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అందుకT :"ల; మం,< అv/ సుల7 ఉ€"jహంKా rాలst "లT
మ ఖ ంKా ఈ ఉతjవమ
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u ు

iర?తR "Dను.

iస•Ž• ••మ ‘లౖ 24 మ23య w“”“ంబర? 28 ఉతjgాలను

రదుV :ే5ామ . ఈ NధంKా gాటX iసమ డబ – ఖర?— ”“టలT gార? కnసమ బసంత
పంచW లక •ిబవ
- 23 2 న జ23KM ఉతjవంలl rాలstనగలరT ఆ™సుJ "Dను.
ఈ ఉతjవం మనమ 5ామ;న అv/ సులక7 మ;త-•• ప23Wతమ :ేయకšడదT
అ›మతం. మనమ
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ఇం ా ఇతర క క7ల ,"P2ా సహజ

మ;రt మ నక7 ప23చయమ :ేwిన bžతJ gారంద23 4 ఈ సం,ే$ాTD అం,<ంŸ gారందర
భం@"2ా gా€"వరణ"TD అనుభˆ& :ెం,"లT iర,"మ . gార? rా-ణ"హ¢& అనుభˆ&

:ెం,"ర?;

ాn భం@"2ా సమయ;లl¤ ఉం@ే కృప eక6 ప23చయమ gా23 \ ఉండదు.

ఈ ఉతjవమ మన ప-& ఒక623 †Nతమ లl ఒక K¥ప¦ అనుభˆ&. 1999లl žందర?
4 బ/ చులలlనూ rాలst "Dర?. అల;KM ఈ 2020 లl కš@" rాలstం,"మ .
uTప ¦డC

kక7

ప-పంచgా పJ ంKా

žTD

గణ"ం ాల7

:ెrా¦లను žంటƒ "Dను.

మన \ప ¦డC

žTD ల§ల మం,< అv/ wీల7 ఉ "Dర?. ¨రందర

హృదయమ

,"P2ా ©" నమ :ేయ@"TD అనుభవపªరPకంKా €ెల7సు ž "Dర?. మ23య గత 5, 6
సంవతj2ాలలl మన ”ి-wr
“ ా

ల7 మˆ@Aంతల7 అయ; ర?. ఇం ా guల;,< మం,<

ార కరJ ల7 (gాలంట- j) మన ఈ ఉద మ;TD ఫలవంతమ :ేయ;లT అహ23Dశలš
శbWసుJ "Dర?. ఈ మధ ,ేశgా పJ ంKా ©" _తjgాల7 }దలయ; `.

25 కంట

ఎక76వ ©" _తjgాల7 ఇప¦టX M సంపనDమయ; `. ఇం ా ఎ _D అవబ¯ తR "D`.
2020 బసం„ ఉతjgాల వరక7 మనమ 100 క7 ”“ౖKా ©" _తjgాల7 TరP)°ం:"లT
uను iర?తR "Dను. ఈ ©" _తjgాల7 నగ2ాలలl మ2± ”“దV”“దV ఉతjgాల7 ానక6ర
లదు.
,ేశం }తJ ంలl ఇప¦టXవరకš TరP)°ంŸన ©" _తjgాల ,"P2ా మనం €ెల7సుక7నD
Nషయ;ల7 ఇN: kక7 X అ u :…ట ఒక gu,క
< ఉనDదనుక7ం,"ం; ,"T నుం@A 2
\లlkటర¤ దూరం వరక7 kక7 అ©<క సంఖ లl rాలstంట/ర?. ఈ 2 - 3
దూరం ,"టXనప¦టXనుం´ rాలst ugా23 సంఖ గణnయంKా తK3t rµ తRం,<.

\లlkటర¤
అందువల¤ ,

ఉతJ మ•Ž•న Nషయ••మంట మనం ఆ 2 -3 \లlkటర¤ k,ే దృ¶ి ఉంŸ, అక6@Agా23 u
ఆక23hం:"·. }తJ ం నగరమం€" పT :ేయనక62M¤దు. gu,క
< చుట¸ 2-3
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\లlkటర¤

Mం,Sక
- 23ంచం@A. ,STవలన :"ల; ల;v/ల7 "D`: rాలst ugా23 సంఖ ŸనD,<Kా

ఉంటƒం,<; అంట
అ,< ఒక

ల7 ”“దV,< అవనవసరం లదు. అ,ేk w¹@య
A ం

ానవసరం లదు;

ల7లl u ాబటX వ2ాh ాలంలl కš@" మనం TరP)°ంచు iవచు—. ఖర?— కš@"

తగt తRం,<, TరPహణ €ే·క అవ తRం,<. అ,ే kర? 5000, 10000 ”¹-§క7లంట
ž,<V మం,< gాలంట-ర¤€º ఉనD w“ంటర¤ క7 :"ల; కషమవ తRం,<.

మ ందు మ ందు, మనక7 ఇం ా :"ల;

ార కbమ;ల7 ఉ "D`; gాటXలl ప-భ తPం

rµ - €"j)°ం:ేN కš@" ఉ "D`. ఉ,"హరణక7, గ జ2ా„, €ెలంKాణ ,ఆంధ- ప-,»
ే ,
మ; 2ాష¼ లలl :"ల; N," సంస½ ల7, ప-భ తP $ాఖల7 ,ST \ }గt చూప తR "D`.
ఈ మధ

u మ ంబ¾ౖ మ Twిప

ా2¥¦2Mషd gార? 1,00,000 మం,< ఉ,ో గ లక7 ™§ణ

ఇవPవలwిం,<Kా అభ 23Àం:"ర?. ,STనంతటXn మన•Žల;గ Tv/`ంచు igా·? అక6డ
మనక7 500 మం,< మ;త-•• Tత ం అv/ సం :ేw¹ gార? "Dర?. అ,< :"ల; కషం€º
కšడCక7నD పT. మహబˆబ నగ |ల;¤లl u ఒక6:…ట 720 మం,< Kాbమ సర¦ంచులక7
అంట 720 Kాbమ;లలl
వందమం,<

™§ణTవP వలwి వŸ—ం,<. మనక7

వ
M లం 50 నుం@A

”ి-wప
“ ర?¤ మ;త-•• అందుబ/టƒలl ఉ "Dర?. మనం మˆడC 2… లrాటƒ

వర?సKా Kాbమ;లక7 gళÂ@"T \ 700 మం,< ”ి-w“పర¤ ను NTÃK3ంŸ " కš@", gా23€º
rాటƒKా

žతJ Kా :ే2న
3 100 మం,<T, gా23T చూసు iవట/T \ మనలl :"ల;మం,< \

:"ల; కషతరం అవ తRం,<.
అందు:ేత క • rµ - Kాbమ లక7 సంబం©<ంŸ ఒక ఏ2ా¦టƒ ఆలlŸం:"ను. ¨టX 4, ప-భ తP
ార కbమ;ల 4, అ,ే సమయంలl సూ6ళÂ rµ - Kాbమ ల 4, య -క • rµ - Kాbమ ల 4
ప-:"రం:ేw¹ అv/ wీ gాలంట-ర¤క7 ఇ,< 5ాధ మ`Ä ల; :ే,V "మనుక7ంటƒ "Dను.
ఇప ¦డC మ;ట/¤@ే,< gాలంట-ర?

ార కbమం ాదు;

న
u ు

uను gా23 \ ఈ 5ా½ "ల7 ఉ,ో గంల;

ఇ,"Vమనుక7ంటƒ "Dను. ఈ ఉ,ో గ N5ాJరం గ 23ంŸ ఆలlŸంచం@A. మనక7 v/రత ,ేశం
}తJ ంలl 700 ”“ౖKా |ల;¤ల7 "D`. 2ాబ¯ `Ä 2yండC సంవతj2ాలలl మనం

Mవలం

300 k,ే దృ¶ి ”“టX ", ,"T అరÀ ం ఒక సంవతjరంలl 150 |ల;¤లలl పT:ేయ;·; మ23
ప-& |ల;¤లlనూ సుమ;ర?Kా 10 మండల;ల7ంట/`. అంట, 150 X 10 - 1500
మండల;ల7; మనక7గనక ప-& మండలంలlనూ ఇదV ర? ఉ,ో గసుJల7 ఉంట,

ఫ

ఉద మం గ 23ంŸ మనం మ;ట/¤డCతRనD,< సుమ;ర? 3000 మం,< ఉ,ో గసుJల7
అనDమ;ట.

ఇప ¦డC,

లక7 సుమ;ర? 20 నుం@A 25 guల †తం€º - ఇం ా ప-య;ణ"లవంటX

ఖర?—ల€º క·”ి 30 guల7 - ఇ,< }తJ ం ఒక సంవతj2ాT \ 60 నుం@A 70

iట¤

బ- ‡ండ•Žన
• }తJ ం అవ తRం,<. మన ప-సJ ుత ఖజ[ " ఎంతవరక7 Tలబడగలదు?
ఎక76వ ాలం

ాదు. gా rార కం”“nలను ప-v/Nతం :ేwN
¹ ధ•Žన
• పల7క7బ@Å మనక7

లదు; అందుకT మనవదV ఉనD ప23Wత•Ž•న వనర?లk,ే మనం ఆ©"రప@"·.
ఎంత ŸనD }తJ •Žన
• ప¦టX ,\ అ,< మన లÆÇ TD

రguర—గలదు. k Èµ న¤ లl ఉనD

ా·క7 లటర?¤ ఉపÃK3ంŸ k2M లక6 guwి చూడం@A.
rÉ దుప

Mవలం 2… క7 50 ర rాయల

50,000 మం,< అv/ సుల7 365 ,< "ల7 :ేw¹J, అ,< 91,25,00,000

అవ తRం,<. 2… క7 50 ర rాయల ఖర?— వలన k M•Ž• " నషం అT”ిసJ ుం,"?
మనలl :"ల;మం,< అ,< భ23ంచగలం. మనలl žందర? అv/ సుల7
ఖర?— ”“టX " gా23 \ ఏk

లక7 ఐదు

iటƒ
¤

ాదు, మ2…gౖప 2… క7 కnసం ప,< ర rాయల N2ాళం

అ` " బర?వ`Ä అv/ సుల7 కš@" ఉ "Dర?. అందు:ేత, }తJ ం kద ఈ 2… క7
50 ర rాయల లక6లలl మనలl

žందర? క·wి, Tv/`ంచవచు—; త,"P2ా మనం

3,000 మం,<T TÃK3ంŸ ,ేశం }తJ ం k," 150 |ల;¤లలl
NసJ 23ం:ే ల§ ••Kాక, WK3·న Tధులను NNధ ధ

ను

_తjgాల iసం NTÃK3ంచవచు—.

మనం :ేw¹ ఈ ©" _తjgాలnD ఉŸతంKా జరగట¤ దు.
25,00,000 ర rాయల7 మనక7 ఖర—వ €"`;

ఫ

žTD ©" _తjgాల7 ఒ ž6క6టžTD ©" _తjgాల7 8,00,000

ర rాయలవరకš ఖర—వ €"`. మనం చూwిం,ేమంట, ఒ ž6క6 ©" _తjవమˆ
సుమ;ర? 16 నుం@A 18 ల§లవరక7 అవ తRం,<; ఇంక మనం ఆNధ•Žన
• 200
©" _తjgాల7 ప-& సంవతjరమˆ TరP)°ం:"లంట ఆ }తJ ం ”“ర?గ తË ఉంటƒం,<.
ఇం ా మనం భం@"2ాల7 TరP)°ంచు igా·, మన·D సంద23Ìం:ే అ&ధుల7ంట/ర?. ప-&
ల;

žTD guలమం,< ట-చర¤ \ ™§ణ ఇgాPలనుక7ంటƒ "Dం - ఆNధంKా మనం

:ెయ; లనుక7 uN :"ల; ఉ "D`. అందు:ేత, మనక7 :"ల; బ/ధ త ఉం,<.
:ే,V "మనుక7ంటƒనDgా23n, :ేయగల సమరÀత ఉనDgా23n, 2… క7 50 ర rాయల7

ఆ,":ేయమT

uను మనN :ేసJ ు "Dను. అ,< :"ల; స యపడగలదు. kర? ,STT

నగదు ర పంKా ఇవPనవసరం లదు; Tజ[T \ 5ా½Tక w“ంటర¤ లl నగదు ర ”¹ణ"
ఇవPట/TD

uను హ23hంచను. ••ల ౖన పT ఏమంట, ఆ }తJ ం kవదV కšడబ¾టX, ప-&

ల; 30 X 50 = 1500 ర rాయల7 మన @ొ uషd ఖ;€"క7 kర? gౖ

ట/-నjÏ

[బ,<Ñ] :ేయవచు—. అ,< అంత €ే·క. ఎవ2yÓ " అంతకంట ఎక76వ :ేయగ·K3€ే :"ల;
సం€ºషం.
žంత ాలం b\తం అ•Ž23 ాలl మనమ ఇల;ంటX పథక•• ప-gశ
u ”“ట/ం; 2…‘ వ
M లం ఒక
@"ల ఆ,":ెయ టం. Mవలం 2…

\ ఒక6 @"ల - •Ž·¤•Ž·¤Kా ఈ }తJ ం gాసJ gాT \

మ23ంతమ23ంతKా ”“దVదవ తRం,<. మన దగt ర 2000 మం,< అv/ సుల7నDప ¦డC 2¥‘
ఒక @"ల అంట, 2… క7 2000 @"లర?¤. ఆNధంKా 365 2… ల7. ప-& సంవతjరమˆ ఆ
,ేశంలl మనక7 ఒక žతJ ఆశbమం ఏర¦డగలదు. 50000 మం,< అv/ సుల7 ప-&gార
2… క7 50 :¥ప ¦న N2ాళం ఇw¹J , మనక7 ఇక6డ కš@" అల;ంటX wి½ €ే వసుJం,<. ఎవ23 4
v/రమవక7ం@", మనక7 €ే·కKా 20 ఆశbమ;ల7 v/రత,ేశంలlT NNధ మˆలలl
ఏర¦రచు iవచు—.

iట¤ లl

N2ాళW:ే—

ధనవంతRలkద

మనం

ఆ©"రప@A€ే

ఏమవ తRం,<? ఆ ప23wి½&లl ఎల; ఉంటƒం,ో ఆలlŸంచం@A; మనం ఋణప@A ఉంట/ం.
ఒ M మT¶ి గనక 50

iటÖ¤, లక 20

iటÖ¤ ఇw¹J , ఆ ఋణv/రం ఇం ా ఎక76వKా

ఉంటƒం,<. ,"T \ బదుల7Kా మన Wషd లlT ప-&ఒక6ర
:"ల; K¥ప¦ Nషయం; ఐ€ే

uను మ2…5ా23 :ెపJ

k హృదయం నుంŸ గనక వw¹J ,

N2ాళWవPగ·K3€ే, అ,<

"Dను - ఇ,ేk తప¦Tస23 ాదు. అ,<

:"ల; ఉనDత•Žన
• ,<. k M•Ž• " అనుమ;నంKాn,

సం iచంKాn ఉ "D, లక kర? N2ాళం ఇవPదలచకrµ ` ", kర? ఆNషయం అసల7
మ;ట/¤డనవసరం

లదు.

మన

మ;సర¤ క7

,STT

గ ర?ప-5ాదంKా

uను

సమ23¦,"Vమనుక7ంటƒ "Dను. హృదయం ఒప ¦ iకrµ €ే, అ,< పండT బ€"J` ల;Kా
ఉంటƒం,<. బ€"J`Kాn, మ;W@A Kాn, ప ాPT \ 2ాకrµ €ే ప ల¤ Kా ఉంట/`.
అ`షంKా
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