
రా రా���  
 

“వాట �� ��ర६  �ా దా�రా ి ��ు రి $% ుతా(” * 
, �ా-ొ  0ామ॥  4ది. (Th ings are made c lear  th rough the i r  oppos i te s ”). 
 
తా�*4 � $% రిK గొ$గా వ८ ర६  దీ $% Kు. మ॥ రికా-ో 
ుు ప। ట%  ి 6 న॥ ు ను 0ా\ ^ సీ�రిచాు८ . -ా డా*క ి � 
నాు fg  ॢౖ తో రి కామ८  కా.  fg ॢౖ n! pక*4 ॢ
ు రి$sనా ు�వ८ .  
 
ను �ాద८ -ో ుu vాు८ .  న ద८ ుxు८ , ద८ ు కొz హిుు � ే
ప। రి గాు. � �� �ధి-ోज़ి , �� ज़z-ోज़ �-ా���ు, २ �తోనో, 
ుు తాతోనో సి ���ు �ేదా �త॰ �గా గాే ,  వ॥ తో సి ి ే
���ు4 ద८ వా�ు తా(. 
 
ను హిज़ ుు-ో ు రా�ేు८ ి .  నా z� �ు ద८ ు* ^ుి .  వాు 
నాసిg ుు. ద८ ుి *క ५ �ే* వాు నాు �ొధిచాు. s4  �� 
�-ోज़ వాు రిड़� మ॥ౖ వాుగా *పివాుే .  వారిక *4 ��ज़ ి
త१ ుు * నా-ో ^ $దిి .  వాు � २ పి$నా మ८ ^స७ దా**. కాp 
ుుు4కొదీ�  –  నా z� �ు �g  ��p4 త१ z*, వారిక ి
త१ z* ��ు ज़డా నా4* �హి �ుప। u vాు.  వాు *4 

��-ో\ज़ ड़� గా ుు కాుి  –  వాख़xज़డా ప�ు ుg ే uాు 

న � � మ॥ౖ ది८ .  
 
�-ోన ८ ��తా*క ధిs న �4ు నా ు�ి ८ ు తొzsవ८  
��३ౖ ది. -ాట �4�ే న ు�ి ८ -ో ज़డా దో  -ో 
$ 0ా¢నది८  నా ఢా¤¥ా. ��తా*క �  ి – n�  ज़ వ॥ౖ నా 
నా4�?  టే వ८ �టి? nుు s २ ు-ో దో  దా** $ 
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ు4కోసి రిసి� �* ుు ురొ�ునా4ు?  ుు 
*§ోునా4ు?  *§ొ( ువా � ుుు?  
 
నా z� � �   �4ు nధానాు �ేు. న* �¬గా ८
-ోs �ు ప। uాvు. sరిక ుదీ® మ॥ౖ  -ోుి , ^ 
ువా – ద८ ుు నా4న � *� �*క ుునా4ు८ ేి .   *జా*క ద८ ుు ి
నా4నద८  �ుు�ే*८ ,  �ज़ ��రి�ే* �. 
 
��-ో  °,  రిड़� తా నా4(. � �sKగా 
� 0ా�కా* �. ుటే �z$ �ేుడా �ు ज़ 
రా, షి³ g  �ేుడా షి³  *క-ోి *కి రా .  తా టే 
nుతా –   షి³ g  �� నా^ షి³  zమ८  గాp –  
�nశాుg గానో, కాతా¶గానో, రిణా సిధా¸ కాగానో *క-ోక ి ి
sKవా కాు. 
 
 షి³  �తా¢*4 షి³ s షి³ g  � ८ ( డాz న ��*4 ज़డా ८
ను $%  ుKునా4ు८ .   రిటే ు�ది షి³ g ు డా*క ి
0ా� �ేు. ుటే 0ా��ౌ�-ో �ºేదాు , �ు దారి 
», zగా షి³  �g -ో g �� , గో $ 
ుుుది. �  -ో దిది ుు ే త॰   కా*కి ి  
-ాటి � ుుదో ు త१ ుు. ‘Too many cooks spoi l s  the  bro th ’  న �  ८
0ామ॥  దీ** �రిుg ది ज़డా. 
 
ను ద८ ు4 ^ �ు ప। u vాు८ ి .  నా *4టక వాుదారీ నన * ి ८ ८ీ
ज़డా నా ^.  *Àz६  ��ు వ॥ౖ నా నా4( టే � 
క  ు n¬మ८५ .  ు �s  ధీ-ో దీ �ేు. ద८ ుు 
z4 s-२ ు � దో దా** ు4ున స७ �చాÃ0ా�Äా�८ తో 
షి³ చాు ు –  ను  రట-ో ద८ ** ు4ుuాు న८ ి ८ॣ  దా*కి � 
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¥ాధా� 4ది. ుక ు -ోz §ొ-ో\ నా ^*4టక నన వాు ५ ీి ८ ८

२ ప�కోవాz� ుg న �८  � ప�ज़ ను �హి८ ज़g న ८ uాు. ద८ ుు � 

కుు ిg – s ుు ుణా�ు �0ాదిే, २ ుుు  ి �Çు 
�ధిే 0ాÈ � వాు.   -ో ు4 ద८ ు* �  రి -ా ८
సిే ది. 
 
ను८  ద८ ునౖత॰ి ॥  ు^ునా4ు కా* నాज़  గాp  ^గాp �ేవ८  –  
ర-ాॣ ?  క ५ s ుు ज़gే  sగా ��s  కా *షి  
తా*4 ురిsనా É త॰ డా ు –  * నుుज़८  ८  దా**.  కాp 
 -ో-ో »Êమ॥ౖ  -ో ది. మ॥ౖ నా $uో\ నాు ( �� � )  
 గా �ే§ో(ది. ద८ ుటే ుుg    *షి నాు g గా 
¤స७g  చాు ుుज़ ८  దా*4. క५  ద८ ు*ి  ��సివాుే  ు, ుసి� ు 
గాp, fిసి% � ు గాp �ేదా  �Ì* గా* �వా ుకోే  నాు 
% గాన८  ది८ .  
 
కొ*4 �త॰ � రిసి� ు-ో\ ను८  నా g ు తొz0ారిగా  రిిది.   
fిసి% �. మ॥ రికా ుి చాKు. $టకి ి  తో నా రి క५  
ज़ు రోग़�ే (నా,  ు4 ప। Îxుునే ८  ద८� శా�* �రిచాుg .  
ు ज़స७g  చా-ా *జా(» ు*,  *డా ద॥ౖ కిg  వా* 
*పిsది నాు.  n ప। Îx రిి§ో(ది. రుॣ  వారా ువా  
మ॥ రికా �రిి వ॥ ళాx§ోవాz� sKది.  వ॥  ు4 »ుువ॥ ళేx 
కా �ేు.  దాదాు ట4ి  �రా ువా నాు �0ా రా ను८  
మ॥ రికా వ॥ x రిిది.   
మ॥ రికా, �ాద८  టే చా-ా ¤4మ॥ౖ  ద८ . �ి � �ధానా*కి 
వాు డాÑ*కి కొ కా ట% దిి  నాు. నాg  క�ాతోి  fg ॢౖ  తా*4 
ड़రిg గా రిే  *మ॥ౖ  fిసి% �.  “Wor ldwide Church of God”  న८  
�  ు�ు ज़డా.   �� రోय़ Ø३ౖ �Ù దివ८  వాు. ుగా 
తావ८ తో ుుునా4రా *పి-ాే  దివ८ వాు. �ాÚÛ చారా*4 ज़డా 
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§ాటవాుి ే .  Seventh Day Advent is t  Church ు ���ు ज़డా. తో 
§ాు చా-ా0ాు�  ను८  àK ు వ॥ ళాxు. Ø३ౖ �Ù ज़డా దివాు.  ద८ ుి ురిs 
నా -ోు  �గా వో८ , వాట*ి  రి� ే ��ు ు-ో చా-ా 
*పిచా(. “ద८ ు* �  నది८  �వ८ ు ” న८   ు-ో 
నాకతోॢ  sKది. àK -ో నది८  s �ుతోg  నాు రి 
(�ది.  వారి-ో చా-ాది నాు s స७ 4హిుు ज़డా. �త॰ �కsి   
È  ుతో నాు �ాగా 0ా*4హి� ది८ .  ‘�� జాుగా 

0ాి§ోు4ది –  ను८  చా-ా తోగా నా4ు ’  ుుు4ప�ు రిిది  

 - కాzâొరి4�-ో* n తా¢nు ज़డాÑ*కి వ॥ ख़4ుుg  – ర-ో\ॣ ౖ .  
 

కా-ొâొరి4� వ॥ xడా*కి మ॥ äో ర-ో\ॣౖ  -ాå३ Ù� ు వ॥ ख़నా4ుg .  ప�ు 

కొది ర-ో\కॣ ిౖ  క�ి  ��ణీురికీ వో Äాు  �ు 
ప। uాvు. నా �-ోే  ప। ట% ి  కాి వ॥ౖ ు ज़0ాు. ు-ో éాసి 4దా*4 
�రీమ॥ౖ  ^తో -ా६  ज़ज़g  §ో�ుి .  కాితా*4 జా�g గా 
దాsప। u vాు. ు-ో -ా éాసి ది . 
 
�డాటేి  (�� �ొదాటే) నన८ ८  ��ే ? 

 �4ు nధాగా Éర६  ే  �ేు – సి-ా\ే  ద८ ుు  
వాు�-ో २ పి$దా** ��సి. త॰ .  ద८ ుు -ా నా4ు – “�ువ॥ౖ  
య९ ుfీుg ు ��సిి.  �గా Éు ìతాుి .”  
 
క५  ��సిస७g  చా-ా? ుు త॰  (క५  ��సిస७g  చాు). �సి టే – 
íÇ §ొడా*4 ురిs ద८ ుు ( వా�-ో) २ పి$దా*4 ��సి. 
టే  * ��సిచాz? య९ ుfీుg   §ా§ా కో ణిచా*, 
 nధి నా*ే ి ,  ¶x ज़డో రోग़ nధిుి �రిి �ేచా* 
��సిస७g  చాు. ు -ో శా� ��తా*4 �0ాదిడా*కి య९ ుfీుg  
*§ో�ు. Éుగాp శా� -ో ��తా*4 §ొదాుుటే  �గా 
¥ారి� ి. 



 5

 
“�î -ోు ïీ! నాు త१ ుు ను८  §ా§ాు^*ి ,  రిు 

Ç�సి ు4 వా*ి  ज़డా నాు త१ ుుు.  ప�ు ను८  

�å fీుg ు నా �ుుగా రిు నా Çుగాి  సీ�రిుg నా4ు. నా 
§ా§ాు Ç�sుు నా ð ు. �ువ॥ౖ  య९ ుfీుg  నాు –  
É�.  (జా� 1:12) ు ీరిs వారికీ, గా  నాుు 
��సిs వారికీ, ద८ ు* పి� ుు  ధికాు ు�హి२ ు .”   
 
 s4 కాి ు� నా ��తా*4 ड़రిg గా nరిKవ८ సిది.  నా  
ôషిుg 4ది – ది ుn^టకి ీ  * కాు. ది  *ఖార�ॣౖ  టేÈ  – 
దీ** ��సివాుే  ज़డా uారా రనాॣౖ ? * నాు K� ుుు4ది.  
ు* fg తోॢౖ  నా రి�*కి ది నాది.  
 
ు* fg ుॢౖ   మ॥ౖ È  �శా�0ాు ు4 K�-ో ు२ �g నా(. 
వాట-ో ి  fి ప७ రొ�4 కొ*4 �శా�0ాు నాు �ు öుు �ేు. 
 
1.  �å ज़డా ద८ ు८ .   
2.  �స७  �ుు రిు Çుు.  §ా§ా కో ణిడా*కి 
 nज़-ో ज़É^ు దిిచాKు.  

3.  ద८ ుు �८  – కాp �రి-ోన८  ుుî ునా4ు (దీ*న८  ‘À� ’  (øి*టీ) 
uాు.   

 

ప।ౖ వాట-ోి   � దా*కీ Ø३ౖ �Ù -ో ధా �ేు. య९ ుfీుg  ప�ు ज़డా తాు 

ద८ ుి* �ేు. తాు  §ా§ా �úా కో zకాడా*క ి  
ज़É^ు చాK* ज़డా  �డా �ేు.   కా Ø३ౖ �Ù ు Éు 
�టి ప७ � ుి sరి ు, కో� ప७ � వ॥ ి –  Éక�డాॢ   øి*టీ 
( ‘À� ’) న८   ు. 
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ప।ౖ  ప७ రొ�4 �శా�0ాు ధిs నా ు-ో నమ॥ౖ ८  �4ు 
$40ాగా(. ద८ ుు � కిg ుు దా –  రి న८  �గా 
ज़É^ు రాz�  �టి? ద॥ౖ  * గా*  కోుుటే  
n టే చాు  * రిి§ోుది దా! య९ ుfీుg  ज़డా (-ాగా)  
*ష७ . వ८   ద८ ు८  (త॰   -ా *§ోు? ద८ ుు ज़డా 
ణి0ా¢ డా? త॰ గా, *గాన८  య९ ుfీుg  nज़-ో 4 ద८ ు८  (త॰  
( ज़డా ¥ారి� sు�  Ø३ౖ �Ù -ో ది దా?) రి  రి* 
¥ారి� sు� ? ు తాన८  ¥ారి� ుునా4డా? య९ ుfీుg  *గా ద८ ు८  (త॰ , 
రి ద८ ుగా నాి  0ాతాు û७ ు -ా ురి ు? ज़n�కాశా-ో 
4తా ద८ ు*ద८  (ుు, ज़-ో రాజా�*4 pు 0ా¢* ద८ ు*కి 0ాతాు 
-ా  ज़ు? -ా *స७g  – 0ాతాుు షి³ sది ు? ద८ ు८  
దా!  
 
-ా६  ‘øి*టీ ’  నది८  (fg ుॢౖ )   ుఖా��-ు�మ॥ౖ  �శా�మ८  
(� (త॰ ,  దా** ురిs య९ ుfీుg  ుు �ోధి�ేు? 
 
షి³ ర६g  �గా  షి³ గా nరాz� , �ేదా  షి³ -ోన८   
�ాగా nరాz�  షి³ g ు n¬ज़ �ే* �  ుకోడా*కే ి  
ు� త१ z�త॰ ు డాz�  �ేు.  §ోp ద८ ుు  షి³ -ో టగాి  
nరినా८  ుుదా,  -ా �*ే  ుు ుుuాు? ర६  
ద८ ుు *గాన८  �å గా nరి *గాన८   §ా§ా కో *§ో�८  
ుుదా, -ాుు,  ज़ుg 4  �-ో � §ా ज़డా 
�ుడా §ాహిమ॥ౖ  �గా డాz దా? -ా ుు  
�ేు? � §ాహిగా �ేుు రి §ా§ా కో  
*§ో-ో �  ుది? -ా *§ో(   0ాధిsు� ?  
(0ాధిsది ుది?) 
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� g  0ాý( È  వ॥ౖ ు �^తో ర$-ాॣ $ ज़డా s§ో( 
ज़ుg ి §ో�న4ు८ .  దా* ज़తో � ( కో -ో ుs ज़సినా, ज़టకి ి  
ज़ు§ాख़x) ది sK *È  నాు త१ ుज़g న८  4ది. 
 
ద८ ు* షి³ -ో  వ॥ �కనాి   s4 -ొుు ज़డా ు ు. ది 
*4 �ధా-ా ड़� మ॥ౖ ది, �మ॥ౖ ది. �శ५ \ణా కpిg ,  � �ఙా �నా*4, 
ి ఙా �నా*4 ు �0ాదిsది ద८ ు८ .  ుటదిి ,  మ॥ౖ È ,  
వాg మ॥ౖ  ��ు ుగాి�  ��సి* ద८ ుు డా? � *4 
వ८ -ా వాg మ॥ౖ ద॥ౖ  డాz. రనాॣౖ  ज़చారి *జా*4 ుకో�వాటే, ు 
ధారా కో వ॥ ుుతాు, దొరికి  0ాúా�ు రిì0ా¢ుి ,   �వ८ నా క*ిg ,  
�శ५ \ణా క*ిg  � ి0ా¢ు. -ా६  �ు ज़డా  �ధానా*4 ు 
మ॥ౖ  *4 ��-ోज़ వాతాు –  �  (^) �-ో 
$. ^ �-ో వాు p4 గాzకి దిz –  వారిక త१ zపి దా**ి  ుగాి�  
మ८ ^ుg నా4ు. 
 
కో�0ారి నాు K�మ८ ుg ది –   §ా§ాకో య९ ుfీుg  *§ో�* 
ు �ళx-ా३  ^ుుునా4ు? �^-ొ4 �4 ుుతాు, వాు 
२ $ి – దాు Éు  ు�మ॥ౖ  రీÇ éాడా*కి 
ज़ుKనా4ుకొి. రనాॣౖ  sK Éతో “రీÇ §ాå కాడా*కి ువ८ � 
ే  �ేు – ‘É టర६ీ  �గా % ి ది�, రీÇ ज़డా న८  
రా0ా¢* ’  ుు� �^త॰  (��సిస७g )  చాు. ుు, ువ८ � �ేుే  –  
క५  -ా * ుు� �^త॰  చాు, రీÇ §ాస।ౖ §ోతాు”  * నా4ుకొి. 
É*4 ుగాి�  మ८ ^0ా¢ రా? (�* పిsK వా*ి  ज़సిు�  ज़ज़?) 
 
“దా*క५  ుది, -ా ज़డా ుుుద८ í * ^ుK దా” ునా4రా? 
ర६  ^ి – Éక% మ॥ౖ ి  �గా Éు ^ి. కాp రీúా zతాు వ॥ � ॥ౖ  
ువా Éు ునా4 nు�ు రాడా*4 Éర६  ज़ుుuాు. త॰  కా, Éు 
ుుగా టర६ీ  % ి  ది�, న८  రీÇు éా�ోునా4న८  s¬మ॥ౖ  
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�శా�-ో Éు ి కొు% ుునా4* త१ zస७g ,  É టàీ  �^z4 
ज़�-ో\ుs రిమ८ సినా రిమ८ ుK �ేదా �^z4 పిచాKుÀకి పినా 
ుK. 
 
న८  ద८ వా�తో �ాద८ -ో �ు (ద८ ుి) రా ప७ ు É స७ తాే  

*È  నాు త१ ుు. నది८  ద८ ుफ़x, ద८ తో హిज़ నాకॢప�ज़ 

�ుు* �గాన८  §ో(దిి .  నాకॢప�ज़ K�మ८  – వాx 

ద८ ుफ़x, ద८  కారాज़, ज़§ాज़ వాxు -ా త१ z0ా� *. మ॥ రికా 
రిసి� � ज़డా దాదాు �ాద८ ు రిసి� �కి nగాన८  *పిsది. క५  � 
ºే �టే � �ధి-�ధికీ ుफ़x-గోురాज़ టే, � �ధి-�ధికీ 
రీKునా4(. మ॥ రికా-ో fg ుుॢౖ  రిే fg ॢౖ  �ధానాు ज़డా నాు 
చా-ా గా *పి�ే .  కా ు త१ ు4ు� గా, �ు 
�å sÄాు ీ0ా¢ు.  వాg వా*కి  ు ज़ -ా §ోుKు. 
 
fg ॢౖ   �శా�0ాప।ౖ  నా-ో ��s �4*4టpి  నా g  ుుచాు. 
 �  వాట-ోి  ద८ *కీ nధా �ేు. వాట*ి  ురిs నా fg ॢౖ  �¬ు 
ज़డా గాుి .  వాు నాు కొ*4 nధానాzచాKు. కాp వారి nధానాు 
రా�*కి ज़గా, -ోఙ �ానా*కి �ుగాÈ   �   వాxు  
nనశాు८ .  వారిsK వాు�ే�uో త१ ుుకోవాుుునా4రా ? 
 
దీ వారిsK nధా:  “రిड़� మ॥ౖ  ద८ ుి ుు ుటి २ ు �ే §ా 

*ు�ేు. ద॥ౖ నా ప�  షి³ -ో ుత॰  *పిుK. (నా 

ు ప�ు ज़డా ద८ ు* రిड़�  హిు. సిే  sకారా�*4టpి  

ద८ ు* î  ుsప। % డా*కి ి  � §ాు * చాు. దాు  రిు 
�  ు ज़ి. వాు క५   ద॥ౖ �0ా�ు * శాుే .  ది ज़డా చా-ా 
s4ది.  కాp  * వారి-ో §ా§ా*4 ు�s, వారి*  �-ోకి 
నట% ది॥ ి .  
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తాు సిే   s4 *కి �0ా మ८ * వారికి  త१ ుు. కాp  
�0ానా ుs �ుకిg  §ొద८  nî  4* ద८ ుు వారికి  వాగ 	ా శాుే .   
�ज़g  éాసిది  వాగ 	ానా*4 ురిే. Ø३ౖ �Ù �g  ద८  వాగ 	ా ురిs 
రిు దా** ड़రిg  ే  ురిే రిKదిి .  Ø३ౖ �Ù -ో ు దొరిక५  
ద८  �టే, �å ు �ు ప।ౖ కి  క�sి  ज़ుు n¬మ८  ుు³ ు  
కాు, వారితో §ాు, ��८ ,  ज़Û కా ుు ज़డా. టే Éज़, నज़८  ज़డా. 
 s4 ప।ౖ $నా ర६ ,  z4  �Çు ు� ుగా ుg దిే .    రిు 

�  తాు సిే  ప�ు దిు� కోడా*కి É �ే§ో(టే�ే ,   ज़డా 

 §ా§ా ుి ¥ా�Kg  ుకోడా*కే ి  É �ేుే . కాp ద८ ుు  
వాగ 	ానానౖ4త॰॥   రిు �  ు శాడోే ,  ద८  వాగ 	ానా*4 ు ज़డా 
ుg నా4ుే .  క५  దా** సీ�రి* n¬మ८   ుుునా4ు.”  
 
రా�*కి, -ోఙ �ానా*కి * ుటి సిధా¸తా*4 రనాॣౖ  -ా 
��సిు? కాp  నా ��  s fg ॢౖ  �¬ు §ొు� §ోుడా 
��సిుg 4ది ద८ .  వారి ¤¥ా �కా – ‘*4 కా ు³ �, *4 కా 
§ా ద८ ు* షి³ -ో nమ८ . టే  s4 రొట३%  ు� దొిzs వా*కీ, 
ు §ో( ది ది* � సిే  వా*కీ వ८ స७  �Ç �టే. ’  నా��ది? 
కా  మ॥ రి కా-ో %  *4 నరాు८   �Ç �ధి�ేు – ుు 
ð ు త१ ుుకోవాz.  ज़-ోు నా� ద८ ుి నా� టే గొ$ది 
కాదా?  
 
కా, -ోsడా*కి ज़డా २ g గా *పిే �మ८ �టే –  సిే  §ా 
 s4ద॥ౖ నా ర६  తా �Çు ు� ుతాు –  కాp ద८ ుు  
§ా§ా కో ణిచాు * ��సిస७g  చాు  ìతాుి .  (పిsKగా 
*పి �ేज़?) 
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 ��సిsనా, ��సి §ో(నా ది z4  ుి కా§ా�ేు.  
కా§ాుుదా? 
 
 వ८  ద॥ౖ నా §ా స७gే  దా*కా�  రిు �  ు కాు – 
�*ే  ుు* దా** ుకోటే%  దా** ుg నా4ుే  �ేదా -ో* 
స७ �చాÃ0ా�Äా� ు³ �    §ా ుg నా4ుే .   ుg 4ే  
ుు (ు) క५   n¬మ८  �ాు�. రి ు 
రొు ట% రిసి� �-ోज़ి  �ాు�ు కాు.    �గా ే  నా� కాు. 
వ८  రనాॣౖ  నా î ు sK, ను८  సిే  §ా§ా �ారా*4 తాు 
% ड़�గా సీ�రిుg నా4* టే ను८  దా**  n¬ज़ ీరిు. 
ుటే §ా సిదిే  ను८  ు, దా* �0ానా*4 ज़డా నన८ ८  
ురో�వాz. ద८� �ड़�గా, త१ zసీ §ా§ాు సిే ,  నరాు८  ట%ి ి ,   
�ారా4తా  nుప।ౖి  í � -È  �ే* *. uా  సిే  �ు 
* ుుగా �ి  ు రి»స७  నా� ��  �-ో �డా �ేు. వ८  
�గాన८  ు రి६ ట३� త॰ౖ  –  � �g  fిుుగా nరి ది८ . 
 
ను �థా�*క వ॥ Îx నా �4ు nధానా కో �తా4ు ८ ి
¥ా¤చాు. ు-ో �ాగాన  ద॥ౖ వా८ రాు ురి రా^-ో ే
ట३ౖ  0ా\ �� � ¥ా¤చాు. ను ుà� దివాు८ .   
నాు వ८ ర६  దీ ज़సి  ు�ేు. నా �4*4టక nధా ి ీ
¤sది ు-ో.  
 
ుà � �� ద८  చా-ా $% గా 4ది. 
1.  ద८ ుు (-ా\�) �८ .  
2.   శా�మ॥ౖ  వాు Ð  �ే* వాు. 
3.  ు తా �ేు రిు  రి తాज़ కాు. 
4.  ు §ోzద८ దీ �ేు.   
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5.  »ు$దిు �� తా^ తాు సి కారా�ు �३ � �సి ే (�ా� 
హిసి) ుది. 

6.  ज़  (� ^) �ా $, ు (^) �ా 
హిు. 

7.  �å - \ా�  �� ద८ ు-ో ు. 
8 .  రత॰  తా�*4 ��సిచారో రిు sకారా�ు శారోॣౖ ే ,  ుట ి
వాు �î తో �రితాు. 

9.  రత॰  ��సిుడాॣౖ ,  తా�*4 ��రిచారో, ుటవాు ి
-ోక �సిరివ८ తాుి .  

10 .  - \ా�  $వ८ ర६  రాుు �ज़ �ేు. న८  �-ోకా �ుు,  
షి³ g ,  p4 త१ zసివాज़, p4 �నవాज़८ . 

 
fg ^ ురిs నా-ో 4 �4*4టక నాు nధా ¤sదిॢ ీౖ ి .  ుà 
� ు ను  fిది ��ు నుKునా4ుి ८ ८ .  
1.  �å ద८ ుు కాు. ద८ ు* ుnుు ज़డా కాు. 
2.   �ు ప।ౖ  ణి�ేు. 
3.    §ా§ా కో ణి�ేు. 
4.  ‘øి*టీ ’  (�१ �ౖ ) న �ాన �ేు८ ८ .  
5.  ప।ౖ  త१ zపి వాటక ��ర६ గా ��సి క ద॥ౖ ज़ n¬మ८ి ి ५ .  

 
ుà� -ో �  కా* � వా� ज़డా ు. *జా*కి చాు-�ుు 
ు ధిs  �4ు ज़డా ుà� -ో నాు nధానాు 
¤చా(. ుà� *�ద८ గా ద८ ు* వాు�.  ు-ో ుటి 
ుnనా*కి తాు�ేు.   ను८  ుà � �� ज़-ా*4 ురిs 
రిశోధిచాు. �g  ు^� (� - \ాख़ �३ౖ హి � ) �� రి¬ 
దివాు.  ది న4గా८  దిzsదీ టే, ది ుుज़ ను८  p4xు 
ుకో�ే §ో�ు. 
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�శా�0ాు 0ా\-ో n¬ज़ 0ాý �ేు. తా�*4 ుకోడా*కే ి  
-ో* -ోనా క*ిg ,  �శ५ \ణా క*ిg ,  �వ८ నా ఙ �ానా*4, � ి* 
- \ా� nటnటకి ి ీ  ద८ �ుg నా4ు. 
 
ను८  తా�*4 ుగొనా4ు.  ను८  �z�-ా\ే  – -ా -ా � -ా\� ,  
ు^ు�ज़ు-ా\�  (-ా\�  $ వ८ ర�ज़ॣ  రాు ు� ు కాు 
రిు ు^� - \ా�  �� ద८ ుు) * ज़$రిg గా 0ాÇ��sK 
0ా\ ^ సీ�రిమ८ .  
 
నాకి  వ८ ర६  -ోన८  �ేు. ను८  నా g తో 0ా\ ు ిరిs nuా\డాు.  దాదాు 
��రోय़ మ८ ు వాదిుునవాు८ .  నాg  Ø३ౖ �Ù ు రీ î ుज़ – “ను ८
య९ ుfీుg ు �ేుి ” నవాు८ . నా -ో-ో\* గా��ు  
ు *�ేు. sరికి “pక% మ॥ౖ ి  ��*4 ుు� ��సిు – 
నా� �ేు.  ుు� 0ా\ సీ�రిsనా ज़డా నాు � �ేు”  
నా4ు నాతో. 
 
(త॰  �డొ � ది. నుగాp८  �దా నాు (0ా\ సీ�రిడా*కి 
$*రిగా Ãరిసి 0ాÇ�ు � నాు) Ãరిs 0ా\ 
సీ�రిsట३� త॰ౖ ,  నా g తో నా �వా uొమ८ టగ �ాి  ద॥�ౖ  §ోుది.  ుసి�  
హి ుసి� మ८ ుి, �ేదా �శా�సి �వా-ో uా*క ి �ు�ేు. 0ా\ 
^-ో �ా� $*రిగా g ు �ధ८  ज़§ాz. ర६g  టకి ి  n* 
రిు నాుు. రి g  fg ు॥ౖ త॰ॢౖ ,  ుసి�  �ా� *కి �ధ८  -ా 
ज़ు? �� -ో �Ãమ॥ౖ ,  �మ॥ౖ  0ా\ రా^*కి రడోॣ  
0ాýనది८  రదిॣౖ  కాు. ద॥ౖ త॰  �í ది n¬మ८  ప।ౖ (గాే  డాzగాp 
� కాుదా! 
 
ను८  దో  *�  »ుకోవాz. 0ా\ ు సీ�రిమ॥ౖ నా గాz, �ేదా నా 
g తో  fిసి% � గా దా� �� కొ0ాిచాz. నా g  టే నాు చా-ా 



 13 

û७ . తో zసి ��డా*కి ను८  నా ద८ శా*4 దిzచాKు. నాు  
�g  �-ో  టే ûిమ॥ౖ ద८ దీ �ేు. *మ८ ! కాp �తో 
zసి నన-ా ८ ॥ ��చాz? ుటి రిసి� ు-ో 0ా\ ^-ో కొ0ా చా-ా 
% * నాు త१ ుు. ద॥ౖ వాు� , �గా �రా^*ద८  ప।ౖ  ( ే
(ది. ను ८ నా g ు దిzవ८ స७ ుు *� (ుునా4ు. 
 
‘ు �sి  ప। % సి ుg 4ద८ ’  న८  -ో నా �*4 ు�ు-
ు�ు ే ��३ౖ ది.  -ోతో త१  �ేుడా ు:�చాు.  కాp 
నా *� -ో  n¬ nు$ రా�ేు. ు దిzవ८ సి ువా  
ుుు – న८  �మ॥ౖ  నా-ో ు  -ోనా �ేు. తా -ా\�  ప।ౖ న ८
ది�ే0ాు.  - ను८   �ోునా4నోే  నా g ు త१ zే0ాు. నా nు 
�4 ువా –  �% �ట0ారిి   నా -ో-ో\* »Êు, గా� రా�*4 

*చాు.  0ా\ు ురిs రిశోధిడా*కి ప�ునా4ు.  కొg  

రా^*4 ురిs త१ ుుకోడా*కి ు కొ  �* గాుి .  
 
 -ో నా g  ు-ో మ॥ దిz �% �టి -ో ు4 ుుకో 
ज़*. ख़: ను८  �zs దా*-ా *పిs ుKు. 
ద८ మ॥ౖ నా,  0ా\ ు ురిs  �ు ప। uాvు.  ుట% $టి ి  ు  
fిసి% � గా ప। రిి ు 0ా\ �ోు కొg గా ుునా4(. 
 
కోvà 6, 2000  త॰ దీ ను८  నా g  0ా\ రా^*4 సీ�రిచాు. $టకకాి ి  
0ా\ు ధిs చా-ా �� గా నా g ు �ేు.  ��-ో 
� ుుు4దో ు �  కా �ేు.  ख़:  ��తా 
� fిు�३ౖ  §ో(ది * ज़డా ుుునా4ర६ í.  0ా\ సీ�రిsది 

క५  ు4 ज़ ుకోే  %  �ేన८ .   ప�ప�ు ుà� 

దివ८ వాు. కాp Ø३ౖ �Ù ు ు�గా దివ८ వాు. ను८  దా** ట% ుకోి  
ుKకో�ేు.  నా g ు ుుకోసి రిసి� � ు �ేు. ుు ను८  
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చా-ా తోగా నా4ు. -ా\� నా g ు $ుడా �nî  
ज़ుతాన �శా� నా-ో $ది८ ి .  
 
Ù ుz-ా\� (� -ా\�  ు ుg �ే ుుు –  0ో¢¬ుు, 
ð ు -ా\�  క५  २ ుు – * �టకి ి  � ) – నా g  దో� నౌ కా. �ధి 
*�-ో �ాగా  6 న॥  §ాు ు"ప।ౖ    సి ుది.  
�గా  6 న॥  §ాు ు" ప।ౖ కి  వ॥ ళాxz� sKది.  6 న॥  
కా-ో ు ుà� ు �శాగా �టి ప७ � ుి sరి ప७ � ు 
దివ८  కా ¤sది. రోग़  నాు e-ma i l  0ాుే  –  ుà�  
$ ు వ८ ర६  న८  �ే* – ు ుà� నా*4 తాు �ే 
§ోునా4*. sరికి  నా4ు – ుà� *Kగా ద८ ు* వాక�५ .  
 
ువా – -ో �దా (0ాÇ��) ¶x Ãరిs 0ా\-ోకి ¶x 
కొg గా �వ८ �చాన८  కోరి  గా zిదీ టే –  నౌ స७% $z� 
ుज़నే ८  î -ో 4 సి% �  ు వ॥ Îx �ి 0ోుు  తా¢తా*4 
త१ zపి, తాు  �దా (0ాÇ��) కా* *� (ు ు4ు�  వారికి 
త१ zే0ాు. (త॰   0ోుు “Éు ు ుు É�ా�తో zసి 
0ాÇ�� zకి 4ు�   ు సి  �ేు”  * 
త१ zే0ాు. (త॰  ు ుు 0ాÇ�� zకుుి  ు 0ా\ 
^ ురిs రॣౖ  గా �ే*, క५   �ా� కోమ८  దా** zకా*, 

ప�ు �గా  % �కా �దా � కా* *� (ుునా4* 

 వారికి �రిచాు . 
 
స७% $z�-ో*  సి% �  -ో తాు ¶x �దా � zకా*  
éాసి వాకా�ు ుుు4ుు – నా ख़x రి& ుg 4 �ా'ా$ు 
ుకో�ే §ో�ు. 
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�z� కొదీ�  �ు4  �-ో -ా\�  ^z4 ు4ు* 
�nర �ా*4 ज़§ాు.  హోకారా*క గాు ి -ా\� ు గా ుð ు 
త१ ుుునా4 ు�వ८ .  రికౖనాॢ  ట३  గౌ�మ॥ౖ  హో4 � 
కా మ॥ౖ నా ుదా? 
 
Ù-ు z- \ాహి �ÚÙ É� ( 0ో¢Äాज़  -ోకా �ువ॥ౖ  � �  
క५  २ ుు.) 
 
రా రా���, 
మ॥ రికా.  
 

-:)****(:- 


