇప�(ై�ే ]రF, �Åపమ	,
ఆగ\హమ	, దుషCత�మ	, దూషణ, ]T°ట బ�తpల; అను �ట-న"`ట-"
Vస#Sèంచు(f. 9999 ఒక"�� ఒకడ� అబదz  మ�డక;(f;ఏలయన%ా
�Kా *నస�´µవమ	ను �x" �I\యల�� కcడ 10101010 ]రF ప#Sత��ంA, జj® నమ	
కల;గ	 "!తNమ	 �x"" సృÌిC ంAన9ా" ��>క��ప�న నూతన
పరచబడ�చున` న�నస�´µవమ	ను ధ#Sంచు��" య	Tx`రF. 11111111 ఇట-C9ా#Sలk
%§\సు�ేశసుÍ డ" య�దుడ" ´éదమ	 ల�దు; సున`J ��ందుటయ" సున`J
��ందక ��వ�టయ" ´éదమ	 ల�దు; పర�ేhయ" Zి� �యనుడ" �xసుడ"
స�తంతpK డ" ల�దు%ా", �×\ZLN  సర�మ	ను అంద#Sలk ఉన`9ాడ�T:ౖ య	Tx`డ�. 12121212
�ా%ా, �ేవ�"�ేత ఏరuరచబ(fన9ారFను ప#S�దుz ల;ను 1ిKయ	ల;T:ౖన9ా#S�I
త%SనటB6 , ]రF జj>గల మనసుqను, దయ�ళØత�మ	ను, Vనయమ	ను,
¯ాJ�కమ	ను, �ºర �Wాంత మ	ను ధ#Sంచు��ను(f. 13131313 ఎవ(ైనను తనక;



}"�ేZ2న" ±కడను��"న PQడల ఒక" TUకడ� స ©̈ంచుచు ఒక" TUకడ�
m!ంచు(f, పKభ	వ� !మ	4ను m!ంAనల�గ	న ]రFను m!ంచు(f. 14141414
�ట"`ట-12ౖన ప#Sప�రÞతక; అను బంధ���న 1LKమను ధ#Sంచు��ను(f. 15151515 �×\సుN
అను గ\ ©̈ంచు సమ�¥xనమ	 ] హృదయమ	లలk ఏల; చుండ "య	�(f;
ఇందు��ర�³ ]#tక� శ#§రమ	%ా 1ిల;వబ(fJ#S; మ#Sయ	 కృతà® లsౖ య	ండ�(f.
16161616 సం%§త మ	ల��ను �×రNనల��ను ఆత4సంబంధ���న పద�మ	ల��ను ఒక"�I
ఒకడ� బ¢¥�ంచుచు, బ	��z  �ెప�చు కృ�ా స ©̈ తమ	%ా ] హృదయమ	లలk
�ేవ�"గ�#Sd %ానమ	 �ేయ	చు, సమసNVధమ	లsౖన జj® నమ	�� �×\సుN  9ాక�మ	
]లk సమృ��z %ా "వZింప"య	�(f. 17171717 మ#Sయ	 మ�ట�ేత %ా" �I\య�ేత %ా",
]#³! �ేZినను పKభ	9:ౖన P�సు�x�#ా తం(fKPQ�న �ేవ�"�I కృతజ®�xసుN తpల;
�ె>6 ంచుచు, సమసNమ	ను ఆయన 1Lరట �ేయ	(f. 18181818 ´µర�ల�#ా, ] భరNలక;
V¥ేయ	లsౖ య	ండ�(f; ఇ�� పKభ	వ�నుబట-C  య	కN���య	న`��. 19191919 భరNల�#ా, ]
´µర�లను 1LK!ంచు(f, 9ా#S" "షp¡ ర12టCక;(f. 20202020 1ిల6 ల�#ా, అ"`
Vషయమ	లలk ] త>దండ�K ల మ�ట Vను(f; ఇ�� పKభ	వ�నుబట-C
��చుd��నత%Sన��. 21212121 తండ�K ల�#ా, ] 1ిల6 ల మనసుq క;\ ంగక;ండ�నటB6  9ా#S�I
�Åపమ	 ప�ట-C ంపక;(f. 22222222 �xసుల�#ా, మనుషp�లను సం��ష12టBC  9ా#?rనటBC
కంట-�I కనబడవలsన" �ాక, పKభ	వ�నక; భయపడ�చు ��xz ంతఃకరణగల9ా#?r,
శ#§రమ	నుబట-C  ] యజమ�నులsౖన9ా#S�I అ"` Vషయమ	లలk V¥ేయ	లsౖ
య	ండ�(f. 23232323 పKభ	వ�వలన ¯ా�సÍ ~మ	ను పKJఫలమ	%ా ��ందుదుమ"
PQరFగ	దురF గనుక, 24242424 ]#³! �ేZినను అ�� మనుషp�ల "!తNమ	 �ాక
పKభ	వ� "!తNమ" మన సూ�#SN%ా �ేయ	(f, ]రF పKభ	9:ౖన �×\సుN నక; �xసులsౖ



య	Tx`రF. 25252525 అTx�యమ	 �ేZిన9ా"�I �xను �ేZిన అTx�యమ	��ల��
మరల ల�ంచును, పm�ాతమ	ండదు.

��లaసqయ	లక; 4��లaసqయ	లక; 4��లaసqయ	లక; 4��లaసqయ	లక; 4

1111 యజమ�నుల�#ా, పరలkకమ	లk ]క;ను యజ మ�నుడ�Tx`డ" PQ#S%S,
Tx�య���న��య	 ధ#ా4ను ¯ార ���న��య	 ] �xసులPQడల �ేయ	(f. 2222
�Kా రÍనయందు "ల;కడ%ా ఉం(f కృతజ®తగల9ా#?r �x"యందు ��లక;వ%ా
ఉండ�(f. 3333 మ#Sయ	 TEను బంధక మ	లలk ఉంచబడ�టక; �ారణ���న �×\సుN
మర4మ	ను గ�#Sd TEను బ¢¥�ంపవలZిన Vధమ	%ాTE 4444 ఆ మర4మ	ను
9:ల6 (fపరచునటB6  9ాక�మ	 �ెప�టక; అనుకcల���న సమ యమ	 �ేవ�డ�
దయ�ేయవలsన"3 మ���రక; �Kా #SÍంచు(f. 5555 సమయమ	 ��"య�క
స���"ãగమ	 �ేZి��నుచు, సంఘమ	నక; 9:ల;పట- 9ా#SPQడల జj® నమ	
క>%S నడ�చు ��ను(f. 6666 పKJ మనుషp�"�I ఏల�గ	 పKతp�తN ర!య� వలsT° అ��
]రF �ె>Zి��నుట�?r ] సం´µషణ ఉప� 9EZినటBC  ఎల6 ప�డ� రFAగల��%ాను
కృ�ాస ©̈తమ	%ాను ఉండ"య	�(f. 7777 1ిKయస�దరFడ�ను, పKభ	వ�నందు
నమ4క���న ప#S �xరక;డ�ను, Tx ��(f ZLవక;డ�T:ౖన తp�Iక; నను`గ�#Sdన
సంగతpల"`య	 ]క; �ె>యజ³య	ను. 8888 ]రF మ� ZిÍJ �ె>Zి��నునటB6 ను
] హృదయమ	లను అతడ� ఆద#Sంచు నటB6 ను, 9999 అత"" అత"��కcడ
నమ4క���న 1ిKయస� దరF(ైన ఒTEZిమ	ను ]±దwక; పంప�చుTx`ను;
ఇతడ� ] ±దwనుం(f వAdన9ా(ే; �#Sక�(f సంగతpల"`య	 ]క;
�ె>యజ³తpరF. 10101010 Tx��కcడ �ెరలk ఉన` అ#S¯ాN రF�ను, బర`బµక;



స]పజj® JPQ�న మ�రF�ను ]క; వందనమ	ల; �ెప� చుTx`రF; ఈ
మ�రF�నుగ�#Sd ]రF ఆజ®ల; ��ం��J#S, ఇతడ� ]±దwక; వAdనPQడల
ఇత" �ేరFd��ను(f. 11111111 మ#Sయ	 య�సుN  అను P�సుకcడ ]క; వందనమ	ల;
�ెప�చుTx`డ�. �రF సున`J ��ం��న9ా#Sలk �ే#Sన 9ారF, �రFమ�తK�¤ �ేవ�"
#ాజ�మ	 "!తNమ	 Tx జత ప"9ా#?r య	Tx`రF, �#Sవలన Txక; ఆదరణ
క>%?ను. 12121212 ]లk ఒకడ�ను �×\సుN P�సు �xసుడ�T:ౖన ఎపâKా  ]క; వందనమ	ల;
�ెప�చుTx`డ�; ]రF సంప�రFÞ ల;ను, పKJ Vషయమ	లk �ేవ�"
AతNమ	నుగ�#Sd సంప�#ాÞ త4 "శdయతగల9ారFT:ౖ "ల;కడ%ా ఉండవలsన"
Pత(ెల6 ప� డ�ను ]��రక; తన �Kా రÍనలలk ��#ాడ�చుTx`డ�. 13131313 ఇతడ�
]��రక;ను, ల9,��కయ9ా#S ��రక;ను, ©̈PQ#ా ��>9ా#S��రక;ను బహÑ
పKయ�సపడ�చుTx`డ" Pత""గ�#Sd ¯ాm�!చుdచుTx`ను. 14141414 లc�ా అను
1ిKయ	(ైన 9:ౖదు�డ�ను, �ేమ�య	 ]క; వందనమ	ల; �ెప�చుTx`రF. 15151515
ల9,��కయలk ఉన` స�దరFలక;ను, నుంâాక;ను, 9ా#S Pంట ఉన`
సంఘమ	నక;ను వందనమ	ల; �ెప�(f. 16161616 ఈ పJKక ]రF చ��Vంచు��"న
తరF9ాత ల9,��కయ 9ా#S సంఘమ	లkను చ��Vంచు(f; ల9,��కయక; 9Kా Zి
పం1ిన పJKకను ]రFను చ��Vంచు��ను(f. 17171717 మ#Sయ	 పKభ	వ�నందు క;
అపu %Sంపబ(fన ప#Sచర�ను T:ర9EరFdటక; �x"గ�#Sd జjగ\తN  పడ�మ"
అ#S�ప��� �ెప�(f. 18181818 �êలను TEను స�హసNమ	�� Tx వందనమ	ల;
9Kా య	చుTx`ను; Tx బంధకమ	లను జj® పకమ	 �ేZి��ను(f. కృప ]క;
��(ైయ	ండ�ను %ాక.



1 1 1 1 ���� ెసqలaకయ	లక; 1ెసqలaకయ	లక; 1ెసqలaకయ	లక; 1ెసqలaకయ	లక; 1

1111 తం(fKPQ�న �ేవ�"యందును పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  నందును ఉన`
� ెసqలaకయ	ల సంఘమ	నక; �êల;ను, Zిల��నును, J¹Jయ	ను
�భమ" �ె1ిu 9Kా య	న��. కృపయ	 సమ�¥xనమ	ను ]క; కల;గ	ను %ాక. 2222
VWా�సమ	��కc(fన ] ప"", 1LKమ��కc(fన ] పKయ�సమ	ను, మన
పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN నంద> "#§mణ��కc(fన ] ఓరFuను, �¤మ	 మన
తం(fKPQ�న �ేవ�" PQదుట మ�నక జj® పకమ	 �ేZి��నుచు, మ� �Kా రÍనలయందు
] Vషయ��� Vజj® పనమ	 �ేయ	చు, 3333 ] అంద#S "!తNమ	 ఎల6 ప�డ�ను
�ేవ� "�I కృతజ®�xసుN  తpల; �ె>6 ంచుచుTx`మ	. 4444 ఏలయన%ా �ేవ�"వలన
1LK!ంపబ(fన స�దరFల�#ా, ]రF ఏరuరచబ(fన సంగJ, అన%ా మ� సు9ారN,
మ�ట�� మ�తKమ	%ాక శ�IN��ను, ప#S��xz త4��ను, సంప�రÞ "శdయత��ను
]±దwక; వAdయ	న` సంగJ మ�క; �ె>య	ను. 5555 ] "!తNమ	 �¤మ	
]PQడల ఎట-C9ార��� య	ంట-¹ ]#?రFగ	దురF. 6666 ప#S��xz త4వలన కల;గ	
ఆనందమ	�� %tపu ఉపదKవమందు ]రF 9ాక�మ	 నం%§క#SంA, మమ	4ను
పKభ	వ�ను ��> నడ�చు��"న9ా#?rJ#S. 7777 �ాబట-C  మ�Zి�ో"యలkను అకయలkను
VWా�సులంద#S�I" మ���#SPQ�J#S; ఎందుకన%ా ]±దwనుం(f పKభ	వ�
9ాక�మ	 మ�Zి�ో"యలkను అకయలkను ¹Ö %?ను; 8888 అక�డమ�తK�¤ %ాక పKJ
సÍలమందును �ేవ�"PQడల ఉన` ] VWా�సమ	 9:ల6 (xPQను గనుక,
�¤�¤!య	 �ెపuవలZిన అవశ�మ	ల�దు. 9999 ]±దw మ��?ట-C  పK9Eశమ	
క>%?T°, అక�(f జనుల; మమ	4నుగ�#Sd �ె>య జ?ప�చుTx`రF. మ#Sయ	



]రF Vగ\హమ	లను V(fA12ట-C , yవమ	గల9ాడ�ను సత�వంతpడ�నగ	 �ేవ�"�I
�xసు లగ	టక;ను, 10101010 �ేవ�డ� మృతpలలkనుం(f ల�1ిన P�సు, అన%ా #ాబ¢వ�
ఉగ\తనుం(f మనలను త1ిuంచుచున` ఆయన క;మ�రF(ైన P�సు,
పరలkకమ	నుం(f వచుdన" PQదురF చూచుటక;ను, ]#³ల�గ	 �ేవ�"
9:ౖప�నక; J#S%SJ#� ఆ సంగJ 9ా#³ �ె>యజ³య	చుTx`రF.

1 1 1 1 ���� ెసqలaకయ	లక; 2ెసqలaకయ	లక; 2ెసqలaకయ	లక; 2ెసqలaకయ	లక; 2

1111 స�దరFల�#ా, ]±దw మ� పK9Eశమ	 వ�రÍమ	 �ాల�దు %ా" 2222 ]#?#S%SనటäC
�¤మ	 Óి>1ీuలk మ	ందు శ\మప(f అవమ�నమ	��ం��, PQం�� ��#ాటమ	��
�ేవ�" సు9ారNను ]క; బ¢¥�ంచుట�?r మన �ేవ�"యందు ¥ైర�మ	
�ెచుd��ంట-మ" ]క; �ె>య	ను. 3333 ఏల యన%ా మ� బ¢ధ కపట���న�� �ాదు,
అపVతK���న�� �ాదు, ¹సయ	కN���న�� �ాదు%ా" 4444 సు9ారNను మ�క;
అపu%Sంచుటక; ãగ	�లమ" �ేవ�"వలన ఎంచబ(fన 9ార���, మనుషp�లను
సం��ష12టBC 9ారమ	 �ాక మన హృదయమ	లను ప#§�fంచు �ేవ�"TE
సం��ష12టBC  9ార��� బ¢¥�ంచుచుTx`మ	. 5555 ]#?#S%Sయ	న`టBC  �¤మ	 ఇచdకప�
మ�టలT:ౖనను, ధTx1Lmను క1ిu12టBC  9Eషమ	T:ౖనను ఎన`డ�ను
V"ã%Sంపల�దు; ఇందుక; �ేవ�(ే ¯ా�f. 6666 మ#Sయ	 �¤మ	 �×\సుN ±క� అ��సN
ల;ల��� య	న`ందున అ¥��ారమ	�ేయ	టక; సమరFÍ ల���
య	న`ను,]వలనTE %ా" PతరFల వలనTE %ా", మను షp�లవలన కల;గ	
ఘనతను �¤మ	 �Åరల�దు. 7777 అP�ే సNన�!చుd త>6  తన ¯�ంత ëడiలను
%ారVంచునటB6 %ా, �¤మ	 ] మధ�ను ¯ాధువ�ల��� య	ంట-!. 8888 ]రF మ�క;



బహÑ 1ిKయ	లsౖయ	ంట-#S గనుక ]యందు VW �ా 1Lm గల9ార��� �ేవ�"
సు9ారNను మ�తKమ	 %ాక మ� �Kా ణమ	లనుకcడ ]�Iచుdటక;
Zిదzప(fయ	ంట-!. 9999 అవ�ను స�దరFల�#ా, మ� పKయ�సమ	ను కషCమ	ను
]క; జj® పకమ	న`�� గ�x. �¤మ	 ]లk ఎవ"�?rనను ´µరమ	%ా ఉండకcడద"
#ాJKంబగళØ6  కషCమ	�ేZి yవనమ	 �ేయ	చు ] 10101010 �¤మ	 VWా�సులsౖన
]PQదుట ఎంత భ�IN%ాను, J %ాను, అ"ంద�మ	%ాను పKవ #SNంAJ¹ �x"�I
]రF ¯ా{ల;, �ేవ�డ�ను ¯ా�f 11111111 తన #ాజ�మ	నక;ను మ ©̈మ క;ను
!మ	4ను 1ిల;చుచున` �ేవ�"�I త%SనటBC %ా ]రF నడ�చు��నవలsన" �¤మ	
]లk పKJ9ా"" ¼̈చd #Sంచుచు, ¥ైర�పరచుచు ¯ాm�!చుdచు, 12121212 తం(fK తన
ëడiల PQడల నడ�చు��ను#§J%ా ]లk పKJ9ా"PQడల �¤మ	
నడ�చు��ంట-మ" ]క; �ె>య	ను. 13131313 ఆ Á̈తpవ��ేతను, ]రF
�ేవ�"గ�#Sdన వరNమ�న 9ాక�మ	 మ�వలన అం%§క#SంAనప�డ�, మనుషp�ల
9ాక� మ" PQంచక అ�� "జమ	%ా ఉన`టBC  �ేవ�" 9ాక�మ" �x""
అం%§క#SంAJ#S గనుక �¤మ	ను మ�నక �ేవ�"�I కృతజ®�xసుN తpల;
�ె>6 ంచుచుTx`మ	. ఆ 9ాక��¤ VWా�సులsౖన ]లk �ార�Zి��z
కల;గజ³య	చున`��. 14141414 అవ�ను స�దరFల�#ా, ]రF య�దయలk �×\సుN
P�సునందున` �ేవ�" సంఘమ	లను ��> నడ�చు��"న 9ా#?rJ#S.
9ారFయ�దులవలన అనుభVంAనట-C  శ\మల� ]రFను ] ¯�ంత�ేశ 15151515 ఆ
య�దుల; తమ �ాపమ	లను ఎల6 ప�డ� సంప�#SN �ేయ	 ట�?r పKభ	9:ౖన
P�సును పKవకNలను చం1ి మమ	4ను ©̈ంZింA, 16161616 అన�జనుల;
రmణ��ందుట�?r 9ా#S�� �¤మ	 మ�టల�డక;ండ మమ	4ను



ఆటంకపరచుచు,�ేవ�"�I ఇషpC ల; �ా"9ారFను మనుషp�లకంద#S�I V#�ధుల;T:ౖ
య	Tx`రF; �ేవ�" ఉగ\త తpదమ	టC  17171717 స�దరFల�#ా, �¤మ	
శ#§రమ	నుబట-C  ����w  �ాలమ	 !మ	4ను ఎడబµZియ	న`ను, మనసుqను బట-C
]దగ¶ర ఉం(f, !గ	ల అ1Lm�� ] మ	ఖమ	 చూడవలsన" మ#S PQక;�వ%ా
పKయత`మ	 �ేZిJVు. 18181818 �ాబట-C  �¤మ	 ]±దwక; #ావలsన"
య	ంట-!;�êలను TEను పల;మ�రF #ావలsన" య	ంట-" %ా" ¯ా�xను
మమ	4ను అభ�ంతరపర�ెను. 19191919 ఏలయన%ా మ� "#§mణPQ�నను
ఆనంద���నను అJశయ�×#§ట���నను ఏ��? మన పKభ	9:ౖన P�సు±క� #ాకడ
సమయమ	న ఆయన PQదుట ]#³ గ�x. 20202020 "శdయమ	%ా ]#³ మ�
మ ©̈మయ	 ఆనంద మ	T:ౖ య	Tx`రF.

1 1 1 1 ���� ెసqలaకయ	లక; 3ెసqలaకయ	లక; 3ెసqలaకయ	లక; 3ెసqలaకయ	లక; 3

1111 �ాబట-C  ఇక స ©̈ంపజjలక ఏ� ెనుqలk �¤nంట-%ా T:ౖనను ఉండ�ట మంAద"
PQంA, 2222 PÀ శ\మలవలన ఎవడ�ను క��>ంపబడక;ండ�నటB6  !మ	4ను
ZిÍ రపరచుటక;ను, ] VWా�సVషయ��� !మ	4ను ¼̈చd#Sంచుటక;ను, మన
స�దరFడ�ను �×\సుN  సు9ారN Vషయమ	లk �ేవ�" ప#S �xరక;డ�T:ౖన
J¹J" పం1ిJVు. �¤మ	 ]±దw ఉన`ప�డ�, 3333 మనమ	 శ\మను
అనుభVంపవలZియ	న`ద" ]�� మ	ందు%ా �ె1ిuJVు గ�x? ఆల�%³
జ#S%Sన��. ఇ�� ]క;ను �ె>య	ను; 4444 అట-C  శ\మలను అనుభVంచుటక; మనమ	
"య!ంపబ(fన 9ారమ" ]#?రFగ	దురF. 5555 ఇందు�ేత TEనును ఇకను
న ©̈ంపజjలక, Wóధక;డ� !మ	4ను ఒక9Eళ Wó¥�ం�ెTE¹ అ"య	, మ�



పKయ�సమ	 వ�రÍ��� ��PQTE¹ అ"య	, ] VWా�సమ	ను �ె>Zి��నవలsన"
అత" పం1ిJ". 6666 J¹Jయ	 ఇప�డ� ] ±దwనుం(f మ�±దwక;
వAd,�¤మ	 !మ	4ను ఏల�గ	 చూడ న1L�fంచుచుTx`¹ ఆల�%³ ]రFను
మమ	4ను చూడ న1L�fంచుచు, ఎల6 ప�డ�ను మమ	4ను 1LKమ�� జj® పకమ	
�ేZి��నుచుTx`ర", ] VWా�సమ	ను గ�#Sdయ	 ] 1LKమను గ�#Sdయ	
సం��షకర���న సమ��xరమ	ను మ�క; �ె�ెdను. 7777 అందు�ేత స�దరF ల�#ా,
మ� PబËం�� అంతట- లkను శ\మ అంతట-లkను ] VWా�సమ	ను చూA ]
Vషయమ	లk ఆదరణ ��ం��JVు. 8888 ఏలయన%ా, ]రF పKభ	వ�నందు ZిÍ రమ	%ా
">AJ#ా �¤మ	ను బK���IనటäC . 9999 �¤మ	 ] మ	ఖమ	చూA ] VWా�సమ	లk
ఉన` లkపమ	ను ¬రFdనటB6  అనుగ\ ©̈ంచుమ" #ాJKంబగళØ6  అత�¥�కమ	%ా
�ేవ�" 9Eడ���నుచుండ%ా, 10101010 మన �ేవ�"PQదుట !మ	4నుబట-C  �¤మ	
��ందుచున` య�వతpN  ఆనందమ	 "!తNమ	 �ేవ�"�I త%SనటBC %ా
కృతజ®�xసుN తpల; ఏల�గ	 �ె>6 ంపగలమ	? 11111111 మన తం(fKPQ�న �ేవ�డ�ను మన
పKభ	9:ౖన P�సును మమ	4ను "#ాటంకమ	%ా ]±దwక; ¬Zి��" వచుdను
%ాక. 12121212 మ#Sయ	 మన పKభ	9:ౖన P�సు తన ప#S�దుz లంద#S�� వAdనప�డ�,
మన తం(fKPQ�న �ేవ�" PQదుట ]హృదయమ	లను ప#S�దzత Vషయ���
అ"ంద����నV%ా ఆయన ZిÍ రపరచుట�?r, 13131313 �¤మ	 ]PQడల ఏల�గ	 1LKమలk
అ�వృ��z��ం�� వ#Szల;6 చుTx`¹, ఆల�%³ ]రFను ఒక" PQడల ఒకడ�ను
మనుషp�లంద#S PQడలను,1LKమలk అ� వృ��z��ం�� వ#Szల;6 నటB6  పKభ	వ�
దయ�ేయ	ను %ాక.



1 1 1 1 ���� ెసqలaకయ	లక; 4ెసqలaకయ	లక; 4ెసqలaకయ	లక; 4ెసqలaకయ	లక; 4

1111 ��టBC క; స�దరFల�#ా, �¤మ	 పKభ	9:ౖన P�సు �x�#ా ]�IAdన ఆజ®ను
]#?రFగ	దురF. 2222 �ా%ా ]#³ల�గ	 నడ�చు��" �ేవ�" సం��షపరచవలsT°
మ�వలన TEరFd��"న పK�ారమ	%ా ]రF నడ�చు��నుచుTx`రF. ఈ
Vషయమ	లk ]రF అంతకంతక; అ�వృ��z  TUందవలsన" !మ	4ను 9Eడ���"
పKభ	9:ౖన P�సునందు ¼̈చd #SంచుచుTx`మ	. 3333 ]రF ప#S�దుz లగ	టP�,
అన%ా ]రF జjరత�మ	నక; దూరమ	%ా ఉండ�టP� �ేవ�" AతNమ	. 4444 ]లk
పKJ9ాడ�ను, �ేవ�" ఎరFగ" అన�జనులవలs �ామ��ల�షయందు �ాక, 5555
ప#S�దzతయందును ఘనతయందును తన తన ఘటమ	ను ఎటB6
�ా�ాడ���నవలsT° అ�� PQ#S%Sయ	ండ�టP� �ేవ�" AతNమ	. 6666 ఈ
Vషయమం�ెవడ�ను అJక\!ంA తన స�దరF"�I ¹సమ	
�ేయక;ండవలsను; ఎందుకన%ా �¤మ	 ప�ర�మ	 ]�� �ె1ిu ¯ాm�!Adన
పK�ారమ	 పKభ	వ� �ట"`ట- Vషయ��� పKJదండన �ేయ	9ాడ�. 7777 ప#S�దుz
లగ	ట�³ �ేవ�డ� మనలను 1ి>�ెను%ా" అపVతpK ల;%ా ఉండ�టక; 1ిల;వల�దు.
8888 �ాబట-C  ఉ1L�fంచు9ాడ� మనుషp�" ఉ1L�fంపడ� %ా" ]క; తన
ప#S��xz త4ను అనుగ\ ©̈ంAన �ేవ�"TE ఉ1L�fంచుచుTx`డ�. 9999
స�దర1LKమనుగ�#Sd ]క; 9Kా యనక�రల�దు; ]రF ఒక" TUకడ�
1LK!ంచుటక; �ేవ�" �ేతTE TEరu బ(fJ#S. 10101010 ఆల�గ	నTE మ�Zి�ో"య
యందంతట ఉన` స�దరFలంద#S" ]రF 1LK!ంచుచుTx`రF. స�
దరFల�#ా, ]రF 1LKమయందు మ#S±క;�వ%ా అ�



వృ��zTUందుచుండవలsన"య	, 11111111 సంఘమ	నక; 9:ల;పట-9ా#S PQడల మ#ా�ద%ా
నడ�చు��నుచు, ]�³!య	 ��దువ ల�క;ండ�నటB6  �¤మ	 ]క; ఆజj®  1ింAన
పK�ారమ	 ]రF పరFలజo>�I ��క, 12121212 ] ¯�ంత�ార�మ	లను జరFప���నుట
యందును ] �ేతpల�� ప"�ేయ	టయందును ఆశక>%S య	ండవలsన"య	,
!మ	4ను ¼̈చd#SంచుచుTx`మ	. 13131313 స�దరFల�#ా, "#§mణల�"
PతరFలవలs ]రF దుఃఖపడక;ండ� "!తNమ	, "��Kంచుచున`9ా#S" గ�#Sd
]క; �ె>యక;ండ�ట మ��IషCమ	ల�దు. 14141414 P�సు మృJ ��ం�� J#S%S ల��ెన"
మనమ	 న!్మనPQడల, అ�ే పK�ారమ	 P�సునందు "��KంAన9ా#S"
�ేవ�(xయన�� కcడ 9:ంటబ¿టBC ��" వచుdను. 15151515 �¤మ	 పKభ	వ�మ�టను బట-C
]�� �ెప�న�ేమన%ా, పKభ	వ� #ాకడవరక; సyవ�ల��� ">Aయ	ండ�
మనమ	 "��KంAన9ా#SకంటM మ	ందు%ా ఆయన స"`¥� �ేరమ	. 16161616
ఆ#ా»టమ	��ను, పK¥xనదూతశబwమ	��ను, �ేవ�" బ�ర��ను
పరలkకమ	నుం(f పKభ	వ� ��%Sవచుdను; �×\సుN నందుం(f మృతpలsౖన 9ారF
nదట ల�తpరF. 17171717 ఆ ]దట సyవ�ల��� ">Aయ	ండ� మనమ	 9ా#S��కcడ
ఏకమ	%ా పKభ	వ�ను ఎదు#t�నుటక; ఆ�ాశమండలమ	నక; �¤ఘమ	ల]ద
��"��బడ�దుమ	. �ా%ా మనమ	 స�x�ాలమ	 పKభ	వ��� కcడ ఉందుమ	. 18181818
�ాబట-C  ]రF ఈ మ�టల�ేత ఒక"TUకడ� ఆద#Sంచు��ను(f.

1 1 1 1 ���� ెసqలaకయ	లక; 5ెసqలaకయ	లక; 5ెసqలaకయ	లక; 5ెసqలaకయ	లక; 5

1111 స�దరFల�#ా, ఆ �ాలమ	లనుగ�#Sdయ	 ఆ సమ యమ	లనుగ�#Sdయ	
]క; 9Kా యనక�రల�దు. 2222 #ాJK9Eళ �ొంగ ఏల�గ	 వచుdT° ఆల�%³ పKభ	వ�



��నమ	 వచుdన" ]క; బµగ	%ా �ె>య	ను. 3333 లkక;ల; T:మ4��%ా ఉన`��,
భయ�¤!య	ల�ద" �ెప���ను చుండ%ా, గ#S»ణÝZీN ��I పKసవ9Eదన వచుdనటB6
9ా#S�I ఆకZి4కమ	%ా Txశనమ	 తటZిÍ ంచును గనుక 9ా#?ంత మ�తKమ	ను
త1ిuంచు��నల�రF 4444 స�దరFల�#ా, ఆ ��నమ	 �ొంగవలs ]]���I వచుdటక;
]రF *కట-లk ఉన`9ారF�ారF. 5555 ]రందరF 9:ల;గ	 సంబంధుల;ను పగట-
సంబంధుల;T:ౖ య	Tx`రF; మనమ	 #ాJK9ారమ	 �ామ	, *కట-9ారమ	 �ామ	.
6666 �ావ�న ఇతరFలవలs "దK��క ��లక;వ%ా ఉం(f మతpN లమ	�ాక య	ందమ	.
7777 "దK��వ�9ారF #ాJK9Eళ "దK��వ�దురF, మతpN %ా ఉండ�9ారF #ాJK9Eళ మతpN %ా
ఉందురF. 8888 మనమ	 పగట-9ార��� య	Tx`మ	 గనుక మతpN ల��� య	ండక,
VWా�స 1LKమలను కవచమ	, రmణ"#§mణయను hర¯ాN  ణ మ	ను
ధ#Sంచు��ందమ	. 9999 ఎందుకన%ా మన పKభ	9:ౖన P�సు �×\సుN �x�#ా
రmణ��ందుట�³ �ేవ�డ� మనలను "య!ం�ెను %ా" ఉగ\త�ాలగ	టక;
"య!ంపల�దు. 10101010 మనమ	 �¤ల;��"య	న`ను "దK��వ�చున`ను
తన��కcడ yVంచు"!తNమ	 ఆయన మన��రక; మృJ��ం�ెను. 11111111 �ాబట-C
]#Sప�డ� �ేయ	చున`టBC %ాTE ±క"TUకడ� ఆద#SంA ±క"��కడ�
�³మ��వృ��z  కల;గజ³య	(f. 12121212 మ#Sయ	 స�దరFల�#ా, ]లk
పKయ�సపడ�చు పKభ	వ�నందు ]క; 12ౖ9ా#?rయ	ం(f ]క; బ	��z  �ెప�9ా#S"
మన`న�ేZి 13131313 9ా#S ప""బట-C  9ా#S" 1LKమ�� !�I�> ఘనమ	%ా ఎంచవలsన"
9Eడ���నుచుTx`మ	; మ#Sయ	 ఒక"�� TUకడ� సమ�¥xనమ	%ా ఉండ�(f. 14141414
స�దరFల�#ా, �¤మ	 ]క; బ¢¥�ంచున�� ఏమన%ా అక\మమ	%ా
నడ�చు��ను9ా#S�I బ	��z  �ెప�(f, ¥ైర�మ	 �ె(fన9ా#S" �ైర�పరచు(f,



బల ß̈నులక; ఊత "య	�(f, అంద#SPQడల �ºర � Wాంతమ	గల9ా#?r య	ండ�(f.
15151515 ఎవడ�ను �×డ�నక; పKJ�×డ� ఎవ"�?rనను �ేయక;ండ చూచు��ను(f;]రF
ఒక" PQడల ఒకడ�ను మనుషp�లంద#S PQడలను ఎల6 ప�డ� �¤లsౖన�x""
అనుస#SంA నడ�చు��ను(f. 16161616 ఎల6 ప�డ�ను సం��షమ	%ా ఉండ�(f; 17171717
PQడ�ెగక �Kా రÍన�ేయ	(f; 18181818 పKJ Vషయమ	నందును కృతజ®�xసుN తpల;
�ె>6 ంచు(f. ఈల�గ	 �ేయ	ట P�సు�×\సుN నందు ] Vషయమ	లk �ేవ�"
AతNమ	. 19191919 ఆత4ను ఆరuక;(f. 20202020 పKవAంచుటను "ర6m�మ	 �ేయక;(f. 21212121
సమసNమ	ను ప#§�fంA �¤లsౖన�x"" �ేపటBC (f. 22222222 పKJ Vధ���న �×డ�నక;ను
దూరమ	%ా ఉండ�(f. 23232323 సమ�¥xనకరNయగ	 �ేవ�(ే !మ	4ను సంప�రÞమ	%ా
ప#S�దzపరచును %ాక. ] ఆత4య	, yవమ	ను శ#§రమ	ను మన పKభ	9:ౖన
P�సు�×\సుN  #ాకడయందు "ం�x ర ©̈ తమ	%ాను, సంప�రÞమ	%ాను ఉండ�నటB6
�ా�ాడబడ�ను %ాక. 24242424 !మ	4ను 1ిల;చు9ాడ� నమ4క���న9ాడ� గనుక
ఆల�గ	 �ేయ	ను. 25252525 స�దరFల�#ా, మ���రక; �Kా రÍన�ేయ	(f. 26262626 పVతK���న
మ	దుw 12టBC ��" స�దరFలకంద#S�I" వందనమ	ల; �ేయ	(f. 27272727
స�దరFలకంద#S�I" PÀ పJKక చ��V V"1ింపవలsన" పKభ	వ�1Lర ]క;
ఆన బ¿టBC చుTx`ను. 28282828 మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  కృప ]క; ��(ై య	ండ�ను
%ాక.

2 2 2 2 ���� ెసqలaకయ	లక; 1ెసqలaకయ	లక; 1ెసqలaకయ	లక; 1ెసqలaకయ	లక; 1

1111 మన తం(fKPQ�న �ేవ�"యందును పKభ	9:ౖన P�సు �×\సుN నందును ఉన`
� ెసqలaకయ	ల సంఘమ	నక; �êల;ను, Zిల��నును, J¹Jయ	ను



�భమ" �ె1ిu 9Kా య	న��. 2222 తం(fKPQ�న �ేవ�"నుం(fయ	 పKభ	9:ౖన
P�సు�×\సుN నుం(fయ	 కృపయ	 సమ�¥xనమ	ను ]క; కల;గ	ను %ాక. 3333
స�దరFల�#ా, �¤��ల6 ప�డ� !మ	4నుగ�#Sd �ేవ�"�I కృతజ®�xసుN తpల;
�ె>6 ంచుటక; బదుz ల��� య	Tx`మ	. ఇ�� య	కN�¤; ఏలయన%ా ] VWా�సమ	
బహÑ%ా అ�వృ��z��ందుచున`��. ] అంద#Sలk పKJ 9ాడ�ను ఎదుట-9ా"PQడల
చూప� 1LKమ VసN #Sంచు చున`��. 4444 అందువలన ] ©̈ంసల"`ట-లkను, ]రF
స ©̈ంచుచున` శ\మలలkను, ] ఓరFuను VWా�సమ	ను చూA, �¤మ	 �ేవ�"
సంఘమ	లలk ]యందు అJశయ పడ�చుTx`మ	. 5555 �ే"��రక; ]రF
శ\మపడ�చుTx`#� ఆ �ేవ�" #ాజ�మ	నక; ]రF ãగ	�ల" PQంచబడ�
"!తNమ	, ]#SటB6  ఓరFd��నుట �ేవ�" Tx�య���న ¬రFuనక; సuషC���న
సూచనPQ�య	న`��. 6666 పKభ	9:ౖన P�సు తన పK´µవమ	ను కనుపరచు
దూతల��కcడ పరలkకమ	నుం(f అ%S`జj�లలలk పKత�m���, 7777 �ేవ�"
T:రFగ"9ా#S�I", మన పKభ	9:ౖన P�సు సు9ారNక; లkబడ" 9ా#S�I" పKJదండన
�ేయ	నప�డ� 8888 !మ	4ను శ\మపరచు 9ా#S�I శ\మయ	, శ\మ��ందుచున`
]క; మ���కcడ VW\ా ంJయ	 అనుగ\ ©̈ంచుట �ేవ�"�I Tx�య�¤. 9999 ఆ
��నమ	న తన ప#S�దుz లయందు మ ©̈మపరచబడ�టక;ను,
Vశ�ZింAన9ారంద#S యందు పKశంZింపబడ�టక;ను,పKభ	వ� వAdనప�డ�
అట-C9ారF 10101010 ఆయన సమ	ఖమ	 నుం(fయ	 ఆయన పK´µవమంద>
మ ©̈మనుం(fయ	 �ార�ోలబ(f, "త�Txశనమను దండన ��ందుదురF. ఏల
యన%ా �¤మ	 ]�IAdన ¯ాm�మ	 ]రF న!్మJ#S. 11111111 అందువలన మన
�ేవ�"±క�య	 పKభ	9:ౖన P�సు �×\సుN ±క�య	 కృప��ప�న ]యందు



మన పKభ	9:ౖన P�సు Txమమ	ను, ఆయనయందు ]రFను
మ ©̈మTUందునటB6 , 12121212 �¤ల; �ేయవలsన" ]లk కల;గ	 పKJ య�లkచనను,
VWా�సయ	కN���న పKJ �ార�మ	ను బలమ	�� సంప�రÞమ	 �ేయ	చు,
మన�ేవ�డ� తన 1ిల;ప�నక; !మ	4ను ãగ	�ల;%ా ఎంచునటB6  ]��రక;
ఎల6 ప�డ�ను �Kా #SÍంచుచుTx`మ	.

2 2 2 2 ���� ెసqలaకయ	లక; 2ెసqలaకయ	లక; 2ెసqలaకయ	లక; 2ెసqలaకయ	లక; 2

1111 స�దరFల�#ా, పKభ	వ���న!ప�(ే వAd య	న`టBC %ా ఆత4 వలనT:ౖనను,
మ�టవలనT:ౖనను, మ� ±దwనుం(f వAdనద" �ె1ిuన పJKకవలనT:ౖనను,
ఎవ(ైనను �ె1ిuనPQడల 2222 ]రF త�రప(f చంచలమనసు�ల;
�ాక;ండవలsన"య	, బ¿దరక;ండవలsన"య	, మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN
#ాకడనుబట-Cయ	, మనమ	 ఆయన±దw కcడ���నుటను బట-Cయ	, !మ	4ను
9Eడ���నుచుTx`మ	. 3333 nదట భKషCత�మ	 సంభVంA Txశన
�ాతpK డగ	�ాపప�రFషpడ� బయల;ప(f�ేTE%ా" ఆ ��నమ	 #ాదు. 4444 ఏ��
�ేవ�డనబడ�T°, ఏ�� ప��ంపబడ�T°, �x"నంతట-" ఎ��#Sంచుచు,
�x"కంతట-�I12ౖ%ా 9ాడ� తను`�xTE ¼̈Adంచు��నుచు, �xను �ేవ�డన" తను`
కనుపరచు ��నుచు, �ేవ�" ఆలయమ	లk కcరFdండ�ను గనుక
ఏVధమ	%ాT:ౖనను ఎవడ�ను !మ	4ను ¹సపరచ "య�క;(f. 5555 TE"ంకను
]±దw ఉన`ప�డ� ఈ సంగతpలను ]�� �ె1ిuన�� ]క; జj® పకమ	ల��x? 6666
�ా%ా 9ాడ� తన ¯�ంత�ాలమందు బయల;పరచబడవలsన" 9ా"" అడi
%Sంచున�� ఏ�ో అ�� ]#?రFగ	దురF. 7777 ధర4V#�ధ సంబంధ���న మర4మ	



ఇపuట-�³ �I\య�ేయ	చున`�� %ా", P��వరక; అడi%Sంచుచున`9ాడ�
మధ�నుం(f ¬Zి 9Eయబడ� వర�³ అడi%Sంచును. 8888 అప�(x ధర4V#�¥�
బయల;పరచబడ�ను. పKభ	9:ౖన P�సు తన T°ట-య�1ి#S�ేత 9ా"" సంహ#SంA
తన ఆగమన పK�ాశమ	�ేత Txశనమ	 �ేయ	ను. 9999 నhంచుచున`9ారF �xమ	
ర�fంప బడ�ట�?r సత�Vషయ���న 1LKమను అవలంëంపక ��P#S గనుక, 9ా#S
#ాక అబదz  Vషయ���న సమసN  బలమ	��ను, TxTxVధమ	లsౖన
సూచక�I\యల��ను, మహ�x�ర�మ	ల��ను 10101010 దు#§`J" ప�ట-C ంచు సమసN
¹సమ	��ను, నhంచుచున` 9ా#Sలk ¯ా�xను కనుపరచు బలమ	ను
అనుస#SంAయ	ండ�ను 11111111 ఇందు�ేత సత�మ	ను నమ4క దు#§`Jయందు
అ�ల�షగల 9ారందరFను h�ÔV¥� ��ందుట�?r, 12121212 అబదzమ	ను నమ	4నటB6
¹సమ	�ేయ	 శ�IN" �ేవ�డ� 9ా#S�I పంప�చుTx`డ�. 13131313 పKభ	వ�వలన
1LK!ంపబ(fన స�దరFల�#ా, ఆత4 !మ	4ను ప#S�దzపరచుటవలనను,
]రF సత�మ	ను నమ	4టవలనను, రmణ��ందుటక; �ేవ�డ� ఆ��నుం(f
!మ	4ను ఏరuరచు��T:ను గనుక �¤మ	 !మ	4నుబట-C  PQల6 ప�డ�ను
�ేవ�"�I కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంప బదుz ల���య	Tx`మ	. 14141414 ]#§ల�గ	న
ర�fంపబ(f మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN ±క� మ ©̈మను ��ందవలsన", ఆయన
మ� సు9ారN వలన !మ	4ను 1ి>�ెను. 15151515 �ాబట-C  స�దరFల�#ా, "ల;కడ%ా
ఉం(f మ� T°ట-మ�టవలనT:ౖనను మ� పJKక వలనT:ౖనను ]క; బ¢¥�ంపబ(fన
Vధులను �ేపటBC (f. 16161616 మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN ను, మనలను 1LK!ంA,
కృప�ేత "త����న ఆదరణయ	, �భ "#§mణయ	 అనుగ\ ©̈ంAన మన
తం(fKPQ�న �ేవ�డ�ను, 17171717 ] హృదయ మ	లను ఆద#SంA,



పKJస�x�ర�మందును పKJస�x�క� మందును !మ	4ను ZిÍ రపరచును %ాక.

2 2 2 2 ���� ెసqలaకయ	లక; 3ెసqలaకయ	లక; 3ెసqలaకయ	లక; 3ెసqలaకయ	లక; 3

1111 తpదక; స�దరFల�#ా, ]లk జరFగ	చున` పK�ారమ	 పKభ	వ�9ాక�మ	
�ఘÖమ	%ా 9ా�1ింA మ ©̈మ పరచబడ� "!తNమ	ను, 2222 �¤మ	 మ�రF� లsౖన
దుషCమనుషp�ల �ేJలkనుం(f త1ిuంపబడ� "!తNమ	ను, మ���రక;
�Kా #SÍంచు(f; VWా�సమ	 అంద#S�I ల�దు. 3333 అP�ే పKభ	వ� నమ4ద%Sన9ాడ�;
ఆయన !మ	4ను ZిÍ రపరA దుషCత�మ	నుం(f3 �ా�ాడ�ను. 4444 �¤మ	 ]క;
ఆజj®  1ించు9ాట-" ]రF �ేయ	చుTx`ర"య	, ఇక �ేయ	దు ర"య	
పKభ	వ�నందు !మ	4నుగ�#Sd నమ4కమ	 క>%S య	Tx`మ	. 5555
�ేవ�"యంద> 1LKమయ	 �×\సుN  చూ1ిన ఓరFuను ]క; కల;గ	నటB6  పKభ	వ� ]
హృదయమ	లను 1LK#³1ించును %ాక. 6666 స�దరFల�#ా, మ�వలన ��ం��న
బ¢ధన పK�ా రమ	�ాక అక\మమ	%ా నడ�చు��ను పKJ స�దరF" ±దwనుం(f
�¾ల%S��వలsన" మన పKభ	9:ౖన P�సు �×\సుN  1Lరట ]క; ఆజj® 1ించుచుTx`మ	.
7777 ఏల�గ	 మమ	4ను ��> నడ�చు��నవలsT° ]�³ �ె>య	ను. �¤మ	 ]
మధ�ను అక\మమ	%ా నడ�చు��నల�దు; 8888 ఎవ"±దwను ఉAతమ	%ా
ఆ}రమ	 ప�చుd��నల�దు; �¤మ	 ]లk ఎవ"�I" ´µరమ	%ా ఉండకcడద"
పKయ�సమ	��ను కషCమ	��ను #ాJKంబగళØ6  ప"�ేయ	చు yవనమ	 �ేZిJVు. 9999
]రF మమ	4ను ��> నడ�చు��నవలsన" మమ	4ను �¤మ	 మ���#S%ా
కనుపరచు��నుట�³ PÀల�గ	 �ేZిJVు %ా", మ�క;

అ¥��ారమ	ల�ద"�ేయల�దు. 10101010 మ#Sయ	 �¤మ	 ] ±దw  ఉన`ప�డ�--



ఎవ(ైనను ప"�ేయ TUల6 " PQడల 9ాడ� ´¢జనమ	 �ేయకcడద" ]క; ఆజj®
1ింAJVు గ�x. 11111111 ]లk��ందరF ఏ ప"య	 �ేయక పరFలజo>�I ��వ�చు,
అక\మమ	%ా నడ�చు��నుచుTx`ర" VనుచుTx`మ	. 12121212 అట-C9ారF T:మ4��%ా
ప" �ేయ	చు, ¯�ంతమ	%ా సం�ా��ంచు��"న ఆ}రమ	 భ	�ంపవలsన" మన
పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  1Lరట 9ా#S" ఆజj® ప�ర�కమ	%ా ¼̈చd#SంచుచుTx`మ	. 13131313
స�దరF ల�#ా, ]#?r�ే �¤ల;�ేయ	టలk Vసుకవదుw . 14141414 ఈ పJKక
మ�లమ	%ా �¤మ	 �ె1ిuన మ�టక; ఎవ(ైనను లkబడ" PQడల అత""
క"12ట-C , అతడ� Zిగ	¶ పడ� "!తNమ	 అత"�� ¯ాంగత�మ	 �ేయక;(f. 15151515
అPనను అత"" శతpK వ�%ా ´µVంపక స�దరF"%ా ´µVంA బ	��z  �ెప�(f.
16161616 సమ�¥xనకరNయగ	 పKభ	వ� �xTE PQల6 ప�డ�ను పKJ Vధమ	�ేతను ]క;
సమ�¥xనమ	 అనుగ\ ©̈ంచును %ాక. పKభ	వ� ]కంద#S�I ��(ైయ	ండ�ను %ాక.
17171717 �êలను TEను Tx �ే9Kా త�� వందనమ" 9Kా య	 చుTx`ను; పKJ
పJKకయందును అ�ే గ	రFతp, TEను 9Kా య	ట ఈల�%³. 18181818 మన పKభ	9:ౖన
P�సు�×\సుN  కృప ]కంద#S�I ��(ై య	ండ�ను %ాక.

1 J¹J�I 11 J¹J�I 11 J¹J�I 11 J¹J�I 1

1111 మన రmక;(ైన �ేవ�"±క�య	 మన "#§mణPQ�న �×\సుN P�సు±క�య	
ఆజ®పK�ారమ	 �×\సుN P�సు ±క� అ��సNల;(ైన �êల;, 2222 VWా�సమ	నుబట-C  Tx
"జ ���న క;మ�రFడగ	 J¹J�I �భమ" �ె1ిu 9Kా య	న��. తం(fKPQ�న
�ేవ�"నుం(fయ	 మన పKభ	9:ౖన �×\సుN P�సు నుం(fయ	 కృపయ	 క"కరమ	ను
సమ�¥xనమ	ను క; కల;గ	ను %ాక. 3333 TEను మ�Zి�ో"యక; 9:ళØ6 చుండ%ా



సత�మ	నక; �న`���న బ¢ధ �ేయవదw"య	, కలuTxకథల;ను !తమ	 ల�"
వంWావళØల;ను, 4444 VWా�ససంబంధ���న �ేవ�" P�#ాu టB�� �ాక
V9ాదమ	ల��TE సంబంధమ	 క>%Sయ	న`V గనుక, 9ాట-" లm�12టCవదw"య	,
��ంద#S�I ఆజj® 1ించు టక; వ� ఎÓ2సులk ">Aయ	ండవలsన" "ను` ¼̈చd
#SంAన పK�ారమ	 ఇప�డ�ను ¼̈చd#SంచుచుTx`ను. 5555 ఉప�ేశ¯ార�¤దన%ా,
పVతK హృదయమ	నుం(fయ	, మంA మన¯ాq�fనుం(fయ	, "ష�పట���న
VWా�సమ	 నుం(fయ	 కల;గ	 1LKమP�. 6666 ��ందరF �ట-" మ�ను��"
�¾ల%S��P, �xమ	 �ెప�9ాట-T:ౖనను, 7777 "శdయ���నటBC  ర�� f%ా
పల;క;9ాట-T:ౖనను గ\ ©̈ంపక ��Pనను ధర4Wా¯�N  ప�ేశక;లsౖ య	ండ%�#S
V� పKãజన���న మ	చdటలక; J#S%S#S. 8888 అPనను �\మంతpడగ	 �ేవ�డ�
Txక; అపu%SంAన ఆయన మ ©̈మగల సు9ారNపK�ారమ	, 9999 ధర4WాసN �మ	
ధర4V#�ధులక;ను అV¥ేయ	లక;ను భ�IN ß̈నులక;ను �ా1ిషpC లక;ను
అపVతpK లక;ను మతదూష క;లక;ను 1ితృహంతక;లక;ను
మ�తృహంతక;లక;ను నర హంతక;లక;ను వ���xరFలక;ను
ప�రFషసంãగ	లక;ను మనుష� �bరFలక;ను అబ��z క;లక;ను
అపKమ�ణÝక;లక;ను, 10101010 ©̈తబ¢ధక; V#�¥�PQ�న9ాడ� మ#S ఎవ(ైనను ఉం(fన
PQడల, అట-C9ా"�I" "య!ంపబ(ెను%ా", 11111111 Jమంతp"�I
"య!ంపబడల�ద" PQవ(ైనను ఎ#S%S, ధ#ా4నుకcలమ	%ా �x""
ఉపã%SంAనPQడల ధర4WాసN �మ	 �¤లsౖనద" మన��రFగ	దుమ	. 12121212 
ప�ర�మ	 దూషక;డను ©̈ంసక;డను }"కరFడT:ౖన నను`, తన ప#Sచర�క;
"య!ంA నమ4క���న 9ా"%ా ఎంAనందుక;, 13131313 నను` బలపరAన మన



పKభ	9:ౖన �×\సుN  P�సుక; కృతà® డT:ౖ య	Tx`ను. �ె>యక అVWా�సమ	 వలన
�ేZిJ" గనుక క"క#Sంపబ(fJ". 14141414 మ#Sయ	 మన పKభ	వ�±క� కృపయ	,
�×\సుN  P�సునందున` VWా� సమ	ను 1LKమయ	, అత�¥�కమ	%ా VసN #Sం�ెను. 15151515 
�ాప�లను ర�fంచుటక; �×\సుN P�సు లkకమ	నక; వ�ెdనను 9ాక�మ	
నమ4త%Sన��య	 ప�#ాÞ ం%§�ారమ	నక; ãగ� ���న��య	T:ౖ య	న`��. అట-C
9ా#Sలk TEను పK¥xనుడను. 16161616 అPనను "త�yవమ	 "!తNమ	 తనను
Vశ�Zింప బ¢వ�9ా#S�I TEను మ���#S%ా ఉండ�ల�గ	న P�సు�×\సుN  తన ప�రÞ���న
�ºర �Wాంతమ	ను ఆ పK¥xన�ా1ిT:ౖన Txయందు కనుపరచునటB6  TEను
క"క#Sంపబ(fJ". 17171717 సకల య	గమ	లలk #ాజ?ౖయ	ం(f, అmయ	డ�ను అదృ
��డ�నగ	 అ���¬య �ేవ�"�I ఘనతయ	 మ ©̈మయ	 య	గయ	గమ	ల;
కల;గ	ను %ాక. ఆ�¤í . 18181818 Tx క;మ�రFడ�9:ౖన J¹¬, వ� VWా�సమ	ను
మంA మన¯ాq�fయ	 క>%Sన9ాడ9:ౖ, "ను`గ�#Sd మ	ందు%ా �ెపuబ(fన
పKవచనమ	ల ��ప�న ఈ మంA ��#ాటమ	 ��#ాడవలsన" 9ాట-"బట-C  PÀ
ఆజ®ను క; అపu%SంచుచుTx`ను. 19191919 అట-C  మన¯ాq�f" ��ందరF ��K Zి9EZి,
VWా�సVషయ��� ఓడ బదwలsౖ ��Pన9ా#Sవలs �ె(fయ	Tx`రF. 20202020 9ా#Sలk
హÑ��T:ౖయ	ను అలsకqందుK ను ఉTx`రF; �రF దూÌింపక;ండ h�fంపబడ�ట�?r
�#S" ¯ా�xనునక; అపu%SంAJ".

1 J¹J�I 21 J¹J�I 21 J¹J�I 21 J¹J�I 2

1111 మనమ	 సంప�రÞభ�INయ	 మ�న�తయ	 క>%S, T:మ4�� %ాను సుఖమ	%ాను
బKదుక; "!తNమ	, అ"`ట-కంటM మ	ఖ�మ	%ా మనుషp�లంద#S��రక;ను 2222



#ాàల��రక;ను అ¥��ారFలంద#S��రక;ను Vజj® పనమ	ల;ను �Kా రÍనల;ను
య�చనల;ను కృతజ®�xసుN తpల;ను �ేయవలsన" ¼̈చd #SంచుచుTx`ను. 3333 ఇ��
మంA��య	 మన రmక;డగ	 �ేవ�" దృÌిC �I అనుకcల���న��య	T:ౖ య	న`��.
4444 ఆయన, మనుషp�లందరF రmణ��ం�� సత�మ	నుగ�#Sdన
అనుభవజj® నమ	గల9ా#?r య	ండవలsన" PచûPంచు చుTx`డ�. 5555
�ేవ�(ొక�(ే, �ేవ�"�I" నరFలక;ను మధ� వ#SNయ	 ఒక�(ే; ఆయన
�×\సుN P�సను నరFడ�. 6666 ఈయన అంద#S��రక; V¹చన క\యధనమ	%ా
తను`�xTE సమ#Suంచు��T:ను. �º""గ�#Sdన ¯ాm�మ	 య	కN
�ాలమ	లయందు ఇయ�బడ�ను. 7777 ఈ ¯ాm�!చుdట�?r TEను
పKకట-ంచు9ాడను%ాను, అ��సNల;డను%ాను, VWా�స సత�మ	ల Vషయమ	లk
అన�జనులక; బ¢ధక;డను %ాను "య!ంపబ(fJ". TEను సత��¤
�ెప�చుTx`ను, అబదzమ�డ�టల�దు. 8888 �ావ�న పKJసÍలమందును ప�రFషpల;
�Åపమ	ను సంశయమ	ను ల�"9ా#?r, పVతK���న �ేతpలsJN  �Kా రÍన �ేయవలsన"
�ÅరFచుTx`ను. 9999 మ#Sయ	 ZీN �ల;ను అణ	క;వయ	 స�సÍబ	��zయ	 గల9ా#?r
య	ం(f, తగ	మ�తKప� వసN �మ	ల �ేతTE%ా" జడల��T:ౖనను బం%ారమ	��T:ౖనను
మ	త� మ	ల��T:ౖనను !గ	ల 9:లగల వసN �మ	ల��T:ౖనను అలం క#Sంచు��నక,
10101010 �ైవభ�INగల9ారమ" �ెప���ను ZీN �లక; త%SనటBC %ా సì �I\యల�ేత తమ	4ను
�xమ	 అలంక#Sంచు ��నవలsను. 11111111 ZీN �ల; మ�నమ	%ా ఉం(f, సంప�రÞ V¥ే
యత�� TEరFd��నవలsను. 12121212 ZీN � మ�నమ	%ా ఉండవలZిన�ే%ా",
ఉప�ేhంచుట�?rనను, ప�రFషp"]ద అ¥� �ారమ	 �ేయ	ట�?rనను ఆ��క;
Z2లVయ�ను. 13131313 nదట ఆ�xమ	ను తరF9ాత హవ�య	ను "#S4ంపబ(f#S



�ా#ా? 14141414 మ#Sయ	 ఆ�xమ	 ¹సపరచబడల�దు %ా", ZీN � ¹స పరచబ(f
అప#ాధమ	లk ప(ెను. 15151515 అPనను 9ారF స�సÍబ	��z క>%S, VWా�స1LKమ
ప#S�దzతలయందు "ల; కడ%ా ఉం(fనPQడల h�పKసూJ�x�#ా ఆ�� ర�fంప
బడ�ను.

1 J¹J�I 31 J¹J�I 31 J¹J�I 31 J¹J�I 3

1111 ఎవ(ైనను అధ�mపదV" ఆhంAనPQడల అట-C9ాడ� �ొడiప""
అ1L�fంచుచుTx`డను మ�ట నమ4ద%Sన��. 2222 అధ�{డగ	9ాడ�
"ం�xర ©̈తpడ�ను, ఏకప¬` ప�రFషp డ�ను, !�xనుభవ�డ�ను,
స�సÍబ	��z గల9ాడ�ను, మ#ా� దసుÍ డ�ను, అJ� �1ిKయ	డ�ను,
బ¢¥�ంపత%Sన9ాడ�T:ౖ య	ం(f, 3333 మద��ా"య	 ��టBC 9ాడ�ను�ాక, ¯ాJ�
క;డ�ను, జగడమ�డ"9ాడ�ను, ధTx1Lmల�"9ాడ�T:ౖ, 4444 సంప�రÞమ�న�త క>%S
తన 1ిల6 లను ¯ా�¥ºనపరచు��నుచు, తన Pంట-9ా#S" బµగ	%ా ఏల;9ాడ�T:ౖ
య	ండవలsను. 5555 ఎవ(ైనను తన Pంట-9ా#S" ఏలTEరక ��PనPQడల అతడ�
�ేవ�" సంఘమ	ను ఏల�గ	 �ా>ంచును? 6666 అతడ� గ#ా�ంధు(ై అప9ా���I
క>%Sన h�ÔV¥��I లkబడక;ండ� నటB6  ��\ తN %ా �ే#Sన9ా(ై య	ండకcడదు. 7777
మ#Sయ	 అతడ� "ంద�ాలsౖ అప9ా�� ఉ#Sలk ప(f��క;ండ�నటB6  సంఘమ	నక;
9:ల;పట-9ా#S�ేత మంA ¯ాm�మ	 ��ం��న 9ా(ైయ	ండవలsను. 8888 ఆల�గ	నTE
ప#S�xరక;ల; మ�ను�లsౖ య	ం(f, ���మనసు�ల;ను, !గ	ల
మద��ాTxసక;N ల;ను, దు#ా6 భమ	 న 1L�fంచు9ారFT:ౖయ	ండక 9999
VWా�సమర4మ	ను పVతK���న మన¯ాq�f�� %?r��ను9ా#?r య	ండవలsను. 10101010



మ#Sయ	 9ారF nదట ప#§�fంపబడవలsను; తరF9ాత 9ారF అ"ందు�లsౖ�ే
ప#S�xరక;ల;%ా ఉండవచుdను. 11111111 అటBవలs ప#Sచర��ేయ	 ZీN �ల;ను మ�ను�లsౖ3
��ం(ెమ	ల; �ెపu"9ారFను,4 !�xను భవమ	గల9ారFను, అ"` Vషయ
మ	లలk నమ4క���న9ారFT:ౖ య	ండవలsను. 12121212 ప#S�xరక;ల; ఏకప¬`
ప�రFషpల;ను, తమ 1ిల6 లను తమ Pంట-9ా#S" బµగ	%ా ఏల;9ారFT:ౖ
య	ండవలsను. 13131313 ప#S�xరక;లsౖయ	ం(f ఆ ప"" బµగ	%ా T:ర9E#Sdన9ారF మంA
పదV" సం�ా��ంచు��" �×\సుN P�సునంద> VWా�సమందు బహÑ ¥ైర�మ	
గల9ారగ	దురF. 14141414 �ఘÖమ	%ా ±దwక; వతpN న" "#§�fంచుచుTx`ను; 15151515
అPనను TEను ఆలస�మ	�ేZినPQడల �ేవ�" మం��ర మ	లk, అన%ా
yవమ	గల �ేవ�" సంఘమ	లk, జనుల�ల�గ	 పKవ#SNంపవలsT° అ�� క;

�ె>యవలsన" PÀ సంగతpలను క; 9Kా ¸ 16161616 "#ా �³పమ	%ా �ైవభ�IN"
గ�#Sdన మర4మ	 %tపu�ైయ	న`��;ఆయన సశ#§రFడ�%ా
పKత�{డPQ�ను.ఆత4Vషయమ	న JపరFడ" ¬రFuTUం�ెను�ేవదూతలక;
కనబ(ెను రmక;డ" జనమ	లలk పKకట-ంపబ(ెను లkకమందు నమ4బ(ెను
ఆ#�హణ	(ై �ేజoమయ	డPQ�ను.

1 J¹J�I 41 J¹J�I 41 J¹J�I 41 J¹J�I 4

1111 అP�ే కడవ#S ��నమ	లలk ��ందరF అబ��zక;ల 9Eష¥xరణవలన ¹సపరచు
ఆత4లయందును 2222 దయ�మ	ల బ¢ధయందును లm�మ	ంA, VWా�స
భKషpC లగ	దుర" ఆత4 �ేట%ా �ెప�చుTx`డ�. 3333 ఆ అబ��z క;ల;, 9ాత 9Eయబ(fన
మన¯ాq�fగల9ా#?r, V9ాహమ	"ÌL¥�ంచుచు, సత�Vషయ���



అనుభవజj® నమ	గల VWా�సుల; కృతజ® �xసుN తpల;
�ె>6 ంAప�చుd��ను"!తNమ	 �ేవ�డ� సృ�ంAన ఆ}రవసుN వ�లను ��"`ట-"
Jనుట మ�నవలsన" �ెప� చుందురF. 4444 �ేవ�డ� సృ�ంAన పKJ వసుN వ�ను
మంA��. కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంA ప�చుd��"నPQడల ఏ��య	
"ÌL¥�ంపత%Sన�� �ాదు; 5555 ఏలయన%ా అ�� �ేవ�" 9ాక�మ	 వలనను
�Kా రÍనవలనను పVతKపరచ బడ�చున`��. 6666 ఈ సంగతpలను స�దరFలక;
Vవ#SంAనPQడల,వ� అనుస#Sంచుచు వAdన VWా�స సుబ¢ధ సంబంధ���న
9ాక�మ	ల�ేత 12ం�ారFచు �×\సుN P�సునక; మంA ప#S�xరక;డ9:ౖ య	ందువ�. 7777
అపVతKమ	లsౖన మ	సలమ4 మ	చdటలను Vస#SèంA, �ేవభ�IN Vషయమ	లk
క; 9E ¯ాధకమ	 �ేZి��నుమ	. 8888 శ#§ర సంబంధ���న ¯ాధకమ	
��ం�ెమ	మటBC �³ పKãజనకరమవ�ను %ా" �ైవభ�INPపuట- yవమ	
Vషయమ	లkను #ాబ¢వ� yవమ	 Vషయమ	లkను 9ా%ాw నమ	��
కc(fన�ైనందున అ�� అ"` Vషయమ	లలk పKãజనకరమవ�ను. 9999 ఈ
9ాక�మ	 నమ4ద%Sన��య	 ప�#ాÞ ం%§�ారమ	నక; ãగ� మ	T:ౖయ	న`��. 10101010
మనుషp�లకంద#S�I రmక;డ�ను, మ#S VW షమ	%ా VWా�సులక; రmక;డ�T:ౖన
yవమ	గల �ేవ�" యందు మనమ	 "#§mణనుంAయ	Tx`మ	 గనుక ఇందు
"!తNమ	 పKయ�సమ	�� �ాటBపడ�చుTx`మ	. 11111111 ఈ సంగతpల Txజj® 1ింA

బ¢¥�ంచుమ	. 12121212  ¸°వనమ	నుబట-C  ఎవడ�ను "ను` తృణ÷క#Sంప"య�క;మ	
%ా", మ�టలkను, పKవరNనలkను, 1LKమలkను, VWా�సమ	లkను, పVతKతలkను,
VWా�సులక; మ���#S%ా ఉండ�మ	. 13131313 TEను వచుdవరక; చదువ�టయందును,

¼̈చd#Sంచుటయందును, బ¢¥�ంచుటయందును జjగ\తN %ా ఉండ�మ	. 14141414 12దwల;



హసN"�³పణమ	�ేయ%ా పKవచనమ�లమ	న క; అనుగ\ ©̈ంపబ(f లk ఉన`
వరమ	ను అలm�మ	 �ేయక;మ	. 15151515  అ�వృ��z  అంద#S�I �ేట%ా కనబడ�
"!తNమ	 �ట-" మనస�#Sంచుమ	, �ట-యం�ే ¯ాధకమ	 �ేZి��నుమ	. 16161616
"ను`గ�#Sdయ	  బ¢ధను గ�#Sdయ	 జjగ\తN  క>%Sయ	ండ�మ	, �ట-లk
"ల;కడ%ా ఉండ�మ	; �ల�గ	�ేZి "ను`ను  బ¢ధ Vను9ా#S"
ర�fంచు��ందువ�.

1 J¹J�I 51 J¹J�I 51 J¹J�I 51 J¹J�I 5

1111 వృదుz " గ��w ంపక తం(fK%ా ´µVంA అత" ¼̈చd #Sంచుమ	. 2222 అన`దమ	4ల"

¸°వనులను, తల;6 ల" వృదz  ZీN �లను, అక��ెలs6 ండK" ప�రÞపVతKత�� ¸°వనZీN �లను
¼̈చd#Sంచుమ	. 3333 "జమ	%ా అTxథలsౖన Vధవ#ాండKను సTx4"ంప�మ	. 4444

అP�ే ఏ Vధవ#ా>�?rనను 1ిల6 ల; %ా" మనుమల; %ా" య	ం(fన PQడల,
�రF nదట తమ Pంట-9ా#SPQడల భ�IN కనుపరచుటక;ను, తమ
త>దండ�K లక; పKతp�ప�ారమ	 �ేయ	టక; 5555 అP�ే "జమ	%ా అTxథPQ�న
Vధవ#ాల; ఏ�ా�IPQ� య	ం(f, �ేవ�"]దTE తన "#§mణనుంచు��", Vజj® ప
నలయందును �Kా రÍనలయందును #³Pంబగల; "ల;కడ%ా ఉండ�ను. 6666
సుఖ´¢గమ	లయందు పKవ#SNంచున�� బKదుక; చుం(fయ	 చAdన�ైయ	ండ�ను. 7777
9ారF "ం�xర ©̈తpలsౖ య	ండ�నటB6  ఈల�గ	 ఆజj® 1ించుమ	. 8888 ఎవ(ైనను
స��×య	లను, VW షమ	%ా తన Pంట-9ా#S", సంర�fంపక ��PనPQడల 9ాడ�
VWా�స�x�గమ	 �ేZిన9ా(ై అVWా�Zికన` �ెడi9ా(ై య	ండ�ను. 9999 అరFవ��
ఏండ6  కంటM తక;�వవయసుq ల�క, ఒక� ప�రFషp"�³ ´µర�PQ�, 10101010 సì �I\యలక;



1LరF��ం��న Vధవ#ాల; 1ిల6 లను 12ంA, పర�ే�లక; అJథ�!Ad, ప#S�దుz ల
�ాదమ	ల; క(f%S, శ\మపడ�9ా#S�I స}యమ	�ేZి, పKJ స�x�ర�మ	�ేయ

బ�ను��"న�ై�ే ఆ��ను Vధవ#ాండK లsక�లk �ేరdవచుdను. 11111111 ¸°వనసుÍ లsౖన
Vధవ #ాండKను లsక�లk �ేరdవదుw ; 12121212 9ారF �×\సుN నక; V#�ధమ	%ా
"రంక;శలsౖనప�డ� తమ nదట- VWా�సమ	ను వదల;��"రను
¬రFu��ం��న9ా#?r 12ం(x6 డ%�రFదురF. 13131313 మ#Sయ	 9ారF ఇంట-ంట
JరFగ	ల�డ�చు, బదzక;#ాం డKగ	టక; మ�తK�¤%ాక, ఆడ#ా" మ�టల�డ�చు,
వదరF బ¢తpల;ను పరFలజo>�I ��వ�9ారFనగ	టక;ను TEరFd ��ందురF. 14141414

�ాబట-C  ¸°వన ZీN �ల; V9ాహమ	 �ేZి��" 1ిల6 లను క" గృహప#S�ాలన
జ#S%Sంచుచు, "ం��ంచుటక; V#�¥��I అవ�ాశ!య�క;ండవలsన" �ÅరF
చుTx`ను. 15151515 ఇంతక;మ	ం�ే ��ందరF ��K వనుం(f �¾ల%S ��P ¯ా�xనును
9:ంబ(fంAన9ా#?r#S. 16161616 VWా�సు#ాలsౖన P� ZీN � PంటT:ౖనను
Vధవ#ాండ�K ం(fనPQడల, సంఘమ	 "జమ	%ా అTxథలsౖన Vధవ#ాండKక;
స}యమ	 �ేయ	ట�?r �x"]ద ´µరమ	ల�క;ండ ఆ��P� �#S�I స}యమ	
�ేయవలsను. 17171717 బµగ	%ా �ాలన�ేయ	 12దwలను, VW షమ	%ా 9ాక� మందును
ఉప�ేశమందును పKయ�సపడ�9ా#S", #?ట-C ంప� సTx4నమ	నక; �ాతpK లను%ా
ఎంచవలsను. 18181818 ఇందుక; నూ#?d(f PQదుw  మ�J�I Aక�మ	 9Eయవదుw  అ"
ల�ఖనమ	 �ెప�చున`��. 19191919 మ#Sయ	 ప"9ాడ� తన yతమ	నక; �ాతpK డ�
ఇదwరF మ	గ	¶ రF ¯ా{ల;ంటäTE%ా" 12దw]ద �ో�ా #�పణ అం%§క#Sంపక;మ	 20202020
ఇతరFల; భయపడ�"!తNమ	 �ాపమ	 �ేయ	9ా#S" అంద#SPQదుట
గ��w ంప�మ	. 21212121 V#�ధ బ	��z��T:ౖనను పm�ాతమ	��T:ౖనను ఏ!య	�ేయక,



TEను �ె1ిuన ఈ సంగతpలను %?r��నవలsన" �ేవ�" PQదుటను, �×\సుN P�సు
ఎదుటను, ఏరuరచబ(fన �ేవ దూతలPQదుటను క; ఆనబ¿టBC చుTx`ను. 22222222
త�రప(f PQవ"]దT:ౖనను హసN"�³పణమ	 �ేయక;మ	. పరFల�ాప మ	లలk
�ా>9ాడ9:ౖ య	ండక;మ	. వ� పVతpK డవ�%ా ఉండ�నటB6  చూచు��నుమ	. 23232323
ఇక]దట æï6 �xK గక  కడ�ప� జబ	Ë"!తNమ	ను తరచు%ా వచుd
బల ß̈నతల �Åసరమ	ను �xK �Ôరసమ	 ��ం�ెమ	%ా ప�చుd��నుమ	. 24242424 ��ంద#S
�ాపమ	ల; �ేట%ా బయల;ప(f Tx�యప� ¬రFuనక; మ	ందు%ా
నడ�చుచున`V, మ#S��ంద#S �ాప మ	ల; 9ా#S9:ంట 9:ళØ6 చున`V. 25252525 అటBవలs
మంA�ార�మ	ల; �ేట%ా బయల;పడ�చున`V, బయల;పడ"V �xచబడTEరవ�.

1 J¹J�I 61 J¹J�I 61 J¹J�I 61 J¹J�I 6

1111 �ేవ�" Txమమ	ను ఆయన బ¢ధయ	 దూÌింపబడ క;ండ�నటB6  �xసత�మను
�ా(f�I\ంద ఉన`9ారందరFను, తమ యజమ�నుల; ప�రÞ���న ఘనతక;
�ాతpK ల" PQంచ వలsను. 2222 VWా�సులsౖన యజమ�నుల;గల �xసుల; తమ
యజమ�నుల; స�దరFల" 9ా#S" తృణ÷క#Sంపక, తమ ZL9ాఫలమ	
��ందు9ారF VWా�సుల;ను 1ిKయ	ల;T:ౖ య	Tx`ర" మ#S PQక;�వ%ా 9ా#S�I
ZLవ�ేయవలsను; ఈ సంగతpల; బ¢¥�ంచుచు 9ా#S" ¼̈చd#Sంచుమ	. 3333
ఎవ(ైనను మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN ±క� ©̈త 9ాక�మ	లను �ైవభ�IN�I
అనుగ	ణ����న బ¢ధను అం%§క #Sంపక, �న`���నబ¢ధనుప�ేhంAనPQడల 4444
9ా(ే!య	 ఎరFగక తర�మ	లనుగ�#Sdయ	 9ా%ా�దమ	లను గ�#Sdయ	
వ�రÍమ	%ా పKయ�సపడ�చు గ#ా�ంధుడగ	ను. �ట-మ�లమ	%ా అసూయ



కలహమ	 దూషణల; దురను మ�నమ	ల;ను, 5555 �ె(f��Pన మనసుqక>%S
సత� ß̈నులsౖ �ైవభ�IN ల�భ¯ాధనమను��ను మనుషp�ల వ�రÍV9ాదమ	ల;ను
కల;గ	చున`V. 6666 సంతpÌిC  స ©̈త���న �ైవభ�IN %tపuల�భ¯ాధన��� య	న`��. 7777
మన]లkకమ	లk"�I ఏ!య	 �ేల�దు, �º"లkనుం(f ఏ!య	 ¬Zి��"
��ల�మ	. 8888 �ా%ా అన`వసN �మ	ల; గల9ార��� య	ం(f 9ాట-��
తృ1ిN ��ం��య	ందమ	. 9999 ధనవంతpలగ	టక; అ1L�fంచు 9ారF Wóధనలkను,
ఉ#Sలkను, అV9Eక య	కNమ	ల;ను }"కరమ	ల;T:ౖన అTEక దు#ాశలలkను
పడ�దురF. అట-CV మనుషp�లను నషCమ	లkను Txశనమ	లkను
మ	ంA9Eయ	ను. 10101010 ఎందుకన%ా ధTx1LmసమసN���న �×డ�లక; మ�లమ	;
��ందరF �x"" ఆhంA VWా�సమ	నుం(f �¾ల%S��P TxTxబµధల�� తమ	4ను
�x�¤ ��డ�చు��"#S. 11111111 �ైవజను(x, 9:ౖ�ే �ట-V Vస#SèంA, J" భ�IN"
VWా�సమ	ను 1LKమను ఓరFuను ¯ాJ�కమ	ను సం�ా ��ంచు��నుటక;
పKయ�సపడ�మ	. 12121212 VWా�ససంబంధ���న మంA ��#ాటమ	 ��#ాడ�మ	,
"త�yవమ	ను �ేపటBC మ	. �x" ��ందుటక; వ� 1ిల;వబ(f అTEక
¯ా{లPQదుట మంA ఒప��Åల; ఒప���ంట-V. 13131313 సమసNమ	నక; y9ా
¥xరక;(ైన �ేవ�" PQదుటను, ��ంJ1ిల�తpTUదw  ¥ైర� మ	%ా ఒప���"
¯ాm�!Adన �×\సుN P�సు ఎదుటను, 14141414 మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  పKత�mమగ	
వరక; వ� "ష�ళంకమ	%ాను అ"ంద�మ	%ాను ఈ ఆజ®ను %?r��న వలsన" క;
ఆజj® 1ించుచుTx`ను. 15151515 �\మంతpడ�ను అ���¬య	డ�నగ	 స#ా�¥�పJ
య	కN�ాలమ	లయందు ఆ పKత�mతను కనుపరచును. ఆ స#ా�¥�పJ #ాàలక;
#ాàను పKభ	వ�లక; పKభ	వ�T:ౖ య	Tx`డ�. 16161616 స]1ింప#ా" �ేజసుqలk



ఆయన మ�తK�¤ వZించుచు అమరత� మ	గల9ా(ైయ	Tx`డ�. మనుషp�లలk
ఎవడ�ను ఆయనను చూడల�దు, ఎవడ�ను చూడTEరడ�; ఆయనక; ఘనతయ	
Wాశ�త���న పK´µవమ	ను క>%Sయ	ండ�ను %ాక. ఆ�¤í . 17171717 ఇహమందు
ధనవంతpలsౖన9ారF గ#S�షpC ల; �ాక, అZిÍ ర���న ధనమ	నందు
న!్మకయ	ంచక,సుఖమ	%ా అనుభ Vంచుటక; సమసNమ	ను మనక;
¥x#ాళమ	గ దయ �ేయ	 �ేవ�"యం�ే న!్మకయ	ంచుడ" ఆజj® 1ించుమ	.
18181818 9ారF 9ాసNవ���న yవమ	ను సం�ా��ంచు��ను "!తNమ	, #ాబ¢వ�
�ాలమ	నక; మంA ప�Tx�� తమ��రక; 9EZి ��నుచు, �¤ల;�ేయ	9ారFను, 19191919
సì �I\యల; అను ధనమ	 గల9ారFను, ఔ�xర�మ	గల9ారFను, తమ ధనమ	లk
ఇతరFలక; �ా>చుd9ారFT:ౖ య	ండవలsన" 9ా#S�I ఆజj®  1ించుమ	. 20202020 ఓ
J¹J, క; అపu%Sంపబ(fన�x"" �ా�ా(f, అప VతK���న వట-C  మ�టలక;ను,
జj® నమ" అబదzమ	%ా �ెపuబ(fన Vప#§త9ాదమ	లక;ను దూరమ	%ా
ఉండ�మ	. 21212121 ఆ Vషయమ	లk పK�ణ	లమ" ��ందరను��" VWా�స Vష
యమ	 త1ిu��P#S. కృప ]క; ��(ైయ	ండ�ను%ాక.
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1111 �×\సుN  P�సునందున` yవమ	నుగ�#Sdన 9ా%ాw నమ	ను బట-C  �ేవ�"
AతNమ	వలన �×\సుN P�సు అ��సNల;(ైన �êల; 1ిKయక;మ�రFడగ	 J¹J�I
�భమ" �ె1ిu 9Kా య	 న��. 2222 తం(fKPQ�న �ేవ�"నుం(fయ	 మన పKభ	9:ౖన
�×\సుN P�సునుం(fయ	 కృపయ	 క"కరమ	ను సమ�¥xన మ	ను కల;గ	ను %ాక.
3333 Tx �Kా రÍనలయందు ఎడ�ెగక "ను` జj® పకమ	 �ేZి��నుచు,  క`ళ6ను



తలచు��", Txక; సంప�#ాÞ  నందమ	 కల;గ	ట�?r "ను` చూడవలsన"
#³Pంబగల; అ1L�fంచుచు, 4444 యందున` "ష�పట���న VWా�సమ	ను
జj® పకమ	 �ేZి��", Tx 1ితp#ా�xరపK�ారమ	 "ర4ల���న మన¯ాq�f�� TEను
ZLVంచుచున` �ేవ�"PQడల కృతà®  డT:ౖ య	Tx`ను. 5555 ఆ VWా�సమ	 nదట
 అవ�PQ�న లkPలkను  త>6PQ�న య	�³లkను వZిం�ెను, అ�� యందు
సహవZించుచున`ద" TEను ర�� f%ా నమ	4 చుTx`ను. 6666 ఆ Á̈తpవ��ేత Tx
హసN"�³పణమ	వలన క; క>%Sన �ేవ�" కృ�ావరమ	 పKజ�>ంప �ేయవలsన"
క; జj® పకమ	 �ేయ	చుTx`ను. 7777 �ేవ�డ� మనక; శ�INయ	 1LKమయ	, ఇం��Kయ
"గ\హమ	నుగల ఆత4TE P�ెdను %ా" 1ి#S�Iతనమ	గల ఆత4 "య�ల�దు. 8888
�ాబట-C  వ� మన పKభ	వ� Vషయ���న ¯ాm�మ	ను గ�#SdPQ�నను, ఆయన
ఖ?��ºT:ౖన నను`గ�#SdPQ�నను Zిగ	¶ పడక, �ేవ�" శ�IN"బట-C  సు9ారN"!తN���న
శ\మ�నుభవమ	లk �ా>9ాడ9:ౖ య	ండ�మ	. 9999 మన �I\యలనుబట-C  �ాక తన
స��×య సంకలuమ	ను బట-Cయ	, అTx���ాలమ	నTE �×\సుN P�సునందు మనక;
అనుగ\ ©̈ంపబ(fన��య	, 10101010 �×\సుN  P�సను మన రmక;" పKత�mతవలన
బయల;పరచబ(f న��య	T:ౖన తన కృపనుబట-Cయ	, మనలను ర�fంA
ప#S�దz���న 1ిల;ప��� ఆయన మనలను 1ి>�ెను. ఆ �×\సుN P�సు,
మరణమ	ను "రరÍకమ	 �ేZి yవమ	ను అmయతను సు9ారNవలన
9:ల;గ	లk"�I �ె�ెdను. 11111111 ఆ సు9ారN Vషయమ	లk TEను పKకట-ంచు9ాడను%ాను
అ��సNల;డను%ాను, బ¢ధక;డను%ాను, "య!ంపబ(f J". 12121212 ఆ Á̈తpవ��ేత
ఈ శ\మలను అనుభVంచుచుTx`ను %ా", TEను న!్మన9ా" ఎరFగ	దును
గనుక Zిగ	¶ పడను; TEను ఆయనక; అపu%SంAన�x"" #ాబ¢వ� చున` ఆ



��నమ	వరక; ఆయన �ా�ాడగలడ" ర�� f%ా నమ	4��నుచుTx`ను. 13131313
�×\సుN P�సునందుంచవలZిన VWా�స 1LKమల; క>%Sన9ాడ9:ౖ, వ� Txవలన V"న

©̈త9ాక� పKమ�ణమ	ను %?r��నుమ	; 14141414 క; అపu%Sంపబ(fన ఆ మంA
ప�xరÍమ	ను మనలk "వZించు ప#S��xz త4వలన �ా�ాడ�మ	. 15151515 ఆZియలk"
9ారందరF నను` V(fA��Pరను సంగJ  9:రFగ	దువ�; 9ా#Sలk ఫ�%?ల;6

¼̈#t4%?TE అను9ా రFTx`రF. 16161616 పKభ	వ� ఒTEZిâ�రF ఇంట-9ా#Sయందు క"కరమ	
చూప�ను%ాక. 17171717 అతడ� #�మ�క; వAdనప�డ� Tx సం�?ళ6నుగ�#Sd Zిగ	¶ పడక
శ\దz%ా నను` 9:ద�I, కను%t", అTEక ప#ా�యమ	ల; ఆద#Sం�ెను. 18181818 మ#Sయ	
అతడ� ఎÓ2సులk ఎంత%ా ఉప�xరమ	�ేZ2T° అ�� వ� బµగ	%ా ఎరFగ	దువ�. ఆ
��నమ	నందు అతడ� పKభ	వ�వలన క"కరమ	 ��ందునటB6  పKభ	వ�
అనుగ\ ©̈ంచును %ాక.

2 J¹J�I 22 J¹J�I 22 J¹J�I 22 J¹J�I 2

1111 Tx క;మ�రF(x, �×\సుN P�సునందున` కృప�ేత బలవంతpడవ� కమ	4. 2222 వ�
అTEక ¯ా{లPQదుట Txవలన V"న సంగతpలను ఇతరFలక;ను బ¢¥�ంచుటక;
¯ామరÍ~మ	గల నమ4క���న మనుషp�లక; అపu%Sంప�మ	, 3333
�×\సుN P�సు±క� మంA Z2ౖ"క;"వలs Tx��కcడ శ\మను అనుభVంచుమ	. 4444
Z2ౖ"క;(ెవడ�ను య	దzమ	నక; ��వ�నప�డ�, తను` దండ�లk
�ేరFd��"న9ా"" సం��ష12టCవలsన" PÀ yవన 9ా��ారమ	లలk Aక;�
��నడ�. 5555 మ#Sయ	 జ?ట-CPQ�న9ాడ� ��#ాడ�నప�డ�, "యమపK�ారమ	
��#ాడక;ంటä 9ా"�I �I#§టమ	 �ొరకదు. 6666 �ాటBప(fన వ�వ¯ాయక;(ే nదట



ఫల మ	లలk �ాల; ప�చుd��నవలZిన9ాడ�. 7777 TEను �ెప� మ�టల;
ఆలkAంచు��నుమ	; అ"` Vషయమ	లయందు పKభ	వ� క; V9Eకమను
గ\ ©̈ంచును. 8888 Tx సు9ారN పK�ారమ	, �x�దు సం�xనమ	లk ప�ట-C  మృతpలలk
నుం(f ల�Aన P�సు�×\సుN ను జj® పకమ	�ేZి��నుమ	. 9999 TEను TEరసుÍ డT:ౖ
య	న`టBC  ఆ సు9ారNVషయ��� సం�?ళ6�� బం¥�ంపబ(f శ\మపడ�చుTx`ను,
అPనను �ేవ�" 9ాక�మ	 బం¥�ంపబ(f య	ండల�దు. 10101010 అందు�ేత
ఏరuరచబ(fన9ారF "త����న మ ©̈మ��కcడ �×\సుN  P�సునంద> రmణ
��ందవలsన" TEను 9ా#S��రక; సమసNమ	 ఓరFd��నుచుTx`ను. 11111111 ఈ మ�ట
నమ4ద%Sన��, ఏదన%ామన మ�యన��కcడ చ"��Pన9ార����ే
ఆయన��కcడ బKదుక;దుమ	. 12121212 స ©̈ంAన 9ార����ే ఆయన�� కcడ
ఏల;దుమ	. ఆయనను ఎరFగమంటä మనలను ఆయన PQరFగననును. 13131313
మనమ	 నమ4దగ" 9ార���నను, ఆయన నమ4ద%Sన9ాడ�%ా ఉండ�ను;
ఆయన తన స�´µవమ	నక; V#�ధమ	%ా ఏ��య	 �ేయల�డ�. 14141414 Vను9ా#S"
�ెరFప�ట�³ %ా" మ#S �ే"�I" ప"�I#ా" మ�టలనుగ�#Sd 9ాదమ	
12టBC ��నవదw", పKభ	వ� ఎదుట 9ా#S�I ¯ాm�!చుdచు ఈ సంగతpలను 9ా#S�I
జj® పకమ	 �ేయ	మ	. 15151515 �ేవ�"PQదుట ãగ	�"%ాను, Zిగ	¶ పడ నక�రల�"
ప"9ా"%ాను, సత�9ాక�మ	ను స#S%ా ఉప�ేhంచు9ా"%ాను3 "ను` 9E
�ేవ�"�I కనుపరచు ��నుటక; జjగ\తN పడ�మ	. 16161616 అపVతK���న వట-C  మ�టలక;
Vమ	ఖుడ9:ౖ య	ండ�మ	. అట-C  మ�టల�డ�9ారF మ#S PQక;�వ%ా
భ�IN ß̈నులగ	దురF. 17171717 ��రFక;ప�ండ� �Kా �IనటBC  9ా#Sమ�టల; �Kా క;ను, 9ా#Sలk
హÑ��T:ౖయ	ను Óిల�తpను ఉTx`రF; 18181818 9ారFప�నరF�xÍ నమ	 గJం�ెన"



�ెప�చు సత�మ	 Vషయమ	 త1ిu��P, ��ంద#S VWా�స మ	ను
�ెరFప�చుTx`రF. 19191919 అPనను �ేవ�"±క� ZిÍ ర���న ప�Tx�� "ల;కడ%ా
ఉన`��.పKభ	వ� తన9ా#S" ఎరFగ	ను అనున��య	 పKభ	వ� Txమమ	ను
ఒప���ను పKJ9ాడ�ను దు#§`Jనుం(f �¾ల%S��వలsను అనున�� 20202020
%tపuPంట-లk 9:ం(f �ాతKల;ను బం%ారF �ాతKల;ను మ�తK�¤ %ాక కఱÃVయ	
మంట-Vయ	 కcడ ఉండ�ను. 9ాట-లk ��"` ఘనతక;ను ��"` ఘన ß̈నతక;ను
V"ã%Sంప బడ�ను. 21212121 ఎవ(ైనను �ట-లk �ేరక తను`�xను పVతK
పరచు��"నPQడల 9ాడ� ప#S�దzపరచబ(f, యజమ�నుడ� 9ాడ���నుటక;
అరú��� పKJ స�x�ర�మ	నక; Zిదzపరచబ(f, ఘనత "!తN���న �ాతKPQ�

య	ండ�ను. 22222222 వ� ¸°వTEచûలనుం(f �ా#S��మ	4, పVతK హృదయ	లsౖ
పKభ	వ�నక; �Kా రÍన �ేయ	9ా#S��కcడ J" VWా�సమ	ను 1LKమను
సమ�¥xనమ	ను 9:ంటµడ�మ	. 23232323 TEరFuల�" మ�ఢ�ల Vతర�మ	ల;
జగడమ	లను ప�ట-C ంచున" PQ#S%S అట-C9ాట-" Vస#Sèంచుమ	. 24242424
సత�Vషయ���న అనుభవజj® నమ	 9ా#S�I కల;గ	ట�?r, �ేవ�(ొక9Eళ ఎదు#ాడ�
9ా#S�I మ�రFమనసుq దయ�ేయ	ను; 25252525 అందువలన ¯ా�xను తన PషCమ	
��ప�న �ెరపట-Cన �రF 9ా" య	#Sలkనుం(f త1ిuంచు��" �¤ల;��T:ద#³¹ అ",
26262626 పKభ	వ�±క� �xసుడ� అట-C9ా#S" ¯ాJ�కమ	�� h�fంచుచు, జగడమ�డక
అంద#S PQడల ¯ాధువ�%ాను బ¢¥�ంప సమరFÍ డ�%ాను, �×డ�ను
స ©̈ంచు9ాడ�%ాను ఉండవలsను.
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1111 అంత���నమ	లలk అ�ాయకర���న �ాలమ	ల; వచుdన" �ె>Zి��నుమ	. 2222
ఏల�గన%ా మనుషp�ల; ¯ా�రÍ 1ిKయ	ల; ధTx1L{ల; ëంకమ	ల�డ�9ారF
అహం�ారFల; దూషక;ల; త>6దండ�K లక; అV¥ేయ	ల; కృతజ®త ల�"9ారF
అపVతpK ల; 3333 అను#ాగర ©̈తpల; అJ�ే�షpల; అప9ాదక;ల; అ��ేం��Kయ	ల;
కc\ రFల; సజèన�ే�షpల; 4444 �ోKహÑల; మ�రF� ల; గ#ా�ంధుల; �ేవ�"కంటM
సుఖ�ను భవమ	 T:క;�వ%ా 1LK!ంచు9ారF, 5555 12ౖ�I భ�INగల9ా#Sవలs ఉం(fయ	
�x" శ�IN" ఆశ\Pంచ"9ారFT:ౖ య	ందురF. ఇట-C9ా#S�I Vమ	ఖుడ9:ౖ
య	ండ�మ	. 6666 �ాపభ#Sతpలsౖ TxTxVధమ	లsౖన దు#ాశలవలన న(f1ింపబ(f,
PQల6 ప�డ�ను TEరFd��నుచున`ను, 7777 సత�Vషయ���న అనుభవజj® నమ	
ఎప�డ�ను ��ందల�" అV9Eక ZీN �ల±క� Pండ6 లk ��Ad, 9ా#S" �ెరపటBC ��"
��వ�9ారF �#Sలk �ే#Sన9ారF. 8888 యTE`, యంబéK అను9ారF ¹ÌLను
ఎ��#SంAనటBC  �రFను �ె(fన మనసుq క>%S VWా�సVషయమ	లk భKషpC లsౖ
సత�మ	ను ఎ�� #SంతpరF. 9999 అPనను 9ా#S అV9Eక�¤ల�గ	 �ేటప(ెT° ఆల�%³
�#S��కcడ అంద#S�I �ేటపడ�ను గనుక �రF ఇకమ	ందుక; ¯ాగరF. 10101010 అP�ే
వ� Tx బ¢ధను Tx పKవరNనను Tx ఉ�ేw శమ	ను Tx VWా�సమ	ను Tx
�ºర �Wాంతమ	ను Tx 1LKమను Tx ఓరFuను, 11111111 అంJ ±కయ ఈ��"య ల;సN �
అను పటCణమ	లలk Txక; క>%Sనట-C  ©̈ంసలను ఉపదKవమ	లను,
�ె>Zి��"న9ాడవౖ◌ ౖ◌ ె నను` 9:ంబ(fంAJV. అట-C  ©̈ంసలను స ©̈ంAJ" %ా",
9ాట"`ట-లkనుం(f పK 12121212 �×\సుN P�సునందు సద»�IN�� బKదకను�ేw hంచు9ారందరF

©̈ంస��ందుదురF. 13131313 అP�ే దురèనుల;ను వంచక;ల;ను ఇతరFలను
¹సపరచుచు �xమ	ను ¹స��వ�చు అంత కంతక; �ె(f��వ�దురF. 14141414 �×\సుN



P�సునందుంచవలZిన VWా�సమ	�x�#ా రmణxరÍ���న జj® నమ	 క;
క>%Sంచుటక; శ�INగల ప#S�దzల�ఖనమ	లను బµల�మ	నుం(f  9:రFగ	దువ�
గనుక, 15151515 వ� TEరFd��" ర�� fయ" �ె>Zి��న`V PQవ#Sవలన TEరFd��ంట-9Ù
ఆ సంగJ �ె>Zి��", 9ాట-యందు "ల;కడ%ా ఉండ�మ	. 16161616 �ైవజనుడ�
సన`దుz (ై పKJ స�x�ర�మ	నక; ప�రÞమ	%ా Zిదzప(f య	ండ�నటB6
�ై9ా9Eశమ	వలన క>%Sన పKJల�ఖనమ	 ఉప�ేhంచుటక;ను, 17171717
ఖం(fంచుటక;ను, తప� ��దుw టక;ను, Jయందు hm�ేయ	టక;ను
పKãజనకర��� య	న`��.

2 J¹J�I 42 J¹J�I 42 J¹J�I 42 J¹J�I 4

1111 �ేవ�"PQదుటను సyవ�లక;ను మృతpలక;ను ¬రFu ¬రFd �×\సుN P�సు
ఎదుటను, ఆయన పKత�mత��డ� ఆయన #ాజ�మ	��డ�, TEను ఆనబ¿ట-C
�ెప�న�ేమన%ా 2222 9ాక�మ	ను పKకట-ంచుమ	; సమయమందును అసమయ
మందును పKయ�సపడ�మ	; సంప�రÞ���న �ºర �Wాంతమ	�� ఉప�ేhంచుచు
ఖం(fంచుమ	 గ��w ంచుమ	 బ	��z  �ెప�మ	. 3333 ఎందుకన%ా జనుల; ©̈తబ¢ధను6
స ©̈ంపక, దురద �ెవ�ల; గల9ా#?r తమ స��×య దు#ాశలక; అను కcల���న
బ¢ధక;లను తమ��రక; ��గ	�ేZి��", 4444 సత�మ	నక; �ెV"య�క
కలuTxకథల9:ౖప�నక; JరFగ	�ాలమ	 వచుdను. 5555 అP�ే వ�
అ"`Vషయమ	లలk !తమ	%ా ఉండ�మ	, శ\మపడ�మ	, సు9ా#SNక;"
ప"�ేయ	మ	,  ప#Sచర�ను సంప�రÞమ	%ా జ#S%Sంచుమ	. 6666 TE"ప�(ే
�ాTxరuణమ	గ ��యబడ�చుTx`ను, TEను 9:డ>��వ� �ాలమ	 స]ప���



య	న`��. 7777 మంA ��#ాటమ	 ��#ా(fJ", Tx పరFగ	 కడ మ	ట-C ంAJ",
VWా�సమ	 �ా�ాడ���ంట-". 8888 ఇక]దట Tx ��రక; J�I#§ట
మ	ంచబ(fయ	న`��. ఆ ��నమందు Jగల Tx�య�¥� పJPQ�న పKభ	వ� అ��
Txక;ను, Txక; మ�తK�¤ �ాక;ండ తన పKత�mతను అ1L�fంచు 9ా#Sకంద#S�I"
అనుగ\ ©̈ంచును. 9999 Tx±దwక; త�ర%ా వచుdటక; పKయత`మ	 �ేయ	మ	. 10101010
�ేమ� Pహలkకమ	ను ZL` ©̈ంA నను` V(fA � ెసqలaకక; 9:æç6 ను, �³\ZL�
గల¬యక;ను ¬తp దల4Jయక;ను 9:È6#S; 11111111 లc�ా మ�తK�¤ Tx ±దw
ఉTx`డ�. మ�రF�ను 9:ంటబ¿టBC ��" రమ	4, అతడ� ప#S�xరమ	 "!తNమ	
Txక; పKãజనకర���న9ాడ�. తp�Iక;ను ఎÓ2సునక; పం1ిJ". 12121212 వ�
వచుdనప�డ� TEను ��K యలk కరFuTUదw  ఉంA వAdన అం%§" ప�సN కమ	లను, 13131313
మ	ఖ�మ	%ా చర4ప� �ా%Sతమ	లను ¬Zి��" రమ	4. 14141414 అలsకqందుK  అను
కంచ#S9ాడ� Txక; �xల �×డ��ేZ2ను, అత" �I\యల��ప�న పKభ	వత"�I పKJఫల
!చుdను; 15151515 అత" Vషయ��� వ�ను జjగ\తN %ా ఉండ�మ	, అతడ� మ�
మ�టలను బహÑ%ా ఎ��#Sం�ెను. 16161616 TEను nదట సమ�¥xనమ	 �ె1ిuనప�డ�
ఎవడ�ను Tx పmమ	%ా "ల;వల�దు, అందరF నను` V(fA��P#S; ఇ�� 9ా#S�I
TEరమ	%ా ఎంచబడక;ండ�ను %ాక. 17171717 అP�ే Tx �x�#ా సు9ారN ప�రÞమ	%ా
పKకట-ంపబడ� "!తNమ	ను, అన� జనులందరFను �x" Vను "!తNమ	ను,
పKభ	వ� Tx పKక� ">A నను` బలపర�ెను గనుక TEను Zింహమ	 T°టనుం 18181818
పKభ	వ� పKJ దు�ా�ర�మ	నుం(f నను` త1ిuంA తన పరలkక #ాజ�మ	నక;
�ేరFనటB6  నను` ర�fంచును. య	గయ	గమ	ల; ఆయనక; మ ©̈మ కల;గ	ను
%ాక, ఆ�¤í . 19191919 1ిKస�క;ను అక;లక;ను ఒTEZిâ�రF ఇంట-9ా#S�I" Tx



వందనమ	ల;. 20202020 ఎరసుN  ��#Sంథులk ">A��PQను. ��K Óిమ	 #�%SPQ�నందున
అత" !ల�తpలk V(fAవAd J". 21212121 �త�ాలమ	 #ాకమ	నుప� వ�
వచుdటక; పKయ త`మ	�ేయ	మ	. య	బ�ల;, ప��ే, >ను, �ð6 ��యయ	
స�దరFలందరFను క; వందనమ	ల; �ెప�చుTx`రF. 22222222 పKభ	వ� 
ఆత4క; ��(ై య	ండ�ను %ాక. కృప ]క; ��(ై య	ండ�ను %ాక.

¬తpక; 1¬తpక; 1¬తpక; 1¬తpక; 1

1111 �ేవ�డ� ఏరuరచు��"న9ా#S VWా�సమ	 "!తNమ	ను, 2222
"త�yవమ	నుగ�#Sdన "#§mణ��కc(fన భ�IN�I ఆ¥xరమగ	 సత�Vషయ���న
అనుభవజj® నమ	 "!తNమ	ను, �ేవ�" �xసుడ�ను P�సు�×\సుN  అ��సNల;డ�T:ౖన
�êల;, మన అంద#S VWా�స Vషయమ	లk 3333 Tx "జ���న క;మ�రFడగ	 ¬తpక;
�భమ" �ె1ిu 9Kా య	న��. ఆ "త�yవమ	ను అబదzమ�డTEర" �ేవ�డ�
అTx���ాలమం�ే 9ా%ాw నమ	 �ేZ2ను %ా", Pప�డ� మన రmక;(ైన �ేవ�"
ఆజ®పK�ా రమ	 Txక; అపu%Sంపబ(fన సు9ారN పKకటనవలన తన 9ాక�మ	ను
య	కN�ాలమ	లయందు బయల;పర�ెను 4444 తం(fKPQ�న �ేవ�"నుం(fయ	 మన
రmక;(ైన �×\సుN P�సు నుం(fయ	 కృపయ	 క"కరమ	ను సమ�¥xనమ	ను క;
కల;గ	ను %ాక. 5555 TEను  �ాజj® 1ింAన పK�ారమ	 వ� లkపమ	%ా ఉన`9ాట-"
����w , పKJ పటCణమ	లkను 12దwలను "య !ంచు "!తN�¤ TEను �³\తpలk "ను`
V(fA వAdJ". 6666 ఎవ(ైనను "ం�xర ©̈తpడ�ను, ఏకప¬`ప�రFషpడ�ను,
దు#ా�~�ారVషయమ	 TEరమ	 ¹పబడ"9ా#?r అV¥ే య	ల; �ాక VWా�సులsౖన
1ిల6 ల;గల9ాడ�T:ౖ య	న`PQడల అట-C9ా"" 12దw%ా "య!ంపవచుdను. 7777



ఎందు కన%ా అధ�{డ� �ేవ�" గృహ"#ా�హక;"వలs "ం�x ర ©̈తp(ై
య	ండవలsను. అతడ� ZL��xûపరFడ�ను, మ	�Å�1ియ	, మద��ా"య	,
��టBC 9ాడ�ను, దు#ా6 భమ	 అ1L�fంచు9ాడ�ను �ాక, 8888 అJ� �1ిKయ	డ�ను, సజèన
1ిKయ	డ�ను స�సÍబ	��z గల9ాడ�ను, Jమంతpడ�ను, పV తpK డ�ను,
ఆWా"గ\హమ	గల9ాడ�T:ౖ య	ం(f, 9999 �xను ©̈తబ¢ధVషయ��� జనులను

¼̈చd#Sంచుటక;ను, ఎదు #ాడ�9ా#S మ�ట ఖం(fంచుటక;ను శ�INగల9ాడగ	నటB6 ,
ఉప�ేశమ	ను అనుస#SంA నమ4ద%Sన బ¢ధను గట-C %ా �ేపటBC ��ను9ాడ�T:ౖ
య	ండవలsను. 10101010 అTEక;ల;, VW షమ	%ా సున`J సంబంధుల;ను,
అV¥ేయ	ల;ను వదరFబ¢తpల;ను ¹సప�చుd9ారFT:ౖ య	Tx`రF. 11111111 9ా#S
T°ళØ6  మ�Pంపవలsను. అట-C9ారF ఉప�ేhంపకcడ"9ాట-" దు#ా6 భమ	��రక;
ఉప �ేhంచుచు, క;టBంబమ	లక; క;టBంబమ	లTE �ాడ��ేయ	 చుTx`రF. 12121212
9ా#Sలk ఒకడ�, అన%ా 9ా#S ¯�ంత పKవకNలలk ఒకడ� ఇట6 T:ను�³\¬య	ల;
ఎల6 ప�డ� అబ��zక;ల;ను, దుషCమృగమ	ల;ను, ¯�మరFలగ	 Jం(f ��తpల;T:ౖ
య	Tx`రF. 13131313 ఈ ¯ాm�మ	 "జ�¤. ఈ Á̈తpవ��ేత 9ారF య�దుల
కలuTxకథలను, సత�మ	 నుం(f �¾ల%S��వ�నట-C  మనుషp�ల కటCడలను
లm�12టCక, 14141414 VWా�సVషయమ	న స�సుÍ లగ	 "!తNమ	 9ా#S" క� Sనమ	%ా
గ��w ంప�మ	. 15151515 పVతpK లక; అ"`య	 పVతKమ	ల� %ా" అపVతpK లక;ను
అVWా� సులక;ను ఏ��య	 పVతK���న�� �ాదు; 9ా#S మనసుqను 9ా#S
మన¯ాq�fయ	 అపVతKపరచబ(f య	న`V. 16161616 �ేవ�" ఎరFగ	దుమ" 9ారF
�ెప���ందురF %ా", అసహÑ�ల;ను అV¥ేయ	ల;ను పKJ స�x�ర�మ	
Vషయమ	 భKషpC ల;T:ౖయ	ం(f, తమ �I\యలవలన ఆయనను



ఎరFగమన`టBC Tx`రF.

¬తpక; 2¬తpక; 2¬తpక; 2¬తpక; 2

1111 వ� ©̈తబ¢ధకనుకcల���న సంగతpలను బ¢¥�ం చుమ	. 2222 ఏల�గన%ా
వృదుz ల; !�xనుభవమ	గల9ారFను, మ�ను�ల;ను, స�సÍబ	��z గల9ారFను,
VWా�స 1LKమ సహనమ	లయందు లkపమ	ల�"9ారFT:ౖ య	ండవలs న"య	, 3333
ఆల�గ	నTE వృదzZీN �ల; ��ం(ెక�ెN ల;ను,!గ	ల మద��ాTxసక;N ల;T:ౖ6 య	ండక,
పKవరNనయందు భయభక;N ల;గల9ా#?r య	ండవలsన"య	, �ేవ�"9ాక�మ	

దూÌింపబడక;ండ�నటB6 , 4444 ¸°వనZీN �ల; తమ భరNలక; లkబ(fయ	ం(f తమ
భరNలను h�వ�లను 1LK!ంచు 9ారFను స�సÍబ	��z గల9ారFను పVతpK ల;ను
ఇంట ఉం(f ప"�ేZి��ను9ారFను మంA9ారFT:ౖ య	ండవలsన" బ	��z  �ెప�చు, 5555
మంA ఉప�ేశమ	�ేయ	9ారFT:ౖ య	ండవలs న"య	 బ¢¥�ంచుమ	. 6666

అటBవలsTE స�సÍబ	��w గల9ా#?r య	ండవలsన" ¸°వనప�రFషpలను
¼̈చd#Sంచుమ	. 7777 పరపmమందుండ�9ాడ� మనలనుగ�#Sd �ెడ�మ�ట

P���య	 �ెపuTEరక Zిగ	¶ పడ�నటB6  అ"`ట-యందు "ను` 9E
స�x�ర�మ	లVషయ��� మ���#S%ా కనుపరచు��నుమ	. 8888  ఉప�ేశమ	
¹సమ	ల�"��%ాను మ�న� ���న��%ాను "#ా�³ప���న ©̈త9ాక�మ	��
కc(fన��%ాను ఉండవలsను. 9999 �xసులsౖన9ారF అ"` Vషయమ	ల యందు మన
రmక;డగ	 �ేవ�" ఉప�ేశమ	ను అలంక #SంచునటB6 , తమ యజమ�నులక;
ఎదురFమ�ట �ెపuక, 10101010 ఏ!య	 అపహ#Sంపక, సంప�రÞ���న మంA
నమ4కమ	ను కనుపరచుచు, అ"` �ార�మ	లయందు 9ా#S" సం��ష 12టBC చు,



9ా#S�I లkబ(fయ	ండవలsన" 9ా#S" ¼̈చd #Sంచుమ	. 11111111 ఏలయన%ా సమసN
మనుషp�లక; రmణకర���న �ేవ�" కృప పKత�m��� 12121212 మనమ	 భ�IN ß̈నతను,
ఇహలkక సంబంధ���న దు#ాశలను Vస#SèంA, �భపKద���న "#§mణ "!తNమ	,
13131313 అన%ా మ} �ేవ�డ�ను మన రmక;డ�T:ౖన P�సు�×\సుN  మ ©̈మ±క�
పKత�mత ��రక; ఎదురFచూచుచు, ఈ లkకమ	లk స�సÍబ	��z��ను J��ను,
భ�IN��ను బKదుక;చుండవలsన 14141414 ఆయన సమసN���న దు#§`Jనుం(f మనలను
V¹AంA, సì �I\యలయం�xస�INగల పKజలను తన �Åసరమ	 పVతKపరచు��"
తన ¯�తpN %ా �ేZి��నుటక; తను`�xTE మన��రక; అ#Suంచు��T:ను. 15151515
�ట-"గ�#Sd బ¢¥�ంచుచు, ¼̈చd#Sంచుచు సంప� #ాÞ ¥��ారమ	�� దు#�»ధను
ఖం(fంచుచునుండ�మ	 "T:`వ"" తృణ÷క#Sంపయక;మ	.

¬తpక; 3¬తpక; 3¬తpక; 3¬తpక; 3

1111 అ¥�పతpలక;ను అ¥��ారFలక;ను లkబ(f V¥ేయ	ల;%ా ఉండవలsన"య	, 2222
పKJ స�x�ర�మ	 �ేయ	టక; Zిదz  ప(fయ	ండవలsన"య	,
మనుషp�లంద#SPQడల సంప�రÞ ���న ¯ాJ�కమ	ను కనుపరచుచు, ఎవ""
దూÌింపక, జగడమ�డ"9ారFను Wాంతpల;T:ౖ య	ండవలsన"య	, 9ా#S�I
జj® పకమ	 �ేయ	మ	. 3333 ఎందుకన%ా మనమ	 కcడ మ	నుప� అV9Eక;లమ	ను
అV¥ేయ	లమ	ను ¹స��Pన 9ారమ	ను TxTxVధమ	లsౖన దు#ాశలక;ను
´¢గమ	లక;ను �xసులమ	T:ౖయ	ం(f, దుషCత�మ	నందును అసూయ యందును
�ాలమ	గడ�ప�చు, అసహÑ�ల��� ±క" TUకడ� �ే�Ìించుచు ఉంట-! %ా" 4444
మన రmక;(ైన �ేవ�"±క� దయయ	, మ�నవ�లPQడల ఆయనక;న`



1LKమయ	 పKత�m���నప�డ� 5555 మనమ	 J" అనుస#SంA �ేZిన
�I\యలమ�లమ	%ా �ాక, తన క"కరమ	��ప�నTE ప�నరèన4సంబంధ���న
¯ా`నమ	 �x�#ాను, ప#S��xz త4 మనక; నూతన స�´µవమ	 కల;గజ³య	ట
�x�#ాను మనలను ర�fం�ెను. 6666 మనమ�యన కృపవలన Jమంతpలమ"
¬రdబ(f, 7777 "త�yవమ	నుగ�#Sdన "#§mణను బట-C  �x"�I 9ారసులమగ	ట�?r ఆ
ప#S��xz త4ను మన రmక;(ైన P�సు�×\సుN  �x�#ా ఆయన మన]ద సమృ��z %ా
క;మ4#Sం�ెను. 8888 ఈ మ�ట నమ4ద%Sన�� గనుక �ేవ�"యందు
VWా�సమ	ంAన9ారF సì �I\యలను శ\దz%ా �ేయ	టయందు మనసుqంచునటB6
�సంగతp లనుగ�#Sd దృఢమ	%ా �ెప�చుండవలsన" �ÅరFచుTx`ను. ఇV
మంAVయ	 మనుషp�లక; పKãజనకర���నVయ	T:ౖ య	న`V %ా", 9999
అV9Eకతర�మ	ల;ను వంWావళØల;ను కలహమ	ల;ను ధర4WాసN �మ	నుగ�#Sdన
V9ాదమ	ల;ను "� పKãజనమ	ను వ�రÍమ	T:ౖ య	న`V గనుక 9ాట-�I
దూరమ	%ా ఉండ�మ	. 10101010 మత´éదమ	ల; క>%Sంచు మను షp�"�I ఒకట-
#?ండ�మ�రFల; బ	��z�ె1ిuన తరF9ాత 9ా"" Vస#Sèంచుమ	. 11111111 అట-C9ాడ�
మ�ర¶మ	 త1ిu తనక; �xTEhm V¥�ంచు��"న9ా(ై �ాపమ	 �ేయ	చుTx`డ" 
9:రFగ	దువ�. 12121212 "����>లk �త�ాలమ	 గడపవలsన" TEను "రÞPంచు
��Tx`ను గనుక TEను అ#?Nమ�T:ౖనను తp�Iక;T:ౖనను  ±దwక; పం1ినప�డ�
అక�(f�I Tx±దwక; వచుdట�?r పKయత`మ	 �ేయ	మ	. 13131313 ధర4WాసN �9E��PQ�న
జ³Txను అ��లk6 నును �ఘÖమ	%ా ¯ాగనంప�మ	; 9ా#S�³!య	 తక;�వ ల�క;ండ
చూడ�మ	. 14141414 మన 9ారFను "ష�ల;ల; �ాక;ండ� "!తNమ	 అవసరమ	నుబట-C
సమãAతమ	%ా సì �I\యలను శ\దz%ా �ేయ	టక; TEరFd��నవలsను. 15151515



Tx±దw  ఉన`9ారందరF క; వందనమ	ల; �ెప� చుTx`రF.
VWా�సమ	నుబట-C  మమ	4ను 1LK!ంచు9ా#S�I మ� వందనమ	ల; �ెప�మ	. కృప
] అంద#S�I ��(ై య	ండ�ను %ాక.

Óిల�¹నుక; 1Óిల�¹నుక; 1Óిల�¹నుక; 1Óిల�¹నుక; 1

1111 �×\సుN P�సు ఖ?��ºPQ�న �êల;ను, స�దరF(ైన J¹Jయ	ను మ�
1ిKయ	డ�ను జతప"9ాడ�T:ౖన Óిల� ¹నుక;ను 2222 మన స�ద#SPQ�న
అ1ి�యక;ను, ��(f ãధు(ైన అ#S�ప�నక;ను,  Pంట ఉన`
సంఘమ	నక;ను �భమ" �ె1ిu 9Kా య	న��. 3333 మన తం(fKPQ�న
�ేవ�"నుం(fయ	 పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN నుం(fయ	 కృపయ	 సమ�¥xనమ	ను
]క; కల;గ	ను %ాక. 4444  1LKమనుగ�#Sdయ	, పKభ	9:ౖన P�సు ఎడలను సమసN
ప#S�దుz లPQడలను క; క>%Sయ	న` VWా�సమ	ను గ�#Sdయ	 TEను V" 5555
Tx �Kా రÍనలయందు  "!తNమ	 Vజj® పనమ	�ేయ	చు, ఎల6 ప�డ� Tx �ేవ�"�I
కృతజ®�x సుN తpల; �ె>6 ంచుచు, 6666 �×\సుN నుబట-C  ]యందున` పKJ W \ష¡ ���న
వరమ	 Vషయ��� వ� అనుభవప�ర�కమ	%ా ఎరFగ	టవలన ఇతరFల; 
VWా�సమందు �ా>9ారగ	ట అనున�� �ార��ా#S �ావలయ	న"
9Eడ���నుచుTx`ను. 7777 స�దరF(x, ప#S�దుz ల హృదయమ	ల; 
మ�లమ	%ా VW\ా ంJ ��ం��నందున  1LKమనుబట-C  Txక; VW ష���న
ఆనందమ	ను ఆదరణయ	 క>%?ను. 8888 �ావ�న య	కN���న�x""గ�#Sd 
�ాజj® 1ించుటక; �×\సుN నందు Txక; బహÑ ¥ైర�మ	 క>%Sయ	న`ను, 9999 వృదుz డను
ఇప�డ� �×\సుN P�సు ఖ? ��ºT:ౖయ	న` �êలను TEను 1LKమనుబట-C  9Eడ���నుట మ#S



మంAదను ��", 10101010 Tx బంధకమ	లలk TEను క"న Tx క;మ�రFడగ	2
ఒTEZిమ	3 �Åసరమ	 "ను` 9Eడ���నుచుTx`ను. 11111111 అతడ� మ	నుప� క;
"� పKãజన���న9ా(ే %ా", Pప�డ� క;ను Txక;ను
పKãజనకర���న9ా(xPQను. 12121212 Tx �Kా ణమ	 వంట-9ా(ైన అత"" ±దwక;
J#S%S పం1ియ	Tx`ను. 13131313 TEను సు9ారN��రక; బంధకమ	లk ఉండ%ా క; పKJ%ా
అతడ� Txక; ప#S�xరమ	�ేయ	 "!తNమ	 Tx±దw అత" నుంచు��నవలsన"
య	ంట-" %ా" 14141414  ఉప�ారమ	 బలవంతమ	�ేతT:ౖనటBC  �ాక
ZL��xûప�ర�క���న��%ా ఉండవలsన",  సమ4Jల�క P�!య	 �ేయ	టక;
Tx�IషCమ	ల�దు. 15151515 అత(fక]దట �xసుడ�%ా ఉండక �xసు"కంటM
ఎక;�వ9ాడ�%ాను, 1ిKయ స�దరFడ� 16161616 %ాను, VW షమ	%ా Txక;ను,
శ#§రVషయమ	ను పKభ	వ� Vషయమ	ను మ#S VW షమ	%ా క;ను, 1ిKయ
స� దరFడ�%ాను, ±దw  ఎల6 ప�డ� ఉండ�ట�³ �ాబ¢ల; అతడ� ����w �ాలమ	
"ను` ఎడబµZి య	ం(ెను. 17171717 �ాబట-C  వ� నను` �� �ా>9ా"%ా
ఎంAనPQడల నను` �ేరFd ��న`టBC  అత"" �ేరFd��నుమ	. 18181818 అతడ� క; ఏ
నషC���నను కల;గజ³Zిన PQడలను, క; ఏ���న ఋణమ	న` PQడలను, అ��
Tx లsక�లk �ేరFdమ	; 19191919 �êలను TEను Tx స�హసNమ	�� ఈ మ�ట
9Kా య	చుTx`ను అ�� TETE ¬రFN ను. అPనను  ఆత4Vషయమ	లk 9E Txక;
ఋణప(fయ	Tx`వ" TEను �ెపuTEల? 20202020 అవ�ను స�దరF(x, పKభ	వ�నందు
వలన Txక; ఆనందమ	 కల;గ"మ	4, �×\సుN నందు Tx హృదయమ	నక;
VW\ా ంJ కల;గజ³య	మ	. 21212121 TEను �ె1ిuన�x"కంటM వ� ఎక;�వ%ా �ేతpవ"
PQ#S%S Tx మ�ట Vందువ" న!్మ క; 9Kా య	చుTx`ను. 22222222 అం�ే�ాదు, 



�Kా రÍనల మ�లమ	%ా TEను క; అనుగ\ ©̈ంపబడ�దున" "#§�fంచుచుTx`ను
గనుక Tx "!తNమ	 బస Zిదzమ	 �ేయ	మ	. 23232323 �×\సుN P�సునందు Tx��(f
ఖ?��ºPQ�న ఎపâKా , 24242424 Tx జతప"9ా#?rన మ�రF�, అ#S¯ాN రF�, �ేమ�, లc�ా
వందనమ	ల; �ెప�చుTx`రF. 25252525 మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  కృప ] ఆత4క;
��(ై య	ండ�ను %ాక. అ�¤í .

¨¼áKయ	లక; 1¨¼áKయ	లక; 1¨¼áKయ	లక; 1¨¼áKయ	లక; 1

1111 ప�ర��ాలమందు TxTxసమయమ	లలkను TxTx Vధమ	ల;%ాను
పKవకNల�x�#ా మన 1ితరFల�� మ�టల�(fన �ేవ�డ� 2222 ఈ ��నమ	ల
అంతమందు క;మ�రF" �x�#ా మన�� మ�టల�(ెను. ఆయన ఆ క;మ�రF"
సమసNమ	నక;ను 9ారసు"%ా "య!ం�ెను. ఆయన �x�#ా పKపంచమ	లను
"#S4ం�ెను. 3333 ఆయన �ేవ�" మ ©̈మ ±క� �ేజసుqను,3 ఆయన
తత�మ	±క� మ�#SN మంతమ	T:ౖయ	ం(f, తన మహతpN గల మ�ట�ేత
సమసNమ	ను "ర� ©̈ంచుచు, �ాపమ	ల Vషయమ	లk ��ºz కరణమ	 �xTE �ేZి,
�ేవదూతలకంటM ఎంత W \ష¡ ���న Txమమ	 ��ం�ెT° 9ా#SకంటM అంత W \షp¡ (ై,
ఉన`త లkక 4444 మందు మ}మహÑడగ	 �ేవ�" క;(f�ారî�మ	న కcరFdం
(ెను. 5555 ఏలయన%ా వ� Tx క;మ�రFడవ�, TEను TEడ� "ను` క" య	Tx`ను
అ"య	, ఇ��య	%ాక TEను ఆయనక; తం(fKT:ౖయ	ందును, ఆయన Txక;
క;మ�రF(ైయ	ండ�ను అ"య	 ఆ దూతలలk ఎవ"��T:ౖన ఎప�(ైనను �ె12uTx
? 6666 మ#Sయ	 ఆయన భ�లkకమ	నక; ఆ��సంభ�తp" మరల ర1ిuంAనప�డ�
�ేవ�" దూతలందరF ఆయనక; నమ¯ా�రమ	 �ేయవలsన" �ెప�చుTx`డ�. 7777



తన దూతలను 9ాయ	వ�ల;%ాను తన ZLవక;లను అ%S` జj�లల;%ాను
�ేZి��ను9ాడ� అ" తన దూతలనుగ�#Sd �ెప�చుTx`డ� 8888 %ా" తన
క;మ�రF"గ�#SdPQ��ే �ే9ా,  Zిం}సనమ	 "రంతరమ	 "ల;చున��;
#ాజదండమ	 Tx�య�రÍమPన��. 9999 వ� J" 1LK!ంAJV దు#§`J"
�ే�ÌింAJV అందు�ేత �ేవ�డ� ��(f9ా#SకంటM "ను` ¼̈AdంచునటB6 %ా
ఆనంద�ైలమ	�� అ�ÌL�Iం�ెను. 10101010 మ#Sయ	 పKభ	9ా, వ� ఆ��యందు
భ�!�I ప�Tx�� 9EZిJV 11111111 ఆ�ాశమ	ల;కcడ  �ేJపనుల� అV నhంచును
%ా" వ� ">Aయ	ందువ� అవ"`య	 వసN �మ	వలs �ాత%Sల;ను 12121212
ఉతN #§యమ	వలs 9ాట-" మ(fA9Eతpవ� అV వసN �మ	వలs మ�రdబడ�ను %ా"
వ� ఏక#§J%ాTE య	Tx`వ�  సంవతqరమ	ల; తరFగవ� అ" �ెప�చుTx`డ�.
13131313 అP�ే TEను  శతpK వ�లను  �ాదమ	లక; �ాద1ీఠమ	%ా �ేయ	 వరక;
Tx క;(f�ారî�మ	న కcరFdండ�మ	 అ" దూతలలk
ఎవ""గ�#SdPQ�నPQప�(ైనను �ె12uTx? 14141414 �రందరF రmణయను ¯ా�సÍ ~మ	
��ందబ¢వ�9ా#S�I ప#S �xరమ	 �ేయ	ట�?r పంపబ(fన ZLవక;లsౖన ఆత4ల; �ా#ా?

¨¼áKయ	లక; 2¨¼áKయ	లక; 2¨¼áKయ	లక; 2¨¼áKయ	లక; 2

1111 �ావ�న మనమ	 V"న సంగతpలను V(fA12ట-C  ��టBC  ��"��క;ండ�నటB6
9ాట-యందు మ#S VW ష జjగ\తN  క>%Sయ	ండవలsను. 2222 ఎందుకన%ా �ేవదూతల
�x�#ా పల;కబ(fన 9ాక�మ	 ZిÍ రపరచబ(fనందున, పKJ అJ క\మమ	ను
అV¥ేయతయ	 Tx�య���న పKJఫలమ	 ��ం��య	ండ%ా 3333 ఇంత %tపu రmణను
మనమ	 "ర6 m�మ	�ేZినPQడల ఏల�గ	 త1ిuంచు��ందుమ	? అట-C  రmణ



పKభ	వ� ´¢¥�ంచుట�ేత ఆరంభ���, 4444 �ేవ�డ� తన A�xN ను¯ారమ	%ా
సూచక�I\యల�ేతను, మహ�x�ర� మ	ల�ేతను,TxTxVధమ	లsౖన
అదు»తమ	ల�ేతను, VVధమ	 లsౖన ప#S��xz త4 వరమ	లను
అనుగ\ ©̈ంచుట�ేతను, 9ా#S�� కcడ ¯ాm�!చుdచుండ%ా V"న9ా#S�ేత మనక;
దృఢ పరచబ(ెను. 5555 మనమ	 మ�టల�డ�చున` ఆ #ాబ¢వ� లkకమ	ను ఆయన
దూతలక; లkపరచల�దు. 6666 అP�ే ఒకడ� ఒక �bట ఈల�గ	న దృఢమ	%ా
¯ాm�!చుdచుTx`డ� వ� మనుషp�" జj® పకమ	 �ేZి��నుటక; 9ా(ే
�ాట-9ాడ�? 7777 వ� �ేవదూతలకంటM 9ా"" ��ం�ెమ	 తక;�వ9ా"%ా �ేZిJV
మ ©̈మ�పK´µవమ	ల�� 9ా"�I �I#§టమ	 ధ#Sంప జ³ZిJV  �ేJ పనుల]ద
9ా"క¥��ారమ	 అనుగ\ ©̈ంAJV 9ా" �ాదమ	ల�I\ంద సమసNమ	ను ఉంAJV.
8888 ఆయన సమసNమ	ను లkపరAనప�డ� 9ా"�I లkపరచక;ండ �ే""
V(fA12టCల�దు. పKసుN తమందు మనమ	 సమసNమ	ను 9ా"�Iలkపరచబడ�ట
ఇంకను చూడ ల�దు%ా" 9999 �ేవ�" కృపవలన ఆయన పKJ మనుషp�" ��రక;
మరణమ	 అనుభVంచునటB6 ,దూతలకంటM ��ం�ెమ	 తక;�వ9ాడ�%ా �ేయబ(fన
P�సు మరణమ	 ��ం�� నందున, మ ©̈మ�పK´µవమ	ల�� �I#§టమ	 ధ#SంAన
9ా"%ా ఆయనను చూచుచుTx`మ	 10101010 ఎవ" "!తNమ	 సమసNమ	ను
ఉన`9Ù, PQవ"వలన సమసNమ	ను కల;గ	 చున`9Ù, ఆయన అTEక;లsౖన
క;మ�రFలను మ ©̈మక; �ెచుdచుండ%ా 9ా#S రmణకరNను శ\మల�x�#ా సంప�
రFÞ "%ా �ేయ	ట ఆయనక; తగ	ను. 11111111 ప#S�దz  పరచు9ా#S �I"
ప#S�దzపరచబడ�9ా#S�I" అంద#S�I ఒక�టä1 మ�లమ	. ఈ Á̈తpవ��ేతను
9ా#S" స�దరFల" 1ిల;చుటక; ఆయన Zిగ	¶ పడక 12121212  Txమమ	ను Tx



స�దరFలక; పKచురపరతpను, సమ�జమ	మధ�2  �×#SN" %ానమ	 �ేతpను
అT:ను. 13131313 మ#Sయ	 TE Txయనను నమ	4��"య	ందును అ"య	 ఇ��%�
TEనును �ేవ�డ� Tx�IAdన 1ిల6 ల;ను అ"య	 �ెప�చుTx`డ�. 14141414 �ాబట-C  ఆ
1ిల6 ల; రకNమ�ంస మ	ల; గల9ా#?rనందున ఆ పK�ార�¤ మరణమ	±క�
బలమ	గల9ా"", అన%ా అప9ా��" మరణమ	�x�#ా నhంపజ³య	టక;ను, 15151515
yVత�ాలమంతయ	 మరణభయమ	 �ేత �xస�మ	నక; లkబ(fన9ా#S"
V(f1ించుటక;ను, ఆయనకcడ రకNమ�ంసమ	లలk �ా>9ా(xPQను. 16161616 ఏల
యన%ా ఆయన ఎంతమ�తKమ	ను �ేవదూతల స�´µవమ	ను ధ#Sంచు��నక,
అబµK }మ	 సం�xన స�´µవమ	ను ధ#Sంచు��"య	Tx`డ�. 17171717 �ావ�న పKజల
�ాపమ	లక; ప#S}రమ	 కల;గజ³య	ట�?r, �ేవ�" సంబంధ���న �ార� మ	లలk
క"కరమ	ను నమ4కమ	నుగల పK¥xనయ�జక;డగ	 "!తNమ	,
అ"`Vషయమ	లలk ఆయన తన స�దరFల వంట-9ాడ� �ావలZివ�ెdను. 18181818
�xను Wó¥�ంపబ(f శ\మ ��ం�ెను గనుక Wó¥�ంపబడ�9ా#S�I" స}యమ	 �ేయ
గల9ా(ై య	Tx`డ�.

¨¼áKయ	లక; 3¨¼áKయ	లక; 3¨¼áKయ	లక; 3¨¼áKయ	లక; 3

1111 ఇందువలన, పరలkకసంబంధ���న 1ిల;ప�లk �ాల; ��ం��న ప#S�దz
స�దరFల�#ా, మనమ	 ఒప���"న �x"�I అ��సNల;డ�ను
పK¥xనయ�జక;డ�T:ౖన P�సు]ద లm�మ	ంచు(f. 2222 �ేవ�" Pల6 ంతట-లk ¹ÌL
నమ4కమ	%ా ఉం(fనటBC , ఈయనకcడ తను` "య!ంAన 9ా"�I
నమ4కమ	%ా ఉం(ెను. 3333 పKJ Pల;6 ను ఎవ(ైన ఒక"�ేత కటCబడ�ను;



సమసNమ	ను కట-Cన9ాడ� �ేవ�(ే. ఇంట-కంటM �x"" కట-Cన 9ా(ెక;�వ
ఘనత��ం��నటBC , 4444 ఈయన ¹ÌLకంటM ఎక;�వ మ ©̈మక; అరFú డ�%ా
ఎంచబ(ెను. 5555 మ	ందు �ెపuబ¢వ� సంగతpలక; ¯ా�Ô�రÍ మ	%ా ¹ÌL
ప#S�xరక;(ైయ	ం(f �ేవ�" Pల6 ంతట-లk నమ4కమ	%ా ఉం(ెను. 6666 అP�ే
�×\సుN  క;మ�రF(ైయ	ం(f, ఆయన Pంట-]ద నమ4కమ	%ా ఉTx`డ�;
¥ైర�మ	ను "#§mణవల" ఉ�xqహమ	ను తpదమటBC క; ZిÍ రమ	%ా
�ేపట-CనPQడల మన�¤ ఆయన Pల;6 . 7777 మ#Sయ	 ప#S ��xz త4PటB6
�ెప�చుTx`డ�. 8888 TEడ� ]#ాయన శబwమ	ను V"నPQడల, అరణ�మ	లk Wóధన
��నమందు �Åపమ	 ప�ట-C ంAనపuట-వలs ] హృదయమ	లను
క� Sనపరచు��నక;(f. 9999 నల;వ�� సంవతqరమ	ల; Tx �ార�మ	లను చూA ]
1ితరFల; నను` ప#§�fంA Wó¥�ంA#S. 10101010 �ావ�న TEను ఆ తరమ	9ా#Sవలన VZి%S
�#?ల6 ప�డ�ను తమ హృదయ�లkచనలలk త1ిu��వ�చుTx`రF Tx
మ�ర¶మ	లను �ె>Zి��నల�దు. 11111111 గనుక TEను �Åపమ	�� పKమ�ణమ	 �ేZినటBC
9ారF Tx VW\ా ంJలk పK9Ehంపర" �ె1ిuJ". 12121212 స�దరFల�#ా, yవమ	గల
�ేవ�" V(fA��వ�నట-C  VWా�సమ	ల�" దుషCహృదయమ	 ]లk
ఎవ"యం�ైనను ఒక9Eళ ఉండ�TE¹ అ" జjగ\తN %ా చూచు��ను(f. 13131313 TEడ�
]#ాయన శబwమ	ను V"నPQడల, �Åపమ	 ప�ట-C ంA నపuట-వలs ]
హృదయమ	లను క� Sనపరచు��నక;డ" ఆయన �ె12uను గనుక, 14141414
�ాపమ	వలన కల;గ	 భKమ�ేత ]లk ఎవడ�ను క� Sనపరచబడక;ండ�నటB6 TEడ�
అనబడ� సమయమ	ండ%ాTE, పKJ��నమ	ను ఒక"��కడ� బ	��z  �ెప���ను(f. 15151515
ఏలయన%ా nదటనుం(f మనక;న` దృఢ VWా�సమ	 అంతమ	మటBC క; గట-C %ా



�ేపట-CనPQడలTE �×\సుN లk �ా>9ార��� య	ందుమ	. 16161616 V" �Åపమ	
ప�ట-C ంAన9ా#?వరF? ¹ÌL�ేత న(f1ింపబ(f ఐగ	ప�N లk నుం(f బయల;�ే#S
వAdన9ారంద#³ గ�x 17171717 ఎవ#S]ద నల;వ�� ఏండ�6  ఆయన �Åప%Sం�ెను?
�ాపమ	 �ేZిన9ా#S ]దTE గ�x? 9ా#S శవమ	ల;6 అరణ�మ	లk #ా> ��PQను.
18181818 తన VW\ా ంJలk పK9Ehంపర" PQవ#S" గ�#Sd పKమ�ణమ	 �ేZ2ను?
అV¥ేయ	లsౖన9ా#S"గ�#SdP� గ�x 19191919 �ా%ా అVWా�సమ	�ేతTE 9ారF
పK9Ehంపల�క ��Pర" గ\ ©̈ంచుచుTx`మ	.

¨¼áKయ	లక; 4¨¼áKయ	లక; 4¨¼áKయ	లక; 4¨¼áKయ	లక; 4

1111 ఆయన±క� VW\ా ంJలk పK9Ehంచుదుమను 9ా%ాw నమ	 ఇంక
">Aయ	ండ%ా, ]లk ఎవ(ైనను ఒక9Eళ ఆ 9ా%ాw నమ	 ��ందక;ండ
త1ిu��వ�TE¹ అ" భయమ	 క>%Sయ	ందమ	. 2222 9ా#S�I పKకట-ంపబ(fనటB6
మనక;ను సు9ారN పKకట-ంపబ(ెను, %ా" 9ారF V"న 9ా#S�� VWా�సమ	గల9ా#?r
క>Zియ	ండల�దు గనుక Vన` 9ాక�మ	 9ా#S�I "� పKãజన���న�xPQను. 3333
�ా%ా జగతpuTx�� 9Eయబ(fనప�(ే ఆయన �ార�మ	 ల"`య	
సంప�#SNPQ�య	న`ను ఈ VW\ా ంJ"గ�#SdTEను �Åపమ	�� పKమ�ణమ	�ేZినటBC
9ారF Tx VW\ా ంJలk పK9EhంపరF అ" ఆయన �ె1ిuన మ�ట అనుస#SంA,
VWా�సుల���న మనమ	 ఆ VW\ా ంJలk పK9EhంచుచుTx`మ	. 4444 మ#Sయ	
�ేవ�డ� ఏడవ ��నమందు తన �ార�మ	ల"`ట-" మ	%SంA Vశ\!ం�ెను అ"
P�డవ ��నమ	నుగ�#Sd ఆయన ±క�bట �ె1ిu య	Tx`డ�. 5555
ఇ��య	ను%ాక ఈ �bటBనTE 9ారF Tx VW\ా ంJలk పK9EhంపరF అ"



�ె1ిuయ	Tx`డ�. 6666 �ా%ా ఎవ#� ��ందరF VW\ా ంJలk పK9Ehంచు దురను మ�ట
"శdయమ	 గనుకను, మ	ందు సు9ారN V"న9ారF అV¥ేయత�ేత
పK9Ehంపల�దు గనుకను, 7777 TEడ� ] #ాయన మ�ట V"నPQడల ]
హృదయమ	లను క� Sనపరచు��నక;డ" 9:నుక �ెపuబ(fన పK�ారమ	, ఇంత
�ాల���న తరF9ాత �x�దు గ\ంథమ	లkTEడ" ±క ��నమ	ను
"రÞPంచుచుTx`డ�. 8888 PQ�షpవ 9ా#S�I VW\ా ంJ కల;గజ³ZినPQడల ఆ
తరF9ాత మ#S±క ��నమ	నుగ�#Sd ఆయన �ెపuక��వ�ను. 9999 �ాబట-C  �ేవ�"
పKజలక; VW\ా ంJ ">Aయ	న`��. 10101010 ఎందుకన%ా �ేవ�డ� తన �ార�మ	లను
మ	%SంA Vశ\!ంAన పK�ారమ	, ఆయన±క� VW\ా ంJలk పK9EhంAన9ాడ�
కcడ తన �ార�మ	లను మ	%SంA Vశ\!ంచును. 11111111 �ాబట-C  అV¥ే యతవలన
9ారF ప(f��PనటB6 %ా మనలk ఎవడ�ను ప(f��క;ండ ఆ VW\ా ంJలk
పK9Ehంచుటక; జjగ\తN  పడ�దమ	. 12121212 ఎందుకన%ా �ేవ�" 9ాక�మ	 సyవ���
బలమ	గల�ై #?ండంచుల;గల PQటBవంట- ఖడ¶ మ	కంటMను 9ా(f%ా ఉం(f,
�Kా ణxత4లను �×ళ6ను మ�ల;గను Vభ �ంచునంతమటBC క; దూరFచు,
హృదయమ	±క� తలం ప�లను ఆలkచనలను Wó¥�ంచుచున`��. 13131313 మ#Sయ	
ఆయన దృÌిC �I కనబడ" సృష¡ మ	 ఏ��య	 ల�దు. మన��వ"�Iలsక�
±పu�ెపuవలZియ	న`�ో ఆ �ేవ�" కను`లక; సమసNమ	ను మరFగ	ల�క
�ేట%ా ఉన`��. 14141414 ఆ�ాశమండలమ	గ	ండ 9:È6న �ేవ�" క;మ�రF(ైన P�సు
అను %tపu పK¥xనయ�జక;డ� మనక; ఉTx`డ� గనుక మనమ	
ఒప���"న�x"" గట-C %ా �ేపటBC దమ	. 15151515 మన పK¥xనయ�జక;డ� మన
బల ß̈నతలయందు మన�� స}నుభవమ	 ల�"9ాడ� �ాడ� %ా", సమసN



Vషయమ	లలkను మనవలsTE Wó¥�ంపబ(fనను, ఆయన �ాపమ	 ల�"9ాడ�%ా
ఉం(ెను. 16161616 గనుక మనమ	 క"క#Sంపబ(f సమãAత���న స}యమ	��రక;
కృప ��ందునటB6  ¥ైర�మ	�� కృ�ాసనమ	TUదwక; �ేరFదమ	.

¨¼áKయ	లక; 5¨¼áKయ	లక; 5¨¼áKయ	లక; 5¨¼áKయ	లక; 5

1111 పKJ పK¥xనయ�జక;డ�ను మనుషp�లలkనుం(f P�రuరచబ(fన9ా(ై,
�ాపమ	ల��రక; అరuణలను బల;లను అ#Suంచుటక; �ేవ�" Vషయ���న
�ార�మ	ల; జ#S%Sంచుట�?r మనుషp�ల"!తNమ	 "య!ంపబడ�ను. 2222
�xనుకcడ బల ß̈నత�ేత ఆవ#Sంపబ(fయ	న`ందున అతడ� ఏ!య	
�ె>య"9ా#SPQడలను ��K వత1ిuన 9ా#SPQడలను �x>! చూపగల9ా(ై
య	Tx`డ�. 3333 ఆ Á̈తpవ��ేత పKజల ��ర�³ల�%� ఆల�%³ తన��రక;ను
�ాపమ	ల"!తNమ	 అరuణమ	 �ేయవలZిన9ా(ై య	Tx`డ�. 4444 మ#Sయ	
ఎవడ�ను ఈ ఘనత తనక;�xTE వ ©̈ంచు��నడ� %ా", అహ#�ను
1ిల;వబ(fనటBC %ా �ేవ�"�ేత 1ిల;వబ(fన9ా(ై PÀ ఘనత��ందును. 5555
అటBవలs �×\సుN కcడ పK¥xన య�జక;డగ	టక; తను`�xTE
మ ©̈మపరచు��నల�దు %ా" వ� Tx క;మ�రFడవ�, TEను TEడ� "ను`
క"య	Tx`ను. అ" ఆయన�� �ె1ిuన9ా(ే అయనను మ ©̈ 6666 ఆ పK�ార�¤
వ� ��Ú�Z2�ెక;±క� క\మమ	 ��ప�న "రంతరమ	 య�జక;డ9:ౖ
య	Tx`వ� అ" మ#S±క�bట �ెప�చుTx`డ�. 7777 శ#§ర¥x#SPQ� య	న`
��నమ	లలk మ} #�దనమ	��ను క`ళ6��ను, తను` మరణమ	నుం(f
ర�fంపగల9ా"�I �Kా రÍనలను య�చనలను సమ#SuంA,భయభక;N ల; క>%S



య	న`ందున ఆయన అం%§క#Sంపబ(ెను. 8888 ఆయన,క;మ�రF(ైయ	ం(fయ	
�xను ��ం��న శ\మలవలన V¥ేయతను TEరFd��T:ను. 9999 మ#Sయ	 ఆయన
సంప�రÞZి��z  ��ం��న9ా(ై, ��Ú� Z2�ెక;±క� క\మమ	లk�ే#Sన
పK¥xనయ�జక;డ" �ేవ�"�ేత 1ిల;వబ(f, 10101010 తనక; V¥ేయ	లsౖన 9ా#Sకంద#S�I"
"త� రmణక; �ారక;(xPQను. 11111111 ఇందునుగ�#Sd �¤మ	 �ెపuవలZినV అTEక
సంగతp ల;న`V %ా", ]రF Vనుటక; మందులsౖనందున 9ాట-" Vశదపరచుట
కషCమ	. 12121212 �ాలమ	నుబట-C  చూA�ే ]రF బ¢ధక;ల;%ా ఉండవలZిన9ా#?r
య	ండ%ా, �ే9Ùక;N లలk nదట- మ�ల�ాఠమ	లను ఒకడ� ]క; మరల
బ¢¥�ంపవలZి వ�ెdను. ]రF �ాల;�xK గవలZిన9ా#³ %ా" బల���న ఆ}రమ	
Jనగల9ారF�ారF. 13131313 మ#Sయ	 �ాల; �xK గ	 పKJ9ాడ�ను h�9Eగనుక J
9ాక�Vషయమ	లk అనుభవమ	ల�"9ా(ై య	Tx`డ�. 14141414 వయసుq వAdన
9ారF అ´µ�సమ	�ేత �¤ల; �×డ�లను V9EAంచుటక; ¯ాధకమ	�ేయబ(fన
జj® TEం��Kయమ	ల; క>%Sయ	Tx`రF గనుక బల���న అ}రమ	 9ా#S�³ తగ	ను.

¨¼áKయ	లక; 6¨¼áKయ	లక; 6¨¼áKయ	లక; 6¨¼áKయ	లక; 6

1111 �ాబట-C  "#§èవ�I\యలను V(fA, మ�రFమనసుq ��ందు టయ	, 2222 �ేవ�"యంద>
VWా�సమ	ను బµ1ిN స4మ	లను గ�#Sdన బ¢ధయ	, హసN"�³పణమ	ను, మృతpల
ప�నరF �xÍ నమ	ను, "త����న¬రFuను అను ప�Tx�� మరల 9Eయక,
�×\సుN నుగ�#Sdన మ�లkప�ేశమ	 మ�", సంప�రFÞ ల మగ	టక; ¯ా%S��దమ	. 3333
�ేవ�డ� Z2లVAdనPQడల మనమ�ల�గ	 �ేయ	దమ	. 4444 ఒక¯ా#S 9:>%Sంపబ(f,
పరలkకసంబంధ���న వరమ	ను రFAచూA, ప#S��xz త4లk �ా>9ా#?r 5555 �ేవ�"



��వ�9ాక�మ	ను #ాబ¢వ� య	గ సంబంధ���న శక;N ల పK´µవమ	ను
అనుభVంAన తరF9ాత త1ిu��Pన9ారF, 6666 తమ Vషయమ	లk �ేవ�"
క;మ�రF" మరల Zిల;వ9Eయ	చు, బµ}టమ	%ా ఆయనను అవమ�న
పరచుచుTx`రF గనుక మ�రFమనసుq ��ందునటB6  అట-C  9ా#S" మరల
నూతనపరచుట అ¯ాధ�మ	. 7777 ఎట6 న%ా, భ�! తన]ద తరFచు%ా క;#Sయ	
వరªమ	ను �xK %S, PQవ#S��రక; వ�వ¯ాయమ	 �ేయబడ�T° 9ా#S�I అను
కcల���న 12ౖరFలను ఫ>ంచుచు �ేవ�" ఆ�ర�చనమ	 ��ందును. 8888 అP�ే
మ	ండ6 తpపuల;ను గచd ¬%?ల;ను �x"]ద 12#S%SనPQడల అ�� ప"�I#ా"ద"
Vస#Sèంపబ(f Wాపమ	 ��ందత%Sనదగ	ను. తpదక�� �ా>d9Eయబడ�ను. 9999 అP�ే
1ిKయ	ల�#ా, �¤]ల�గ	 �ెప�చున`ను, ]#SంతకంటM మంA��య	
రmణకర���న��య	T:ౖన ZిÍJలkTE య	Tx`ర" ర�� f%ా నమ	4చుTx`మ	. 10101010
]రF �ేZిన �ార�మ	ను, ]రF ప#S�దుz లక; ఉప�xరమ	�ేZి Pంకను
ఉప�xరమ	 �ేయ	చుండ�ట�ేత తన Txమమ	ను బట-C  చూ1ిన 1LKమను
మరచుటక;, �ేవ�డ� అTx�యసుÍ డ� �ాడ�. 11111111 ]రF మందుల; �ాక, VWా�సమ	
�ేతను ఓరFu�ేతను 9ా%ాw నమ	లను స�తంJKంచు��ను 9ా#S" ��>
నడ�చు��నునటB6 %ా ]లk పKJ9ాడ�ను 12121212 ] "#§mణ ప#Sప�రÞమగ	 "!తNమ	
]#S��వరక; కనుపరAన ఆస�IN" తpదమటBC క; కనుపరచవలsన" అ1L�fంచు
చుTx`మ	. 13131313 �ేవ�డ� అబµK }మ	నక; 9ా%ాw నమ	 �ేZినప�డ� తనకంటM ఏ
%tపu9ా"��డ� అ" పKమ�ణమ	 �ేయల�క ��PQను గనుక 14141414 తన��డ� అ"
పKమ�ణమ	�ేZి "శdయమ	%ా TEను "ను` ఆ�ర���ంతpను "శdయమ	%ా
"ను` VసN #Sంపజ³తpను అ" �ె12uను. 15151515 ఆ మ�ట న!్మ అతడ� ఓరFu��



స ©̈ంA ఆ 9ా%ాw నఫలమ	 ��ం�ెను. 16161616 మనుషp�ల; తమకంటM %tపu9ా"��డ�
అ" పKమ�ణమ	 �ేతpరF; 9ా#S పKJ V9ాదమ	లkను V9ా�xంశమ	ను
ప#S�ా�రమ	 �ేయ	న�� పKమ�ణ�¤. 17171717 ఈ Vధమ	%ా �ేవ�డ� తన సంకలuమ	
"శdల���నద" ఆ 9ా%ాw నమ	నక; 9ారసులsౖన9ా#S�I మ#S "శdయమ	%ా
కనుపరచవలsన" ఉ�ేwhంAన9ా(ై,�xను అబదzమ�డజjల" "శdల���న #?ండ�
సంగతpలనుబట-C , 18181818 మనPQదుట ఉంచబ(fన "#§mణను �ేపటBC టక; శరణx
గతpల���న మనక; బల���న ¥ైర�మ	 కల;గ	నటB6  పKమ�ణమ	 �ేZి
9ా%ాw నమ	ను దృఢపర�ెను. 19191919 ఈ "#§mణ "శdలమ	ను, ZిÍ రమ	T:ౖ, మన
ఆత4క; లంగరFవలsనుం(f �ెరలkపల పK9Ehంచుచున`��. 20202020 "రంతరమ	
��Ú�Z2�ెక; క\మమ	 ��ప�న పK¥xనయ�జక;(ైన P�సు అందులk"�I మనకంటM
మ	ందు%ా మన పmమ	న పK9E hం�ెను.

¨¼áKయ	లక; 7¨¼áKయ	లక; 7¨¼áKయ	లక; 7¨¼áKయ	లక; 7

1111 #ాàలను సం}రమ	�ేZి, J#S%S వచుdచున` అబµK  }మ	ను 2222 ఎవడ�
క>Zి��" అత"" ఆ�ర���ం�ెT°, PQవ"�I అబµK }మ	 అ"`ట-లk
ప��యవవంతp ఇ�ెdT°, ఆ �ాల�మ	#ాàను మ�న`తpడగ	 �ేవ�"
య�జక;డ�T:ౖన ��Ú�Z2�ెక; "రంతరమ	 య�జక;డ�%ా ఉTx`డ�. అత"
1LరFక; nదట J�I #ాజ"య	, తరF9ాత సమ�¥xనప� #ాజ"య	 అరÍ
!చుdనట-C  �ాల�మ	 #ాజ" అరÍమ	. 3333 అతడ� తం(fKల�"9ాడ�ను త>6ల�"
9ాడ�ను వంWావÈ ల�"9ాడ�ను, yVత�ాలమ	నక; ఆ�� PQ�నను yవనమ	నక;
అంత���నను ల�"9ాడ�T:ౖయ	ం(f �ేవ�" క;మ�రF" ��>య	Tx`డ�. 4444



ఇత(ెంత ఘను(ో చూడ�(f. మ�లప�రFషp(ైన అబµK  }మ	 అత"�I ��ల6 %tన`
W \ష¡ ���న వసుN వ�లలk ప��యవ వంతp ఇ�ెdను. 5555 మ#Sయ	 ల�V
క;మ�ళ6లkనుం(f య�జ కత�మ	 ��ందు9ారF, తమ స�దరFల; అబµK }మ	
గర»9ాసమ	నుం(f ప�ట-Cనను, ధర4WాసN �మ	 ��ప�న 9ా#S ±దw , అన%ా
పKజల±దw ప��యవవంతpను ప�చుd ��నుటక; ఆజ®ను ��ం��య	Tx`రF %ా"
6666 9ా#S�� సంబం¥�ంAన వంWావÈ ల�"9ా(ైన ��Ú�Z2�ెక; అబµK  }మ	TUదw
ప��యవవంతp ప�చుd��" 9ా%ాw నమ	లను ��ం��న9ా"" ఆ�ర���ం�ెను. 7777
తక;�వ9ాడ� ఎక;�వ 9ా"�ేత ఆ�ర���ంపబడ�నను మ�ట �³వలమ	
"#ా�³ప��� య	న`��. 8888 మ#Sయ	 ల�Vక\మమ	 చూడ%ా �xవ�నక; లkT:ౖన9ారF
ప��యవవంతpలను ప�చుd��నుచుTx`రF. అP�ే ఈ క\మమ	 చూడ%ా,
yVంచుచుTx`డ" ¯ాm�మ	 ��ం��న9ాడ� ప�చుd��నుచుTx`డ�. 9999 అం�ే �ాక
ఒక Vధమ	న �ె1ిuనPQడల ప��యవవంతpలను ప�చుd��ను ల�Vయ	
అబµK }మ	�x�#ా దశమ�ంశమ	లను ఇ�ెdను. 10101010 ఏల�గన%ా ��Ú�Z2�ెక; అత"
1ితరF" క>Zి��"నప�డ� ల�V తన 1ితరF" గర»మ	లk ఉం(ెను. 11111111 ఆ
ల��య	ల; య�జక;లsౖ య	ండ%ా పKజలక; ధర4 WాసN �!య�బ(ెను గనుక ఆ
య�జక;లవలన సంప�రÞ Zి��z  క>%SనPQడల అహ#�ను క\మమ	లk �ే#Sన9ాడ"
�ెపuబడక ��Ú�Z2�ెక; క\మమ	 ��ప�న 9E#tక య�జక;డ� #ావలZిన
అవసర�¤!? 12121212 ఇ��య	%ాక య�జక;ల; మ�రdబ(fనPQడల అవశ�కమ	%ా
య�జక ధర4మ	 స} మ�రdబడ�ను. 13131313 ఎవ"గ�#Sd PÀ సంగతpల;
�ెపuబ(ెT° ఆయన 9E#tక %�తKమ	లk ప�టMCను. ఆ %�తKమ	లk"9ా(ెవ డ�ను
బ>1ీఠమ	TUదw  ప#Sచర��ేయ ల�దు. 14141414 మన పKభ	వ� య��x సం�xనమందు



జ"4ం�ె ననుట సuషC�¤; ఆ %�తKVషయమ	లk య�జక;లను గ�#Sd ¹ÌL
P�!య	 �ెపuల�దు. 15151515 మ#Sయ	 శ#§#ాను ¯ారమ	%ా T:ర9Eరdబడ� ఆజ®గల
ధర4WాసN �మ	నుబట-C  �ాక, Txశనమ	ల�" yవమ	నక;న` శ�IN"బట-C
"య!ంపబ(f, 16161616 ��Ú�Z2�ెక;ను ��>న9ా(ైన 9E#tక య�జక;డ�
వAdయ	Tx`డ�. �ావ�న �¤మ	 �ె1ిuన సంగJ మ#Sంత Vశద���య	న`��. 17171717
ఏలయన%ా వ� "రంతరమ	 ��Ú�Z2�ెక; క\మమ	 ��ప�న య�జక;డ9:ౖ
య	Tx`వ� అ" ఆయనVషయ��� ¯ాm�మ	 �ెపuబ(ెను. 18181818 ఆ ధర4WాసN �మ	
�ే"�I" సంప�రÞZి��z  కల;గజ³యల�దు గనుక మ	ం��య�బ(fన ఆజ®
బల ß̈న���నందునను "� పKãజన ���నందునను అ�� "9ారణ
�ేయబ(fయ	న`��; 19191919 అంత కంటM W \ష¡ ���న "#§mణ �x"9:ంట పK9Eశ12టCబ(ెను.
�º"�x�#ా, �ేవ�"±దwక; మనమ	 �ేరFచుTx`మ	. 20202020 మ#Sయ	
పKమ�ణమ	ల�క;ండ P�సు య�జక;డ� �ాల�దు గనుక ఆయన మ#S W \ష¡ ���న
"బంధనక; ప�ట�ా�ాPQను. 21212121 9ా#?r�ే పKమ�ణమ	 ల�క;ండ య�జక;లగ	దురF
%ా" PÀయన వ� "రంతరమ	 య�జక;డ9:ౖ య	Tx`వ" పKభ	వ�
పKమ�ణమ	 �ేZ2ను; 22222222 ఆయన పWాd�xN పపడడ� అ"PÀయన��
�ె1ిuన9ా"వలన పKమ�ణప�ర�కమ	%ా య�జక;(xPQను. 23232323 మ#Sయ	 ఆ
య�జక;ల; మరణమ	 ��ందుట�ేత ఎల6 ప�డ�ను ఉండ ¯ాధ�మ	 �ానందున,
అTEక;లsౖ#S %ా" 24242424 ఈయన "రంతరమ	 ఉన`9ాడ� గనుక మ�రFuల�"
య�జకత�మ	 క>%Sన 9ా(xPQను. 25252525 ఈయన తన�x�#ా �ేవ�"±దwక;
వచుd9ా#S పmమ	న, Vజj® పనమ	 �ేయ	టక; "రంతరమ	 yVంచుచుTx`డ�
గనుక 9ా#S" సంప�రÞమ	%ా ర�fంచుటక; శ�INమంతp(ై య	Tx`డ�. 26262626



పVతpK డ�ను, "#�w Ìియ	, "ష�ల4షpడ�ను, �ాప� లలk �ేరక పK�ే�కమ	%ా
ఉన`9ాడ�ను. ఆ�ాశ మండలమ	కంటM !�I�> ¼̈చdPన9ాడ�T:ౖన Pట-C
పK¥xనయ�జక;డ� మనక; స#S��Pన9ాడ�. 27272727 ధర4 WాసN �మ	 బల ß̈నతగల
మనుషp�లను య�జక;లను%ా "య!ంచును %ా" ధర4WాసN �మ	నక; తరF9ాత
వAdన పKమ�ణప�ర�క���న 9ాక�మ	 "రంతరమ	ను సంప�రÞ Zి��z��ం��న
క;మ�రF" "య!ం�ెను గనుక, 28282828 ఈయన ఆ పK¥xనయ�జక;లవలs nదట
తన ¯�ంత �ాపమ	ల��రక; తరF9ాత పKజల �ాపమ	ల��రక;ను ��న��నమ	
బల;లను అ#SuంపవలZిన అవసరమ	 గల9ాడ� �ాడ�; తను` �xను అ#Suంచు
��న`ప�డ� ఒక�¯ా#³ PÀ ప"�ేZి మ	%Sం�ెను.

¨¼áKయ	లక; 8¨¼áKయ	లక; 8¨¼áKయ	లక; 8¨¼áKయ	లక; 8

1111 �¤మ	 Vవ#Sంచుచున` సంగతpలలk" ¯ా#ాంశ �¤దన%ా. 2222 మనక; అట-C
పK¥xనయ�జక;డ� ఒకడ�Tx`డ�. ఆయన ప#S��xz లయమ	నక;, అన%ా
మనుషp�డ��ాక పKభ	9E ¯ాÍ 1ింAన "జ���న గ	(xరమ	నక; ప#S�xరక;(ై
య	ం(f, పరలkకమందు మ}మహÑ" Zిం}సమ	నక; క;(f�ారî�మ	న
ఆZీను(xPQను. 3333 పKJ పK¥xనయ�జక;డ� అరuణలను బల;లను అ#Suంచుటక;
"య!ంప బడ�ను. అందు�ేత అ#Suంచుటక; ఈయనక; ఏ���న ఉండ�ట
అవశ�మ	. 4444 ధర4WాసN �పK�ారమ	 అరuణల; అ#Suంచు9ారFTx`రF గనుక ఈయన
భ�!]ద ఉన` PQడల య�జక;(ై య	ండడ�. 5555 ¹ÌL గ	(xరమ	
అమరdబ¢Pనప�డ� ��ండ]ద క; చూపబ(fన మ���#S��ప�న సమసNమ	ను
�ేయ	టక; జjగ\తN పడ�మ	 అ" �ేవ�"�ేత ¼̈చd#Sంపబ(fన పK�ారమ	 ఈ



య�జక;ల; పరలkకసంబంధమగ	 వసుN వ�ల �xయ� ర�పక���న
గ	(xరమ	నందు ZLవ�ేయ	దురF. 6666 ఈయన PQ��ే ఇప�డ� మ#SPQక;�9:ౖన
9ా%ాw నమ	లనుబట-C  "య !ంపబ(fన మ#S PQక;�9:ౖన "బంధనక;
మధ�వ#SNPQ� య	Tx`డ� గనుక మ#S W \ష¡ ���న ZLవకత�మ	 ��ం�� య	Tx`డ�.
7777 ఏలయన%ా ఆ nదట- "బంధన లkపమ	 ల�"�ై�ే #?ండవ�x"�I
అవ�ాశమ	ండTEరదు. 8888 అP�ే ఆయన ఆ�³1ింA 9ా#S�� ఈల�గ	
�ెప�చుTx`డ� పKభ	వ� ఇట6 T:నుఇ��%� ±క �ాలమ	 వచుd చున`��.
అపuట-లk ఇW\ా P�ల; ఇంట-9ా#S��ను య��x ఇంట-9ా#S��ను TEను ��\ తN "బంధన

�ే¸ 9999 అ�� TEను ఐగ	ప�N �ేశమ	లkనుం(f�#S 1ితరFలను 9:ల;ప>�I
ర1ిuంచుట�?r9ా#S" �ెP� పటBC ��"న ��నమ	న9ా#S�� TEను �ేZిన
"బంధనవంట-�� �ాదు.ఏమన%ా9ారF Tx "బంధనలk "ల 10101010 ఆ ��నమ	లsౖన
తరF9ాత ఇW\ా P�ల; ఇంట-9ా#S�� TEను �ేయబ¢వ� "బంధన P�దన%ా,9ా#S
మనసుqలk Tx ధర4Vధులను ఉం�ెదను 9ా#S హృదయమ	ల]ద 9ాట-"
9Kా య	దును TEను 9ా#S�I �ేవ�డ�T:ౖ య	ందును 9ారF Txక; పKజలsౖ య	ందురF.
11111111 9ా#Sలk ఎవడ�ను పKభ	వ�ను �ె>Zి��నుడ" తన పటCణసుÍ "�?rనను తన
స�దరF"�?rనను ఉప�ేశమ	�ేయడ� 9ా#Sలk Aన`ల; nదల;��" 12దwల
వరక; అందరFను నను` �ె>Zి��ందురF. 12121212 TEను 9ా#S �ోషమ	ల Vషయ���
దయగ>%S 9ా#S �ాపమ	లను ఇకను ఎన`డ�ను జj® పకమ	 �ేZి��నన" పKభ	వ�
Z2లVచుdచుTx`డ�. 13131313 ఆయన ��\ తN"బంధన అ" �ెప�ట�ేత nదట-��
�ాత��%ా �ేZియ	Tx`డ�. ఏ�� �ాత%S> ఉ(f%S��వ�T° అ�� అదృశ�మగ	టక;
Zిదzమ	%ా ఉన`��.



¨¼áKయ	లక; 9¨¼áKయ	లక; 9¨¼áKయ	లక; 9¨¼áKయ	లక; 9

1111 nదట- "బంధన�?r�ే ZL9ా"యమమ	ల;ను ఈ లkక సంబంధ���న
ప#S�దzసÍలమ	ను ఉం(ెను. 2222 ఏల�గన%ా nదట ఒక గ	(xర�¤రuరచబ(ెను.
అందులk �ºపసN ంభమ	ను, బల6 య	, �x"]ద ఉంచబ(fన #tటMCల;ను ఉం(ెను,
�x"�I ప#S�దzసÍలమ" 1LరF. 3333 #?ండవ �ెరక; ఆవల అJప#S�దzసÍలమను
గ	(xరమ	ం(ెను. 4444 అందులk సువరÞధూ�ా#SNయ	, అంతటను బం%ారF#³క;ల��
�xపబ(fన "బంధనమందసమ	ను ఉం(ెను. ఆ మందసమ	లk మTx`గల
బం%ారF �ాతKయ	, A%S#SంAన అహ#�ను �ేJకఱÃయ	, "బంధ 5555 �x"12ౖ"
కరFణx1ీఠమ	ను కమ	4��నుచున` మ ©̈మగల �?ర�బ	ల;ం(ెను. �ట-"గ�#Sd
Pప�డ� Vవరమ	%ా �ెపu వల6 పడదు. 6666 ఇV ఈల�గ	 ఏరuరచబ(f నప�డ�
య�జక;ల; ZLవ�ేయ	చు, "త�మ	ను ఈ nదట- గ	(xరమ	లk"�I 9:ళØ6 దురF
%ా" 7777 సంవతqరమ	నక; ఒక� ¯ా#S మ�తK�¤ పK¥xన య�జక;(ొక�(ే రకNమ	�ేత
పటBC ��" #?ండవ గ	(xరమ	లk"�I పK9Ehంచును. ఆ రకNమ	 తన��రక;ను పKజల
అజj® నకృతమ	ల ��రక;ను అతడ#Suంచును. 8888 �º""బట-C  ఆ nదట- గ	(xర
!ంక "ల;చుచుండ%ా అJప#S�దzసÍలమ	లk పK9Ehంచు మ�ర¶మ	
బయల;పరచబడల�ద" ప#S��xz త4 �ె>యజ³య	 చుTx`డ�. 9999 ఆ గ	(xరమ	
పKసుN త�ాలమ	నక; ఉపమ�న మ	%ా ఉన`��. ఈ ఉపమ�TxరÍమ	నుబట-C
మన¯ాq�f Vషయమ	లk ఆ#ాధక;"�I సంప�రÞZి��z  కల;గజ³యల�"
అరuణల;ను బల;ల;ను అ#Suంపబడ�చున`V. 10101010 ఇV ��దుw  బµటB
జరFగ	�ాలమ	 వచుdవరక; V¥�ంపబ(f, అన`�ాన మ	ల��ను



TxTxVధమ	లsౖన పK�Ôళనమ	ల��ను సంబం ¥�ంAన శ#§#ా�xరమ	ల;
మ�తK���య	న`V. 11111111 అP�ే �×\సుN  #ాబ¢వ�చున` �¤ల;లVషయ���
పK¥xనయ�జక;డ�%ా వAd, �xTE "త����న V¹చన సం�ా��ంA, హసN కృతమ	
�ా"��, అన%ా ఈ సృÌిC  సంబంధమ	 �ా"��య	, మ#S ఘన��� 12121212
�¤కల±క�య	 �Å(ెల±క�య	 రకNమ	�� �ాక, తన స�రకNమ	�� ఒక�¯ా#³
ప#S�దzసÍలమ	లk పK9Ehం�ెను. 13131313 ఏలయన%ా �¤కల±క�య	,
ఎడ6 ±క�య	 రకNమ	ను, ���లప(fన 9ా#S]ద ఆవ�దూడ బ�(f�ె చల;6 టయ	,
శ#§ర���z  కల;గ	నటB6  9ా#S" ప#S�దzపర AనPQడల, 14141414 "తp�డగ	 ఆత4�x�#ా
తను`�xను �ేవ�"�I "#�w Ìి"%ా అ#Suంచు ��"న �×\సుN ±క� రకNమ	,
"#§èవ�I\యలను V(fA yవమ	గల �ేవ�" ZLVంచుటక; ] మన¯ాq�f" ఎం��
PQక;�వ%ా ���z�ేయ	ను. 15151515 ఈ Á̈తpవ��ేత nదట- "బంధన �ాలమ	లk
జ#S%Sన అప#ాధమ	లనుం(f V¹చనమ	 కల;గ	ట�?r ఆయన మరణమ	
��ం��నందున, 1ిల;వబ(fన 9ారF "త����న ¯ా�సÍ ~మ	ను గ�#Sdన
9ా%ాw నమ	ను ��ందు "!తNమ	 ఆయన ��\ తN "బంధనక; మధ�వ#SNPQ�
య	Tx`డ�. 16161616 మరణWాసన��క�డ ఉండ�T° అక�డ మరణWాసనమ	
9Kా Zిన9ా" మరణమ	 అవశ�మ	. 17171717 ఆ Wాసనమ	ను 9Kా Zిన9ాడ� మరణమ	
��ం���ేTE అ���ెల;6 ను; అ�� 9Kా Zిన9ాడ� yVంచుచుండ%ా అ�� ఎప�(ైనను
�ెల;6 Tx? 18181818 ఇందు�ేత nదట- "బంధనకcడ రకNమ	ల�క;ండ పKJÌి¡ ంపబడల�దు.
19191919 ధర4WాసN �పK�ారమ	 ¹ÌL పKJ య�జ®ను పKజల�� �ె1ిuనతరF9ాత, ఆయన
ళ6��ను, రకNవరÞమ	గల %tఱÃబÐచుd��ను, ©̈¯�qప���ను,�Å(ెల±క�య	
�¤కల±క�య	 రకNమ	ను ¬Zి��" 20202020 �ేవ�డ� ]��రక; V¥�ంAన "బంధన



రకN!�ే అ" �ెప�చు, గ\ంథమ	]దను పKజలంద#S ]దను ��K �fం�ెను. 21212121
అ�ేVధమ	%ా గ	(xరమ	]దను ZL9ా�ాతKల"`ట- ]దను ఆ రకNమ	ను
��K �fం�ెను. 22222222 మ#Sయ	 ధర4WాసN � పK�ారమ	 సమసN  వసుN వ�ల;ను రకNమ	�ేత
���z�ేయబడ�న"య	, రకNమ	 Aం��ంపక;ండ �ాప mమ�పణ కల;గద"య	
¯ామ�న�మ	%ా �ెపuవచుdను. 23232323 పరలkకమందున` 9ాట-" ��>న వసుN వ�ల;
ఇట-C  బల;ల వలన ���z�ేయబడవలZియ	ం(ెను %ా" పరలkక సంబంధ ���నV
�ట-కంటM W \ష¡ ���న బల;లవలన ���z�ేయబడ వలZియ	ం(ెను. 24242424 అందువలన
"జ���న ప#S�దzసÍలమ	ను ��> హసN కృత���న ప#S�దzసÍలమ	లలk �×\సుN
పK9Ehంపల�దు %ా", Pప�డ� మన��రక; �ేవ�" సమ	ఖమందు కనబడ�టక;
పరలa 25252525 అం�ే�ాదు, పK¥xనయ�జక;డ� పKJ సంవతqరమ	 తన���ా" రకNమ	
¬Zి��" ప#S�దzసÍలమ	లk"�I పK9EhంAనటB6 , ఆయన అTEక ప#ా�యమ	ల;
తను`�xను అ#Suంచు��నుటక; పK9Ehం 26262626 అట6 PనPQడల జగతpN ప�Tx��
9Eయబ(fన�� nదల;��" ఆయన అTEక ప#ా�యమ	ల;
శ\మపడవలZివచుdను. అP�ే ఆయన య	గమ	ల సమ�1ిNయందు తను`�xTE
బ>%ా అ#Suంచు��నుటవల 27272727 మనుషp�లaక�¯ా#³ మృJ��ందవలsన"
"య!ంపబ(ెను; ఆ తరF9ాత ¬రFu జరFగ	ను. 28282828 ఆల�గ	నTE �×\సుN కcడ
అTEక;ల �ాపమ	లను భ#Sంచుటక; ఒక�¯ా#³ అ#Suంపబ(f, తన��రక;
క"12టBC ��" య	ండ�9ా#S రmణ "!తNమ	 �ాపమ	ల�క;ండ #?ండవ¯ా#S పKత�m
మగ	ను.

¨¼áKయ	లక; 10¨¼áKయ	లక; 10¨¼áKయ	లక; 10¨¼áKయ	లక; 10



1111 ధర4WాసN �మ	 #ాబ¢వ�చున` �¤ల;ల �xయగల��P� %ా" ఆ వసుN వ�ల
"జస�ర�పమ	 గల���ాదు గనుక ఆ య�జక;ల; ఏటäట ఎడ�ెగక;ండ అ#Suంచు
ఒక�టä Vధ���న బల;ల; 9ాట-" �ెచుd9ా#S�I ఎన`డ�ను సంప�రÞZి��z
కల;గజ³య TEరవ�. 2222 ఆల�గ	 �ేయగ>%SనPQడల ZLVంచు9ా#tక�¯ా#³
�దzపరచబ(fన తరF9ాత 9ా#S మన¯ాq�f�I �ాపజ®1ిN  ఇకను ఉండదు గనుక
9ాట-" అ#Suంచుట మ�నుదురF గ�x. 3333 అP�ే ఆ బల;ల; అ#Suం చుట�ేత
ఏటäట �ాపమ	ల; జj® పకమ	నక; వచుdచున`V 4444 ఏలయన%ా ఎడ6 ±క�య	
�¤కల±క�య	 రకNమ	 �ాపమ	లను ¬Zి9Eయ	ట అ¯ాధ�మ	. 5555 �ాబట-C
ఆయన ఈ లkకమందు పK9Ehంచునప�డ� ఈల�గ	 �ెప� చుTx`డ�.బ>య	
అరuణయ	 వ� �Åరల�దు%ా"Tx��క శ#§రమ	ను అమ#SdJV. 6666
ప�రÞ�మమ	ల;ను �ాపప#S}#ారÍబల;ల;ను �Iష¡ ���నV�ావ�. 7777 అప�డ�
TEనుగ\ంథప�చుటCలk నను`గ�#Sd 9Kా యబ(fన పK�ారమ	, �ే9ా,  AతNమ	
T:ర9EరFdటక; ఇ��%� TEను వAdయ	Tx`నంట-". 8888 బల;ల; అరuణల;
ప�రÞ�మమ	ల; �ాపప#S }#ారÍబల;ల;ను వ� �Åరల�ద"య	, అV
�Iష¡ ���నV �ావ"య	 12ౖ" �ె1ిuన తరF9ాత 9999 ఆయన  AతNమ	
T:ర9EరFdటక; ఇ��%� TEను వAdయ	Tx`న" �ెప�చుTx`డ�. ఇవ"`య	
ధర4WాసN �మ	��ప�న అ#Suంప బడ�చున`V. ఆ #?ండవ�x"" ZిÍ రపరచుటక;
nదట- �x"" ��ట-C9Eయ	చుTx`డ�. 10101010 P�సు�×\సుN ±క� శ#§రమ	
ఒక�¯ా#SP� అ#Suంపబడ�ట�ేత ఆ AతNమ	ను బట-C  మనమ	
ప#S�దzపరచబ(fయ	Tx`మ	. 11111111 మ#Sయ	 పKJ య�జక;డ� ��న��నమ	
ZLవ�ేయ	చు, �ాపమ	లను ఎన`ట-�I" ¬Zి9Eయల�" ఆ బల;లTE మ�ట-మ�ట-�I



అ#Suం చుచు ఉండ�ను. 12121212 ఈయనPQ��ే �ాపమ	ల"!తN��� స�x�ాలమ	
"ల;చు ఒక� బ>" అ#SuంA, 13131313 అపuట-నుం(f తన శతpK వ�ల; తన �ాదమ	లక;
�ాద1ీఠమ	%ా �ేయబడ� వరక; క"12టBC చు �ేవ�" క;(f�ారî~మ	న
ఆZీను(xPQను. 14141414 ఒక� అరuణ�ేత ఈయన ప#S�దzపరచబడ� 9ా#S"
స�x�ాలమ	నక; సంప�రFÞ లను%ా �ేZియ	Tx`డ�. 15151515 ఈ Vషయ���
ప#S��xz త4కcడ మనక; ¯ాm�!చుd చుTx`డ�. 16161616 ఏల�గన%ా ఆ ��నమ	లsౖన
తరF9ాత TEను 9ా#S�� �ేయబ¢వ� "బంధన ఇ�ేTx ధర4Vధులను 9ా#S
హృదయమ	 నందుంA 9ా#S మనసుq]ద 9ాట-" 9Kా య	 దును అ" �ె1ిuన
తరF9ాత 17171717 9ా#S �ాపమ	లను 9ా#S అక\మమ	లను ఇకను ఎన`ట-�I"
జj® పకమ	�ేZి��నను అ" పKభ	వ� �ెప�చుTx`డ�. 18181818 �ట- mమ�పణ ఎక�డ
కల;గ	T° అక�డ �ాపప#S }#ారÍబ> Pకను ఎన`డ�ను ఉండదు. 19191919
స�దరFల�#ా, P�సు మన��రక; పKJÌి¡ ంAన మ�ర¶మ	న, అన%ా
నూతన���న��య	, yవమ	గల��య	, ఆయన శ#§రమ	 అను �ెర�x�#ా
P�రuరచబ(fన��య	T:ౖన మ�ర¶మ	న, 20202020 ఆయన రకNమ	వలన
ప#S�దzసÍలమ	నందు పK9E hంచుటక; మనక; ¥ైర�మ	 క>%Sయ	న`�� గనుకను,
21212121 �ేవ�" Pంట-12ౖన మనక; %tపu య�జక;డ�Tx`డ� గనుకను, 22222222
మన¯ాq�f�I కల4షమ	 ��చక;ండ�నటB6  ��K �fంపబ(fన హృదయమ	ల;
గల9ారమ	ను, "ర4ల���న ఉదకమ	�� ¯ా`నమ	�ేZిన శ#§రమ	ల;
గల9ారమ	T:ౖ య	ం(f, VWా�సVషయమ	లk సంప�రÞ "శdయత క>%S,
య�xరÍ���న హృదయమ	�� మనమ	 �ేవ�" స"` ¥xనమ	నక; �ేరFదమ	.
23232323 9ా%ాw నమ	 �ేZిన9ాడ� నమ4ద%Sన 9ాడ� గనుక మన "#§mణ Vషయ���



మన nప���"న�� "శdలమ	%ా పటBC ��ందమ	. 24242424 ��ందరF మ�ను��ను
చున`టBC %ా, సమ�జమ	%ా కcడ�ట మ�నక, ఒక"TUకడ� ¼̈చd#Sంచుచు, 25252525 ఆ
��నమ	 స]1ించుట ]రF చూAన��ల�� మ#S PQక;�వ%ా ఆల�గ	 �ేయ	చు,
1LKమ చూప�టక;ను స�x�ర�మ	ల; �ేయ	టక;ను ఒక"TUకడ�
ప�#S��లuవలsన" ఆలkAంతమ	. 26262626 మనమ	 సత�మ	నుగ�#Sd
అనుభవజj® నమ	 ��ం��న తరF9ాత బ	��zప�ర�కమ	%ా �ాపమ	 �ేZినPQడల
�ాప మ	లక; బ> Pకను ఉండదు %ా" 27272727 Tx�యప� ¬రFuనక; భయమ	��
ఎదురFచూచుటయ	, V#�ధులను ద ©̈ంపబ¢వ� ¬mణ���న అ%S`య	 "కను
ఉండ�ను. 28282828 ఎవ(ైనను ¹ÌL ధర4WాసN �మ	ను "#ాక#SంAనPQడల ఇదwరF
మ	గ	¶ రF ¯ా{ల మ�ట]ద, క"క#Sంపక;ండ 9ా" చం1ించుదురF. 29292929
ఇటB6 ండ%ా �ేవ�" క;మ�రF", �ాదమ	ల�� �¾K �I�, �xను ప#S�దzపరచబడ�టక;
¯ాధన���న "బంధన రకNమ	ను అపVతK���న��%ా ఎంA, కృపక; మ�లమగ	
ఆత4ను Jరస�#SంAన9ాడ� ఎంత ఎక;�9:ౖన దండనక; �ాతpK డ�%ా ఎంచబడ�న"
]క; ��చును? 30303030 పగ¬రFdట Tx ప", TETE పKJఫల!తpN న"య	 మ#Sయ	
పKభ	వ� తన పKజలక; ¬రFu ¬రFdను అ"య	 �ె1ిuన9ా"" ఎరFగ	దుమ	
గ�x. 31313131 yవమ	గల �ేవ�" �ేJలk పడ�ట భయంకరమ	. 32323232 అP�ే ]రF
9:>%Sంపబ(fన]దట, శ\మల�� కc(fన %tపu ��#ాటమ	 స ©̈ంAన
ప�ర�ప���నమ	ల; జj® పకమ	 �ెచుd��ను(f. 33333333 ఒక Vధమ	%ా చూA�ే, ]రF
"ందలను బµధలను అనుభVంచుట�ేత ప��మం��లk ఆర(fప(fJ#S; మ#S±క
Vధమ	%ా చూA�ే, 9ాట- ననుభ VంAన9ా#S�� �ా>9ారలsౖJ#S. 34343434 ఏల�గన%ా
]రF ఖ?�దులk ఉన`9ా#S" కరFణÝంA, ]క; మ#S W \ష¡ ���న��య	



ZిÍ ర���న��య	T:ౖన ¯ా�సÍ ~మ	న`ద" PQ#S%S, ] ఆZిN  �Åల;��వ�టక;
సం��షమ	%ా ఒప���ంట-#S. 35353535 �ాబట-C  ] ¥ైర�మ	ను V(fA12టCక;(f; �x"�I
పKJఫలమ	%ా %tపu బహÑమ�నమ	 కల;గ	ను. 36363636 ]రF �ేవ�" AతNమ	ను
T:ర9E#Sdన9ా#?r, 9ా%ాw నమ	��ందు "!తNమ	 ]క; ఓ#S! అవసర��� య	న`��.
37373737 ఇక �ాలమ	 బహÑ ��ం�ెమ	%ా ఉన`��, వచుdచున`9ాడ�
ఆలస�మ	�ేయక వచుdను. 38383838 Tx PQదుట Jమంతp(ైన9ాడ�
VWా�సమ�లమ	%ా yVంచును %ా" అతడ� 9:నుక¬Zిన PQడల అత"
యందు Tx ఆత4క; సం��షమ	ండదు. 39393939 అP�ే మనమ	 నhంచుటక;
9:నుక¬య	9ారమ	 �ామ	 %ా" ఆత4ను ర�fంచు��నుటక; VWా�సమ	
క>%Sన9ార��� య	Tx`మ	.

¨¼áKయ	లక; 11¨¼áKయ	లక; 11¨¼áKయ	లక; 11¨¼áKయ	లక; 11

1111 VWా�సమనున�� "#§�fంపబడ�9ాట-±క� "జ స�ర�పమ	ను, అదృశ����నV
య	న`వనుటక; రFàవ�T:ౖ య	న`��. 2222 �x""బట-CP� 12దwల;
¯ాm�మ	��ం��#S. 3333 పKపంచమ	ల; �ేవ�" 9ాక�మ	వలన "#ా4ణ���నవ"య	,
అందునుబట-C  దృశ����న�� కనబ(ెడ� ప�xరÍమ	ల�ే "#S4ంప బడల�ద"య	
VWా�సమ	�ేత గ\ ©̈ంచు��నుచుTx`మ	. 4444 VWా�సమ	నుబట-C  Á̈బ¿ల;
కPÀనుకంటM W \ష¡ ���న బ> �ేవ�"�I అ#Suం�ెను. �ేవ�డత" అరuణలనుగ�#Sd
¯ాm�!Adనప�డ� అతడ� ఆ VWా�సమ	నుబట-C  J మంతpడ" ¯ాm�మ	
��ం�ెను. అతడ� మృJTUం��య	 ఆ VWా�సమ	�x�#ా మ�టల�డ�చుTx`డ�. 5555
VWా�సమ	నుబట-C  హT°క; మరణమ	 చూడక;ండ�నటB6  ��" ��బ(ెను; అతడ�



��"��బడకమ	నుప� �ేవ�"�I ఇషpC (ై య	ం(ెన" ¯ాm�మ	 ��ం�ెను; �ా%ా
�ేవ�డత" ��" ��PQను గనుక అతడ� కనబడల�దు. 6666 VWా�సమ	ల�క;ండ
�ేవ�"�I ఇషpC (ైయ	ండ�ట అ¯ాధ�మ	; �ేవ�"±దwక; వచుd9ాడ� ఆయన
య	Tx`డ"య	, తను` 9:దక;9ా#S�I ఫలమ	 దయ�ేయ	9ాడ"య	
నమ4వలsను గ�x. 7777 VWా�స మ	నుబట-C  T°వహÑ అ��వరక; చూడ"
సంగతpలనుగ�#Sd �ేవ�"�ేత ¼̈చd#Sంపబ(f భయభక;N ల; గల9ా(ై, తన
Pంట-9ా#S రmణ��రక; ఒక ఓడను Zిదzమ	�ేZ2ను; అందువలన అతడ�
లkకమ	]ద TEర¯ాÍ పన�ేZి VWా�స మ	నుబట-C  కల;గ	 J�I 9ారసు(xPQను.
8888 అబµK }మ	 1ిల;వ బ(fనప�డ� VWా�సమ	నుబట-C  ఆ 1ిల;ప�నక; లkబ(f,
�xను ¯ా�సÍ ~మ	%ా ��ందT:ౖయ	న` పK�ేశమ	నక; బయల;9:æç6 ను. మ#Sయ	
ఎక�(f�I 9:ళ6వలsT° అ�� ఎరFగక బయల 9999 VWా�సమ	నుబట-C  అతడ�ను, అత"��
ఆ 9ా%ాw నమ	నక; సమ�న9ారసులsౖన ఇ¯ాqక; య��Åబ	 అను9ారFను,
గ	(xరమ	లలk "వZించుచు, అను�ల �ేశ మ	లk ఉన`టBC %ా 9ాగwతN�ేశమ	లk
పర9ాసులsౖ#S. 10101010 ఏలయన%ా �ేవ�డ� �ే"�I h>uయ	 "#ా4ణక;డ�T:ౖ య	Tx`(ో,
ప�Txదుల;గల ఆ పటCణమ	��రక; అబµK }మ	 ఎదురFచూచుచుం(ెను. 11111111
VWా�సమ	నుబట-C  Wా#ాయ	 9ా%ాw నమ	 �ేZిన9ాడ� నమ4ద%Sన9ాడ" PQంచు
��T:ను గనుక �xను వయసుq గJంAన�ైనను గర»మ	 ధ#Sంచుటక;
శ�IN��ం�ెను. 12121212 అందు�ేత మృతతpల;�(ైన ఆ ±క"నుం(f, సంఖ�క;
ఆ�ాశనmతKమ	లవలsను, సమ	దK¬రమంద> లs�I�ంప శక�మ	�ా"
Pసుకవలsను సం�xనమ	 క>%?ను. 13131313 �రందరF ఆ 9ా%ాw నమ	ల ఫలమ	
అనుభVంపక ��P నను, దూరమ	నుం(f చూA వందనమ	�ేZి, �xమ	 భ�!



]ద పర�ే�లమ	ను య�JKక;లమ	T:ౖ య	Tx`మ" ఒపu��",
VWా�సమ	గల9ా#?r మృJTUం��#S. 14141414 ఈల�గ	 �ెప�9ారF తమ స��ేశమ	ను
9:దక;చుTx`మ" Vశద పరచుచుTx`రF �ా#ా? 15151515 9ారF ఏ�ేశమ	నుం(f
వAd#� ఆ �ేశమ	ను జj® పకమందుంచు��న`PQడల మరల 9:ళØ6 టక; 9ా#S�I
�ల; క>%Sయ	ండ�ను. 16161616 అP�ే 9ారF మ#S W \ష¡ ���న �ేశమ	ను, అన%ా
పరలkకసంబంధ���న �ేశమ	ను �ÅరFచుTx`రF. అందు�ేత �xను 9ా#S
�ేవ�డన" అ"1ించు��నుటక; �ేవ�డ� 9ా#S"గ�#Sd Zిగ	¶ పడడ 17171717 అబµK }మ	
Wó¥�ంపబ(f VWా�సమ	నుబట-C  ఇ¯ాq క;ను బ>%ా అ#Suం�ెను. 18181818 ఎవడ� ఆ
9ా%ాw నమ	ల; సం��షమ	�� అం%§క#Sం�ెT°,ఇ¯ాqక;వలనT:ౖన�� 
సం�xనమనబడ�ను అ" PQవ"�� �ెపuబ(ెT°, ఆ అబµK }మ	, మృతpలను
స ©̈తమ	 ల�ప�టక; �ేవ�డ� శ�INమంతpడ" PQంAన9ా(ై, 19191919 తన
P�కక;మ�రF" అ#SuంA, ఉపమ�నర�పమ	%ా అత"" మృతpలలkనుం(f
మరల ��ం�ెను. 20202020 VWా�సమ	నుబట-C  ఇ¯ాqక; జరFగబ¢వ� సంగతpల
Vషయ��� య��Åబ	ను ఏWావ�ను ఆ�ర���ం�ెను. 21212121 VWా�సమ	నుబట-C
య��Åబ	 అవ¯ాన�ాలమందు ãZLప� క;మ�రFలలk ఒ���క�" ఆ�ర���ంA
తన �ేJకఱÃ  nదల;]ద ఆను��" �ేవ�"�I నమ¯ా�రమ	 �ేZ2ను. 22222222
ãZLప� తనక; అవ¯ాన�ాలమ	 స]1ింAనపuడ� VWా�సమ	నుబట-C
ఇW\ా P�ల; క;మ�రFల "ర¶మనమ	నుగ�#Sd పKశంZింA తన శల�మ	లను
గ�#Sd 9ా#S�I ఆజj® 1ిం�ెను. 23232323 ¹ÌL ప�ట-Cనప�డ� అత" త>దండ�K ల; ఆ
h�వ� సుందరF(ై య	ండ�ట చూA, VWా�సమ	నుబట-C  #ాజjజ®క; భయపడక,
మ�డ� మ�సమ	ల; అత" �xA12ట-C #S. 24242424 ¹ÌL 12దw9ా(ైనప�డ�



VWా�సమ	నుబట-C  ఐగ	ప�N  ధనమ	కంటM �×\సుN Vషయ���న "ంద %tపu ´µగ�మ"
PQంచు��", 25252525 అలu�ాలమ	 �ాప ´¢గమ	 అనుభVంచుటకంటM �ేవ�" పKజల��
శ\మ అనుభVంచుట �¤ల" ãAంA, 26262626 ఫ#� క;మ�#?N±క� క;మ�రFడ"
అ"1ించు��నుటక; ఒప���నల�దు;ఏలయన%ా అతడ� పKJఫలమ	%ా కల;గబ¢వ�
బహÑమ�నమందు దృÌిC  య	ం�ెను. 27272727 VWా�సమ	నుబట-C  అతడ�
అదృ��(ైన9ా"" చూచుచున`టBC  ZిÍ రబ	��z గల9ా(ై, #ాజjగ\హమ	నక;
భయపడక ఐగ	ప�N ను V(fA��PQను. 28282828 �¾>చూల; 1ిల6 లను Txశనమ	
�ేయ	9ాడ� ఇW\ా P�Úయ	లను మ	టCక;ండ� "!తNమ	 అతడ�
VWా�సమ	నుబట-C  ప¯ా�ను, రకN��K mణ ఆ�xరమ	ను ఆచ#Sం�ెను. 29292929
VWా�సమ	నుబట-C  9ారF ��(f TEల]ద న(fAనటB6  ఎఱÃసమ	దKమ	లk బ(f
నడA��P#S. ఐగ	1ీNయ	ల; ఆల�గ	 �ేయ¸A మ	"%S��P#S. 30303030
VWా�సమ	నుబట-C  P�డ� ��నమ	లవరక; పKద�fణమ	 �ేయబ(fన తరF9ాత
PQ#S�Å %�డల; కcలsను. 31313131 VWా�సమ	నుబట-C  #ా}బను 9Eశ� 9Eగ	ల9ా#S"
సమ�¥xన మ	%ా �ేరFd��"నందున అV¥ేయ	ల���ాటB నhంపక ��PQను. 32323232
ఇకను ఏ! �ెప�దును? %S�ో�ను, బµ#ాక;, స¹qను, PQâాN , �x�దు,
సమ�P�లను 9ా#S" గ�#Sdయ	, పKవకNలనుగ�#Sdయ	 Vవ#Sంచుటక;
సమయమ	 �xలదు. 33333333 9ారF VWా�సమ	�x�#ా #ాజ�మ	లను జPంA#S;
J�ార�మ	లను జ#S%SంA#S; 9ా%ాw నమ	లను ��ం��#S; Zింహమ	ల T°ళ6ను
మ�Zి#S; 34343434 అ%S`బలమ	ను చల�6 #Sd#S; ఖడ¶ ¥xరను త1ిuంచు��"#S;
బల ß̈నుల;%ా ఉం(f బలపరచబ(f#S; య	దzమ	లk ప#ాక\మWాల;లsౖ#S; అను�ల
ZLనలను �ార�ో>#S. 35353535 ZీN �ల; మృతpలsౖన తమ 9ా#S" ప�నరF�xÍ నమ	వలన



మరల ��ం��#S. ��ంద#?r�ే మ#S W \ష¡ ���న ప�నరF�xÍ నమ	 ��ంద%�#S Vడ�దల
��ందTUల6 క య�తన12టCబ(f#S. 36363636 మ#S��ందరF Jర¯ా�రమ	లను
��ర(x�ెబËలను, మ#S బంధకమ	లను ఖ? �దును అనుభ VంA#S. 37373737 #ాళ6��
��టCబ(f#S, రంపమ	ల�� �Åయబ(f#S, Wó¥�ంపబ(f#S, ఖడ¶ మ	��
చంపబ(f#S,%tఱÃచర4 మ	లను �¤కచర4మ	లను 9EZి��", ద#SదుK లsౖయ	ం(f
శ\మప(f ©̈ంస��ందుచు, 38383838 అడవ�లలkను ��ండల]దను గ	హలలkను
¯�రంగమ	లలkను JరFగ	ల�డ�చు సంచ#SంA#S. అట-C9ా#S�I ఈ లkకమ	
ãగ����న�� �ాదు. 39393939 �రందరF తమ VWా�సమ	�x�#ా ¯ాm�మ	 ��ం��న
9ా#?rనను. మనమ	 ల�క;ండ సంప�రFÞ ల;�ాక;ండ� "!తNమ	, 40404040 �ేవ�డ�
మన��రక; మ#S W \ష¡ ���న�x"" మ	ందు%ా Zిదz  పర�ెను గనుక �రF
9ా%ాw నఫలమ	 అనుభVంప ల�దు.
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1111 ఇంత %tపu ¯ా�f సమ�హమ	 �¤ఘమ	వలs మనలను
ఆవ#SంAయ	న`ందున 2222 మనమ	కcడ పKJ´µరమ	ను, సుళØవ�%ా
Aక;�లబ¿టBC  �ాపమ	ను V(fA12ట-C , VWా�సమ	నక; కరNయ	 �x""
��న¯ా%Sంచు9ాడ�T:ౖన P�సు9:ౖప� చూచుచు, మన PQదుట ఉంచబ(fన
పం�ెమ	లk ఓ1ిక�� పరF%?తpN దమ	. ఆయన తనPQదుట ఉంచబ(fన
ఆనందమ	��ర�?r అవమ�నమ	ను "ర6m�12ట-C , Zిల;వను స ©̈ంA, �ేవ�"
Zిం}సనమ	±క� క;(f �ారî�మ	న ఆZీను(ైయ	Tx`డ�. 3333 ]రF అలసట
పడకయ	 ] �Kా ణమ	ల; Vసుకకయ	 ఉండ�నటB6 , �ా�ాతp4ల; తనక;



వ�J#³కమ	గ �ేZిన Jర¯ా�ర మంతయ	 ఓరFd��"న ఆయనను
తలంచు��ను(f. 4444 ]రF �ాపమ	�� ��#ాడ�టలk రకNమ	 �ారFనంత%ా ఇంక
�x"" ఎ��#Sంపల�దు. 5555 మ#Sయ	 Tx క;మ�రF(x, పKభ	వ� �ేయ	 hmను
తృణ÷క#Sంచక;మ	 ఆయన "ను` గ��w ంAనప�డ� Vసుకక;మ	 6666 పKభ	వ� �xను
1LK!ంచు9ా"" h�fంA �xను Zీ�క#Sంచు పKJ క;మ�రF" దం(fంచును అ"
క;మ�రFల�� సం´µÌింAనటB6  ]�� సం´µంÌించు ఆయన ¼̈చd#Sకను
మరAJ#S. 7777 h�Ôఫలమ	 ��ందుట�?r ]రF స ©̈ంచుచుTx`రF; �ేవ�డ�
క;మ�రFలను%ా !మ	4ను చూచుచుTx`డ�. తం(fK h�fంప" క;మ�రF(ెవడ�? 8888
క;మ�ళ6Pన9ారందరF hmలk �ాల;��ందుచుTx`రF, ]రF ��ంద"PQడల
దు#§Ëàల�%ా" క;మ�రFల; �ారF. 9999 మ#Sయ	 శ#§ర సంబంధులsౖన తండ�K ల;
మనక; hmక;లsౖ య	ం(f#S. 9ా#S యందు భయభక;N ల; క>%S య	ంట-!;
అట6 P�ే ఆత4లక; తం(fKPQ�న 9ా"�I మ#S PQక;�వ%ా లkబ(f బKదుక
వలsనుగ�x? 10101010 9ారF ��"`��నమ	లమటBC క; తమ �IషCమ	 వAdనటBC
మనలను h�fంA#S%ా" మనమ	 తన ప#S�దzతలk �ాల;��ందవలsన" మన
�¤ల;��ర�³ ఆయన h�fంచు చుTx`డ�. 11111111 మ#Sయ	 పKసుN తమందు
సమసNhmయ	 దుఃఖకరమ	%ా కనబడ�TE%ా" సం��షకరమ	%ా కన బడదు.
అPనను �x"యందు అ´µ�సమ	 క>%Sన9ా#S�I అ�� Jయను
సమ�¥xనకర���న ఫల!చుdను. 12121212 �ాబట-C  వడ>న �ేతpలను సడ>న
¹�ాళ6ను బలపరచు(f. 13131313 మ#Sయ	 క;ంట-�ాల; బ¿ణకక బµగ	పడ� "!తNమ	
] �ాదమ	లక; మ�ర¶మ	లను సరళమ	 �ేZి��ను(f. 14141414 అంద#S��
సమ�¥xనమ	ను ప#S�దzతయ	 క>%S య	ండ�టక; పKయJ`ంచు(f.



ప#S�దzతల�క;ండ ఎవడ�ను పKభ	వ�ను చూడడ�. 15151515 ]లk ఎవ(ైనను �ేవ�"
కృపను ��ందక;ండ త1ిu��వ�TE¹ అ"య	, �ే�ైన 9EరF ఏ�ైనను n>A
కలవరపరచుటవలన అTEక;ల; అపVతpK లsౖ ��వ�దు#³¹ అ"య	, 16161616 ఒక ప�ట
కcట- ��రక; తన జ³�ష¡ త�ప� హక;�ను అ!్మ9EZిన ఏWావ�వంట- భKషpC (ైనను
వ���x#SPQ�నను ఉండ�TE¹ అ"య	, జjగ\తN %ా చూచు��ను(f. 17171717 ఏWావ� ఆ
తరF9ాత ఆ�#ా�దమ	 ��ంద%�#S క`ళØ6  Vడ�చుచు �x"�Åసరమ	 శ\దz��
9:ద�Iనను, మ�రFమనసుq��ంద నవ�ాశమ	 �ొరకక Vస#Sèంపబ(ెన"
]#?రFగ	దురF. 18181818 సuృhంA �ె>Zి��నద%Sనట-Cయ	, మండ�చున`ట-Cయ	
��ండక;ను, అ%S`�I", �ారF �¤ఘమ	నక;ను, %ా�xంధ �ారమ	నక;ను,
తp�ానుక;ను, 19191919 బ�రధ�"�I", మ�టల ధ�"�I" ]రF వAdయ	ండల�దు. ఒక
జంతp9:ౖనను ఆ ��ండను �x�IనPQడల #ాళ6�� ��టCబడవలsన" ఆజj® 1ింAన
మ�టక; 9ారF �xళల�క, 20202020 ఆ ధ�" V"న9ారF మ#S ఏ మ�టయ	 తమ��
�ెపuవలద" బJమ�ల; ��"#S. 21212121 మ#Sయ	 ఆ దరîన��ం�� భయంకరమ	%ా
ఉన`ందున ¹ÌLTEను !�I�> భయప(f వణక; చుTx`నT:ను. 22222222 ఇప�(ై�ే
Zీãనను ��ండక;ను yవమ	గల �ేవ�" పటCణమ	నక;, అన%ా పరలkకప�
PQర�షల�మ	నక;ను, 9E9Eల��ల�� �ేవదూతల±దwక;ను, 23232323 పరలkకమందు
9Kా యబ(fయ	న` జ³�షpC ల సంఘమ	నక;ను, 9ా#S మ�తqవమ	నక;ను,
అంద#S Tx�య�¥� పJPQ�న �ేవ�" ±దwక;ను, సంప�రÞZి��z  ��ం��న J
మంతpల ఆత4ల ±దwక;ను, 24242424 ��\ తN "బంధనక; మధ� వ#SNPQ�న
P�సుTUదwక;ను Á̈బ¿ల;కంటM మ#S W \ష¡ మ	గ పల;క; ��K mణ రకNమ	నక;ను ]రF
వAdయ	Tx`రF. 25252525 ]క; బ	��z  �ెప�చున`9ా"" "#ాక#Sంపక;ండ�నటB6



చూచు��ను(f. 9ారF భ�!]దనుం(f బ	��z�ె1ిuన 9ా"" "#ాక#SంAనప�డ�
త1ిuంచు��నక��PనPQడల, పరలkకమ	నుం(f బ	��z�ెప�చున` 9ా""
Vస#Sèంచు మనమ	 త1ిuంచు��నక��వ�ట మ#S "శdయమ	గ�x. 26262626 అప�
(xయన శబwమ	 భ�!" చ>ంప�ేZ2ను %ా" Pప�డ� TE "ం��క¯ా#S భ�!"
మ�తK�¤�ాక ఆ�ాశమ	ను కcడ కం1ింప�ేతpను అ" మ�ట PAdయ	Tx`డ�.
27272727 ఇం��క¯ా#S అను మ�ట చ>ంప�ేయబడ"V "ల;కడ%ా ఉండ� "!తNమ	
అV సృÌిC ంపబ(fనవన`టBC  చ>ంప�ేయబ(fనV బÐJN %ా ¬Zి 9Eయబడ�న"
అరz!చుdచున`��. 28282828 అందువలన మనమ	 "శdల���న #ాజ�మ	ను ��ం��,
�ైవ కృప క>%Sయ	ందమ	. ఆ కృప క>%S Vనయ భయభక;N ల�� �ేవ�"�I
1ీKJకర���న ZLవ�ేయ	దమ	, 29292929 ఏలయన%ా మన �ేవ�డ� ద ©̈ంచు అ%S`PQ�
య	Tx`డ�.
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1111 స�దర1LKమ "ల;వరమ	%ా ఉండయ	(f 2222 ఆJథ�మ	 �ేయ మరవక;(f;
�x"వలన ��ందరF ఎరFగకP� �ేవదూతలక; ఆJథ�మ	�ేZి#S. 3333 ]రFను
9ా#S��కcడ బం¥�ంపబ(fనటBC  బంధకమ	లkనున` 9ా#S" జj® పకమ	
�ేZి��ను(f.]రFను శ#§రమ	�� ఉTx`రF గనుక కషCమ	ల ననుభVంచుచున`
9ా#S" జj® పకమ	 �ేZి��ను(f. 4444 V9ాహమ	 అ"` Vషయమ	లలk
ఘన���న��%ాను, �ానుప� "ష�ల4ష���న�� %ాను ఉండవలsను; 9EWా�
సంగ	లక;ను వ���xరFలక;ను �ేవ�డ� ¬రFu ¬రFdను. 5555 ధTx1Lmల�"9ా#?r
]క; క>%Sన9ాట-�� తృ1ిN ��ం��య	ండ�(f."ను` ఏమ�తKమ	ను Vడ�వను,



"ను` ఎన`డ�ను ఎడబµయను అ" ఆయనP� �ె12uను గ�x. 6666 �ాబట-C  పKభ	వ�
Txక; స}య	డ�, TEను భయపడను, నరమ�తpK డ� Tx�³! �ేయగలడ�?
అ"మంA ¥ైర�మ	�� �ెపuగల9ార��� య	Tx`మ	. 7777 ]క; �ేవ�" 9ాక�మ	
బ¢¥�ంA, ]12ౖ" Txయక;ల;%ా ఉన`9ా#S" జj® పకమ	 �ేZి��", 9ా#S పKవరNన
ఫలమ	ను శ\దz%ా తలంచు��నుచు, 9ా#S VWా�సమ	ను అనుస#Sంచు(f. 8888
P�సు�×\సుN  "న`, TEడ�, ఒక�టä#§J%ా ఉTx`డ�; అవ�ను య	గయ	గమ	లక;ను
ఒక�టä #§J%ా ఉండ�ను. 9999 TxTx Vధమ	లsౖన అన� బ¢ధల�ేత JKపuబడక;(f.
´¢జనప�xరÍమ	లనుబట-C  �ాక, కృపను బట-CP� హృదయమ	 ZిÍ రపరచు��నుట
మంA��; ´¢జనమ	 లనుబట-C  పKవ#SNంAన9ా#S�I ఏ!య	 పKãజనమ	 కల;గ
ల�దు. 10101010 మన��క బ>1ీఠమ	న`��; �x" సంబంధ���న9ాట-" Jనుటక;
గ	(xరమ	లk ZLవ�ేయ	9ా#S�I అ¥��ారమ	ల�దు. 11111111 9Eట-రకNమ	
�ాపప#S}#ారÍమ	గ ప#S�దzసÍలమ	లk"�I పK¥xనయ�జక;"�ేత �ేబడ�T°, ఆ
జంతpవ�లకæïబరమ	ల; hëరమ	నక; 9:ల;పట ద ©̈ంపబడ�ను. 12121212 �ావ�న
P�సుకcడ తన స�రకNమ	�ేత పKజలను ప#S�దzపరచుట�?r గV" 9:ల;పట
శ\మ��ం�ెను. 13131313 �ాబట-C  మనమ�యన "ందను భ#Sంచుచు hëరమ	 9:ల;ప>�I
ఆయన±దwక; 9:ళØ6 దమ	. 14141414 "ల;వర���న పటCణమ	 మన�Iక�డ ల�దు %ా",
ఉండబ¢వ�చున`�x" �Åసమ	 ఎదురFచూచు చుTx`మ	. 15151515 �ాబట-C
ఆయన�x�#ా మనమ	 �ేవ�"�I ఎల6 ప�డ�ను సుN Jయ�గమ	 �ేయ	దమ	,
అన%ా ఆయన Txమమ	ను ఒప���నుచు, �}�ఫలమ	 అ#Suంచుదమ	. 16161616
ఉప�ారమ	ను ధర4మ	ను �ేయ మరA��క;(f, అట-C  య�గమ	ల; �ేవ�"
�IషC���నV. 17171717 ]12ౖ" Txయక;ల;%ా ఉన`9ారF లsక� ఒపu�ెపuవలZిన9ా#Sవలs



] ఆత4లను �ాయ	చుTx`రF; 9ారF దుఃఖమ	�� ఆ ప" �ేZినPQడల ]క;
"� పKãజనమ	 గనుక దుఃఖమ	�� �ాక, ఆనందమ	�� �ేయ	నటB6  9ా#S మ�ట
V", 9ా#S�I లkబ(fయ	ండ�(f. 18181818 మ� "!తNమ	 �Kా రÍన�ేయ	(f; �¤మ"`
Vషయ మ	లలkను ãగ�మ	%ా పKవ#SNంప %�రFచు మంA మన¯ాq�f
క>%Sయ	Tx`మ" నమ	4��నుచుTx`ను. 19191919 మ#Sయ	 TEను మ#S త�ర%ా
]±దwక; మరల వచుdనటB6  ఈల�గ	 �ేయవలsన" మ#S PQక;�వ%ా
!మ	4ను బJ మ�ల;��నుచుTx`ను. 20202020 %tఱÃల %tపu �ాప#SPQ�న P�సు అను
మన పKభ	వ�ను "త����న "బంధన సంబంధమగ	 రకNమ	నుబట-C
మృతpలలkనుం(f ల�1ిన సమ�¥xనకరNయగ	 �ేవ�డ�, 21212121 P�సు �×\సుN �x�#ా తన
దృÌిC �I అనుకcల���న�x"" మనలk జ#S%Sంచుచు, పKJ మంA Vషయమ	లkను
తన AతNపK�ారమ	 �ేయ	టక; !మ	4ను Zిదzపరచును %ాక. P�సు�×\సుN క;
య	గయ	గమ	లక; మ ©̈మ కల;గ	ను%ాక. ఆ�¤í . 22222222 స�దరFల�#ా, ]క;
సం�³పమ	%ా 9Kా Zియ	Tx`ను గనుక ఈ ¼̈చd#Sకమ�టను స ©̈ంచుడ"
!మ	4ను 9Eడ���నుచుTx`ను. 23232323 మన స�దరF(ైన J¹J�I Vడ�దల
క>%Sనద" �ె>Zి��ను(f. అతడ� �ఘÖమ	%ా వAdనPQడల అత"��కcడ వAd
!మ	4ను చూ�ెదను. 24242424 ]12ౖ" Txయక;లsౖన9ా#Sకంద#S�I"
ప#S�దుz లకంద#S�I" Tx వందనమ	ల; �ెప�(f. ఇటÚ9ారF ]క; వందనమ	ల;
�ెప�చుTx`రF. 25252525 కృప ] అంద#S�I ��(ైయ	ండ�ను %ాక. ఆ�¤í .

య��Åబ	 1య��Åబ	 1య��Åబ	 1య��Åబ	 1

1111 �ేవ�"±క�య	 పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  ±క�య	 �xసు(ైన య��Åబ	



అన��ేశమ	లయందు �ె��#Sయ	న` పం(ెKండ� %�తKమ	ల9ా#S�I �భమ" �ె1ిu
9Kా య	న��. 2222 Tx స�దరFల�#ా, ] VWా�సమ	నక; కల;గ	 ప#§m ఓరFuను
ప�ట-C ంచున" PQ#S%S, 3333 ]రF TxTx Vధమ	లsౖన Wóధనలలk పడ�నప�డ�, అ��
మ}నందమ" PQంచు��ను(f. 4444 ]రF సంప�రFÞ ల;ను, అనూ Txంగ	ల;ను,ఏ
Vషయమ	లkT:ౖనను ��దువల�"9ారFT:ౖ య	ండ�నటB6  ఓరFu తన �I\యను
��న¯ా%Sంపయ	(f. 5555 ]లk ఎవ"�?rనను జj® నమ	 ��దువ%ా ఉన`PQడల
అతడ� �ేవ�" అడ�గవలsను, అప�డ�� అత"�I అనుగ\ ©̈ంపబడ�ను. ఆయన
ఎవ"" గ��w ంపక అంద#S�I" ¥x#ాళమ	గ దయ�ేయ	9ాడ�. 6666 అP�ే అతడ�
ఏమ�తKమ	ను సం�ే ©̈ంపక VWా�సమ	�� అడ�గవలsను; సం�ే ©̈ంచు9ాడ�
%ా>�ేత #³పబ(f PQ%S#Sపడ� సమ	దK తరంగమ	ను ��>య	ండ�ను. 7777 అట-C
మనుషp�డ� ���మనసు�(ై, తన సమసN  మ�ర¶మ	లయందు అZిÍ రFడ� 8888 గనుక
పKభ	వ�వలన తన�³���నను �ొరFక;న" తలంచు ��న#ాదు. 9999 �ºను(ైన
స�దరFడ� తనక; క>%Sన ఉన`తదశ యందు అJశPంపవలsను,
ధనవంతp(ైన స�దరFడ� తనక; క>%Sన �ºనదశయందు అJశPంపవలsను.
10101010 ఏలయన%ా ఇతడ� గ(fiప�వ��వలs గJంA��వ�ను. 11111111 సూరF�డ� దPంA,
వడ%ా> ��ట-C , గ(fi" మ�(fd9Eయ%ా �x" ప�వ�� #ాల;ను, �x" స�ర�ప
¯êందర�మ	ను నhంచును; ఆల�%³ ధనవంతpడ�ను తన పKయత`మ	లలk 9ా(f
��వ�ను. 12121212 Wóధన స ©̈ంచు9ాడ� ధను�డ�; అతడ� Wóధనక; ">Aన9ా(ై
పKభ	వ� తను` 1LK!ంచు9ా#S�I 9ా%ాw నమ	 �ేZిన yవ�I#§టమ	 ��ందును. 13131313
�ేవ�డ� �×డ� Vషయ��� Wó¥�ంపబడTEరడ�; ఆయన ఎవ"" Wó¥�ంపడ� గనుక
ఎవ(ైనను Wó¥�ంపబ(fనప�డ�TEను �ేవ�"�ేత Wó¥�ంప బడ�చుTx`న"



అనకcడదు. 14141414 పKJ9ాడ�ను తన స��×య���న దు#ాశ�ేత ఈడ�బ(f మరFల;
��లuబ(fన 9ా(ై Wó¥�ంపబడ�ను. 15151515 దు#ాశ గర»మ	 ధ#SంA �ాపమ	ను కన%ా,
�ాపమ	 ప#Sపక���� మరణమ	ను కనును. 16161616 Tx 1ిKయ స�దరFల�#ా,
¹స��క;(f. 17171717 W \ష¡ ���న పKJPÀVయ	 సంప�రÞ���న పKJ వరమ	ను,
పరసంబంధ���న�ై, జo�Jర4య	డగ	 తం(fK±దwనుం(f వచుdను;
ఆయనయందు ఏ చంచలత����నను గమTxగమనమ	లవలన కల;గ	 ఏ
�xయPQ�నను ల�దు. 18181818 ఆయన �xను సృÌిC ంAన 9ాట-లk మనమ	
పKథమఫలమ	%ా ఉండ�నటB6  సత�9ాక�మ	వలన మనలను తన సంకలu
పK�ారమ	 కT:ను. 19191919 Tx 1ిKయ స�దరFల�#ా, ]#§సంగJ ఎరFగ	దురF గనుక
పKJ మనుషp�డ� Vనుటక; 9E%Sరపడ�9ాడ�ను, మ�టల�డ�టక;
"�x"ంచు9ాడ�ను, �Å1ించుటక; "�x "ంచు9ాడ�T:ౖ య	ండవలsను. 20202020
ఎందుకన%ా నరF" �Åపమ	 �ేవ�" J" T:ర9Eరdదు. 21212121 అందు�ేత సమసN
కల4షమ	ను, VఱÃ�గ	చున` దుషCత�మ	ను మ�", లkపల Txటబ(f ]
ఆత4లను ర�fంచుటక; శ�INగల 9ాక�మ	ను ¯ాJ�కమ	�� అం%§క#Sంచు(f. 22222222
]రF Vను9ారF మ�తK���య	ం(f !మ	4ను ]రF ¹సప�చుd��నక;ండ,
9ాక�పK�ారమ	 పKవ#SNంచు9ారFT:ౖయ	ండ�(f. 23232323 ఎవ(ైనను 9ాక�మ	ను
Vను9ా(ైయ	ం(f �x"పK�ారమ	 పKవ#SNంప"9ా(ై�ే, 9ాడ� అదwమ	లk తన
సహజమ	ఖమ	ను చూచు��ను మనుషp�" ��>య	Tx`డ�. 24242424 9ాడ� తను`
చూచు��" అవత>�I ��P �xT:ట-C9ా(ో 9:ంటTE మరA��వ�నుగ�x 25252525 అP�ే
¯ా�తంతK~మ	 "చుd సంప�రÞ���న "యమమ	లk �ే#S చూA "ల;కడ%ా
ఉండ�9ా(ెవ(ో 9ాడ� V" మరచు9ాడ� �ాక, �I\యను �ేయ	9ా(ైయ	ం(f తన



�I\యలk ధను�డగ	ను. 26262626 ఎవ(ైనను T°ట-�I కæç6మ	 12టBC ��నక తన
హృదయమ	ను ¹సపరచు��నుచు భ�INగల9ాడన" అను��"న PQడల 9ా"
భ�IN వ�రÍ�¤. 27272727 తం(fKPQ�న �ేవ�"PQదుట పVతKమ	ను "ష�ళంకమ	T:ౖన భ�IN
P�దన%ా ��క;�ల�" 1ిల6 లను Vధవ#ాండKను 9ా#S PబËం��లk ప#ామ#Sîంచు
టయ	, ఇహలkకమ�>న�మ	 తనకంటక;ండ తను`�xను �ా�ాడ���నుటయ	TE.

య��Åబ	 2య��Åబ	 2య��Åబ	 2య��Åబ	 2

1111 Tx స�దరFల�#ా, మ ©̈మ�స�ర�1ియగ	 మన పKభ	9:ౖన
P�సు�×\సుN నుగ�#Sdన VWా�సVషయమ	లk ¹మ�టమ	గల9ా#?r య	ండక;(f.
2222 ఏల�గన%ా బం%ారF ఉంగరమ	 12టBC ��" పKశసN  వసN �మ	ల; ధ#Sంచు��"న
±కడ� ] సమ�జమం��రమ	లk"�I వAdనప�డ�,మ	#S�I బటCల; కటBC ��"న
ద#SదుK డ�ను లkప>�I వAdనPQడల 3333 ]రF పKశసN  వసN �మ	ల;
ధ#Sంచు��"న9ా"" చూA సTx4"ంAVక�డ మంA సÍలమందు
కcరFdండ�మ" �ె1ిu, ఆ ద#SదుK "��వక�డ "ల;వ�మ	, ల�క ఇక�డ Tx
�ాద1ీఠమ	నక; ��గ	వను కcరFdండ�మ" �ె1ిuనPQడల 4444 ] మనసుqలలk
´éదమ	ల; 12టBC ��"]రF దు#ాలkచన�� Vమరî�ేZిన9ారగ	దురF �ా#ా? 5555 Tx
1ిKయ స�దరFల�#ా, ఆల�Iంచు(f; ఈ లkక Vషయమ	లk ద#SదుK లsౖన9ా#S"
VWా�సమందు ´µగ� వంతpల;%ాను, తను` 1LK!ంచు9ా#S�I �xను
9ా%ాw నమ	�ేZిన #ాజ�మ	నక; 9ారసుల;%ాను ఉండ�టక; �ేవ�
(ేరuరచు��నల��x? 6666 అP�ే ]రF ద#SదుK లను అవమ�నపరచుదురF.
ధనవంతpల; ]]ద క� Sనమ	%ా అ¥��ారమ	 చూప�దురF; !మ	4ను



Tx�యసభలక; ఈడ�d చున` 9ారF �#³ గ�x? 7777 ]క; 12టCబ(fన W \ష¡ ���న
Txమమ	ను దూÌించు9ారF �#³ గ�x? 8888 ��టBC క; వలs  ��రFగ	9ా"
1LK!ంచుమను ల�ఖనమ	లk ఉన`ట-C  �Kా మ	ఖ����న PÀ ఆజ®ను ]రF
T:ర9E#SdనPQడల బµగ	గTE పKవ#SNంచు9ారగ	దురF. 9999 ]రF పm�ాతమ	
గల9ా#?r�ే ధర4WాసN �మ	వలన అప#ాధుల" ¬రdబ(f �ాపమ	
�ేయ	9ారగ	దురF. 10101010 ఎవ(ైనను ధర4WాసN � మంతయ	 %?r��"య	, ఒక
ఆజ®Vషయమ	లk త1ిu ��PనPQడల, ఆజ®ల"`ట- Vషయమ	లk అప#ా¥�
యగ	ను; 11111111 వ��చ#Sంపవదw" �ె1ిuన9ాడ� నరహత��ేయ వదw"య	 �ె12uను
గనుక వ� వ��చ#Sంపక��Pనను నరహత� �ేZినPQడల
ధర4WాసN �Vషయమ	లk నప#ా¥� 9:ౖJV. 12121212 ¯ా�తంతK~మ	 ఇచుd "యమమ	
��ప�న ¬రFu��ందబ¢వ�9ా#S�I త%SనటBC %ా మ�టల�డ�(f; ఆల�గ	 నTE
పKవ#SNంచు(f. 13131313 క"కరమ	 చూప"9ాడ� క"కరమ	ల�" ¬రFu ��ందును;
క"కరమ	 ¬రFuను !ంA అJశయ పడ�ను. 14141414 Tx స�దరFల�#ా, �I\యల;
ల�నప�డ� ఎవ(ైనను తనక; VWా�సమ	 కలద" �ె1ిuనPQడల ఏ! పKã
జనమ	? అట-C  VWా�సమత" ర�fంపగల�x? 15151515 స�దరF (ైనను
స�ద#SPQ�నను ��గంబరFలsౖ ఆ Txట-�I ´¢జనమ	ల�క య	న`ప�డ�. 16161616 ]లk
ఎవ(ైనను శ#§రమ	నక; �ావలZిన9ాట-" ఇయ�కసమ�¥xనమ	%ా 9:ళØ6 (f, చ>
�ాచు��ను(f, తృ1ిN ��ందుడ" �ె1ిuనPQడల ఏ! పKãజనమ	? 17171717 ఆల�%³
VWా�సమ	 �I\యల;ల�"�ై�ే అ�� ఒంట-%ా ఉం(f మృత���నదగ	ను. 18181818 అP�ే
ఒకడ� క; VWా�సమ	న`��, Txక; �I\యల;న`V; �I\యల; ల�క;ండ 
VWా�సమ	 Txక; కనుపరచుమ	, TEను Tx �I\యల�ేత Tx VWా�సమ	 క;



కనుపరతpన" �ెప�ను. 19191919 �ేవ�(ొక�(ే అ" వ� నమ	4చుTx`వ�.
ఆల�గ	నమ	4ట మంA�ే; దయ�మ	ల;ను న!్మ వణక;చున`V. 20202020 వ�రFÍ (x,
�I\యల;ల�" VWా�సమ	 "ష�ల���నద" �ె>Zి ��న%�రFచుTx`9ా? 21212121 మన
1ితరF(ైన అబµK }మ	 తన క;మ�రF(ైన ఇ¯ాqక;ను బ>1ీఠమ	]ద అ#SuంA
నప�డ� అతడ� �I\యలవలన Jమంతpడ" ¬రFu ��ంద ల��x? 22222222 VWా�సమ	
అత" �I\యల��కc(f �ార�Zి��z  కల;గజ³Z2న"య	, �I\యలమ�లమ	%ా అత"
VWా�సమ	 ప#Sప�రÞ���నద"య	 గ\ ©̈ంచుచుTx`వ�గ�x? 23232323 �ాబట-C
అబµK }మ	 �ేవ�" న��4ను అ�� అత"�I J%ా ఎంచబ(ెను అను ల�ఖనమ	
T:ర9Eరdబ(ెను. మ#Sయ	 �ేవ�" ZL` ©̈తp డ" అత"�I 1LరFక>%?ను. 24242424
మనుషp�డ� VWా�సమ�లమ	న మ�తKమ	�ాక �I\యల మ�లమ	నను J
మంతpడ" PQంచబడ�న", ]రF �º"వలన గ\ ©̈ంAJ#S. 25252525 అటBవలsTE
#ా}బను 9Eశ�కcడ దూతలను �ేరFd��" 9E#tకమ�ర¶మ	న 9ా#S" 9:ల;ప>�I
పం1ి9EZినప�డ� �I\యలమ�లమ	%ా Jమంతp#ాల" PQంచబ(ెను గ�x? 26262626
�Kా ణమ	ల�" శ#§ర�¤ల�గ	 మృత¹ ఆల�%³ �I\యల; ల�" VWా�సమ	ను
మృతమ	.

య��Åబ	 3య��Åబ	 3య��Åబ	 3య��Åబ	 3

1111 Tx స�దరFల�#ా, బ¢ధక;ల���న మనమ	 మ#S క� Sన���న ¬రFu
��ందుదుమ" �ె>Zి��" ]లk అTEక;ల; బ¢ధక;ల; �ాక;ండ�(f. 2222
అTEకVషయమ	లలk మన మందరమ	 త1ిu��వ�చుTx`మ	. ఎవ(ైనను
మ�టయందు తపu"PQడల అట-C9ాడ� లkపమ	 ల�"9ా(ై,తన సర�శ#§రమ	ను



¯ా�¥ºనమందుంచు��న శ�INగల9ాడగ 3333 గ	ఱÃమ	ల; మనక; లkబడ�ట�?r T°ట-�I
కæç6మ	12ట-C , 9ాట- శ#§రమంతయ	 JKప�దుమ	 గ�x 4444 ఓడలనుకcడ చూడ�(f;
అV ఎం�� %tపu9:ౖ 12ను%ా>�I ��టBC ��" ��బ(fనను, ఓడ నడ�ప�9ా"
ఉ�ేwశమ	��ప�న !�I�> Aన`దగ	 చు�ా�"�ేత JKపuబడ�ను. 5555 ఆల�గ	నTE
Txల;కకcడ Aన` అవయవ���నను బహÑ%ా అ��#S పడ�ను. ఎంత ��ం�ెమ	
"ప� ఎంత V¯ాN ర���న అడV" తగ	లబ¿టBC ను! 6666 Txల;క అ%S`P�, Txల;క మన
అవయవమ	లలk ఉంచబ(fన �ాపపKపంచ��� సర�శ#§ర మ	నక; మ�>న�మ	
కల;గజ³య	చు, పKకృJ చక\మ	నక; Aచుd12టBC ను; అ�� నరకమ	�ేత Aచుd
12టCబడ�ను. 7777 మృగ ప�f సరu జలచరమ	లలk పKJజjJయ	 నరజjJ�ేత
¯ాధు�ాజjల;ను, ¯ాధు ఆPQను %ా" 8888 P� నరFడ�ను Txల;కను
¯ాధు�ేయTEరడ�, అ�� మరణకర���న Vషమ	�� "ం(fన��, అ�� "రర¶ళ���న
దుషCత��¤. 9999 �º"�� తం(fKPQ�న పKభ	వ�ను సుN Jంతpమ	, �º"��TE �ేవ�"
��>�?%ా ప�ట-Cన మనుషp�లను శ1ింతpమ	. 10101010 ఒక�T°టనుం(fP�
ఆ�ర�చనమ	ను Wాపవచనమ	ను బయల;9:ళØ6 ను; Tx స�దరFల�#ా,
PÀల�గ	ండ కcడదు. 11111111 ట-బ	గ¶లk ఒక� జ?లనుం(fP� Jయ�" రFను
�ేదురFను ఊరFTx? 12121212 Tx స�దరFల�#ా, అం¸రప��ెటBC న ఒÚవ
పండ6 Pనను �xK m¬%?ను అం¸రప� పండ6 Pనను �ాయ	Tx? అటBవలsTE ఉప�
ళ6లkనుం(f Jయ�" ళØ6 ను ఊరవ�. 13131313 ]లk జj® న V9Eకమ	ల; గల9ా(ెవడ�?
9ాడ� జj® నమ	��కc(fన ¯ాJ�కమ	గల9ా(ై, తన ãగ� పKవరNనవలన తన
�I\యలను కనుపరచవలsను. 14141414 అP�ే ] హృదయమ	లలk స ©̈ంపనలV�ా"
మతqరమ	ను V9ాదమ	ను ఉంచు��"న9ా#?r�ే అJశయపడవదుw , సత�



మ	నక; V#�ధమ	%ా అబదzమ�డవదుw . 15151515 ఈ జj® నమ	 12ౖనుం(f
��%Sవచుdన���ాక భ�సంబంధ���న��య	 పKకృJ సంబంధ���న��య	
దయ�మ	ల జj® నమ	 వంట-��య	T:ౖ య	న`��. 16161616 ఏలయన%ా, మతqరమ	ను
V9ాదమ	ను ఎక�డ ఉండ�T° అక�డ అల6 #Sయ	 పKJ చ�ార�మ	ను ఉండ�ను.
17171717 అP�ే 12ౖనుం(fవచుd జj® నమ	 nటCnదట పVతK���న��, తరF9ాత
సమ�¥xనకర���న��, మృదు9:ౖన��, సులభమ	%ా లkబడ�న��, క"కరమ	 ��ను
మంA ఫలమ	ల��ను "ండ���"న 18181818 Jఫలమ	 సమ�¥xనమ	 �ేయ	9ా#S�I
సమ�¥xనమందు VతNబడ�ను.

య��Åబ	 4య��Åబ	 4య��Åబ	 4య��Åబ	 4

1111 ]లk య	దzమ	ల;ను ��#ాటమ	ల;ను �ే"నుం(f కల;గ	చున`V? ]
అవయవమ	లలk ��#ాడ� ] ´¢%³చûలనుం(fP� గ�x? 2222 ]#ాhంచుచుTx`రF
%ా" ]క; �ొరక;టల�దు; నరహత��ేయ	దురF మతqర పడ�దురF %ా"
సం�ా��ంచు��నల�రF; ��టµ6 డ�దురF య	దzమ	 �ేయ	దురF %ా" �ేవ�"
అడ�గనందున ] �³!య	 �ొరకదు. 3333 ]ర(f%Sనను ] ´¢గమ	ల "!తNమ	
V"ã%Sంచుట�?r దురF�ేw శమ	�� అడ�గ	దురF గనుక ]�³!య	 �ొరక;టల�దు.
4444 వ���x#Sణ	ల�#ా, PÀ లkకZL`హమ	 �ేవ�"�� 9:ౖరమ" ]#?రFగ#ా?
�ాబట-CPQవడ� ఈ లkకమ	�� ZL`హమ	 �ేయ%�రFT° 9ాడ� �ేవ�"�I
శతpK వగ	ను. 5555 ఆయన మనయందు "వ Zింపజ³Zిన ఆత4 మతqరపడ�నంత%ా
అ1L�fంచుTx అను ల�ఖనమ	 �ెప�న�� వ�రÍమ" అను��నుచుTx`#ా? 6666
�ాదు%ా", ఆయన ఎక;�వ కృప "చుdను; అందు�ేత�ేవ�డ� అహం�ారFలను



ఎ��#SంA �ºనులక; కృప అనుగ\ ©̈ంచును అ" ల�ఖనమ	 �ెప�చున`��. 7777 �ాబట-C
�ేవ�"�I లkబ(fయ	ండ�(f, అప9ా��" ఎ��#Sంచు(f, అప�డ� 9ాడ�
]±దwనుం(f �ా#S��వ�ను. 8888 �ేవ�"±దwక; రం(f, అప�(xయన
]±దwక; వచుdను, �ాప�ల�#ా, ] �ేతpలను �భKమ	�ేZి��ను(f;
���మనసు�ల�#ా, ] హృదయమ	లను ప#S�దzపరచు��ను(f. 9999 9ా�క;ల
పడ�(f, దుఃఖపడ�(f, P�డ�వ�(f, ] నవ�� దుఃఖమ	నక;ను ] ఆనందమ	
Aంతక;ను మ�రFd��ను(f. 10101010 పKభ	వ� దృÌిC �I !మ	4ను ]రF త%S¶ంచు��ను(f.
అప�(xయన !మ	4ను ¼̈Adంచును. 11111111 స�దరFల�#ా, ఒక"�I V#�ధమ	%ా
ఒకడ� మ�ట ల�డక;(f. తన స�దరF"�I V#�ధమ	%ా మ�టల�(f తన
స�దరF"�I ¬రFu ¬రFd9ాడ� ధర4WాసN �మ	నక; వ�J#³కమ	%ా మ�టల�(f
ధర4WాసN �మ	నక; ¬రFu¬రFd చుTx`డ�. వ� ధర4WాసN �మ	నక; ¬రFu
¬#SdనPQడల ధర4WాసN �మ	ను T:ర9EరFd9ాడవ��ాక Tx�యమ	 V¥�ంచు
9ాడ9:ౖJV. 12121212 ఒక�(ే ధర4WాసN �మ	ను "య!ంA Tx�యమ	 V¥�ంచు9ాడ�.
ఆయTE ర�fంచుటక;ను నhంపజ³య	టక;ను శ�INమంతp(ై య	Tx`డ�; పరF"�I
¬రFu ¬రFdటక; 9:వడవ�? 13131313 TE(ైనను #³12ౖనను ఒ�ాTUక పటCణమ	నక; 9:È6
అక�డ ఒక సంవతqరమ	ం(f 9ా��ారమ	�ేZి ల�భమ	 సం�ా��ంతమ	 రండ"
�ెప���ను9ార ల�#ా, 14141414 #³1L! సంభVంచుT° ]క; �ె>యదు. ]
yవ�¤�ాట-��? ]రF ��ంతZLప� కనబ(f అంతలk మ�య�����వ� ఆV#S
వంట-9ా#³. 15151515 కనుకపKభ	వ� AతN����ే మనమ	 బK���Iయ	ం(f ఇ�� అ�� �ేతమ"
�ెప���నవలsను. 16161616 ఇప�(ై�ే ]రF ] డంబమ	లయందు
అJశయపడ�చుTx`రF. ఇట-C  అJశయమంతయ	 �ెడi��. 17171717 �ాబట-C  �¤లsౖన���ేయ



T:#S%Sయ	 ఆల�గ	 �ేయ"9ా"�I �ాపమ	 కల;గ	ను.

య��Åబ	 5య��Åబ	 5య��Åబ	 5య��Åబ	 5

1111 ఇ��%� ధనవంతpల�#ా, ]]���I వ�ెd(f ఉపదKవ మ	లను గ�#Sd పKల�1ింA
P�డ�వ�(f. 2222 ] ధనమ	 �ె(f��PQను; ] వసN �మ	ల; Aమ4టల;
��ట-Cన9ాPQను. 3333 ] బం%ారమ	ను ] 9:ం(fయ	 తpప�పట-CనV; 9ాట- తpప�
]]ద ¯ాm�మ	%ా ఉం(f అ%S`వలs ] శ#§రమ	లను J"9Eయ	ను;
అంత���నమ	లయందు ధనమ	 కcరFd ��ంట-#S. 4444 ఇ��%� ] �ేల; �ÅZిన
ప"9ా#S�Iయ�క, ]రF ¹సమ	%ా ëగపట-Cన కc> nఱÃ12టBC చున`��. ]
�Åత9ా#S �³కల; Z2ౖన�మ	లక; అ¥�పJయగ	 పKభ	వ� ±క� �ెవ�లలk
��Adయ	న`V. 5555 ]రF భ�!]ద సుఖమ	%ా yVంA ´¢%ాసక;N లsౖ
వధ��నమ	నందు ] హృదయమ	లను ��Ìించు��ంట-#S. 6666 ]రF J
మంతp(ైన9ా"�I hmV¥�ంA చంప�దురF, అతడ� !మ	4ను ఎ��#Sంపడ�. 7777
స�దరFల�#ా, పKభ	వ� #ాకడవరక; ఓ1ిక క>%S య	ండ�(f; చూడ�(f;
వ�వ¯ాయక;డ� �¾లక#S వరªమ	ను కడవ#S వరªమ	ను సమకcడ� వరక;
Vల;9:ౖన భ�ఫలమ	 "!తNమ	 ఓ1ిక�� �ాచు��నుచు �x"��రక; క"12టBC ను
గ�x 8888 పKభ	వ�#ాక స]1ించుచున`�� గనుక ]రFను ఓ1ిక క>%Sయ	ండ�(f,
] హృదయమ	లను ZిÍ రపరచు ��ను(f. 9999 స�దరFల�#ా, ]రF ¬రFu
��ందక;ండ� "!తNమ	 ఒక"]దTUకడ� సణగక;(f; ఇ��%� Tx�య�¥�పJ 9ా�Iట
">Aయ	Tx`డ�. 10101010 Tx స�దరFల�#ా, పKభ	వ� Txమమ	న బ¢¥�ంAన
పKవకNలను, శ\మ�నుభవ మ	నక;ను ఓ1ికక;ను మ���#S%ా 12టBC ��ను(f. 11111111



స ©̈ంAన 9ా#S" ధను�లను��నుచుTx`మ	 గ�x? ]రF ãబ	 ±క�
సహనమ	నుగ�#Sd Vంట-#S. ఆయన ఎం�� జj>య	 క"కరమ	ను గల9ాడ"
]రF �ె>Zి��" య	Tx`రF. 12121212 Tx స�దరFల�#ా, మ	ఖ����న సంగJ
ఏదన%ా, ఆ�ాశమ	��డ"%ా" భ�!��డ"%ా" మ#S �ే" ��డ"%ా"
ఒటBC 12టBC ��నక, ]రF ¬రFu�ాల; �ాక;ండ�నటB6  అవ�నంటä అవ�ను �ాదంటä
�ాదు అ" ఉండవలsను. 13131313 ]లk ఎవ"�?rనను శ\మ సంభVం�ెTx? అతడ�
�Kా రÍన�ేయవలsను; ఎవ"�?rనను సం��షమ	 క>%?Tx? అతడ� �×రNనల;
�ాడవలsను. 14141414 ]లk ఎవ(ైనను #�%SPQ� య	Tx`(x? అతడ� సంఘప� 12దwలను
1ి>1ింపవలsను; 9ారF పKభ	వ� Txమమ	న అత"�I నూT: #ాA అత"��రక;
�Kా రÍన�ేయవలsను. 15151515 VWా�సస ©̈త���న �Kా రÍన ఆ #�%S" స�సÍపరచును,
పKభ	వ� అత" ల�ప�ను; అతడ� �ాపమ	ల; �ేZిన9ా(ై�ే �ాపmమ�పణ
TUందును. 16161616 ] �ాపమ	లను ఒక"��TUకడ� ఒప���ను(f; ]రF
స�సÍత��ందునటB6  ఒక"��రక; ఒకడ� �Kా రÍన�ేయ	(f. Jమంతp" Vజj® పన
మనఃప�ర�క���న�ై బహÑ బలమ	 గల�ై య	ండ�ను. 17171717 ఏÚయ� మనవంట-
స�´µవమ	గల మనుషp�(ే; వ#Sªంపక;ండ�నటB6  అతడ� ఆస�IN�� �Kా రÍన �ేయ%ా
మ�డ�న`ర సంవతqరమ	లవరక; భ�!]ద వ#Sªంపల�దు. 18181818 అతడ� మరల
�Kా రÍన�ేయ%ా ఆ�ాశమ	 వరª !�ెdను, భ�! తన ఫలమ	 ఇ�ెdను. 19191919 Tx
స�దరFల�#ా, ]లk ఎవ(ైనను సత�మ	 నుం(f �¾ల%S��Pనప�డ�
మ#S±కడ� అత"" సత� మ	నక; మÈ6ంAనPQడల 20202020 �ా1ి" 9ా"
తప�మ�ర¶మ	నుం(f మÈ6ంచు9ాడ� మరణమ	నుం(f ±క ఆత4ను ర�fంA
అTEక �ాపమ	లను క1ిu9Eయ	న" �xను �ె>Zి��నవలsను.
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1111 P�సు�×\సుN  అ��సNల;(ైన 1LతpరF, తం(fKPQ�న �ేవ�" భVష�1  జj® నమ	నుబట-C ,
2222 ఆత4వల" ప#S�దzత ��ం��న9ా#?r V¥ేయ	లగ	టక;ను, P�సు�×\సుN
రకNమ	వలన ��K �fంపబడ�టక;ను ఏరuరచబ(fన9ా#S�I, అన%ా ��ంతp, గల¬య,
కపu�ొ�Iయ, ఆZియ, ëతp"య అను �ేశమ	ల యందు �ెద#Sన 9ా#Sలk �ే#Sన
య�JKక;లక; �భమ" �ె1ిu 9Kా య	న��. ]క; కృపయ	 సమ�¥xనమ	ను
VసN #Sల;6 ను%ాక. 3333 మన పKభ	వగ	 P�సు�×\సుN  తం(fKPQ�న �ేవ�డ�
సుN Jంపబడ�ను%ాక. 4444 మృతpలలkనుం(f P�సు�×\సుN  J#S%S ల�చుటవలన
yవమ	�� కc(fన "#§mణ మనక; కల;గ	నటB6 , అన%ా అmయ���న��య	,
"ర4ల���న��య	, 9ాడ బµర"��య	T:ౖన ¯ా�స�మ	 మనక; కల;గ	నటB6 ,
ఆయన తన VW ష క"కరమ	��ప�న మనలను మరల జ"4ంప జ³Z2ను. 5555
కడవ#S �ాలమందు బయల;పరచబడ�టక; Zిదz  మ	%ానున` రmణ ]క;
కల;గ	నటB6 , VWా�సమ	�x�#ా �ేవ�" శ�IN�ేత �ా�ాడబడ� ]��రక;, ఆ
¯ా�సÍ ~మ	 పరలkకమందు భదKపరచబ(fయ	న`��. 6666 ఇందువలన ]రF !�I�>
ఆనం��ంచుచుTx`రF %ా" అవసరమ	నుబట-C  TxTx Vధమ	లsౖన Wóధనల�ేత,
పKసుN తమ	న ��ం�ెమ	 �ాలమ	 ]క; దుఃఖమ	 కల;గ	చున`��. 7777 నhంA��వ�
సువరÞమ	 అ%S`ప#§mవలన �దzపరచబడ�చున`�� గ�x? �x"కంటM
అమ�ల����న ] VWా�సమ	 ఈ Wóధనల�ేత ప#§mక; ">Aన�ై, P�సు�×\సుN
పKత�m���నప�డ� ]క; ��ప�ను మ ©̈మయ	 ఘనతయ	 కల;గ	టక; �ారణ
మగ	ను. 8888 ]#ాయనను చూడక��Pనను ఆయనను 1LK!ంచుచుTx`రF;



ఇప�డ� ఆయనను కను`ల�ర చూడకP� Vశ�Zించుచు, ] VWా�సమ	నక;
ఫలమ	ను, 9999 అన%ా ఆత4రmణను ��ందుచు,�ెపuనశక�మ	ను మ ©̈మ�
య	కNమ	T:ౖన సం��షమ	గల9ా#?r ఆనం��ంచుచుTx`రF. 10101010 ]క; కల;గ	 ఆ
కృపనుగ�#Sd పKవAంAన పKవకNల; ఈ రmణనుగ�#Sd ప#S�>ంచుచు,
తమయందున` �×\సుN  ఆత4 �×\సుN  Vషయ���న శ\మలనుగ�#Sdయ	, 11111111 9ాట-
తరF9ాత కల;గబ¢వ� మ ©̈మలనుగ�#Sdయ	 మ	ందు%ా ¯ాm�!చుdనప�డ�,
ఆ ఆత4, P� �ాలమ	ను ఎట-C  �ాల మ	ను సూAంచుచువ�ెdT° �x"" V�x#SంA
ప#SWó ¥�ంA#S. 12121212 పరలkకమ	నుం(f పంపబ(fన ప#S��xz త4వలన ]క; సు9ారN
పKకట-ంAన9ా#S�x�#ా ]�Iప�డ� �ెల;పబ(fన PÀ సంగతpలVషయ���,
తమ��రక; �ాదు %ా" ]��ర�³ �xమ	 ప#Sచర� �ేZిరను సంగJ 9ా#S�I బయల;
పరచబ(ెను; �ేవదూతల; ఈ �ార�మ	లను �¾ం%Sచూడ %�రFచుTx`రF. 13131313 �ాబట-C
] మనసుq అను నడ�మ	కటBC ��" "బËర ���న బ	��z గల9ా#?r, P�సు�×\సుN
పKత�m���నప�డ� ]క; �ేబడ� కృపVషయ��� సంప�రÞ "#§mణ క>%Sయ	ండ�(f.
14141414 TEను ప#S�దుz డT:ౖ య	Tx`ను గనుక ]రFను ప#S�దుz లsౖ య	ండ�డ"
9Kా యబ(fయ	న`��. 15151515 �ా%ా ]రF V¥ేయ	లగ	 1ిల6 లsౖ, ] ప�ర�ప�
అజj® నదశలk ] క;ం(fన ఆశల ననుస#SంA పKవ#SNంపక, 16161616 !మ	4ను 1ి>Aన
9ాడ� ప#S�దుz (ైయ	న` పK�ారమ	 ]రFను సమసN  పKవరNనయందు
ప#S�దుz లsౖయ	ండ�(f. 17171717 పm�ాతమ	 ల�క;ండ �I\యలనుబట-C  పKJ9ా""
¬రFu¬రFd9ాడ� తం(fK అ" ]#ాయనక; �Kా రÍన�ేయ	చుTx`రF గనుక ]రF
పర�ే�లsౖ య	న`ంత�ాలమ	 భయమ	�� గడ�ప�(f. 18181818 1ితృ�ారంపర����న ]
వ�రÍపKవరNనను V(fA12టBC నటB6 %ా 9:ం(f బం%ారమ	లవంట- mయ వసుN వ�ల�ేత



]రF V¹Aంపబడల�దు%ా" 19191919 అమ�ల����న రకNమ	�ేత, అన%ా
"#�w షమ	ను "ష�ళంకమ	నగ	 %tఱÃ1ిల6 వంట- �×\సుN  రకNమ	�ేత,
V¹Aంపబ(fJర" ]#?రFగ	దురF గ�x 20202020 ఆయన జగతpN  ప�Tx�� 9Eయబడక
మ	ను1L "య !ంపబ(ెను %ా" తను` మృతpలలkనుం(f ల�1ి తనక;
మ ©̈మ"Adన �ేవ�"PQడల తన �x�#ా VWా�సులsౖన ] "!తNమ	, కడవ#S
�ాలమ	లయందు ఆయన పKత�m పరచబ(ెను. �ా%ా ] VWా�సమ	ను
"#§mణయ	 �ేవ�" యందు ఉంచబ(fయ	న`V. 21212121 ]రF mయáజమ	నుం(f
�ాక, Wాశ�తమగ	 yవమ	గల �ేవ�"9ాక�మ�లమ	%ా అmయáజమ	నుం(f
ప�ట-C ంపబ(fన9ారF గనుక "ష�పట���న స�దర1LKమ కల;గ	నటB6 , 22222222 ]రF
సత�మ	నక; V¥ేయ	లవ�ట�ేత ] మనసుqలను పVతKపరచు��"న
9ా#?rయ	ం(f, ±క"TUకడ� హృదయప�ర�కమ	%ాను !క�టమ	 %ాను
1LK!ంచు(f. 23232323 ఏలయన%ా సర�శ#§రFల; గ(fi"��>న9ారF, 9ా#S అంద
మంతయ	 గ(fiప�వ��వలs ఉన`��; 24242424 గ(fi  ఎండ�ను �x" ప�వ��ను #ాల;ను,
అP�ే పKభ	వ� 9ాక�మ	 ఎల6 ప�డ�ను "ల;చును. 25252525 ]క; పKకట-ంపబ(fన
సు9ారN PÀ 9ాక��¤.

1 1LతpరF 21 1LతpరF 21 1LతpరF 21 1LతpరF 2

1111 పKభ	వ� దయ�ళØడ" ]రF రFAచూAయ	న` PQడల 2222 సమసN���న
దుషCత�మ	ను, సమసN���న కపటమ	ను, 9Eష¥xరణను, అసూయను, సమసN
దూషణ మ�టలను మ�", 3333 ��\ తN %ా జ"4ంAన h�వ�లను ��>న9ా#?r, "ర4ల
���న 9ాక�మను �ాలవలన రmణ Vషయమ	లk ఎదుగ	 "!తNమ	, ఆ �ాలను



అ1L�fంచు(f. 4444 మనుషp�ల�ేత Vస#Sèంపబ(fనను, �ేవ�" దృÌిC �I
ఏరuరచబ(fన��య	 అమ�ల�మ	ను సyవమ	T:ౖన #ాPయగ	 పKభ	వ�TUదwక;
వAdన 9ా#?r, 5555 P�సు�×\సుN �x�#ా �ేవ�"�I అనుకcలమ	 లగ	
ఆత4సంబంధ���న బల;లన#Suంచుటక; ప#S�దzయ�జ క;ల;%ా ఉండ�నటB6 ,
]రFను సyవ���న #ాళ6వలsనుం(f ఆత4 సంబంధ���న మం��రమ	%ా
కటCబడ�చుTx`రF. 6666 ఏలయన%ా ఇ��%� TEను మ	ఖ�మ	ను ఏరuరచబ(fన��య	
అమ�ల�మ	నగ	 మ�ల#ాJ" Zీãనులa ¯ాÍ 1ించుచుTx`ను; ఆయనయందు
VWా�సమ	ంచు 9ాడ� ఏమ�తKమ	ను Zిగ	¶ పడడ� అను మ�ట ల�ఖనమందు
9Kా యబ(fయ	న`��. 7777 Vశ� Zించుచున` ]క;, ఆయన అమ�ల����న9ాడ�;
Vశ� Zింప"9ా#S�?r�ే ఇల;6  కటBC 9ారF ఏ #ాJ" "ÌL¥�ంA#� అ�ే మ�లక;
తల#ాP ఆPQను. మ#Sయ	 అ�� అడ�i #ాPయ	 అడ�i బండయ	 ఆPQను. 8888
కటBC 9ారF 9ాక�మ	న కV¥ేయ	లsౖ �¾ట-Kల;6 చుTx`రF, �x"�³ 9ారF
"య!ంపబ(f#S. 9999 అP�ే ]రF *కట-లkనుం(f ఆశdర�కర���న తన
9:ల;గ	లk"�I !మ	4ను 1ి>Aన 9ా" గ	ణxJశయమ	లను పKచురమ	�ేయ	
"!తNమ	, ఏరuరచబ(fన వంశమ	ను, #ాàలsౖన య�జకసవ 10101010 ఒకప�డ�
పKజ%ా ఉండక Pప�డ� �ేవ�" పKజPQ�J#S; ఒకప�డ� క"క#Sంపబడక Pప�డ�
క"క#Sంపబ(fన9ా#?rJ#S. 11111111 1ిKయ	ల�#ా, ]రF పర�ే�ల;ను య�JKక;ల;T:ౖ
య	Tx`రF గనుక ఆత4క; V#�ధమ	%ా ��#ాడ� శ#§#ాశ లను Vస#SèంA, 12121212
అన�జనుల; !మ	4ను ఏ Vషయమ	లk దు#ా4రF¶ ల" దూÌింతp#�, ఆ
Vషయమ	లk 9ారF ] సì �I\యలను చూA, 9ాట-"బట-C  దరîన��నమ	న
�ేవ�" మ ©̈మపరచునటB6 , 9ా#S మధ�ను మం 13131313 మనుషp�ల; "య!ంచు



పKJ కటCడక;ను పKభ	వ� "!తN��� లkబ(fయ	ండ�(f. 14141414 #ాà అంద#S�I"
అ¥�పJ య"య	, Txయక;ల; దు#ా4రF¶ లక; పKJదండన �ేయ	ట క;ను
సTx4రF¶ లక; ��ప� కల;గ	టక;ను #ాàవలన పంప బ(fన9ార"య	 9ా#S�I
లkబ(fయ	ండ�(f. 15151515 ఏలయన%ా ]#SటB6  య	కNపKవరNన గల9ా#?r, అజj® నమ	%ా
మ�టల�డ� మ�రF� ల T°రF మ�య	ట �ేవ�" AతNమ	. 16161616 స�తంతpK లsౖ
య	ం(fయ	 దుషCత�మ	ను క1ిu 12టBC టక; ] ¯ా�తంతK~ మ	ను
V"ãగపరచక, �ేవ�"�I �xసులమ" లkబ(f య	ండ�(f. 17171717 అంద#S"
సTx4"ంచు(f, స�దరFలను 1LK!ంచు(f, �ేవ�"�I భయపడ�(f, #ాàను
సTx4"ంచు(f. 18181818 ప"9ారల�#ా, మంA9ారFను ¯ాJ�క;ల;T:ౖన9ా#S�I మ�తKమ	
�ాక మ	ష�రFలsౖన ] యజమ�నులక;ను ప�రÞభయమ	�� లkబ(fయ	ండ�(f.
19191919 ఎవ(ైనను అTx�య మ	%ా శ\మ��ందుచు, �ేవ�"గ�#Sdన మన¯ాq�fక>%S,
దుఃఖమ	 స ©̈ంAనPQడల అ�� ©̈తమగ	ను. 20202020 త1ిuద మ	న�?r �ెబËల;
J"నప�డ� ]రF స ©̈ంAనPQడల ]�³! ఘనమ	? �¤ల;�ేZి
బµధపడ�నప�డ� ]రF స ©̈ంAనPQడల అ�� �ేవ�"�I ©̈తమగ	ను; 21212121
ఇందుక; ]రF 1ిల;వబ(fJ#S.�×\సుN కcడ ]��రక; బµధప(f, ]రF తన
అడ�గ	జjడలయందు నడ�చు��నునటB6  ]క; మ���#S య	ంA ��PQను. 22222222
ఆయన �ాపమ	 �ేయల�దు; ఆయన T°టను ఏ కపటమ	ను కనబడల�దు. 23232323
ఆయన దూÌింప బ(fయ	 బదుల; దూÌింపల�దు; ఆయన శ\మ12టCబ(fయ	
బ¿��#Sంపక, Tx�యమ	%ా ¬రFu ¬రFd �ేవ�"�I తను` �xను అపu%Sంచు��T:ను.
24242424 మనమ	 �ాపమ	ల Vషయ��� చ"��P, JVషయ��� yVంచునటB6 ,
ఆయన �xTE తన శ#§రమందు మన �ాపమ	లను మ�Ö ను]ద ¹Zి ��T:ను.



ఆయన ��ం��న %ాయమ	ల�ేత ]రF స�సÍత TUం��J#S. 25252525 ]రF %tఱÃలవలs
�x#Sత1ిu��J#S %ా" Pప�డ� ] ఆత4ల �ాప#Sయ	 అధ�{డ�T:ౖన ఆయన
9:ౖప�నక; మÈ6య	Tx`రF.

1 1LతpరF 31 1LతpరF 31 1LతpరF 31 1LతpరF 3

1111 అటBవలs ZీN �ల�#ా, ]రF ] స�ప�రFషpలక; లkబ(fయ	ండ�(f; 2222 అందువలన
9ా#Sలk ఎవ#?rనను 9ాక� మ	నక; అV¥ేయ	లsౖ�ే, 9ారF భయమ	��కc(fన ]
పVతKపKవరNన చూA, 9ాక�మ	 ల�క;ండTE తమ ´µర�ల నడవ(fవలన
#ాబటCబడవచుdను. 3333 జడల; అల;6 ��నుటయ	, బం%ారFనగల; 12టBC ��నుటయ	,
వసN �మ	ల; ధ#Sంచు ��నుటయ	నను 9:ల;పట- అలం�ారమ	 ]క; అలం�ార
మ	%ా ఉండక, 4444 ¯ాధు9:ౖనట-Cయ	, మృదు9:ౖనట-Cయ	T:ౖన గ	ణమను
అmయ�లం�ారమ	గల ] హృదయప� అంత రంగ స�´µవమ	 ]క;
అలం�ారమ	%ా ఉండవలsను; అ�� �ేవ�" దృÌిC �I !గ	ల Vల;వగల��. 5555
అటBవలs ప�ర�మ	 �ేవ�" ఆశ\PంAన ప#S�దz  ZీN �ల;ను తమ
స�ప�రFషpలక; లkబ(fయ	ండ�ట�ేత తమ	4ను �xమ	 అలంక#Sంచు��"#S. 6666 ఆ
పK�ారమ	 Wా#ా అబµK }మ	ను యజమ�నుడ" 1ిల;చుచు అత"�I లkబ(f
య	ం(ెను. ]రFను ãగ�మ	%ా నడ�చు��నుచు, ఏ భయమ	నక;
బ¿దరకయ	న`PQడల ఆ��క; 1ిల6 లగ	దురF. 7777 అటBవలsTE ప�రFషpల�#ా,
yవమను కృ�ావరమ	లk ] ´µర�ల; ]�� �ా>9ా#?rయ	Tx`ర" PQ#S%S,
PQక;�వ బల ß̈న���న ఘటమ" ´µర�ను సTx4"ంA, ] �Kా రÍనలక;
అభ�ంతరమ	 కల;గక 8888 తpదక; ]రందరF ఏకమనసు�లsౖ ±క#S సుఖదుఃఖ



మ	లయందు ఒకరF �ాల;ప(f, స�దర1LKమ గల9ారFను, కరFణxAతpN ల;ను,
Vనయమనసు�ల;T:ౖ య	ండ�(f. 9999 ఆ�#ా�దమ	నక; 9ారసులవ�టక; ]రF
1ిల;వబ(fJ#S గనుక �×డ�క; పKJ�×(ైనను దూషణక; పKJ దూషణPQ�నను
�ేయక �ºVంచు(f. 10101010 yవమ	ను 1LK!ంA మంA ��నమ	ల; చూడ%�రF 9ాడ�
�ెడi�x" పల;కక;ండ తన Txల;కను, కపటప� మ�టల; �ెపuక;ండ తన
12దవ�లను �ాచు��నవలsను. 11111111 అతడ� �×డ�నుం(f �¾ల%S �¤ల;�ేయవలsను,
సమ�¥xనమ	ను 9:ద�I �x" 9:ంటµడవలsను. 12121212 పKభ	వ� కను`ల; Jమంతpల
]దను, ఆయన �ెవ�ల; 9ా#S �Kా రÍనల 9:ౖప�నను ఉన`V %ా" పKభ	వ�
మ	ఖమ	 �×డ� �ేయ	9ా#S�I V#�ధమ	%ా ఉన`��. 13131313 ]రF మంA Vషయమ	లk
ఆస�INగల9ా#?r�ే ]క; }"�ేయ	9ా(ెవడ�? 14141414 ]#tక9Eళ J"!తNమ	 శ\మ
ప(fనను ]రF ధను�ల�; 9ా#S బ¿ద#Sంప�నక; భయపడక;(f కలవరపడక;(f; 15151515
"ర4ల���న మన¯ాq�f క>%Sన9ా#?r, ]లk ఉన` "#§mణనుగ�#Sd !మ	4ను

Á̈తpవ� అడ�గ	 పKJ9ా"�I" ¯ాJ�కమ	��ను భయమ	��ను సమ�¥xనమ	
�ెప�టక; ఎల6 ప�డ� Zిదzమ	%ా ఉం(f,] హృదయమ	లయందు �×\సుN ను
పKభ	వ�%ా పKJÌి¡ ంచు(f; 16161616 అప�డ� ]రF �ే"Vషయ��� దు#ా4రF¶ ల"
దూÌింపబడ� దు#� �x" Vషయ��� �×\సుN నందున` ] సì పKవరNన ]ద
అప"ంద9Eయ	9ారF Zిగ	¶ పడ�దురF. 17171717 �ేవ�" AతN  మ�ల�గ	న`PQడల
�×డ��ేZి శ\మపడ�టకంటM �¤ల;�ేZి శ\మపడ�టP� బహÑ మంA��. 18181818
ఏలయన%ా మనలను �ేవ�"±దwక; �ెచుdటక;, అJమంతpల��రక;
Jమంతp (ైన �×\సుN  శ#§రVషయమ	లk చంపబ(fయ	, 19191919 ఆత4Vషయ మ	లk
బK���Iంపబ(f, �ాపమ	ల Vషయమ	లk ఒక�¯ా#³ శ\మప(ెను. 20202020 �ేవ�"



�ºర �Wాంతమ	 ఇంక క" 12టBC చుం(fనప�డ� ప�ర�మ	 T°వహÑ ��నమ	లలk ఓడ
Zిదzపరచబడ�చుండ%ా, అV¥ేయ	లsౖన9ా#S±దwక;, అన%ా �ెరలk ఉన`
ఆత4ల±దwక;, ఆయన ఆత4ర�1ి %ాTE 9:È6  9ా#S�I పKకట-ం�ెను. ఆ ఓడలk
��ందరF, అన%ా ఎ"!�� మం�� ట-�x�#ా రmణ��ం��#S. 21212121 �x"�I ¯ాదృశ����న
బµ1ిN స4మ	 ఇప�డ� !మ	4ను ర�fంచు చున`��; అ�ేదన%ా శ#§రమ�>న�మ	
¬Zి9Eయ	ట �ాదు %ా" P�సు�×\సుN  ప�నరF�xÍ న మ�లమ	%ా �ేవ�" Vష
యమ	 "ర4ల���న మన¯ాq�f"చుd పKతp�తN ర�¤. 22222222 ఆయన పరలkకమ	నక;
9:È6  దూతల]దను అ¥��ారFల ]దను శక;N ల]దను అ¥��ారమ	 ��ం��న9ా(ై
�ేవ�" క;(f�ారî�మ	న ఉTx`డ�.

1 1LతpరF 41 1LతpరF 41 1LతpరF 41 1LతpరF 4

1111 �×\సుN  శ#§రమందు శ\మప(ెను గనుక ]రFను అట-C  మనసుqను ఆయ	ధమ	%ా
ధ#Sంచు��ను(f. 2222 శ#§ర Vషయమ	లk శ\మప(fన9ాడ� శ#§రమందు yVంచు
!%S>న�ాలమ	 ఇక]దట మనుజjశలను అనుస#SంA నడ�చు��నక, �ేవ�"
ఇ�ాC ను¯ారమ	%ాTE నడ�చు��ను నటB6  �ాపమ	�� జo> Pక TE!య	ల�క
య	ండ�ను. 3333 మనమ	 ���I#S�ేషCల;, దు#ాశల;, మద� �ానమ	, అల6 #S��
కc(fన ఆట�ాటల;, �xK గ	బ¢తpల Vందుల;, �ేయదగ" Vగ\హప�జల;
nదలsౖన9ాట-యందు నడ�చు��నుచు, అన�జనుల ఇషCమ	
T:ర9EరFdచుండ�టక; గJంAన�ాల�¤ �xల;ను, 4444 అప#S!త���న ఆ
దు#ా�~�ారమ	నందు తమ��కcడ ]రF పరF%?తN క��Pనందుక; 9ారF
ఆశdర�పడ�చు !మ	4ను దూÌించుచుTx`రF. 5555 సyవ�ల క;ను మృతpలక;ను



¬రFu¬రFdటక; Zిదzమ	%ా ఉన`9ా"�I 9ారFతN ర9ాదులsౖయ	Tx`రF. 6666
మృతpల; శ#§రVషయమ	లk మ�నవ#§త� ¬రFu ��ందునటB6 ను
ఆత4Vషయమ	లk �ేవ�" బట-C  yVంచునటB6 ను 9ా#S�Iకcడ సు9ారN
పKకట-ంపబ(ెను. 7777 అP�ే అ"`ట- అంతమ	 స]ప���య	న`��. �ా%ా ]రF
స�సÍ  బ	��z గల9ా#?r, �Kా రÍనల; �ేయ	టక; ��లక;వ%ా ఉండ�(f. 8888 1LKమ అTEక
�ాపమ	లను కప�ను గనుక అ"`ట-కంటM మ	ఖ�మ	%ా ఒక"PQడల ఒకడ�
!క�ట���న 1LKమగల9ా#?r య	ండ�(f. 9999 సణ	గ	��నక;ండ ఒక"�I ఒకడ�
ఆJథ�మ	 �ేయ	(f. 10101010 �ేవ�" TxTxVధ���న కృపVషయ��� మంA గృహ
"#ా�హక;లsౖయ	ం(f, ±���కడ� కృ�ావరమ	 ��ం��న ��ల�� ±క"��కడ�
ఉప�xరమ	 �ేయ	(f. 11111111 ఒకడ� బ¢¥�ంAనPQడల �ై9Ùక;N లను బ¢¥�ంచునటBC
బ¢¥�ంపవలsను; ఒకడ� ఉప�xరమ	 �ేZినPQడల �ేవ�డ� అను గ\ ©̈ంచు
¯ామరÍ~మ	TUం�� �ేయవలsను. ఇందువలన �ేవ�డ� అ"`ట-లkను P�సు�×\సుN
�x�#ా మ ©̈మపరచ బడ�ను. య	గయ	గమ	ల; మ ©̈మయ	 పK´µవమ	ను
ఆయనక;ండ�ను %ాక. ఆ�¤í . 12121212 1ిKయ	ల�#ా, !మ	4ను Wó¥�ంచుటక; ]క;
కల;గ	 చున` అ%S`వంట- మ}శ\మనుగ�#Sd ]�³�ో ±క Vంత
సంభVంచునటB6  ఆశdర�పడక;(f. 13131313 �×\సుN  మ ©̈మ బయల;పరచబ(fనప�డ�
]రF మ}నందమ	�� సం�� Ìించు "!తNమ	, �×\సుN  శ\మలలk ]రF �ా>9ా#?r
య	న`ంత%ా సం��Ìించు(f. 14141414 �×\సుN  Txమమ	 "!తNమ	 ]రF
"ంద�ాలsౖనPQడల మ ©̈మ�స�ర�1ిPQ�న ఆత4, అన%ా �ేవ�" ఆత4, ]]ద
"ల;చుచుTx`డ� గనుక ]రF ధను�ల;. 15151515 ]లk ఎవడ�ను నరహంతక;డ�%ా
%ా", �ొంగ%ా %ా", దు#ా4రF¶ డ�%ా %ా", పరFలజo>�I ��వ�9ాడ�%ా %ా" బµధ



అనుభVంప తగదు. 16161616 ఎవ(ైనను �?r�సNవ�(ైనందుక; బµధ అనుభVంAనPQడల
అతడ� Zిగ	¶ పడక, ఆ 1LరFను బట-CP� �ేవ�" మ ©̈మపరచవలsను. 17171717 ¬రFu
�ేవ�" ఇంట-±దw  ఆరంభమగ	 �ాలమ	 వAd య	న`��; అ�� మన±దwTE
ఆరంభ����ే �ేవ�" సు9ారNక; అV¥ేయ	లsౖన 9ా#S గJ P�మవ�ను? 18181818
మ#Sయ	 J మంతp(ే ర�fంపబడ�ట దుర6భ����ే భ�IN ß̈నుడ�ను �ా1ియ	
ఎక�డ "ల;తpరF? 19191919 �ాబట-C  �ేవ�" AతNపK�ారమ	 బµధపడ�9ారF సì పKవరNన
గల9ా#?r, నమ4క���న సృÌిC కరNక; తమ ఆత4లను అపu%Sంచు��నవలsను.

1 1LతpరF 51 1LతpరF 51 1LతpరF 51 1LతpరF 5

1111 ��ట-12దwను, �×\సుN  శ\మలనుగ�#Sdన ¯ా�f", బయల;పరచబడబ¢వ� మ ©̈మలk
�ా>9ాడనుT:ౖన TEను ]లk" 12దwలను ¼̈చd#SంచుచుTx`ను. 2222 బ>!�ేత �ాక
�ేవ�" AతNపK�ారమ	 ఇషCప�ర�కమ	%ాను, దు#ా6 ´µ 1Lm���ాక
Zిదzమనసుq��ను, ] మధ�నున` �ేవ�" మందను 12ౖV�xరణ�ేయ	చు �x""
�ాయ	(f. 3333 ]క; అపu%Sంపబ(fన9ా#S12ౖన పKభ	వ�T:ౖనటBC ండక మందక; మ���
రFల;%ా ఉండ�(f; 4444 పK¥xన �ాప#S పKత�m���నప�డ� ]రF 9ాడబµర" మ ©̈మ
�I#§టమ	 ��ందుదురF. 5555 Aన`ల�#ా, ]రF 12దwలక; లkబ(fయ	ండ�(f;
]రందరF ఎదుట-9ా" PQడల �ºనమనసుq అను వసN �మ	 ధ#Sంచు��"
!మ	4ను అలంక#Sంచు��ను(f; �ేవ�డ� అహం�ారF లను ఎ��#SంA �ºనులక;
కృప అనుగ\ ©̈ంచును. 6666 �ేవ�డ� త%Sన సమయమందు !మ	4ను

¼̈AdంచునటB6  ఆయన బ>ష¡ ���న �ేJ�I\ంద �ºనమనసు�లsౖ య	ండ�(f. 7777
ఆయన !మ	4నుగ�#Sd AంJంచుచుTx`డ� గనుక ] Aంత య�వతpN



ఆయన]ద 9Eయ	(f. 8888 "బËర���న బ	��z  గల9ా#?r ��లక;వ%ా ఉండ�(f; ]
V#�¥�PQ�న అప9ా�� గ#Sèంచు Zింహమ	వలs ఎవ#S" !ంగ	దుTx అ" 9:దక;చు
JరFగ	చుTx`డ�. 9999 లkకమందున` ] స� దరFలయందు ఈ Vధ���న
శ\మల� T:ర9EరFచున`వ" PQ#S%S,VWా�సమందు ZిÍ రFలsౖ 9ా"" ఎ��#Sంచు(f. 10101010
తన "త�మ ©̈మక; �×\సుN నందు !మ	4ను 1ి>Aన సర�కృ�ా "¥�యగ	
�ేవ�డ�, ��ం�ెమ	 �ాలమ	 ]రF శ\మప(fన 1ిమ4ట,�xTE !మ	4ను
ప�రFÞ లను%ా�ేZి ZిÍ రపరA బల పరచును. 11111111 య	గయ	గమ	లక;
పK´µవమ�యనక; కల; గ	ను%ాక. ఆ�¤í . 12121212 !మ	4ను ¼̈చd#Sంచుచు,
ఇ��P� �ేవ�" సత����న కృప అ" ¯ాm�మ	 �ెప�చు సం�³పమ	%ా 9Kా Zి, ]క;
నమ4క���న స�దరFడ" TET:ంAన Zిల��ను�ేత �º"" పంప�చుTx`ను. ఈ
సత�కృపలk "ల;కడ%ా ఉండ�(f. 13131313 బబ	లkనులk ]వలs TEరuరచబ(fన
ఆ��య	, Tx క;మ�రF(ైన మ�రF�ను, ]క; వందనమ	ల; �ెప�చుTx`రF. 14141414
1LKమగల మ	దుw �� ఒక"�I ఒకడ� వందనమ	ల; �ేయ	(f.�×\సుN నందున`
]కంద#S�I" సమ�¥xనమ	 కల;గ	ను %ాక. ఆ�¤í .

2 1LతpరF 12 1LతpరF 12 1LతpరF 12 1LతpరF 1

1111 P�సు�×\సుN  �xసుడ�ను అ��సNల;డ�T:ౖన Zీ¹ను 1LతpరF, మన
�ేవ�"±క�య	 రmక;(ైన P�సు�×\సుN  ±క�య	 J"బట-C , మ�వలsTE
అమ�ల����న VWా�సమ	 ��ం��న9ా#S�I �భమ" �ె1ిu 9Kా య	న��. 2222 తన
మ ©̈మనుబట-Cయ	, గ	ణxJశయమ	నుబట-Cయ	, మనలను 1ి>Aన9ా"
గ�#Sdన అనుభవజj® నమ�లమ	%ా ఆయన �ైవశ�IN , yవమ	నక;ను భ�IN�I"



�ావలZిన9ాట-న"`ట-" మనక; దయ�ేయ	చున`ందున, 3333
�ేవ�"గ�#Sdనట-Cయ	 మన పKభ	9:ౖన P�సునుగ�#Sdనట-Cయ	T:ౖన
అనుభవజj® నమ	వలన ]క; కృపయ	 సమ�¥xనమ	ను VసN #Sంచును %ాక. 4444 ఆ
మ ©̈మ గ	ణxJశయమ	లనుబట-C  ఆయన మనక; అమ�ల� మ	ల;ను
అత�¥�కమ	ల;T:ౖన 9ా%ాw నమ	లను అనుగ\ ©̈ంA య	Tx`డ�. దు#ాశను
అనుస#Sంచుటవలన లkకమందున` భKషCత�మ	ను ఈ 9ా%ాw నమ	ల
మ�లమ	%ా ]రF త1ిuంచు��", �ేవస�´µవమ	నందు �ా>9ారగ	నటB6  9ాట-"
అనుగ\ ©̈ం�ెను 5555 ఆ Á̈తpవ��ేతTE ]మటBC క; ]రF ప�రÞజjగ\తN గల9ా#?r, ]
VWా�సమ	నందు సదు¶ ణ మ	ను,సదు¶ ణమ	నందు జj® నమ	ను, 6666 జj® నమ	నందు
ఆWా"గ\ హమ	ను, ఆWా"గ\హమ	నందు సహనమ	ను, సహనమ	 నందు భ�IN",
7777 భ�INయందు స�దర1LKమను, స�దర 1LKమయందు దయను
అమరFd��ను(f. 8888 ఇV ]క; క>%S VసN #SంAనPQడల అV మన పKభ	9:ౖన
P�సు�×\సుN నుగ�#Sdన అనుభవజj® నVషయమ	లk !మ	4ను ¯�మరFలsౖనను
"ష�ల; లsౖనను �ాక;ండ �ేయ	ను. 9999 ఇV ఎవ"�I ల�క��వ�T° 9ాడ� తన
ప�ర��ాపమ	లక; ���z  క>%Sన సంగJ మరA ��P, గ	\ (fi9ాడ�ను
దూరదృÌిCల�"9ాడ�నగ	ను. 10101010 అందువలన స�దరFల�#ా, ] 1ిల;ప�ను
ఏ#ాuటBను "శdయమ	 �ేZి��నుటక; మ#S జjగ\తN పడ�(f.]#Sట-C  �I\యల;
�ేయ	9ా#?r�ే ఎప�డ�ను �¾ట-Kల6 రF. 11111111 ఆల�గ	న మన పKభ	వ�ను రmక;డ�T:ౖన
P�సు�×\సుN  ±క� "త�#ాజ�మ	లk పK9Eశమ	 ]క; సమృ��z %ా
అనుగ\ ©̈ంపబడ�ను. 12121212 �ాబట-C  ]రF ఈ సంగతpలను �ె>Zి��" ]రం%§క#SంAన
సత�మందు ZిÍ రపరచబ(fయ	న`ను, �ట-"గ�#Sd ఎల6 ప�డ�ను ]క; జj® పకమ	



�ేయ	టక; Zిదzమ	%ా ఉTx`ను. 13131313 మ#Sయ	 మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN  Txక;
సూAంAన పK�ారమ	 Tx గ	(xరమ	ను త�ర%ా V(fA
12టCవలZివచుdన"PQ#S%S, 14141414 TEను ఈ గ	(xరమ	లk ఉన`ంత�ాలమ	 ఈ
సంగతpలను జj® పకమ	�ేZి !మ	4ను #³ప�ట Tx�యమ"
PQంచు��నుచుTx`ను. 15151515 TEను మృJ��ం��న తరF9ాత3 కcడ ]రF "త�మ	
�ట-" జj® పకమ	�ేZి��నునటB6  జjగ\తN �ేతpను. 16161616 ఏలయన%ా చమ�x�రమ	%ా
క>uంAన కథలను అనుస#SంA మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN ±క� శ�IN" ఆయన
#ాకడను �¤మ	 ]క; �ెల;పల�దు %ా" 17171717 ఆయన మ}త4~మ	ను �¤మ	
కను`ల�ర చూAన9ార��� �ె>1ిJVు.ఈయన Tx 1ిKయక;మ�రFడ�
ఈయనయందు TEను ఆనం��ంచుచుTx`ను అను శబwమ	
మ}��వ�మ ©̈మనుం(f ఆయన±దwక; వAd నప�డ�, తం(fKPQ�న
�ేవ�"వలన ఘనతయ	 మ ©̈మయ	 ఆయన ��ంద%ా 18181818 �¤మ	 ఆ ప#S�దz
పర�తమ	]ద ఆయన��కcడ ఉం(fన 9ార���, ఆ శబwమ	 ఆ�ాశమ	 నుం(f
#ా%ా Vంట-!. 19191919 మ#Sయ	 ఇంతకంటM ZిÍ ర���న పKవచన9ాక�మ	 మనక;న`��.
�ెల6 9ా#S 9Eక;వచుక� ] హృదయమ	లలk ఉదPంచువరక; ఆ 9ాక�మ	
*కట-గల �bటBన 9:ల;%Sచుd �ºప���నటBC న`��; �x"యందు ]రF
లm�మ	ంAనPQడల ]క; �¤ల;. 20202020 ఒకడ� తన ఊహనుబట-C  �ెప�టవలన
ల�ఖనమ	లk ఏ పKవచనమ	ను ప�టCద" nదట గ\ ©̈ంచు��నవలsను. 21212121 ఏల
యన%ా పKవచనమ	 ఎప�డ�ను మనుషp�" ఇచûనుబట-C  కల;గల�దు %ా"
మనుషp�ల; ప#S��xz త4వలన 1LK#³1ింప బ(fన9ా#?r �ేవ�" మ�లమ	గ ప>�I#S.
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1111 మ#Sయ	 అబదzపKవకNల; పKజలలk ఉం(f#S. అటBవలsTE ]లkను
అబదwబ¢ధక;ల;ందురF; �రF తమ	4ను ��"న పKభ	వ�నుకcడ Vస#Sèంచుచు,
తమక;�x�¤ �ఘÖమ	%ా Txశనమ	 కల;గజ³Zి��నుచు, Txశనకరమగ	
�Tx`��Kా యమ	లను రహస�మ	%ా బ¢¥�ంచుదురF. 2222 మ#Sయ	 అTEక;ల; 9ా#S
���I#S�ేషCలను అనుస#SంA నడ�తpరF; �#S"బట-C  సత�మ�ర¶మ	
దూÌింపబడ�ను. 3333 9ారF అ¥�క లkభ	లsౖ, కలuTx9ాక�మ	ల; �ెప�చు, ]వలన
ల�భమ	 సం�ా��ంచు��ందురF; 9ా#S�I ప�ర�మ	 నుం(f V¥�ంపబ(fన ¬రFu
ఆలస�మ	 �ేయదు, 9ా#S Txశనమ	 క;"�I "దK��దు. 4444 �ేవదూతల; �ాపమ	
�ేZినప�డ� �ేవ�డ� 9ా#S" V(fA12టCక, �ా�xళలkక మంద> కట-క *కట-గల
ëలమ	లలk"�I ��K Zి, ¬రFuక; �ావ>లk ఉంచబడ�టక; 9ా#S" అపu%Sం�ెను. 5555
మ#Sయ	 ఆయన ప�ర��ాలమందున` లkకమ	ను V(fA12టCక, భ�IN ß̈నుల
సమ�హమ	]���I జలపKళయమ	ను ర1ిuంA నప�డ�, J" పKకట-ంAన
T°వహÑను మ#S P�డ�గ	#S" �ా�ా(ెను. 6666 మ#Sయ	 ఆయన ¯��ొమ
%tnఱాÃ లను పటCణమ	లను భస4మ	�ేZి, మ	ందుక; భ�IN ß̈నులగ	9ా#S�I
9ాట-" దృ�ాC ంతమ	%ా ఉంచుట�?r 9ాట-�I Txశనమ	 V¥�ంA, 7777 దు#ా4రF¶ ల �ామ
V�ారయ	కN���న నడవ(f�ేత బహÑ బµధప(fన Jమంతpడగ	 లkతpను
త1ిuం�ెను. 8888 ఆ Jమంతpడ� 9ా#S మధ�ను �ాప�రమ	ం(f, �xను
చూAన9ాట-"బట-Cయ	 V"న9ాట-"బట-Cయ	, 9ా#S అక\మ���న �I\యల
Vషయమ	లk ��న��నమ	 Jగల తన మనసుqను TU1ిuంచు��నుచు వ�ెdను.



9999 భక;N లను Wóధనలkనుం(f త1ిuంచుటక;ను, దు#§ÞJపరFలను మ	ఖ� మ	%ా
మ>న���న దు#ాశక>%S శ#§#ాను¯ారమ	%ా నడ�చు ��నుచు, పKభ	త�మ	ను
"#ాక#Sంచుచు, 10101010 h mలk ఉంచ బ(fన9ా#S" ¬రFu��నమ	వరక; �ావ>లk
ఉంచుటక;ను, పKభ	వ� సమరFÍ డ�. �రF �ెగ	వగల9ారFను ZL��xûపరFల;T:ౖ
మ}తp4లను దూÌింప 9:రFవకయ	Tx`రF. 11111111 �ేవదూతల; 9ా#SకంటM మ#S
అ¥�క���న బలమ	ను శ�INయ	 గల9ా#?rనను, పKభ	వ� ఎదుట 9ా#S" దూÌింA
9ా#S]ద TEరమ	 ¹ప 9:రతpరF. 12121212 9ా#?r�ే పటCబ(f చంప బడ�ట�³
స�´µవZిదzమ	%ా ప�ట-Cన V9Eక&న�మ	లగ	 మృగమ	లవలs ఉం(f, తమక;
�ె>య" Vషయమ	లను గ�#Sd దూÌించుచు, తమ దు� పKవరNనక;
పKJఫలమ	%ా }" అనుభVంచుచు, �xమ	 �ేయ	 Txశనమ	��TE �x�¤
Txశనమ	 ��ందుదురF, 13131313 ఒకTxట- సుఖ�ను భవమ	 సం��షమ"
PQంచు��ందురF. 9ారF కళంక మ	ల;ను "ం�xసuదమ	ల;T:ౖ తమ
1LKమVందులలk ]��కcడ అన`�ానమ	ల; ప�చుd��నుచు తమ ´¢గ
మ	లయందు సుüంచుదురF. 14141414 వ���x#SణÝ" చూA ఆhంచుచు �ాపమ	
మ�నల�" కను`ల; గల9ారFను, అZిÍ రFలsౖన9ా#S మనసుqలను మరFల;��ల;uచు
లk�త� మందు ¯ాధకమ	�ేయబ(fన హృదయమ	గల9ారFను, Wాప
గ\సుN ల;T:ౖయ	ం(f, 15151515 Jన`"మ�ర¶మ	ను V(fA బ¿ãరF క;మ�రF(ైన ëల�మ	
��Pన మ�ర¶మ	నుబట-C  ��K వ త1ిu��P#S. 16161616 ఆ ëల�మ	 దు#§`Jవలన
కల;గ	 బహÑ మ�నమ	ను 1LK!ం�ెను; అP�ే �xను �ేZిన అJక\మమ	
"!తNమ	 అతడ� గ��w ంపబ(ెను, ఎట6 న%ా T°రFల�" %ారwభమ	
మ�నవస�రమ	�� మ�టల�(f ఆ పKవకN±క� 9:ఱ �Ã తనమ	 అడi%Sం�ెను. 17171717 �రF



ళØ6 ల�" బµవ�ల;ను, 12ను%ా>�I ��టBC ��"��వ� �¤ఘమ	ల;T:ౖ య	Tx`రF.
�#S��రక; %ా�xంధ�ారమ	 భదKమ	 �ేయబ(fయ	న`��. 18181818 �రF వ�రÍ���న
డంబప�మ�టల; పల;క;చు, �x�¤ శ#§రసంబంధ���న దు#ాశల;గల9ా#?r,
తప�మ�ర¶మందు నడ�చు9ా#Sలkనుం(f అప�(ే త1ిuంచు ��"న9ా#S"
���I#S�ేషCల�ేత మరల;��ల;uచుTx`రF. 19191919 �x�¤ భKషCత�మ	నక;
�xసులsౖయ	ం(fయ	, అట-C9ా#S�I ¯ా�తంతK~మ	 ఇతpN మ" �ెప�దురF. ఒకడ�
�ే"వలన జPంపబడ�T° �x"�I �xసుడగ	ను గ�x 20202020 9ారF పKభ	వ�ను
రmక;డ�T:ౖన P�సు�×\సుN  Vషయ���న అనుభవ జj® నమ	�ేత ఈ
లkకమ�>న�మ	లను త1ిuంచు��"న తరF9ాత మరల 9ాట-లk Aక;�బ(f
9ాట-�ేత జPంప బ(fనPQడల, 9ా#S కడవ#S ZిÍJ nదట- ZిÍJకంటM మ#S
�ెడiదగ	ను. 21212121 9ారF Jమ�ర¶మ	ను అనుభవప�ర�కమ	%ా �ె>Zి ��",
తమక; అపu%Sంపబ(fన ప#S�దz���న ఆజ®నుం(f �¾ల%S��వ�టకంటM ఆ మ�ర¶మ	
అనుభవప�ర�కమ	%ా �ె>యక య	ండ�టP� 9ా#S�I �¤ల;. 22222222 క;క�తన
9ాంJ�I J#S%SనటBC ను, కడ�గబ(fన పం�� బ	రదలk �ొరF6 టక; మÈ6 నటBC ను అను
"జ���న ¯ా!�ె ��ప�న �#S�I సంభVం�ెను.
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1111 1ిKయ	ల�#ా, PÀ #?ండవ పJKక ]�Iప�డ� 9Kా య	చుTx`ను 2222 ప#S�దz
పKవకNల�ేత ప�ర�మందు పల;కబ(fన మ�టలను, పKభ	9:ౖన రmక;డ� ]
అ��సNల;ల �x�#ా ఇAdన ఆజ®ను ]రF జj® పకమ	 �ేZి��నవలsనను
Vషయమ	ను ]క; జj® పకమ	�ేZి, "ర4ల���న ] మనసుqలను



#³ప�చుTx`ను. 3333 అంత� ��నమ	లలk అప}సక;ల; అపహZించుచువAd, తమ
స��×య దు#ాశల��ప�న నడ�చు��నుచు, 4444 ఆయన #ాకడను గ�#Sdన 9ా%ాw న
�¤మ�PQను? 1ితరFల; "��KంAన�� nదల;��" సమసN  మ	ను సృÌిC
ఆరంభమ	ననున`టäC  ">A య	న`�ే అ" �ెప�దుర" nదట ]రF
�ె>Zి��నవ 5555 ఏలయన%ా ప�ర�మ	నుం(f ఆ�ాశమ	ం(ెన"య	, ళ6లk
నుం(fయ	 ళ6వలనను సమకcరdబ(fన భ�!య	 �ేవ�" 9ాక�మ	వలన
క>%?న"య	 9ారF బ	��zప�ర�కమ	%ా మరతpరF. 6666 ఆ ళ6వలన అప�డ�న`
లkకమ	 ట-వరదలk మ	"%S నhం�ెను. 7777 అP�ే ఇప�డ�న` ఆ�ాశమ	ను
భ�!య	 భ�IN ß̈నుల ¬రFuను Txశనమ	ను జరFగ	 ��నమ	వరక; అ%S`��రక;
"ల;వ�ేయబ(fన9:ౖ, అ�ే 9ాక�మ	వలన భదKమ	 �ేయబ(fయ	న`V. 8888
1ిKయ	ల�#ా, ఒక సంగJ మరA��క;(f. ఏమన%ా పKభ	వ� దృÌిC �I ఒక ��నమ	
9:P�సంవతqరమ	లవలsను, 9:P�సంవతqరమ	ల; ఒక ��నమ	వలsను
ఉన`V. 9999 ��ందరF ఆలస�మ" PQంచు��నునటB6  పKభ	వ� తన 9ా%ాw నమ	ను
గ�#Sd ఆలస�మ	 �ేయ	9ాడ� �ాడ� %ా" PQవడ�ను నhంపవలsన"
PచûPంపక, అందరF మ�రFమనసుq ��ందవలsన" �ÅరFచు, ] PQడల
¥ºర �Wాంతమ	గల9ా(ై య	Tx`డ�. 10101010 అP�ే పKభ	వ� ��నమ	 �ొంగవAdనటB6
వచుdను. ఆ ��నమ	న ఆ�ాశమ	ల; మ}ధ�"�� గJంA ��వ�ను,
పంచభ�తమ	ల; !క�ట���న 9EండKమ	�� లయ�����వ�ను, భ�!య	
�x"]దన 11111111 ఇవ"`య	 ఇటB6  లయ��� ��వ�నV గనుక, ఆ�ాశమ	ల;
రవ�ల;��" లయ�����వ� నట-Cయ	, పంచభ�తమ	ల; మ}9EండKమ	��
క#S%S��వ� నట-Cయ	, 12121212 �ేవ�" ��నప� #ాకడ��రక; క"12టBC చు, �x"" ఆశ��



అ1L�fంచుచు, ]రF ప#S�దz���న పKవరNన��ను భ�IN��ను ఎం�� జjగ\తN గల9ా#?r
య	ండవలsను. 13131313 అPనను మనమ�యన 9ా%ాw నమ	నుబట-C  ��\ తN
ఆ�ాశమ	ల��రక;ను ��\ తN  భ�!��రక;ను క"12టBC  చుTx`మ	; 9ాట-యందు
J "వZించును. 14141414 1ిKయ	ల�#ా, �ట-��రక; ]రF క"12టBC 9ారF గనుక
Wాంతమ	గల9ా#?r, ఆయన దృÌిC �I "ష�ళంక;ల; %ాను "ం�xర ©̈తpల;%ాను
కనబడ�నటB6  జjగ\తN  పడ�(f. 15151515 మ#Sయ	 మన పKభ	వ�±క� �ºర �Wాంతమ	
రmణxరÍ���నద" PQంచు��ను(f. ఆల�గ	 మన 1ిKయ స�దరF(ైన �êల;కcడ
తనక; అనుగ\ ©̈ంపబ(fన జj® నమ	 ��ప�న ]క; 9Kా Zి య	Tx`డ�. 16161616 �ట-"
గ�#Sd తన పJKకల"`ట-లkను బ¢¥�ంచుచుTx`డ�; అP�ే 9ాట-లk
��"`సంగతpల; గ\ ©̈ంచుటక; కషC���నV. �ట-" V�x�V ß̈నుల;ను,
అZిÍ రFలsౖన9ారFను, త�I�న ల�ఖనమ	లను అ�ారÍమ	�ేZినటB6 , తమ స��×య
Txశనమ	నక; అ�ారÍమ	 �ేయ	దురF. 17171717 1ిKయ	ల�#ా, ]రF ఈ సంగతpల;
మ	ందు%ా �ె>Zి��"య	Tx`రF గనుక ]రF JV#�ధుల తప�బ¢ధవలన
�¾ల%Sంపబ(f, ]క; క>%Sన ZిÍ రమనసుqను V(fA ప(f��క;ండ �ాచు
��"య	ండ�(f. 18181818 మన పKభ	వ�ను రmక;డ�T:ౖన P�సు�×\సుN  అనుగ\ ©̈ంచు
కృపయందును జj® నమందును అ� వృ��z��ందు(f. ఆయనక; ఇప�డ�ను
య	%ాంత��నమ	 వరక;ను మ ©̈మ కల;గ	ను %ాక. ఆ�¤í .

1 ã}ను 11 ã}ను 11 ã}ను 11 ã}ను 1

1111 yవ9ాక�మ	నుగ�#Sdన��, ఆ��నుం(f ఏ�� య	ం(ెT°, �¤�¤�� Vంట-¹,
కను`ల�ర ఏ�� చూAJ¹, ఏ�� "�x"ంA కను%tంట-¹, మ� �ేతpల; �ే""



�x�I చూ�ెT°, అ�� ]క; �ె>యజ³య	చుTx`మ	. 2222 ఆ yవమ	
పKత�mమ�PQను; తం(fK±దw  ఉం(f మ�క; పKత�m���న ఆ "త�yవమ	ను
�¤మ	 చూA, ఆ yవ మ	నుగ�#Sd ¯ాm�!చుdచు, �x"" ]క; �ె>య
పరచుచుTx`మ	. 3333 మ���కcడ ]క;ను సహ9ాసమ	 కల;గ	నటB6  �¤మ	
చూAన�x"" V"న�x"" ]క;ను �ె>యజ³య	చుTx`మ	. మన
సహ9ాస����ే తం(fK�� కcడను ఆయన క;మ�రF(ైన P�సు�×\సుN  ��కcడను
ఉన`��. 4444 మన సం��షమ	 ప#Sప�రÞమవ�ట�?r �¤] సంగతpలను
9Kా య	చుTx`మ	. 5555 �¤మ�యనవలన V" ]క; పKకట-ంచు వరNమ�న
�¤మన%ా�ేవ�డ� 9:ల;%?r య	Tx`డ�; ఆయనయందు *కట- ఎంతమ�తKమ	ను
ల�దు. 6666 ఆయన��కcడ సహ 9ాసమ	గల9ారమ" �ెప���" *కట-లk
న(fAనPQడల మనమబదzమ�డ�చు సత�మ	ను జ#S%Sంపక;ందుమ	. 7777 అP�ే
ఆయన 9:ల;గ	లkనున` పK�ారమ	 మనమ	ను 9:ల;గ	లk న(fAనPQడల.
మనమ	 అT°�న�సహ9ాసమ	 గల9ార��� య	ందుమ	; అప�డ� ఆయన
క;మ�రF(ైన P�సు రకNమ	 పKJ ఎ 8888 మనమ	 �ాపమ	ల�"9ారమ"
�ెప���"న PQడల, మనలను మన�¤ ¹సప�చుd��ందుమ	; మ#Sయ	
మనలk సత� మ	ండదు. 9999 మన �ాపమ	లను మనమ	 ఒప���"న PQడల,
ఆయన నమ4ద%Sన9ాడ�ను Jమంతpడ�ను గనుక ఆయన మన �ాపమ	లను
m!ంA సమసN  దు#§`Jనుం(f మనలను పVతpK లను%ా �ేయ	ను. 10101010 మనమ	
�ాపమ	 �ేయల�ద" �ెప���"నPQడల, ఆయనను అబ��zక;"%ా �ేయ	9ార
మగ	దుమ	; మ#Sయ	 ఆయన 9ాక�మ	 మనలk ఉండదు.



1 ã}ను 21 ã}ను 21 ã}ను 21 ã}ను 2

1111 Tx Aన`1ిల6 ల�#ా, ]రF �ాపమ	 �ేయక;ండ� ట�?r PÀ సంగతpలను ]క;
9Kా య	చుTx`ను. ఎవ(ైనను �ాపమ	 �ేZినPQడల Jమంతp(ైన P�సు�×\సుN
అను ఉతN ర9ా�� తం(fK±దw  మనక;Tx`డ�. 2222 ఆయTE మన �ాపమ	లక;
WాంJకర��� య	Tx`డ�; మన �ాప మ	లక; మ�తK�¤�ాదు. సర�లkకమ	నక;ను
WాంJకర��� య	Tx`డ�. 3333 మ#Sయ	 మనమ�యన ఆజ®లను %?r��"న PQడల,
�º"వలనTE ఆయనను ఎ#S%Sయ	Tx`మ" �ె>Zి ��ందుమ	. 4444 ఆయనను
ఎ#S%Sయ	Tx`న" �ెప���నుచు, ఆయన ఆజ®లను %?r��న"9ాడ� అబ��zక;డ�;
9ా"లk సత�మ	ల�దు. 5555 ఆయన 9ాక�మ	 ఎవడ� %?r��నుT° 9ా"లk �ేవ�" 1LKమ
"జమ	%ా ప#Sప�రÞమ�PQను; 6666 ఆయనయందు ">Aయ	న`9ాడన"
�ెప���ను9ాడ� ఆయన ఏల�గ	 నడ�చు��T:T° ఆల�%³ �xనును నడ�చు��న
బదుz (ైయ	Tx`డ�. మనమ�యనయందుTx`మ" �º"వలన
�ె>Zి��నుచుTx`మ	. 7777 1ిKయ	ల�#ా, nదటనుం(f ]క;న` ప�ర�ప�
ఆజ®TE%ా" ��\ తN  ఆజ®ను TEను ]క; 9Kా య	టల�దు; ఈ ప�ర�ప� ఆజ® ]రF
V"న 9ాక��¤. 8888 మ#Sయ	 ��\ తN  ఆజ®ను ]క; 9Kా య	చుTx`ను. *కట- గJంచు
చున`��, సత����న 9:ల;గ	 ఇప�డ� పK�ాhంచుచున`�� గనుక అ��
ఆయనయందును ]యందును సత��¤. 9999 9:ల;గ	లk ఉTx`న" �ెప���నుచు,
తన స�దరF" �ే�Ìించు9ాడ� ఇపuట-వరక;ను *కట-లkTE య	Tx`డ�. 10101010
తన స�దరF" 1LK!ంచు9ాడ� 9:ల;గ	లk ఉన`9ాడ�; అత"యందు
అభ�ంతర�ారణ�¤��య	 ల�దు. 11111111 తన స�దరF" �ే�Ìించు9ాడ� *కట-లk



ఉం(f, *కట-లk నడ�చుచుTx`డ�; *కట- అత" కను`లక; గ	\ (fiతనమ	
కల;గజ³Z2ను గనుక �xT:క�(f�I ��వ�చుTx`(ో అత"�I �ె>యదు. 12121212 Aన`
1ిల6 ల�#ా, ఆయన Txమమ	బట-C  ] �ాప మ	ల; m!ంపబ(fనV గనుక ]క;
9Kా య	చుTx`ను. 13131313 తండ�K ల�#ా, ]రF ఆ��నుం(f య	న`9ా"" ఎ#S%S

య	Tx`రF గనుక ]క; 9Kా య	చుTx`ను. ¸°వనసుÍ  ల�#ా, ]రF దుషpC "
జPంAయ	Tx`రF గనుక ]క; 9Kా య	చుTx`ను. 14141414 Aన` 1ిల6 ల�#ా, ]రF
తం(fK" ఎ#S%Sయ	Tx`రF గనుక ]క; 9Kా య	చుTx`ను. తండ�K ల�#ా, ]రF
ఆ��నుం(f య	న`9ా"" ఎ#S%S య	Tx`రF గనుక ]క; 9Kా య	చుTx`ను.

¸°వనసుÍ  ల�#ా, ]రF బలవంతpల;, �ేవ�"9ాక�మ	 ]యందు
"ల;చుచున`��; ]రF దుషpC " జPంAయ	Tx`రF గనుక ]క;
9Kా య	చుTx`ను. 15151515 ఈ లkకమ	T:ౖనను లkకమ	లk ఉన`9ాట-T:ౖనను
1LK!ంపక;(f. ఎవ(ైనను లkకమ	ను 1LK!ంAనPQడల తం(fK 1LKమ 9ా"లk
నుండదు. 16161616 లkకమ	లk ఉన`దంతయ	, అన%ా శ#§ #ాశయ	 TE�xK శయ	
yవప�డంబమ	ను తం(fKవలన ప�ట-CనV �ావ�; అV లkకసంబంధ���న9E. 17171717
లkకమ	ను �x" ఆశయ	 గJంA��వ�చున`V %ా", �ేవ�" AతN  మ	ను
జ#S%Sంచు9ాడ� "రంతరమ	ను "ల;చును. 18181818 Aన` 1ిల6 ల�#ా, P�� కడవ#S
గ(fయ. �×\సుN  V#�¥� వచుdన" Vంట-#S గ�x ఇప�డ�ను అTEక;లsౖన �×\సుN  V#�
ధుల; బయల;�ే#Sయ	Tx`రF; ఇ�� కడవ#S గ(fయ అ" �º"�ేత
�ె>Zి��నుచుTx`మ	. 19191919 9ారF మనలkనుం(f బయల;9:È6#S %ా" 9ారF మన
సంబంధుల; �ారF; 9ారF మన సంబంధులsౖ�ే మన�� కcడ ">Aయ	ందురF;
అP�ే 9ారందరF మన సంబంధుల; �ార" పKత�m పరచబడ�నటB6  9ారF



బయల;9:È6#S. 20202020 అP�ే ]రF ప#S�దుz "వలన అ�ÌLకమ	 ��ం��న9ారF
గనుక సమసNమ	ను ఎరFగ	దురF. 21212121 ]రF సత���రFగ"9ా#?rనందున TEను
9Kా యల�దు %ా", ]రF �x"" ఎ#S%Sయ	న`ందునను, ఏ అబదzమ	ను
సత�సంబంధ���న�� �ాద" PQ#S%S య	న`ందునను ]క; 9Kా య	చుTx`ను. 22222222
P�సు, �×\సుN  �ాడ" �ెప�9ాడ� తపu ఎవడబ��z క;డ�? తం(fK" క;మ�రF"
ఒప���న" �(ే �×\సుN V#�¥�. 23232323 క;మ�రF" ఒప���న" పKJ9ాడ�ను తం(fK"
అం%§క#Sంచు9ాడ��ాడ�; క;మ�రF" ఒప���ను9ాడ� తం(fK" అం%§క#Sంచు 9ాడ�.
24242424 అP�ే ]రF nదటనుం(f �ే"" Vంట-#� అ�� ]లk "ల;వ"య	�(f;
]రF nదటనుం(f V"న�� ]లk ">AనPQడల, ]రFకcడ
క;మ�రF"యందును తం(fKయందును "ల;తpరF. 25252525 "త�yవమ	 అనుగ\ ©̈ంతp
ననున��P� ఆయన �xTE మనక; �ేZిన 9ా%ాw నమ	, 26262626 !మ	4ను
¹సపరచు9ా#S"బట-C  PÀ సంగతpల; ]క; 9Kా Zియ	Tx`ను. 27272727 అP�ే
ఆయనవలన ]రF ��ం��న అ�ÌLకమ	 ]లk "ల;చుచున`�� గనుక ఎవడ�ను
]క; బ¢¥�ంపనక�రల�దు; ఆయన ఇAdన అ�ÌLకమ	 సత��¤ %ా" అబదzమ	
�ాదు; అ�� అ"`ట-"గ�#Sd 28282828 �ాబట-C  Aన` 1ిల6 ల�#ా, ఆయన
పKత�mమగ	నప�డ� ఆయన #ాకడయందు మనమ	 ఆయన PQదుట Zిగ	¶ పడక
¥ైర�మ	 క>%Sయ	ండ�నటB6  ]#ాయన యందు ">Aయ	ండ�(f. 29292929 ఆయన
Jమంతpడ" ]#?#S%S య	న` PQడల J" జ#S%Sంచు పKJ9ాడ�ను ఆయన
మ�లమ	%ా ప�ట-Cయ	Tx`డ" PQరFగ	దురF.

1 ã}ను 31 ã}ను 31 ã}ను 31 ã}ను 3



1111 మనమ	 �ేవ�" 1ిల6 లమ" 1ిల;వబడ�నటB6  తం(fK మన�?ట-C  1LKమ
ననుగ\ ©̈ం�ెTU చూడ�(f; మనమ	 �ేవ�" 1ిల6 ల�¤.ఈ Á̈తpవ��ేత లkకమ	
మనలను ఎరFగదు, ఏల యన%ా అ�� ఆయనను ఎరFగల�దు. 2222 1ిKయ	ల�#ా,
Pప�డ� మనమ	 �ేవ�" 1ిల6 ల��� య	Tx`మ	. మన!క ఏమవ�దు¹ అ��
ఇంక పKత�mపరచబడల�దు %ా" ఆయన పKత�m���నప�డ� ఆయన
య	న`టB6 %ాTE ఆయనను చూతpమ	 గనుక ఆయనను ��>య	ందుమ"
PQరFగ	 దుమ	. 3333 ఆయనయందు ఈ "#§mణ 12టBC ��"న పKJ9ాడ�ను ఆయన
పVతpK (ై య	న`టBC %ా తను` పVతpK "%ా �ేZి��నును. 4444 �ాపమ	 �ేయ	
పKJ9ాడ�ను ఆజ®ను అJక\!ంచును; ఆజj® Jక\మ�¤ �ాపమ	. 5555 �ాపమ	లను
¬Zి9Eయ	ట�?r ఆయన పKత�mమ�PQన" ]క; �ె>య	ను; ఆయనయందు
�ాప�¤!య	 ల�దు. 6666 ఆయనయందు ">Aయ	ండ�9ా(ెవడ�ను �ాపమ	
�ేయడ�; �ాపమ	 �ేయ	9ా(ెవడ�ను ఆయనను చూడనుల�దు ఎరFగనుల�దు. 7777
Aన` 1ిల6 ల�#ా, PQవ"" !మ	4ను ¹సపరచయక;(f. ఆయన
Jమంతp(ైయ	న`టBC  J" జ#S%Sంచు పKJ9ాడ�ను Jమంతpడ�. 8888 అప9ా��
nదట నుం(f �ాపమ	 �ేయ	చుTx`డ� గనుక �ాపమ	 �ేయ	9ాడ� అప9ా��
సంబం¥�; అప9ా�� ±క� �I\యలను లయపరచుట�³ �ేవ�" క;మ�రFడ�
పKత�mమ�PQను. 9999 �ేవ�" మ�లమ	%ా ప�ట-Cన పKJ9ా"లk ఆయన áజమ	
"ల;చును గనుక 9ాడ� �ాపమ	�ేయడ�; 9ాడ� �ేవ�" మ�లమ	%ా
ప�ట-Cన9ాడ� గనుక �ాపమ	 �ేయజjలడ�. 10101010 �º""బట-C  �ేవ�" 1ిల6 లsవ#�
అప9ా�� 1ిల6 లsవ#� �ేటపడ�ను. J" జ#S%Sంచ" పKJ9ాడ�ను, తన
స�దరF" 1LK!ంప" పKJ9ాడ�ను �ేవ�" సంబంధుల; �ారF. 11111111 మనnక"



TUకడ� 1LK!ంపవలsననున�� nదటనుం(f ]రF V"న వరNమ�న�¤గ�x 12121212
మనమ	 కPÀను వంట-9ార��� య	ండ#ాదు. 9ాడ� దుషpC " సంబం¥�PQ� తన
స�దరF" చం12ను; 9ాడత"" ఎందుక; చం12ను? తన �I\యల; �ెడiVయ	
తన స�దరF" �I\యల; J గలVయ	T:ౖ య	ం(ెను గనుకTE గ�x? 13131313
స�దరFల�#ా, లkకమ	 !మ	4ను �ే�ÌింAన PQడల ఆశdర�పడక;(f. 14141414
మనమ	 స�దరFలను 1LK!ంచుచుTx`మ	 గనుక మరణమ	లkనుం(f
yవమ	లk"�I �xట-య	Tx`మ" PQరFగ	దుమ	. 1LKమ ల�" 9ాడ� మరణమందు
">Aయ	Tx`డ�. 15151515 తన స�దరF" �ే�Ìించు9ాడ� నరహంతక;డ�; ఏ
నరహంతక;"యందును "త�yవమ	ండద" ]#?రFగ	దురF. 16161616 ఆయన మన
"!తNమ	 తన �Kా ణమ	12టMCను గనుక �º"వలన 1LKమ PQట-Cద"
�ె>Zి��నుచుTx`మ	. మనమ	కcడ స�దరFల"!తNమ	 మన
�Kా ణమ	లను 12టC  బదుz ల��� య	Tx`మ	. 17171717 ఈ లkకప�
yవT°�ా¥�గల9ా(ైయ	ం(f, తన స�దరF"�I ల�! కల;గ	ట చూAయ	,
అత"PQడల ఎంతమ�తKమ	ను క"కరమ	 చూప"9ా"యందు �ేవ�" 1LKమ
P�ల�గ	 "ల;చును? 18181818 Aన` 1ిల6 ల�#ా, మ�ట��ను Txల;క��ను �ాక
�I\య��ను సత�మ	��ను 1LK!ంతమ	. 19191919 ఇందు వలన మనమ	
సత�సంబంధులమ" PQరFగ	దుమ	. �ేవ�డ� మన హృదయమ	కంటM అ¥�క;(ై,
సమసNమ	ను ఎ#S%S య	Tx`డ� గనుక మన హృదయమ	 ఏ P�
Vషయమ	లలk మనయందు �ో�ా#�పణ �ేయ	T° ఆ య� Vష యమ	లలk
ఆయన PQదుట మన హృదయమ	లను సమ4J పరచు��ందమ	. 20202020
1ిKయ	ల�#ా, మన హృదయమ	 మన యందు �ో�ా#�పణ �ేయ"PQడల �ేవ�"



PQదుట ¥ైర�మ	గల9ారమగ	దుమ	. 21212121 మ#Sయ	 మనమ�యన ఆజ®లను
%?r��నుచు ఆయన దృÌిC �I ఇషC���నV �ేయ	 చుTx`మ	 గనుక, మన�¤!
అ(f%Sనను అ�� ఆయనవలన మనక; �ొరFక;ను. 22222222 ఆయన ఆజ®
P�దన%ాఆయన క;మ�రF(ైన P�సు�×\సుN  Txమమ	ను నమ	4��", ఆయన
మనక; ఆజ®"Adన పK�ారమ	%ా ఒక"TUకడ� 1LK!ంప వలsననున��P�. 23232323
ఆయన ఆజ®లను %?r��ను9ాడ� ఆయన యందు ">Aయ	ండ�ను, ఆయన
9ా"యందు ">A య	ండ�ను; ఆయన మనయందు ">Aయ	Tx`డ" 24242424
ఆయన మనకనుగ\ ©̈ంAన ఆత4మ�లమ	%ా �ె>Zి��ను చుTx`మ	.

1 ã}ను 41 ã}ను 41 ã}ను 41 ã}ను 4

1111 1ిKయ	ల�#ా, అTEక;లsౖన అబదz  పKవకNల; లkకమ	 లk"�I బయల;
9:È6య	Tx`రF గనుక పKJ ఆత4ను నమ4క, ఆ య� ఆత4ల; �ేవ�"
సంబంధ���న9Ù �ా9Ù ప#§�fంచు(f. 2222 P�సు�×\సుN  శ#§ర¥x#SPQ� వ�ెdన", P�
ఆత4 ఒప���నుT° అ�� �ేవ�" సంబంధ���న��; 3333 P� ఆత4 P�సును
ఒప���న�ో అ�� �ేవ�" సంబంధ���న�� �ాదు; �º""బట-CP� �ేవ�" ఆత4ను
]#?రFగ	దురF. �×\సుN V#�¥� ఆత4 వచుdన" ]రF V"నసంగJ ఇ�ే; P��వర�³
అ�� లkకమ	లk ఉన`��. 4444 Aన`1ిల6 ల�#ా, ]రF �ేవ�" సంబంధుల;; ]లk
ఉన`9ాడ� లkకమ	లk ఉన`9ా" కంటM %tపu9ాడ� గనుక ]రF 9ా#S"
జPంAయ	Tx`రF. 5555 9ారF లkక సంబంధుల; గనుక లkక సంబంధులsౖనటBC
మ�టల�డ�దురF, లkకమ	 9ా#S మ�ట Vనును. 6666 మనమ	 �ేవ�"
సంబంధులమ	; �ేవ�" ఎ#S%Sన9ాడ� మన మ�ట Vనును, �ేవ�" సంబం¥�



�ా"9ాడ� మన మ�ట Vనడ�. ఇందువలన మనమ	 సత� స�ర�ప ���న ఆత4
P��ో, భKమపరచు ఆత4 P��ో �ె>Zి��ను చుTx`మ	. 7777 1ిKయ	ల�#ా, మనమ	
ఒక"TUకడ� 1LK!ంతమ	; ఏలయన%ా 1LKమ �ేవ�"మ�లమ	%ా కల;గ	చున`��;
1LK!ంచు పKJ9ాడ�ను �ేవ�" మ�లమ	%ా ప�ట-Cన9ా(ై �ేవ�" ఎరFగ	ను. 8888
�ేవ�డ� 1LKమ�స�ర�1ి, 1LKమల�" 9ాడ� �ేవ�" ఎరFగడ�. 9999 మనమ	 ఆయన
�x�#ా yVంచు నటB6 , �ేవ�డ� తన అ���¬య క;మ�రF" లkకమ	లk"�I
పం12ను; �º"వలన �ేవ�డ� మనయందుంAన 1LKమ పKత�mపరచబ(ెను. 10101010
మనమ	 �ేవ�" 1LK!ంAJమ" �ాదు, �xTE మనలను 1LK!ంA, మన
�ాపమ	లక; �Kా యhdతN��� య	ండ�టక; తన క;మ�రF" పం12ను; ఇందులk
1LKమయ	న`��. 11111111 1ిKయ	ల�#ా, �ేవ�డ� మనలను ఈల�గ	 1LK!ంప%ా
మనnక"TUకడ� 1LK!ంప బదుz ల��� య	Tx`మ	. 12121212 ఏ మ�నవ�డ�ను �ేవ�"
ఎప�డ�ను చూAయ	ండ ల�దు; మన nక"TUకడ� 1LK!ంAన PQడల �ేవ�డ�
మనయందు ">Aయ	ండ�ను; ఆయన 1LKమ మనయందు సంప�రÞమగ	ను. 13131313
�º"వలన మనమ	 ఆయనయందు ">Aయ	Tx`మ"య	 ఆయన మన
యందుTx`డ"య	 �ె>Zి��నుచుTx`మ	; ఏలయన%ా ఆయన మనక; తన
ఆత4లk �ాల; దయ�ేZియ	Tx`డ�. 14141414 మ#Sయ	 తం(fK తన క;మ�రF" లkక
రmక;డ�%ా ఉండ�టక; పం1ియ	ండ�ట �¤మ	 చూA, ¯ాm�!చుd చుTx`మ	.
15151515 P�సు �ేవ�" క;మ�రFడ" PQవడ� ఒప� ��నుT°, 9ా"లk �ేవ�డ�
">Aయ	Tx`డ�, 9ాడ� �ేవ�"యందుTx`డ�. 16161616 మనPQడల �ేవ�"�I ఉన`
1LKమను మన��#S%Sన9ార��� �x" నమ	4��"య	Tx`మ	; �ేవ�డ�
1LKమ�స�ర�1ిPQ� య	Tx`డ�, 1LKమయందు ">A య	ండ�9ాడ� �ేవ�"యందు



">Aయ	Tx`డ�, �ేవ�డ� 9ా"యందు ">Aయ	Tx`డ�. 17171717 ¬రFu��నమందు
మనక; ¥ైర�మ	 కల;గ	నటB6  �º"వలన 1LKమ మనలk ప#Sప�రÞమ	 �ేయబ(f
య	న`��; ఏలయన%ా ఆయన ఎట-C9ా(ై య	Tx`(ో మనమ	కcడ ఈ
లkకమ	లk అట-C9ార��� య	Tx`మ	. 18181818 1LKమలk భయమ	ండదు; అం�ే�ాదు;
ప#Sప�రÞ 1LKమ భయమ	ను 9:ళ6%tటBC ను; భయమ	 దండన�� కc(fన��;
భయపడ�9ాడ� 1LKమయందు ప#Sప�రÞమ	 �ేయబ(fన9ాడ� �ాడ�. 19191919 ఆయTE
nదట మనలను 1LK!ం�ెను గనుక మనమ	 1LK!ంచుచుTx`మ	. 20202020
ఎవ(ైనను TEను �ేవ�" 1LK!ంచుచుTx`న" �ె1ిu, తన స�దరF"
�ే�ÌింAనPQడల అతడ� అబ��zక;డగ	ను; �xను చూAన తన స�దరF"
1LK!ంప" 9ాడ� �xను చూడ" �ేవ�" 1LK!ంపల�డ� 21212121 �ేవ�" 1LK!ంచు9ాడ�
తన స�దరF" కcడ 1LK!ంపవలs నను ఆజ®ను మనమ�యనవలన
��ం��య	Tx`మ	.

1 ã}ను 51 ã}ను 51 ã}ను 51 ã}ను 5

1111 P�ZL �×\సNP య	Tx`డ" నమ	4 పKJ9ాడ�ను �ేవ�"మ�లమ	%ా
ప�ట-Cయ	Tx`డ�. ప�ట-C ంAన9ా"" 1LK!ంచు పKJ9ాడ�ను ఆయన మ�లమ	%ా
ప�ట-Cన 9ా"" 1LK!ంచును. 2222 మనమ	 �ేవ�" 1LK!ంచుచు ఆయన ఆజ®లను
T:ర9EరFd9ార���Jమ� �ేవ�" 1ిల6 లను 1LK!ంచుచుTx`మ" �x"వలనTE
PQరFగ	దుమ	. 3333 మనమ�యన ఆజ®లను %?r��నుటP�. �ేవ�" 1LK!ంచుట;
ఆయన ఆజ®ల; ´µర���నV �ావ�. 4444 �ేవ�" మ�లమ	%ా ప�ట-Cన9ారందరFను
లkకమ	ను జPంచుదురF; లkకమ	ను జPంAన Vజయమ	 మన VWా�స�¤



5555 P�సు �ేవ�" క;మ�రFడ" నమ	4 9ాడ� తపu లkకమ	ను జPంచు9ాడ�
మ#S ఎవడ�? 6666 ళ6�x�#ాను రకNమ	�x�#ాను వAdన 9ాడ� ఈయTE, అన%ా
P�సు�×\ZLN . ఈయన ళ6�� మ�తK�¤%ాక ళ6��ను రకNమ	��ను వ�ెdను. ఆత4
సత�మ	 గనుక ¯ాm�!చుd9ాడ� ఆత4P�. 7777 ¯ాm� !చుd9ారF మ	గ	¶ రF,
అన%ా ఆత4య	, ళØ6 ను,రకNమ	ను, ఈ మ	గ	¶ రF ఏ�×భVంA య	Tx`రF. 8888
మనమ	 మనుషp�ల ¯ాm�మ	 అం%§క#SంచుచుTx`మ	 గ�x! �ేవ�" ¯ాm�మ	
మ#S బల���న��. �ేవ�" ¯ాm�మ	 ఆయన తన క;మ�రF" గ�#Sd PAdన�ే. 9999
�ేవ�" క;మ�రF"యందు VWా�స మ	ంచు9ాడ� తనలkTE PÀ ¯ాm�మ	
క>%Sయ	Tx`డ�; �ేవ�" నమ4"9ాడ� ఆయన తన క;మ�రF"గ�#Sd PAdన
¯ాm�మ	ను నమ4ల�దు గనుక అతడ� �ేవ�" అబ��zక;"%ా �ేZిన9ా(ే. 10101010 ఆ
¯ాm��¤మన%ా�ేవ�డ� మనక; "త� yవమ	ను దయ�ేZ2ను; ఈ yవమ	
ఆయన క;మ�రF" యందున`��. 11111111 �ేవ�" క;మ�రF" అం%§క#Sంచు9ాడ�
yవమ	 గల9ాడ�; �ేవ�" క;మ�రF" అం%§క#Sంప" 9ాడ� yవమ	ల�" 9ా(ే. 12121212
�ేవ�" క;మ�రF" Txమమందు VWా�సమ	ంచు ]రF "త�yవమ	గల9ార"
�ె>Zి��నునటB6  TEను ఈ సంగతpలను ]క; 9Kా య	చుTx`ను. 13131313 ఆయననుబట-C
మనక; క>%Sన ¥ైర��¤దన%ా, ఆయన A�xN ను¯ారమ	%ా మన �¤�� అ(f%Sనను
ఆయన మన మనV ఆల�Iంచుననున��P�. 14141414 మన�¤! అ(f%Sనను ఆయన
మన మనV ఆలం�Iంచున" మన ��#S%SనPQడల మనమ�యనను
9Eడ���"నV మనక; క>%Sన వ" PQరFగ	దుమ	. 15151515 తన స�దరFడ�
మరణకరమ	 �ా" �ాపమ	 �ేయ%ా ఎవ(ైనను చూAనPQడల అతడ� 9Eడ�
��నును; అత"బట-C  �ేవ�డ� మరణకరమ	�ా" �ాపమ	 �ేZిన9ా#S�I yవమ	



దయ�ేయ	ను. మరణకర���న �ాపమ	 కలదు. అట-C�x"గ�#Sd 9Eడ���నవలsన"
TEను �ెప�టల�దు. 16161616 సకల దు#§ÞJయ	 �ాపమ	; అP�ే మరణకరమ	 �ా"
�ాపమ	 కలదు. 17171717 �ేవ�" మ�లమ	%ా ప�ట-Cయ	న` 9ా(ెవడ�ను �ాపమ	
�ేయడ" PQరFగ	దుమ	. �ేవ�"మ�లమ	%ా ప�ట-Cన9ాడ� తను`
భదKమ	�ేZి��నును గనుక దుషpC డ� 9ా" మ	టCడ�. 18181818 మనమ	 �ేవ�"
సంబంధులమ"య	,లkకమంతయ	 దుషpC " యందున`ద"య	 ఎరFగ	దుమ	.
19191919 మనమ	 సత�వంతp(ైన 9ా"" ఎరFగవలsన" �ేవ�" క;మ�రFడ�
వAdమనక; V9Eక మనుగ\ ©̈ంAయ	Tx`డ" PQరFగ	దుమ	. 20202020 మనమ	
�ేవ�" క;మ�రF(ైన P�సు�×\సుN నందున` 9ార��� సత� వంతp"
యందుTx`మ	. ఆయTE "జ���న �ేవ�డ�ను "త�yవమ	T:ౖ య	Tx`డ�. 21212121
Aన` 1ిల6 ల�#ా, Vగ\హమ	ల జo>�I ��క;ండ జjగ\తN %ా ఉండ�(f.

2 ã}ను 12 ã}ను 12 ã}ను 12 ã}ను 1

1111 12దwT:ౖన TEను, ఏరuరచబ(fన�ైన అమ4%ా#S�I" ఆ�� 1ిల6 లక;ను �భమ"
�ె1ిu 9Kా య	న��. 2222 TEనును, TEను మ�తK�¤ %ాక సత�మ	 ఎ#S%Sన9ారందరFను,
మనలk "ల;చుచు మన�� ఎల6 ప�డ� ఉండ� సత�మ	నుబట-C  !మ	4ను
"జమ	%ా 1LK!ంచుచుTx`మ	. 3333 సత�1LKమల; మనయందుండ%ా తం(fKPQ�న
�ేవ�" ±దwనుం(fయ	, తం(fK±క� క;మ�రFడగ	 P�సు�×\సుN TUదwనుం(fయ	
కృపయ	 క"కరమ	ను సమ�¥xనమ	ను మనక; ��డగ	ను. 4444 తం(fKవలన
మనమ	 ఆజ®ను ��ం��నపK�ారమ	  1ిల6 లలk ��ందరF సత�మ	ను అనుస#SంA1
నడ�చుచుండ�ట కను%t" బహÑ%ా సం��ÌించుచుTx`ను. 5555 �ా%ా అమ�4, ��\ తN



ఆజ® క; 9Kా ZినటBC  �ాదు %ా" nదటనుం(f మనక; క>%Sన ఆజ®TE 9Kా య	చు,
మనమ	 ఒక#S TUకరమ	 1LK!ంపవలsన" "ను` 9Eడ���నుచుTx`ను. 6666
మనమ�యన ఆజ®లపK�ారమ	 నడ�చుటP� 1LKమ; ]రF nదటనుం(f V"న
పK�ారమ	 1LKమలk నడ�చు��నవలsను అనున��P� ఆ ఆజ® . 7777 P�సు�×\సుN
శ#§ర¥x#SPQ� వ�ెdన" ±ప���న" వంచక;ల; అTEక;ల; లkకమ	లk
బయల;�ే#S య	Tx`రF. 8888 అట-C9ా(ే వంచక;డ�ను �×\సుN  V#�¥�య	T:ౖ
య	Tx`డ�. �¤మ	 ] మధ�ను T:ర9E#Sdన �ార�మ	లను �ెడ%tటBC ��నక ]రF
ప�రÞ ఫలమ	 ��ందునటB6  జjగ\తN %ా చూచు��ను(f. 9999 �×\సుN బ¢ధ యందు
">Aయ	ండక �x"" V(fA మ	ందునక;¯ాగ	 పKJ9ాడ�ను �ేవ�"
అం%§క#Sంప"9ాడ�; ఆ బ¢ధయందు ">Aయ	ండ�9ాడ� తం(fK" క;మ�రF"
అం%§క#Sంచు 9ాడ�. 10101010 ఎవ(ైనను ఈ బ¢ధను �ేక ] ±దwక; వAdనPQడల
9ా"" ] Pంట �ేరFd��నవదుw ; �భమ" 9ా"�� �ెపuను వదుw . 11111111 �భమ"
9ా"�� �ెప�9ాడ� 9ా" దుషC�I\యలలk �ా>9ాడగ	ను. 12121212 అTEక సంగతpల;
]క; 9Kా యవలZియ	ం(fయ	 Zి#ా��ను �ా%Sతమ	��ను 9Kా య మనసుqల�క
] సం��షమ	 ప#Sప�రÞమవ�నటB6  !మ	4ను క>Zి��" మ	ఖ� మ	ü%ా
మ�టల�డ "#§�fంచుచ 13131313 ఏరuరచబ(fన  స�ద#S 1ిల6 ల; క;
వందనమ	ల; �ెప�చుTx`రF.

3 ã}ను 13 ã}ను 13 ã}ను 13 ã}ను 1

1111 12దwT:ౖన TEను సత�మ	నుబట-C  1LK!ంచు 1ిKయ	(ైన %ాయ	నక; �భమ" �ె1ిu
9Kా య	న��. 2222 1ిKయ	(x,  ఆత4 వ#Szల;6 చున` పK�ారమ	 వ� అ"`



Vషయమ	లలkను వ#Szల;6 చు ¯êఖ�మ	%ా ఉండవలsన" �Kా #SÍంచుచుTx`ను. 3333
వ� సత�మ	ను అనుస#SంA నడ�చు��నుచుTx`వ� గనుక స�దరFల;
వAd  సత�పKవరNననుగ�#Sd ¯ాm�మ	 �ెపu%ా V" బహÑ%ా సం��ÌింAJ". 4444
Tx 1ిల6 ల; సత�మ	ను అనుస#SంA నడ�చు��నుచుTx`ర" VనుటకంటM Txక;
ఎక;�9:ౖన సం��షమ	 ల�దు. 5555 1ిKయ	(x, 9ారF పర�ే�లsౖనను స�దరFల;%ా
ఉన`9ా#S�I వ� �ేZిన�ెల6  VWా�Zి�I త%SనటBC %ా �ేయ	 చుTx`వ�. 6666 9ారF 
1LKమనుగ�#Sd సంఘమ	 ఎదుట ¯ాm�!Ad#S. 9ారF అన�జనులవలన
ఏ!య	 ¬Zి 7777 ��నక ఆయన Txమమ	 "!తNమ	 బయల; �ే#S#S గనుక
�ేవ�"�I త%SనటBC %ా వ� 9ా#S" ¯ాగనం1ిన PQడల క; య	కNమ	%ా
ఉండ�ను. 8888 మనమ	 సత�మ	నక; స}య క;లమవ�నటBC 2 అట-C9ా#S�I
ఉప�ారమ	�ేయ బదుz ల��� య	Tx`మ	. 9999 TEను సంఘమ	నక; ఒక సంగJ
9Kా ZిJ". అP�ే 9ా#Sలk పK¥xనత�మ	 �ÅరFచున` ��±�ెKÓL మమ	4ను
అం%§క#Sంచుటల�దు. 10101010 9ాడ� మమ	4ను గ�#Sd �ెడiమ�టల; వదరFచు, అ��
�xలనటBC %ా, స�దరFలను �xTE �ేరFd ��నక, 9ా#S" �ేరFd��న
మనసుqగల9ా#S" కcడ ఆటంక పరచుచు సంఘమ	లkనుం(f 9ా#S"
9:>9Eయ	చుTx`డ�; అందు�ేత TEను వAdనప�డ� 9ాడ� �ేయ	చున` �I\య
లను జj® పకమ	 �ేZి��ందును. 11111111 1ిKయ	(x, �ెడ��ార� మ	ను �ాక
మంA�ార�మ	 ననుస#SంA నడ�చు��నుమ	. �¤ల; �ేయ	9ాడ� �ేవ�"
సంబం¥�, �×డ��ేయ	9ాడ� �ేవ�" చూAన9ాడ��ాడ�. 12121212 �ే�¤JKయ	
అంద#Sవలనను సత�మ	వలనను మంA ¯ాm�మ	 ��ం��న9ాడ�, �¤మ	 కcడ
అత"�I ¯ాm�!చుdచుTx`మ	; మ� ¯ాm�మ	 సత����నద"  9:రFగ	దువ�.



13131313 అTEక సంగతpల; క; 9Kా యవలZియ	న`�� %ా" Zి#ా��ను కలమ	��ను
క; 9Kా య Tx�IషCమ	 ల�దు; 14141414 �ఘÖమ	%ా "ను` చూడ "#§�fంచుచుTx`ను;
అప�డ� మ	ఖ�మ	ü%ా మ�టల�డ� ��T:దమ	. క; సమ�¥xనమ	 కల;గ	ను
%ాక. మన ZL` ©̈తpల; క; వందనమ	ల; �ెప�చుTx`రF.  ±దwనున`
ZL` ©̈తpలక; 1LరF 1LరF వరFసను వందనమ	ల; �ెప�మ	.

య��x 1య��x 1య��x 1య��x 1

1111 P�సు�×\సుN  �xసుడ�ను, య��Åబ	 స�దరFడ� T:ౖన య��x, తం(fKPQ�న
�ేవ�"యందు 1LK!ంపబ(f, P�సు�×\సుN నందు భదKమ	 �ేయబ(f
1ిల;వబ(fన9ా#S�I �భమ" �ె1ిu 9Kా య	న��. 2222 ]క; క"కరమ	ను
సమ�¥xనమ	ను 1LKమయ	 VసN #Sంచును %ాక. 3333 1ిKయ	ల�#ా, మనకంద#S�I
క>%?డ� రmణనుగ�#Sd ]క; 9Kా యవలsన" VW �ాస�INగల9ాడT:ౖ పKయత`పడ�
చుండ%ా, ప#S�దుz లక; ఒక�¯ా#³ అపu%Sంపబ(fన బ¢ధ "!తNమ	 ]రF
��#ాడవలsన" !మ	4ను 9Eడ���నుచు ]క; 9Kా యవలZివ�ెdను. 4444
ఏలయన%ా ��ందరF రహస�మ	%ా జ�రబ(fయ	Tx`రF. 9ారF భ�IN ß̈నులsౖ మన
�ేవ�" కృపను �ామ�తpరత�మ	నక; దు#S�"ãగ పరచుచు, మన
అ���¬యTxధుడ�ను పKభ	వ�T:ౖన P�సు �×\సుN ను Vస#SèంచుచుTx`రF; ఈ
¬రFu��ందుటక; 9ారF ప�ర�మం�ే సూAంపబ(fన9ారF. 5555 ఈ
సంగతpల"`య	 ]రF మ	ందటTE PQ#S%S య	న`ను, TEను ]క; జj® పకమ	
�ేయ%�రFచున` �ేమన%ా, పKభ	వ� ఐగ	ప�N లkనుం(f పKజలను ర�fంA నను,
9ా#Sలk నమ4క��Pన9ా#S" తరF9ాత Txశనమ	 �ేZ2ను. 6666 మ#Sయ	 తమ



పK¥xనత�మ	ను "ల;ప���నక, తమ "9ాససÍలమ	ను V(fAన �ేవదూతలను,
మ}��నమ	న జరFగ	 ¬రFuవరక; కట-క*కట-లk "త��ాశమ	ల�� ఆయన
బం¥�ంA భదKమ	 �ేZ2ను. 7777 ఆ పK�ారమ	%ాTE ¯��ొమ %tnఱాÃ ల;ను 9ాట-
చుటBC పట6 నున` పటCణ మ	ల;ను �#SవలsTE వ���xరమ	 �ేయ	చు, పరశ#§#ాను
¯ారFలsౖనందున "�x�%S`దండన అనుభVంచుచు దృ�ాC ంత మ	%ా ఉంచబ(ెను. 8888
అటBవలsTE �రFను కలల; కనుచు, శ#§రమ	ను అపVతKపరచు��నుచు,
పKభ	త�మ	ను "#ాక #Sంచుచు, మ}తp4లను దూÌించుచు ఉTx`రF. 9999
అP�ే పK¥xనదూతPQ�న !ఖ�P�ల; అప9ా���� 9ా��ంచుచు ¹ÌL±క�
శ#§రమ	నుగ�#Sd త#S�ంA నప�డ�, దూÌింA ¬రFu¬రd �ె%SంపకపKభ	వ� "ను`
గ��w ంచును %ాక అT:ను. 10101010 �#?r�ే �xమ	 గ\ ©̈ంప" Vషయమ	లనుగ�#Sd
దూÌించు9ా#?r, V9Eక&న�మ	లగ	 మృగమ	లవలs 9Eట-" ¯ా�´µVకమ	%ా
ఎరFగ	దు#� 9ాట-వలన తమ	4ను�xమ	 Txశనమ	�ేZి��నుచుTx`రF. 11111111
అã�9ా#S�I శ\మ. 9ారF కPÀను న(fAన మ�ర¶మ	న న(fA#S, బహÑమ�నమ	
��ందవలsన" ëల�మ	 న(fAన తప���K వలk ఆతpరమ	%ా పరF%?JN #S, �ÅరహÑ
�ేZినటBC  Jర¯ా�రమ	 �ేZి న 12121212 �రF "ర»యమ	%ా ]�� సు´¢జనమ	
�ేయ	చు, తమ	4ను�xమ	 "ర»య మ	%ా ��Ìించు��నుచు, ]
1LKమVందులలk �ొంగ ��టCల;%ా ఉTx`రF. �రF %ా>�ేత ఇటB అటB
��టBC ��"��వ� "రèల �¤ఘమ	ల;%ాను, �ాయల; #ా> ఫలమ	ల; ల�క, #?ండ�
మ�రFల; చAd 9Eళ6�� 12ళ6%Sంప బ(fన �ెటB6 %ాను, 13131313 తమ అవమ�నమను
నురFగ	 9:ళ6  గ\క;�9ా#?r, సమ	దKమ	±క� పKచండ���న అలల;%ాను, మ�ర¶మ	
త1ిuJరFగ	 చుక�ల;%ాను ఉTx`రF; 9ా#S��రక; %ా�xంధ�ారమ	 "రంతరమ	



భదKమ	 �ేయబ(f య	న`��. 14141414 ఆ�xమ	 nదల;��" P�డవ 9ా(ైన
హT°క;కcడ �#S"గ�#Sd పKవAంA Pట6 T:ను ఇ��%� అంద#S�I" ¬రFu
¬రFdటక;ను, 9ా#Sలk భ�IN ß̈నులందరFను భ�IN ß̈నమ	%ా �ేZిన 9ా#S భ�IN ß̈న
�I\యల"`ట-" గ�#Sdయ	, 15151515 భ�IN ß̈నులsౖన �ాప�ల; తనక; V#�ధమ	%ా �ె1ిuన
క� Sన���న మ�టల"`ట-"గ�#Sdయ	 9ా#S" ఒ1ిuంచుటక;ను, పKభ	వ� తన
9E9Eల ప#S�దుz ల ప#S9ారమ	�� వ�ెdను. 16161616 9ారF తమ దు#ాశల��ప�న
నడ�చుచు,ల�భమ	"!తNమ	 మనుషp�లను ��"య�డ�చు,6 సణ	గ	9ారFను
తమ గJ"గ�#Sd "ం��ంచు9ారFT:ౖ య	Tx`రF; 9ా#S T°రF డంబ���న మ�టల;
పల;క;ను. 17171717 అP�ే 1ిKయ	ల�#ా, అంత��ాలమ	నందు తమ భ�IN ß̈న���న
దు#ాశల��ప�న నడ�చు ప#S}సక;ల;ం దుర" 18181818 మన పKభ	9:ౖన P�సు�×\సుN
అ��సNల;ల; ప�ర� మందు ]�� �ె1ిuన మ�టలను జj® పకమ	 �ేZి��ను(f. 19191919
అట-C9ారF పKకృJ సంబంధుల;ను ఆత4 ల�"9ారFT:ౖయ	ం(f ´éదమ	ల;
కల;గజ³య	చుTx`రF. 20202020 1ిKయ	ల�#ా, ]రF Vశ�Zించు
అJప#S�దw���న�x"]ద !మ	4ను ]రF కటBC ��నుచు, ప#S��xz త4లk
�Kా రÍన�ేయ	చు, 21212121 "త� y9ారÍ���న మన పKభ	వగ	 P�సు�×\సుN
క"కరమ	��రక; క"12టBC చు, �ేవ�" 1LKమలk "ల;చునటB6  �ాచు��" య	ండ�(f.
22222222 సం�ేహపడ�9ా#S]ద క"కరమ	 చూప�(f. 23232323 అ%S`లkనుం(f ల�%SనటBC
��ంద#S" ర�fంచు(f, శ#§ర సంబంధ���న 9ా#S అపVతK పKవరNనక; ఏ మ�తKమ	
TUప� ��నక �x"" అస ©̈�ంచు��నుచు భయమ	�� ��ంద#S" కరFణÝంచు(f. 24242424
�¾ట-Kల6 క;ండ !మ	4ను �ా�ాడ�టక;ను, తన మ ©̈మ PQదుట ఆనందమ	��
!మ	4ను "#�w షpలను%ా "ల;వ బ¿టBC టక;ను, శ�INగల మన రmక;(ైన



అ���¬య �ేవ�"�I, 25252525 మన పKభ	9:ౖన P�సు �×\సుN �x�#ా, మ ©̈మయ	
మ}త4~ మ	ను ఆ¥�పత�మ	ను అ¥��ారమ	ను య	గమ	లక; ప�ర� మ	ను
ఇప�డ�ను సర�య	గమ	ల;ను కల;గ	ను %ాక.

పKకటన గ\ంథమ	 1పKకటన గ\ంథమ	 1పKకటన గ\ంథమ	 1పKకటన గ\ంథమ	 1

1111 P�సు�×\సుN  తన �xసులక; కనుపరచుటక; �ేవ� (xయనక; అనుగ\ ©̈ంAన
పKత�mత. ఈ సంగతpల; త�రలk సంభVంపT:ౖయ	న`V; ఆయన తన దూత
�x�#ా వరNమ�నమ	 పం1ి తన �xసు(ైన ã}నుక; 9ాట-" సూAం�ెను. 2222
అతడ� �ేవ�" 9ాక�మ	నుగ�#Sdయ	 P�సు�×\సుN  ¯ాm�మ	నుగ�#Sdయ	 �xను
చూAనంత మటBC క;3 ¯ాm�!�ెdను. 3333 సమయమ	 స]1ింAన�� గనుక ఈ
పKవచన9ాక�మ	ల; చదువ�9ాడ�ను, 9ాట-" V" Pందులk 9Kా యబ(fన
సంగతpలను %?r��ను9ారFను ధను�ల;. 4444 ã}ను ఆZియలk ఉన` P�డ�
సంఘమ	లక; �భమ" �ె1ిu 9Kా య	న��. వరNమ�న భ�తభVష�
�x�లమ	లలk ఉన`9ా"నుం(fయ	, ఆయన Zిం} సనమ	 ఎదుటనున`
P�డ� ఆత4లనుం(fయ	, 5555 నమ4క���న ¯ా�fయ	, మృతpలలkనుం(f ఆ��
సంభ�తpడ�%ా ల�Aన 9ాడ�ను, భ�పతpలక; అ¥�పJయ	T:ౖన P�సు�×\సుN
నుం(fయ	, కృ�ాసమ�¥xనమ	ల; ]క; కల;గ	ను%ాక. 6666 మనలను
1LK!ంచుచు తన రకNమ	వలన మన �ాపమ	లనుం(f మనలను
V(f1ింAన9ా"�I మ ©̈మయ	 పK´µవ మ	ను య	గయ	గమ	ల;
కల;గ	ను%ాక, ఆ�¤í . ఆయన మనలను తన తం(fKయగ	 �ేవ�"�I ఒక
#ాజ�మ	%ాను య�జక;లను%ాను జ³Z2ను. 7777 ఇ��%� ఆయన �¤ఘ� ర�ఢ�(ై



వచుdచుTx`డ�; పKJ TEతKమ	 ఆయనను చూచును, ఆయనను ��(fAన9ారFను
చూ�ెదరF; భ�జనులందరF ఆయనను చూA #tమ	4 ��టBC ��ందురF; అవ�ను
ఆ�¤í . 8888 అల��య	 ఓ��గయ	 TETE5. వరNమ�న భ�త భVష��x�లమ	లలk
ఉండ�9ాడను TETE అ" స#ా�¥� �ా#Sయ	 �ేవ�డ�నగ	 పKభ	వ�
Z2లVచుdచుTx`డ�. 9999 ] స�దరFడను, P�సునుబట-C  కల;గ	 శ\మ లkను
#ాజ�మ	లkను సహనమ	లkను �ా>9ాడనుT:ౖన ã}నను TEను �ేవ�"
9ాక�మ	 "!తNమ	ను P�సును గ�#Sdన ¯ాm�మ	 "!తNమ	ను ప�x4సు
�º�పమ	న పర9ాZిT:ౖJ". 10101010 పKభ	వ� ��నమందు ఆత4 వ�డT:ౖ య	ండ%ా
బ�రధ�"వంట- %tపuస�రమ	 11111111 వ� చూచు చున`�� ప�సN కమ	లk 9Kా Zి,
ఎÓ2సు, సు4ర`, 12ర¶మ	, తpయ�ైర, ¯ా#§w@ , Óిల�ె>�య, ల9,��కయ అను ఏడ�
సంఘమ	లక; పంప�మ" �ెప�ట Tx9:నుక Vంట-". 12121212 ఇ�� Vన%ా Tx��
మ�టల�డ�చున` స�ర�¤!టù అ" చూడ J#S%SJ". 13131313 JరFగ%ా ఏడ� సువరÞ
�ºపసN ంభమ	లను, ఆ �ºపసN ంభమ	లమధ�ను మనుష�క;మ�రF"��>న
±క"" చూAJ". ఆయన తన �ాదమ	లమటBC నక; ��గ	చున` వసN �మ	
ధ#Sంచు��" #tమ	4నక; బం%ారFదట-C  కటBC ��"య	ం(ెను. 14141414 ఆయన తలయ	
తల9:ండ�K కల;ను �ెల6 " ఉ"`" ��>న9:ౖ ©̈మమంత ధవళమ	%ా ఉం(ెను.
ఆయన TEతKమ	ల; అ%S` జj�లవలs ఉం(ెను; 15151515 ఆయన �ాదమ	ల; ��>!లk
ప�టమ	 9Eయబ(f ��రయ	 చున` అపరం��� సమ�న��� య	ం(ెను; ఆయన
కంఠ స�రమ	 V¯ాN ర జలపK9ాహమ	ల ధ�"వలs ఉం(ెను. 16161616 ఆయన తన
క;(f�ేత ఏడ� నmతKమ	ల; పటBC ��" య	ం(ెను; ఆయన T°ట-నుం(f
#?ండంచుల;గల 9ా(fPQ�న ఖడ¶ nకట- బయల; 9:డల;చుం(ెను; ఆయన



మ	ఖమ	 మ} �ేజసుq�� పK�ాhంచుచున` సూరF�"వలs ఉం(ెను. 17171717 TETxయ
నను చూడ%ాTE చAdన9ా"వలs ఆయన �ాదమ	ల ±దw  ప(fJ". ఆయన
తన క;(f�ేJ" Tx]ద ఉంA Tx�� ఇట6 T:నుభయపడక;మ	; 18181818 TEను
nదట-9ాడను కడపట-9ాడను yVంచు9ాడను; మృతpడT:ౖJ" %ా" ఇ��%�
య	గయ	గమ	ల; సyవ�డT:ౖ య	Tx`ను. మ#Sయ	 మరణమ	±క�య	
�ా�xళ లkకమ	 ±క�య	 �xళప��ెవ�ల; Tx ¯ా�¥ºనమ	లk ఉన`V. 19191919 �ా%ా
వ� చూAన9ాట-", ఉన`9ాట-", �ట-9:ంట కల;గబ¢వ�9ాట-", 20202020 అన%ా Tx
క;(f�ేJలk వ� చూAన P�డ� నmతKమ	లను గ�#Sdన మర4మ	ను, ఆ P�డ�
సువరÞ �ºపసN ంభమ	ల సంగJయ	 9Kా య	మ	. ఆ P�డ� నmతKమ	ల; ఏడ�
సంఘమ	లక; దూత
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1111 ఎÓ2సులk ఉన` సంఘప� దూతక; ఈల�గ	 9Kా య	మ	 ఏడ� నmతKమ	ల; తన
క;(f�ేత పటBC ��" P�డ� �ºపసN ంభమ	లమధ� సంచ#Sంచు9ాడ� �ెప� సంగతp
ల�వన%ా 2222  �I\యలను  కషCమ	ను  సహనమ	ను TET:రFగ	దును; వ�
దుషpC లను స ©̈ంపల�వ"య	, అ�� సNల;ల; �ాకP� �xమ	 అ��సNల;లమ"
�ెప���ను 9ా#S" ప#§�fంA 9ారF అబ��z క; 3333 వ� సహనమ	 క>%S Tx Txమమ	
"!తNమ	 ´µరమ	 భ#SంA అలయల�ద"య	 TET:రFగ	దును. 4444 అPనను
nదట క;ం(fన 1LKమను వ� వ��>Jవ" TEను ]ద తప� ఒకట-
¹పవలZియ	న`��. 5555 వ� ఏ ZిÍJలkనుం(f ప(fJ9Ù అ�� జj® పకమ	 �ేZి��"
మ�రF మనసుq��ం�� ఆ nదట- �I\యలను �ేయ	మ	. అటB6 �ేZి వ� మ�రF



మనసుq ��ం���ేTE స#S; ల�"PQడల TEను ±దwక; వAd  �ºపసN ంభమ	ను
�x" �bటనుం(f ¬Zి9Eతpను. 6666 అP�ే ఈ ±కట- లk ఉన`��,
��ల�Pతpల �I\యల; వ� �ే�ÌించుచుTx`వ�; TEనుకcడ �ట-"
�ే�ÌించుచుTx`ను. 7777 �ెVగల9ాడ� ఆత4 సంఘమ	ల�� �ెప�చున`మ�ట
Vనును%ాక. జPంచు 9ా"�I �ేవ�" పర�ైసులk ఉన` yవవృmఫలమ	ల;
భ	�ంప "తpN ను. 8888 సు4ర`లkఉన` సంఘప�దూతక; ఈల�గ	
9Kా య	మ	nదట-9ాడ�ను కడపట-9ాడ�T:ౖ య	ం(f, మృతp(ై మరల
బK���Iన9ాడ� �ెప� సంగతpల�వన%ా 9999  శ\మను ద#SదKతను TET:రFగ	దును,
అPనను వ� ధనవంతpడ9E; �xమ	 య�దులమ" �ెప���నుచు, య�దుల;
�ాక ¯ా�xను సమ�జప� 9ా#Sవలన క; కల;గ	 దూషణ TE T:రFగ	 10101010 ఇ��%�
]రF Wó¥�ంపబడ�నటB6  అప9ా�� ]లk ��ంద#S" �ెరలk 9EPంపబ¢వ�చుTx`డ�;
ప�� ��నమ	ల; శ\మ కల;గ	ను; మరణమ	వరక; నమ4కమ	%ా ఉండ�మ	. TEను
క; yవ�I#§ట !�ెdదను. 11111111 సంఘమ	ల�� ఆత4�ెప�చున` మ�ట
�ెVగల9ాడ� Vనును %ాక.జPం చు9ాడ� #?ండవ మరణమ	వలన ఏ
}"య	�ెందడ�. 12121212 12ర¶మ	లkఉన` సంఘప� దూతక; ఈల�గ	 9Kా య	మ	
9ా(fPQ�న #?ండంచుల;గల ఖడ¶ మ	గల9ాడ� �ెప� సంగతpల�వన%ా 13131313 ¯ా�xను
Zిం}సనమ	న` సÍలమ	లk వ� �ాప�రమ	Tx`వ" TET:రFగ	దును. మ#Sయ	
¯ా�xను �ాప�రమ	న` ఆ సÍలమ	లk, Txయందు VWా�ZిPQ�య	ం(f
నను`గ�#Sd ¯ా�fPQ�న అంJపయను9ాడ 14141414 అPనను TEను ]ద ��"`
త1ిuదమ	ల; ¹పవలZియ	న`��. అ9Eవన%ా, Vగ\హమ	లక; బ>PAdన
9ాట-" JనునటB6 ను, జjరత�మ	 �ేయ	నటB6 ను, ఇW\ా P�Úయ	లక; ఉ#S



±డ�i మ" బµల�క 15151515 అటBవలsTE ��ల�Pతpల బ¢ధ ననుస#Sంచు 9ారFను
లk ఉTx`రF. 16161616 �ావ�న మ�రFమనసుq ��ందుమ	; ల�"PQడల TEను
±దwక; త�ర%ా వAd Tx T°టనుం(f వచుd ఖడ¶ మ	�ేత �#S��
య	దzమ	�ేZ2దను. 17171717 సంఘ మ	ల�� ఆత4 �ెప�చున` మ�ట �ెVగల9ాడ�
Vనును %ాక. జPంచు9ా"�I మరF%?rయ	న` మTx`ను భ	�ంప "తpN ను.
మ#Sయ	 అత"�I �ెల6 #ాJ"తpN ను; ఆ #ాJ]ద �ెక�బ(fన ±క
��\ తN1LరFండ�ను; ��ం��న 9ా"�³ %ా" అ�� మ#S PQవ"�I" �ె>యదు. 18181818
తpయ�ైరలk ఉన` సంఘప� దూతక; ఈల�గ	 9Kా య	మ	 అ%S`జj�లవంట-
కను`ల;ను అపరం�"��>న �ాద మ	ల;నుగల �ేవ�" క;మ�రFడ� �ెప�
సంగతpల�వన%ా 19191919  �I\యలను,  1LKమను,  VWా�సమ	ను,  ప#Sచర�ను, 
సహనమ	ను TET:రFగ	దును;  nదట- �I\యల కన`  కడపట- �I\యల;
మ#SPQక;�9:ౖనవ" PQరFగ	 దును. 20202020 అPనను ]ద తప� ఒకట- TEను
¹పవలZి య	న`��; ఏమన%ా, �xను పKవ�IN �న" �ెప���నుచున` PQజ?బ¿లను
ZీN �"  వ�ండ"చుdచుTx`వ�. జjరత�మ	 �ేయ	టక;ను, Vగ\హమ	లక 21212121
మ�రFమనసుq ��ందుటక; TEను �x"�I సమయ!AdJ"%ా" అ�� తన
జjరత�మ	 V(fA12ట-C  మ�రFమనసుq ��ందTUల6 దు. 22222222 ఇ��%� TEను �x""
మంచమ	 పట-C ంA �x"��కcడ వ��చ#Sంచు 9ారF �x"3 �I\యలVషయ���
మ�రFమనసుq ��ం���ేTE %ా" 9ా#S" బహÑ శ\మల�ాల; �ేతpను, 23232323 �x"
1ిల6 లను "శdయమ	%ా చం12దను. అందువలన అంత#Sం��Kయమ	లను
హృదయమ	లను ప#§�fంచు9ాడను TETE అ" సంఘమ	 ల"`య	
�ె>Zి��నును. మ#Sయ	 ]లk పKJ9ా"�I 9ా" 9ా" �I\యల ��ప�న పKJఫలమ	



ఇ�ెdదను. 24242424 అP�ే తpయ�ైరలk కడమ9ా#?rన ]��, అన%ా ఈ బ¢ధను
అం%§క#Sంపక ¯ా�xను±క� గ�ఢ���న సంగ తpలను ఎరFగమ"
�ెప���ను9ారంద#S�� TEను �ెప�చున`�ేమన%ా ]12ౖ" వ 25252525 TEను వచుdవరక;
]క; క>%Sయ	న`�x"" గట-C %ా పటBC  ��ను(f. 26262626 TEను Tx తం(fKవలన
అ¥��ారమ	 ��ం��నటBC  జPంచుచు, అంతమ	వరక; Tx �I\యల; జjగ\తN %ా
�ేయ	9ా"�I జనుల]ద అ¥��ారమ	 ఇ�ెdదను. 27272727 అతడ� ఇనుపదండమ	��
9ా#S" ఏల;ను; 9ారF క;మ4ర9ా" �ాతKలవలs పగ	ల%tటCబడ�దురF; 28282828
మ#Sయ	 అత"�I 9Eక;వ చుక�ను ఇ�ెdదను. 29292929 సంఘమ	ల�� ఆత4
�ెప�చున` మ�ట �ెV గల9ాడ� Vనును%ాక.
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1111 ¯ా#§w@ లk ఉన` సంఘప� దూతక; ఈల�గ	 9Kా య	మ	 ఏడ� నmతKమ	ల;ను
�ేవ�" P�(xత4ల;ను గల9ాడ� �ెప� సంగతpల�వన%ా �I\యలను
TET:రFగ	దును. ఏమన%ా, yVంచుచుTx`వన` 1LరFమ�తKమ	న`�� %ా" వ�
మృతpడ9E 2222  �I\యల; Tx �ేవ�" PQదుట సంప�రÞ���నV%ా Txక;
కనబడల�దు గనుక జjగర�క;డ9:ౖ, �xవT:ౖయ	న` !%S>న9ాట-" బలపరచుమ	.
3333 9Eల�గ	 ఉప�ేశమ	 ��ం��J9Ù P�ల�గ	 Vంట-9Ù జj® పకమ	 �ేZి��" �x""
%?r��నుచు మ�రFమనసుq ��ందుమ	. వ� జjగర�క;డ9:ౖ య	ండ"PQడల
TEను �ొంగవలs వ�ెdదను; ఏ గ(fయను  ]���I వ�ెdదT° క; �ె>యTE
�ె>యదు. 4444 అP�ే తమ వసN �మ	లను అపVతKపరచు��న" ��ందరF ¯ా#§w@ లk
±దwఉTx`రF. 9ారF అరFú ల; గనుక �ెల6 " వసN �మ	ల; ధ#Sంచు��" Tx��కcడ



సంచ#Sం�ెదరF. 5555 జPంచు9ాడ� ఆల�గ	న �ెల6 " వసN �మ	ల; ధ#Sంచు��నును;
yవ గ\ంథమ	లkనుం(f అత" 1L#?ంతమ�తKమ	ను తpడ�ప� 12టCక, Txతం(fK
PQదుటను ఆయన దూతల PQదుటను అత" 1LరF ఒప���ందును. 6666
సంఘమ	ల�� ఆత4 �ెప� చున` మ�ట �ెVగల9ాడ� Vనును%ాక. 7777
Óిల�ె>�యలk ఉన` సంఘప� దూతక; ఈల�గ	 9Kా య	మ	 �x�దు �xళప��ెV
క>%S, PQవడ�ను 9Eయ ల�క;ండ ¬య	9ాడ�ను, ఎవడ�ను ¬యల�క;ండ
9Eయ	9ాడ�T:ౖన సత�స�ర�1ియగ	 ప#S�దుz డ� �ెప�సంగతp ల�వన%ా 8888 
�I\యలను TET:రFగ	దును; క;న` శ�IN ��ం�ె��� య	ం(fనను వ� Tx
9ాక�మ	ను %?r��" Tx Txమమ	 ఎరFగననల�దు. ఇ��%� తల;ప� PQదుట
¬Zియ	ంA య	Tx`ను; �x"" ఎవడ�ను 9999 య�దుల; �ాకP� �xమ	
య�దులమ" అబదzమ�డ� ¯ా�xను సమ�జప� 9ా#S" ర1ిuం�ెదను; 9ారF
వAd  �ాదమ	ల PQదుట ప(f నమ¯ా�రమ	�ేZి, ఇ��%�, TEను "ను`
1LK!ంAJన" �ె>Zి��నునటB6  �ేZ2దను. 10101010 వ� Tx ఓరFu Vషయ���న
9ాక�మ	ను %?r��ంట-V గనుక భ� "9ా సులను Wó¥�ంచుటక; లkకమంతట-]���I
#ాబ¢వ� Wóధన �ాలమ	లk TEనును "ను` �ా�ా(ెదను. 11111111 TEను త�ర%ా
వచుdచుTx`ను; ఎవడ�ను  �I#§టమ	 నపహ#Sంపక;ండ�నటB6  క;
క>%Sన�x"" గట-C %ా పటBC ��నుమ	. 12121212 జPంచు 9ా"" Tx �ేవ�"
ఆలయమ	లk ఒక సN ంభమ	%ా �ేZ2దను; అందులkనుం(f 9ాడ� ఇక]దట
ఎన`ట-�I" 9:ల; ప>�I��డ�. మ#Sయ	 Tx �ేవ�" 1LరFను, పరలkకమ	లk Tx
�ేవ�" ±దwనుం(f ��%S వచుdచున` నూతన���న PQర�షల�మను Tx �ేవ�"
పటCణప� 1LరFను, Tx ��\ తN  1LరFను 9ా" ]ద 9Kా Z2దను. 13131313 సంఘమ	ల�� ఆత4



�ెప�చున` మ�ట �ెVగల9ాడ� Vనును%ాక. 14141414 ల9,��కయలk ఉన` సంఘప�
దూతక; ఈల�గ	 9Kా య	మ	 ఆ�¤í  అను9ాడ�ను నమ4క���న సత�¯ా�fయ	
�ేవ�" సృÌిC �I ఆ��య	T:ౖన9ాడ� �ెప� సంగతpల�వన%ా 15151515  �I\యలను
TET:రFగ	దును, వ� చల6 %ాT:ౖనను 9:చd%ాT:ౖనను ల�వ�; వ� చల6 %ాT:ౖనను
9:చd%ాT:ౖనను ఉం(fన �¤ల;. 16161616 వ� 9:చd%ాT:ౖనను చల6 %ాT:ౖనను ఉండక,
ను>9:చdన%ా ఉTx`వ� గనుక TEను "ను` Tx T°టనుం(f ఉ!్మ9Eయ
ను�ేwhంచుచుTx`ను. 17171717 వ� �ౌ#ా»గ	�డవ�ను ��క;�మ�>న 9ాడవ�ను
ద#SదుK డవ�ను గ	\ (fi9ాడవ�ను ��గంబరFడవ�T:ౖ య	Tx`వ" PQరFగకTEను
ధనవంతpడను, ధనవృ��z  �ేZియ	Tx`ను, Tx�³!య	 ��దువల�ద"
�ెప���నుచుTx`వ�. 18181818 వ� ధనవృ��z  �ేZి ��నునటB6  అ%S`లk
ప�టమ	9Eయబ(fన బం%ారమ	ను,  ��సnల Zిగ	¶  కనబడక;ండ�నటB6
ధ#Sంచు��నుటక; �ెల6 " వసN �మ	లను, క; దృÌిC కల;గ	నటB6   కను` లక;
�ాటBకను Tx±దw  ��నుమ" క; బ	��z  �ెప�చుTx`ను. 19191919 TEను
1LK!ంచు9ా#Sనంద#S" గ��w ంA h�fంచుచుTx`ను గనుక వ� ఆస�IN క>%S మ�రF
మనసుq ��ందుమ	. 20202020 ఇ��%� TEను తల;ప�TUదw  "ల;చుం(f తటBC చుTx`ను.
ఎవ(ైనను Tx స�రమ	 V" తల;ప�¬Zిన PQడల, TEను అత"±దwక; వAd
అత"�� TEనును, Tx��కcడ అతడ�ను ´¢జనమ	 �ేయ	దుమ	. 21212121 TEను
జPంA Tx తం(fK��కcడ ఆయన Zిం}సనమ	నందు కcరFdం(f య	న`
పK�ారమ	 జPంచు9ా"" Tx��కcడ Tx Zిం}సనమ	నందు
కcరFdండ"�ెdదను. 22222222 సంఘమ	ల�� ఆత4 �ెప�చున` మ�ట �ెVగల9ాడ�
Vనును%ాక.
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1111 ఈ సంగతpల; జ#S%Sన తరF9ాత TEను చూడ%ా, అ��%� పరలkకమందు ఒక
తల;ప� �ెరFవబ(fయ	ం(ెను. మ#Sయ	 TEను nదట V"న స�రమ	
బ�రధ�"వలs Tx�� మ�టల�డ%ా Vంట-". ఆ మ�టల�(fన9ాడ�ఇక�(f�I
ఎ�I�రమ	4; ఇక]దట జరFగవలZిన9ాట-" క; కనుపర�ెదనT:ను 2222 9:ంటTE
TEను ఆత4వ�డT:ౖJ". అ��%� పరలkకమందు ఒక Zిం}సనమ	 9Eయబ(f
య	ం(ెను. Zిం}సనమ	నందు ఒకడ� ఆZీసు(ై య	ం(ెను, 3333 ఆZీను(ైన9ాడ�,
దృÌిC �I సూర��ాంత పద4#ాగమ	లను ��>న9ాడ�; మరకతమ	వలs పK�ాhంచు
ఇందKధనుసుq Zిం}సనమ	ను ఆవ#SంAయ	ం(ెను. 4444 Zిం}సనమ	చుటBC
ఇరFవ�� Txల;గ	 Zిం}సనమ	ల;ం(ెను, ఈ Zిం}సనమ	లందు
ఇరFవ��నల;గ	రF 12దwల; �ెల6 " వసN �మ	ల; ధ#Sంచు��", తమ తలల]ద
సువరÞ �I#§టమ	ల; 12టBC ��న`9ా#?r కcరFdం(f#S. 5555 ఆ Zిం}సనమ	లk నుం(f
��రFప�ల;ను ధ�నుల;ను ఉరFమ	ల;ను బయల; �ేరFచున`V. మ#Sయ	 ఆ
Zిం}సనమ	 ఎదుట ఏడ� �ºపమ	ల; పKజ�>ంచుచున`V; అV �ేవ�" P�డ�
ఆత4ల;. 6666 మ#Sయ	 ఆ Zిం}సనమ	 ఎదుట స�ట-కమ	ను ��>న %ాàవంట-
సమ	దKమ	న`టBC ం(ెను. ఆ Zిం}సన మ	నక; మధ�ను Zిం} సనమ	
చుటBC ను, మ	ందు 9:నుక కను`ల��"ం(fన Txల;గ	 yవ�ల;ం(ెను. 7777 nదట-
yV Zింహమ	వంట-��; #?ండవ yV దూడవంట-��;మ�డవ yV మనుషp�"
మ	ఖమ	 వంట- మ	ఖమ	గల��; Txల;గవ yV PQగ	రFచున` ప�f#ాàవంట-��.
8888 ఈ Txల;గ	 yవ�లలk పKJ yV�I ఆ#³Zి #?క�ల;ం(ెను, అV చుటBC ను #?క�ల



లkపటను కను`ల�� "ం(fయ	న`V. అVభ�తవరNమ�న భVష��x�లమ	లలk
ఉండ� స#ా�¥��ా#Sయ	 �ేవ�డ�నగ	 పKభ	వ� ప#S�దుz డ�, ప#S�దుz డ�,
ప#S�దుz డ�, అ" మ�నక #ాJKంబగళØ6  �ెప�చుండ�ను. 9999 ఆ Zిం}సనమ	 నందు
ఆZీను(ైయ	ం(f య	గయ	గమ	ల; yVంచుచున` 9ా"�I మ ©̈మయ	
ఘనతయ	 కృతజ®�xసుN తpల;ను కల; గ	ను%ాక" ఆ yవ�ల; �×#SNంచుచుండ%ా
10101010 ఆ PరFవ�� నల;గ	రF 12దwల; Zిం}సనమ	నందు ఆZీను(ై య	ండ�9ా"
PQదుట ¯ా%Sలప(f, య	గయ	గమ	ల; yVంచుచున` 9ా"�I నమ¯ా�రమ	
�ేయ	చు 11111111 పKభ	9ా, మ� �ే9ా, వ� సమసNమ	ను సృÌిC ంAJV; 
AతNమ	నుబట-C  అV య	ం(ెను; �x"" బట-CP� సృÌిC ంపబ(ెను గనుక 9E
మ ©̈మ ఘనత పK´µవమ	ల; ��ంద నరFú డవ" �ె
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1111 మ#Sయ	 లkపటను 9:ల;పటను 9Kా తక>%S, P�డ� మ	దKల; గట-C %ా 9EZియ	న`
±క గ\ంథమ	 Zిం} సనమ	నందు ఆZీసు(ైయ	ండ�9ా" క;(f�ేత చూAJ".
2222 మ#Sయ	 �x" మ	దKల; ¬Zి ఆ గ\ంథమ	 Vప�టక; ãగ	�(ైన9ా(ెవడ"
బ>షp¡ (ైన ±క �ేవదూత ëగ¶ ర%ా పKచు#Sంప%ా చూAJ". 3333 అP�ే
పరలkకమందు %ా" భ�!]ద%ా" భ�!�I\ంద%ా" ఆ గ\ంథమ	 Vప�ట�?rనను
చూచుట�?rనను ఎవ"�I" శ�IN ల�క��PQను. 4444 ఆ గ\ంథమ	 Vప�ట�?rనను
చూచుట�?rనను ãగ	�(ెవడ�ను కనబడనందున TEను బహÑ%ా ఏడ�dచుండ%ా
5555 ఆ 12దwలలk ఒకడ�ఏడ�వక;మ	; ఇ��%� �x�దుక; Aగ	#?rన య��x %�తKప�
Zింహమ	 ఏడ� మ	దKలను ¬Zి ఆ గ\ంథమ	ను Vప�ట�?r జయమ	��ం�ెన"



Tx�� �ె12uను. 6666 మ#Sయ	 Zిం}సనమ	నక;ను ఆ Txల;గ	 yవ�ల క;ను
12దwలక;ను మధ�ను, వ¥�ంపబ(fనటB6 ం(fన %tఱÃ1ిల6  ">Aయ	ండ�ట చూAJ".
ఆ %tఱÃ1ిల6 క; ఏడ� ��మ	4ల;ను ఏడ� కను`ల; నుం(ెను. ఆ కను`ల; భ�!
యందంతట-�I పంపబ(fన �ేవ�" P�డ� ఆత4ల;. 7777 ఆయన వAd
Zిం}సనమ	నందు ఆZీను(ైయ	ండ�9ా" క;(f�ేJలk నుం(f ఆ గ\ంథమ	ను
¬Zి��T:ను. 8888 ఆయన �x"" ¬Zి ��"నప�డ� ఆ Txల;గ	yవ�ల;ను, �ణలను,
ధూప దKవ� మ	ల�� "ం(fన సువరÞ�ాతKలను పటBC ��"య	న` ఆ
PరFవ��నల;గ	రF 12దwల;ను, ఆ %tఱÃ1ిల6  PQదుట ¯ా%Sల ప(f#S. ఈ �ాతKల;
ప#S�దుz ల �Kా రÍనల;. 9999 ఆ 12దwల;వ� ఆ గ\ంథమ	ను ¬Zి��" �x" మ	దKలను
Vప�టక; ãగ	�డవ�, వ� వ¥�ంపబ(fన9ాడ9:ౖ  రకN!Ad, పKJ
వంశమ	లkను, ఆయ� ´µషల; మ�టల�డ�9ా#Sలkను, పKJ పKజలkను, పKJ
జనమ	లkను, �ేవ�"��రక; మనుషp�లను ��", 10101010 మ� �ేవ�"�I 9ా#S" ఒక
#ాజ�మ	%ాను య�జక;లను%ాను �ేZిJV; గనుక 9ారF భ�లkకమందు
ఏల;దుర" ��\ తN �ాట �ాడ�దురF. 11111111 మ#Sయ	 TEను చూడ%ా Zిం}సనమ	ను
yవ�లను, 12దwలను ఆవ#SంA య	న` అTEక దూతల స�రమ	 Vనబ(ెను, 9ా#S
లsక� �Åట6 ��ల��%ా ఉం(ెను. 12121212 9ారFవ¥�ంపబ(fన %tఱÃ1ిల6 , శ�INయ	
ఐశ�ర�మ	ను జj® నమ	ను బలమ	ను ఘనతయ	 మ ©̈మయ	 ¯�N తKమ	ను
��ందనరFú డ" %tపu స�రమ	�� �ెప�చుం(f#S. 13131313 అంతట పరలkకమందును
భ�లkకమందును భ�! �I\ందను సమ	దKమ	లkను ఉన` పKJ సృషCమ	, అన%ా
9ాట-లkనున` సర�మ	ను Zిం}సTxZీను(ై య	న`9ా"�I" %tఱÃ1ిల6 క;ను ¯�N తK
14141414 ఆ Txల;గ	 yవ�ల;ఆ�¤í  అ" �ెపu%ా ఆ 12దwల; ¯ా%Sలప(f నమ¯ా�రమ	



�ేZి#S.
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1111 ఆ %tఱÃ1ిల6  ఆ P�డ� మ	దKలలk nదట-�x"" V1ిuనప�డ� TEను చూడ%ా ఆ
Txల;గ	 yవ�లలk ఒకట-రమ	4 అ"3 ఉరFమ	వంట- స�రమ	�� �ెప�ట Vంట-".
2222 మ#Sయ	 TEను చూడ%ా, ఇ��%� ఒక �ెల6 "గ	ఱÃమ	 కనబ(ెను; �x"]ద
ఒకడ� Vల;6 పటBC ��" కcరFdం(f య	ం(ెను. అత"�I ఒక �I#§ట !య�బ(ెను;
అతడ� జPంచుచు, జPంచుటక; బయల; 9:æç6 ను. 3333 ఆయన #?ండవ మ	దKను
V1ిuనప�డ�రమ	4 అ" #?ండవ yV �ెప�ట Vంట-" 4444 అప�డ� ఎఱÃ"�ైన 9E#tక
గ	ఱÃమ	 బయల;9:æçåను; మనుషp�ల; ఒక" ఒకడ� చంప� ��నునటB6
భ�లkకమ	లk సమ�¥xనమ	 ల�క;ండ �ేయ	టక; ఈ గ	ఱÃమ	]ద

కcరFdన`9ా"�I అ¥��ార !¸ 5555 ఆయన మ�డవ మ	దKను V1ిuనప�డ� రమ	4
అ" మ�డవ yV �ెప�ట Vంట-". TEను చూడ%ా, ఇ��%� ఒక నల6 " గ	ఱÃమ	
కనబ(ెను; �x"]ద ఒకడ� �xK సు�ేత పటBC ��" కcరFdం(f య	ం(ెను. 6666
మ#Sయ	 �ేTxర మ	నక;6 ఒక ZLరF %�ధుమల"య	, �ేTxరమ	నక; మ�డ�
ZLర6  యవల"య	, నూT:ను �xK �Ôరసమ	ను �ాడ��ేయ వదw"య	, ఆ Txల;గ	
yవ�లమధ� ఒక స�రమ	 ప>�IనటBC  Txక; Vనబ(ెను. 7777 ఆయన Txల;గవ
మ	దKను V1ిuనప�డ�రమ	4 అ" Txల;గవ yV �ెప�ట Vంట-". 8888 అప�డ�
TEను చూడ%ా, ఇ��%� �ాండ�ర వరÞమ	గల ఒక గ	ఱÃమ	 కనబ(ెను; �x" ]ద
కcరFdన`9ా" 1LరF మృతp�వ�. �ా�xళ లkకమ	 9ా"" 9:ంబ(fం�ెను.
ఖడ¶ మ	వలనను కరవ�వలనను వ 9999 ఆయన అPదవ మ	దKను V1ిuనప�డ�,



�ేవ�" 9ాక�మ	 "!తNమ	ను, �xమ	 ఇAdన ¯ాm�మ	 "!తNమ	ను
వ¥�ంపబ(fన9ా#S ఆత4లను బ>1ీఠమ	 �I\ంద చూA J". 10101010 9ారFTx�x,
సత�స�ర�1ీ, ప#S�దుz (x, PQం�xక ¬రFu ¬రdకయ	, మ� రకNమ	 "!తNమ	
భ�" 9ాసులక; పKJదండన �ేయకయ	 ఉందువ" ëగ¶ర%ా �³కల;9EZి#S. 11111111

�ెల6 " వసN �మ	 9ా#Sలk పKJ9ా" �Iయ� బ(ెను; మ#Sయ	--9ా#SవలsTE
చంపబడబ¢వ�9ా#S సహ �xసుల±క�య	 స�దరFల±క�య	 లsక�
ప�#SNయగ	వరక; ఇంక ��ం�ెమ	 �ాలమ	 Vశ\!ంపవలsన" 9ా#S�� �ెపuబ(ెను.
12121212 ఆయన ఆరవ మ	దKను V1ిuనప�డ� TEను చూడ%ా12దw  భ�కంపమ	 క>%?ను.
సూరF�డ� కంబÈవలs నల; �ాPQను, చందKëంబమంతయ	 రకNవరÞమ�PQను, 13131313
12దw  %ా>�ేత ఊగ	ల�డ� అం¸రప� �ెటBC నుం(f అ�ాలప� �ాయల; #ా>నటBC
ఆ�ాశ నmతKమ	ల; భ�!]ద#ాలsను. 14141414 మ#Sయ	 ఆ�ాశమండలమ	
చుటCబ(fన గ\ంథమ	 వలsT:ౖ �¾ల%S��PQను. పKJ��ండయ	 పKJ�º�పమ	ను
9ాట-9ాట- ¯ాÍ నమ	ల; త12uను. 15151515 భ�#ాàల;ను, ఘనుల;ను,
స9ా¯Kా ¥�పతpల;ను, ధ"క;ల;ను, బ>షp¡ ల;ను, పKJ �xసుడ�ను, పKJ
స�తంతpK డ�ను ��ండ గ	హలలkను 16161616 బండల సందులలkను
�xగ	��"Zిం}సTxZీను(ై య	న` 9ా"±క�య	 %tఱÃ1ిల6 ±క�య	 ఉగ\త
మ}��నమ	 వ�ెdను; �x"�I �xళజj>న9ా(ెవడ�? 17171717 ]రF మ�]ద ప(f
ఆయన స"`¥��I" %tఱÃ1ిల6  ఉగ\తక;ను మమ	4ను మరFగ	 �ేయ	(f అ"
పర�తమ	ల��ను బండల ��ను �ెప�చుTx`రF.
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1111 అటBతరF9ాత భ�!±క� Txల;గ	 ��క;�లలk నల;గ	రF �ేవదూతల;
">Aయ	ం(f, భ�!]దT:ౖనను సమ	దKమ	]దT:ౖనను ఏ �ెటBC ]దT:ౖనను
%ా> �చ క;ండ�నటB6  భ�!±క� Txల;గ 2222 మ#Sయ	 సyవ�డగ	 �ేవ�"
మ	దKగల 9E#tక దూత సూ#��దయ ��శనుం(f 12ౖ�I వచుdట చూAJ". భ�!�I"
సమ	దKమ	నక;ను }" కల;గజ³య	ట�?r అ¥��ారమ	��ం��న ఆ నల;గ	రF
దూతల�� 3333 ఈ దూత�¤మ	 మ� �ేవ�" �xసులను 9ా#S TUసళ6యందు
మ	��Kంచువరక; భ�!�?rనను సమ	దKమ	న�?rనను �ెట6 �?rనను }" �ేయవదw"
ëగ¶ర%ా �ె12uను. 4444 మ#Sయ	 మ	��Kంపబ(fన9ా#S లsక� �ెపu%ా Vంట-".
ఇW\ా P�Úయ	ల %�తKమ	ల"`ట-లk మ	��Kంప బ(fన9ారF లm నల;వ�� Txల;గ	
9Eలమం��. 5555 య��x %�తKమ	లk మ	��Kంపబ(fన9ారF పం(ెKండ�9Eలమం��.
ర�బéను %�తKమ	లk పం(ెKండ� 9Eలమం��, %ాదు %�తKమ	లk పం(ెKండ� 9Eలమం��,
6666 ఆÌLరF %�తKమ	లk పం(ెKండ� 9Eలమం��, నâాN > %�తKమ	లk పం(ెKండ�
9Eలమం��, మనÌLª  %�తKమ	లk పం(ెKండ� 9Eలమం��, 7777 Ìి¹�ను %�తKమ	లk
పం(ెKండ� 9Eలమం��, ల�V %�తKమ	లk పం(ెKండ� 9Eలమం��, ఇWాîఖ�రF %�తKమ	లk
పం(ెKండ� 9Eలమం��, 8888 జ?బ�లcను %�తKమ	లk పం(ెKండ� 9Eలమం��, ãZLప�
%�తKమ	లk పం(ెKండ� 9Eలమం��, బ¿Tx�]ను %�తKమ	లk పం(ెKండ� 9Eలమం��
మ	��Kంపబ(f#S. 9999 అటB తరF9ాత TEను చూడ%ా, ఇ��%�, పKJ
జనమ	లkనుం(fయ	 పKJ వంశమ	లkనుం(fయ	 పKజలలkనుం(fయ	, ఆయ�
´µషల; మ�టల�డ�9ా#Sలk నుం(fయ	 వAd, PQవడ�ను లs�I�ంపజjల" ±క
%t 10101010 Zిం}సTx Zీను(ైన మ� �ేవ�"�I" %tఱÃ1ిల6 క;ను మ� రmణ�?r ¯�N తKమ"
మ}శబwమ	�� ఎల;%?JN  �ె1ిu#S. 11111111 �ేవదూతలందరFను Zిం}సనమ	చుటBC ను



12దwలచుటBC ను ఆ Txల;గ	 yవ�లచుటBC ను "ల;వబ(fయ	ం(f#S. 9ారF
Zిం}సనమ	 ఎదుట ¯ా�ాC ంగప(fఆ�¤í ; 12121212 య	గయ	గమ	లవరక; మ�
�ేవ�"�I ¯�N తKమ	ను మ ©̈మయ	 జj® నమ	ను కృతజ®�x సుN Jయ	 ఘనతయ	
శ�INయ	 బలమ	ను కల;గ	ను %ాక" �ెప�చు �ేవ�"�I నమ¯ా�రమ	 �ేZి#S;
ఆ�¤í . 13131313 12దwలలk ఒకడ��ెల6 " వసN �మ	ల; ధ#Sంచు��"య	న` �#?వరF?
ఎక�డనుం(f వAdర" నను` అ(f%?ను. 14141414 అందుక; TEను అయ��, �³
�ె>య	నన%ా అతడ� ఈల�గ	 Tx�� �ె12uను�రF మ}శ\మలనుం(f వAdన
9ారF; %tఱÃ1ిల6  రకNమ	లk తమ వసN �మ	లను ఉదుక;��" 9ాట-"
�ెల;ప��ేZి��"#S. 15151515 అందువలన 9ారF �ేవ�" Zిం}సనమ	 ఎదుట ఉం(f
#ాJKంబగళØ6  ఆయన ఆలయ మ	లk ఆయనను ZLVంచుచుTx`రF.
Zిం}సTxZీను(ైన 9ాడ� �xTE తన గ	(xరమ	 9ా#S]ద కప�ను; 16161616 9ా#S�I
ఇక]దట ఆక>PQ�నను �xహ���నను ఉండదు, సూరF�" PQండPQ�నను ఏ
వడ%ా>PQ�నను 9ా#S�I తగ	లదు, 17171717 ఏలయన%ా Zిం}సన మధ�మందుండ�
%tఱÃ1ిల6  9ా#S�I �ాప#SPQ�, yవజలమ	ల బ	గ¶ల±దwక; 9ా#S" న(f1ించును,
�ేవ�(ే 9ా#S కను`లనుం(f పKJ బµషuëందువ�ను తp(fA 9Eయ	ను.
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1111 ఆయన P�డవ మ	దKను V1ిuనప�డ� పరలkక మందు ఇంచు!ంచు
అరగంటZLప� "శîబwమ	%ా ఉం(ెను. 2222 అంతట TEను �ేవ�"PQదుట "ల;చు
ఏడ�గ	రF దూతలను చూAJ"; 9ా#S�I ఏడ� బ�ర>య�బ(ెను. 3333 మ#Sయ	
సువరÞధూ�ా#SN �ేత పటBC ��"య	న` 9E#tక దూతవAd బ>1ీఠమ	 ఎదుట



"ల;వ%ా Zిం} సనమ	 ఎదుట ఉన` సువరÞబ>1ీఠమ	12ౖన ప#S�దుz లంద#S
�Kా రÍనల�� కల;ప�ట�?r అత"�I బహÑ ధూపదKవ�మ	ల; ఇయ�బ(ెను. 4444 అప�(x
ధూపదKవ�మ	ల ��గ ప#S�దుz ల �Kా రÍనల�� క>Zి దూత �ేJలkనుం(f 12ౖ�I ల�A
�ేవ�" స"`¥�" �ే#?ను. 5555 ఆ దూత ధూ�ా#SN" ¬Zి��", బ> 1ీఠమ	12ౖనున`
"ప�ల�� �x"" "ం1ి, భ�!]ద పడ 9Eయ%ా ఉరFమ	ల; ధ�నుల;
��రFప�ల; భ�కంపమ	ను క>%?ను. 6666 అంతట ఏడ� బ�రల; పటBC ��"య	న`
ఆ P�డ�గ	రF దూతల; ఊదుటక; Zిదzప(f#S. 7777 nదట- దూత బ�ర
ఊ��నప�డ� రకNమ	�� !Èత���న వడగండ�6 ను అ%S`య	 ప�ట-C  భ�!12ౖన
పడ9Eయబ(ెను; అందువలన భ�!లk మ�డవ ´µగమ	 �ా> ��PQను, �ెట6 లk
మ�డవ ´µగమ	ను �ా>��PQను, పచdగ(fiయంతయ	 �ా>��PQను. 8888 #?ండవ
దూత బ�ర ఊ��నప�డ� అ%S`�ేత మండ�చున` 12దw  ��ండవంట-�� ఒక�ట-
సమ	దKమ	లk పడ 9Eయబ(ెను. అందువలన సమ	దKమ	లk మ�డవ ´µగమ	
రకNమ�PQను. 9999 సమ	దKమ	లk" �Kా ణమ	గల జంతpవ�లలk మ�డవ ´µగమ	
చ�ెdను, ఓడలలk మ�డవ ´µగమ	 Txశన మ�PQను. 10101010 మ�డవ దూత బ�ర
ఊ��నప�డ� ��Vట«వలs మండ�చున` ±క 12దw  నmతKమ	 ఆ�ాశమ	నుం(f
#ా> నదుల మ�డవ ´µగమ	]దను ట-బ	గ¶ల ]దను ప(ెను. 11111111 ఆ
నmతKమ	నక; మ�AపJKయ" 1LరF. అందువలన ళ6లk మ�డవ´µగమ	
మ�AపJK య�PQను; ళØ6  �ే�ై ��Pనందున 9ాట-వలన మనుషp�లలk
అTEక;ల; చAd#S. 12121212 Txల;గవ దూత బ�ర ఊ��నప�డ� సూర� చందK
నmతKమ	లలk మ�డవ ´µగమ	 *కట- కమ	4నటB6 ను, పగట-లk మ�డవ
´µగమ	న సూరF�డ� పK�ాhంప క;ండ�నటB6 ను, #ాJKలk మ�డవ ´µగమ	న చందK



నmతKమ	ల; పK�ాhంపక;ండ�నటB6 ను 9ాట-లk మ�డవ ´µగమ	 ��టCబ(ెను. 13131313

మ#Sయ	 TEను చూడ%ా ఆ�ాశమధ�మ	న ఒక ప�f #ాà ఎగ	రFచు--బ�రల;
ఊదబ¢వ�చున` మ	గ	¶ రF దూతల బ�రల శబwమ	లనుబట-C  భ�"9ాసులక;
అã�, అã�, అã�, అ" %tపu స�రమ	�� �ెప�ట Vంట-".
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1111 అPదవ దూత బ�ర ఊ��నప�డ� ఆ�ాశమ	నుం(f భ�!]ద #ా>న ±క
నmతKమ	ను చూAJ". అ%ాధమ	±క� �xళప��ెV అత"�I ఇయ�బ(ెను. 2222
అతడ� అ%ాధమ	 �ెరవ%ా 12దw  ��>!లkనుం(f ల�చు ��గవంట- ��గ ఆ
అ%ాధమ	లkనుం(f ల��ెను; ఆ అ%ాధమ	లk" ��గ�ేత సూరF�""
9ాయ	మండలమ	న *కట- క��4ను. 3333 ఆ ��గలkనుం(f !డతల; భ�!
]���I వ�ెdను, భ�!లk ఉండ� �ేళ6క; బలమ	న`టBC  9ాట-�I బలమ	
ఇయ�బ(ెను. 4444 మ#Sయ	 TUసళ6యందు �ేవ�" మ	దKల�" మనుషp�ల�³ తపu
భ�!12ౖనున` గ(fi �?rనను ఏ nక�ల�?rనను మ#S ఏ వృmమ	న�?rనను }"
కల;గజ³యకcడద" 9ాట-�I ఆజ® ఇయ�బ(ెను. 5555 మ#Sయ	 9ా#S" చంప�టక;
అ¥��ారమ	 ఇయ�బడల�దు %ా" అPదు T:లలవరక; బµ¥�ంచుటక; 9ాట-�I
అ¥��ారమ	 ఇయ�బ(ెను. 9ాట-వలవ కల;గ	 బµధ, �ేల; మనుషp�"
క;ట-Cనప�డ�ండ� బµధవలs ఉండ�ను. 6666 ఆ ��నమ	లలk మనుషp�ల;
మరణమ	ను 9:దక;దురF %ా" అ�� 9ా#S�I �ొరకTE �ొరకదు; �xవవలsన"
ఆశపడ�దురF %ా" మరణమ	 9ా#S±దwనుం(f �ా#S��వ�ను. 7777 ఆ !డతల
ర�పమ	ల; య	దzమ	నక; Zిదzపరచబ(fన గ	ఱÃమ	లను ��> య	న`V.



బం%ారమ	వలs ��రయ	 �I#§టమ	లవంట-V 9ాట- తలల]ద ఉం(ెను; 9ాట-
మ	ఖమ	ల; మనుష� మ	ఖమ	లవంట-V, 8888 ZీN �ల తల9:ండ�K కలవంట- 9:ండ�K కల;
9ాట-క;ం(ెను. 9ాట- పండ�6  Zింహప� �Åరలవలs ఉం(ెను. 9999 ఇనుప
���మరFవ�లవంట- ���మరFవ�ల; 9ాట- క;ం(ెను. 9ాట- #?క�ల ధ�"
య	దzమ	నక; పరF%?తpN నట-C  V¯ాN ర���న గ	ఱÃప� రథమ	ల ధ�"వలs ఉం(ెను.
10101010 �ేళ6��కలవంట- ��కల;ను ��ండ�6 ను 9ాట-క;ం(ెను. అPదు T:లలవరక; 9ాట-
��కల�ేత మనుషp�లక; }" �ేయ	టక; 9ాట-�I అ¥��ారమ	ం(ెను. 11111111
�ా�xళప� దూత 9ాట-12ౖన #ాà%ా ఉTx`డ�; ¼̈áK´µషలk 9ా"�I అబ�ోw న" 1LరF,
%§\సు�ేశప� ´µషలk 9ా"1LరF అ��ల;6 ãను. 12121212 nదట- శ\మ గJం�ెను; ఇ��%�
మ#S #?ండ� శ\మల; ఇటBతరF9ాత వచుdను. 13131313 ఆరవ దూత బ�ర ఊ��నప�డ�
�ేవ�"PQదుట ఉన` సువరÞ బ>1ీఠమ	±క� ��మ	4లనుం(f ±క స�రమ	
య�ఫKట«సు 14141414 అను మ}న��±దw  బం¥�ంపబ(fయ	న` నల;గ	రF దూతలను
వ��>12టBC మ" బ�ర పటBC ��" య	న` ఆ య�రవ దూత�� �ెప�ట Vంట-". 15151515
మను షp�లలk మ�డవ ´µగమ	ను సంహ#Sంపవలsన" అ�ే సంవతqరమ	న
అ�ే T:లలk అ�ే ��నమ	న, అ�ే గంటక; Zిదzపరచబ(fయ	ం(fన ఆ నల;గ	రF
దూతల; వ��>12టC  బ(f#S. 16161616 గ	ఱÃప�#ðతpల Z2ౖన�మ	ల లsక� PరFవ���ÅటB6 ;
9ా#S లsక� Pంత అ" TEను Vంట-". 17171717 మ#Sయ	 Txక; క>%Sన దరîనమందు
ఈల�గ	 చూAJ". ఆ గ	ఱÃ  మ	లక;ను 9ాట- ]ద కcరFdం(fయ	న`9ా#S�I",
"ప�వలs ఎరFప� వరÞమ	, లవరÞమ	, గంధకవరÞమ	ల ���మరFవ� ల;ం(ెను. ఆ
గ	ఱÃమ	ల తలల; Zింహప� తలలవంట-V, 9ాట- T°ళ6లkనుం(f అ%S`
ధూమగంధకమ	ల; బయల; 9:డల;చుం(ెను. 18181818 ఈ మ�డ� �ెబËల�ేత, అన%ా



�ట- T°ళ6లkనుం(f బయల;9:డల;చున` అ%S` ధూమగంధక మ	ల�ేత,
మనుషp�లలk మ�డవ ´µగమ	 చంపబ(ెను, 19191919 ఆ గ	ఱÃమ	ల బలమ	 9ాట-
T°ళ6యందును 9ాట- ��కల యందును ఉన`��, ఎందుకన%ా 9ాట- ��కల;
�ామ	లవలs ఉం(f తలల; క>%Sన9:ౖనందున 9ాట-�ేత అV }" �ేయ	ను. 20202020 ఈ
�ెబËల�ేత �xవక !%S>న జనుల;, దయ� మ	లను, చూడను Vనను నడ�వను
శ�INల�"9:ౖ, బం%ారF 9:ం(f కంచు #ాP కర\ల�� �ేయబ(fన తమ
హసNకృతమ	లsౖన Vగ\హమ	లను ప��ంపక;ండ V(fA12టBC నటB6  మ�రFమనసుq
��ందల�దు. 21212121 మ#Sయ	 �xమ	 �ేయ	 చున` నరహత�ల;ను
మ�యమంతKమ	ల;ను జjర�bరత� మ	ల;ను �ేయక;ండ�నటB6  9ారF
మ�రFమనసుq ��ం��న 9ారF �ారF.
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1111 బ>షp¡ (ైన 9E#tక దూత పరలkకమ	నుం(f ��%Sవచుdట చూAJ". ఆయన
�¤ఘమ	 ధ#Sంచు��" య	ం(ెను, ఆయన hరసుq]ద ఇందKధనుసుqం(ెను;
ఆయన మ	ఖమ	 సూర�ëంబమ	వలsను ఆయన �ాదమ	ల;
అ%S`సN ంభమ	లవలsను ఉం(ెను. 2222 ఆయన �ేJలk Vపu బ(fయ	న` ±క
Aన` ప�సN కమ	ం(ెను. ఆయన తన క;(f�ాదమ	 సమ	దKమ	]దను ఎడమ
�ాదమ	 భ�! ]దను ¹1ి, 3333 Zింహమ	 గ#SèంచునటB6  %tపu శబwమ	��
ఆర»ట-ం�ెను. ఆయన ఆర»ట-ంAనప�డ� ఏడ� ఉరFమ	ల; 9ాట-9ాట- శబwమ	ల;
ప>�?ను. 4444 ఆ P�డ� ఉరFమ	ల; ప>�Iనప�డ� TEను 9Kా యబ¢వ�చుండ%ాఏడ�
ఉరFమ	ల; ప>�Iన సంగతpలక; మ	దK9Eయ	మ	, 9ాట-" 9Kా యవదw"



పరలkకమ	నుం(f ±క స�రమ	 పల;క;ట Vంట-". 5555 మ#Sయ	
సమ	దKమ	]దను భ�!]దను ">Aయ	ండ%ా TEను చూAన ఆ దూత తన
క;(f�ెP� ఆ�ాశమ	తటBC  ఎJN  6666 పరలkకమ	ను అందులk ఉన` 9ాట-",
భ�!" అందులk ఉన`9ాట-", సమ	దKమ	ను అందులk ఉన` 9ాట-" సృÌిC ంA,
య	గయ	గమ	ల; yVంచుచున` 9ా"��డ� ఒటBC 12టBC ��"ఇక ఆలస�మ	ండదు
%ా" 7777 P�డవ దూత పల;క; ��నమ	లలk అతడ� బ�ర ఊదబ¢వ�చుండ%ా,
�ేవ�డ� తన �xసులగ	 పKవకNలక; �ె>1ిన సు9ారNపK�ారమ	 �ేవ�" మర4మ	
సమ�పNమగ	న" �ె12uను. 8888 అంతట పరలkకమ	నుం(f TEను V"న స�రమ	
మరల Tx�� మ�టల�డ�చువ� 9:È6  సమ	దKమ	]దను భ�!]దను
">Aయ	న` ఆ దూత �ేJలk Vపuబ(fయ	న` ఆ Aన` ప�సN కమ	 ¬Zి �� 9999
TEను ఆ దూత ±దwక; 9:È6ఈ Aన` ప�సN కమ	 Tx�Iమ4" అడ�గ%ా
ఆయన�x" ¬Zి��" J"9Eయ	మ	, అ��  కడ�ప�క; �ేదగ	ను %ా"  T°ట-�I
�ేT:వలs మధురమ	%ా ఉండ�న" Tx�� �ె12uను. 10101010 అంతట TEను ఆ Aన`
ప�సN కమ	ను దూత �ేJలkనుం(f ¬Zి��" �x"" J"9EZిJ"; అ�� Tx T°ట-�I
�ేT:వలs మధురమ	%ా ఉం(ెను%ా" TEను �x"" J" 9EZిన తరF9ాత Tx
కడ�ప�క; �ే�xPQను 11111111 అప�డ� 9ారFవ� పKజలనుగ�#Sdయ	,
జనమ	లనుగ�#Sdయ	, ఆ య� ´µషల; మ�టల�డ�9ా#S"గ�#Sdయ	,
అTEకమం�� #ాàలనుగ�#Sdయ	 మరల పKవAంప నగత�మ" Tx�� �ె1ిu#S.
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1111 మ#Sయ	 ఒకడ� �ేJకఱÃవంట- ��లకఱÃ  Tx�IAdవ� ల�A �ేవ�" ఆలయమ	ను



బ>1ీఠమ	ను ��లత9EZి, ఆలయమ	లk ప��ంచు9ా#S" లsక�12టBC మ	. 2222
ఆలయ మ	నక; 9:ల;పట- ఆవరణమ	ను ��లత9Eయక V(fA 12టBC మ	; అ��
అను�ల�Iయ�బ(ెను, 9ారF నల;వ�� #?ండ� T:లల; ప#S�దzపటCణమ	ను �ా>��
�¾K క;�దురF. 3333 TEను Tx PదwరF ¯ా{లక; అ¥��ారమ	 ఇ�ెdదను; 9ారF
%�T:పటC  ధ#Sంచు��" 9:P�"` #?ండ�వందల అరFవ�� ��నమ	ల; పKవAంతpరF.
4444 �రF భ�లkకమ	నక; పKభ	9:ౖన 9ా" PQదుట "ల;చుచున` #?ండ�
ఒÚవ�ెటB6 ను �ºపసN ంభమ	ల;T:ౖ య	Tx`రF. 5555 ఎవ(ైనను 9ా#S�I }" �ేయ
ను�ేwhంAనPQడల 9ా#S T°టనుం(f అ%S` బయల; 9:డ> 9ా#S శతpK వ�లను
ద ©̈ంA9Eయ	ను గనుక ఎవ(ైనను 9ా#S�I }"�ేయ ను�ేw hంAనPQడల
ఆల�గ	న 9ాడ� చంపబడవలsను. 6666 �xమ	 పKవAంప� ��నమ	ల; వరªమ	 క;రFవ
క;ండ ఆ�ాశమ	ను మ�య	టక; 9ా#S�I అ¥��ారమ	 కలదు. మ#Sయ	
9ా#S�IషC���నప�(ెల6  ళØ6  రకNమ	%ా �ేయ	టక;ను, TxTxVధమ	లsౖన �ెగ	ళ6��
భ�!" బµ¥�ంచుటక;ను 9ా#S�I అ¥��ారమ	 కలదు. 7777 9ారF ¯ాm�మ	 �ెప�ట
మ	%Sంప%ాTE అ%ాధమ	లkనుం(f వచుd కc\ రమృగమ	 9ా#S�� య	దzమ	�ేZి
జPంA 9ా#S" చంప�ను. 8888 9ా#S శవమ	ల; ఆ మ}పటCణప� సంత �¥�లk
ప(fయ	ండ�ను; 9ా"�I ఉపమ�నర�పమ	%ా ¯��ొమ అ"య	 ఐగ	ప�N  అ"య	
1LరF; అచdట 9ా#S పKభ	వ�కcడ Zిల;వ9Eయబ(ెను. 9999 మ#Sయ	 పKజలక;ను,
వంశమ	లక;ను, ఆ య� ´µషల; మ�టల�డ�9ా#S�I", జనమ	 లక;ను
సంబం¥�ంAన9ారF మ�డ� ��నమ	లన`ర 9ా#S శవమ	 లను చూచుచు 9ా#S
శవమ	లను సమ�¥�లk 12టC"య�రF. 10101010 ఈ PదwరF పKవకNల; భ�"9ాసులను
బµ¥�ంAనందున భ�"9ాసుల; 9ా#S గJ చూA సం��Ìించుచు, ఉతq ©̈ంచుచు,



ఒక"��కడ� కట`మ	ల; పంప���ందురF. 11111111 అP�ే ఆ
మ�డ���నమ	లన`రPQ�న 1ిమ4ట �ేవ�"±దw నుం(f y9ాత4 వAd 9ా#Sలk
పK9Ehం�ెను గనుక 9ారF �ాదమ	ల; ఊ" ">A#S; 9ా#S" చూAన 9ా#S�I !గ	ల
భయమ	 క>%?ను. 12121212 అప�డ�ఇక�(f�I ఎ�I�రండ" పరలkకమ	నుం(f %tపu
స�రమ	 తమ�� �ెప�ట 9ారF V", �¤ఘ�ర�ఢ�లsౖ పరలkకమ	నక;
ఆ#�హణ���#S; 9ారF ��వ�చుండ%ా 9ా#S శతpK వ�ల; 9ా#S" చూA#S 13131313 ఆ
గ(fయలkTE %tపu భ�కంపమ	 క>%Sనందున ఆ పటCణమ	లk ప��యవ ´µగమ	
కc>��PQను. ఆ భ�కంపమ	వలన ఏడ�9Eలమం�� చAd#S. !%S>న9ారF
భయ��\ా ంతpలsౖ పరలkకప� �ేవ�" మ ©̈మపరA#S. 14141414 #?ండవ శ\మ గJం�ెను;
ఇ��%� మ�డవ శ\మ త�ర%ా వచుdచున`��. 15151515 ఏడవ దూత బ�ర ఊ��నప�డ�
పరలkకమ	లk %tపu శబwమ	ల; ప�టMCను. ఆ శబwమ	ల;ఈ లkక #ాజ�మ	 మన
పKభ	వ� #ాజ�మ	ను ఆయన �×\సుN  #ాజ�మ	 TxPQను; ఆయన
య	గయ	గమ	ల వరక; ఏల; నT:ను. 16161616 అంతట �ేవ�"PQదుట
Zిం}సTxZీనులగ	 ఆ PరFవ�� నల;గ	రF 12దwల; ¯ా�ాC ంగప(f �ేవ�"�I నమ
¯ా�రమ	�ేZి 17171717 వరNమ�నభ�త�ాలమ	లలk ఉండ� �ేవ�డ9:ౖన పKభ	9ా,
స#ా�¥��ా#§, వ�  మ}బలమ	ను Zీ�క#SంA P�ల;చుTx`వ� గనుక �¤మ	
క; కృతజ®�xసుN తpల; �ె>6 ంచుచుTx`మ	. 18181818 జనమ	ల; �Åప %SంAనందున
క; �Åపమ	 వ�ెdను. మృతpల; ¬రFu ��ందుటక;ను,  �xసులగ	
పKవకNలక;ను ప#S�దుz లక;ను,  Txమమ	నక; భయపడ�9ా#S�I" త%Sన
ఫలమ	"చుdటక;ను, %tపu9ా#³! ����w9ా#³! భ�!" నhంపజ³య	 9ా#S"
నhంపజ³య	టక;ను సమయమ	 వAdయ	న`ద" �ె1ిu#S. 19191919 మ#Sయ	



పరలkకమందు �ేవ�" ఆలయమ	 �ెరవ బడ%ా �ేవ�" "బంధనమందసమ	
ఆయన ఆలయమ	లk కనబ(ెను. అప�డ� ��రFప�ల;ను ధ�నుల;ను
ఉరFమ	ల;ను భ�కంపమ	ను %tపu వడగండ�6 ను ప�టMCను.
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1111 అప�డ� పరలkకమందు ఒక %tపu సూచన కనబ(ెను. అ�ేదన%ా సూరF�"
ధ#Sంచు��"న ±క ZీN � ఆ�� �ాదమ	ల�I\ందచందుK డ�ను hరసుq]ద పం(ెKండ�
నmతKమ	ల �I#§టమ	ను 2222 ఆ�� గ#S»ణÝPQ� పKసవ9Eదనపడ�చు ఆ TUప�లక;
�³కల; 9Eయ	చుం(ెను. 3333 అంతట పరలkకమందు ఇం��క సూచన కనబ(ెను.
ఇ��%� PQఱÃ" మ}ఘటసరuమ	; �x"�I ఏడ� తలల;ను ప�� ��మ	4ల;ను
ఉం(ెను; �x" తలల]ద ఏడ� �I#§టమ	 ల;ం(ెను. 4444 �x" ��క ఆ�ాశ
నmతKమ	లలk మ�డవ ´µగమ	 (fd 9ాట-" భ�!]ద పడ9EZ2ను.
కనT:ౖయ	న` ఆ ZీN � కన%ాTE, ఆ�� h�వ�ను !ం%S9Eయవలsన" ఆ
ఘటసరuమ	 ZీN � PQదుట "ల;చుం(ెను. 5555 సమసN  జనమ	లను
ఇనుపదండమ	�� ఏలT:ౖయ	న` ±క మగh�వ�ను ఆ�� కన%ా, ఆ��
h�వ� �ేవ�"±దwక;ను ఆయన Zిం}సనమ	TUదwక;ను ��"��బ(ెను. 6666 ఆ
ZీN � అరణ�మ	నక; �ా#S��PQను; అచdట 9ారF 9:P�"` #?ండ�వందల అరFవ��
��నమ	ల; ఆ��ను ��Ìింపవలsన" �ేవ�(x��క; ఒక సÍలమ	
ZిదzపరAయ	ం�ెను. 7777 అంతట పరలkకమందు య	దzమ	 జ#S%?ను. !ఖ�
P�ల;ను అత" దూతల;ను ఆ ఘటసరuమ	�� య	దzమ	 �ేయవలsన"
య	ండ%ా 8888 ఆ ఘటసరuమ	ను �x" దూతల;ను య	దzమ	 �ేZి#S %ా" %?ల;వ



ల�క��P#S గనుక పరలkకమందు 9ా#S�Iక సÍలమ	 ల�క��PQను. 9999 �ా%ా
సర�లkకమ	ను ¹స ప�చుdచు, అప9ా��య"య	 ¯ా�xన"య	 1LరFగల
ఆ��సరu���న ఆ మ} ఘటసరuమ	 పడ�ోKయబ(ెను. అ�� భ�!]ద పడ
�ోKయబ(ెను; �x" దూతల; �x"�� కcడ పడ�ోKయబ(f#S. 10101010 మ#Sయ	 ఒక %tపu
స�రమ	 పరలkక మందు ఈల�గ	 �ెప�ట Vంట-"#ాJKంబగళØ6  మన
�ేవ�"PQదుట మన స�దరFల]ద TEరమ	 ¹ప�9ా(ైన అప9ా��
పడ�ోKయబ(f య	Tx`డ� గనుక ఇప�డ� రmణయ	 శ�INయ	 #ాజ�మ	ను మన
�ేవ�" 9ాPQను; ఇప�డ� అ¥��ారమ	 ఆయన �×\సుN �xPQను. 11111111 9ారF %tఱÃ1ిల6
రకNమ	ను బట-Cయ	, �x!Adన ¯ాm� మ	నుబట-Cయ	 9ా""
జPంAయ	Tx`రF %ా", మరణమ	 వరక; తమ �Kా ణమ	లను 1LK!ంAన 9ారF
�ారF. 12121212 అందు�ేత పరలkకమ�, పరలkక"9ాసుల�#ా, ఉతq ©̈ంచు(f; భ�],
సమ	దKమ�, ]క; శ\మ; అప9ా�� తనక; సమయమ	 ��ం�ె�¤ అ" �ె>Zి��"
బహÑ �Å\ ధమ	 గల9ా(ై ]±దwక; ��%S 13131313 ఆ ఘటసరuమ	 �xను భ�!]ద
పడ�ోKయబ(f య	ండ�ట చూA, ఆ మగh�వ�ను క"న ZీN �" ©̈ంZిం �ెను; 14141414
అందువలన ఆ�� అరణ�మ	లk ఉన` తన �bట-�I ఎగ	రFనటB6  %tపu ప�f#ాà
#?క�ల; #?ండ� ఆ��క; ఇయ�బ(ెను. అచdట ఆ సరuమ	ఖమ	ను చూడ క;ండ
ఆ�� ఒక�ాలమ	 �ాలమ	ల; అరz�ాలమ	 ��Ìిం 15151515 �ావ�న ఆ ZీN �,
పK9ాహమ	నక; ��టBC ��" ��వలsన" ఆ సరuమ	 తన T°ట-నుం(f ళØ6
న�ºపK9ాహమ	%ా ఆ�� 9:నుక 9:ళ6గ\�?�ను%ా" 16161616 భ�! ఆ ZీN ��I సహ�ా#SPQ�
తన T°రF �ెరA ఆ ఘటసరuమ	, తన T°టనుం(f గ\�I�న పK9ాహమ	ను
!ం%S9EZ2ను. 17171717 అందు�ేత ఆ ఘటసరuమ	 ఆగ\హమ	 �ెచుd��", �ేవ�"



అజ®ల; %?r��నుచు P�సునుగ�#Sd ¯ాm�!చుdచు ఉన` 9ా#?rన ఆ��
సం�xనమ	లk W ÌింAన 9ా#S�� య	దzమ	 �ేయ	ట�?r బయల;9:డ
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1111 మ#Sయ	 ప�� ��మ	4ల;ను ఏడ� తలల;ను గల ±క కc\ రమృగమ	
సమ	దKమ	లkనుం(f 12ౖ�I వచుdట చూAJ". �x" ��మ	4ల]ద ప��
�I#§టమ	ల;ను �x" తలల]ద �ేవదూషణకర���న 1LళØ6 ను ఉం(ెను. 2222 TEను
చూAన ఆ మృగమ	 AరFతప�>" ��>య	ం(ెను. �x" �ాదమ	ల;
ఎల;గ	బంట- �ాదమ	లవంట-V, �x" T°రF Zింహప�T°రFవంట-��, �x"�I ఆ
ఘటసరuమ	 తన బలమ	ను తన Zిం}సనమ	ను %tపu అ¥��ారమ	ను
ఇ�ెdను. 3333 �x" తలలలk ఒక�x"�I �xవ��ెబË త%S>నటBC ం(ెను; అP�ే ఆ
�xవ��ెబË మ�"��PQను గనుక భ�జనులందరF మృగమ	 9:ంట 9:ళØåచు
ఆశdర�పడ�చుం(f#S. 4444 ఆ మృగమ	నక; అ¥��ార!Adనందున 9ారF ఘటసరu
మ	నక; నమ¯ా�రమ	�ేZి#S. మ#Sయ	 9ారFఈ మృగ మ	�� ¯ాట- PQవడ�?
�x"�� య	దzమ	 �ేయగల 9ా(ెవడ�? అ" �ెప���నుచు ఆ మృగమ	నక;
నమ¯ా� రమ	�ేZి#S. 5555 డంబప� మ�టలను �ేవదూషణలను పల;క; ఒక T°రF
�x"�I ఇయ� బ(ెను. మ#Sయ	 నల;వ��#?ండ� T:లల; తన �ార�మ	 జరFప
న¥��ారమ	 �x"�I ఏ#ాu టµPQను 6666 గనుక �ేవ�" దూÌించుటక;ను, ఆయన
Txమమ	ను, ఆయన గ	(xరమ	ను, పరలkక"9ాసులను దూÌించుటక;ను అ��
తన T°రF �ెర�ెను. 7777 మ#Sయ	 ప#S�దుz ల�� య	దzమ	�ేయను 9ా#S"
జPంపను �x"�I అ¥��ార!య�బ(ెను. పKJ వంశమ	]దను పKJ పKజ]దను



ఆ య� ´µషల; మ�టల�డ�9ా#S]దను పKJ జనమ	]దను అ¥��ారమ	
�x"�Iయ�బ(ెను. 8888 భ�" 9ాసులందరFను, అన%ా జగదుతuJN  nదల;��"
వ¥�ంప బ(fయ	న` %tఱÃ1ిల6 ±క� yవగ\ంథమందు ఎవ#S 1LరF 9Kా యబడల��ో
9ారF, ఆ మృగమ	నక; నమ¯ా�రమ	 �ేయ	దురF. 9999 ఎవ(ైనను �ెVగల9ా(ై�ే
Vనును %ాక; 10101010 ఎవ(ైనను �ెరపటCవలsన" య	న`PQడల 9ాడ� �ెరలk"�I
��వ�ను, ఎవ(ైనను ఖడ¶ మ	�ేత చం1ినPQడల 9ాడ� ఖడ¶ మ	�ేత
చంపబడవలsను; ఈ Vషయమ	లk ప#S�దుz ల ఓరFuను VWా�సమ	ను
కనబడ�ను. 11111111 మ#Sయ	 భ�!లkనుం(f మ#S±క కc\ రమృగమ	 12ౖ�Iవచుdట
చూAJ". %tఱÃ1ిల6  ��మ	4వంట- #?ండ� ��మ	4ల; �x"క;ం(ెను; అ��
ఘటసరuమ	వలs మ�టల�డ� చుం(ెను; 12121212 అ�� ఆ nదట-
కc\ రమృగమ	నక;న` అ¥� �ారప� �ేషCల"`య	 �x"PQదుట �ేయ	చున`��;
మ#Sయ	 �xవ��ెబËత%S> బµగ	ప(fయ	న` ఆ nదట- మృగమ	నక;
భ�!య	 �x"లk "వZించు9ాం 13131313 అ�� ఆ�ాశమ	నుం(f భ�!�I
మనుషp�లPQదుట అ%S` ��%SవచుdనటBC %ా %tపu సూచనల; �ేయ	చున`��. 14141414
కJN  �ెబË J"య	 బK���Iన PÀ కc\ రమృగమ	నక; పKJమను �ేయవలsన" అ��
భ�"9ాసుల�� �ెప�చు, ఆ మృగమ	 ఎదుట �ేయ	టక; తన�Iయ�బ(fన
సూచనలవలన భ�"9ాసులను ¹సప�చుdచున`��. 15151515 మ#Sయ	 ఆ
మృగమ	±క� పKJమ మ�టల�డ�నటB6 ను, ఆ మృగమ	 ±క� పKJమక;
నమ¯ా�రమ	 �ేయ" 9ా#S" హతమ	 �ేయ	నటB6 ను, ఆ మృగమ	±క�
పKJమక; �Kా ణ !చుdట�?r �x"�I అ¥��ారమ	 ఇయ�బ(ెను. 16161616 �ా%ా
����w9ారF%ా" %tపu9ారF%ా", ధ"క;ల;%ా" ద#SదుK ల;%ా", స�తంతpK ల;%ా"



�xసుల;%ా", అందరFను తమ క;(f�ేJ]దT:ౖనను తమ TUపట-యం�ైనను
మ	దK 9EPంచు��నునటB6 ను, 17171717 ఆ మ	దK, అన%ా ఆ మృగమ	 1L#?rనను �x"
1L#Sట- సంఖ�PQ�నను గల9ాడ� తపu, క\య Vక\యమ	ల; �ేయ	టక; మ#S
PQవ"�I" అ¥��ారమ	 ల�క;ండ�నటB6 ను అ�� 9ా#S" బలవంతమ	 �ేయ	
చున`��. 18181818 బ	��z గల9ాడ� మృగమ	±క� సంఖ�ను లs�I�ంప"మ	4; అ��
±క మనుషp�" సంఖ�P�; ఆ సంఖ� ఆరFవందల అరFవ�� య�రF; ఇందులk
జj® నమ	 కలదు.
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1111 మ#Sయ	 TEను చూడ%ా, ఇ��%�, ఆ %tఱÃ1ిల6  Zీãను పర�తమ	]ద
"ల;వబ(fయ	ం(ెను. ఆయన Txమమ	ను ఆయన తం(fK Txమమ	ను
TUసళ6యందు >üంపబ(fయ	న` నూట నల;వ�� Txల;గ	 9Eలమం�� ఆయన��
కcడ ఉం(f#S. 2222 మ#Sయ	 V¯ాN ర���న జలమ	ల ధ�"��ను %tపu ఉరFమ	
ధ�"��ను సమ�న���న ±క శబwమ	 పరలkకమ	లkనుం(f #ా%ా Vంట-". TEను
V"న ఆ శబwమ	 �ణల; 9ాPంచుచున` 9:ౖణÝక;ల Txదమ	ను ��>న��. 3333
9ారF Zిం}సనమ	 ఎదుటను, ఆ Txల;గ	 yవ�ల PQదుటను, 12దwలPQదుటను
ఒక ��\ తN  �×రNన �ాడ�చుTx`రF; భ�లkకమ	లkనుం(f ��నబ(fన ఆ నూట
నల;వ�� Txల;గ	9Eలమం�� తపu మ#S ఎవరFను ఆ �×రNన TEరFd��నజjలరF. 4444
�రF ZీN � ¯ాంగత�మ	న అపVతpK ల; �ా"9ారFను, ZీN � ¯ాంగత�మ	 ఎరFగ"
9ారFT:ౖయ	ం(f, %tఱÃ1ిల6  ఎక�(f�I ��వ�T° అక�(f�?ల6  ఆయనను
9:ంబ(fంతpరF;�రF �ేవ�" ��రక;ను %tఱÃ  1ిల6 ��రక;ను పKథమఫలమ	%ా



ఉండ�ట�?r మనుషp�లలkనుం(f ��నబ(fన9ారF. 5555 �#ST°ట ఏ అబదzమ	ను
కనబడల�దు; �రF అ"ందు�ల;. 6666 అప�డ� మ#S±క దూతను చూAJ".
అతడ� భ�"9ాసులక;, అన%ా పKJ జనమ	నక;ను పKJ వంశ మ	నక;ను ఆ
య� ´µషల; మ�టల�డ�9ా#S�I" పKJ పKజక;ను పKకట-ంచునటB6  "త�సు9ారN J 7777
అతడ�]రF �ేవ�"�I భయప(f ఆయనను మ ©̈మపరచు(f; ఆయన
¬రFu¬రFd గ(fయ వ�ెdను గనుక ఆ�ాశమ	ను భ�!" సమ	దKమ	ను
జల¥xరలను కల;గజ³Zిన 9ా"�³ నమ¯ా�ర 8888 9E#tక దూత, అన%ా #?ండవ దూత
అత" 9:ంబ(f వAd¹��ేKకమ	�� కc(fన తన వ���xర మద�మ	ను
సమసN  జనమ	లక; �xK %SంAన PÀ మ} బబ	లkను కc>��PQను
కc>��PQను అ" �ె12uను. 9999 మ#Sయ	 9E#tక దూత, అన%ా మ�డవ దూత �#S
9:ంబ(f వAd %tపu స�రమ	�� ఈల�గ	 �ె12uను ఆ కc\ రమృగమ	నక; %ా"
�x" పKJమక; %ా" PQవ(ైనను నమ¯ా�రమ	�ేZి, తన TUసట-యం�ే! �ేJ
]దTE! ఆ మ	దK 9EPంచు��"నPQడల 10101010 ఏ!య	 కలపబడక;ండ �ేవ�"
ఉగ\త�ాతKలk ��యబ(fన �ేవ�" �Åపమను మద�మ	ను 9ాడ� �xK గ	ను.
ప#S�దz  దూతల PQదుటను %tఱÃ1ిల6  PQదుటను అ%S`గంధకమ	ల�ేత 9ాడ�
బµ¥�ంపబడ�ను. 11111111 9ా#S బµధసంబంధ���న ��గ య	గయ	గమ	ల; ల�చును; ఆ
కc\ రమృగమ	నక; %ా" �x" పKJమక; %ా" నమ¯ా�రమ	�ేయ	9ారFను, �x"
1LరFగల మ	దK ఎవ(ైనను 9EPంచు��"నPQడల 9ాడ�ను #ాJKంబగళØ6
T:మ4��ల�"9ా#?r య	ందురF. 12121212 �ేవ�" ఆజ®లను P�సునుగ�#Sdన
VWా�సమ	ను %?r��నుచున` ప#S�దుz ల ఓరFu ఇందులk కనబడ�ను. 13131313 అంతట
ఇపuట-నుం(f పKభ	వ�నందు మృJTUందు మృతpల; ధను�ల" 9Kా య	మ"



పరలkకమ	నుం(f ±క స�రమ	 �ెపu%ా Vంట-". "జ�¤; 9ారF తమ
పKయ�సమ	ల; మ�" VW\ా ంJ ��ందుదుం 14141414 మ#Sయ	 TEను చూడ%ా, ఇ��%�
�ెల6 " �¤ఘమ	 కనప(ెను. మనుష�క;మ�రF" ��>న ±కడ� ఆ
�¤ఘమ	]ద ఆZీను(ైయ	ం(ెను ఆయన hరసుq]ద సువరÞ�I#§టమ	ను,
�ేJలk 9ా(fగల ��డవ>య	 ఉం(ెను. 15151515 అప�డ� మ#S±క దూత
�ే9ాలయమ	లkనుం(f 9:డ>వAd భ�! 12ౖరFపం(f య	న`��, �Åత�ాలమ	
వAdన��,  ��డవ>12ట-C  �Åయ	మ" %tపu స�రమ	�� ఆ �¤ఘమ	]ద
ఆZీను(ైయ	న 16161616 �¤ఘమ	]ద ఆZీను(ై య	న`9ాడ� తన ��డవ>
భ�!]ద 9Eయ%ా భ�! 12ౖరF �Åయబ(ెను. 17171717 ఇం��క దూత
పరలkకమ	నందున` ఆలయమ	లkనుం(f 9:డ>వ�ెdను; ఇత" ±దwను
9ా(fగల ��డవ> య	ం(ెను. 18181818 మ#S±కదూత బ>1ీఠమ	నుం(f 9:డ>
వ�ెdను. ఇతడ� అ%S`]ద అ¥��ారమ	 TUం��న9ాడ�; ఇతడ� 9ా(fPQ�న
��డవ>గల9ా"" %tపu స�రమ	�� 1ి>Aభ�!]ద ఉన` �xK mపండ�6
ప#Sపక����నV; 9ా(fPQ�న  ��డవ>12ట-C  �x" %?లల; �Åయ	మ" �ె12uను. 19191919
�ా%ా ఆ దూత తన ��డవ> భ�!]ద 9EZి భ�!]దనున` �xK mపండ6 ను
�ÅZి, �ేవ�" �Åపమను �xK mల 12దw  �¾ట-Cలk 9EZ2ను 20202020 ఆ �xK mల�¾ట-C
పటCణమ	నక; 9:ల;పట �¾K క�బ(ెను; నూరF �Åసుల దూరమ	 గ	ఱÃమ	ల
కæçåమ	మటBC క; �xK mల �¾ట-Cలkనుం(f రకNమ	 పKవ ©̈ం�ెను.
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1111 మ#Sయ	 ఆశdర����న మ#S±క %tపu సూచన పరలkకమందు చూAJ".



అ�ేమన%ా, ఏడ� �ెగ	ళØ6  �ేత పటBC ��"య	న` P�డ�గ	రF దూతల;. ఇ9E
కడవ#S �ెగ	ళØ6 ; �ట-�� �ేవ�" �Åపమ	 సమ�పNమ�PQను. 2222 మ#Sయ	 అ%S`��
క>Zియ	న` స�ట-కప� సమ	దKమ	 వంట-�� ఒకట- TEను చూAJ". ఆ
కc\ రమృగమ	నక;ను �x" పKJమక;ను �x" 1LరFగల సంఖ�క;ను లkబడక
9ాట-" జPంAన9ారF �ేవ�" �ణల;గల9ా#?r, ఆ స�ట-కప� సమ	దKమ	TUదw
">Aయ	ండ�ట చూAJ". 3333 9ారF పKభ	9ా, �ే9ా, స#ా�¥��ా#§,  �I\యల;
ఘన���నV, ఆశdర����నV; య	గమ	లక; #ాజj,  మ�ర¶మ	ల;
Tx�యమ	ల;ను సత�మ	ల;T:ౖ య	న`V; 4444 పKభ	9ా, వ� మ�తKమ	
పVతpK డవ�, క; భయపడ" 9ా(ెవడ�?  Txమమ	ను
మ ©̈మపరచ"9ా(ెవడ�?  Tx�యVధుల; పKత�mపరచబ(fనV గనుక
జనమ	లందరF వAd  స"`¥�" నమ¯ా�రమ	�ేZ2దర" �ెప�చు, �ేవ�"
�xసుడగ	 ¹ÌL �×రNనయ	 %tఱÃ1ిల6  �×రNనయ	 �ాడ�చుTx`రF. 5555 అటBతరF9ాత
TEను చూడ%ా, ¯ాm�ప� గ	(xర సంబంధ���న ఆలయమ	 పరలkకమందు
�ెరవబ(ెను. 6666 ఏడ� �ెగ	ళØ6  �ేత పటBC ��"య	న` ఆ P�డ�గ	రF దూతల;,
"ర4లమ	ను పK�ాశమ�నమ	T:ౖన #ాJ"3 ధ#Sంచు ��", #tమ	4ల]ద బం%ారF
దట«Cల; కటBC ��"న9ా#?r ఆ ఆలయమ	లkనుం(f 9:ల;ప>�I వAd#S. 7777 అప�(x
Txల;గ	 yవ�లలk ఒక yV, య	గయ	గమ	ల; yVంచు �ేవ�" �Åపమ	��
"ం(fయ	న` P�డ� బం%ారF �ాతKలను ఆ P�డ�గ	రF దూతల �I�ెdను. 8888
అంతట �ేవ�" మ ©̈మనుం(fయ	 ఆయన శ�INనుం(fయ	 వAdన ��గ��
ఆలయమ	 "ంపబ(fనందున ఆ P�డ�గ	రF దూతల±దw ఉన` P�డ� �ెగ	ళØ6
సమ�1ిNయగ	వరక; ఆలయమందు ఎవ
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1111 మ#Sయ	]రF ��P �ేవ�" �Åపమ	�� "ం(fన ఆ P�డ� �ాతKలను
భ�!]ద క;మ4#Sంచుడ" ఆలయ మ	లkనుం(f %tపu స�రమ	 ఆ
P�డ�గ	రF �ేవదూతల�� �ెపu%ా Vంట-". 2222 అంతట nదట- దూత 9:ల;ప>�I
వAd తన �ాతKను భ�!]ద క;మ4#Sంప%ా ఆ కc\ రమృగమ	±క�
మ	దKగల9ా#S�I" �x" పKJమక; నమ¯ా�రమ	�ేయ	9ా#S�I" బµధకర���న �ెడi
ప�ం 3333 #?ండవ దూత తన �ాతKను సమ	దKమ	లk క;మ4#Sంప%ా సమ	దKమ	
1ీనుగ రకNమ	 వంట-�xPQను. అందు వలన సమ	దKమ	లk ఉన`
yవజంతpవ�ల"`య	 చ�ెdను. 4444 మ�డవ దూత తన �ాతKను నదులలkను
జల¥xరలలkను క;మ4#Sంప%ా అV రకNమ�PQను. 5555 అప�డ� వరNమ�న
భ�త�ాలమ	లలk ఉండ� పVతpK (x, ప#S�దుz ల రకNమ	ను పKవకNల రకNమ	మ
9ారF �ా#Sdనందుక; ¬రFu¬#Sd 9ా#S�I రకNమ	 �xK గ"AdJV; 6666 �º"�I 9ారF
�ాతpK ల�. వ� ఈల�గ	 ¬రFu¬#SdJV గనుక వ� Tx�యవంతpడవ" జలమ	ల
�ేవదూత �ెపu%ా Vంట-". 7777 అందుక; అవ�ను పKభ	9ా, �ే9ా, స#ా�¥��ా#§, 
¬రFuల; సత�మ	ల;ను Tx�యమ	ల;T:ౖ య	న`వ" బ>1ీఠమ	 �ెప�ట
Vంట-". 8888 Txల;గవ దూత తన �ాతKను సూరF�"]ద క;మ4 #Sంప%ా
మనుషp�లను అ%S`�� �ాల;dటక; సూరF�"�I అ¥��ారమ	 ఇయ�బ(ెను. 9999 �ా%ా
మనుషp�ల; ¬వK���న 9E(f!�� �ా>��P, PÀ �ెగ	ళ6]ద అ¥��ారమ	గల
�ేవ�" Txమమ	ను దూÌింA#S %ా", ఆయనను మ ©̈మ పరచునటB6  9ారF
మ�రFమనసుq ��ం��న9ారF�ారF. 10101010 అPదవ దూత తన �ాతKను ఆ



కc\ రమృగమ	 ±క� Zిం}సనమ	]ద క;మ4#Sంప%ా, �x" #ాజ�మ	 *కట-
క��4ను; మనుషp�ల; తమక; క>%Sన 9Eదననుబట-C  తమ Txల;కల; కరచు�� 11111111
తమక; క>%Sన 9Eదనలను బట-Cయ	 ప�ండ6 ను బట-Cయ	 పరలkకమందున`
�ేవ�" దూÌింA#S %ా" తమ �I\యలను మ�" మ�రF మనసుq ��ం��న9ారF
�ారF. 12121212 ఆరవ దూత తన �ాతKను య�ఫKట«సు అను మ}న��]ద
క;మ4#Sంప%ా త�రFuనుం(f వచుd #ాàలక; మ�ర¶మ	 Zిదzపరచబడ�నటB6  �x"
ళØ6  PQం(f ��PQను. 13131313 మ#Sయ	 ఆ ఘటసరuమ	 T°ట నుం(fయ	
కc\ రమృగమ	 T°టనుం(fయ	 అబదz  పKవకN T°టనుం(fయ	 కపuలవంట- మ�డ�
అపV�xK త4ల; బయల;9:డల%ా చూAJ". 14141414 అV సూచనల; �ేయ	నట-C
దయ�మ	ల ఆత4ల�; అV స#ా�¥��ా#SPQ�న �ేవ�" మ}��నమ	న జరFగ	
య	దzమ	నక; లkకమంతట ఉన` #ాàలను ��గ	�ేయవలsన" 9ా#S±దwక;
బయల; 9:È6  15151515 ¼̈áK´µషలk }ñ  ��%S�ోw నను �bటBక; 9ా#S" ��గ	�ేZ2ను. 16161616
ఇ��%� TEను �ొంగవలs వచుdచుTx`ను; �xను ��గంబరFడ�%ా
సంచ#Sంచుచున`ందున జనుల; తన ��సnలను చూతp#³¹ అ" ��లక;వ%ా
ఉం(f తన వసN �మ	 �ా�ాడ� ��ను9ాడ� ధను�డ�. 17171717 ఏడవ దూత తన �ాతKను
9ాయ	మండలమ	]ద క;మ4#Sంప%ాసమ�పN���నద" �ెప�చున`±క %tపu
స�రమ	 గ#ా»లయమ	లk ఉన` Zిం}సనమ	 నుం(f వ�ెdను. 18181818 అప�డ�
��రFప�ల;ను ధ�నుల;ను ఉరFమ	ల;ను ప�టMCను, 12దw  భ�కంపమ	ను క>%?ను.
మనుషp�ల; భ�!]ద ప�ట-Cన�� nదల;��" అట-C  మ}భ�కంపమ	
కల;గల�దు, అ�� అంత %t 19191919 పKZిదz���న మ}పటCణమ	 మ�డ�
´µగమ	ల�PQను, అన�జనుల పటCణమ	ల; కc>��PQను, తన ¬mణ���న



ఉగ\తయను మద�మ	గల �ాతKను మ} బబ	లkనునక; ఇయ�వలsన" �x""
�ేవ�" సమ	ఖమందు జj® పకమ	 �ేZి#S. 20202020 పKJ �º�పమ	 �ా#S��PQను,
పర�తమ	ల; కనబడక ��PQను. 21212121 అP�ేZి మణ	గ	ల బరFవ�గల
12దwవడగండ�6  ఆ�ాశమ	 నుం(f మనుషp�ల]ద ప(ెను; ఆ వడగండ6  �ెబË
!�I�> %tపu�ైనందున మనుషp�ల; ఆ �ెబËనుబట-C  �ేవ�" దూÌింA#S.
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1111 ఆ P�డ� �ాతKలను పటBC ��"య	న` P�డ�గ	రF�ేవదూతలలk ఒకడ�వAd
Tx�� మ�టల�డ�చు ఈల�గ	 �ె12uను. Vక�(f�I రమ	4, V¯ాN ర జలమ	ల]ద
కcరFdన` మ}9Eశ�క; �ేయబడ� ¬రFu క; కనుపర�ె దను; 2222 భ�#ాàల;
ఆ���� వ��చ#SంA#S, భ�"9ాసుల; ఆ�� వ���xర మద�మ	లk మతpN లsౖ#S. 3333
అప�డతడ� ఆత4వ�డT:ౖన నను` అరణ�మ	నక; ��"��%ా, �ేవ దూషణ
Txమమ	ల�� "ండ���", P�డ� తలల;ను ప�� ��మ	4ల;నుగల ఎఱÃ"
మృగమ	]ద కcరFdం(fన ±క ZీN �" చూAJ" 4444 ఆ ZీN � ధూమÖరకNవరÞమ	గల
వసN �మ	 ధ#Sంచు��", బం%ారమ	��ను రత`మ	ల��ను మ	త�మ	ల��ను
అలంక#Sంపబ(fన�ై, ఏహ����న �ార�మ	ల��ను �xను �ేయ	చున`
వ���xరసంబంధ���న అపVతK�ార�మ	ల��ను "ం(fన ±క సువరÞ �ాతKను
తన�ేత పటBC ��"య	ం(ెను. 5555 �x" TUసట �x" 1LరF ఈల�గ	
9Kా యబ(fయ	ం(ెనుమర4మ	, 9Eశ�లక;ను భ�!లk" ఏహ����న9ాట-�I"
త>6PQ�న మ} బబ	లkను. 6666 మ#Sయ	 ఆ ZీN � ప#S�దుz ల రకNమ	�ేతను,
P�సు±క� హత¯ా{ల రకNమ	�ేతను మJN>6య	ండ�ట చూAJ". TEను



�x" చూA బహÑ%ా ఆశdర�పడ%ా 7777 ఆ దూత Tx�� ఇట6 T:ను9Eల
ఆశdర�ప(fJV? PÀ ZీN �"గ�#Sdన మర4మ	ను, ఏడ� తలల;ను ప��
��మ	4ల;ను గ>%S �x" ¹య	చున` కc\ రమృగమ	నుగ�#Sdన మర4మ	ను
TEను క; �ె>12దను. 8888 వ� చూAన ఆ మృగమ	 ఉం(ెను %ా" Pప�డ�
ల�దు; అP�ే అ�� అ%ాధ జలమ	లkనుం(f 12ౖ�I వచుdటక;ను Txశనమ	నక;
��వ�టక;ను Zిదzమ	%ా ఉన`��. భ�"9ాసులలk జగ దుతuJN  nదల;��"
yవగ\ంథమందు ఎవ#S 1LరF 9Kా యబడల��ో 9ారF, ఆ మృగమ	ం(ెను %ా"
Pప�డ� ల�దు అP�ే మ	ందుక; వచుdనన` సంగJ �ె>Zి��"
అశdర�పడ�దురF. 9999 ఇందులk జj® నమ	గల మనసుq కనబడ�ను. ఆ P�డ�
తలల; ఆ ZీN � కcరFdన` P�డ� ��ండల;; 10101010 మ#Sయ	 ఏడ�గ	రF #ాàల; కలరF;
అPదుగ	రF కc>��P#S, ఒకడ�Tx`డ�, కడమ9ాడ� ఇంకను #ాల�దు,
వAdనప�డ� అతడ� ��ం�ెమ	 �ాలమ	ండవలsను. 11111111 ఉం(fన��య	 ఇప�డ�
ల�"��య	T:ౖన PÀ కc\ రమృగమ	 ఆ P�డ�గ	#S�� �ాటB ఒకడ�T:ౖయ	ం(f, �xTE
PQ"!దవ #ాజగ	చు Txశనమ	నక; ��వ�ను. 12121212 వ� చూAన ఆ ప��
��మ	4ల; ప��మం�� #ాàల;. 9ా#S��వరక; #ాజ�మ	ను ��ందల�దు %ా"
±కగ(fయ కc\ రమృగమ	��కcడ #ాàలవలs అ¥��ారమ	 ��ందుదురF. 13131313
�రF ఏ�ా��Kా యమ	గల9ా#?r తమ బలమ	ను అ¥��ారమ	ను ఆ మృగమ	నక;
అపu%SంతpరF. 14141414 �రF %tఱÃ1ిల6 �� య	దzమ	 �ేతpరF %ా", %tఱÃ1ిల6  పKభ	వ�లక;
పKభ	వ�ను #ాàలక; #ాàT:ౖ య	న`ందునను, తన��కcడ ఉం(fన9ారF
1ిల;వబ(fన9ా#?r, P�రuరచ బ(fన9ా#?r, నమ4క���న9ా#?r య	న`ందునను,
ఆయన ఆ #ాàలను జPంచును. 15151515 మ#Sయ	 ఆ దూత Tx�� ఈల�గ	



�ె12uనుఆ 9Eశ� కcరFdన`�bట వ� చూAన జలమ	ల; పKజలను,
జనసమ�హమ	లను, జన మ	లను, ఆ య� ´µషల; మ�టల�డ�9ా#S"
సూAంచును. 16161616 వ� ఆ ప�� ��మ	4ల;గల ఆ మృగమ	ను చూAJ9E, 9ారF ఆ
9Eశ�ను �ే�ÌింA, �x"" ��క;� ల�"�x"%ాను ��గంబ#S%ాను �ేZి, �x"
మ�ంసమ	 భ�fంA అ%S`�ేత �x"" బÐJN %ా �ా>d9EతpరF. 17171717 �ేవ�" మ�టల;
T:ర9EరFవరక; 9ారF ఏ�ా��Kా యమ	గల9ా#?r తమ #ాజ�మ	ను ఆ మృగమ	నక;
అపu%Sంచుటవలన తన సంకలuమ	 ��న¯ా%SంచునటB6  �ేవ�డ� 9ా#S�I బ	��z
ప�ట-C ం�ెను. 18181818 మ#Sయ	 వ� చూAన ఆ ZీN � భ�#ాàలTEల; ఆ మ}పటCణ�¤.
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1111 అటBతరF9ాత మ}¥��ారమ	గల 9E#tక దూత పరలkకమ	నుం(f ��%Sవచుdట
చూAJ". అత" మ ©̈మ�ేత భ�! పK�ాhం�ెను. 2222 అతడ� %tపu స�రమ	��
అర»ట-ంA Pట6 T:నుమ}బబ	లkను కc>��PQను కc>��PQను. అ��
దయ�మ	లక; "9ాససÍలమ	ను, పKJ అపV�xK త4క; ఉ"�IపటBC ను,
అపVతKమ	ను అసహ�మ	T:ౖన 3333 ఏలయన%ా సమసN���న జనమ	ల;
¹��ేKకమ	�� కc(fన �x" వ���xర మద�మ	ను �xK %S ప(f��P#S,
భ�#ాàల; �x"�� వ��చ#SంA#S, భ�లkకమంద> వరNక;ల; �x"
సుఖ´¢గమ	లవలన ధనవంతpలsౖ#S. 4444 మ#Sయ	 ఇం��క స�రమ	
పరలkకమ	లkనుం(f ఈల�గ	 �ెపu%ా Vంట-"Tx పKజల�#ా, ]రF �x"
�ాపమ	లలk �ా>9ారF�ాక;ండ�నటB6 ను, �x" �ెగ	ళ6లk ఏ��య	 ]క;
�Kా 1ిN ంపక;ండ�నటB6 ను �x"" V(fAరం(f. 5555 �x" �ాపమ	ల;



ఆ�ాశమ	నంటBచున`V, �x" TEరమ	లను �ేవ�డ� జj® పకమ	
�ేZి��"య	Tx`డ�. 6666 అ�� PAdనపK�ారమ	 �x"�I ఇయ	�(f; �x" �I\యల
��ప�న �x"�I #?ట-C ంప� �ేయ	(f; అ�� క>1ిన �ాతKలk �x"��రక; #?ండంతల;
క>1ి 12టBC (f. 7777 అ�� TEను #ాణÝ"%ా కcరFdండ��xనను, TEను Vధవ#ాలను
�ాను, దుఃఖమ	 చూడTE చూడన" తన మనసుqలk అను��T:ను గనుక, అ��
తను`�xను ఎంత%ా %tపu�ేZి��" సుఖ ´¢గమ	లను అనుభ 8888 అందు�ేత ఒక�
��నమ	నTE �x" �ెగ	ళØ6 , అన%ా మరణమ	ను దుఃఖమ	ను కరవ�ను వచుdను;
�x"�I ¬రFu¬రFdచున` �ేవ�(ైన పKభ	వ� బ>షp¡ డ� గనుక అ�� అ%S`�ేత

బÐJN %ా �ా>d9E¸ 9999 �x"�� వ���xరమ	�ేZి సుఖ´¢గమ	లను అనుభVంAన
భ�#ాàల; �x" బµధ చూA భయ� �\ా ంతpలsౖ దూరమ	న "ల;వబ(f �x"
దహనధూమమ	ను చూచునప�డ� 10101010 �x" Vషయ��� #tమ	4 ��టBC ��నుచు

ఏడ�dచు--అã�, అã�, బబ	లkను మ}పటCణమ�, బల���న పటCణమ�, ఒక�
గ(fయలkTE క; ¬రFuవ�ెdను గ�x అ" �ెప���ందురF. 11111111 లkకమ	లk"
వరNక;ల;ను, ఆ పటCణమ	ను చూA P�డ�dచు, తమ సరక;లను, అన%ా
బం%ారF 9:ం(f రత`మ	ల; మ	త�మ	ల; సన`ప� Txర బటCల; ఊ�x
రంగ	బటCల; పటBC బటCల; రకNవరÞప�బటCల; nదలsౖన సరక;లను, 12121212 పKJVధ���న
దబËమ�Ö నును పKJ Vధ���న దంతప� వసుN వ�లను, !�I�> Vల;వగల కఱÃ
PతN(f Pనుమ	 చల;వ#ాళØ6  nదలsౖన9ాట-�� �ేయబ(fన పKJVధ���న
వసుN వ�లను, 13131313 �x>d"�ెక� ఓమమ	 ధూపదKవ�మ	ల; అతN రF ¯ాంబµK ణÝ
�xK �Ôరసమ	 నూT: ��తN"1ిం(f %�దుమల; ప�వ�ల; %tఱÃల; nదలగ	
9ాట-", గ	ఱÃమ	లను రథమ	లను �xసులను మనుషp�ల �Kా ణమ	లను



ఇక]దట ఎవడ�ను ��నడ�; 14141414  �Kా ణమ	నక; ఇషC���న ఫలమ	ల; "ను`
V(fA��PQను, రFచ� ���నవ"`య	 ��వ����నవ"`య	 క; �ొరకక;ండ
నhంA ��PనV, అV Pక]దట కనబడTE కనబడవ" �ెప� ��నుచు,
�x"గ�#Sd దుఃఖపడ�దురF. 15151515 ఆ పటCణమ	�ేత ధనవంతpలsౖన PÀ సరక;ల
వరNక;ల; ఏడ�dచు దుఃఖపడ�చు 16161616 అã�, అã�, సన`ప� TxరబటCలను
ధూమÖరకN వరÞప� వసN �మ	లను ధ#Sంచు��", బం%ారమ	��ను రత`మ	ల��ను
మ	త�మ	ల��ను అలంక#Sంపబ(fన మ}పటCణమ�, Pంత ఐశ�ర�మ	 17171717 పKJ
TxVక;డ�ను, ఎక�(f�?rనను సబ	రF�ేయ	 పKJ9ాడ�ను, ఓడ9ారFను,
సమ	దKమ	]ద ప"�ేZి yవనమ	�ేయ	 9ారందరFను దూరమ	%ా ">A �x"
దహన ధూమమ	ను చూA 18181818 ఈ మ}పటCణమ	�� సమ�న���న�ే�� అ"
�ెప���నుచు �³కల;9EZి 19191919 తమ తలల]ద దుమ	4��Zి ��" P�డ�dచు
దుఃüంచుచు అã�, అã�, ఆ మ}పటCణమ	; అందులk సమ	దKమ	]ద
ఓడల;గల 9ారందరF, �x"యంద> అ¥�క వ�యమ	�ేత ధనవంతpలsౖ#S; అ��
ఒక� గ(fయలk �ా(ై��PQTE అ" �ెప� ��నుచు �³కల; 9Eయ	చుం(f#S. 20202020
పరలkకమ�, ప#S�దుz  ల�#ా, అ��సNల;ల�#ా, పKవకNల�#ా, �x"గ�#Sd ఆనం
��ంచు(f, ఏలయన%ా �x"�ేత ]క; క>%Sన ¬రFuక; పKJ%ా �ేవ�డ� ఆ
పటCణమ	నక; ¬రFu ¬#Sdయ	Tx`డ�. 21212121 తరF9ాత బ>షp¡ (ైన ±క దూత
%tపu JరFగట- #ాJవంట- #ాP PQJN  సమ	దKమ	లk పడ9EZిఈల�గ	
మ}పటCణ���న బబ	లkను 9Eగమ	%ా పడ�ోKయబ(f ఇక ఎన`ట-�I"
కనబడక��వ�ను. 22222222  వరNక;ల; భ�!]ద %tపu పKభ	వ�లsౖ య	ం(f#S;
జనమ	ల"`య	  మ�యమంతKమ	ల�ేత ¹స��P#S; �ావ�న 9:ౖణÝక;ల



±క�య	, %ాయక;ల±క�య	, 1ిల6 న%�\ V ఊదు 9ా#S±క�య	 బ�రల;
ఊదు9ా#S±క�య	 శబwమ	 ఇక ఎన`డ�ను లk Vనబడదు. మ#S ఏ
hలu���న �ేయ	 h>u PQవడ�ను లk ఎంతమ�తKమ	ను కనబడడ�,
JరFగట-ధ�" Pక ఎన`డ�ను లk Vనబడదు, 23232323 �ºపప� 9:ల;గ	 లk ఇకను
పK�ాhంపTE పK�ాhంపదు, 12ం(f6  క;మ�రF" స�రమ	ను 12ం(f6 క;మ�#?N స�రమ	ను
లk ఇక ఎన`డ�ను Vనబడవ� అ" �ె12uను. 24242424 మ#Sయ	 పKవకNల
±క�య	, ప#S�దుz ల±క�య	, భ�!]ద వ¥�ంప
బ(fన9ారంద#S±క�య	 రకNమ	 ఆ పటCణమ	లk కనబ(ె నT:ను.
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1111 అటBతరF9ాత బహÑ జనులశబwమ	వంట- %tపuస�రమ	 పరలkకమందు
ఈల�గ	 �ెపu%ా Vంట-"పKభ	వ�ను సుN Jంచు(f, రmణ మ ©̈మ పK´µవమ	ల;
మన �ేవ�"�³ �ెల;6 ను; 2222 ఆయన ¬రFuల; సత�మ	ల;ను Tx�యమ	ల;T:ౖ
య	న`V; తన వ���xరమ	�� భ�లkక మ	ను �ె#S1ిన %tపu 9Eశ�క; ఆయన
¬రFu ¬#Sd తన �xసుల రకNమ	నుబట-C  �x"�I పKJదండన �ేZ2ను; మ#S
#?ండవ¯ా#S 9ారFపKభ	వ�ను సుN Jంచు(f అ"#S. 3333 ఆ పటCణప� ��గ
య	గయ	గమ	ల; 12ౖ�I ల�చుచున`��. 4444 అప�డ� ఆ PరFవ�� నల;గ	రF
12దwల;ను Txల;గ	 yవ� ల;ను ¯ా%Sలప(fఆ�¤í , పKభ	వ�ను సుN Jంచు(f అ"
�ెప�చు Zిం}సTxZీనుడగ	 �ేవ�"�I నమ¯ా�రమ	 �ేZి#S. 5555 మ#Sయ	మన
�ేవ�" �xసుల�#ా, ఆయనక; భయపడ�9ారల�#ా, ����w9ా#³! %tపu9ా#³!
]రందరF ఆయనను సుN Jంచు(f అ" �ెప�చున` ±క స�రమ	



Zిం}సనమ	TUదwనుం(f వ�ెdను. 6666 అప�డ� %tపu జన సమ�హప� శబwమ	ను,
V¯ాN ర���న జలమ	ల శబwమ	ను, బల���న ఉరFమ	ల శబwమ	ను ��>న ±క
స�రమ	స#ా�¥��ా#Sయ	 పKభ	వ�నగ	 మన �ేవ�డ� ఏల;చుTx`డ� 7777 ఆయనను
సుN Jంచు(f, %tఱÃ1ిల6  V9ా�తqవ సమయమ	 వAdన��,ఆయన ´µర�
తను`�xను Zిదz  పరచు��"య	న`��; గనుక మనమ	 సం��షప(f ఉతq ©̈ంA
ఆయనను మ ©̈మ పర�ెదమ" �ెపu%ా Vంట-". 8888 మ#Sయ	 ఆ��
ధ#Sంచు��నుటక; పK�ాశమ	ల;ను "ర4ల మ	ల;T:ౖన సన`ప� TxరబటCల;
ఆ���Iయ�బ(ెను; అV ప#S�దుz ల J�I\యల;. 9999 మ#Sయ	 అతడ� Tx��
ఈల�గ	 �ె12uను%tఱÃ1ిల6  12ం(f6 Vందుక; 1ిల;వబ(fన 9ారF ధను�ల"
9Kా య	మ	; మ#Sయ	 ఈ మ�టల; �ేవ�" య�xరÍ ���న మ�టల" Tx��
�ె12uను. 10101010 అందుక; TEను అత"�I నమ¯ా�రమ	 �ేయ	ట�?r అత" �ాదమ	ల
PQదుట ¯ా%Sలపడ%ా అతడ�వదుw  సు]. TEను ��ను, P�సునుగ�#Sdన
¯ాm�మ	 �ెప�  స�దరFల��ను సహ�xసుడ 11111111 మ#Sయ	 పరలkకమ	
�ెరFవబ(fయ	ండ�ట చూAJ". అప�(f��%�, �ెల6 " గ	ఱÃnకట- కనబ(ెను.
�x"]ద కcరFdం(fయ	న`9ాడ� నమ4క���న9ాడ�ను సత�వంతp డ�ను అను
Txమమ	 గల9ాడ�. ఆయన J"బట-C  Vమరî �ేయ	చు య	దzమ	
జ#S%SంచుచుTx`డ� 12121212 ఆయన TEతKమ	ల; అ%S`జj�ల వంట-V, ఆయన
hరసుq]ద అTEక �I#§టమ	ల;ం(ెను. 9Kా యబ(fన±క Txమమ	 ఆయనక;
కలదు, అ�� ఆయన�³%ా" మ#S ఎవ"�I" �ె>యదు; 13131313 రకN మ	లk మ	ంచబ(fన
వసN �మ	 ఆయన ధ#Sంచు��" య	ం(ెను. మ#Sయ	 �ేవ�" 9ాక�మ	 అను
Txమమ	 ఆయనక; 12టCబ(fయ	న`��. 14141414 పరలkకమందున` ZLనల; �భK���న



�ెల6 " TxరబటCల; ధ#Sంచు��" �ెల6 " గ	ఱÃమ	 లs�I� ఆయనను
9:ంబ(fంచుచుం(f#S. 15151515 జనమ	లను ��టBC ట�?r ఆయన T°టనుం(f 9ా(fగల
ఖడ¶ మ	 బయల; 9:డల; చున`��. ఆయన Pనుపదండమ	�� 9ా#S" ఏల;ను;
ఆయTE స#ా�¥��ా#Sయగ	 �ేవ�" ¬mణ���న ఉగ\త అను మద�ప��¾ట-C  �¾K క;�ను.
16161616 #ాàలక; #ాàను పKభ	వ�లక; పKభ	వ�ను అను Txమమ	 ఆయన
వసN �మ	]దను �¾డ]దను 9Kా యబ(fయ	న`��. 17171717 మ#Sయ	 ఒక దూత
సూర�ëంబమ	లk ">A య	ండ�ట చూAJ". 18181818 అతడ� %tపu శబwమ	�� ఆర»

éట-ంAరం(f, #ాàల మ�ంసమ	ను సహ¯Kా ¥�పతpల మ�ంసమ	ను బ>షp¡ ల
మ�ంసమ	ను గ	ఱÃమ	ల మ�ంసమ	ను 9ాట-]ద కcరFdండ�9ా#S
మ�ంసమ	ను, స�తం 19191919 మ#Sయ	 ఆ గ	ఱÃమ	]ద కcరFdన`9ా"��ను
ఆయన ZLన��ను య	దzమ	�ేయ	ట�?r ఆ కc\ రమృగమ	ను భ�#ాàల;ను 9ా#S
ZLనల;ను కc(fయ	ండ%ా చూAJ". 20202020 అప�(x మృగమ	ను, �x"PQదుట
సూచక �I\యల; �ేZి �x" మ	దKను 9EPంచు��"న 9ా#S" ఆ మృగప�
పKJమక; నమస�#SంAన9ా#S" ¹సపరAన ఆ అబదzపKవకNయ	, పటCబ(f
9ా#SదwరF 21212121 కడమ 9ారF గ	ఱÃమ	]ద కcరFdన` 9ా" T°టనుం(f వAdన
ఖడ¶ మ	�ేత వ¥�ంపబ(f#S; 9ా#S మ�ంసమ	ను ప{ల"`య	 కడ��ార JT:ను.

పKకటన గ\ంథమ	 20పKకటన గ\ంథమ	 20పKకటన గ\ంథమ	 20పKకటన గ\ంథమ	 20

1111 మ#Sయ	 12దwసం�?ళ6ను �ేత పటBC ��" అ%ాధమ	 ±క� �xళప��ెVగల ±క
�ేవదూత పరలkకమ	నుం(f ��%Sవచుdట చూAJ". 2222 అతడ� ఆ��సరuమ	ను,
అన%ా అప9ా��య	 ¯ా�xనును అను ఆ ఘటసరuమ	ను పటBC ��" 9:P�



సంవతqరమ	ల; 9ా"" బం¥�ంA అ%ాధమ	లk పడ9EZి, 3333 ఆ 9:P�
సంవతqరమ	ల; గడచువరక; ఇక జనమ	లను ¹సపరచక;ండ�నటB6
అ%ాధమ	ను మ�Zి �x"�I మ	దK 9EZ2ను; అటB1ిమ4ట 9ాడ� ��ం�ెమ	
�ాలమ	 V(fA 12టCబడవలsను. 4444 అంతట Zిం}సనమ	లను చూAJ";
9ాట-]ద ఆZీనులsౖ య	ండ�9ా#S�I Vమరî�ేయ	టక; అ¥��ారమ	 ఇయ�బ(ెను.
మ#Sయ	 కc\ రమృగమ	న�?rనను �x" పKJమ�?rనను నమ¯ా�రమ	�ేయ 5555 ఆ
9:P� సంవతqరమ	ల; గడచువరక; కడమ మృతpల; బKదుక ల�దు; ఇ��P�
nదట- ప�నరF�xÍ నమ	. 6666 ఈ nదట- ప�నరF�xÍ న మ	లk �ాల;గల9ారF
ధను�ల;ను ప#S�దుz ల;T:ౖ య	ందురF. ఇట-C9ా#S]ద #?ండవ మరణమ	నక;
అ¥��ారమ	ల�దు; �రF �ేవ�"�I" �×\సుN క;ను య�జక;లsౖ �×\సుN ��కcడ 9:P�
సంవతqరమ	ల; #ాజ�మ	 �ేయ	దురF. 7777 9:P� సంవతqరమ	ల; గడAన
తరF9ాత ¯ా�xను �xనున` �ెరలkనుం(f V(f1ింపబడ�ను. 8888 భ�! నల;
��శలయందుండ� జనమ	లను, లsక�క;సమ	దKప� ఇసుకవలs ఉన` %�గ	
మ�%�గ	 అను9ా#S" ¹సపరA 9ా#S" య	దzమ	నక; ��గ	�ేయ	ట�?r 9ాడ�
బయల;�ేరFను. 9999 9ారF భ�!యందంతట 9ా�1ింA, ప#S�దుz ల hëరమ	ను
1ిKయ���న పటCణమ	ను మ	టC(f9Eయ%ా పరలkకమ	లkనుం(f అ%S` ��%SవAd
9ా#S" ద ©̈ం�ెను. 10101010 9ా#S" ¹సపరAన అప9ా�� అ%S` గంధకమ	ల;గల
గ	ండమ	లk పడ9Eయబ(ెను. అచdట ఆ కc\ రమృగమ	ను అబదz  పKవకNయ	
ఉTx`రF; 9ారF య	గయ	గమ	ల; #ాJKంబగళØ6  బµ¥�ంపబడ�దురF. 11111111 మ#Sయ	
ధవళ���న మ} Zిం}సనమ	ను �x"యందు ఆZీను(ైయ	న` ±క""
చూAJ"; భ�మ���ాశమ	ల; ఆయన సమ	ఖమ	నుం(f �ా#S��PQను; 9ాట-�I



"ల;వ �bటB కనబడక��PQను. 12121212 మ#Sయ	 %tపu9ా#³! ����w9ా#³!
మృతpలsౖన9ారందరF ఆ Zిం}సనమ	 ఎదుట "ల;వబ(fయ	ండ�ట చూAJ".
అప�డ� గ\ంథమ	ల; Vపuబ(ెను; మ#Sయ	 yవగ\ంథమ	ను 9E#tక గ\ంథమ	
Vపuబ(ెను; ఆ గ\ంథమ	లయందు 9Kా యబ(fయ	న` 9ాట-"బట-C  తమ
�I\యల��ప�న మృతpల; ¬రFu ��ం��#S. 13131313 సమ	దKమ	 తనలk ఉన`
మృతpలను అపu%Sం�ెను; మరణమ	ను �ా�xళలkకమ	ను 9ాట- వశమ	ననున`
మృతpల నపu%Sం�ెను; 9ా#Sలk పKJ9ాడ� తన �I\యల ��ప�న ¬రFu��ం�ెను. 14141414
మరణమ	ను మృతpల లkకమ	ను అ%S`గ	ండమ	లk పడ9Eయబ(ెను; ఈ
అ%S`గ	ండమ	 #?ండవ మరణమ	. 15151515 ఎవ" 1L#?rనను4 yవగ\ంథమందు
9Kా యబ(fనటBC  కనబడ"PQడల 9ాడ� అ%S`గ	ండమ	లk పడ9Eయబ(ెను.

పKకటన గ\ంథమ	 21పKకటన గ\ంథమ	 21పKకటన గ\ంథమ	 21పKకటన గ\ంథమ	 21

1111 అంతట TEను ��\ తN  ఆ�ాశమ	ను ��\ తN  భ�!" చూAJ". nదట- ఆ�ాశమ	ను
nదట- భ�!య	 గJంA��PQను. సమ	దKమ	ను ఇకను ల�దు. 2222 మ#Sయ	
TEను నూతన���న PQర�షల�మ	 అను ఆ ప#S�దzపటCణమ	 తన భరN��రక;
అలంక#Sంపబ(fన 12ం(f6 క;మ�#?Nవలs Zిదzప(f పరలkకమందున` �ేవ�"
±దwనుం(f ��%S వచుdట చూAJ". 3333 అప�డ�ఇ��%� �ేవ�" "9ాసమ	
మనుషp�ల�� కcడ ఉన`��, ఆయన 9ా#S�� �ాప�ర మ	ండ�ను, 9ా#ాయన
పKజలsౖయ	ందురF, �ేవ�డ� �xTE 9ా#S �ేవ�(ైయ	ం(f 9ా#S�I ��(ైయ	ండ�ను. 4444
ఆయన 9ా#S కను`ల పKJ బµషuëందువ�ను తp(fA9Eయ	ను, మరణమ	 ఇక
ఉండదు, దుఃఖ���నను ఏ(ైuనను 9EదనPQ�నను ఇక ఉండదు, nదట-



సంగతpల; గJంA ��PQన" Zిం}సనమ	లkనుం(f వAdన %tపu స�రమ	
�ెప�ట Vంట-". 5555 అప�డ� Zిం}సTxZీను(ైయ	న`9ాడ�ఇ��%� సమసNమ	ను

నూతన���నV%ా �ేయ	చుTx`న" �ె12uను; మ#Sయ	--ఈ మ�టల;
నమ4కమ	ను "జమ	T:ౖ య	న`V గనుక 9Kా య	మ" ఆయన Tx�� �ె 6666
మ#Sయ	 ఆయన Tx�� ఇట6 T:నుసమ�పN���నV; TETE అల��య	 ఓ��గయ	,
అన%ా ఆ��య	 అంతమ	T:ౖ య	న`9ాడను; ద1ిu%tను 9ా"�I yవజలమ	ల
బ	గ¶లk" జలమ	ను TEను ఉAతమ	%ా అనుగ\ ©̈ంతpను. 7777 జPంచు9ాడ�
�ట-" స�తంJKంచు ��నును; TEనత"�I �ేవ�డT:ౖ య	ందును అతడ� Txక;
క;మ�రF(ై య	ండ�ను. 8888 1ి#S�I9ారFను, అVWా�సుల;ను, అసహÑ�ల;ను,
నరహంతక;ల;ను, వ���xరFల;ను, మ�ంJK క;ల;ను, Vగ\}#ాధక;ల;ను,
అబ��z క;లందరFను అ%S` గంధకమ	ల�� మండ� గ	ండమ	లk �ాల;��ందుదురF;
ఇ�� #?ండవ మరణమ	. 9999 అంతట ఆ కడపట- P�డ� �ెగ	ళ6�� "ం(fన P�డ�
�ాతKలను పటBC ��"య	న` P�డ�గ	రF �ేవదూతలలk ఒకడ� వAd ఇటB
రమ	4, 12ం(f6 క;మ�#?Nను, అన%ా %tఱÃ1ిల6 ±క� ´µర�ను క; చూ 10101010
ఆత4వ�డT:ౖయ	న` నను` PQతNPన %tపu పర�తమ	]���I ��"��P,
PQర�షల�మ	 అను ప#S�దz  పటCణమ	 �ేవ�" మ ©̈మగల�ై పరలkక
మందున` �ేవ�" ±దwనుం(f ��%Sవచుdట Txక; చూ12ను. 11111111 �x"యంద>
9:ల;గ	 ధగధగ ��రయ	 సూర��ాంతమ	వంట- అమ�ల� రత`మ	ను
��>య	న`��. 12121212 ఆ పటCణమ	నక; ఎతNPన %tపu �Kా �ారమ	ను పం(ెKండ�
గ	మ4మ	ల;ను ఉం(ెను; ఆ గ	మ4మ	ల±దw ప"`దwరF �ేవదూతల;ం(f#S,
ఇW\ా  P�Úయ	ల పం(ెKండ� %�తKమ	ల Txమమ	ల; ఆ గ	మ4మ	ల ]ద



9Kా యబ(fయ	న`V. 13131313 త�రFu9:ౖప�న మ�డ� గ	మ4మ	ల;, ఉతN రప�9:ౖప�న
మ�డ� గ	మ4మ	ల;, ద�fణప� 9:ౖప�న మ�డ� గ	మ4మ	ల;, పhdమప�9:ౖప�న
మ�డ� గ	మ4మ	 ల;న`V. 14141414 ఆ పటCణప� �Kా �ారమ	 పం(ెKండ�
ప�Txదుల;గల��, ఆ ప�Txదుల12ౖన%tఱÃ  1ిల6 ±క� ప"`దwరF అ��సNల;ల
పం(ెKండ� 1LరF6  కనబడ�చున`V. 15151515 ఆ పటCణమ	ను �x" గ	మ4మ	లను
�Kా �ారమ	ను ��ల;చుట�?r Tx�� మ�టల�డ� 9ా" ±దw బం%ారF ��లకఱÃ
య	ం(ెను. 16161616 ఆ పటCణమ	 చచdవ�క���న��, �x" ��డ�గ	 �x" 9:డల;u��
సమ�నమ	. అతడ� ఆ ��లకఱÃ�� పటCణమ	ను ��ల;వ%ా �x" ��లత P�డ�
వందల P�బ�� �Åసులsౖన��; �x" ��డ�గ	ను ఎతpN ను 9:డల;uను సమమ	%ా
ఉన`��. 17171717 మ#Sయ	 అతడ� �Kా �ారమ	ను ��ల;వ%ా అ�� మనుషp�" ��లత
��ప�న నూట నల;బ��Txల;గ	 మ�రలsౖన��; ఆ ��లత దూత��లతP�. 18181818 ఆ
పటCణప� �Kా �ారమ	 సూర��ాంతమ	ల�� కటCబ(ెను; పటCణమ	 స�చûమగ	
స�ట-కమ	�� సమ�న���న �దzసువరÞమ	%ా ఉన`��. 19191919 ఆ పటCణప� �Kా �ారప�
ప�Txదుల; అమ�ల����న TxTxVధ రత`మ	ల�� అలంక#Sంపబ(fయ	ం(ెను.
nదట- ప�Tx�� సూర��ాంతప�#ాP, #?ండవ�� లమ	, మ�డవ��
యమ	Tx#ాP, Txల;గవ�� పచd, 20202020 అPదవ�� 9:ౖడూర�మ	, ఆరవ�� �?ంప�,
ఏడవ�� సువరÞరత`మ	, ఎ"!దవ�� %��¤¥�కమ	, �¾!్మదవ�� ప�ష�#ాగమ	,
ప��యవ�� సువరÞల �యమ	, పద��ండవ�� పద4#ాగమ	, 21212121 �x" పం(ెKండ�
గ	మ4మ	ల; పం(ెKండ� మ	త�మ	ల;; ఒ���క గ	మ4మ	 ఒ���క మ	త�మ	��
కటCబ(fయ	న`��. పటCణప� #ాజ�¥� �దz  సువరÞమయ��� స�చû���న
స�ట-కమ	ను ��>య	న`��. 22222222 �x"లk ఏ �ే9ాలయమ	ను Txక; కనబడల�దు.



స#ా�¥� �ా#SPQ�న �ేవ�డగ	 పKభ	వ�ను %tఱÃ1ిల6 య	 �x"�I �ే9ాలయ���
య	Tx`రF. 23232323 ఆ పటCణమ	లk పK�ాhంచుట�?r సూరF�(ైనను చందుK (ైనను
�x"కక�రల�దు; �ేవ�" మ ©̈మP� �x"లk పK�ాhంచుచున`��. %tఱÃ1ిల6 P�
�x"�I �ºపమ	. 24242424 జనమ	ల; �x" 9:ల;గ	నందు సంచ#SంతpరF; భ�#ాàల;
తమ మ ©̈మను �x"లk"�I ¬Zి��"వతpN రF. 25252525 అక�డ #ాJK ల�నందున �x"
గ	మ4మ	ల; పగట-9Eళ ఏమ�తKమ	ను 9Eయబడవ�. 26262626 జనమ	ల; తమ
మ ©̈మను ఘనతను �x"లk"�I ¬Zి��" వ�ెdదరF. 27272727 %tఱÃ1ిల6 ±క�
yవగ\ంథమందు 9Kా య బ(fన9ా#³ �x"లk పK9EhంతpరF %ా" "Ìిదz���న
�ే�ైనను, అసహ����న�x"" అబదz���న�x"" జ#S%Sంచు 9ా(ైనను �x"లk"�I
పK9EhంపTE పK9Ehంపడ�.
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1111 మ#Sయ	 స�ట-కమ	వలs ��రయ	నట-C  yవజలమ	ల న�� �ేవ�"±క�య	
%tఱÃ1ిల6 ±క�య	 Zిం} సనమ	TUదwనుం(f 2222 ఆ పటCణప� #ాజ�¥�మధ�ను
పKవ ©̈ంచుట ఆ దూత Txక; చూ12ను. ఆ న��±క� ఈవలను ఆవలను
yవవృmమ	ం(ెను; అ�� T:లT:లక; ఫ>ంచుచు పం(ెKండ� �ాప�ల; �ాయ	ను. ఆ
వృmమ	 ±క� ఆక;ల; జనమ	లను స�సÍపరచుట�?r V"ã %Sంచును. 3333
ఇక]దట Wాపగ\సN���న�ే��య	 �x"లk ఉండదు, �ేవ�"±క�య	
%tఱÃ1ిల6 ±క�య	 Zిం}సనమ	 �x"లk ఉండ�ను. 4444 ఆయన �xసుల;
ఆయనను ZLVంచుచు ఆయన మ	ఖదరîనమ	 �ేయ	 చుందురF; ఆయన
Txమమ	 9ా#S TUసళ6యందుండ�ను. 5555 #ాJK PకT:న`డ� ఉండదు;



�ºప�ాంJPQ�నను సూర� �ాంJPQ�నను 9ా#Sకక�రల�దు; �ేవ�(ైన పKభ	9E
9ా#S]ద పK�ాhంచును. 9ారF య	గయ	గమ	ల; #ాజ�మ	 �ేయ	దురF. 6666
మ#Sయ	 ఆ దూత PÀల�గ	 Tx�� �ె12uను ఈ మ�టల; నమ4కమ	ల;ను
సత�మ	ల;T:ౖ య	న`V; పKవకNల ఆత4లక; �ేవ�డగ	 పKభ	వ�, త�రలk
సంభVంప వలZిన9ాట-" తన �xసులక; చూప�ట�?r తన దూతను పం12ను. 7777
ఇ��%� TEను త�ర%ా వచుdచుTx`ను, ఈ గ\ంథమ	లk" పKవచన9ాక�మ	లను
%?r��ను9ాడ� ధను�డ�. 8888 ã}నను TEను ఈ సంగతpలను V"న9ాడను
చూAన9ాడను; TEను V" చూAనప�డ� 9ాట-" Txక; చూప�చున`
దూత�ాదమ	ల PQదుట నమ¯ా�రమ	 �ేయ	టక; ¯ా%Sలపడ%ా, 9999 అతడ�
వదుw సు], TEను ��ను, పKవకNలsౖన  స�దరFల��ను, ఈ గ\ంథ మందున`
9ాక�మ	లను %?r��ను9ా#S��ను సహ�xసుడను; �ేవ�"�³ నమ¯ా�రమ	
�ేయ	మ" �ె12uను. 10101010 మ#Sయ	 అతడ� Tx�� ఈల�గ	 �ె12uనుఈ
గ\ంథమందున` పKవచన9ాక�మ	లక; మ	దK9Eయవలదు; �ాలమ	
స]ప���య	న`��; 11111111 అTx�యమ	 �ేయ	9ాడ� ఇంకను అTx�య�¤
�ేయ"మ	4, అపVతpK (ైన 9ాడ� ఇంకను అపVతpK డ�%ాTE య	ండ "మ	4, J
మంతpడ� ఇంకను Jమంతpడ�%ాTE య	ండ"మ	4. ప#S �దుz డ� ఇం 12121212
ఇ��%� త�ర%ా వచుdచుTx`ను. 9ా"9ా" �I\య��ప�న పKJ9ా" �Iచుdటక; TEను
ZిదzపరAన yతమ	 Tx±దw  ఉన`��. 13131313 TETE అల��య	 ఓ��గయ	,
nదట-9ాడను కడపట-9ాడను, ఆ��య	 అంతమ	T:ౖ య	Tx`ను. 14141414 yవ
వృmమ	నక; హక;�గల9ా#?r, గ	మ4మ	లగ	ండ ఆ పటCణమ	 లk"�I
పK9EhంచునటB6  తమ వసN �మ	లను ఉదుక;��ను9ారF ధను�ల;. 15151515 క;క�ల;ను



మ�ంJKక;ల;ను వ���xరFల;ను నరహంత క;ల;ను Vగ\}#ాధక;ల;ను
అబదzమ	ను 1LK!ంA జ#S%Sంచు పKJ9ాడ�ను 9:ల;పటనుందురF. 16161616
సంఘమ	ల�Åసమ	 ఈ సంగతpలనుగ�#Sd ]క; ¯ాm�!చుdటక; P�సు అను
TEను Tx దూతను పం1ి య	Tx`ను. TEను �x�దు 9EరFAగ	రFను
సం�xనమ	ను, పK�ాశమ�న���న 9Eక;వ చుక�య	T:ౖ య	Tx`ను. 17171717 ఆత4య	
12ం(f6  క;మ�#?Nయ	 రమ	4 అ" �ెప� చుTx`రF; Vను9ాడ�ను రమ	4 అ"
�ెపuవలsను; ద1ిu %t"న 9ా"" #ా"మ	4; ఇచûPంచు9ా"" yవజలమ	ను
ఉAతమ	%ా ప�చుd��న"మ	4. 18181818 ఈ గ\ంథమందున` పKవచన9ాక�మ	లను
Vను పKJ 9ా"�I TEను ¯ాm�!చుdన�� ఏమన%ా ఎవ(ైనను �ట-�� మ#S
ఏ�ైనను క>1ినPQడల, ఈ గ\ంథమ	లk 9Kా యబ(fన �ెగ	ళØ6  �ేవ�డ� 9ా"�I
కల;గజ³య	ను; 19191919 ఎవ(ైనను ఈ పKవచన గ\ంథమందున` 9ాక�మ	లలk
ఏ�ైనను ¬Zి9EZినPQడల. �ేవ�డ� ఈ గ\ంథమ	లk 9Kా యబ(fన
yవవృmమ	లkను ప#S�దzపటCణమ	లkను 9ా"�I �ాల;ల�క;ండ �ేయ	ను. 20202020
ఈ సంగతpలనుగ�#Sd ¯ాm�!చుd9ాడ� అవ�ను, త�ర%ా వచుdచుTx`న"
�ెప�చుTx`డ�. ఆ�¤í ; పKభ	9:ౖన P�సూ, రమ	4. 21212121 పKభ	9:ౖన P�సు కృప
ప#S�దుz లక; ��(ై య	ండ�ను %ాక. ఆ�¤í .


