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అంద23 4 నమ5ా62ాల7 
 
ఇక6డ :"ల; మం,<, ,","ప� ఆర? వందల నుం@A ఏడC వందల ," ా ఉనD య�వF 
య�వక7లను చూసుJ నDందుక7 �"క7 :"ల; ఆనందంKా ఉనD,<.  అ,<స2M, NశPమంతట/  
ప-5ారమ� అవ�తRనD ,ST ఉ,ేVశమ� ఏWటX?  Tజ[T \  ారణ"ల7 ఎ�_D ఉ�"D`. ab 
2ామచంద- Wషd eక6 75వ gా23h iతjgాT \ kలl ప-&  ఒక623n  ఆ�PTంచడమ� 
అనD,< ఒక ఉ,ేV శమ�. ,ST దృpా� q ఇందులl rాలst �u అv/wలీను 2yండC బ/z ల7Kా 
Nభ|ం:"మ�. }దటX,< జనవ23 �	ల 28, 29 మ23య� 30 వ �ే,Sలలlనూ, 2yండవ,<, 
�ిబ-వ23 �	ల 1 న }దల�ౖ 3వ �ే,S వరక7 ఉంట�ం,<. సూర మ;నమ� ప- ారమ� �ిబ-వ23 
2వ �ే,S  బసం� 2�� ల;ల;� జన�,<నమ�. ఇం ా :"ంద- మ;నమ� ప- ారమ� జనవ23 
29న ల;ల;� జన�,<నమ�.  బ/బ�� మ�2ా� ,STT బసంత పంచW అ�ugార?.  
అందుకT :"ల; మం,< అv/సుల7 ఉ�"jహంKా rాలst �"లT �uను  iర?తR�"Dను.   
మ�ఖంKా ఈ ఉతjవమ�  iస��� ��మ� �ల�ౖ 24 మ23య� w���� ంబర? 28 ఉతjgాలను 
రదుV  :5ేామ�. ఈ NధంKా gాటX  iసమ� డబ�� ఖర?� ��ట�ల�T gార? కnసమ� బసంత 
పంచW ల�క �ిబ-వ23 2 న జ23KM ఉతjవంలl rాలst నగలరT ఆ�సుJ �"Dను.  
 
ఈ ఉతjవం మనమ� 5ామ;న అv/సులక7 మ;త-�� ప23Wతమ� :ేయక�డదT �" 
అ�మతం. మనమ�  య�-క�	��, wి-క�	��  ఇం ా ఇతర క�	క7� ల ,"P2ా సహజ 
మ;రtమ�నక7 ప23చయమ� :ేwిన  �b తJ  gారంద23 4 ఈ సం,ే$ాTD అం,<ం� gారందర  
భం@"2ా gా�"వరణ"TD అనుభ�& :ెం,"లT  iర,"మ�. gార? r-ా ణ"హ¢& అనుభ�& 



:ెం,"ర?;  ాn భం@"2ా సమయ;లl¤  ఉం@ే కృప eక6 ప23చయమ� gా23 \ ఉండదు.  
ఈ ఉతjవమ� మన ప-& ఒక623 �Nతమ�లl ఒక K¥ప¦ అనుభ�&.  1999లl  �ందర?  
4 బ/చులలlనూ rాలst �"Dర?.  అల;KM  ఈ 2020 లl క�@" rాలst ం,"మ�.  
 
�uTప�¦డC kక7   �TD గణ"ం ాల7 :ెrా¦లను �ంట��"Dను. మన \ప�¦డC 
ప-పంచgాపJ ంKా  �TD ల§ల మం,< అv/wలీ7 ఉ�"Dర?. ¨రందర  హృదయమ� 
,"P2ా ©"నమ� :ేయ@"TD అనుభవపªరPకంKా �ెల7సు ��"Dర?.  మ23య� గత 5, 6 
సంవతj2ాలలl మన �ి-w�rా� � ల7 మ�@Aంతల7 అయ;ర?. ఇం ా guల;,< మం,< 
 ారకరJల7 (gాలంట�j) మన ఈ ఉదమ;TD ఫలవంతమ� :యే;లT అహ23Dశల� 
శbWసుJ �"Dర?. ఈ మధ ,ేశgాపJ ంKా ©"�_తjgాల7 }దలయ;`.  25 కంట� 
ఎక76వ ©"�_తjgాల7 ఇప¦టX M సంపనDమయ;`.  ఇం ా  ఎ�_D అవబ̄ 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 
ల�దు.     
 
,ేశం }తJంలl ఇప¦టXవరక� TరP)°ం�న ©"�_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 సంఖలl rాలst ంట/ర?. ఈ 2 - 3  \లlkటర¤ 
దూరం ,"టXనప¦టXనుం´ rాలst �ugా23 సంఖ గణnయంKా తK3trµ తRం,<.  అందువల¤ , 
ఉతJమ���న Nషయ��మంట� మనం ఆ 2 -3  \లlkటర¤k,ే దృ¶ి�  ఉం�, అక6@Agా23�u 
ఆక23hం:"·. }తJం నగరమం�" పT :ేయనక62M¤దు. gu,<క చుట¸�   2-3  \లlkటర¤ 
kద  Mం,S-క23ంచం@A. ,STవలన :"ల; ల;v/ల7�"D`: rాలst �ugా23 సంఖ �నD,<Kా 
ఉంట�ం,<; అంట� �ల7 ��దV,< అవనవసరం ల�దు. అ,ేk w¹�@Aయం  ానవసరం ల�దు; 
అ,< ఒక �ల7లl�u  ాబటX�  వ2ాh  ాలంలl క�@" మనం TరP)°ంచు iవచు�. ఖర?� క�@" 
తగ�t తRం,<, TరPహణ �ే·క అవ�తRం,<. అ,ే kర? 5000, 10000 �¹-§క7లంట� 
 �,<Vమం,< gాలంటర¤�º ఉనD w�ంటర¤క7 :"ల; కష�మవ�తRం,<.   



 
మ�ందు మ�ందు, మనక7 ఇం ా :"ల;  ారకbమ;ల7 ఉ�"D`; gాటXలl ప-భ�తPం 
rµ - �"j)°ం:Nే క�@" ఉ�"D`. ఉ,"హరణక7, గ�జ2ా�, �లెంKాణ ,ఆంధ- ప-,»ే, 
మ;�2ాష� ¼ లలl :"ల; N,"సంస½ల7, ప-భ�తP $ాఖల7 ,ST \ }గ�t  చూప�తR�"D`. 
ఈ మధ�u మ�ంబ¾ౖ మ�Twిప�  ా2¥¦2Mషd gార? 1,00,000 మం,< ఉ,ోగ�లక7 �§ణ 
ఇవPవలwిం,<Kా అభ23Àం:"ర?. ,STనంతటXn మన��ల;గ Tv/`ంచు igా·? అక6డ 
మనక7 500 మం,< మ;త-��  Tతం అv/సం :ేw¹ gార?�"Dర?. అ,< :"ల; కష�ం�º 
క�డCక7నD పT. మహబ�బ�నగ� |ల;¤ లl�u ఒక6:�ట� 720 మం,< Kాb మ సర¦ంచులక7 
అంట� 720 Kాb మ;లలl  �§ణTవP వలw ి వ��ం,<. మనక7  Mవలం 50 నుం@A 
వందమం,<  �ి-w�ప�ర?¤  మ;త-�� అందుబ/ట�లl ఉ�"Dర?. మనం మ�డC 2��లrాట� 
వర?సKా Kాb మ;లక7 g	ళÂ@"T \ 700 మం,< �ి-w�ప�ర¤ను NTÃK3ం��" క�@", gా23�º 
rాట�Kా   �తJ Kా :ే23న 100 మం,<T, gా23T చూసు iవట/T \ మనలl :"ల;మం,< \ 
:"ల; కష�తరం అవ�తRం,<. 
 
అందు:తే క�	�� rµ - Kాb మ�లక7 సంబం©<ం� ఒక ఏ2ా¦ట� ఆలl�ం:"ను. ¨టX 4, ప-భ�తP 
 ారకbమ;ల 4, అ,ే సమయంలl సూ6ళÂ rµ - Kాb మ�ల 4, య�-క�	�� rµ - Kాb మ�ల 4 
ప-:"రం:ేw¹ అv/wీ gాలంటర¤క7 ఇ,< 5ాధమ`Äల; :ే,"V మనుక7ంట��"Dను. �uను 
ఇప�¦డC మ;ట/¤ @,ే< gాలంటర?  ారకbమం  ాదు; �uను gా23 \ ఈ 5ా½ �"ల7 ఉ,ో గంల;  
ఇ,"V మనుక7ంట��"Dను. ఈ ఉ,ో గ N5ాJ రం గ�23ం� ఆలl�ంచం@A. మనక7 v/రత ,ేశం 
}తJంలl 700 ��ౖKా |ల;¤ ల7�"D`. 2ాబ¯ `Ä 2yండC సంవతj2ాలలl మనం  Mవలం 
300 k,ే దృ¶ి�  ��టX��", ,"T అరÀం 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 ఇదVర? ఉ,ోగసుJ ల7 ఉంట�, ��� ఫ�� �	
 
ఉదమం గ�23ం� మనం మ;ట/¤ డCతRనD,< సుమ;ర? 3000 మం,< ఉ,ోగసుJ ల7 
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,< }తJం ఒక సంవతj2ాT \ 60 నుం@A 70  iట¤  
బ-��ండ���న }తJం అవ�తRం,<. మన ప-సుJ త ఖజ[�" ఎంతవరక7 Tలబడగలదు? 
ఎక76వ ాలం  ాదు. gాrార కం��nలను ప-v/Nతం :ేw¹Nధ���న పల7క7బ@Å మనక7 
ల�దు; అందుకT మనవదV  ఉనD ప23Wత���న వనర?లk,ే మనం ఆ©"రప@"·. 
 
ఎంత �నD }తJ���నప¦టX \, అ,< మన లÆÇTD �	రguర�గలదు. k Èµ న¤లl ఉనD 
 ా·క7ల�టర?¤  ఉపÃK3ం� k2M ల�క6 guw ిచూడం@A.  Mవలం 2��క7 50 ర rాయల 
rÉ దుప� 50,000 మం,< అv/సుల7 365 ,<�"ల7 :ేw¹J , అ,< 91,25,00,000 
అవ�తRం,<. 2��క7 50 ర rాయల ఖర?� వలన k M����" నష�ం అT�సిుJ ం,"? 
మనలl :"ల;మం,< అ,< భ23ంచగలం. మనలl  �ందర? అv/సుల7 �	లక7 ఐదు  iట�¤  
ఖర?� ��టX��" gా23 \ ఏk  ాదు, మ2�g	పౖ� 2��క7 కnసం ప,< ర rాయల N2ాళం 
అ`�" బర?వ`Ä అv/సుల7 క�@" ఉ�"Dర?. అందు:ేత, }తJం kద ఈ 2��క7 
50 ర rాయల ల�క6లలl మనలl  �ందర? క·wి, Tv/`ంచవచు�; త,"P2ా మనం 
3,000 మం,<T TÃK3ం� ,ేశం }తJం k," 150 |ల;¤ లలl ��� ఫ�� �	
 ను 
NసJ23ం:ే ల§��Kాక,  WK3·న Tధులను NNధ ధ�_తjgాల  iసం NTÃK3ంచవచు�. 
 
మనం :wే¹ ఈ ©"�_తjgాలnD ఉ�తంKా జరగట�¤ దు.  �TD ©"�_తjgాల7 ఒ �6క6ట 
25,00,000 ర rాయల7 మనక7 ఖర�వ��"`;  �TD ©"�_తjgాల7 8,00,000 
ర rాయలవరక� ఖర�వ��"`. మనం చూwిం,ేమంట�, ఒ �6క6 ©"�_తjవమ� 
సుమ;ర? 16 నుం@A 18 ల§లవరక7 అవ�తRం,<; ఇంక మనం ఆNధ���న 200 
©"�_తjgాల7 ప-& సంవతjరమ� TరP)°ం:"లంట� ఆ }తJం ��ర?గ�తË ఉంట�ం,<. 
ఇం ా మనం భం@"2ాల7 TరP)°ంచు igా·, మన·D సంద23Ìం:ే అ&ధుల7ంట/ర?. ప-& 
�	ల;  �TD guలమం,< టచర¤ \ �§ణ ఇgాPలనుక7ంట��"Dం - ఆNధంKా మనం 
:ెయ;లనుక7�uN :"ల; ఉ�"D`. అందు:తే, మనక7 :"ల; బ/ధత ఉం,<. 
:ే,"V మనుక7ంట�నDgా23n, :ేయగల సమరÀత ఉనDgా23n, 2��క7 50 ర rాయల7 



ఆ,":యేమT �uను మనN :ేసుJ �"Dను. అ,< :"ల; స�యపడగలదు. kర? ,STT 
నగదు ర పంKా ఇవPనవసరం ల�దు; Tజ[T \ 5ా½ Tక w�ంటర¤లl నగదు ర �¹ణ" 
ఇవPట/TD �uను హ23hంచను. ��ల�ౖన పT ఏమంట�, ఆ }తJం kవదV  క�డబ¾టX� , ప-& 
�	ల; 30 X 50 = 1500 ర rాయల7 మన @ొ�uషd ఖ;�"క7 kర? g	�ౖ ట/- నjÏ� 
[బ,<Ñ] :యేవచు�. అ,< అంత �ే·క. ఎవ2yÓ�" అంతకంట� ఎక76వ :ేయగ·K3�ే :"ల; 
సం�ºషం.   
 
 �ంత ాలం  \bతం అ��23 ాలl మనమ� ఇల;ంటX పథక�� ప-guశ��ట/� ం; 2��  Mవలం ఒక 
@"ల� ఆ,":యెటం.  Mవలం 2�� \ ఒక6 @"ల� - ��·¤��·¤Kా ఈ }తJం gాసJgాT \ 
మ23ంతమ23ంతKా ��దVదవ�తRం,<. మన దగtర 2000 మం,< అv/సుల7నDప�¦డC 2¥� 
ఒక @"ల� అంట�, 2��క7 2000 @"లర?¤ . ఆNధంKా 365 2��ల7. ప-& సంవతjరమ� ఆ 
,ేశంలl మనక7 ఒక  �తJ  ఆశbమం ఏర¦డగలదు. 50000 మం,< అv/సుల7 ప-&gార  
2��క7 50 :¥ప�¦న N2ాళం ఇw¹J , మనక7 ఇక6డ క�@" అల;ంటX wి½� ేవసుJ ం,<. ఎవ23 4 
v/రమవక7ం@", మనక7 �ే·కKా 20 ఆశbమ;ల7 v/రత,ేశంలlT NNధ మ�లలl 
ఏర¦రచు iవచు�.  iట¤లl N2ాళW:�ే ధనవంతRలkద మనం ఆ©"రప@A�ే 
ఏమవ�తRం,<? ఆ ప23wి½&లl ఎల; ఉంట�ం,ో  ఆలl�ంచం@A; మనం ఋణప@A ఉంట/ం. 
ఒ M మT¶ి గనక 50  iటÖ¤ , ల�క 20  iటÖ¤  ఇw¹J , ఆ ఋణv/రం ఇం ా ఎక76వKా 
ఉంట�ం,<. ,"T \ బదుల7Kా మన Wషd లlT ప-&ఒక6ర  N2ాళWవPగ·K3�ే, అ,< 
:"ల; K¥ప¦ Nషయం; ఐ�ే �uను మ2�5ా23 :పె�J �"Dను - ఇ,ేk తప¦Tస23  ాదు. అ,< 
k హృదయం నుం� గనక వw¹J ,  :"ల; ఉనDత���న,<. k M����" అనుమ;నంKాn, 
సం iచంKాn ఉ�"D, ల�క kర? N2ాళం ఇవPదలచకrµ `�", kర? ఆNషయం అసల7 
మ;ట/¤ డనవసరం ల�దు. మన మ;స�ర¤క7 ,STT గ�ర?ప-5ాదంKా �uను 
సమ23¦,"V మనుక7ంట��"Dను. హృదయం ఒప�¦ iకrµ �ే, అ,< పండT బ�"J ` ల;Kా 
ఉంట�ం,<. బ�"J `Kాn, మ;W@A Kాn, ప ాPT \ 2ాకrµ �ే ప�ల¤ Kా ఉంట/`. 
అ`ష�ంKా ఉనD హృదయ;ల7 ఇందులl rాల7పంచు iనవసరం ల�దు, 
rాల7పంచు iక�డదు. అల;ంటXgార? కnసం k హృదయ;TD �ె23�, ఈ Wషd eక6 



మం� గ�23ం� r-ా ర½న :ేయం@A; k r-ా ర½న ,"P2ా భగవంతRT కృప వ23hం� మన 
��� ఫ�� �	
 ఉదమం చక6T మల7ప� &23KMల; చూడం@A. 
 
ఈ r-ా పం�క���న Nషయ;ల త2ాPత, �uను ఇప�¦డC  �TD ఆ©"&�క Nషయ;ల 
గ�23ం� మ;ట/¤ డ�"ను. అ,<, మ;ర?¦ గ�23ం�. }దటÖ¤  మనలl :"ల;మం,< Nప2±త���న 
మ;ర?¦క7 లl�×�"ర?. }దటX gారం, 2yండవ gారం, }దటX సంవతjరం, 2yండవ 
సంవతjరం, మ�డవ సంవతjరం - మనలl Nప¤gాత�క���న ప23ణ"మ;ల7 మనం 
చూ5ాJ ం. ఐ�ే,  ాలంలl మనం మ�ందుక7 5ాK3న �,SV  ఈ మ;ర?¦, ఈ ప23ణ"మం, 
ఏ,ోNధంKా తK3trµ `, మనం మన rాత అలgాట¤ క7 ఎల;K� ,"సుల`Ä ఉం@Arµ �"ం. 
ఇంక మ;ర?¦ ల�కrµ వ@"T \ అలgాట�ప@Arµ �"ం. “�uను ప�2�గ& :ెం,"ను” అ�u 
అ�r-ా య;T \ వ:ే�5ాJ ం. “�uను ప�2�గ& :ెం,"ను” అ�u v/వ�u మనక7 అడCÚ  
అవ�తRం,<. 99 $ాతం అv/సులలl ,STD �uను చూ5ాను; అందు M ఈ Nషయం 
ప-5ాJ NసుJ �"Dను. kర? ఎక6డC�"D2� kర? ఆలl�ంచు iం@A; k ఆ©"&�క ప�2�గ&�º 
kర? సం�ºషంKా ఉ�"D2ా? ఆలl�ంచం@A: "�uను ఎక6డ rÉ రrాట� ప@"Ú ను? �uను 
ఎల; స23,<దుV  iగలను?" మ;స�ర¤నుం@A kక7 ఏNధ���న స�యం  ాgా·?  �TD 
మÜ·క���న ప-శDలక7 k2M ఆలl�ం�, సమ;©"�"ల7 :ెప�¦ iగలర?. kర? �" Mk 
2ాయనవసరం ల�దు. మ2� ల§ ��̀ �j [ఉతJ2ాల7] �"క7 వదుV . ఇం,< k 
అంతరంగంలlT చర�. "Wషd లl ఇTD సంవతj2ాల త2ాPత, �" ప�2�గ&�º �uను 
సం�ºషంKా ఉ�"D�"?" "�uను ఇం ా ప-�DసుJ �"D�"?" "ఈ Wషd �",< ఐం,"?" 
"అందర? 5µ ద2±5µ దర?లను �"gాళÝÂKా అను iగల7గ�తR�"D�"?" "�uను gాళÂక7 
:ెందు�"�"? gాళÝÂ �"క7 :ెందు�"2ా? మనమందరమ� ఈ మహతJర���న Wషd క7 
:ెందు�"మ;?"   
 
స�ºదయం వంటX చక6T ప�సJ  ాల7 మనం చ,<Nనప�¦డC, మనం అందులl ఏW 
కనుK¥ంట/ం? ఐదు సంవతj2ాల  \bతం  �TD అ©"య;ల అరÀం kక7 �ె·w¹J , అ,< ఈ2�� 
మÞÂ చ,<Nనప�¦డC మ23ంత లl�ైన అవKాహన kక7 కలగకrµ �ే - kర? 



సJం�ం�rµ `నట�¤ Kా �లె7సు iం@A. అరÀం గనక మ23ంత లl�ై, k హృదయ;TD 
మ2�NధంKా �" \�ే,  �TD సంవతj2ాల  \ందటXక�"D kర? మ23ంత ఎక76వKా 
ఆనం,<ంచగ·K3�ే, kర? అదృష�వంతRల7Kా v/Nంచు iం@A. ఐ�ే ఆ అంతరtత అవKాహన 
k హృదయంలl మ23ంత సూß23JT ఇ5µJ ం,"? :"ల;మం,< అv/సుల7 అనంతgాణà 
eక6 అ2ా½ TD �లె7సు iల�కrµ తR�"Dర? - ల;ల;� gా23 మ;టల7, 40 సంవతj2ాల 
5ాధన తరgాత క�@" జ�"లను గందరK�ళ��డ�"`. ఆ ప�సJ ాTD kర? అరÀం 
:ేసు iగ·K3�ే, kర? అదృష�వంతRల7Kా v/Nంచం@A: "అవ�ను, �uను అరÀం 
:ేసు iగలను." అరÀం :ేసు iల�కrµ �ే, k 5ాధనను ప�నఃప23aలన :ేసు iం@A. స2M, 
మ;టలక7 gా ాలక� ప23WతRల7ంట/`;  ాn అN చ,<Nనప�¦డC అ,< మన 
అంతరంగ wి½&T ప-&âంâసుJ ం,<. 
 
ఈ ��� ఫ�� �	
 ఉదమ;TD మండల;లTDంటX 4 మ23ంతKా NసJ23ం:ంేదుక7 స�యప@ ే
సల�లను, అTD g	ౖప�ల నుం@A  iర?తR�"Dను. ఇ,< అTD 2ాpా� ¼ ల నుం@A, అTD 
ప-,$ేాల నుం@A క�@" ఆ�సుJ �"Dను. మన ��� ఫ�� �	
 ఆంధ-, �ెలంKాణ", తWళ�"డC, 
క2ాDటక, మహ2ాష� ¼, మధప-,»ే, ఉతJ� ప-,»ే 2ాpా� ¼ లTDంటXలl  :"ల; బలంKా gా�ిం� 
ఉనD,<. అందు:ేత మనం ఈ 2ాpా� లలlT ప-&ఒక6 మండలంలl }దల7 ��డ,"మ; 
ల�క ఇంతవరక� ��� ఫ�� �	
 ఉT \ ల�T r-ా ం�"లక7 r-ా మ�ఖత T,"V మ;? మనం 
ఇప¦టX M బలంKా ఉనD:�ట, ఎక76వ మం,< ఉనD:�ట మన ప-య�"Dలను మ23ంత 
Fవ-తరం :,ే"V మనుక7ంట��"Dను. అందు:ేత మనం యã"ప- ారం, ఆంధ-, �ెలంKాణ, 
తWళ�"డC 2ాpా� ¼ లలl r-ా రం�,"V మ�. అక6డ మనం :ేw¹  ప-&పT 4 ఇప¦టX M ఉనD 
gా23 నుం@A మనక7 స�య సహ ా2ాల7 అందు�"`. 
 
క7¤ పJ ంKా :ెrా¦లంట�,  ఇ,< k అంద23 స�యం  i2M అభరÀన. ఈ NధంKా మనం ఈ 
��� ఫ�� �	
 ఉదమ;TD మ23ంత మ�ందుక7 Fసుక7g	ళÂగలమ�. guల సంఖలl ఈ 
2ాబ¯ `Ä భం@"2ాక7 �జర?  ావ@"T \ అv/సుల7 నäదు :ేసుక7ంట/రT 



v/NసుJ �"Dను. మన పªజ ల;ల;� జయం& ఉతjgాల సందరåంKా జ23KM ఈ  భం@"2ా 
2yండC ప2ాయ;ల7Kా [బ/´ల7Kా] జర?పబడCతRం,<.    
 
k అంద23 4 ధనgా,"ల7; అందర  శbదÀKా NనDందుక7 ధనgా,"ల7.  ��దV  సంఖలl 
k అంద23n కలgాలT ఆ�సుJ �"Dను. భం@"2ా T2ాPహక7లను ఆశ�ర పర:ే NధంKా, 
వస& 5æక2ాలను ఏ2ా¦ట� :యేట/T \ gార? పర?గ�ల7 ��ట��  NధంKా kర? ��దV  
సంఖలl 2ాgా·. మ�ందు మ�ందు మనం $ాశPత వసతRలను ఏ2ా¦ట� 
:ేసుక7ంట��"Dమ�. kర? ఇక6డక7 వ:�ే సమయ;T \ మనం ఒ M సమయంలl కnసం 
35,000 నుం@A 40,000 మం,< వరక7 ఉండగ·KM NధంKా ఏ2ా¦ట�¤  :యేగల7గ��"మ�. 
kర? వ:�ే సమయ;T \ ��@Aట�షd �ల7 క�@" తయ;2yÓ ఉంట�ం,<. పªజ ల;ల;� 
మహ2ా� జయం&T మనం జర?ప� ��u �"టX \ అnD క�@" మన అంచ�"ల 
కనుగ�ణంKా ఉంట/`.   
 
ఈ ఘన���న ఉతjవంలl kరందర  rాలst నట/T \ అ©"&�కంKా తయ;ర?Kా ఉండం@A. 
k 5ాధనను ఇం ా Fవ-తరం :ేయం@A. ఇం �,<V  2��లలl ఈ 90 2��ల సgాల7 
మ�గ�సుJ ందనుక7ంట��"Dను. :"ల; మం,< అv/సుల7 ఈ సgాల7లl rాలst �"Dర?, 
,"T \ �uను :"ల; :"ల; సం�º¶ిసుJ �"Dను.  gా23 అ©"&�క wి½&లl :"ల; guగవంత���న 
మ;ర?¦ను, ఉనD&T �uను అనుభ�& :ెందగల7గ�తR�"Dను. ఇ,< ఇంక మ�ందు 
మ�ందు మ23ంత Fవ-తరమÜతRం,<. T,"Tంచ వదుV . 90 2��ల�u ,"T ఉ,ేVశం, ,"TT 
మ�ందు kర? ప-యతD పªరPకంKా :ేయడం ,"P2ా అలgాట�Kా మ;ర?� iవట/T M; 
తర?gాత అ,< k ప-యతDం ల�క7ం@"�u 5ాగ�తRం,<, ఆటÖమ;టX� అవ�తRం,<. kర? 
ఉ,ేVశ పªరPకంKా :wే¹ ఈ పTT kర? k ప-��యం ల�క7ం@"�u :యేగలKా·. 
అప�¦డ,< అలgాట�Kా మ;ర?తRం,<. ఆ తర?gాత మనం మ2¥క   మం� అలgాట�ను 
:ేపడ,"మ�. ఈ ప- \bయ  �న5ాగ�తË�u ఉం@"·. త,"P2ా మనం ఇం ా ఇం ా 
ప�2�గ&T 5ా©<5ాJ మ�.  ధనgా,"ల7. 


