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ాత ఆయన ఈ
మeట [ెG��న� ఆయన ;ష1ల) జ¿À పకమ� [ేQి:g�, ల(ఖనమ�ను t�సు
[ెGి�న మeటను నY్మU&. 23232323 ఆయన పWా¦ (పండDగ) సమయమ�న tuర�ష
ల(మ�ల- ఉండ"ా, ఆ పండDగల- అm�క)ల) ఆయన [ేQిన సూచక:b>యలను
చూk ఆయన m=మమందు NnాPసమ�ంkU&. 24242424 అtfే t�సు అందU&�
ఎU&"&న
ాడD గనుక ఆయన తను' 
ాU& వశమ� [ేQి:gన ల(దు. ఆయన



మనుష1� ఆంతరమ�ను ఎU&"&న 
ాడD 25252525 గనుక ఎవడDను మనుష1�గ U&V
ఆయనక) WాXYయ నక¦రల(దు.

3333

1111 య దుల అo�:ాU&tuaన �:g�ేమను పU&సయ� �ొకడDం�ెను. 2222 అతడD
Uాc9యందు ఆయన�ద�క) వkVబ¨ ధక)�=, �వ� �ేవ���ద�నుం�B వkVన
బ¨ ధ క)డవ� _� _̀రJగ�దుమ�; �ేవ�డత�:b f��ైయ�ంటÃm� "ా� �వ�
[ేయ�చున' సూచక:b>¸ 3333 అందుక) t�సు అత�f�ఒకడD :g> త� "ా జ��ంkfేm�
:ా� అతడD �ేవ�� Uాజమ�ను చూడల(డ� �f� �శVయమ�"ా [ెప��
చుm='నm2ను. 4444 అందుక) �:g�ేమ�మ�స#
ా�ైన మనుష1�ేలeగ�
జ��ంపగలడD? U$ండవమeరJ త#T  గర¥ éమందు ప9
�;ంk జ��ంపగల�= అ�
ఆయనను అడDగ"ా 5555 t�సు ఇటT m2నుఒకడD �ట7మ లమ�"ాను
ఆత�మ లమ� "ాను జ��ంkfేm�"ా� �ేవ�� Uాజమ�ల- ప9
�;ంప ల(డ� �f�
�శVయమ�"ా [ెప��చుm='ను. 6666 శUiర మ లమ�"ా జ��ంkన�� శUiరమ�ను
ఆత�మ లమ�"ా జ��ంkన�� ఆత�య�m2ౖ య�న'��. 7777 �రJ :g> త� "ా
జ��ంపవల|న� m�ను �f� [ెGి�నందుక) ఆశVరపడవదు� . 8888 "ా# తన :bషp_̀aన
[lటను NసరJను; �వ� �=� శబ�మ� Nందు
�"ా� అ�� tuక¦డనుం�B వచుVm�
tuక¦�B:b w� వ�m� �క) fె#యదు. ఆత�మ లమ�"ా జ��ంkన ప9c
ాడDను
ఆలe"q య�m='డm2ను. 9999 అందుక) �:g �ేమ�ఈ సంగత1ల(లeగ� Wాధమ�ల�
ఆయనను అడDగ"ా 10101010 t�సు ఇటT m2ను�వ� ఇn>ా t�ల)క) బ¨ ధక)డ
2ౖ య�ం�B
�ట7� ఎరJగ
ా? 11111111 _�మ� ఎU&"&న సంగct� [ెప��చుm='మ�, చూkన�=�:q



WాXYచుVచుm='మ�, మe WాXమ� �రం"iకU&ంపర� �f� �శVయమ�"ా
[ెప��చుm='ను. 12121212 భ సంబంధ_̀aన సంగత1ల) m�ను �f� [ెGి�fే �రJ
నమ�క)న'ప��డD, పరల-కసంబంధ _̀aనN �f� [ెGి�నtuడల ఏలeగ�
నమ��దురJ? 13131313 మU&య� పరల-కమ�నుం�B ��"&వkVన
ా�ే, అన"ా
పరల-కమ�ల- ఉండD మనుషక)మeరJ�ే తప� పరల-కమ� నక) ఎ:b¦w� tన

ా�ెవడDను ల(డD. 14141414 అరణమ�ల- �sH సర�మ�ను ఏలeగ� ఎfె� m�, 15151515 ఆలe"q
NశPQించు ప9c
ాడDను న;ంపక ఆయన �=PUా �త.వమ� w� ందునటST
మనుషక)మeరJడD ఎత�బడవల|ను. 16161616 �ేవ�డD ల-కమ�ను ఎంf� GH9Yం[ెను.
:ా"ా ఆయన తన అ��P{యక)మeరJ�"ా3 ప�ట7pన 
ా�యందు NnాPసమ�ంచు
ప9c
ాడDను న;ంపక �త.వమ� w� ందునటST  ఆయనను అనుగ>?@ం[ెను. 17171717
ల-కమ� తన క)మeరJ� �=PUా రXణ w� ందుట:q"ా� ల-కమ�నక) {రJ�
{రJVటక) �ేవ��=యనను ల-కమ�ల-�:b పంప ల(దు. 18181818 ఆయనయందు
NnాPసమ�ంచు
ా�:b {రJ� {రVబడదు; NశPQింప�
ాడD �ేవ��
అ��P{యక)మeరJ� m=మమందు NnాPస మ�ంచల(దు గనుక 
ా�:b ఇంతక)
మ�నుGH {రJ� {రVబ�ెను. 19191919 ఆ {రJ� ఇ�ే; 
2ల)గ� ల-కమ�ల-�:b వ[ెVను
"ా� తమ :b>యల) [ెడÆ
2ౖనందున మనుష1ల) 
2ల)గ�ను GH9Yంపక 5కట7m�
GH9YంkU&. 20202020 దుÇా¦రమ� [ేయ�4 ప9c
ాడD 
2ల)గ�ను �ేPsిం చును, తన
:b>యల) దుÈ :b>యల)"ా కనబడక)ండDనటST  
2ల)గ�m�ద�క) UాడD. 21212121
సతవర�ను�ైfే తన :b>యల) �ేవ�� మ లమ�"ా [ేయబ�Bయ�న'వ�
ప9తXపరచ బడDనటST  
2ల)గ�m�ద�క) వచుVను. 22222222 అటSతరJ
ాత t�సు తన
;ష1లf� క½డ య దయ �ేశమ�నక) వkV అక¦డ 
ాU&f� :ాలమ�



గడDప�చు బ�Gి� స�YచుVచు ఉం�ెను. 23232323 స�మ� దగÉర నున' ఐm�నను
స©లమ�న �ళ»T  NWా� రమ�"ా ఉం�ెను గనుక KLనుక½డ అక¦డ
బ�Gి� స�YచుVచు ఉం�ెను; జనుల) వkV బ�Gి� స�మ�w� ం��U&. 24242424 KLను
ఇంకను [ెరWాలల- 
�యబ�Bయ�ండ ల(దు. 25252525 ¢�¸£ కరణ=[=ర మ�ను గ U&V
KLను ;ష1లక) ఒక య దు�f� N
ాదమ� ప�ట~pను. 26262626 గనుక 
ారJ
KLను m�ద�క) వkVబ¨ ధక)�=, tuవడD �Uా� నుక) అవతల �f� క½డ
ఉం�ెm�, � 
2వ�గ U&V WాXYkVc
¡, t��"l, ఆయన బ�Gి� స�
YచుVచుm='డD; అందరJ ఆయన�ద�క) వచుV చుm='ర� అత�f� [ెGి�U&.
27272727 అందుక) KLను ఇటT m2నుతనక) పరల-కమ�నుం�B
అనుగ>?@ంపబ�Bfేm�"ా� tuవడDను ఏYయ� w� ంద m�రడD. 28282828 m�ను :h>సు� ను
:ాన�య�, ఆయనకంట~ మ�ందు"ా పంపబ�Bన
ాడm� అ�య� [ెGి�నటSp  �Uq
m=క) WాËల). 29292929 G�ం�BT క)మeU$�గల
ాడD G�ం�BT  క)మeరJడD; అtfే �ల)వబ�B
G�ం�BT  క)మeరJ� సPరమ� Nm2�B QH'?@త1డD ఆ G�ం�BT  క)మeరJ� సPరమ� N�
Y:b¦# సంf�sించును; ఈ m= సంf�షమ� పU&పxరy_̀a య�న'��. 30303030 ఆయన
?ÌచVవలQియ�న'��, m�ను తగÉవలQి య�న'��. 31313131 G�ౖనుం�B వచుV
ాడD
అందU&:b G�ౖనున'
ాడD; భ Y నుం�B వచుV
ాడD భ సంబంo�tua
భ సంబంధ_`aన సంగత1లనుగ U&V మeటలeడDను; పరల-కమ�నుం�B వచుV

ాడD అందU&:b G�ౖ"ానుం�B 32323232 f=ను కన'
ాట7�గ U&Vయ�
Nన'
ాట7�గ U&Vయ� WాXYచుVను; ఆయన WాXమ� ఎవడDను
అం"iకU&ంపడD. 33333333 ఆయన WాXమ� అం"iక U&ంkన
ాడD �ేవ�డD
సతవంత1డను మeటక) మ�ద9
�Qి య�m='డD. 34343434 ఏలయన"ా �ేవ�డD f=ను



పంGిన
ా�:b :gలతల(క)ండ ఆత�ననుగ>?@ంచును గనుక ఆయన �ేవ��
మeటల( పల)క)ను. 35353535 తం�B9 క)మeరJ� GH9Yంచుచుm='డD. గనుక ఆయన
[ేc:b సమస�మ� అప�"&ంk య�m='డD. 36363636 క)మeరJ�యందు
NnాPసమ�ంచు
ా�ే �త.వమ�గల
ాడD, క)మeరJ�:b Noేయ�డD :ా�
ాడD
.వమ� చూడడD "ా� �ేవ�� ఉగ>త 
ా��ద �#k య�ండDను.

4444

1111 KLను కంట~ t�సు ఎక)¦వమం��� ;ష1లను"ా [ేQి:g� 
ాU&:b
బ�Gి� స�YచుVచున' సంగc పU&సయ�ల) N�ర� ప9భ�వ�నక) fె#Qినప�డD
2222 ఆయన య దయ �ేశమ� N�Bk గ#లయ�ేశమ�నక) cU&"& 
2ÍÎT ను. 3333 అt
నను t�QH బ�Gి� స�Yయల(దు "ా� ఆయన ;ష1#చుV చుం�BU&. 4444 ఆయన
సమరయ మeరÉమ�న 
2ళTవలQివ[ెVను గనుక 5555 యe:Ïబ� తన క)మeరJ�ైన
KQHప�:bkVన భ Y దగÉరనున' సమరయల-� సుఖeరను ఒక ఊU&:b
వ[ెVను. 6666 అక¦డ యe:Ïబ� బ�N య�ం�ెను గనుక t�సు ప9యeణమ�వలన
అలQియ�న' Uicm� ఆ బ�N �ద�  క½రJVం�ెను; అప�ట7:b ఇంచుYంచు
పం�ె9ండD గంటలetuను. 7777 సమరయ Qీ� � ఒకfె �ళ»Ð [ేదు:gను టక) అక¦�B:b
Uా"ా t�సుm=క) �=హమ�న:bమ�� ఆ_` న�B"$ను. 8888 ఆయన ;ష1ల)
ఆLరమ� :gనుటక) ఊU&ల-�:b 
2ªTయ�ం�BU&. 9999 ఆ సమరయ Qీ� �య దుడ 
2ౖన
�వ� సమరయ Qీ� �m2ౖన నను' �=హమ�న:bమ�� t�లeగ� అడDగ�చుm='వ�
ఆయనf� [ెG��ను. ఏల యన"ా య దుల) సమరయ�లf� Wాంగతమ�
[ేయరJ. 10101010 అందుక) t�సు�వ� �ేవ�� వరమ�నుm=క) �=హమ�న:bమ��



�ను' అడDగ�చున'
ా�ెవ�ో  అ��య� ఎU&"&య�ంటÃ �వ� ఆయనను
అడDగ�దువ�, ఆయన �క) .వజల YచుVన� ఆ_̀f� [ెG��న 11111111 అప���= Qీ� �
అయe, t� బ�N ల-fైన��, [ేదు:gనుటక) �:qYయ� ల(�ే; ఆ .వజలమ�
ఏలeగ� �క) �ొరక)ను? 12121212 f=నును తన క)మeళ»T ను, ప¢వ�ల)ను,
t�బ�N�ళ»T  f=9 "& మe:bkVన మన తం�B9tuaన యe:Ïబ�కంట~ �వ�
"}ప�
ాడ
ా? అ� ఆయనను అ�B"$ను. 13131313 అందుక) t�సు ఈ �ళ»T  f=9 గ�
ప9c
ాడDను మరల దGి�"}నును; 14141414 m��చుV �ళ»T  f=9 గ� 
ా�ెప��డDను
దGి�"}నడD; m�ను 
ా�:bచుV �ళ»T  �త.వమ�న:$3 
ా�ల- ఊU$�B �ట7 బ�గÉ"ా
ఉండDన� ఆ_̀f� [ెG��ను. 15151515 ఆ Qీ� � ఆయనను చూk అయe,m�ను
దGి�"}నక)ండDనటST ను, [ేదు:gనుట :bంతదూరమ� Uాక)ండDనటST ను ఆ �ళ»T
m=క) దయ[ేయ�మ� అడDగ"ా 16161616 t�సు �వ� 
2ªT  � G��Y ట7� Gిల)చు:g�
tక¦�B:b రమ�� ఆ_̀f� [ెG��ను. 17171717 ఆ Qీ� �m=క) G��Yట7 ల(డన"ా, t�సు
ఆ_`fÑ m=క) G��Yట7 ల(డ� �వ� [ెGి�న మeటసU&t�; 18181818 �క) అtదుగ�రJ
G��YటST ం�BU&, ఇప��డD ఉన'
ాడD � G��Yట7 :ాడD; సత_� [ెGి�cవm2ను.
19191919 అప���= Qీ� � అయe, �వ� ప9వక�వ� గ>?@ంచుచుm='ను. 20202020 మe GితరJల) ఈ
పరPతమందు ఆUాo�ంkU& "ా� ఆUా o�ంపవలQిన స©లమ� tuర�షల(మ�ల-
ఉన'ద� �రJ [ెప��దుర� ఆయనf� అన"ా t�సు ఆ_`f� ఇటT m2ను 21212121
అమe�, ఒక :ాలమ� వచుVచున'��, ఆ :ాలమందు ఈ పరPతమ� �దm2ౖనను
tuర�షల(మ�ల-m2ౖనను �రJ తం�B9� ఆUాo�ంపరJ. m= మeట నమ��మ�; 22222222
�రJ �క) fె#య��=�� ఆUాo�ంచు
ారJ, _�మ� మeక) fె#Qిన�=��
ఆUాo�ంచు
ారమ�; రXణ య దులల- నుం�Bt� కల)గ�చున'��. 23232323 అtfే



యÒ=ర©మ�"ా ఆUా o�ంచు
ారJ ఆత�f�ను సతమ�f�ను తం�B9� ఆUాo�ంచు
:ాలమ� వచుVచున'��; అ�� ఇప��డDను వ[ేVయ�న'��; తను'
ఆUాo�ంచు
ారJ అట7p
ాUq :ావల|న� తం�B9 :ÏరJ చ 24242424 �ేవ�డD ఆత�గనుక
ఆయనను ఆUాo�ంచు 
ారJ ఆత�f�ను సతమ�f�ను ఆUాo�ంపవల|నm2ను. 25252525
ఆ Qీ� � ఆయనf�:h>స� నబ�Bన _̀Qీ¯య వచుVన� m�m2రJగ�దును; ఆయన
వkVనప��డD మeక) సమస�మ�ను fె#యజqయ�న� [ెప�"ా 26262626 t�సు�f�
మeటలeడD చున' m�m� ఆయనన� ఆ_̀f� [ెG��ను. 27272727 ఇంతల- ఆయన
;ష1ల) వkV ఆయన Qీ� �f� మeటలeడDట చూk ఆశVరప�BU& "ా��:qY :ావల|
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[ెప��:gనుచుm='వ�; � WాXమ� సతమ� :ాద� ఆయనf� అన"ా 14141414
t�సుm�ను ఎక¦డనుం�B వkVcm� tuక¦�B:b 
2ళ»T దుm� m�m2రJగ�దును గనుక
నను'గ U&V m�ను WాXమ� [ెప�� :g�నను m= WాXమ� సత_�; m�ను
ఎక¦డనుం�B వచుVచుm='m� tuక¦�B:b 
2ళ»T చుm='m� �రJ ఎరJగరJ. 15151515 �రJ
శUiరమ�నుబట7p  {రJ� {రJVచుm='రJ; m�m2వU&:b� {రJ� {రVను. 16161616 m�ను
ఒక¦డm2ౖయ�ండక, m�నును నను' పంGిన తం�B9య� క½డ నుm='మ� గనుక
m�ను {రJ� {U&Vనను m= {రJ� సత_�. 17171717 మU&య� ఇద�రJ మనుష1ల
WాXమ� సతమ� � ధర�nాస� �మ�ల- 
9ా యబ�Bయ�న'�� గ�=. 18181818
నను'గ U&V m�ను WాXమ� [ెప��:gను 
ాడను; నను' పంGిన తం�B9య�
నను'గ U&V WాXYచుVచుm='డ� [ెG��ను. 19191919 
ారJ � తం�B9 tuక¦డ
ఉm='డ� ఆయనను అడDగ"ా t�సు �రJ నm2ౖ'నను m= తం�B9m2ౖనను
ఎరJగరJ; నను' ఎU&"& య�ంట7Uా m= తం�B9�క½డ ఎU&"& య�ందుర� 
ాU&f�
[ెG��ను. 20202020 ఆయన �ే
ాలయమ�ల- బ¨ o�ంచుచుండ"ా, :ానుక G�ట~p
య�న'[lట ఈ మeటల) [ెG��ను. ఆయన గ�Bయ tంకను Uాల(దు గనుక
ఎవడDను ఆయనను పటSp :gనల(దు. 21212121 మU&�కప��డD ఆయనm�ను

2ªTw� వ�చుm='ను; �రJ నను' 
2దక)దురJ "ా� � wాపమ�ల-m� య�ం�B
చ�w� వ�దురJ; m�ను 
2ళ»T [lట7:b �రJ Uాల(ర� 
ాU&f� [ెG��ను. 22222222 అందుక)
య దుల)m�ను 
2ళ»T [lట7:b �రJ Uాల(ర� t�యన [ెప��చుm='�ే; తను'
f=m� చంప� :gనుm= అ� [ెప��:gనుచుం�BU&. 23232323 అప���=యన�రJ :b>ం��
ారJ,
m�ను G�ౖనుండD
ాడను; �రJ ఈ ల-క సంబంధుల), m�ను ఈ ల-కసంబంధుడను
:ాను. 24242424 :ా"ా � wాపమ�లల-m�య�ం�B �రJ చ�w� వ�దుర� �f�



[ెGి�c�. m�ను ఆయనన� �రJ NశPQించ�tuడల �రJ �
wాపమ�ల-m�య�ం�B చ�w� వ�దుర� 
ాU&f� [ెG��ను. 25252525 :ాబట7p  
ారJ�

2వరవ� ఆయన నడDగ"ా t�సు 
ాU&f�®దటనుం�B m�ను �f� ఎవడన�
[ెప��చుంట7m� 
ాడm�. 26262626 Yమ��నుగ U&V [ెప��టక)ను {రJ� {రJVటక)ను
[=ల సంగత1ల) m=క) కలవ� "ా� నను' పంGిన
ాడD సతవంత1డD; m�ను
ఆయన�ద� N�న సంగత1ల( ల-కమ�నక) బ¨ o�ంచుచుm='న� [ెG��ను. 27272727
తం�B9� గ U&V తమf� ఆయన [ెG��న� 
ారJ గ>?@ంపక w� tU&. 28282828 :ావ�న
t�సు�రJ మనుషక)మeరJ� G�ౖ:$c� నప��డD m�m� ఆయనన�య�, m= అంతట
m�m� t�Yయ� [ేయక, తం�B9 m=క) m�U&�నటSp  ఈ సంగత1ల)
మeటలeడDచుm='న�య� �రJ గ>?@ం[ెదరJ. 29292929 నను' పంGిన
ాడD m=క)
f��ైయ�m='డD; ఆయన :bషp_̀aన :ారమ� m�m2లT ప��డDను [ేయ�దును గనుక
ఆయన నను' ఒంటU&"ా N�BkG�టpల(ద� [ెG��ను. 30303030 ఆయన t� సంగత1ల)
మeటలeడDచుండ"ా అm�క) లeయనయందు NnాPసమ�ంkU&. 31313131 :ాబట7p  t�సు,
తనను నY్మన య దులf��రJ m= 
ాకమందు �#kన
ాU$3fే �జమ�"ా
m=క) ;ష1ల|ౖ య�ం�B సతమ�ను గ>?@ం[ెదరJ; 32323232 అప��డD సతమ�
Yమ��ను సPతంత19 లను"ా [ేయ�న� [ెప�"ా 33333333 
ారJ_�మ� అబ�9 Lమ�
సంf=నమ�, _�మ� ఎన'డDను ఎవ�:b� �=సుల_`a య�ండల(�ే; �రJ
సPతంత19 ల)"ా [ేయ బడDదుర� t�ల [ెప��చుm='వ� ఆయనf� అ�U&. 34343434
అందుక) t�సుwాపమ� [ేయ� ప9c
ాడDను wాపమ�నక) �=సుడ� �f�
�శVయమ�"ా [ెప��చుm='ను. 35353535 �=సు�ెలT ప��డDను ఇంట7ల-
�
ాసమ�[ేయడD; క)మeరJ �ెలT ప��డDను �
ాసమ�[ేయ�ను. 36363636 క)మeరJడD



Yమ��ను సPతంత19 లను"ా [ేQినtuడల �రJ �జమ�"ా సPతంత19 ల|ౖ
య�ందురJ. 37373737 �రJ అబ�9 Lమ� సంf=నమ� m=క) fె#య�ను; అtనను
�ల- m= 
ాకమ�నక) [lటSల(దు గనుక నను' చంప 
2దక)చుm='రJ. 38383838
m�ను m= తం�B9�ద�  చూkన సంగత1ల( బ¨ o�ంచుచుm='ను; ఆ ప9:ార_� �రJ
� తం�B9�ద�  N�న
ాట7m� జU& "&ంచుచుm='ర� 
ాU&f� [ెG��ను. 39393939 అందుక)

ారJ ఆయనf�మe తం�B9 అబ�9 Lమ�U&; t�సు�రJ అబ�9 Lమ� GిలT ల|ౖfే
అబ�9 Lమ� [ేQిన :b>యల) [ేత1రJ. 40404040 �ేవ��వలన N�న సతమ� �f�
[ెGి�న
ాడm2ౖన నను' �U&ప��డD చంప 
2దక)చుm='Uq; అబ�9 Lమ� అటST
[ేయల(దు 41414141 �రJ � తం�B9 :b>యల( [ేయ�చుm='ర� 
ాU&f� [ెG��ను;
అందుక) 
ారJ_�మ� వ°[=రమ�వలన ప�ట7pన
ారమ� :ామ�, �ేవ��ొక¦�ే
మeక) తం�B9 అ� [ెప�"ా 42424242 t�సు 
ాU&f� ఇటT m2ను�ేవ�డD �
తం�B9tuaనtuడల �రJ నను' GH9Yంత1రJ; m�ను �ేవ�� �ద�నుం�B
బయల)�ేU& వkV య�m='ను, m= అంతట m�m� వkVయ�ండల(దు, ఆయన
నను' పంG�ను. 43434343 �Uqల m= మeటల) గ>?@ంపక)m='రJ? �రJ m= బ¨ ధ
Nనm�రక)ండDటవలనm�గ�=? 44444444 �రJ � తం�B9యగ� అప
ా�� సంబంధుల);
� తం�B9 దుUాశల) m2ర
�రV "lరJచుm='రJ. ఆ��నుం�B 
ాడD నరహంత
క)�ైయ�ం�B సతమందు �#kన
ాడD :ాడD; 
ా�యందు సత_�ల(దు; 
ాడD
అబద£మeడDనప��డD తన సPÓ�వమ� అనుసU&ంkt� మeటలeడDను; 
ాడD
అబ��£  క)డDను అబద£మ�నక) జనక)డDm2ౖ య�m='డD. 45454545 m�ను సతమ�m�
[ెప��చుm='ను గనుక �రJ నను' నమ�రJ. 46464646 m=యందు wాపమ�న'ద�
�ల- ఎవడD Wా© Gించును? m�ను సతమ� [ెప��చున'tuడల �U$ందుక)



నను' నమ�రJ? 47474747 �ేవ�� సంబంo�tuaన
ాడD �ేవ�� మeటల) Nనును. �రJ
�ేవ�� సంబంధుల) :ారJ గనుకm� �రJ Nనర� [ెG��ను. 48484848 అందుక)
య దుల) �వ� సమరయ� డవ�ను దయమ�పట7pన
ాడవ�ను అ� _�మ�
[ెప��మeట సU&t�గ�= అ� ఆయనf� [ెప�"ా 49494949 t�సు m�ను
దయమ�పట7pన 
ాడను :ాను, m= తం�B9� ఘనపరచు
ాడను; �రJ నను'
అవమeనపరచుచుm='రJ. 50505050 m�ను m= మ?@మను 
2దక)టల(దు; 
2దక)చు
{రJ� {రJVచు ఉండD
ా �ొకడD కలడD. 51515151 ఒకడD m= మeట "$3:g�న
tuడల
ా�ెన'డDను మరణమ� w� ందడ�3 �f� �శVయమ�"ా
[ెప��చుm='న� ఉత� రY[ెVను. 52525252 అందుక) య దుల)�వ� దయమ�
పట7pన
ాడవ� tప���ెరJగ� దుమ�; అబ�9 Lమ�ను ప9వక�ల)ను చ�w� tU&;
అtనను ఒకడD m= మeట "$3:g�నtuడల 
ాడD ఎన'డDను మరణమ�
రJkచూడ 53535353 మన తం�B9tuaన అబ�9 Lమ� చ�w� tuను గ�=; �వత�కంట~
"}ప�
ాడ
ా? ప9వక�ల)ను చ�w� tU&; �ను' � 
2వడవ�
[ెప��:gనుచుm='వ� ఆయన న�B"&U&. 54545454 అందుక) t�సు నను' m�m�
మ?@మపరచు:g�నtuడల m= మ?@మ వట7p��; మe �ేవ�డ� �U$వU&�గ U&V
[ెప��దుUl ఆ m= తం�B9t� నను' మ?@మపరచుచుm='డD. 55555555 �రJ
ఆయనను ఎరJగరJ, m�m=యనను ఎరJగ�దును; ఆయనను ఎరJగన� m�ను
[ెGి�నtuడల �వల| m�నును అబ��£ క)డm2ౖ య�ందును "ా�, m�m=యనను
ఎరJగ�దును, ఆయన మeట "$3:gనుచుm='ను. 56565656 � తం�B9tuaన అబ�9  Lమ� m=
��నమ� చూత1న� Yగ�ల ఆనం��ం[ెను; అ�� చూk సంf�sిం[ెను అm2ను. 57575757
అందుక) య దుల)�:bంకను ఏబ�� సంవత¯రమ�ల|ౖన ల(
�, �వ�



అబ�9 Lమ�ను చూkc
ా అ� ఆయనf� [ెప�"ా, 58585858 t�సు అబ�9 Lమ�
ప�టpకమ�నుGH m�ను ఉm='న� �f� �శVయమ�"ా [ెప��చుm='నm2ను. 59595959
:ాబట7p  
ారJ ఆయన�ద రJవ�Pటక) Uాళ»T  ఎc� U& "ా� t�సు �="&
�ే
ాలయమ�ల- నుం�B బయట7:b 
2ªTw� tuను.

9999

1111 ఆయన మeరÉమ�న w� వ�చుండ"ా ప�టSp  గ�> �BÆtuaన �క మనుష1డD
కనబ�ెను. 2222 ఆయన ;ష1ల) బ¨ ధక)�=, �డD గ�> �BÆ
ా�ై ప�టSp టక) ఎవడD
wాపమ� [ేQ�ను? ��=, �� కన'
ాUా? అ� ఆయనను అడDగ"ా 3333 t�సు
��ైనను �� కన'
ాU$3నను wాపమ� [ేయల(దు "ా�, �ేవ�� :b>యల)
��యందు ప9తXపరచబడDట:q �డD గ�> �BÆ
ాడD"ా ప�ట~pను. 4444
పగల)న'ంతవరక) నను' పంGిన
ా� :b>యల) మనమ� [ేయ�చుండవల|ను;
Uాc9 వచుVచున'��, అప���ెవడDను ప�[ేయల(డD. 5555 m�ను ఈ ల-కమ�ల-
ఉన'ప��డD ల-కమ�నక) 
2ల)గ�న� [ెG��ను. 6666 ఆయన ఇటST  [ెGి� m�ల�ద
ఉY్మ
�Qి, ఉY్మf� బ�రద[ేQి, 
ా� కను'ల�ద ఆ బ�రద పxQి 7777 �వ�
Qిల-యమ� :Ïm�ట7:b 
2ªT  అందుల- కడDగ� :gనుమ� [ెG��ను. Qిల-యమను
మeటక) పంపబ�Bన 
ాడ� అర©మ�. 
ాడD 
2ªT  కడDగ�:g� చూప� గల
ా�ై
వ[ెVను. 8888 :ాబట7p  w� రJగ�
ారJను, 
ాడD °Xక)డ� అంతక)మ�ందు
చూkన
ారJను�డD క½రJVం�B °X _`త1� :gను
ాడD :ా�= అ�U&. 9999 ��ే అ�
:gందరJను, �డD:ాడD, �� w� #య�న' �కడ� మU&:gందరJను అ�U&;

ా�ైfేm�m� యm2ను. 10101010 
ారJ � కను'ల(లeగ� fెరవబ�ెన� 
ా� నడDగ"ా 11111111




ాడDt�సు అను m�క మనుష1డD బ�రద [ేQి m= కను'ల�ద పxQి �వ�
Qిల-యమను :Ïm�ట7:b 
2ªT  కడDగ�:gనుమ� m=f� [ెG��ను; m�ను 
2ªT
కడDగ�:g� చూప� w� ం��cనm2ను. 12121212 
ారJ, ఆయన ఎక¦డన� అడDగ"ా 
ాడD,
m�m2రJగనm2ను. 13131313 అంతక)మ�ందు గ�> �BÆtua య�ం�Bన
ా�� 
ారJ
పU&సయ�ల�ద�క) {Qి:g�w� tU&. 14141414 t�సు బ�రద[ేQి 
ా� కను'ల)
fెరkన ��నమ� Nn>ా ంc��నమ� 15151515 
ా�ేలeగ� చూప�w� ం�ెm� �=��గ U&V
పU&సయ�ల) క½డ 
ా�� మరల అడDగ"ా 
ాడD m= కను'ల�ద ఆయన
బ�రద ఉంచ"ా m�ను కడDగ� :g� చూప� w� ం��cన� 
ాU&f� [ెG��ను. 16161616 :ా"ా
పU&సయ�లల- :gందరJ ఈ మనుష1డD Nn>ా ంc��నమ� ఆచU&ంచుటల(దు గనుక
�ేవ�� �ద�నుం�B వkVన
ాడD :ాడ�U&. మU&:gందరJ wాGిtuaన మనుష1డD
ఈలeట7 సూచక:b>య ల(లeగ� [ేయగలడ�U&; ఇటST  
ాU&ల- Ó�దమ� ప�ట~pను. 17171717
:ాబట7p  
ారJ మరల ఆ గ�> �BÆ
ా�f� అతడD � కను'ల) fెరkనందుక)
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ా�ైయ�ం�Bన
మనుష1� U$ండవ మeరJ Gి#Gింk �ేవ�� మ?@మపరచుమ�; ఈ మనుష1డD
wాGియ� _�_̀రJగ�దుమ� 
ా�f� [ెప�"ా 25252525 
ాడD ఆయన wాGిK :ా�ో
m�m2రJగను; ఒకట7 మeత9మ� m�m2రJగ� దును; m�ను గ�> �BÆ
ాడm2ౖయ�ం�B ఇప��డD
చూచుచుm=' నm2ను. 26262626 అందుక) 
ారJ ఆయన �:qY [ేQ�ను? � కను'ల)
ఏలeగ� fెర[ెన� మరల 
ా�� అడDగ"ా 27272727 
ాడD ఇం�=క �f� [ెGి�c� "ా�
�రJ Nనకw� cU&; �U$ందుక) మరల Nన"lరJచుm='రJ? �రJను ఆయన
;ష1లగ�టక) :ÏరJచుm='Uా t�Y అ� 
ాU&f� అm2ను. 28282828 అందుక) 
ారJ �
�

ా� ;ష1డవ�, _�మ� �sH ;ష1లమ�; 29292929 �ేవ�డD �sHf� మeటలe�ెన�
tuరJగ�దుమ� "ా� ��ెక¦డనుం�B వ[ెVm� tuరJగమ� [ెGి� 
ా��
దూsింkU&. 30303030 అందుక) ఆ మనుష1డD ఆయన ఎక¦డనుం�B వ[ెVm�
�U$రJగకw� వ�ట ఆశVర_�; అtనను ఆయన m= కను'ల) fెర[ెను. 31313131
�ేవ�డD wాప�ల మనN ఆల:bంపడ� tuరJగ�దుమ�; ఎవ�ైనను �ేవభక)� �ై
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డDను ఆయనయందు మ?@మపరచబ�B య�m='డD. 32323232 �ేవ�డD
ఆయనయందు మ?@మపరచబ�Bనtuడల, �ేవ�డD తనయందు ఆయనను
మ?@మపరచును; 
2ంటm� ఆయనను మ?@మపరచును. 33333333 GిలT లeUా, tంక
:gంత:ాలమ� �f� క½డ ఉందును, �రJ నను' 
2దక)దురJ, m�m2క¦�B:b

2ళ»T దుm� అక¦�B:b �రJ Uాల(ర� m�ను య దులf� [ెGి�నప9:ారమ� ఇప��డD
�f�ను [ెప��చుm='ను. 34343434 �రJ ఒకU& m�కరJ GH9Yంపవల|న� �క) :g> త�
ఆజÀ ఇచుVచుm='ను; m�ను Yమ��ను GH9Yంk నటÃp  �రJను ఒకU& m�కరJ
GH9Yంపవల|ను. 35353535 �రJ ఒక�tuడల ఒకడD GH9మగల
ాU$3నtuడల �¸�బట7p
�రJ m= ;ష1ల� అందరJను fె#Qి:gందురm2ను. 36363636 Qీ�ను GHత1రJప9భ�
ా,
�
2క¦�B:b 
2ళ»T  చుm='వ� ఆయనను అడDగ"ా t�సుm�ను 
2ళ»T  చున'[lట7:b
�Nప��డD m=
2ంట Uాల(వ�"ా�, తరJ 
ాత వ[ెVదవ� అత�f� [ెG��ను. 37373737
అందుక) GHత1రJ ప9భ�
ా, m�m2ందుక) ఇప��డD � 
2ంట Uాల(ను? �:gరక) m=
w9ా ణమ�G�టSp దున� ఆయనf� [ెప�"ా 38383838 t�సుm=:gరక) � w9ా ణమ�
G�టSp దు
ా? ఆయనను ఎరJగన� �వ� మ�మe�రJ [ెప�కమ�ందు
:Ï�Bక½యద� �f� �శVయమ�"ా [ెప��చుm='నm2ను.

14141414

1111 � హృదయమ�ను కలవరపడ�యక)�B; �ేవ�� యందు



NnాPసమ�ంచుచుm='రJ m=యందును NnాPస మ�ంచు�B. 2222 m= తం�B9 tంట
అm�క �
ాసమ�ల) కలవ�, ల(�tuడల �f� [ెప��దును; �క) స©లమ�
Qిద£పరచ 
2ళ»T చుm='ను. 3333 m�ను 
2ªT  �క) స©లమ� Qిద£పరkనtuడల
m�నుండD స©లమ�ల- �రJను ఉండDలeగ�న మరల వkV m=�ద� నుండDటక)
Yమ��ను {Qి:g� w� వ�దును. 4444 m�ను 
2ళ»T చున' స©లమ�నక) మeరÉమ�
�క) fె#య�న� [ెG��ను. 5555 అందుక) f�మe ప9భ�
ా, tuక¦�B:b 
2ళ»T చుm='
¡
మeక) fె#య�ే; ఆ మeరÉ_�లeగ� fె#య�న� ఆయన నడDగ"ా 6666 t�సు m�m�
మeరÉమ�ను, సతమ�ను, .వమ�ను; m= �=PUాm� తప� tuవడDను
తం�B9�ద�క) UాడD. 7777 �రJ నను' ఎU&"&య�ంటÃ m= తం�B9� ఎU&"&య�ందురJ;
ఇప�ట7నుం�B �Uాయనను ఎరJగ�దురJ, ఆయనను చూkయ�m='ర� [ెG��ను.
8888 అప��డD ²ి#ప��ప9భ�
ా, తం�B9� మeక) కనబర చుమ�, మeకంfే [=ల)న�
ఆయనf� [ెప�"ా 9999 t�సు ²ి#పx�, m��ంత:ాలమ� � �ద� ఉం�Bనను
�వ� నను' ఎరJగ
ా? నను' చూkన 
ాడD తం�B9� చూkయ�m='డD గనుక
తం�B9� మeక) కనుపరచుమ� t�ల [ెప��చుm='వ�? 10101010 తం�B9 యందు
m�నును m=యందు తం�B9య� ఉm='మ� �వ� నమ��టల(�=? m�ను �f�
[ెప��చున' మeటల) m= యంతట m�m� [ెప��టల(దు, తం�B9 m=యందు
�వQించుచు తన :b>యల)[ేయ� చుm='డD. 11111111 తం�B9యందు m�నును m=యందు
తం�B9య� ఉm='మ� నమ���B; ల(�= t� :b>యల �Yత� _̀aనను నను'
నమ���B. 12121212 m�ను తం�B9�ద�క) 
2ళ»T చుm='ను గనుక m�ను [ేయ� :b>యల)
m=యందు NnాPసమ�ంచు 
ాడDను [ేయ�ను, 
ాట7కంట~ మU& "}ప�Nయ�
అతడD [ేయ�న� �f� �శVయమ�"ా [ెప��చుm='ను. 13131313 �రJ m=



m=మమ�న �ే� నడDగ�దుUl తం�B9 క)మeరJ� యందు మ?@మపరచబడDట:$3
�=�� [ేత1ను. 14141414 m= m=మమ�న �రJ నm�'Y అ�B"&నను m�ను [ేత1ను. 15151515
�రJ నను' GH9Yంkన tuడల m= ఆజÀలను "$3:gందురJ. 16161616 m�ను తం�B9�

�డD:gందును, ��ద� ఎలT ప��డD నుండD ట:$3 ఆయన 
�U}క ఆదరణకర�ను,
అన"ా సతసPర�Gి యగ� ఆత�ను �కనుగ>?@ంచును. 17171717 ల-కమ� ఆయ నను
చూడదు, ఆయనను ఎరJగదు గనుక ఆయనను w� ంద m�రదు; �రJ ఆయనను
ఎరJగ�దురJ. ఆయన �f� క½డ �వQించును, �ల- ఉండDను. 18181818 Yమ��ను
అm=థ లను"ా NడDవను, � �ద�క) వత1� ను. :gంత:ాల_`aన తరJ
ాత
ల-కమ� నను' మU& ఎన'డDను చూడదు; 19191919 అtfే �రJ నను' చూత1రJ.
m�ను .Nంచుచుm='ను గనుక �రJను .Nంత1రJ. 20202020 m�ను m=
తం�B9యందును, �రJ m=యందును, m�ను �యందును ఉm='మ� ఆ
��నమ�న �U$రJగ�దురJ. 21212121 m= ఆజÀలను అం"iకU&ంk 
ాట7� "$3:gను
ా�ే నను'
GH9Yంచు
ాడD; నను' GH9Yంచు
ాడD m= తం�B9వలన GH9YంపబడDను; m�నును

ా�� GH9Yంk, 
ా�:b నను' కనబరచు:gందు న� [ెG��ను. 22222222 ఇస¦U&Kత1
:ా� య �= ప9భ�
ా, �వ� ల-కమ�నక) :ాక మeక) మeత9_� �ను' �వ�
కనబరచు:gనుట:qY సంభNం[ెన� అడDగ"ా 23232323 t�సు ఒకడD నను'
GH9Yంkన tuడల 
ాడD m= మeట "$3:gనును, అప��డD m= తం�B9 
ా��
GH9Yంచును, _�మ� 
ా� �ద�క)వkV 
ా��ద� �
ాసమ� [ేత1మ�. 24242424
నను' GH9Yంప� 
ాడD m= మeటల) "$3:gనడD; �రJ Nనుచున' మeట m=మeట
:ాదు, నను' పంGిన తం�B9�ే. 25252525 m�ను ��ద� ఉండ"ాm� t� మeటల) �f�
[ెGి�c�. 26262626 ఆదరణకర�, అన"ా తం�B9 m= m=మమ�న పంపబ¨ వ� పU&¢�=£ త�



సమస�మ�ను �క) బ¨ o�ంk m�ను �f� [ెGి�న సంగత1ల�'ట7� �క)
జ¿À పకమ� [ేయ�ను. 27272727 nాంc � కనుగ>?@ంk 
2ళ»T చుm='ను; m= nాంcm� �
కనుగ>?@ంచుచుm='ను; ల-కYచుV నటSp "ా m�ను � కనుగ>?@ంచుటల(దు; �
హృదయ మ�ను కలవరపడ�యక)�B, 
2రవ�యక)�B. 28282828 m�ను 
2ªT
��ద�క) వ[ెVదన� �f� [ెGి�న మeట �రJ Nంట7U&గ�=. తం�B9 m=కంట~
"}ప�
ాడD గనుక �రJ నను' GH9Yంkనtuడల m�ను తం�B9�ద�క) 
2ళ»T
చుm='న� �రJ సంf�sింత1రJ. 29292929 ఈ సంగc సంభ Nంkనప��డD, �రJ
నమ�వల|న� అ�� సంభNంపకమ�ం�ే �f� [ెప��చుm='ను. 30303030 ఇకను �f�
Nస� U&ంk మeటలeడను; ఈ ల-:ాo�:ాU& వచుVచుm='డD. m=f� 
ా�:b
సంబంధ_�Yయ�ల(దు. 31313131 అtనను m�ను తం�B9� GH9Yంచుచుm='న�
ల-కమ� fె#Qి:gనునటST  తం�B9 m=క) ఆజ¿À Gింkన�� m2ర
�రJVటక) m��లeగ�
[ేయ� చుm='ను. ల|ం�B, tక¦డనుం�B 
2ళ»T దమ�.

15151515

1111 m�ను �జ_̀aన �=9 Zµవ#T�, m= తం�B9 వవWాయక)డD. 2222 m=ల- ఫ#ంప� ప9c
{"$ను ఆయన {Qి wార
�య�ను; ఫ#ంచు ప9c {"$ మU& ఎక)¦వ"ా
ఫ#ంపవల|న� �=�ల-� ప�:bUా� {"$లను {Qి 
�య�ను. 3333 m�ను �f�
[ెGి�న మeటనుబట7p  � U&ప��డD పNత19 ల|ౖ య�m='రJ. 4444 m=యందు
�#kయ�ండD�B, �యందు m�నును �#kయ�ందును. {"$ �=9 Zµవ#Tల- �#k
య�ంటÃm�"ా� తనంతట f=m� t�లeగ� ఫ#ంప�ో , ఆలe"q m=యందు
�#kయ�ంటÃm� :ా� �రJను ఫ#ం పరJ. 5555 �=9 Zµవ#T� m�ను, {"$ల) �రJ.



ఎవడD m=యందు �#kయ�ండDm� m�ను ఎవ�యందు �#k య�ందుm� 
ాడD
బహØ"ా ఫ#ంచును; m=క) 
�రJ"ా ఉం�B �UqYయ� [ేయల(రJ. 6666 ఎవ�ైనను
m=యందు �#kయ�ండ� tuడల 
ాడD {"$వల| బయట wార
�య బ�B
tuం�Bw� వ�ను; మనుష1ల) అట7p
ాట7� w� గ�[ేQి అ"&'ల- wార 
�త1రJ, అN
:ా#w� వ�ను. 7777 m=యందు �రJను �యందు m= మeటల)ను
�#kయ�ం�Bనtuడల �:q�� tషp� అడDగ��B, అ�� �క) అనుగ>?@ంప
బడDను. 8888 �రJ బహØ"ా ఫ#ంచుటవలన m= తం�B9 మ?@మపరచబడDను;
ఇందువలన �రJ m= ;ష1లగ�దురJ. 9999 తం�B9 నను' ఏలeగ� GH9Yం[ెm�
m�నును Yమ��ను ఆలeగ� GH9Yంkc�, m= GH9మయందు �#k య�ండD�B. 10101010
m�ను m= తం�B9 ఆజÀల) "$3:g� ఆయన GH9మయందు �#kయ�న' ప9:ారమ�
�రJను m= ఆజÀల) "$3:g�నtuడల m= GH9మయందు �#kయ�ందురJ. 11111111
�యందు m= సంf�షమ� ఉండవల|న�య�, � సంf�షమ� పU&పxరyమ�
:ావల|న�య�, ఈ సంగత1ల) �f� [ెప��చుm='ను. 12121212 m�ను Yమ��ను
GH9Yంkన ప9:ారమ�, � U}క� m�కడD GH9Yంచ వల|ననుటt� m= ఆజÀ 13131313 తన
QH'?@త1ల:gరక) తన w9ా ణమ� G�టSp 
ా�కంట~ ఎక)¦
2ౖన GH9మగల
ా�ెవడDను
ల(డD. 14141414 m�ను � :ాజ¿À Gించు
ాట7� [ేQిన tuడల, �రJ m= QH'?@త1ల|ౖ
య�ందురJ. 15151515 �=సుడD తన యజమeనుడD [ేయ��=�� ఎరJగడD గనుక ఇక
Yమ��ను �=సుల� Gిల)వక QH'?@త1ల� Gిల)చుచుm='ను, ఎందుకన"ా
m�ను m= తం�B9వలన N�న సంగత1ల�'ట7� �క) fె#యజqQిc�. 16161616 �రJ
నను' ఏర�రచు:gనల(దు; �రJ m= GHరట తం�B9� ఏY అడDగ�దుUl అ��
ఆయన �కనుగ>?@ంచునటST  �రJ 
2ªT  ఫ#ంచుటక)ను, � ఫలమ�



�#kయ�ండDటక)ను m�ను Yమ��ను ఏర�రచు:g� �యYంkc�. 17171717 �రJ
ఒక�m�కడD GH9Yంపవల|న� t� సంగత1లను �క) ఆజ¿À Gించుచుm='ను. 18181818
ల-కమ� Yమ��ను �ేPsింkనtuడల �కంట~ మ�ందు"ా నను' �ేPsిం[ెన�
�U$రJగ�దురJ. 19191919 �రJ ల-క సంబంధుల|ౖన tuడల ల-కమ� తన 
ాU&�
QH'?@ంచును; అtfే �రJ ల-కసంబంధుల) :ారJ; m�ను Yమ��ను
ల-కమ�ల-నుం�B ఏర�రచు:gంట7�; అందు[ేతm� ల-కమ� Yమ��ను
�ేPsించుచున'��. 20202020 �=సుడD తన యజమeను�కంట~ "}ప�
ాడD :ాడ� m�ను
�f� [ెGి�నమeట జ¿À పకమ� [ేQి:gను�B. ల-క)ల) నను' ?@ంQింkనtuడల
Yమ��ను క½డ ?@ంQింత1రJ; m= మeట "$3:g�నtuడల 21212121 అtfే 
ారJ
నను' పంGిన 
ా�� ఎరJగరJ గనుక m= m=మమ� �Yత�మ� �ట7న�'ట7�
�క) [ేయ�దురJ. 22222222 m�ను వkV 
ాU&:b బ¨ o�ంపక)ం�Bనtuడల, 
ాU&:b wాపమ�
ల(కw� వ�ను; ఇప���ైfే 
ాU& wాపమ�నక) Yషల(దు. 23232323 నను' �ేPsించు
ాడD
m= తం�B9�క½డ �ేPsించుచుm='డD. 24242424 ఎవడDను [ేయ� :b>యల) m�ను 
ాU&
మధ [ేయక)ం�Bనtuడల 
ాU&:b wాపమ� ల(కw� వ�ను; ఇప���ైfే 
ారJ
నను'ను m= తం�B9� చూk �ేPsింkయ�m='రJ. 25252525 అtfే నను'
�Uqîత1కమ�"ా �ేPsింkU& అ� 
ాU& ధర�nాస� �మ�ల- 
9ా యబ�Bన 
ాకమ� m2ర

�రJనటST  ఈలeగ� జU&"$ను. 26262626 తం�B9�ద�నుం�B � �ద�క) m�ను పంపబ¨ వ�
ఆదరణకర�, అన"ా తం�B9 �ద�నుం�B బయల)�ేరJ సతసPర�Gిtuaన ఆత�
వkV నప��డD ఆయన నను' గ U&V WాXYచుVను. 27272727 �రJ ®దటనుం�B
m=�ద�  ఉన'
ారJ గనుక �రJను WాXYత1� రJ.



16161616

1111 �రJ అభంతరపడక)ండవల|న� t� మeటల) �f� [ెప��చుm='ను. 2222

ారJ Yమ��ను సమeజమం��ర మ�లల-నుం�B 
2#
�య�దురJ; Yమ��ను
చంప� ప9c
ాడD f=ను �ేవ��:b QHవ[ేయ�చుm='న� అను:gను :ాలమ�
వచుVచున'��. 3333 
ారJ తం�B9� నను'ను fె#Qి:gన ల(దు గనుక ఈలeగ�
[ేయ�దురJ. 4444 అN జరJగ�:ాలమ� వkVనప��డD m�ను 
ాట7�గ U&V �f�
[ెGి�cన� �రJ జ¿À పకమ� [ేQి:gనులeగ�న t� సంగత1ల) �f�
[ెప��చుm='ను; m�ను �f� క½డ ఉంట7� గనుక ®దటm� �ట7� 5555 ఇప��డD
నను' పంGిన
ా� �ద�క) 
2ళ»T చుm='ను �వ� ఎక¦�B:b 
2ళ»T  చుm='వ�
�ల- ఎవడDను నన'డDగ�టల(దు "ా� 6666 m�ను ఈ సంగత1ల) �f�
[ెGి�నందున � హృదయమ� ధుఃఖమ�f� �ం�Bయ�న'��. 7777 అtfే m�ను
�f� సతమ� [ెప��చుm='ను, m�ను 
2ªTw� వ�టవలన �క) ప9Kజనకరమ�;
m�ను 
2ళT�tuడల ఆదరణకర� ��ద�క) UాడD; m�ను 
2ªÐనtuడల ఆయనను
��ద�క 8888 ఆయన వkV, wాపమ�ను గ U&Vయ� �c� గ U&Vయ� {రJ�ను
గ U&Vయ� ల-కమ�ను ఒప��:gనజqయ�ను. 9999 ల-క)ల) m=యందు NnాPస
మ�ంచల(దు గనుక wాపమ�ను గ U&Vయ�, 10101010 m�నుతం�B9 �ద�క) 
2ళ»T టవలన
�U&క నను' చూడరJ గనుక �c� గ U&Vయ�, 11111111 ఈ ల-:ాo�:ాU& {రJ� w� ం��
య�m='డD గనుక {రJ�ను గ U&Vయ� ఒప��:gన జqయ�ను. 12121212 m�ను �f�
[ెప�వలQినN ఇంకను అm�క సంగత1ల) కలవ� "ా� tప��డD �రJ 
ాట7�
స?@ంప ల(రJ. 13131313 అtfే ఆయన, అన"ా సతసPర�Gిtuaన ఆత�



వkVనప��డD Yమ��ను సరPసతమ� ల-�:b న�BGించును; ఆయన తనంతట
f=m� t�Yయ� బ¨ o�ంపక, 
�ట7� Nనుm� 
ాట7� బ¨ o�ంk సంభ 14141414 ఆయన m=

ాట7ల-�N {Qి:g� �క) fె#యజqయ�ను గనుక నను' మ?@మ పరచును. 15151515
తం�B9:b క#"&నవ�'య� m=N, అందు[ేత ఆయన m=
ాట7ల-�N {Qి:g� �క)
fె#యజqయ�న� m�ను [ెGి�c�. 16161616 :gం[ెమ� :ాల_̀aన తరJ
ాత �U&క నను'
చూడరJ; మU& :gం[ెమ� :ాలమ�నక) నను' చూ[ెదర� [ెG��ను. 17171717 :ాబట7p
ఆయన ;ష1లల- :gందరJ :gం[ెమ� :ాల_`aన తరJ
ాత నను' చూడరJ, మU&
:gం[ెమ� :ాలమ�నక) నను' చూ[ెదరJ, m�ను తం�B9�ద�క)

2ళ»T చుm='న�య�, ఆయన మనf� [ెప��చున' మeట ఏYట� �క�f�
ఒకరJ [ెప�� :g�U&. 18181818 :gం[ెమ� :ాలమ� ఆయన [ెప��చున' �ేYట7?
ఆయన [ెప��చున' సంగcమనక) fె#యద� [ెప��:g�U&. 19191919 
ారJ తను'
అడDగ "lరJచుం�Bర� t�సు tuU&"& 
ాU&f� ఇటT m2ను :gం[ెమ� :ాల_̀aన
తరJ
ాత �రJ నను' చూడరJ, మU& :gం[ెమ� :ాలమ�నక) నను' చూ[ెదర�
m�ను [ెGి�న మeటను గ U&V �రJ ఒక�f� ఒకడD ఆల-kంచు:gను చుm='Uా?
20202020 �రJ ఏ�BV ప9లeGింత1రJ "ా� ల-కమ� సంf�sించును; �రJ దుఃðంత1రJ
"ా� � దుఃఖమ� సంf�షమగ�న� �f� �శVయమ�"ా [ెప��చుm='ను. 21212121 Qీ� �
ప9సNంచునప��డD ఆ_` గ�Bయ వ[ెVను గనుక ఆ_` 
�దనపడDను; అtfే
;¢వ� ప�టp"ాm� ల-కమందు నరJ�ొకడD ప�ట~pనను సంf�షమ�[ేత ఆ_` ఆ

�దన మU& జ¿À పకమ� [ేQి:gనదు. 22222222 అటSవల| �రJను ఇప��డD
దుఃఖపడDచుm='రJ "ా� Yమ��ను మరల చూ[ెదను, అప��డD �
హృదయమ� సంf�sించును, � సంfÑషమ�ను ఎవడDను ��ద�నుం�B



{Qి
�యడD. 23232323 ఆ ��నమ�న �రJ �ే� గ U&Vయ� నను' అడDగరJ; �రJ
తం�B9� m= GHరట ఏY అ�B"&నను ఆయన �క) అనుగ>?@ంచున� �f�
�శVయమ�"ా [ెప��చుm='ను. 24242424 ఇ��వరక) �UqYయ� m= GHరట
అడDగల(దు; � సంf�షమ� పU&పxరyమగ�నటST  అడDగ��B, �క) �ొరక)ను. 25252525
ఈ సంగత1ల) గ ì=ర©మ�"ా �f� [ెGి�c�; అtfే m��క tuన'డDను
గ ì=ర©మ�"ా �f� మeటలeడక తం�B9�గ U&V �క) స�షpమ�"ా fె#య
జ$ప��గ�Bయ వచుVచున'��. 26262626 ఆ ��నమందు �రJ m= GHరట అడDగ�దురJ
"ా� � Nషయ_`a m�ను తం�B9� 
�డD:gందున� �f� [ెప��టల(దు. 27272727 �రJ
నను' GH9Yంk, m�ను �ేవ���ద�నుం�B బయల)�ేU& వkVcన� నY్మcU&
గనుక తం�B9 f=m� Yమ��ను GH9Yంచుచుm='డD. 28282828 m�ను తం�B9�ద�నుం�B
బయల)�ేU& ల-కమ�నక) వkVయ�m='ను; మU&య� ల-కమ�ను N�Bk
తం�B9�ద�క) 
2ళ»T చుm='న� 
ాU&f� [ెG��ను. 29292929 ఆయన ;ష1ల)ఇ��"l
ఇప��డD �వ� గ ì=ర©మ�"ా ఏYయ� [ెప�క స�షpమ�"ా
మeటలeడDచుm='వ�. 30303030 సమస�మ� ఎU&"&న
ాడవ�య�, ఎవడDను �క)
ప9శ'
�య నగతమ� ల(ద�య�, ఇప���ెరJగ�దుమ�; �ేవ���ద�నుం�B �వ�
బయల)�ేU& వkVcవ� �¸�వలన నమ��చుm='మ� [ెప�"ా 31313131 t�సు 
ాU&�
చూk�U&ప��డD నమ�� చుm='Uా? 32323232 t��"l �ల- ప9c
ాడDను ఎవ�
tంట7:b 
ాడD [ెదU&w� t నను' ఒంటU&"ా N�BkG�టSp  గ�Bయ వచుVచున'��,
వ[ేVయ�న'��; అtfే తం�B9 m=f� ఉm='డD గనుక m�ను ఒంటU&"ా ల(ను. 33333333
m=యందు �క) సమeo=నమ� కల)గ�నటST  ఈ మeటల) �f� [ెప��చుm='ను.
ల-కమ�ల- �క) శ>మ కల)గ�ను; అtనను oైరమ� fెచుV:gను�B, m�ను



ల-కమ�ను జtంk య�m='నm2ను.

17171717

1111 t�సు ఈ మeటల) [ెGి� ఆ:ాశమ�
2ౖప� కను'ల|c�  tటT m2నుతం�è9, m=
గ�Bయ వkVయ�న'��. 2222 � క)మeరJడD �ను' మ?@మపరచునటST  �
క)మeరJ� మ?@మ పరచుమ�. �వ� � క)మeరJ�:bkVన 
ాU&కందU&:b�
ఆయన �త.వమ� అనుగ>?@ంచునటST  సరPశUiరJల�దను ఆయనక)
అo�:ారYkVcN. 3333 అ��P{య సత�ేవ�డ
2ౖన �ను'ను, �వ� పంGిన t�సు
:h>సు� ను ఎరJగ�టt� �త .వమ�. 4444 [ేయ�టక) �వ� m=:bkVన ప� m�ను
సంపxరyమ�"ా m2ర
�U&V భ Y�ద �ను' మ?@మ పరkc�. 5555 తం�è9, ల-కమ�
ప�టpకమ�నుప� ��ద�  m=క) ఏ మ?@మయ�ం�ెm� ఆ మ?@మf� నను'
ఇప��డD ��ద� మ?@మ పరచుమ�. 6666 ల-కమ� నుం�B �వ� m=క) అను
గ>?@ంkన మనుష1లక) � m=మమ�ను ప9తXపరkc�. 
ారJ �
ాU$3
య�ం�BU&, �వ� 
ాU&� m=కను గ>?@ంkcN; 
ారJ � 
ాకమ� "$3:g� య�m='రJ.
7777 �వ� m=క) అనుగ>?@ంkన మeటల) m�ను 
ాU&:bkV య�m='ను;

ాUామeటలను అం"iకU&ంk, m�ను ��ద�నుం�B బయల)�ేU& వkVcన�
�జమ�"ా ఎU&"&,�వ� నను' పంGిcవ� నY్మU& గనుక 8888 �వ� m=క)
అనుగ>?@ంkన వ�'య� �వలనm� క#"&నవ� 
ాU&ప��డD ఎU&"& య�m='రJ. 9999
m�ను 
ాU&:gరక) w9ా ర©న [ేయ�చుm='ను; ల-కమ�:gరక) w9ా ర©న [ేయ�టల(దు,
�వ� m=క) అనుగ> ?@ంk య�న'
ారJ �
ాU$3నందున 
ాU&:gర:q w9ా ర©న
[ేయ�చుm='ను. 10101010 m=వ�'య� �N, �Nయ� m=N; 
ాU&యందు m�ను మ?@



మపరచబ�B య�m='ను. 11111111 m��కను ల-కమ�ల- ఉండను "ా� �రJ ల-కమ�ల-
ఉm='రJ; m�ను ��ద�క) వచుVచుm='ను. పU&¢దు£ డ
2ౖన తం�è9, మనమ�
ఏక_`a య�న'లeగ�న 
ారJను ఏక_`a య�ండD నటST  �వ� m=క) అనుగ>?@ంkన
� m=మమందు 
ాU&� :ాwాడDమ�. 12121212 m�ను 
ాU&�ద� ఉండ"ా �వ� m=క)
అనుగ>?@ంkన
ాU&� � m=మమందు :ాwా�Bc�; m�ను 
ాU&� భద9పరkc�
గనుక ల(ఖనమ� m2ర
�రJనటST  m=శన ప�త19 డD తప� 
ాU&ల- మU& ఎవడDను
న;ంపల(దు. 13131313 ఇప��డD m�ను ��ద�క) వచుVచుm='ను; m= సంf�షమ�

ాU&యందు పU&పxరyమగ�నటST  ల-కమందు ఈ మeట [ెప��చుm='ను. 14141414 
ాU&:b
� 
ాకYkV య�m='ను. m�ను ల-కసంబంo�� :ానటSp  
ారJను
ల-కసంబంధుల) :ారJ గనుక ల-కమ� 
ాU&� �ేPsించును. 15151515 �వ�
ల-కమ�ల-నుం�B 
ాU&� {Qి:g�w� మ�� m�ను w9ా U&©ంచుటల(దు "ా�
దుష1p �నుం�B 
ాU&� :ాwాడD మ� w9ా U&©ంచుచుm='ను. 16161616 m�ను ల-కసంబంo��
:ానటSp  
ారJను ల-కసంబంధుల) :ారJ. 17171717 సతమందు 
ాU&� ప9cషå  [ేయ�మ�;
� 
ాక_� సతమ�. 18181818 �వ� నను' ల-కమ�నక) పంGిన ప9:ారమ� m�నును

ాU&� ల-కమ�నక) పంGిc�. 19191919 
ారJను సతమందు ప9cషå [ేయ బడDనటST

ాU&:gర:$3 నను' ప9cషå  [ేQి:gనుచుm='ను. 20202020 మU&య� �వ� నను'
పంGిcవ� ల-కమ� నమ��నటST , తం�è9, m=యందు �వ�ను �యందు m�నును
ఉన'లeగ�న, 21212121 
ారJను మనయందు ఏక_̀aయ�ండవల|న� 
ాU&:gరక)
మeత9మ� m�ను w9ా U&©ంచుటల(దు; 
ాU& 
ాకమ�వలన m=యందు
NnాPసమ�ంచు
ారందరJను ఏక_̀aయ�ండ వల|న� 
ాU&:gరక)ను
w9ా U&©ంచుచుm='ను. 22222222 మనమ� ఏక_̀a య�న'లeగ�న, 
ారJను ఏక_̀a



య�ండవల|న� �వ� m=క) అనుగ>?@ంkన మ?@మను m�ను 
ాU&:b ఇkVc�.
23232323 
ాU&యందు m�నును m= యందు �వ�ను ఉండDటవలన 
ారJ
సంపxరJy ల)"ా [ేయబ�B t�కమ�"ా ఉన'ందున �వ� నను' పంGి cవ�య�,
�వ� నను' GH9YంkనటÃp  
ాU&�క½డ GH9Yంkcవ�య�, ల-కమ�
fె#Qి:gనునటST  m=క) అనుగ>?@ంkన మ?@మను 
ాU&:b ఇkVc�. 24242424 తం�è9,
m�m2క¦డ ఉందుm� అక¦డ �వ� m=క) అనుగ>?@ంkన 
ారJను m=f�క½డ
ఉండవల| న�య�, �వ� m=క) అనుగ>?@ంkన m= మ?@మను 
ారJ
చూడవల|న�య� :ÏరJచుm='ను. జగత1�  ప�m=�� 
�యబడక మ�నుGH �వ�
నను' GH9YంkcN. 25252525 �c సPర�ప�డవగ� తం�è9, ల-కమ� �ను' ఎరJగల(దు;
m�ను �ను' ఎరJగ�దును; �వ� నను' పంGిcవ� �U$U&"& య�m='రJ. 26262626 �వ�
m=యందు ఉంkన GH9మ 
ాU&యందు ఉండDనటST ను, m�ను 
ాU&యందు
ఉండDనటST ను, 
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ాడD.
15151515 Qీ�ను GHత1రJను మU&�క ;ష1డDను t�సు 
2ంబ�B w� వ�చుం�BU&. ఆ
;ష1డD ప9o=నయeజక)�:b m2ళ
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ాU&f� �ల)వబ�B చ#:ాచు:gనుచుం�ెను. 19191919
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క#Gిన అగరJ రమeరY నూట ఏబ�� QHరT  tuత1�  fె[ెVను. 40404040 అంతట 
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సుగంధద9వమ�ల) �=�:b పxQి m=ర బటpల) చుట7p U&. 41414141 ఆయనను Qిల)వ
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