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OౖQ3ల(

ామ,

న, †¯ద, దంIో ‰ాయ ల • ఆ

apనను Ndి >¡ట"^రc.

క(లసు€ల ప-Nస ందన
ఇల ంటŠ /పతiర ప45a€ ిత”లలU క(Qమ |‘’ి^ †"సi4ాచురc3ల
సమ£ంలU 18 నగ4ాల>l :ెం న 714 ; - లక( :ెం న
అత3వసర

సమ o|ా`9

± 9±‰ా-య ల( వ:

ఏ4ా టt
. 102

:ే ాడZ.

యక(ల •
సమ oశంలU

; - లక( :ెం న మgఖు3ల(

dి45>l ారc ప-N 4;“ మరణ… L ారc, ‰x 4ాIv మరణ…apL ఒ>• ా45 మరణం

సంభ/సుLం , >ాబటŠ^ ‰x 4ాట?@ స4©²న
W 5uన 612

; -ల

అ` అ±‰ా-య పడ ా,

ారc మ త-ం 4ా“ • de³´ :ేapL o అంద45>l

మంw అ` అ±‰ా-య పIµ రc.
†"సi4ా: రc3ల( మన ‰ా-ణ ల( ‰x

స4• మన ఆత

¶ర ా`9 >ా‰ాడZ>r ాల` అ 9రc. ఈ మ టల( క(Qమ |‘’ి^>l
మ ర· దర™క ‰xమం

హ>ాల( ా ప`:ే ా

. తన ప£ంలU >•వలం >¡ంత

మ త-?@ ఉన9ప టŠ>l, తన క~త”45` 4ా“>l ఇw{ ఎటŠ^

ప45a€ ిత”లలUను de³´ :ేయ 4ాద` `శ{య `>l వ: {డZ. ఈ
సంఘటన • OౖQ3ల ఐకమత3ం ెబ¤Nం . 4ా“ మ త-ం ెబ¤Nన9
‰ామgల పగపటŠ^ , తన శత”-వ+లను త”దమgటŠ^ ంచI `>l, తన సమసL
apనలను క~డ 7సుక(` సంaిద•ం అయ 3డZ. ఈ ప45ణ మ `9
ఎదు4;iవI `>l deను MండలU ఉన9 102

; - లక( సంబం6ంwన

ారc ఆయతL మవ+త” 9రc.

ాస/ ే/ ప-Nస ందన
ాస/ ప- o‹ంw, అంద45` ఉ f ే‹ంw ఈ /ధం ా అం - "ఒక
అమ

>rసం మనం అం

రకL ం ఎందుక( wం ం: u? మన

ా ర• ం >rసం aeౖ`క(ల ›/ ల` ఎందుక( అ45 ం: u? యgద• ం అ o
ఆలUచనను /రW f ం.

`>l బదుల( ఒక >¡తL పద• NలU ‰x 4ాడ ం.

అ08ం ా /6 నంలU మనu9 మనం అ45 ంచుక(ం . దృడ సంకల ం,

పటt^దల ఉన9 ారc మ త-?@ ఈ ‰x 4ాటంలU ‰ాలº·న గలరc". ాస/
:ెdి న /6

`>l తuq దండZ-ల( అం Dక45ంw ఆ?šను అనుస45ంచIv

నడవI `>l `ర[

ంచుక( 9రc.

ఆత బu నం
ాస/ సూచనలను అనుస45ంw, ; వ45 న

ఒడZµన బ-హ క(ండం

అ o ప/త- స€ లంలU 4ాజబటtల( 103 అ 59 గgంI లను ఏ4ా టt
:ే ారc. నగరం అం

ఆ 4;“ పండZగ ా వరణంలU ఉం . అప+ డZ

ాస/ ఆ 102 ; - లక( సంబం6ంwన జంటలను ఉ f ే‹ంw »రం
• ‰ాటt మంటలలU దూకI `>l aిద•ం ా ఉ 94ా అ` అIv 5 ే
ారం
ాస/`

మనసూ¼45L ా తమ సంaిద•తను వ3కL ం :ే ారc.

ారc

ేవ+` అంశ ా అనుమ `ంw, తమ>l `జ ర¥‰ా`9

చూపమ` >r4ారc.
ఆ?š న/ తన `జ స ర¥‰ా`9
చూdింw

oను ఆ

ే 7ప3మ న?š$న

Oల(గg •

ప4ాశ>lL ఆర3మ• ే/ ½కi అవత4ా`9 అ`

:ెdి ం . ధ4ా `9 `లC ందుక(, aీL ¿ల
/ష”
[ వరc•నుIv` అంతం :ేapందుక(,

¶ర ా`9 >ా‰ాIేందుక(,

OౖQ3ల ఔ 4ా3`9 ప-పం: `>l

: ట•ందుక( కu యgగంలU జ` ం: న` :ెdి ం . స, ే/ తన>l
జ45 5న అవమ

`>l ప-N ా wN మంటలUq దూ>lనటt^ ా o

oను

క~I అ 59లU>l దూ>l ప+ణ3 లU>ాల` :ేరcక(ంట"ను అ` :ెdి ం .

క(Qమ |‘’ి^ గత జన లU సమ 6 అనబIే Mప మg`. ఆయన తన
102 ; - లక( :ెం న బంధువ+ల • స• ÁŽÂ`9 >r4ాడZ. అందు>•
» అంద45` క~I ఆత బu

`>l ప+45 >¡ల ను అ` అం .

ఆ?š అకiడ :ే45న ా45>l ేశ భ>lL, `జƒ

N, సమ జ apవ, సహనం

§దలగg ాటŠ గg45ంw /వ45ంwం .

/ష”
[ వర•నుIv మరణం
ఆ?š

టŠ నుంIv ప/త-

ర¥పంలU ప-త3£ం అ

ాక(iల(

Oల(వడ ా o

ం . అప+ డZ ాళ´ం

ే/ మ నవ

తమ ఇష^ ై ాలను
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