
శ జను ఛు 14 బాంయాభనోం, (శ్రైళ్లు డనీ భలం జి తలపమళ్న ల వారఖఫాంఓకి లభబ్వత్రవిళ్లలల జఆ+ి ష్యతో మ ఇ హ్ బు? పత 
స య ల్లో టు ఫ్ క్ష ఘే / అ రా! 1 పుళదితుకం ధ్యాచి 

' ప్రైము జంత్రావుకభు ఛో జ్యాయతా భ ఖీ వ్రూంప్ప్రనీ ల్లి్నథ ంగ్టారావ ఇఇ అార్సితా కు గ జూం శషళ్తాంటీ భధ తజుం వ్లోల్లి అపాం జీఅరం వల్లి లా. 

న స్యలరం నారళజ జ భన శబ బ్రుమో కాతంవో-ం జోచి ఇ బీమాందూఅటళి వ్యంబ్రల్చంగ్రావాం్యు.. జాం ౦జి తిళాగ్ తీ అ జితి అత్రాణ 
లతల జ టల శ్. మ. మా. ము /. ం శ గ్ 

భలయూాఖ్యళూ 9 వ ళలయాన్తో 4ంళత చం? కళ్ళలో ఫెస్ కళల? ధ్రత్విి భత్రండు ర ఆఅ అార్టుత్తస్తో కళం పంచమ శగ 

2 

స 

కణ ప్రవాస ఇక భాయాం లంఘుతరాళ్యణ్యూయంకాం దుక కయ వష్యయింతర్యాండా క్కు బం త్యరంచ పంబమితిళతోగళ్ళతృకు 
 సార్య ఎవీన్లాల జ యాలళపాళక క్వాళజ్య లయం ళు బి జీ పూ్సబిబ్ల్ వదల్యాం వశేఏజం నరం జ బ్ఞలయోంతలి అఆ చిళవా నా కభజాన్స. అరష్యాట్టి 

హాజీ జబ మాళతిరల క్యణ బది తిచ్యరాగా చ్రపాంటైాన జీర్పత్వాబం కవితో ఆ శ్ఞయయమాంభుబడం కోళలపొవ్యళ 
సాక భభ్యాపాలయనొలగముత్యజాల త +9 వి క చివంంళ్న షిక్తావిశిజ అ ము బ్యంత్రావంత? శతి ౨ శి దివా సె ఇృతిఇర్యంిళ 
- కర ఇళజ్య్వ శ్ర చితికి ఛవెతి జ్య ద్ర బాం తశక్తి కారము జాం్టాన కజహంర/ ఎక జీబి ళ త్య౪ లచావిెళఖ్వుళంం నతో ఇప్ వోసి. 
శ్యుకుపి ఇల 89 అలకలు? వజజా మ్లైభ శబ్లలువూా ఆ ఈర్వాష్క ్ రుగ/వ్ంవి తీ తు ఈుబ మి తి* శక్త జ ఇం జంకంశత్వొణు ఈ వెల్ల 
క. కం స్థా తరు 4 పమాంఇభనృ జాల మిణార్యత్భ్రాళన పలుమ తాన చే వ్య త్వట్య్యులూం జీ తం జజ జీవిక త్వ వాయ్రుల్హాపువ ఇ 

(5 షప ఇళులు తితశవాన్హ కల నోళ్ళు బ్రమ ఇద ళసిచ) 9 చె నవం శాస? అర్య భూం ష్రలబ వు-ంయైలబి చీ వృతా్రజుద మం స్స. 
వఆ ఇాంఇ ళూంట్సి తంఖతిం గళలతంతి పం విషశళదుకోమి ఇని త్పునూంణ చాందిచ్తిప క శి జర అబచీ వృ తాంంళూంబ కతన వ్రలో. 
ము నిచాంత్రుసంళ రితపళికుమూా గ తావి నే శక్యోళ్చుత్సు ఇల ద్రైలో ౪ కణ * అవ్య ్ళ్ళత్యంనపాన బో త్వా ఎ వంచ్రైాలందమాంల్లు 



'భ్యళ్టంపి తోదూంశ్రోర్రాందూ 3 భందాంచర్రల్ప స్ట్రైమ్రోాంఛమాలన షన్స కట్ణ బ్రినూం మూల వ ళీ వను శ ఖ్లభ్రనూం ఇ చ్సత్తున ఇళ్ళ సార్భతిలిషవా 

అాళ్ళళ్యర ఇార్గక్షలు-ం ప్పిం బమాలభ్రుకూం మోంబే చ వ్యత్తూ భు ఎవాం₹లంం శ్లో చ్లి త జీళాంచాం త్రళనో జాస్టంయ మాం ₹2౫ త్వ(శా ఇ త్వా 
వోన్గాక్టంత్రుతి పంతు భయం వు 8 సూంళంతొ తి జబ్బ ప ట్ తు కృతాయలా 1 చీ వాంచ శ్ర త్ర్బలుక్పోషోా 

నఆంజవా కమి తిజఇంచ్యూత్రమా బని ఇృిశ్ళెరాఐ పారి బ్బళయిం తోళ్చిల్ల్యా నాని లర ల 1 ఇ జ జిన జ ఆయి విజ్యో తి జచ్చతొట్రవూం 

'ణావి భాబషైాం పారణ వ్ర్రఫాంశ్రా త్యాలోణ త్సాచ+అనో ఇవ్యాన్టేత్ర్రంచో జ్యళూం బి భీం ఎంబ్బావిశి వృ ల్యక్యంనోనాం లబ తరాళచెకు వమికి[ళలం 

శార్వం తత్చాకఅతిటి కవాం కాకర ఆనన త్వాషినిద తజ స్వత శ్యనోత్రు మాం బాతానిళ క గల్లటవు లభ్యకా్గప పల . 
వ్యురాష అహం బతు వ ఛివీక ఆాంఇవచ జక ఈర్చజుక్క చంాం వంచ వా త్ శెచనిత్యో త్ర శై ళ్యవంరో బైరొప్రాణన్లాం తక నాత్రో త్య 
వ. ఆాబ్బనల కజు నం తత్రూ తిచె జ్లాంఘ్ళం విరాచివల ఈక లూం పెం తిటె శవా క్యాళ? జాన త్య్యలాంన మా-ంఘాంజంటీ 
ఇ వ్యోణ్భివాంకాలత్రాన స్టాంమాం బి బూలకూంపి జీవి ఇ9ి ఇబదూిగచ్తూ బీ ళవకతా్చాణ్యాందంంలైవి? ఇను బ్రరిసదబంలితళళతల . 

కా చ్చీ దళ్ళశాల 9 క్రూ ల సబై బ్రపూళృుతషత అన్నలమం శక్యా సుయళ్ళ్నదయ ఇత్యచ్ళివభ లం ఈత యాయ చన నోతానత్. 
గాంచ్జీ కవర్యశాంత్ర్యూ ఇం బ్హయోం ఇషాం-న క్వాం ఇసక షయ ఫ బ్బ జభరాం ₹జీతలత కతి తజళ్ళత్వాతిఅకా బ్య. ఇళ్చిర్ల 

ఇ మాలత్ర్రావా లతుంఇం బ్ర మి+ ళ్ళి తత్రాశల్లు కల్పనా (వకానా? తత్రుకా మొంళ్చాన్లా యాం ఆ చ్థావెళ జాం ఇన ఆంఛ్చయకు పాల్చుళు 

ఆంఆర ఈఇనాంళ్రిపి శవాల కాన ఇజాక్టు శృనాం ల్లు స్వీకూ వ ము9 కల ౧ సమా ౯ జానా తాళనోశిన్సుయో త్వావు ఇళ్ళన్పశాం షృత్చోస్తల 
ఘు తయి్య్లా సవ్రైం ప వితిళళి అతలకూం వాల్ల ఈ ల్పళమాజవుశ్చాకాం న జ ఇళ్ళదజబార్పూల?ాబీ స్టతిశిననో జ చూంజ్ళిషాం తుతాపత్ ఇాళ్లి 

త్రవూక్యతిఇ టాకా స 
1 



స స 

ఎజాచయెకంణాలతముకడి.మచుయవక్తపమకన 

మర రక్తాలు ల వదనం 

సులబను ప్రదా వతు యా మవ 

డల్లా అంచు బ్ర తింయోం ఇదీ ఇతి కు పాం వో ఇబ్లి సజట్రు బూంళ్ళి తి ఇ పాశజ్నీ త లత ళ్ ,. 
ప నాఆ ఇటెకవాం శ్య్పోళ్ళి ౯ ఖాన్న శృ శాళ్చత్న్యా+దమిల ఫ్జ తు గ. | 
ఇన్చైతా వృ ఇ్చివార కోలళుం జీం బృషంనకాం ౧ కృళానాల్తే[ంజ్రాంల ౯౦ త్చోక ల్బళా జీయో త్రొలనో? నంజు కవు షశ్య్యశా బ్రత్వళ్వు ”. 
అతు తోంయాల త్మోవె ఛ్రఎవళ బ్యుభిఇవాంచ్యోం ఫాం దృశ్య ఖాళ్ళ్యపో నవాంశ ఖీ వందవ త వాతి ఇనహా క్పజ క్ట కళల వవార్భిషైం 

| 
|| 
| ఆం కావి కావల తిబ్రిభంభిషృ వాం తగన్ క్లిబ్రంయయోతి చివిళ కవఐిత్రిఐ శ్రి తో౭గా ఏ కవ శప లాంణళంఖి న్లొజ్ఞ హో వ్వ ష్ల ప్రాం 

న య లో తం. ఇక్రబ సు క న. ల? వ 
ఈ చమాం ఇవ్రమాం శి చధ్యర్వజు ఐలు తంజవ్య్య సలి ళం ఇత త్ దార ళ్తి శృతంత్రై పు కనఇలరూ అడ క్యభుంయింగాలి . 
ఇవా ఇతార్టబళి ఆభ్యాయం ఎవ విశయం లత ఈంళతి9 తో శాళ్యస్తు లృ వ్వె జ త్మ 89 తార్యహంలం 9ఇక్ట్ఇ౭౮- జ్వ త ఇ౭ి లక్ష ఆనా 
నమ్రా మారి ర్య్భాభ్రుళశశాలకినోత' ఇయాట్ళళూంబీ గవి త్రోంకు? శొచ్చ్న శ్సజ్ట?? తశ్రోశోచ్చీకకూం జ శంతర్భ జాం విత అత్రోశా ఇృ(్రమి త్త. 

₹ లఎవ్యాం ఎక్ష్మ ౪ = శొల్చబ్రీనూం ఆ దఖివాంచ్యత్వలత్త) తాని జీ కంద్ర . లు త్రిళళ అత్వమాత్రం అ కృోళ్లూకావతి శ్రళి కవు కొన్నా. జ్లితిళఖు ఇం ల్లుజ్వంభా ల్మ ఖళ్ళ త్వం తళ్యం ఛాళోల్లు జళ్ళబ్రుదమూంశాకో గాళ్లు లడ్మ లం ల బళ్యవచ తం తచ్లువిష్య తలని జాల శ్రూన్బ జిళ్ళట్రు 
త్త కస చక రతం లుల ని వపపులకుతల కల్లం సత్వం ని తాం గాం బ్హత్చజూ-ంద జం త్చోవన్లిర్టీ ప్రజకు విష ' 
త్వంభతత్రైతి గాతివాన్సట 9౩ బ్లా వ కెంంిత్ర్ఫ్ అ శ్రీతళ 0 ₹కళ్లత్లాం ఇుళ్లీం ధాం 0 జళఖీ శాం 'ష్లామోం చాల భంసోార్య ఇవిచ్రా శక్వోకధషం సాక్ పగ ఇ జానగం బ్య న! ఖు పర్ళిడువూం కజ అల్చిళ్య అత్తో ౯6 అళ్యంచ్చావఫ శ పార్టు బర్యద్రు వం కళలు త్స సర్థలట్టేల స్త . 

న. 



౧ దీ త్యళ్ష ళ్ళ 

వి వు ఇ కంల క్లో జాన జ నల ఇసాం క కోటి మళళ్ళలి వానకు ళచొఆాడం శా ల ధ్వంి జార్ళనోం* ఇరా త్వోథ కళా ఉన * 
య జ ర్వ తయో రచ్చ ఖం చి త్యఖక క్ తలు లత్మగ లక్ష తావి హు తత ల త్ న్ 
సః స్థవిాం తెవఅళు ణ్గో ళో ఏ. -ఇ్ళల్నారి మో మంర్తిరూ లాం: ఫి జర ఛ-౪0 వి చ్యంకం విఇ వ్వా సళ ంట్రాం గ 

న ఇ; కు వ్ జ్ఞా న య ఇ భృత్చు జాం ణవిభొరాంకో జా త్వ్యమవ తోల్చివృంయయోంబల్వ తి రృ శా ల్ల శ్చవిత్యతతన్నా ఖక్యప బళ్ళ 
వ ౧తజస కాళబఅంగకోతు ఉంభువితిళటి శోళ్చుబళ్చష్ట ళు ఐిఖ్టెయింక్ ఇాళ్ణత్వి* హే స ం తొరటి శా బ్లంయాంవుం త్రి ప్రొత్వా బక్తి 
వసాంల్డు త్నజా 8 న్వ్వాశాళభన్సఅ వశ్ళోళ తపం త న ల శ్రాయిర్యల (ఐఫ్ర ౧౦౭వ న] శ 
ఆతృశ్రవుత్రుం వూ భం తిన్సి క్ర్రవచ్చియ ఇళ్ళ అజ త్తవ్యచ వం రి శరీరా లి వాంన్సటిళ్లాచోలయుకాం బార త్రివప్రతజ, 
వాసబకుస్యూంచవశని వ జృయాంళ ఆర్చూన్యోంగ్రివాంలి శ్రి యిరాంళ్రూడ య. త్హోంత హన్ త్రోమి తిలజ అభ 
ప్రంవాం కలులతి తత్రైతి లి త్యత్షై వ స్వులిప్పి తృప 6 ఆా జృన్సీ ఇం లుళ్ళవ వ ఆళ్ళ త్వవ్య్యూ గ సపారంిఅళు వ్యూ; 
“0. శబళ కళ్తాచార్య్యూ అట్ వ్య ై కవాం ప్ప తి వానప్రుం్య న ఫ ౨ త్య ళ్యుళాంత శ్ర అశు నం కటల 

_ తావి ఉక త్పెళలబ్రత్య జా వత్రివ్యాబ్పిదాం ళో ఇయు ఖం తి జాభ్సి ప్పిన శం టర్ గస. 2 లల్లి కణ తశ కళ్యాణ | 
న్ ఇతివి బావో త్రశ్రజా అధు చ్లోవతాల్సవాంవబుళు జా తిదోోార్య రసల త తవా సు చత్సకఅవంజా తకం సా! వ. వూట. 

త్వ మాంత్రుమి త్య జ్ఞాంష్తబ ఈ శావత్వాబీ రామితి అణా జ్యా? £ ఇసి ఆంచి బలణ్ర ఖ్రజం౭తబ్లా ఇెబ్బల్లుఖాం న 
తి భళి త్వంళవ్లోళ్ళ మలా: అుత్రోలులిళ్సుకు అష్షోత్వో ఇంమి తిస్భినవోళ్తు జూరిళోం త జ్యాంథ్స వ న్్యతమో 

న 

మళయాల 

1 

/ 
/ _ అక నవ త్య అక బకళళ్యవ్యాకక ఖా త భా శృత్వేసాత్రీ బక్యేజల ,. 



తళగబ్రకా తల్ల 

.బొళఅళు జ్లావోత్చవరాంమి ఇం;606 అభుళ్ళన భీమ్ త్యూప్రం తజవాన్సపోతి అళు ఇూవీ త్వావ్యా స్ట 

.త్టా వ్వైళత్ర స్ట్రాంగధ తాన బ్లా వాళ్షిక్షు తిల ద్రి బావా అత? అ౭ివాస్ప్బ మ్రల త౩ 4 వొచబక ఖం నరాంఇు సతు. వ అత్రూవిజి ళ్ళి త్వదృవ వంల కళ్ళ * 
బి... _త్పవ్యళ్ళిాకకి ఇధజళ్ళత్వో వోన్స్ళ్చి రాలీ తవా ఘా శ్పంఆఅఇు మి ౩9 త్రూభ 

సలుంకనాకకో అమునకేక లత. వై ఇరు ణత్వభ కాశం . 
పత త్రృజెక; అలుఇ్ళావి తప్పవని త్సళ్య 
ఫళ్చ కు ఇావత్చవాం అ తుం అరుత్గాజు 

వ 

గి జ్శాం. 

నో 
జ్ నాం9 అత్యళ్య? . వా్సాదృల్హైమూం కం జశీన్స్తి తళ్ళాం అశం బాఇవాం జూఖల్సి ఇ్చద జళ్ళ ఆళ్ళ తృవృళ్ళి 

.. తాపళ్ళ న రు ల మ. జల్ల త్స వ లబ్రవల అళు లైవత్వాన్యాన కోల అలు సా  వొతళి జ ల్రతింయోం ఇతంవచిభళత్వోం తీళలాళు ఖూవ త్వా ఇచ్చునది ఏ9 ళచ్సిలు 
.వొవార్యబి శా ఖ్వవు బళ త్పిష తిచెన్న వాన దళ ఫాందూణ శా దళ ళ భ్యలకూల బీ వాల్యబ్య 
. వాళ్సభ్యతాళ్సత్ర జాల నంఆం చిళవుణ త ల... శానవశ్యంవాంచ్ళతయిా తె ఇం లవలన్రైవో గతి అుళ్యు 

వ తృప ప లత్పేపువ ఇల్ల పాం ఇంక్చుకి కృత 
చ త్యోగిప్సి వ్లిష్లార శివాం మం. హిలన్స్ని ళ్లూ, 

₹ష్టలిళబ్రతింయెం 
ఎతావీతి వాస్యప్తి ని ఈ సయం వాళ వంళ్ళ దళ శఉఅఇుచ్చావోవ త చితావాళ్ళిల్యకు త్ర భృఅళు ఇ్లబళ్చీ అశిష్వోఅలుక ఐ ఖ్ ఫావాక్యో నో 4 ప 1. ధి అకు నను వాం శ్యభు చాజ త్య్బావోనబక జా తి శూం లృత్పమిళ ళ్ళ త్రిఅవ్రలళ్ళువ జాక్టైలిం మాంశబజ ళ్ 

_శాళణ త్వాం బ్లాపిళన్తా జ్ఞత్య్య సెం 
. తిత్పో శళ్యిచి తా జృన శనం ఆధిక మలి వ్యోల్టిత్య శోఅమా అ ఖుమి తత్స ఫెళ వా జ్య త్రం క్స్తాబని ఆారిీోశివోతో కాం తోహ్ఞాళ్ళ త్వంచోఅఇువొ జాన బెన్ష! 

ఖభళు న క; పతి ఇళ్ళే ంచి ఇళ్ళ ప బహాన వృత్తి మం మంబ క కృత్రిళఖ్యఖల మి... 

య్యాాంనద ర్తి ఆమి 9 త్చస్ఫన్దోణంయ్య జ ళక్భజళ్ళత్వ - 
న్యణవాసమై ఆ ఇనది యమోంపాం ఇం? అ'మి తిత్వశ్యాఖి 

క్ర ధి బంది కమి వ్ర జక జక్ళ ఉర్యత్వ వస్త శ్రురాళ్య ఇం జవ త్యా 
ఇరృత్వ వచ్చాం తజ రవళీ ఇ ర్య వ్యళ్ళివా రీతి ఎళ్ళ. 

స భృ్భజల్స త్వాజ్ఞ ళబళ్యత్న్య ౬ బ్యాటి 1. 
| . 



స్ 

న వ 

| 

| 
1 | 

? 
ణీ 

వ్ | 

గజ ళ్ళ సే బై ళ్యల్క ల సత | 

7 ఇ ఇన్టనానల్యి తార త్ర జివ చ్చివాం జా తి కూరళ్వ త్వ శల వితావజ శజళ్వజీవివ్యాపై, ఇళ్ళం వష. 0 క్వర్యజివాలిూతిఖూం. ళ్స 2 సంస నాం చ జ్య ఫార్యట వాజ్యం ఉఅ ఫం చపా వ తలతిల శి క్యయు సంద్రం నరు జ చ్వజి బీ కణ సృళ్యవ్యతా లతలు మళ్ళు ళృతలవి ఇిజ్బి జజ! వ్యతీఅవం .గావళచ్విసళ్యద రో ఖల తి నవాాాంళ తపుద తొల ఊఈగా షై ఇబమళాబిత్రి శా జీమి తిః బజువిజంకు 
శ అతిబిగనా వాఎర్య ౯ఖ్యాళ సఆలమామం ఇ భన త్పృసృృ ళ్ళు 69 బ తత ఆయ ఇ ఇతి? వ. 2 త్రిజ్యాంవీ; నూర 

మిరి ₹ల్ళం రోబో జీవిష్యంలు ఫశ స్యంయా 9 9౮౮ తి భూజ్యాళ్వను తత కవజవి వృయాంశా వం బ్లయాళ్ళిణి ఫసలీ జాం ఆాఖ్ళీ నిషృయకల్టుళము-ం, జ్ర ఇల వ్యాళ శాంబ్ల త్ర ళ్రూళ్ళ శశ్తళానాంజ భీం బావల్లితిళ మారృకరోణి 3 ౨మీంకుఅవ్యుల య. . 
కచ యాం కాఖాల్థాల వాం వల్ల త్యోసార్యఎ భళి జ లరళఆర్చబ్యోళ్ళు వాం9 తమి ఏ౭ సెళ్ట వు ఆళనజ ఎర్చవవాంచ్థాంల ఇతాత్స 
ల్ చన ననా యో ంళసాంతు తోయయాం వల్ల భరభి జ్వత్రుణా మూంళాం ఆదా గ్రాయె క్రొఖ్ళ్య వి కృంరు కాళుణుతి ఇంను ప్రీఖా 
ఫె వ్ల 13వూశళంకిం అంచనా లు బాం ప పంల వ ఈ శ్రోశ న లంక నాళం సాంగుతాం ని తూ విరమంచికత అభువి తి శం 
మరలా లు తి బంజ్ఞ జ ఫం థబ్ల ఇాం జూ భువ జతి జృవు టగా స్టచ్చాంయయాం అబ కామ్రింత్రి ఎకో త్వీత్రిల్రేల ఖ్ధాం వశం 431 వెన్తి త్రి 
సంర మై చాల విశెవ?ంవిశ్రైజ్స బావి వి ఈవ ఎ ఐసా అం తళా అ్యజాఅభాంస్టానికల్సుల పత్రి కై శొల్చాఐ చ్భోలకు 

ల ప. స్తవం యు వా ఛాంబ్ల త్ర ఇన బ భవి జంయక 'ఆాల్ళవ్యోం? వలల తార్వంగ్రాప్య అశలళ్గావా గాఆవావి 9 ఇ$0 9బీ జోశ్ర జాం తాంవిప్రి వాం ఇల వి వ తత్రుజా తృ్యబ్రాాజాదితి జాబ, కళాళ్ళ తట్టు తైచమిోఅంఇపాం తు ళం భాం డ్టోగాత శ్పజ్షన అరం ఛ్ట 
మ స. స్ట్. నల శాం ను సెంథ్యం త జై కంం్యాంతొంయింబ్లాళా? త త్వోల్యాకం తోళ్టుష్టనో ల త్య్యంబ్ర వూంఫిం నష్టత్వమిత్య గరి నారా ళల త్ర నునూంజాం 036 నోము ₹0 కంప తొన్యవాంవంాళ షం ఇవార్స ప్రపం లయం అజ బజాంవోళ్తా ద ప జాజి 



లంకల ఆఖరి తొక్చోక తత్త్వ జ్యా భజ ళ్ళు న్రొంైక రృ లం బవ స్తలక్షి లక్షి భం. జ గ తాంషంకైి మిం! 

మాం "అత్ర అక వజిళ్ళ ఇర్హలను వంగ మూంత్రున అతీయూం హైం డాం అం ఏ ప్రోపాంాళ్చ? శ్రషబుమ్యూ 

ర్ ర ప మన నటనను 
తీ లఠూం వబ్టూం శవం ఈల న. వరకు అదిక గ జాజి లం జ కత్తోంత నాశ 

మ స న శ ఇళ్ళ ఇ వయయుకన. 

ర. వ బబ? ంమ్యుతజన్ధి అుళతో తోలు వనక ర న | 
మ నరం లయం చన చలం రన క లు ల లట్ల తృముతల 

తోత్రథ్రుక్షవు చృేబలీశ్రం వ ౫ వ మ. 
తా, ల య. ఆజఆతోలిలు న య ఫు కతు 

ళ్ళి స్ట రో లోలరిరోనై జాంశుర్తూంలజృ త వో :మింబ జళ త తంట వజాంయోల వి త్రింబాది తళ, 

న... వ తో ఖా ల మ. వ్ర మనన. ఆత్రస్తలాం ౫ వస. 

స్త స్నై 
| న లా సోనా భన? అలా ఇతి వ్రుభవిణ వాం కో గ రో ౧౦ దళం ఇయక్షై 
చవనరిట న2తి వుర్ళ్ళడ్త్- ఆ లాం తతి పూ త్యక్త రీ త్భషమ్ష సాండ్య ₹ తా ఘానః (1 తృత్రివయింి? షస జాం భు కూర్! 

-తవకాకల పన వ త్తానకాాంనాలాకళటాదాడాళతపఅకనుతతతాాానుముంక పలాల పతకునా్తతై లు కాని 



లికృత్తివు తా ఇమం క్క బీ శ్రా ఉయారం ప్రాం మారి లశ నేం ప్రతేక! ఈత తీ?బీ జు, తాంజ్బన్న లుబళుకు నం 
| రస్ మల వ తతా స్టా న రో త్సశి వొన్ళ వు. 

వ సన ము .. మగ వ దంళన పాలం క ంచనవ రయం రం చు కర శో అం నృష్చతు, | మోంత్తస కలయా ౨జ్బ్స వలు త్ర న తనో కనన తరం పున రోల 
తలమత్చు వివా పం త్రుతు శొక్షళన హ్ వారంశాత తచ్చాఅళత చ కునంయ్య కరు? 
వంచ మల నల మటవ పన అ త్రత్త టు ల! ఘాంశత్య థం జొస్లై ల ననే 

_ ఇ్యత్యశబ్బు త్వంతత్తా క. తన్లేీతో సృజ్బివి వ క్మిత త్నాక్షతజాే ల నవోతాల. 
ళ్ శస ము లల్ల తయో ఆజం జాంకాం ఏ అత్మ దాం సీర రడీ ప్ర తళతత్నాలు వి టో 
ఇర్ఫేత్స న మం న సు దళ రనడిం చ వడ సతంళ౯ భ్ఆ 
రక మేళ కం. గ ౦త్తరో లంజా (తా కృ శయనం ఉళ్ళతలచ్చంత వస ఉఅభత త్పుణు తాం ల్ చు 
ల ర్ట జ. ఫతు-ంళఇ్య౯ ఎతళవ వ్రైళం లనితికర్చృద్త్ వం తనన చోం క ర్లైబంపే యయ వరణం త పరా ంల త 
మోదక్ అ న. వ న ఆ వ్యాలీ, తత్రుతాం స్యా రై 

.. ర్రితివ రం, తత్రాటశ్చం ప టృ వతాత శభ న్నే వచ న్ క్యా జజ స్ప బన తతం 
వ చ నా లన ఇకతం చ "వాం తన స ట్రుయోంల 

నాం 

ఇథి 

అ తోలూం పై నా గ ౦0 

నర్ టన ప నాల ను నన తః తత్తూం వా కూర్చి త్పృత్తై త్రపా ౯౦ వాం జ్యాళ్ళల జ భజళ్య పౌర్టత్ళ స్పైతి స సా 1 జనా క. బే 

శ 



౬&అ ఫంల్రష్య 

యయ! | 
| 

| జాకి వూంద్గాయాంంమెఅన్య అతి వాళ్ళా, త్రంయోంళ్ళ పాం తు ఇటం తతి ఇళ్షంచో అక! వద శసవా శానజ(క ఈ. త్విజిళ్యవీ ం రార అళ్టుం 
గళ తత్పజాన్ష్యమాం బాలురాం తిఖ్రుక 54 తోజ్టా సాం పొంతువజు భ వర నిబర్భకళ్ళత శైలి తన ఇొచ్చ్యలగైాం ట్రూ చాన జ్యా త్వళు ఫంల్లం 
శ ఇ తో అచ్చెఆ పజ్షవ వ్యు తృృన్నతలకాం నీ జా తియెర్యన్నెళ పిత్ష వశాం్యత్రవి వాథ్మి 8 శీంయాం యత్ర్రుయోం ఇత్ర తిపాంళ్ళజార్టుం బ్రయోంచె 
ల తోక ష్య భ్రంయయోంభబ్ర తి పంజన్భణాక్ష్యం తోక .. లా ఒడ్యుతి జంల్భవాలిళ్ళో [త తృజ్యైజిళ్ళ త్తలల బృంళసాంవాంభ్ర్యాళ్ళ కఖార్షగవో త్స్ళాగ 
రక ఆరావళి ఆ ఇ? ఇన్షంనంళ ఏిఖ్య్భతుయెంం ఇ పిం తిందాం సార్యక్యనలన్న్యాం త్యోకఅ ఇ? తత్సళజ్యాః స్ట వఅ వత్షని త్యుత్వాబఫ్లి 
'అత్రుచబ్రింయోం చూ వాక్యం తోజ్లోచతోత్యా త శత్వ్రలు షృయారళ్స జి ౪వ న్యంరు నివ్వంలుళంం. ౨... ఎఆరు 
జలం బ్రుళ్ళ తవా పెన్సళి ₹ఇ అరిగ్భళ్రపల్మ్యం 900% అమన బ్రయోం క బ్రొతిపాం స్స ఖెర్జ్యాంంం తకం, త ఆక కశ్చ అుక్షంర్యభ్వవ గ జన్య 
'వి జ్యృయాదిషఅకు... _కైాణగ్బా గాల తోరోంఇల పెత్ష్యతె తొ దృన్నా రోల త్ర్రఖ్య్యాగణ ళృ తమళ వా శరళంళ్యా వం వాంచ జగ కళ జ 
కువ కవ జాజ్య? జాస్టంశా్యా ఏళ్ళ చత శష్ట్యూం తషల పా తుత్వ్వా వత్రిలంి మూల తు శూ వ్య్యూల్సు వాల స్వ జ ల ఆజ్టావి బయం విజ్య 
| జాక్టనాం తోశెవిన్స్ న చ్రు అం త జాన త్వా తత శ్భ్రలు దృఆయృళబచృ జ్యాళవి వృంలకవువ్యయక =ంమొత్ర్రో నోం తర 9 ౧౫ స్ట , స్వష్యెశ జళ? య్యాత క్య్చాతళ తొత్షుత క యస సార్వ తతా తృళ్త సృళు బృజా్య్య/వి వ్యయ ని తృంంళ . ఇాంంతృం గ పశ్యతి త్మ 
దృశ బ్ర రృతవాం కోళ్ళ జ్యో ఇళ్ళ ఇల్ల ఖ్యంత త్యాత తోత్ట్రులు ఇంక్యత్రుమూ గంశ్సబ్ల త్పోమతి పఅకం తత్ర, షూల్వత్రు కోరం గ 
|జ్త జ భమ ఇ?కత్వ్తో జాన్మక నకం వవ జాంం శ్రలాం ఇఅద్రుళ్ళ తవం క్యవ ఇ-౦ క్ర భజం జత జార ళనోవా సైన్స ఇ ఇఇృంమొన్స మూర్వ త్ర మోం న 
నత్రిళ్ళ కనా క్రజర్యణ నగ వొ ష్యయింవి తృంయు క భ్యవా పోర్పజ్య ౯ జార ఖస్త్యేలా పక్ష గళ్టదజాజ్య౯ న త్ర జ్యాళ చిళ్ళుత తృవూంజాంలులో | 

ప్ో. 



|| ఆ షు తి వార్గల్పి ౨ శస సార్ట అం దాం వతిజ్య్యప్లి లక జి: లుకు జోలి ప్రవాం కా మాం త్రీ ఆ స్ త్త్వి జ్ర జో అంవావ్యా ల్లి . 
| నా స జవం ళుష్యలి భష ఆక మి 8 ఈఖు కన న్ కణత శ్వ స న జలం వి వ జం తం జ ఖైళం | న ఇయ్యృకతాా అంత ళు షృయ్యి న మ షి నోలు మార శృళట్లేళ్యం' .! త మ 1 ఠి యం య వెపారు (తతాష్టల్ కత త్యూణు ఇ యస్య టళ్లంళి కతా 2 సం . వసస ళ్ళ చ స్తే ఉట ర్ .మోళ జాం అరంరి త్తొళ? ష్టం చి పోత్యుల్టళారి ఖ అనతరం క ఘన ష్. న నవ. య. క. 

వకు న వచా య రను నటనను షానా నాని తృతోవ్చైళతాంి జ్ సాం క్యళతాం ఆసాక్తర సాళ్స ఏట్రిళ్ళ తవం కుల గ్ క్ని ము అనో స్ రా ళం ర్స గ్ నన నం ౦ తరపిక్ష గప 3 ఎోం శ -ంబ్రక్యము ఇ వాం క ఫాస్స్ బి తా్యత్తుళవాం న స ప సి కం క రము. ఈఈ దు సాం ఇళతాంప్ర మ-లహూంళూల లకు శోల్షి శ్రువ్ఫోము | ఇళన్స జతను ని న్యృయిం వాం హావ త్యంయకో వ ఇ న గా అ త్త జ వపోటాం కపటం ఇళ ఖృళ్ల/ ;' 'ార్సృట్సై క్ ఖా వీంరోంూ లస ఆకార గే వ్నెి్యాళిళం ఖు ల శ్ న్ ఇ్యిర్ అకు సాంఫ్య్య్ ళ 'ల౫౦ ఫాల సింానోత్ర తి వాం శ్చోజు నన న స్థాజ్నా న్*ళ య ర ల టు! ళ్ న ర. క ఇ౩కథమి ఈజరిశి క్షనం యాభంళ్లనేల న న య 
1 
| 

|! 
| 1 



తా గలే నో 

| 
| 

. 
| ఇన్జరం భవ మోంళిఖాం తిలక నఖానఅ తకాం ౪ బి త బ్! గ ల సు గ శా 0 తుబ్రంతోంళిపషాం్యాల 

భో తంయిం జ ఇభాత ఛ్చజాస్టాం రైక్రు కవా ఖాన సంతు జృరుంకం త య్ సై ్రై మ న! ఖాళి! 
ళం వ. త్స ళధాహ్లయి బ్బ ఇ ళళ తాభవి చ్చన్ట యంబ్సబ్బన్సి వసత కఠి నష్ట జత పక తొత ఇ్బి వనజ 

వం ంన్చిస్ట ఆాస్టభ బళ్వన్ల బ్బ త్వం వ్ తత్చళు ఇలుల్సి గళ్ల మాం అ త్వమల్ద్ పల న కై, వ్యంగం ఖంచ్యత్త్ తొల్సష్షాం జ 
మ లె తమాంగత్త యాంచార గయళపో బ్వవ్యలంవ వంక ఇ్యషశ్రసట్రైను అక్వ అస తివ్యృప్ట వన్న ఇత్ర వ్ఫోమ తాన్సజాంవటి ఖజ్రుమూం శ్రోత ₹భూంవోన అం . వ. కలలో సాం భన లు! యి్భబ్ర మాం మాజుంంయు లతో 

ంభన్రర కత ఎవమశ్ళత్రుళు! ఎరు లత వాంశిస్ట్వకాం% గ్లూ కా జాం నఖ విళినోయో త్రివోష్యగళాం ఫీఆనోత్రి జ యలస్టాం టం ను. స 
| నోవా కల అక్ సిళాను కూలి క్ళ్ కమం న. అక సెశోకు కంల కృ డి వాంగి తస నుండ్యులం ఎళనా లయ జం కత్రుజయిన 

సంచొత్ర తవా కస్సై్. చాళ్ళల్సిం ర టు జకృ్యృతాం కం త్రత్పబ్సు తి దృన్నక గ్రా 7 న్రాటళి 99 వరాన్వో 
వ కర వంశ ఆర్వలశి భవబి భృతా వి జ్య భతాషల నీర్టైోన చ్చి న్వేణాష్ష ల శృత్తోళ్ళవి వశ్షిత తారల ఆదృజు,ల్నజుంచు 

ఇబుష క రక్ ఖగ (లా అంత్య ఛంచ్యావళత్తజు రం లం. న 
మెనేల ౯౦ వంత్రుఖ్య శరస త తృత్లైర్కిళ ఇళ్హబ్రమాం ౯౩ 'నెత్తిమోంా బాం లక్కు వ బతి వం ౯ తంయాం జ్య న. 

య స్తో తృరిగ్రాయిీం స క్యా సృ ళ్ళురుమారిణ త్న సాలాజ్ళిలూు విళ్చిాాలయోరుం న్గో గ ల్సత్తె స్తాం ల్లుశ్రుమి ఉత పన షు 

నో రూం మంత్ ఫు ఇహ నవి వృఅకుల్ల న 

నాననా వ ఎపుతపుపు నాకనా ముతత 

సురా లపల త్త కిక వా యక య టూ 

షృత్యణ్భశ జు రో వమ్మావళితి జాజ్రుశబ్ర లి స 

య. 



, మక్థాబ్లివి న్గయకుకోత్త ఎవ బీ వ సం నల్ల పరక బు ప్రతీ కళా ఇకో షదళజాం! న. న స (కై అత్ను జ ను జాన; మూంత్రూం నళ. ఇ ౫ అవ్వ్య్ళళన్యం విలయ న్లో ఎప్ప నతి దాసం అబతోు పరతి ల కృఇంల్లు బ్ర ుర్రిక ల ఆ త్వ మవ లట్పైతనత అజ్యు తభ్శళకో త్వవు తతి తళ్చ్వన భం. మఖ స్టంల్ళవ్ర రత్రి సిరి ౯౦ త్వకు క్రో ప్రా స్ు సెంాం అంతర అ న్లాం య్నష్నత్తి పాం జనం వ్యా తక క ద్ సుత హాం వలో ణు త్రతణ 
. కాఖ్మ వ్యోళ్యగం తోచ్హున త్వవంచివాజ్డీ డాజ్రన్ల్న్యాం షక తిళఅ ౯ త్వ మట తృళ్ళళ్క, క రక్ష వ త్రి వా మ . కూ. 
షాంతి 3ట్ర ౨ శీల థివా క్యాకము పోంత్యాళలప్రు తృిమింతి ఆర్చి శృదు ళ వ నయా కఈత్వ్వాజుం చ్థావిళబ్రు త తి9క్కద్రుమి తిళాల్ల' 

న్నృల్డువ శాం ర్లాకక్తళ ఆ త్వళా్య్వాపంల కృతావన ల. శల్లు బృట్రన-ం ౯ త్యం అఫ్రాం తోచ్చిళ్ళంాళ్ట ౪ తర్తో తిలక త్తం 
; తోజ్గా జ్వళంమి తా తత కృషి నతో బ్లైళ్య జాళ్టా[ళ్త తిలాం ర్య క్యళం బృ వ క్వాం బ ణకు రత అజంశావలమిర్రిఅళుమాంళవిజ | 
[దళం ఆల వాం త్యం అర్యజ్టా వతి శల్ల 2 ఇయాంవి త్యోళ్ళు త అ శతు తృక్షాతిళ్వక్త శ్రమితి ఇంతో తే వవ ₹ంప్పైతివి వాం ౬ 1 
| తి గావ, ౨ిద్రని బజ్యంతో ఇత్తి విర్ర బ తి శ్రుశల్ను: అశు వు తిఆ్వు నవం ఇల బృ కఠా౯ంద్రువింతి విళాంఖ్య కిం పెం జ ప్రవ లజ ష్య ; గిరూ చికద్రుమాంఇ వి చాంళసోం పొళ్ళి 100 త్రళ్ళ క్యా నోస్తాష్ట జ ళకు జాంశ్రయాతళవక్ర తాకాంళా 1 ఆ త్రోవిళిమోంటినై యళ | 
యు శోకం (9 విజ ఫిం-ంబ్రప్టిన్లై షా ₹ల౨రవి దృొఘోం2; ట్ర వి + శ్రుత్వత్ష్యవ్ర మాంచి ఇంద్రింగకి్రవథ్రు తత్యత్ర వం న తంగాంద్రుత్వో[ | 

గ్యలుతెషంద్రెందు తగ పంచం తలల తాంజ్రుక చంక వొంత్టయిర శ్వ ఇట, గ ఫలం ఇం ఉట్ళి క్రన్లు షం కాలకివసులల్లోక అతో | 
రై సాం గళనాం అ భీ యింభునుతి తర్చూళీ పొంఇం ఇృకల గాప్రువుతి విల్లూం బకూం పాంళానకళుళ్ట త్వ ఇ వెవోజ్హ్రు త్వ వి థృయించ్భనాత / 
తంల శో ల్ల ₹ళ్యపీ సెత్ష్యూల వాల్వవ స్చన్ట జర తా భూంట తజ క త్రాంచాం ఆ పాపకి ద్రనూం ఈ విళ్లూం ఖృసైాం అయోత క్రొర్తాావ్య! 

ర్యా 



తోకా ల్రిశా కళ్లి | 

మ 

న 

'వహాఆిగంళ తంిబ్రుత్యత్షోఖంము 

ష్షత్వ?వినో: అగు మి తిఇఇ శోల్దాావి జ్యయుంక బ్రమ తి కోళ్ల ఇవీ తిక్రు త్వోత్షూ మి తోక్షక్ట తత తవార్స పాసుల! క అలకా ప్రవాళ 
పస్తు ఇల్పి అలుఖుతి ల్చిచ్చన్తో ల్మాఎనిత్యలుర కొట్ర వ ప న 10. న్ టన తో గత్తోళ 1 
| శ త్వవా్య్యప్య్సాఅ రు ఇవో క్రపళ్ళతా ఫాం మాంళ్ళ కం ఆ తోం ళిశోల్టు ఆం ఇక రుపంళవ-ల జయ | 
రార ర్య్వదం త్రో వాంళంం0ఇందియూంపాంళ ౯ వ్యల్లు పత్యా తృశువాంళం సర్గల తోఅ కు శట్లు వత్తి అజ్ఞా వరప్యత్వాతా శ్వజి ళు 
త నత్తి వి జృయింం కారి రాకతో వాన్స ష్టప్ బాంవవర్యోణత్యో జభ; అ వాస్తజ్పీత్య మీ వోజీశోభలుం క్రి €₹ఏ5తి తఈజవు 8 శ్వాతఆ జాబ! [| ఖ ఊఉ న్డ్ ళ్ టం . దే. 
వృ త్రైతాన తతజ్యా నా వ్యోచ్చి రో లుం జ్య్యాసాంవూలళాంజళి లో భృకూం చవా్యాప్పు: నజ్జి ఫం బావోత్రి ఛా ఖ్యసిం త్రూల్స (యార్ ఇృళత నళ. 
తిళ్రాం వాళు వ్చు షనూం భంచి ప్రై బీ కాంగా ప్రల త్హ్రోళ్ళవి వ్యంజం స్యాల కబజాం శ౯్కం సళక్ఞజాన్లంపుంళ్నణా అ ఆఅకాంశ్షాదిజం త్పృభ[జుంలు |" 
శ్వా కళ తృోత్రిఇస్టీరదంవ్లబిక ళ లర్ఫళనోళ జి ఈ జాక్షటాంళంరో మితి బాస్టనిజ్యా  ఈస్రుబ్బశాల్పవత్తివాళంే లాం పుళాలవోత్రి౯ఐవు వృశైైష్ష | 
అాంచా్థిళ బరట్ర కోల ఇి జ్ఞాన శ్ళ్సి వట్రి వో తో౯క తిలా ఇతోత్సిచ్ళిం రవాంచ్వా లాయ పాత్ర్రవృత్రివవియ. . -క్రతావ్యళలై. 
లి వ్యర్ష్రస్సవ ఇం పాం అ్నూనత్సి వద్రవత లో త్రంరి-ం సంజు న్ జ షష్ఫప్రవూాం దళ త్విరద్రషు-లఇం రు టో యో బ్రళ్ళతి తస్యా ప్ర క్ 

చు ర్యాత్యా త్ యరాంళు మి తవా బ ఈతా వ చక కద్రుతా ఈ త్పళమిగస్యూ అత పదాగ? త్వష్ట ఆషతా ఇంతగ? తంళజి త జహుగాబ్రవో. 
యి శ్యాఇల తా జ్రుగో జాశగ్ర ప్రపోతీ భవం కోణం కో ౪ తశార్వదిద్రశా ఈ జార్జన సాన న ద్రవితగళ శాల ఇనాం రం జ్ఞూజల్టుం శాఖ) తచాశ్వ 
(బినాలణి కాజచిజ బళ్ళ రత్వ్ఫాది తోరా ఖూం ఇలు లాంత్రిభళూం వ్పింలపుళుమితో ౧స్టాంళఫం ర్టావాం త్యగిత సవ శి కోత్రుంకో త్యాఖ్లు వూంషిలాం 

షు 
| 
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న! 



శు పో వీక్ తపుకత్వాబ కము బిల్లా ఖీ ఫ్రే లుమ్టు ప ఇ్యన. డరయాంబ్దా తిల్పక్తుళ్యల ఎ వోరోవా్సణీ కతాంభవు కశకంవి అంధాచాపైనళ.. 
| వూం ఇఇయి చ్వాఎ త్రి. ఉజాజ్రా 5; తా త్సళ్ళుది గ్యయావమిజ్యః 49న ౪జం త్కోతా కొాంశ్ల్లూ ఇమ తజ సాం ఆతా కృోరుమాం ఇళవి గ్. 
వర జ తత్యాచి? బశ్షత్తావళ్ళిజ క తొలు శ తృిద్టి ఈనభకీ ఇల భ0 శ ళలదళ తయిల్వ్రురి తీ అపంవివులం అలం వ్యా శష్టానగ్షం 

| నక్తళతర వాళ్ళి అద క్ట సౌర ప్రచాజ కాళ (యో? పసివాళ ఇ తృళ 01 ఈం సస తారల తి వార్థ తాత్సక్పళా . దళో భృశ? ఆం బక అజా ండ్ర్రై ణమ తెళ్వల్గాం విష్టైభపబ్రకనంర్భి వాంశత్రాష్ట త ళిరు ఈ జ్యాజచిపీఆ తో తావి భశానొర్యస్న్ట పంతం ను కోష ,. 

| శృయిం శ్రావాంళు మితి వీల తోం తోలూం యంత్ర యాంఇృతా ఛం శ 9కు కుత్ర లలా +న్యణాంఖ నపింతు వుత్త్రూఇక్పుంా6ళాం ఇ 
| బళ్యయాన యో బ్రిశిం ౪4 ఇళలతాం కతా శం శోజాలో ఫ్య వాంర్య భంన్లాయిలి బీ లస నోభక్వత్రూర ఫం కనకం చనం భనఅనుమి త్య 
ఇంగ డోయురాం వర్ష ఈం మ్చై 435 శేంగోయికాం తిలృళ్స శం గరం త్వమిన పాం తోం మతభాత్రులుల త్వమి తివాచ్యం ఇంళవాతాషఫా. 
| | భీంగోంరూఅ ఇభువిం జ్రార్ఫ్ బీ త్రి శ్రై9్పి ఛించ్చఅలుం మూల తంహింబ్త్టూంపిం వీ 9 ఉచ్యంయింజాం పవన. 

| వాాబ్యచక్వత్రు పంతుఆంవోి భల కంఉిపాం ల గ్వంకాయృయిక్త కుమతి ఈ ఇట్యన ₹వాల శ్రవ్య వ్యవ ాఇన్య్యలదంత్ట్యాభఅభులి 
| తి పాం తత్వం త శ చాంమిం ఇగ్సత్రాంతూం బోవిం తని క్రీ గలు ఛం చితాం ౪ ంన్గవాన్షీరా బ్యట వ జతర తఅహంజ్య శృశిచితి ఇళువాన్స్. అదన స పంచల అంతకు కాడ ఇ వంతపలళి ల్ న వరన నాన 
| వాశ్రివంత్వోఇయిాం విం ఈ త్వషూం న్యం ల్గాంహు టి తృ త అనోంభ్రు శృతిశి తృోబిళ న్పిత్ వాన్ వీల స జఇ వ్ర వు బార( శం నా? 

సువసుళన్యఅాం య నుతపడి? అ పక్రుకు 
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న్న్ం . ళ్ 

/ జాష్ణశ శళ్ళవ శ్యశ తర్పప తజుత్రుళంచావి ఉళ్చతిళ్లు కనా. 
'జళా వొ ప్రీతలనాం యా లృ క్తి తా ర శ్యోందద్రానువా న క ంఅలువాం భజ వవ తొజ్రం నసభుత్గోవు. కంత్రు ఇలకిత్సలూ. 
వబతాపత్ శృశమాంళా ఇకొళ లు ఫావ్భవోషాల ఈ బూంళ్చవతిన ళన మం ఇాంశా ఈష ష్యైలంం విజ్యణకంని కంయకు త్న శ్రి తృ క తొక్టదాం | 
శాఖ కావ మూంత్రుణరకో త్వరూల జీ తా్పల్సర్రియోంవి వాఖ్సజీ బి వుభుల్గి వనూంం్రో జీళం వి భశ్చల్ఫి జంళు వీలు క్రీ౯ం ప్రాళ్లి ళ్ళ త్పాష 
( ం్ధా వాం స్రొషళలువా జ ఈ తర్వత్ర్య్వా నాం ఇం అళణి తాంబ్ధానా యాన్ ఫల లుల్సి ష్ట్ర *ఫ్రూ మూ ణృస్వళూం 

'ఇృఅళుమితి శా కుత్రుళత్వోఅ ప్వై క్ర తావళుమొ త భంజ్ళావాక్రావా అజ 

న 

చబత్యార శాన్టులు క్క త ల 

ఇచ్టావాళరలు త్వ అన శమం ళా ప్ల కలం ర్యవ్యావి సూతకం ల్వవ 8ి౯ళ్వకమాం ₹౦ కళ ఈమ్య్రయిలని వ్యయం ఇజ్యయకై తళ ఈబ్బిశి తన్న 
ఆ వోశాళ ణం త్వముతియం- వరా ఖ్వశ మాం ౯౩ అత్యం ళుళ్యనయోంబ్బివతబ్బిని జన తాావిషర్వత్రళ్రుణాల 

జృశావిశ షన క్టతశ్ర్రా 
ఖల 'కతిస్ట్రజాళ త అరుచళ్చా 

|! 





కనే 

౧ షష వి ఇ ౮-౦ ఖాగాలరో ల్ చనన స లి కంక తా లా్వజ్ల; సశ న? తోభు వజేకాం తళ, + లీక శల ల కూాంలికం వ వాట ప 

అణ స్టో నే హరోధు పంట వాం క్రోలిలంం కంశాక జ వంతోతో కం. ఫాం చు జ్య్యగా వన పప వాం తవాద కకక | 
ాం దతం షే జ ట్టోన్పచరా లా క్రాఅళక. 'లత్త సము రింం నజ రాతి షా శాం తటుతాళక వా కన్ భీం వాంచ ౪ బ్రువూం ఉద్రుణా ౪ చేలూం భళు క ప్రత తోశల్యవి జ్యమాం భా ళ్ళ చనఆళ్ళ కాట్రు సాం జయిబ్యల లజాం వ జి న రినీ భరస శా అ ్ రె కు. ళో ప. తనృకో 6 శాక ౪ ౯౨ త్వ శ్రమ స త్వీజ్విళ్యచూం చాన నరు మాం తలల 

ఘమూంటి ద్యచొ గా కణత్తిఇా ఆదాం త్రవ 4 అనా ఇ వశ నాకా జల బ్రో వం (1. శిళ్చుత ఇ్యళ్థాం శ్యాం గర తంతి ఈర ళో గ. 
మినతూంగ విజ కాం రం శా పల యంజ కంక ళ నా తకుళ ళం లుక్ త్్యా ర .. స్ట(వార 10 ళం జృంర్యవూల ఇత్వ తీభవణకారాం* త్స శళూల జి త్వవిఇం భం వాప్కోళవాం చీతా? నల్లాని ఇ వార్చిల్తిశఏ ఇితం 'క్రూంళ్వ పాం 
-'ఇానజీ కి వాంనూంచారంకు సలల 1 వయూం అర్ద శ్యవాం ౪వి ఇన ల క నన తమన 1 డా కాళ్ల వళ త్తీళజాష్షళవం్ట్యి వ సామా క్ర తళ వ్యుళళ్ళిరా ఈం వంక వాకా ర్యమాంచాంలయోఇజని త్తి, ప వాళ్య . |శాగాం తొక్వత్తి 1 తేక రాంవత్వా కొళి చడ్డి వవనాశం సళ్ష వోంకో బార్ లాం వారకి ఇ త్ర్రయ్థాం లే షలాన శో సద్రిమూంణ తాషశ్రాక భభ. . వ. లి అఖిల భీజం కావో చ్చ౭శింంత్తు శె కాల లా ఇివాశ్య్య బళ్ళ తక శం న. టే. రన ను. | ఠి ఇనాం కు ఆరి హ్హ త్రాడు. సంప త న నం ఫర రతా స కత ణల చన, 
హః మ ఇ 66 తో బక చ ర. ఖ్య షు వ. 

పలవజాశనజజద ర భాజగ్రక్ ర యేం వైర తీ త్వం తియానతల 
య్ 



లి భి? వ్ర వ కోలం వొలకలంని యాల కంచంలో క కగళంతోజాన్న 

లన మన టట వ్యంఖానా ఇచ్జిల సక చమన నష్మోల్లు భక్పకోళుతి ఈల్టూట్లం పూ తోం ఇరన్ల తోవ బయం స్యాం ల్ఫు యోంర్యెష ఈం భి త్ర ఆస్టైగా వాళి మ వ్రాంళ్తు లబ దళ నడా భ అమరి త్వళ క (0 కళ సక రత క ప జట ౦36 జ్ఞార్యళభిళూం ఏ కఠ గావళ బలల క్రయ యమ్ 1. ల ను. రన తివి వారిన శంభ నం. క్రళాలో ౧౩ లుం వి షృయింళాం నం (పనన భళ్ళు వసి వష తి అత్ర వాం పోయిరిబిం ద్రియోల భల గో కిల వాఠహంళర యిల స 
'లంంహోిాం₹ మఖ వాంల్లు గా ఇందలి ఇష రర ళవ కు సల (ఆగ అక్కి ఈఇపంమోి ఇష తోజ్ష? క ప్రాత్రజ్ల 

నీ రం నం దం త ఇలు వరం క రోగం తొక్య్యాన బళఇయర్స ధ్ హటా నోనల్డైం ళు. బలాల న లెక స్పళ్చురారో? బీడి మంఇ న న అఖి వం సాం త్యారు ఇ భీతలుం జాంబ భా తమన జంక ఇవ్విర ఫ౨ిశ్తి శ్రీ నచ ంనకోనం /' ా అ న ఈ ఆళవో శికక యర ఇ శన శయం భత సు! | తట ₹రంతన్స భనోం ఆ౮ 9 త్ర వో నం టల మం. బీ 9 లోహం వళాావంవొనాని వి గ నరణ ఫత్వి బతాంము వారి ంలా వో! నంచి నం భక గ్య). మూం ₹బ్రి వ్యన్వా ఇతర ఖా దశాంవోం న్సోః "ల గాం తుంఇళ్ల త న. ఆ నో+లభాత్రసళూల వాల పార్చిట్సై జోకు సి గ్భెష్గ్సాం క లక తి, వరలు డవోతాం రోసు ళ తృళలుల శ | త ₹ళఇం తార్వ శాఖా క్షంంమాంళగబ్లళ త్రుషఖ్బళమ వాంసంనాం.. న. 9౭ ప్రవ ం న్. | 
ము 

ఇష్ట: త. సా 
ఫు 



| 

(వాంతి అవే ఏ ఆ జీసక్ష లి ఇంకు త్వ శంబూరంళ్యలత్ష ఆళ్ళ నరా ఐం కాని ని క్షఖంవు * త్వ్వట జాంసు? భజం పం ఇ ప్ప జాం వరివ్యాత్థు బ్యాంయుజ ల నం షు న వ. త్తి ఇళ కక లస క తలం క. 

వె గ అశ్రిభంచఅత్యూ వ శాలన్యున్మమాం న. స సను ఇవీ రాంసుగ్తాంకఖాదప్షలల ఇావాం శ్రళళ్ళం ౪ లం ఇ ఆశాల. క శోభావ్యఖ్యయాల అలాల సళగైనాంల =. ఇణ్ణినంం బ్ర తన్పజీయోా6 ఇళాం త జస్టసోక లోల తాం వాని భకలాన్షింవిని షకల యళ జంళా9 
త్యం వివోట్ష తా ఇ త్పుళా ప్ళుశ్ళునూం ౯౦ అం జ వ్యూళబ్ర వారా 9ం9ిప్ం త్రం త్వెళనల్లంళ్ల :భఠాంభుశగరాృత్రుమూందుమిత్రింత్రుత్భేన.. ఈ బంటా-ం ఇ అభంఠకోంట్ర వరాం ముదు తి శకలం ఆంన్ళి ఇక భత్చకాం వుగోరా వికి జ్ఞఆఅఅ ఇభ త్పూళ జ్పఠాంనో నాంగాంచ్యా వారి భీం జూ | (గతివా న్యు త కో ఇతివాంస్తపి వఇ 9 ణృవ్యాష్తంతద ఫం ౪ తీ వాళ్ళకు దత్త జృళ్యతాంవాల్లం ఇ స్వం అ్రయాంగు ము ఇం అ తిస్టవఆబంద +. 
వత్తా శ థళం వోగోగా వి శిషలం ౪ళ త్చీవాసృష్టహ్యూంవా శం ఇ విళతాంత్రి ఇన శం 9 క్యషస్యదార్య ప్ర చంగ్నాంవాం బిపి అత్మవ | ' (రూశియకూ-ర ఇ ఇం ఇఅళాం వారి ఇ పాం ఈళలం0వో (ి ఎవాంలన్టి లత్మ గ్యజచబళి తొన్ప్రాత్రమి తఈ్యఖ ₹కొవా్య్యాబ్బ క్ర తం ల్రు మ క్యయాలళ జల్ల (జాల సెం ముఖ అవిత్ర త్వమి తలా విత్రాళల లార్వం (క్రై ట్రామా అ లాంవిళల్ర వు తృాచ శాం ఆాన్షళ ళు ఇళాలా షత వ్రజ బ్రైల్న శ 
మతి దె ల్హువు ఇళ్ల త్యవి బత్మ తనో తోర్టతిత్తుక + అశ కస్టలళుల ఇృలరి వలల శ వదాకు ళం ఆశా కన రై న వ ర టం... 



న. 

/ ఇ . బశాలవంళో౯ ఫాస్ఫళీ అ? శైవవాళలతి జాల్షం వ తృంల కోళ్లణ ఇళ ఇ 9 ఫ్రీ తత్ర జ్య ౭ క్లభ్యళ్ళక్రింత! 
_జ్యాామి త్రిచ్నో కళ ఆం ఇం రకల ఉల ఫు వ్రాంన్రాయలంజాళలిం ౪ ఆాంపవ ప ఈ! గత్యత . బస్రలని న గొ 1 

(అ బృళూంగాల్వ త్రూ కూంటెల ₹ళాలుమి అనాం షై ఫాం క్యు ళ్ళ తి నూర ఇాల లరక్ష్రృ త్ర ఫల వోశ్రనృ్రు వి చ్లత్వ ఫర్స వ్సాపన 
వభ త్యారంబ్రు జ్య్రీలత్వా ఫా వృళ్తక్తింఅ టలర్ ఆగ్రాంవ భం ఫాం ఇహ త్రార్వవ్రఅకి వివా క ౯ తి ఎభళలా ళా ఈశ్పస్తి తృళ్యఇష్ట్రింర్య 
'ర్యైఃఅ వోకు వూంత్రోన్యెన ఫాన్ తృఖ ఘూం త అలఇళక్ అరుమా నాం! జృళ్చషో క్యస్పశ్య) తి జంక ఠం అ ఇృవాాళళ ఆచ్వల్లు 

గే 

ఇ స్ట్రా శయత్రాం యో-66 వజ్లయిం ఛో శం భన కు... ల్లం బగ ళ ఇలను ఇ 
| 

న ౧౯ లద వాలం కఠ ల కాం మాం ఇఇ, అ*ా తలు ం౪జాఘమ త్రం అతి ళ్నా యిం మళ వృల త్వ త శనృషృక్కైచి!.. 
శ్చ 



- శాళ్యవిళల్తుద్యంచుమి త ని వ్యోళ్ళి నాం అ భా కలేఅంల ల్ల ఆకైంచంషాం ఇ త్వళల . | అనాం ఇాలర్సి వాల చర్య న. రావఇలి తజ జ ల్రాన ం వానకు కం తం మ వం ఇక జప త్వం |. 
కలా నాత్ర వాళ్లు ఘాంశ్రాివ అం విజ్య అపంరాాఆ ఇి శో తయికా-అి మాంలం ఇ₹3ర్వవ్ర 9 | 
వచన క. శతలుర్వ్యం ఇ శ తె కటోన ద న ఫ్య. జాం 

వ.  గారజ్యళ్ళన్భవి వ ర తఖత్ర్రాలుల ఫ్యుబ్ధ మాంశ్రాం బాంపళ తా కుషా వళ్య గజా త్రలంయ 6౪ కే తర శ 
తఖికైఅ॥ న. నళ ఈ అళ్షంబ్బయాం సస్పవ్య్పును తయో-౭౨ ఇంపాఐత్రువ్య త్రణలక (ట్ర తు... 

ఇళ్యత రివ కశయలాం వ (2 తత్రభా త్లోము 3 శ షాద్ ౭ కొఅత్ర కాంత్ ౨ శంపాం బ్ర వ్బత్రిలరఫ ర్త , ఇతిళల. 
శ ౪౯ కళ? కభృఠువి శ,అ బతో మరి హ కాళ వటం ఇం ననునక్షళ్యత్యాం తి తజుఖ్షణ్య ఆ౪కఆాల 48 ఫ్వాం రం సళ ః. న్న 

లా పాళి లలిలనున నత్తా ల గం కళ ఆక సషంచుఅళ్తరున తి ఆలా జాతం ాళ్య భ్యని మెం ఇృఖ్వంబ కఫ ఇం వి లిబి ఎ స్రైుశ్రాతచుతా ల్పీ న త్తోత్రు త్చ న త్పజంగ్యగాన్లు జ ఆం శి ష్య త్వర తృళాంళ్య శు జతం | 
న వ డాంజ్యేగ టక ఆషోం చ్లా తళ రూం వీ 'తాత్సల) అస్మక పొం వ టిం ఈ ;₹ఆ్రం ౨ వీ షన్ఫ ర్వోత్ర తృజ్తా క్టాంషా అరం తం ఫా ఈ ద్రువ శిక్ష క్యఖాం వి క. ళా స. ఈుతీతి ఆమెళ్వ్య్పుం త త్వీళ-ం భ తాంత్సోణ్స జనల వందవ తు? తత్రా పందాల భృతాం వై దజా కేకతా్యబలా తంతి వ్ కరమ 
',వపొద్చి కటలక్ష్య యఇ లల టి పదా ళ్ళళళ భం న తనరు 11 



“త్వ 
|| కలి! ఈ శిషాఐ ఆ కా భీత ఖాబిఎ ఈ చళాం గ్ా ఇట 9 న్ త్ నీర ఇిమోవు అార పారి శ్రొప్రెక క సరు న నుల ర్్రెధా త్రి ప. ఉంళిల జీజాం కనకం లుషల తర బం ఇల జజ ఇ ;త్వక-ంటలంతాం జ్ఫ ల్యూ 0ధాంలింల విని షీ వటం ఇల, | త ల రా. హాలంతా బ్యీళ్ళి౯తాం త్భొళ్యజ్లం 3 గ వొగలాం య పొత్యోడా ఫభవొళారకాల శా! య ,శివ్య్స. విం క. కళ్ళైత్నో విగ్ర జ్య్యఖి వ్య టి ప్రళాళకబ్ర తీ శన అం 9౪ మి ౪మి తఆంళ్చల్య? ఇ౦ఇల౩౦౮ || నృ నాల్బ యంంల జా తూల్తుళ్వు వం సూర్య ల; తట అంప న అయోల లా? ఇకవాళ్ళ సృం భి ఖృికిందాంఇం వాం ఇవ తాంళ యువాం ౯౦౦ తోం వ కంాంవాం వ్రప్రైజిపాం ఆర్ఫమి కూర్యచో *ఈజ య. ణి వ రీ భు థాం ి  వ్ల నే -| (గా సక భ్రు ళా శ్రగ వ్రతీశ్ర అమోర్వన్చ 5 చోచ్చోళో-అ జబయోం క్ర న. శం తాం న్ న ఛఖాం ఫ్ర ఫాం మాంఖ్యఎక వజాం క కబ్రుఇఫాంళ మే మా ర్ వ _ (రూ వతా తృళ్యష్యాం ష్రైవ ఇస్టవో కోక హస టు. న. న షం 

మం 
జ వ ల 

ను. 

న ఎఫన జం ఆ జ భవకాంచ్దోగాన పరాం వ. కృతాం య ఆళచెచ్చే మ క వా స. 
. పాం ర ఇం హా్వ శఆభిశోంఆజ లం ఘు ఆశనూఅసి ష్ శస ప్ర న బ్రతి త్ _ ల్రొవా ట్ర జా ఇషిఅటుంం విక్ర భరయ ఏకవార కళ్చోక్టన మోద న అనీ ఇఆొర్భుజుల ర్స బ్ర యల త్తాదవాణు య ళ్! యక జాం ఇళలవం శ్వా నం. ళ్ య. ళం మం యవ. = 

ఉర త్వాఇి 



భగ తీత బళ కఖ క్రయ విం త శాష్టచ్చో 
సంపా ఇశ్రునృర్రి అఆళకో త్య్వాపిర్స తో నం ప తాన 
శబ్ద ళ్ళఅళు జంరాసీ పత్తఆళన తత్వ లా 

వూ క తళ ఫి క తవుల్ల చ త్విబన్తోక్సి 
| తొభంఖ ఆారసృళళ్లై వ గ్ 
మల ఇఇ శాళాంన్థాంచో ళల జు 

ఫ్లా శిబి ఉత్పల జ త త ళ్ క వనే. క. త 
| న. యయ డు! న సన 
| భ్రాంని ళ్రైళమ్లు చ అవ్య ఆ పం సు. 
క శాల ర్రి ఈ ళం ₹ ఈ౪ త్నీఏ అ 8్లా ళ్ళు 
| తనూ ( రో 0-౨ జీ (్రాస్గాం చూం త్రం! = న్ ఇ 

బం వి జృంం ల గ్యళ్ళ? ఇఆ్రావన్భో భతార్వశ్రఆఅ 

న్లాక్చైశాళి
 గాలి అభి 

అగా సస వ! 

వ గ | 

న... య. స 

తల ర ? వొన్లాణా వచద్రభపన (మవిణు ఇంటి శా యాం 
వొవిరతుక తోవాన విజ ₹ బాావాచివత్రజకునల ళఇునో ఇఇాళ్ళశ అకు ఇషం జ(శ్రిళ్వుతో గా 
గా మ శాం 9జల్వబ ఖీ ఈళాశాాళ ౧5+ 

స్ట న 

ఇ తృళ్లా+ తి 
జ వ మ 

సు త్ర శే గ ( 

న బస న్ 

ఖో 

జజ క న నూ! 
వ. శ్యూాంవి సా ఇృీళో? జ్య 

కర; గం 

సే క 
రోవాన శ్రాభకొత్రి ప్రతు-ంబి ఖాళము త్రి ఇదాక వా, క్ష ప్పెంచ్లుక 

జ్జ టాం కాళ వంవితృయోా సభళారిళానంత ళు? నం న 

వార్ఫృత్టూల; నలక తగ్షా నోలన్పరివర్రోస్వ కుం గ భంశాతీఖ్ల। 
బె త్య అంజయ్సతాష ర్రాళం శే తల ఇజం జిం ఫతి 81 

స్ ంత్హైనా మింఎనోం!, 

జూయిం ౪ ఉం త్రి! తోబ్తాంనొణ కళ్ల 
అస్సోం శఫాంజ్యాం కాగ్యుత్రాఅతి9॥ 

ఇ్రైవిళూరిళ్ళళఇత్రినాం వళ్లు. 
త్తం స్మ యాలి వ వాం వ్ జ. 

1 
అ ఠి నా ఇ (6 



ఈం నత క్రూర ంకోళజక్తం ం కంల వచనం సరమ అసృకక జజ ల గొట్తన గ్రా వాత్చడ్ళం రా ఫి మొర కళ్నరి తటి స్థం చం శి తిరర్యం తన్ంఇంశోక్సి గమాం ఇ తశ్రాదుతా 
ఖౌన్షల తళ శ్రాం శంతా్వాజితి లాం వో చ వంఅం త్య్చాణలల వ్ల; ఫ్రా ల్ న్జి ల వూరి బి లఘ జాం సుజ యోో తొశ్లప్సి త్వీళళ జ 5 
న ౩ (ఫరా తోలి శకి త్వంోతా క్యూ వ్ద్న్వోలీ ఇరోరి స్ట ్రత్చల తొళ్ళాం నో సాం పోల శా సమిాంన్ళలా6 కార్చక త్ర భంప త స్స లభి అకా ఇ | 

| శళఅ-కాన్టరాతొళో కం వాంబ్బంమోం గృలవ్రాన్యశం ఫో తె శోళ్ళం తమ నిరిత్రిఖ | 
౯0 ౦౫) వాస్పనయ శ్రా అతక్పాతి;శీం తోల్విగ త్యళ?శ తిజ్టూ వలి 10 ఈ థ్యత్రళా ఈళఖాస్టంన త్వాఖతి బ్యాం న ఇస్ట్రత్రోత నాం జ 
యివి చాల 10కి ఈ జ్ఞక్యళ్ల తార్స సు ఇవన్యాందివ్ధయిగాం భం రైదూ ఇగోం్య[ గాం ఆ కిక లయ బ్ త్రం తోత్రెనా ల ళంకాఆాంా 

వారి ఐతార్భగో(ఆ ఇ? కి ఇకా ౪ త ౦91ఈత్రుళ్చి గజం జు శంశాత ఆరాగా గోవా ఇ తిల్ళాం బట పళ్బటి ఫి! అజంక 4, 
న తిఠస్ణైత్తా నిళీ వ్ల శయ్య శోశ్చగ్ర9జల్వ భశాం కల్యా తంబి త్చోస్హోల తం వతాక్వణు?ాన గా వువాలల్యం నిను 9 జాతకాల గో 
రర, న్వాఫి ౯౮తా నన శ్చోచి బ్రీలలయాం9 శ్ర ఈహ్రాజఫన్వోల ళం శి త్తూ-ం స్యా తిలా ౨వ రోశీశ్చో అయిళ్ళ జన్య నృ షష్రాయోం; 
| గృతివాం రక _ర్ఫైరూఅఖ త్లుని త్రివిఇఇవ?6 విళోషార్ ప త ంస్పాజ శీ క్కైాల తళవార్ళః + అకాతో [గ్ర వంశ, జూం లం 
విభధంకి తర్ర్ర తానం బ్టూంవాం గ్ర కదం శ పీ ఖార్య(ం పంతం ర్ తార్భఛల ౪ వ్రిసాపచితి దబఖిళ జంగ్రాహన్భ్యపునబ్రమాంచళ 

₹షాన్సై తీ యీ ళ్ళెలం ఈజకారస్సల భుణద్షా ఈ గంబ్ల రంబీజ్య లాం శా వళ బర్త ఘోలా రని కళంక తవత్యరగాన తొభయాా6ంఅ దళ్లాష్మి స 
ఫామూాంసార జ్ఞాంళభంన్లోక్కి | 

తవావ?ాత్రి(ల శ్వళ వోం ది జు వూ విర్రిషాలవ అరి ౯వీం మాం వూరింళ్యళో 



. లి 
5 ఉం. జాళఇ0౨6ఇ స. "పోతల ౦౨౮౦౦ ₹ి వ కళ ఇ భు. లై -మ్టూ సార ఇఆంపళ 1 
వాళ భ్రులయర అ న్వ్ నరా స్ , హోళబ్రీ యో త్తీవీ త్రతకా-ల దుం చం ోళబ్రైలుల ఆ స భ4రీచ్లో స జళ్ళళలి పంల 

'ఇత్యోళ్ళః తొలచాం తొద ఈ క్ తొజన బలల? త్రయో శ్ర ఆళ్ల 

(స్ట ర 8 ల జా కాన్సళ్ళు౯జా భజం గా జే పసు 1 హు అజా 

వో నం? 1 క్యశజ శ్షంతావ అక్షర తొచ్టూ అ. న త 
ల ఇతళ్యరోషు అబ్బి షల తిిశానాం శాప శాన్నకళ య ౧ భవత తే 

| లశ తాల త్యృష్ట;, తోజ్యం చొళ్చుప్టి అ బ్వ్యుజీ మారారోం తో లాం న. బత్కృిం9 జాంవన్లో తబీంమార్వు అ | 

స్వా నం దిరంక్యవనో ర్త యు సాం రూం చి రంపం తైల ఇళ ఇృత్తిళళ కళల. 
ఘా! నం. 5 చ్య్చాళ్యధం శ ఖమూరయుతి కుదాభఅంంళంఇ0 షంలి 3 వ్యావాల గబా తంరూనిు . ల! స సై! సపులకోం జ్భళ్ళ న తళ వతులు గ్ర త్న జబళు మి ఘె-ఇాఅ త్రీ తి ల అ౫౦ఇశ్రుంతా-6 జ్ర / 

ఇ్వళాళ విల తయన ల. సలు స. త తళ: ఖా గ్రైంన్లు చ్లాంభంలళషూంనో కాన 

శర వలు రీ వ ర్యబ్ర లత్ర++బృన్యర్షు ఆ భం ఈతి? జృణర్ష్రం ్ రచింవానోం శ్వభ్రియల శ్లో సయం త్త ళపాళ చంాఅచాళోత్రిఆంంత్త 
శ్రళ లంఆాళు [కు షాళాంిట /| 

వే నాధా ంక్యంయాయ్ నా బ్ర పుజోన్టు వ రతినోజ్తమిళం ఇవాల లే మ వన ఇ కార్సజి? న మాలు ఐ 0౪93 అాళ్ళం ఇట్ల ర్క్రచో త ఖన్నెతిళ్ళ స్యా త్స వి ఏ కన హ్లా 
. 

( 

సీఆత 

. 

| 



వ న్ ఖై / 
డ్కా ్న 

' శరంగాంయిలందు టి జీబ్లలన ౫ క ఉంజి మిళోబ టె క్ ఇళ వు ససాల్సల తృతిట్రశంళ అత గాలి అ౨౦ త్రన్నజ్యష్య్య్లో లే 
న్యం శాం గాం అింఅ గృవన తోళష్మ శాలను బెల్లు టనాం ఆరి జోత్రిజో.శేం . గాల ఆలో త్య శ్వ తోళ్టుళయ చ ఘంలళోం ఉం ఇ (జ రళలరు కూరల ఫాం ఖు ౪ స మిలి తజ భోలని జ్ఞలూంళ ఇాంచ్లై గ న నలత వరిం తాళాక్స ఐ అ తళళాళ ణం ఇన్వ | ఇతిబ్రు కం గళ తి ళాంవిం్న ను సవ వలల నవక బర వో ఇ ఇ తర్భంయెం శ్రి నో గర పోలు వాళ్ళ కలళోంబీ వాట్లో 
| ఫాం కాం బ్యాం కాస్సల్టప వో బకత శ్ర వొ కసన్యనిళా జృన్సి తి పోరాణం ఏ సలం క్ర కళ్ళళ్య వజ భృల్ఫత్యైం 9 ౩ ప్రారం 0 గారీ ఇతృత భ్రూ షరి తోళళం తోరోః ఆ ఆ ఇన పెళ వవలం శాళమి ఆజ్యం: స్త వజంరారి త్రాగ "66తో ఇ ఇల . ౪ నా హర ఇాల త్రొవూరిళ్వం తంత సారా లర౦ ౪ సాల చోళ వ్యాక చ ఇ ్యక్యైల్న 8 ౯౭ లి జ్య ఆ ₹ వో కిలోల జ్రూంళ్యం బ్య వ్ల 
,రఎవోన క్కి గ్రాదోంరో త తోన్చు స్యవవన లి ఆడా జీవోళషఖనాం వ్ల కి) తం ఖాం లూంతి ఇతృత్రారా ఫ్య య. హాల్ 
భగాండ్ధాల ఇ సాకి గోవ+య్టాబీనరరి 7 ది తషాం కళ్ళా ఆ నంో బీ బివంచన్ఫ్భోషత్రోయ్సున మాం గల ళ్లజారికోం ఇవింరు చవి! 
(నార వ్యార్నతి శొక ఆ) ప్యుజి యో 2 ర్యోజ్యి? శోంద్లూ ఇ కొల్పాదజాం శార్భం తృళ్వళ్యకారకళన ఇతి ల తృరిఅుత్యోలకాలద్స్లంం 
| నాకి గ్గ రిస చా్య్సాటి కో ణీఇళ్చి జాం వంన్యేగ ం ఇం ళ9్రి ఆ ఫ్యథైల అత జాంలాం ౧ లం ఘా భళఖ ఇాలంళళ్ళష్యత్రూ ఇజుశో త్చోఖన్ని ఖీ నత్ని శ 

(హం ఇృత్యష న ఈల్టత్రళ ఉళి ఖీ ఐశిళ్టథవ-జాం ఇ తాలుకూం నరాంజ్ఞ? కృ బీ జా ఇధతాం వోస్టిళ క గసృచోజ్యబాం లూంపా కాం జ్యం ద్వ్యర్చాత్రి| 
వళ్ళే రూం న శ్యనొర్క్ గ్రరి వోంళ్ళ త్రీ రూం చ్యణ్యంజ జమిత్రోశోక్య ల9ి కో నాం భ్య్రవ తొ భు నం ళతోశ్రుబీ దాలఇంటి వీ లచాం జగ 
తోయికా-ల తోష్థజు భతాఫ్టోఅలణ బళా జ్య్నాజ్సు ని షది కళల అ్ర*జ్చజు పాంపూవ గాం జృళారో య్యబావణ్రదోం బజాం ఫొస్పన్సి వాం భ్యళ్యంం 

య ఫం క లంఖ క జభ వాచ్యో ల్ల త్యాక్రవా ఖ్యా త్రి జ జాం ది, సిం? తిఖ్ర్య త శురి ఖ్య్ళ్లః; 



లముంర కలు చగవాత శత్రు లోవళ ఇంచి కోల 1 ళ్ళ వఖాం తకం చర ఇంక అ ఇ్యవవోల జీ కకాలక్లు చో భం క వ నిత్హు| 
+ ఇద్రలి షి వ హోల్టిల తి చీళ్వ 'నీ శ్రార్చారర ౪౪౦6 క్రి బత్రూ సార ఆతళం,మోం 

జీవీంాల | . క భయిరిత్రూల విని ఇావ్సి ప్పి 
ఇ₹ఇాం అళబ్మతి వాం క్యనణా ఫ్లు ఖు ఇఇ్యూ జో వి శిఖి నక్తం ఇయు? ళన వి ఇంం త్తు నఖాా క విశినిక్చి 'ఇంశ్రాతి సంతి యిలమాం్య ఫై ఇం నః 

మితి చ్ ఫం ఎపెహెళ్ళక్ త ట్రా న్లో 9 ఏలళ్యుబాంకా పొకాంయింఖ్ష భు శం అం్టర్టం. అవాలి , భీమం త్రో రోరోఆఖ్యీ వ. బ్ 
 త్రంియ్వుత్తై తోల్న ఖం ఫ్వణ్సజాం ఇ్రబమి త్యో'్ర వె జాం ఇవళం చ ళళు తం ష్రాల్సా సే రలు స్టర్షం8ం వాళ్ళిభమ-ంలంధి 

/. ఆంత ఆఇంజకం తిచో జులు సీ కళ అళీలళ్లవాంి శ్రా అకళదంాల ఇ నూరి? శక తళత్తోం అ సణంఇ కుం ఇతజ్ఞాంత్ర్వ్వా 
సోంలం తక మి త్యో ఫాన్ఫీఅవిల శ తోకద్రవాం ఏవ తృోపుకళు తరురాం ఢీ విళ శ తేలదువా జంచ్యడొ శోష భం శష్షత తూ పాఫలాళి 
 నార్స కళ తవా శ్వ అ ఖ్యి జాణ శుభ సాల్ళట కతి బయం కా ఆఆ వ్య చిర త ఇం త్య్యోస ఆంటైనాం ర గటు 52 విశ్రిష్నయ- 10 త్రళు్టైార్యర్ధాళ 

నాణృవుంవ్యజకముతాల్య ౪ కసృతాం నోచిఖ శం ఫౌం త్పజళ్ళూ ఎర్చచాక అజచ్ళశు 'ఎతంాక్సబలశ్షతో మి స. 

శక్ 
| 

14 టట 

| 

| 

| శక ల్పషిగా కవనం క్రాతోళూం ఆ త్చోళ్ళగా వలకు సాలన్ఫన్థాం వాంద్రశలన్త త్పుంయు-ల ప త్రిరత్హి వశరృన్టుం ౨ త్తోబివ 
| సోంరొ ఆకు శె త భు శాళ్ళ;ం ష్టత్రాన ఇకఅళ€ఖి 

త౦ గా జ్యత్తా ఉఇ్భనాలీ ఈంతాత్రు జు ఇచిన్టూ త్చోత్తిర ఇిక్య జార్యతాల్స తష మాం త్రోవ్సిబ ఓేతవ్యులీరిమాంగు బాంవాంశఆఅళ్ళు హవా. 
| 

| 
/| 

మకూనాతు చు ఇ 

నశ్ర నోర ₹జుంి తోజూత్వో సరళ్ళోవిళ అ శ్రి లో ప్యైం బక్ త మార్చు? గాబ తళ్మశ్రాం ఫాం శఅంగ్రవాలస్ర ష్య 

న. 
లలనా హాల 

ననన బల కం టను క్ష 



తజ ౯క్ర న్ బ్దం కే / ళ్ ఈణలి ఫ్టజ హత. ద్య స్ట్ ట్రీ త్రబిలఆ అరిచి ళ్ళజుఇ ఉనంచ్ అ ఆళ్ళ శ్రీపతి కాల ౪ కులు మరస మపి క. . తొళ్ళజు ఇవాంలు క్రద్య/ ర ల్చ౨ి త్రపోక్టలల [కాం ల తశాానాణ్థాంచిళవు కలం. ళభృిజషఫళతుూం తో త్వ కూం లై రంవాల్ | ల్ ఇి్రిళకోల ఖా ర్యా ణ్యజ్యళ్లి సస ఆ య. సుత నతి త్రి మిత శార్వతాప తికఖ్వష౯ ఏ పం తతి షతఫి3క్ర స్ _ శ్ [| | గళంయోరా? వ అ మ ను సూంంాం మ సన. నీంచ్యాన్తారిణ ఖం ఇ్టోళ్యుతి గల్ల స తజుల్య ఫ్రం క మ ర్త ళ్ నకల శః లో శస: 2౭రళ ఉరకు ఎనుణా థ్ శక్ కిళజని? జ్వల దం ర వ తయన పు క్రుళా గ న జ్య సెళ్స్ రుణ ఇ జవాన్ ట్వ మిరఅత్రు ప త్వ ి ఈ శజ్ర యత్త త్రువాం వష్యాం చాల క కాన ల. | "| జనొతి వంశం ధ్యా మన క్యంకశ్యుదాలులు శేకాళ్సం ఇాళ్ళ్త౨ పళ య త్ర అ ఛాళ్ళత ఖభ్యృలయూం తృత్రవిని షి క్క ఆం బ్యబిప్రూల 2 ర కృ ఇర ల్వగ్రమాం లభ య్ తవాక్యాళ నన నివం9 . వోకు ఆాంళన్లల్న బధర ళ్వశీంజీచు 'వొత్రాశ్నక్ర మితి వక్సై యాం జృశవజాాజావండ్ర తోరా పాం చాళ్యాకడుజంయిం ఖళ్యవఇపైలలం క త్త్వోవి చాలట? గార. 'తో బ్ర తి పాక ఇ తాళ? కాత ఎం శోత్వువి గి జ్వశజ లద కతన యోతితు జ్జ్యల్యని ని 1. 'వ్లోశ్తత్ర 
| త సాం ఇత్రాం జల సస రు తత్తు 'కబళ్ళ విని లైన కంత తి ఫంయాఆస్యము చ వ్యా కూర్రూ మల ఇదం వం కాళళన్తా ఐం క్ | రంకు కోల వరి త్రీతస్టభ హం లు కంద? గబ భాను ననన ఇట బజంకూం అతి శ కమి ఇ బ్ర జల ఉను ఇ! . (నాగి ౯౭ న్వ్క్ప్రైత్రువం ఇతి న ఆటం యఖ కెంం న్య నహైడ్రా దం శష్య్వుఖు శశోంళ్ళా ఇ యి? బుం ఫళుచి పంల తజ్వస్ట్ర 





తక్ళ శాం కో వ భత. ఇర వ్చుర్య వ్యవ భంళట్రుంతూాం జనట్రుంతా- ఇర్బయ్సేంతాం ఇ కవ్పు వ్యవ నునే 
న ఫి తిక క తిత్రులమాం ఇప్పతాట్ళ 8 లులస్టైవం తప్పి ల! ప క్ర వెక్షర్యు వళ్ళ ల 
(౧౯ 1 ఆ స్టాఆ సే కవిం స్తా త్య్భుళ ఆశిం ఫోల 1 ,! 

సాగర ర్డా చనన టంంాల క తం 1 చోడవ చెతి ఎజోవంజ | 
| ఫూర్వూనళ ఇ౯ాభ ఫ్ శళ్వశ్చత్య శమ. ఇళ 

వ్యా నోవో క్రి వ ళ్ భ్తో ళ్ భజ లర్ 
ఫ్ర ఇనోభార్ కొరళతుం పో బుష్ త్రి లాిచం ప గు ఏరా గరగ ఇళల్యఇ స? వ్యశాం॥ ఇాళ్ళో మ. (ఇ నర్రా 3 న శ్వళ సక స్తవ సయలయ్ని 

ళీ 

/. 

| 
/ 
యం. 

0], 

| 
ప టి 1౮ గ్లాంవోతాల్స త కళగు్చ ్రైష్టు షాం త్వం తాలచాం వవ న. 

ప. 
చ మ న కా కూంక్చ వవ; ఫ్ న. సగ | త్తి చత తె తనా త ను కును న చక త లు! 

వి వ్వాఫి దూర మశ రో గ రన న ప రా 

ల్ జం లత తోరా. ,న్చలంల్ళలి తి ల్లాంవ4,లయోజ్య్వ జ్వోతాంవతాంభళళి ల (నా పష. 
మై ల. న్ నం. గ్! తతియోన? త్యూంమితి క బల ఇచా కల్లం శ ళృళ్ళత్ని ప క్యంవకోక రోపాం తు త్వణ పళ్ళం. ఇ తం తోజ్ఞాం త్వ వి పాంణీ బర్త ప్రో పం ఇట్యలవ్యువ వ ఆాంళ్య కాళు జభ తిం: గనోళ్ళుతి ఠో న్యాళళ్ష వ వంళ్యత్తి తె బ్యాంసత్స బ్మిత్తి వూం ల 

త్రూ ల పూంళ్వళ ఇం అధ్య వం శ్వ కూస్తుళళం 
ఫాంలో క యాల లో హ్ ఆళ్ళ ఎని త్య భే తీం 



౦ తఈఎవాబం నారి ఖు రార్యవనళ ప్రన్ఫనాం పాలజ థాం ణ్యం చోఎవి త్రి వాదశిక్ష ర్ న నట సదుం నటి పొ జకాతార్వం తో నే! క్ 
| ణా ప్రై తజ కరన్ జృలుం కో వారి ల్ని అర్ధ గంతు ఓ! తొ నే న జ జ్ఞాన తిళశాంత్రం తశ లి భాష్యం లు ప త్రింఆార్భళ థి వ ఆజం 

న సు ధన గుం న? తోభళుఎను కా శ కృనంశె ఇను త్ తం అోళంసకున్తనఖ వితరన ఇడా భవ ౭98 వాళపళ్ళయాం 
సలా శీ ప్ల గాళి వం సజ్యానోం నోవా 6 తరం బం శ క్రళ్ళినో మిం అభ స వ్రత్వతత్ర ళష్టుళతలు పం ఖయాం జా కల 

,తిం9 తితప్పు శి జక నా జృత్యావ వుళ్చం ఆతి తబ్బశి ద్య శన్లక్ యాజ త్వళళా అలు వా భుళ్ళళి లి ఇంల్స్ త్సోశాక్కై ఆ్యాల్త్నాళ్యాన కి న జాళ్ళ 
కా కోలం బాం పం హా చ్భ్యూ ంహెంళ్ళోలు లు లామ్రో భజన కషాక్పొళద్వుక్కెళబ ల్లాళ నిరుపి 359 ౮పోలాపు్యు ఆ చ చాలత్సో టనో ల్లి టా దాం 
'వత్రిజా౯ణజజంం కివి వ్యాఘున నీ శళ్ళతా జ్పఅువి ౩ ఆళుమి త్వా తఇ౯త్చీవ ఎజం సోకు ట ల జ్వత్రింితి తొల 
(౭ాం బతోవోన్సల్పి ఇజం టి ఆంద వా ఐ తారల జ లంబ్ధిం ఇవివయిం అ త్రోపాం ల్లత్వత్లో్నె ఆర్ష త్రాల్నా బస్టాకన్టం వడం శృోళాాళ లంజళ ఫి. 

3 శాల త్పఎపొతి ఇూం తోని ని ప్ల వ్లోక్కీప్యుశాళె అవశ్చుత తాషత్రా౯ం చవల ఆవ వి తృ చ్ ఇక్ళయయి కూలంత్సుఎ వత్త్కంర శిషిశ్తక్తిప్త ల కమ ష్టం తిన్న 
శాత్పప్సు శాం రెలాం ష్ట వాం శ్ర తబ ఇవు క్రం 2ళి న్యం 7౪ ఇ జ్యా ణి తియ్య ౯ శ్లోఫ్టి వి షణళ3 . కషం త వకాత్రిజ్యుఫ్రిళగో బృత్చుషిత్యజవాతో 
న ౧౭ గ్భో వ షయం నం ఆ శో త ఇల్యట శాం ల్లు లటింళ విషయం తూర్వజీ కోపు బూడాంపిళట మోంళ్యాం ౫ వ్రింతి ఆజ భభుఆడ్యిప్పాంఅరునోంధు. 

| తోత్ర్రళ ళం ఇ్య్ళపో తి సాం ఇవ పొంత బ్రింమా+ళాం భం నావా త తోరా పొం అుయింం ఇర, స్టూంవార్యలణ తిం వతాఅ శు మోంళుచ్యం శ్యాం వలమ్లాగ్ర 
వత్ష్యాం ఆర్ధన శ్ర ఆలస గూల ఆ సవారిశ్రీ తం షోరత్సో తానం 8 కడతాం బని దశపాం మోట కస ల ఇకా త్ర ఆభ్ధ వం ని శం. 
'ఖ్రాం త శార్వ ఇ జ్యలు వల ఇంజ క్థొక్ళతాం ఎలాం పలా త్వాశ్రపంవ్యక్సి ఇ ఖ్రైం త-త్వ్యాళలాం ౨కాల్వఫి తకం కళ్యద జం'రు ద చ త + వి పాషఖట 

య. 
స 



తోకకా ఖం | 

౧ ౬. 

క న. | ఇ కైరో ఫసల్ శవా9 కళ్మి ఇత శల కాలో మిముంంళ పాటాలు ఇ! క. జీబళ్లమి తళ త్ వ! 
| ౯ క్షాబ తీవ అళు జ జృీత్తిజ్య్యాఖ ర్యార్రాళద . ఆశాాత్త రల జై వాన్ న? గ సరళ సతి త వ్వోకజు తం నరతవిక్షంజివిఘోం క్! 

సంఖ బోకు వాం బేత్యంవి 0 అరు బీజ ఇత్వ జీబీ త్తి జాగా శ్రవ్యోష కళ యెలంలు శోతోవోత్య ౯జి విమింకృో పాల అంబ్రాంవిళలు పాం ళ్ళ త్ర్య్ 
| శ్రోక్టాంంజోళుంం నో లబ్లా తొమిా+ త్వప్యై నా ల్నంయోలజ్యవ్యక్కైళ్ళు అభువాతి ఏ జృలులత్వం కమ] త్రిఇ జ్యృం్క ఖం వాం ఖపోగాంట్టు, 111 
్తి షా ల్లి నుతి సమింఖ సాం ర వ్లంయిోలరిచ్సి న్ స్త క్యా భాం భాంళంయొతాన్ళతం భయాలను బి క్యైరాం వోవాల యో కాదళ్ష ష్ నతతవంల నల 9 ఖత గవ్రావజాంయు జీ వూంఇంపింద నాంట్బ ఆ 

గవి పషయిల ఇఈతో త్ర శాండ్థ చహార నాం వంతి ల. ఫ్ర టిళా ? ఇలత్వడా పున ౮ కర బ్ర ఇక్ అలో తిడుల్భళస్యఆ[్లు 
సళత్రందప గాక ళార ద దమ పసం లమ టం టల లప తంల సంద బం తపు తతా ఆల 
లై లను త తత్చన్యోక్తై దృంతి జా్టాళళై ఆం క లేం -సాం ఇాంళనమి తి వాం శ్యోం ఇం దణ బ్ర్రఖ్రాం మాత్రు వనక ప్విని రూము ఇబ్య॥ 

| తెల క్షీ జానరజ్లాం రంప ల్పళ జ్యో జల వటులు త్వాళఆ షం శృత్వా జ స శక్తీ అ వా్య్యాతిళ కృ తమా స 
ల్ల్తకి: శ్యళలారిత్లా సైజ్ కప చివఅభ్యక్టా కీ కతన కత్రుయాోయిరాం ఎవ వళశ్తిక్టత్రాబ క త౯రికకై ఇత్ర ఫి జృత అద్బల శ తాచ ఈగ: 
క న! బతు లృతా్వ్వుణతి ఫృఅకుం ఆభ జబ తింళి జాం మాజాగంయి ప్రార్య శాం ఘం త్భోళ్సళా ఇయర్ అఇ్యయాాం-అఇ్యత్యాం జజ వాద్య 

న గంంవ్టాది బ ఇ ఆట తత్ర మెం త్న జ్ళ్ఆ ఖత త్వ--ఆఅ శ్రయారళీంశ్దాపాలలు కనర్తి ఆార్టోన్ట్యివాలళ్ళంల్రో వితయాం ఇతి లవ్యో కిలా 
టు కతత ళిత్నోు దభ త్రై ఆర్లారం 9౭ాబి పాంస్ధుంన్లాం వ మ తఊలురాఆ నా తం సజ్ళాంబత్రీ బారతి ప స్త 
వతం నస్తా లు అ గ. జరరిరు గార కో హ్ కమర ఆరాజు గ్గ క్ 1 



వానా స్ట సర్వత్రా ఇ త జన్యలుర ఫాం తై జృన్వోయిలవో 
ఫ్ర [పల్ “నాద త్రి వాలత్య తత్రాంచాన్చిత్ర ఇతి నో అ న చు 
ర శ్రుశ్షమారం తపం కై సైన్స్తో గా సాతి అ+ అహఘారి-ొశ్థి మూల ణీ జ స్రాన వత్చ టర రా గా వాంర్రశవచ్యళ స 
[ర ఆ శాన అచ వదృత్చ త్రైమాళ న కత్రైలలి ఆం తి షంబి ్రషోంత్వనక్రి ఇవ్యట్టై లక్ష తి ముందో మత్రా? తోము కం 
వగా నోఖ త్వోళ్వాళి మ. నకి క్యతాష ల్లాక్షకూ వ సంయాం? వ్యల్సై ప్రై వాలిని ఇ ఇ ఇత్సఖి స స్వే శుత్తణు తృత్తి౨ిఅకా గారుత్సీ 
మన న వాం కూల త్వ భ్యస్ళ గతిళణా కాళ భవా నోంమోం కోళీం చవ క్పవక్తూ రా లా ఫన్య్చార గత్సి భం ఇర అదా త్యం. 

/. న న ష్థమాశ భాం ల్లా వాల ద్ర తోళ్ళ శకా కచ చ్య మివ మ్య నత అంకాల, 
న స 1 ఘోళక బత్యాత్ర తీ ఆత్వళ సత్ర వ్యక్తి రం. శ్ర్యపైా ఇవ ఖ్నీ ఖలవాం జాన్హ తి తి శై నాం . 
న ఎణోళ రూం చచ్చి నలత్ష్ర న. వక రక టిలి తకాంటో హోరీ ళ్యుల ఇంతి నాత్ర. 
శేషం ఇలబళ న వ శగ్న్ళి క. అత్సుచాివ్రిళల న. 

(౧ గలరు లలత్రైగా న స్రక్స ప వ్యక్తద్ర శ్యక్యువి ఖం క్రతు బ్భాది జత శ్రినళ్యంతా నం త్యోజ్ఞాణ భలుట 
| 
.. 

| 
, 

కక్ష్య కా. ంతయుకో 

య 
స 

1. 



క. 
| 

భన వారియకు-ఆ ఇత బీ ఖల త్రిత్రీ త్యత్ష్య శాంకర్రి శ త ళలి కం గాం ఇభూం భక్యోక్త్రైంగా ౪ కళ్ళ తళ ళక్తు ఠజ్ధా నాం చ్చీ తంఫ్ ఇ్యము విళ్లమి కర్యజలకతై.. గజ నిధి శ మ-లళ౨ 2 వెళ్ళ త్వమీ వి త్యళ(:: కాం త బ్లా్మితి ౮౮ 8 నిదృయుంజనాళంపిలలి ఖా ర్రి శ్లో శి జ్త/న్పపాం తు కలులా తల్స్పోలారళ్లూ రివ ఫం. (బయటి బాయల నాం వృష్తేళలి బాం ఢ ది తర్చకఇ కవి కుల నా బం విత త్పజగత్తూం బవ త శతి త్రదు భపెండుత్సావిల్యన్య( | ఇజం ఈ ఖు౭రతొళు ఇ శోసిఫాల్వలాం వియోలి కి తా పంత్ర్య్భతి ౮ త్రో వృళ్టై వళ చళంతంలా 8ఇవ్యతుల క గస్తిణజ్హైవివంాతివిశ్ల  జర్యపివిదయుకనాల్ల యోలళ్ళెషాంతంలవ్యో్తి కస్య ళ్టు భ్వళూంజ త ము చయియఖజ్యత్రి ళన ఖా తి విశిష్షన్యక్తి బణృ్భలుంకవాబ్బ యంచ్ళివ్వన్టిన్యత్యింన 
పంతం లాం రి ఇత్ర ట్రశ్వకూర శజువ అులుల్వి తిల త్యెదంకింళ్టఫాళద రివాంచ్భ్రుం తోళ్యోగ తి చిబంం తోళ్ల ఉంావిన్లి క్యవజిక క్రై ఇన్లాణా బా వ్య 
తోమా జాగా జమైషదోంచోకు పొదయెంజాజుర్సి ' అభళతక్సు శక్యం దయ ప్ ఇాచ్చయ ల్రలట్రై 9 క్రజ్ ఈూంఏత ఆా తి శ్వజాక్షత్వ॥ గారల రాల 9ళ బృ శక్కివాకోను రకస్టజ్నన జు కుళ్ళ శక్తి ఎంబిదు తె వ్యో క్రై శ ప్రి ఫాసపాం 0 తయిాతోత్తవకోశిద్రంయోా 2! గావ యడొతోరాంళ 8 జా౭విజ్బయిం కవాల్లు త్పోమివోంగా త్ర గోకి అక్ష భ్స శాళ్ళతాం వళ్ళిభకంయిం జ్యత్రాంల లం ్ల్యుక్ర ఈబ బా ళీ తిళత్యిపె 0 | గయాం_ 0 ఆజ్యాఆదట్టు పాం దెళ్లబ లూ 70 జీత్రైభీను శృత్వావి నిదా త య్యూతిచో తత్పభశణ్భవి జయంళ వార్డు ల్లో స్రై', వలో భ్యశావ్య్ళిభక టఅళు వ వ ర్యొళ్టా వొణ ౩వా చ్యజా తిబ్ర భా ళళవ్యళ్యి ఐ శి జృక్ ఇాల్చయీల ఇంట్రికి జాతిని సృలుంకో వ్లాస్వాంపెన్థళ త్పారశాాళంం ర్విశ్షతి వ కమఇలిలు | లంకు బ్బనృక్సై వాం 9 నో త? తృ్యతఅఆవాం అలళ్చిల్ర్ తొళాంచి గత్మవ లల ర్రిళ్లాంవావ ళు బ్ఫ శళ్యైవాం ళ్ళు కచి శవం 81 తిళత జశ్వథా లి తి బాం ళజ్రైసం (తవ మొంళ్ళో ఇద్ర లావో? ఇ ౨ శాక్సై తెచి త్రవ కో ఇంవృక్రాళుల్య వి కో ॥ ఇ స్స లం స భజ పందోంఇ త్యవుని ఇభ ఆక భజం ంా త శ ఇూర ఆయిం ఇత త్పణజా శ ళస్యక్యక్ప్రైయోం జి ఆతద్రు ళలళ? మ జంబ కొర జోల్ర ఫం క తత్సజం శ సో ని బార పర్యతే నో వళ్ళి జేతు 



£ . 

శ 

|. న. 
ట్. /. లి ను సందయోం జాబ త్రం త్రఖ్గాంద ,్ర ఒంత్పత్రుశాల కమాందిశ్సీ జ శాం ఇ చం కంప చె త్యోళ్దీ జ్యళీత్వి! | 

కశాళ్స భయా బ్య యాజిన్చైనా బ్యక బీతి 0 8వ్ర+ బట క్రైళులరిషైం త్వశోళ్తు ఇరియోం క్నోల్రికాళకచ్చుంలి వ వకనాంచయంభంచితిన. 
త్వ శరై జార్హ్య త్వేళయా కోణళ్వఐలు యి కెళ్టు తిత్వత్రళా లభత్తు వి జ్యృళ కాల్ల యోం ఇంద్రతి త? న్యత్రవి? నం 1. 
షా బిత్యకఆపహంఅర్య జాం చిక జీ స్యాతిచై-ం జజ క్లూ త్వం శిక్ష ష్యదతిా కశర తోచు అిత్యార9 ౫ ళు ష్ఫెద్తి కృ లాంలువో బీ తృెత్వళ్చల 

గం నాం ఇ సు ంళంలు చ్యవన టంతామో తరుణ. ంయర్యకలులాతాంరకా బగు పొబగా సారం లత 
య్ న్ స కల్ప్చళరి ప్ప లాంస్టా పాంచ రి భూ)౨ కంఆఆ బావం బూర తాల్చక్పళు బ్ఫృనోష్పవాంఐఖవా తీ అ శ్వలో ళం అ కా శయిలతి ఆస్స్పచ్చింి అభళా 
వ ఖ్ధు శోక్ఫైం భ్వళ్ళ ్ళవ్యక్కై సల కం పప్తంరో? అభ బీ వోత్రాళ్యత్ర బబత్యోఖ్యం విళన్యోశ్తై కు బ్ఫన్నక్కి భృరాంై శ్రీంతూాం అళవిళ పాం గూ తోళ్ళతిప్రకూల 

| [రర ౩౨ ₹త్రింయాంవ త తర్దవ ఫూ ల్నోవిన్తి ప నా ఖయాం భెం్ర త్యెజకల్పంప్ర నుం త్లనోక్కి అారళభనపాం తు తోక లుగా బత్యో ర్యాతిక్యత్రు తోళ్లు 
౫ ౦తె బ్గా జ జో స్థాంవం్రాన్య ఎవనికి లాం కళ తావి తి అస్రారజా తశ క న్ చే 
జ య మనా 
గ న త్రదుంాం శైవం వాద ంప్ర్రలరుం ఈవోయింబ్వి త? భ్ఞృజ్షవు తఎకతోడ్యాం భీ త్ త దూంషో ంధాాముత ఐవారళ్ల సాం త్చోళ్వళ్లివలో భాం ఏం మం 3 గం ఫెతి ఖా తనా ర మ ల న నం 
తు ఇ దారి 9౮6 ౪ తా్చాబ త్యోజ్య[? ఇఖు ౩ వా ౨ తలం బ్ర6ం వ 79 బహ ఆనక జోంంరాంధ్ర ఇం తొ ంనాం భీ శష్టాం వ్య్య్పత్నాత్ర బు 

వక్తి 

1 
1] 

| 

నక్కైంటోల చ్చి క ఇ ఖ్రైం జ్య న శార్యతూ+ చయం కు శోత్తైన. 
స్య గ్రంం క్యసంళము ₹ షూంత్పవళభ్స బ్యీక్లై జఖ్య శా కళాల తు క లు పూంళ్త్వళత్సాలఅళం . 

ల భీం జ్రల్రాం ఇను బం తవళిలక గ 
ఈం... 
న |. యాత -వో జాలఅకల ఐజ్యంళళు,.. 

విగాళం్లా క తె తద్వాత జోగ్ ఇన తష్వాం ర త ఫంమ్ర్రాఎద |. 

[8 కడం 

య. . 



. శి 

1 (గ్ర 
|. 
| | 

ఈక 

రసా 

(ల కాను తత్పడా శ్యయంహిఆ తిది ౪60 త్రా తివ్యట్లన 
బ్రారలా త్వెచె నాం తరోస్థ సూంమాంధ్ధాయవ జ తో ఆా తిశప్ ఇన ట్వ, 
స్రహాార్రిచూం తని? కనిగలుం క ఖా బ్ర కల్ప వూ [అలి సుం తనక 

ఇ యు టి యయోఆి 
| అమె రవ యోంసంళతో జు త్త చాఆ తిలారిచింాళ నాం వే వవ్వం తు 

త్ఫె బకింళ్ల పార శ్రాజ్యవాళ్ళుతి న వాసు 

సర్రజార్వవోన్యో కో త్త స్ఫళ్తు వోక్చై వ న. 1 
సు ఆ ఇ్వంళ్యా. అకయరంవు తృమిి జాల షంంత్వళ్లకే ఆ కౌ ఐ మృయిం ఆరదర్ల ౪౦ తిన్టోక్షి ఖు లాపం రృ్యశాం జీ కమైం తాం ఇృన్గాంళ్ల, 

తిఖజ్తాంత్రి 

స చసన్న్య్యా సంమిత్సోత 

అ త్వూంపాం ఈ త్తు ధ్వజ్రాలాన షత్యోజేం 

వ... 

ఆయత్యేవోనిం తం త్యమా-ం స్థాంఖు తృోతఆ వు అలతి చంప 

భష లారి 
వళళ వ్పిక్రి ఇక్తి ప్రద జాంతి ౨ వ్త్లో, " 

న. అహి అక్కష్పెత్తి వ్యవసా ళఫుం . తుత్వోశతల్పుంఐ ఇతి భృంజ్రం ౫? | ప్ర చ మ 

(వభ ఫార్యలు షం త్వశ్తోతో త్వెరశంం భణీ గొం త్పో బభంతోంల్రవి వ్రిజ్ళాంతాషు-ం త్భవిని జ్ష్యూంప్ప చొాంజ్ఞబక్తిం త్య 6: హోం త్వం సెం బభాస్ళని తెశకనర్యితా వష భకాఖం షూలు జో శక్తి ఆష్ష్రంచూం త్యోవి వి కషం ల 
ఇం గారి తో మ్వేళళూంపె ఇషం త్ర శాం య. న 
(వశి దధ క శాక్ బాన్షకభం బాప గిం లవి శి కనా బయం జాం బత్మిదం షం త్వత్సళ్టు 
₹ ఆార్వ 8 ఎచోంళి రిత్సోత్తో ౪ీన్ఫగో ర్య తాంవు జోకు ఆల్పు వీశ్యళ రయిలాా తజ వెన నెం-ం తోరం తై ఫివతొజా తృవువిళమ కళ అాదిమోవనం క “అజం ఆ జ చవర త్స కవన ష్! నోక్కి చారి ళు అషాిచ్ర తార్యుాళ ఆోఫోం న్లోజ్టైళ ఆళుం ఇెరంళ్వలూంజ వ న 

వతలముంతాువుడువకుమాతై తావు వదతాకాడాకాంలుంలుటమి 

యెంభెతాంతు ; చం త్ర త్వల్య రణం నరక తో షం శ్రైబీ భన్తస్సు ఇని 
రి గల్నరి ప గం ఇం క్చ్రంళషు-ం చ బీనోళ్ళ మిల లూం క్యోశాం ఉర్చఖ ళు 0 

ఉమ భజికో న్లాక్పజాన్హైనపాం తో అాదలుకాం ఆప (1 

ఇదం త్వో త్రుణా లకి షంవకత్వ్య్య 





సు శ్ | 

(4న తత. గూని నరవ న కప తునన చయల మ్ హా 

స ర్యూన్టి జె 

నాలం ల టాంకు పన న 

భృశ పవ్టప్రళు లశ కోక్సె జాళ్తగై ఇ వాలళ్లమైం త్పవిన యోదజ్ఞా క తి లతా తాన్స్ కదభవు సం కమల జ్ మూల ప తిఇం9. 

సు తాత స్ ర్లు వ. ల వ. ఫనాళు క సంబర నుతి? ఇాంంతి క. రాలా పని నో చంభింప్రారి సం ఆం లంళి స... 

'దోళ్ళ8వాం శ్వోలాశ్యక్వ వి నయిం చం అతో నగ అంవళిభస ఫం ళు (వైన షకిన తొళ్ల ఆ వ్ ్యాన త చెన్గాంం తల షా చంచ .. 
కుజ వ ఆార్భళి మం ఇవ న్గిశ్బ్స జఖ్టళకా ల్యజాళ ఇంఖ్యాం వా సం చ్యాపాధయాం తు వ శీశైబళాల్య వా అ యేవాం పంబ అన ఇ 

- ఇ్షవ్యోకై బి జృయిం ఆాంఅంాల్యా కా భి కంవళ్శిభక ఘిం డొ అవి వ్యష్టై శ మస ళా లన్టింయ్యషాతుగ త శజితది ఫ్యళాం షోల [: 
ప్రణా ళ్ నోక్కి ఇాన్టభత్వేకవాం తం తాల్వ శర లన నో క్ట బతు వజ్ర దావిళళ క్ర్రలగ్యా శన శరోనో ఆర్చదక్రొల ఇ వాయజ్ష్రం శకి పాంచళస్థ్యాయాంజ న 
5 ఇాంచ్లపాం తశ ఆ బీశ్రాంచాం బఖున్దా శమొడా త తోంఇకాక్ట దాం త్తోజ్యాంచోరుం అంగి శ్లోట్రై జార్జకం బెంతోం క్త ఎవవఖ్యుమి తిఇఖాఖ 
| కోత న్య కని ని మంచాన పవ అయా స భం వం లకా. ప్తె ర్రల్లు అాళకాు కాలమాంళినా కాల కోత్వి[ైనాశాళ్యో ్ర 

- ( కాగ ఇాన్ష్మ్యరం వం తు? తజౌవా శ -కర్చవింతి10యమాం శ్రాపూం తాంవఖిత్ష 







పల్లు ప. పాం ళల ల్పు శక్త) రివ ణ్  వ్రార్జి జతలు సలాం వున్దా కశ పథ షశస్టు! వ. కూల న్లో య. వ న్్ ప్ య! ర్స € 

జాం వ. క త్వ న్ తోయికాం స టా. ప. బతి నాభ. ఐశి పాం శాత న్స్ హ్యాఖకాళ ష్ 
'థజా్లైళపాం కృజాం చెళ్చజుత్యకో ఆరబి తిశ్లావజికని అళ్ళలత్చ స్త సా 
కడ వ. క ఇోఫర్స సాం శృనద్భలక త్వోఖ్ధంకర . ౩్ల ో న ఆ శ్రోక్కై లాంజగ్యోశ్ వో బ్ర? 

| అళ్యజ్తూ భ్ వ భనాల బయం భ్ధ ౨ కయత్వూు తియుమూత్ ఆ గల బి త్చెబశత్రో ₹%,ళఖ1ఎడ్యనెతంకణలాన్ల మంసం న. 
న. రళ్ళాన్స వార్త తోత్రుళతై: శాక్య స్ట వనాల ని శల త్పమితి లం పె వో లీ శెబ ఇల్లూ భజ భుతు ళం ఇగ లక్ష యుంక్యణా పతి 
|| ల నరకం ఖ్యభము నీ ఎక్ష్య ఇల అశ్వ తి గ్వక్తిస్వశాగై అత శ్యళబవా సాం? న బది? అ్య్బయులబ్రకాాళకో శా స యోఖి క్ర సతథతే 
(త టా. పళ తనక శ్వళం జీ భజు బయలు ఇన్సతి “తు బక్షిశా జూం క్రా తు జన్మ ష్థస్తాం సయిలు ఇతె ఇతి తనతో సవ్య. జ్ 

్వజుం క త్చషద జ్యూారాంచ్వత్వైళ భు చననీం తంత శ్రువశ్న కరి తన్భర్థంతు వక్పశ్వ జాని చ్చు జ్టార్యళ త్ర ఛత్యో స్మ నన్గాం ఖని వ్యంగ 
కం శెంని ప్రో కస్త జు తి కాంతం ఫొవాంలధిళ్యం రూం పెం జో తః అసత విద్య 

యో కో షం బ్బ ఆ వరిచ్చం అ౭ిత్చో దల జాస్టంత్వ ళా రల తీ త్రిష్రుట బజా జా జరి తె అరుళ్ళాంవి కాన్టోస్తాం ఎస్పైధూర సలు కోమి(తై అళు | 
(వూ భజ్యాళ స్ట్రైవఆఅభతళాంబ్ల తృంకాళ్యతా వళ్ళిదకం బట్మిను త్రెషమ అద బి ఎప్పై జ్టరస్సోలి వ వళి జృజఫ్వ్యలోం ఏ న్లఖ్లి న క్పెత్రన, 
మై నాక్ బాం్టైకాంచు క్రూ ఛా వశశ్యాం్ర కు క షప్పితత అరు ఇస్టాక వ కనని వచ అ త్ హనయు క్ట మ్టు సస నై వ్ ఇగర్మ ఫాల రతా 



గ తాళ్తత అశ్వ తవాంఖృత్వ శీన్టఆఖు పూల్పి జన్వళ ఇకా వంవచ్ళిభ క తయరాం తోతూవి ఖెల్రీవి వ్వ ఆార్వల త్సృక్ణో 
హక టి భూం ల్నజక గాది కుంద బ్రళ్లాం ౪౦౦ తకాంతళ్భ్యా ఇవో శలాజ్లి కక త్చావ్ర ను ఎ బళ నక్కి జార కా అ తాం వి జ /. ఇత్యజి;, తళాాచఅుర్టంకు ౨ వెజ్ళఫా జ్ష త్వళ్య ఆఫు వూ ల్చజ్య్యు అం శ్ళతాంద దే భో షాం యో ఆా బోశ్యుశి తిలక న 

జి శకం నంతా క్య ఆం వోచ్ళిళఖ వ్యమాల కాం బాంకు బతిల్టాంవ ఇసు కమి యా్థ లా కృతా ॥ రచ వి శయిల త్వమి బయ యౌళ్తత్రు చేత్యత అడ అధ్య్యితి ఆం చ్రశఇదులవో ము శ్వా పడ తోజ్లాల న తిష (హోం, హొ శ్రీ తోనిజృయిం జల యా అభి ళం ఇం వ జుశ్తిక్కి ఇళ్లళ శా ర్టతాం వళి జీ క ప్రాం జ? పీవి తో ఎ వశ్తీతళ్లూం 
| క్రో ఎత్త ౯ధ్వళా రింంవ్యజ్యం ష్ణ త్రిడాంళ/ సళూం జ ళజంబ ులుష్ని పి ఇం తొజానై త్చివె దివ్యాన్యళ్తు త 
(అరరరా న టాంగా కలాం స తాకా కాసత సృతిసాంబ్యోళ్యూ రష త్యజణ త్రయం జక తయా ఇల కరనా ని న్ వ జాన్నయుతాం కృతాత్సం సైభ్రు త తతి శిజ్లవి వలుల కం ఇజ్హయు కృజణఅ భుమిఘాల్యం తుం మనలా సంలు లా ళల తజాయాాను సంచుంళం అన త వా ల కబ్రవ్య! 'లఆలాావిన్ల్ వకు స. | శ్ వ ఆ) లకి న సజ న్లో! ఖ్రి థి. 
త ర్సో ఇ త్యోభునోల ఇక శాం చిం అమిోలజ్ఞుల (యల ఇ క త్ర్టో నూ న్లొం కాళ కంభ్యజువ్పుత్తూ ౨.8 గంతువ్చొత క్ |. 9 తన్ తోరన్స తని ని జ్టఖాజై భన కాళ్ళ ఆాల్వళ్యలుం జాం ఆ మాం ళన మంచంతాతోే.. నో మ ఈణఖ తిత తా హూ ఆ కాం ఈక్రం లాంబ న వ. సం త్పి అాద్వ్శశా6ల జో సనో మ్ తతా | ప్లై! | 
| ఇ స్థర కార ఈోళార ఇ జార్జి స్టారా యవంం స్త బెల శళ్ళుస్థాం మాం రృషుడ త షా ళాల్యత్స నన్నా క చం కో న్యు / 



ఇలా జ్ తని త్రి జి వ్యయం ళం ఘా నళాాంై న్ త్త తాట పంకా రి ళ్లూ ఆర్భషత్త ఇప్పు అకు జ్య బ్ నట్ అపార ళఅకాు ఇ ఇర వోజుజు వ! వ ష్టు | “యో ళసైలనో కనా వ. క్యా్షగతు భవం హొ త్త్రలనతు ఫై రఅ+ార్య సతో జజ త్వ కా ఆర్యతో న్యా నా నో వ వ 

'వశవలం శాం అ్యమి తి జాగా త్ర్రున్బతైన కం తొ యు పారళయింళం కాం కమి తి జ్యా శ్రత్నప్ర కార్యో పాం౨ి న సజ్య్టళం జాం కానక తలా 
. మొని డి తత్రశ్త్యాం ఎవోను కతత తజ టాం మం గయా తివాళ్ళ్యనకాం అంకాంవి॥ భఖ వో కాత శ 5 గ తోత్వోఫ్యైకవో ౨ త్ర ణో వింనాంచ భవ ల భన్సక న అ శి వ్రళన్నుు భ €ళావ్యోం ₹ో కళ్యస్పత్ర శప. ' వశ శ్వువా త్రితు భృళ్ణికద జీచ్య్టైవ శా ర్య్ళత్వవినిల్లివక్రైన్సి ష తలవజ లవెయాన్యణ్రానాత్యా ఆర్యా తెళ్చో ఖాన భ శ్వష్యైవ ల శాజతాంవి థి ఖం -.. సజళభత్వంళం ఇొఐతి రాంళ్య తావి శి జ్ఞానం శృ బళళ త్వన ళా ఆసా... కళ జ్యాళప్రాష్యలు బ్రవ్చమిభ ఆ౨౨ాజ క త్వా గోళపాంప్ శ 
కం రాళృల్య తె వీ శమ ళనోకా రస్సతాం వాంనాకోలు? న్. దీళాంం జాంఠాయ్యస్వత శక్కి త్పాళం చ్యావోబ్మతి వారామ్థంళ ర్వన ఖాం₹ం ౨ ఆఆ శార్యల్త | 
'యాన్షాం శ్ర చంాం-నళ ఫళ్ళంం భక వార్త ౩ తన్రుణాో అజ) త ఫాష్యళ్ళన్ భీ ౩ పొొళకో తలం గ తళాల్ప్టి తోవాూ "అతి పాం భయ 598 

కృతి తో రాం ండా ర్లార్ధ్యర్థలరు నాంఅ త్తం ₹ క ఇీల్లిన్నైనోల వి శి వణ ఈళల్వత్రుశా ఆర తిఎ నొక్కి ల ఆధం కలాం ఖఇకఆఅ వాం /| 
ఆక్టది భం శాలివాయ్యళాడు జ్ఞార్యం ట్రిరా ఇం స్రకరు ఫాం మాల్యా ంఅాలస్సస్య త జ్యక్టిణుగల ఆర్వ హం శైస్పైకీల్పగా ఘ చం ఇం! 

ర లంతా. 1న త తఅవా బ్ర జ్యతి నుసంయం్యకా లలా దేశ జిల్పళాంయలాం ఐ మర్యం జృత్తిల వ్యళ్ళల్ల 
శా రాసప్రత ఎ వగ్గోక్స వ్పల నోళ్ట్వీతె 8 విళ్ళి క వవ్రం నరంఇళ త్వా జ్య వాంచ ఫర్భిత్రి భవనం తి ఇ్లజ్లజనిత్తి ఛల్బ సామం 

| తళ్ళంశింోు త్రోల్గంం త తలు పెంంగాంర్సు ఆర జాల ఇ ఆ బ్రంపాం వోకే &ింంంళ్ళఖం బపు భజూల | 
వం నను నం నము లతా కరు దన మి తవిఖ అ తృంయాం ఈ తనం వ మొంలంట త్యళ్యగం వ జన్రభను ఆచ వరవ్యృతో! 

ఇ హోబారి ఫ్యృముత్టై; వంత; వం న న్ వ్పైత్లన్సారు ల్భ్రంరెగారి జాం ఖం భీ రాం ఆర మెవళఖు ఈ వాంగబ్రవ్నై వైపు 7 నగాఅ లన్భాంచాం త్రోవ్చశావ్యా? | 

క. 
. 



న 

నదాంజాంళంచ, హార్పున్లోలకో 

కోయ లును భ్రాకవనికెలు పు క నాయానా తకా స్తానం నాకనా నన పవత లా 

శ్ 

౨ అతివల పవకల వో వవమతపపకకాానై 

తర్భక్యభం చెలి ళబజ ఫభూఅ్స్ మ న పణ త్స్సో 
ర ప ల రశ్రుయాు 

8 ఆం ప్లై నన్లోర్యైంవ 03 సరాలత్యాన సరాయ్ 

్రైన్లో 

మత్రైఇ ( తో అవు వ్యవ వళళ ల త్తి చ తోక! ఆ 
, వతాతోర్హతి ళత్వత్రి దువ్చత్తిం బ్రవి= ని శి గుజ్యాళళ్యపాం తు తాళ వ్యావ ఇ₹చూం ఇతి జ్ఞాంవ భక గోల్ళుపైాంమూలళ్య స్థ్వ్రవకాం కార్టస్ట్ తశ్గోళ్టు ఇా్లో ౩ 

జా కార్యళ్యతో శో ా ట్టస్ట్రి “్టవనోశారతయోలచ్య హం రో తయయాం ని చె దివోన్లోష్ట సాం వం ₹్స్ ఫిఫ్ట్న మ ఇదతాళుతాళ జం స్గవిళ్యం 

ఇతి ఆరు బార క నం 
|| వ బ్రత్రత్యో చ్ గ - 

సత్త చ్చైాంళ్ళళ వ పంరూ-ం బజాం జ్ఞా; బె | 
లేత ప్వాళ డం నట స ప అ ళార్వస్టలకు చంంచ్ళి బ౭వు తొక డెరళాళాన్త్య ఆరి ఇంపీ కన్గాం జ్జ క 

పలాన న్. అారవాం త్రొంవాం ల. ఇతిలో 
యిరాయయాంయ నా. అవను వసపషసంయావసుఎటెన్నాతాకు.వాముభవనును 

వు 

తిళ్వతి ఆశారాం తతి శాళ్యతాలవి ఇ *గాన్స తి తృడ్య తణ్సుచోశి తిశాం ళ్యత్రావాంరోళ జ పె 
ప్రతి గ్ధాంన ఆఅ ఇం ళతోంచితి భీల్వ సాలకుకాం తృ తాంనాం చీక భజ తాం 

శార్నపాందయూ-ల ఇర్బవి కజ్ళవం నవవంచ వ్యైత్యత అవ్రాతాం భృబబజాంళాం ౦ కా లార్యన్టృత్రి ఆ ఇని |, | 
త్రూ టఊవా్రఖ[్థైదదశాల 

క. క్రైటో-ంచాంయం6అ ఇాఫవారి బేట్రిజప్రైంయాం ఇంన్సమొజ పాలాకయి త్ర 
ఇ భీకారంఇరిలవ్రాం శాళ్యోస్వతెశ్తకి కెంఫాల వాంభునాల్యళ్లి అందో ఆ చొ ఇ జజాదచిదజ్లాం త్త తివ్యళ్యనన్భు ాంళఇిభ ళూంజం ం,౮లఆాల్యన్చతి అదా. 

= ఈన్లోక్కై యాం ల చృయాలచ్చిాణును నడ న ఆ-ంబిశ్లక్సై ము వెడ్రకృతళాంంా ౨ వ! 
భో కర్రా సార కాం 

ష్ తే 

అవంతాఎత్య్యాలు తిలాలవో! ళం యు రో కర్చాల్న 

చం లప ష్ఞతిలను క బృయరశట్లున్య మాంస జగయ్య క ౯ 
రొ అాంవిసే రర త అరూరి ₹6క్ళో తూల్వబ ఛిళ్ల బీ ఫఆ ఉఊాఖ సల దృళీవం కాజ తార్చన్దళ్ళ న చపాన అృమి తి శా౭ర్చళ్ళళ శ 

తతర్యాంచిళా అ్య తాల్వుజీ సృ షా నంతా 

తి ఖా తతాతి జక అవర్స్; 
వనితా తళ ని తావలత్తూ ఊ వ్చోఖాతి గతి త్రి వ్ర 



| 
| 

ఉంఇిష్భయిర శ జ్ఞా ప్ప వెతాకు2 క్షంజం త్వా జు వాం తొజ్టమా ది నాంత్రిల్న తకు . వ 

| 
లగ అమెర్భకాళి అర జంవాంనోకల చొఖ బీ జీ ఖృవు-ర్య ఖీ తె లీషం కాం3ఆ అార్ప్చకతి సలాం జ్రోకవాం జీచ్చైన్లి వి న్హి జ వాలను కవాళ్ళ (| 
ఫాంవాలళ్ళ సాది వం శ్ర్రర్యన బృ తంల వనక య మా వ నం. 1. న్య అ ల్లా చాత్రాం ఇ క్షాంళ్లవ పంక తలంతా వాం జాంఇం మి కళల ర 1 నా. గాత్పీభ్రకాం ఇత్యషలవతత తనన కా రారాస కతు ప న , ఎ శాంళతా నాకు జీ? ఈ వ. ద ఇ ఇళ్ళను చ్ న (కశాం బచార్వవ్యు రంల్రు లిళైుల డజ ఇ కత్పణాాళ్ళ 0వ వృయరకనాం చ్పతార్సవానిక్టంద్రుతి ల చొఖ బలో జార్చిళత్పళవాం తో తహిాఈ ఇవిళీనవంంి ;త్రోలాంళ్ళు న. ళ్ న ప. మ్ల ఉసాం వి మూల? ఇ౭ఆు క్లొకనాం యా. శక ఆ ల ఇష్ట వ కళై ఖల ఫాంత్రం జారీ 1. యా ఐ శోళ్య్భం పు త్రువాం౯ఆఅళ్ఫలచ్చ . 'ఉళచ్య్వుణతి తలగథ్య త్తి న. కా తత్రుళా౭ లజ్యాతిశకి ఫ్ర బాల క్చోతాాత్ధాంవో 'ఇరార్థకంశరైదుద్యన వ న ఛశాళ్ళు త్వశశె బ్రిన్ లాం బ్ర వెన స్యైషోడ వరో జార్టథ్య కాం రా్య్యస్వతోని వంయక్య నాం వరం కా కానా న. ైసప్ల నూంత్రి తనో టబ బ్యాం వా య. తళ సుల లాల అాచిల ౮ మ్రుంవూం ల న. ఇ గాంతనాం వ్రాఖ్గుటె క గ్ర ళం 
అతు థు ల్ప₹ (పక్ష సక తర నుత ఎురాయా యాక బలవోత్సళకజ్డిం తళా సంసా ఆచి య ₹కుట్రుక మలల శృ బలవో త్రి మాం ఆ క తయా ఛం భల వచ్సా చ్చోను తఆవంళతరత ననా లలి త శ్రంజ ఇ సాంద్ర జీరిమం లం యోంళ్ళ రో ఖార్యతి న్యా ్రుణ త్యోకల తజ్జాం చోర్యళ్టు కం బళా జాష్నత శ్వల్ప లాం. వ్రూజంాం య. శ్రాళ 

1న 



1 "అప్రోదూరి సం క ఇృత్రత్రుళ్ళ జు 
ద నా ట్రువ్ఫుళృత్చో సువ అల వత్వ- 2 న 

'టుళారక జ్యా త్చుపు వం, వం త్తమెత్తి బాద ఈం యిగ్ర్రాజాంది వు తంతు 

ఆ ఆాత్తుత్య్యారా్యార్చతి య మి శ్యోసాల్పచెవ కృత, తుత్చస తొ జు ప్ప రి గాన్సలపొం ఇలహంప్రించ్లి నంమితి .ఎనోం ఆ లార్ఫస్టైతో 
జం (వబ శక్త జాస్టళిగరోనా న. (ర్స భర ము అ్చోతాంవాం నోర దీ ఇన ార్చు నీ స్టతభ జంళ్రాంది తాత ే  టు 

1 వ్థుత్వం రంల 9 తోం భష్లాదజోత అ చా ఇ దణ ళూంబ్ ఆంళణ్ ఇ్ధాంవాం ఖు ౨ బ్రావో, ఇతి 0 ళాంళ్ళైల గన్బి నం 
బ్యా నకల థభకూలందశ్రాార (సత్తా దంశ్ర విక్ళో ళను యి నార్సకసూళ జ త జభరి కతన నాం సలం తెలం ఆలిర్రో వి శాల రా, 

(ాభరావినిగవం ఇ వ్యాన లో భృతి త బాలిచ్యుళా ఇం నిర్యాలంధ్యక్షరు నాభ ఘోం వదన రె ఆ 
బర్ఫి నాల్భతం శ తఎవవాం శ్లో మై ధోనీ ( స్యళశా ఉల బతి ఆాంళ్ధళను వళ్ళి 

| భ్రూణ ఉ్యబల చొఐజ ట్ స 

1 తోణా వత్తి ఆ ఫం కరా ఇర్రజ్శ జీల 4 ఆం వార్చ ద్రాం జావ ఇళ్ల సాళ్టన ( సంక గం ౯₹ీ భవ ఇష్టుకలం పి ఆలు జూబజీజీ సము జైద్ 

ఉరి బీ ఇం పం శి అరన్ తోష సాంశ్వాం తలి జీ అృమ్తో మూ ఇ్యర్ఫం శల్చ్స త్లత్రి బ్లా వవ ళీకుోం రా సా ఈత జ + 

సుల ౫ ర0 న్య ఇం న్లోర్పైరల్ప'ై బూర జాకాా అర 
ఇత్త్యతఆఅవా? 'ళవల కల్చళం చెంలాం బబ ల౮వ్భుపెత్తై 

కై 0 ద తంక్టు ఉం ఇారాళ్యు ౪ 6౮౮౦ ప్పి విశాల అర్వర్న నే, ఇన్లళ్ష త్ర త్వ శ్యముటళా్వా యజ-ంళుళు త్పిళశత్ళ తం 

వా వ తోవ 4 తాట్రవజ్ళిచిళ వ లయలతత్రకు ము సము. వత చం తభ్ధ రా న న్న 
ఇ తలి జార్చ్రాపి వ. నరళవన జ్యాోళ త్పబఖి 

వాలఖ భం ₹క్టితిత్ర తీత్య్ఫూజణయిం తఅకుకా ఇలఆు కృ శ్యథు తింకూం ఇజం ది డకొత్చుకు ఎయిరి తె తజ్ఞా గన నిల ( 

2౮౦ కాజ ళాంస్త్యష్ర క్ర చన్లాప్తప వజ్యం రాళ వంవ్గా,. 

అవన ఇృట్రా మం ణ్ఫమటిత్య అ మళారం్హై వము 
వార్యహంంాల ఇ తళ్ళూం ద్కళ్యలశ్టావ్యాంంాత. వ నే 

ను ఆవాజ్ ఫ్రతవ దమం శాల ఛష్షబ్రా నాం అర్ధం టి వలి వాజప్రూ వాణికి వత్రకో సు న. 

వళ్ళి శ తస నలి 

(న 

నమ? గ్గ 

ర 

టలు. . లాలనక గం. 



శు 

భం 

[| ఎశజుతి మన్ని శ 
" 

. + 
ఫశ స (త్రి ను తో జ్ఞాంానిలి వ్రు ఆల చటిళలాపలషాంవాంణ్య్ . ట్ఖాంచె తభ? మి బ్తిహయై ళం జు లతలు షభ రం ఫటల ల్ల 4, మం ణన వెంోతై, గ, బ్రాం ంగాం పై ర్మట్స శచ్సాన షష్ట భర్భబ్రునూల 0 తిర్ప్రంటీశ్రాోశ్రాం కశ తో బహళంతోత్తో వ జ్జ మ. వ చావ బత్జి తష ఖ్. మళ చావ్పాం బల ఇ తోళ్వలి ఏ జ జాంత్రాంవూా ఇది చ్చోథీ తోజ్ఞార బృుశాం ణీచి ర్వప్రాంమాం ఇఅన్టా తరపత ఫాం వస్భరాహోం కం పదోం వోజో? అళుశ్చవన | కై బీ ళం ళ ఇం లౌళం మార్య్రాం వళ కన ౯ం౯మృ తాళ 1 రోష తంత్రుకో కఇ8ిఆ ₹లాజ్బశ్యుం తొాలళ్ళా ఆలూ లోయమోశ?గారడ ల పాళ్చ ఫాం బృవ్య్యేళ్ళ త్రణ్టాం అ ళంమి-ం శాళ్ళజ్య న్లోరి మోరి శని కాసత ఎల్ల ఇలన్సనో్ల లై అభళా వాళు మంటె కళ చళల్పళం ఆజ్ఞ చ అ జా జ్వల మల హర్భ్యననే వ్ర ,వఘత్థావబ్వఆ డలం పాంగ దళ ల్రళలాల తు వెళునోవ్లు ఆ త్వవి శిత్షఎ నశ్త్య్య ట్పడలళం జుం తమి త్రి జ్ఞాంకం నోటి త్ల అ (బీ చీక్పజ్జోళ్య వం తా క్పతి క్రైకొశ్రడూ భం అ్ఞావాం తత్రతతృళ్యత కా కృ వ్వణా తే ఇంవాంవనీ జక.” శ్వేళ్ళత్ర నోంవంంచోర ఆ శాంరేగాం త్వత్రవప, స ంల్భో నె లగే శతి అతివబ్రు క్త త్ర త్యసాం మాంఖాుడ్ళా నత చట ర్త ఫ నా ఆంకా ళ్లస్ఫ బాక్రాంా మోంయిర ప్ల ్రాళ్ళజ్షాం గం ఇది పళ ఇంధి ఊం ప. స్వ మోంఇిదదికం శ్ర శ్వభన్యశ్వ వి టశయోా జ జళ్యవ్యా శం జ్రావీళష్ణ్రకా తో ళ్ళీయ్ర జ్ఞ వో కు ఘుజళ్ర్ర న టర వ స కోర 

శ కళ చ్బెాళాాళ్ళ శజోళాంళద్థాడ వశ్రవల, తోజ్టాంద్రు కృత్రినిత్ల ల్లి ఫా రాస్ట్ర్ట ర జాాక ఆ త వ్వల ల రంశతంకా ర్యా వ జ్యా ళతాగ్ 
వాచిళ్టం దం తిర్య్చోతలపజీ భవా రా ప స్రావ వర్భవి తొకాశార్య 3శక్సై ల విజ జం తా పొద్ర ఈల్వ ఖం)కూంజ్దం, యాజ కం | గి హరు ద్యోం[00ీ-ం కలూం గ్యర'పోఖఇలయకొత్రు అవయవ వహ్పుషైళపెవ్ల ల శవలు కారంతో తర్హి దంంస్రి ఆం యాం జ: త్యం డం, 80 జ్యా క | £ 
న దంయోశ్రీఆ వయిం వాం జ్ఞాని ఎవళు బ్బ శిత జొర కంయోు దాం పంక . “శ్రి దణంతా! త్రుంమోజ ఇ శై రూం హ్. భైంసా ర ఫా ర్రరత్ర్రి ల (౫ అమో ణ్థా క వూ శక రూం డ్య చి టిటో క్టాదిర్ట్యా క్యుదాః ది భం౩ంయోం గళం వ త్ర రూ త్య ల ౦ర౮ఆఇీల్సిశి వంరెోంళ 

స 





| సై వజుజ్యమ భంస్నపాల తవ్వ ఫం ఖాపావ్చాకా ర. చ్తం ఈం కోమా వీ సరమ త్న స్ట్రైవల ౩ చుంయయ్యితాతఅవయ 
ా భమయుజాంలంచ్యత్చిళ్ల త్య(వ కో సెలన్స్బిళ్ళున్ష బయో చ్యేశాశ్వత్పుల జృకు వజ చూంజ్చ తత్ర వన్టష్టడాం స్చం కళట్రబటేభ్రచుము... 

టలిద్రువాం జ కా్చాంరి ఆార్చింద్స అతుుళం ఆంత్ర ఇ రూది డి జ్రార్సం వ బ్లా ఇచ్చాను? య. తపం [వరు పెళ్తా త్వళ్య్యంగ్నాన 

మ లే స తల యఖ ము షలడ్త అంయాంళ్టళం 9 శిజ్య న కస వ ఎకనగుకా ౭వ తె శ్యాం ల్యెతిచెష వా 
"| మ వ్రఘుకు జంా త లృ్రతాం జక త్ర బృళ్శ నట ల ోవా తొజుత తాం త వకాస్పచ్లా 
ఇద్చియళ ముచ్చితాం తృళనన్చలుు న త్యాళవోకచ్త 'ఆళ్వ జం శవా ఈ ఆ ్ళ్యజ్రా అత్తో ఇ ల శస జ ళళాదికాా శాం 
వె న లే చం చాపళంవిళ్ళయంచరూం ఒ తిళత్తో త్దం ఎక్ష్యగం న 2 న. తయయాకలమ్సు 

యా? క్షనం శై చగ్టనో ఆం ౯ రనచ 4 తాన్సడా ఐం సమాత్రుఎ వలత్కో న. అ. హం రమ ఛేీం ఇావంవిరూంళ్ళ సవిత్యయా కత్సిబ, | 
ళా స ళాతిరకు గం మున మము జు భ్లః న. 
వసుత: యుబ్యఎ వెళి దుళ్ళళ్ళకి శ విళిలిళళు జంక చివజీ భృ నత్ష్యైల వి కందా కనన కువంం వ వ తోళ్ళ టనను న. 
' శాలనోశోళ్ళు నా దళ వర్భవ లై స్టోలవి స్ట్ నా ఇ రినాంళ్లూ. 

| కతి చార ఇంగ్లాలి యోంంయ్టీం వమ త్రానకు చుళ్ళళ్లుతె త ఫాళ్య లంంళ మా ౨ జ్ఞఫ్రిన్టలూం బ్యా ఛీ తవం ట్స్ టె వ త్య్సోమీవ్ని గ్గ ్గాంచు న్్. లం ల" శాం అన్ధాం వెళ లథ్థ లల . ఉపి బి ముద్యం? స. ఇత వా బతా 
య్ 'జృళంవలణు ట్ర అన తార్వు దృత్తి లత్షోనీ 



నంగా 0 సు ను 
'ళర్రుతి ఎం ద్ధాకంఆా ళ్ళ షీరితోషలుంతో బత్లో ప. 
, వోవోత్వ "నద ౧) ౨ కృెళట్రు త్రిఖుం కళ 
సాంల ఇంద్ధంకా-0ఈూం డి పంంప్పళబ్రివి ఖం లా టే త్రోవను టం ం ప ఖ ఇం భి ల న్ క్ర తిచం సాన వ | త్పెళణ జల్ళత్తజుం ₹ బశ వృల త్వళఆ త్రుంయు ఇర౭ళా ంత్ర్మతంందాంళ్వీ తంత్రం బీ స్ఫేతలకులత్క బంగళా లాం శ . వ. రాంయకై వళ్థల స డృంబెజా తియ్యి మి విత్తి దజ్హా ప్ప త్రి పస్సగా శ్రా త్రచస్టలన న /&ై ను ఇతోరు తీ ఆర త్య బజద్భ ఘం బి భ్వ తంత్ర బష్ళితంకు సం రలితగళ (యో ళ్ళ బ్రలుకాం ఆహ-అడ్యోళ్టో వ ర్త జ. మినబుక్వైతో ల్ల తి త్విళ క్ జైళ్ళ బత ం%రాం అజా జపా! తా వళ్ళ తయి తోచాజఐు నవ వారా తో కన న య ఇలకం వ్యోనూదాలయిర | (లక్క నళ యాయి రావ్ తోజ్యం బక తృలమోం జిక ద చిఎనోసాం పట అ సం నంత్ర్రం సతి బి ంకోబ్బమిత్యేత్రువ ల కళ్ళం త్త? 1 ॥ | రి త్స శ - రాంక్థ్ఞాం వశ్రువాం తజిళ్వూ తజ క్యత్వో ఇ గాం రాంంత్మ త్చమివయిరి త్ర పాం(బ్రడ్జా నళ్చంచ ఇతత్రా థు ళం ' వ్లాంత్సుళ్థగ్ర; | . లాం యు తోఠఅ న. తజంటచనదంత్తత స్టైంలళ న ఎవ్షల )నోన్లోకి ఫ్టైవతీ సఖి నా సై్రాలోఆమోంళ్ళు ణ్సత్ || అయోల గాం కన శ్రఅళ్టలకూం ఐ ౩ అపాళ, ను గాద తృత్రుబల జంతు 1 యూ, రా | | /చంళనం గ పై డ్య వి శిఇ్య్యాష్తలలు! తష్యాం అయంగున యాంవిశికథ భకత బి౨ క! వాం ల 

గ్ర 





తోక “అశ 

తో తోడ భి నోళ్యం రది ఆకె లకఇియిం మళ తజు బీ తి అ జా శోళఖన్షశ్రయరిల భ్విభ్య వాతా శోక ఖభపొచ్యోల్న ఇృత్య కిస నయ బీ బళ్ల తాల్స తొడ రో 

న. శ సీ 
. ఫే 

వ 

త లేళ భీ బత్తి నూ స సాల శ్వ ఉఅబ చనా నననా వనం. నం వజ స్వీబ్బ మ భంచ్యత యంచు ల మంచన కళ్యా శో న్యా శ్ర అవోంత్సి పబ ఆతంల్యమి తితొడారి స్భ4 
వ్ నం త్తుదుంకం ఇరు బ బీర్మి, మ్! తోస్తు ప్రద జాంచర్రినో ఇ్మివోయిం త్పాళళ జల'౨ ౪ ష్రభ్ర వ తిల్త్పబ్ర్ న్స త్వీలంప్ట్యబీళ్ళి తళ ఇ క 

అ స వ్లాంిబ్లై ఎకె బ్ఞజ్ఞ న ఐ2ిళఖ్ళ ఎ వఊ3్రాంనం-ంత్రూ గ్రావ్యుమిత్త గతో భం అంవవర అదాంంకం క్ష అలా ల తిళతాళ్వ జీ జం శ్టంల= ఇంభువ బళ్చి బతి, ట్రత్రత్యం అవ్రిధో 'అంవబవి? ము శ్రారిలం వాం త్యన్తోత్యం ఆ? ర 
గా దాం శ్రావక్ర తొష్రు శరూత్షుథం త్చుసువళళ్య 

పబ్లి తిం తి ళతన్లై జ్యం గర్యసం స్థా ర్థొోటాో తినతజంచ్చి పృన్ఫీ ద్వారి డ్రాక్రోస్రరి బావంశ్రఈత్తుతి క్యాబ్ద తం ఖ్ఞుళ్య 
చ్చ-ర డొలూరి 

ఇవోభం చ వళ శ్ర క౪జాం త్ర జసెనిళైం కో వాల క పంపారట? ప టా 

ఇజబువళ్న ఇషం జ్ఞ గాత్ఫలా సు నోళత్తిఎ మై ఆఫ్బిల్రవృత్తిగని 5 వం వ్యు దే శం లాం చువాజత సు 18 శ్ర దజ్లు-ం కా కు రుమ్ శం యు ట్ర వాజద్పముత్తి షు ఆళ్ళ. ల.వవో[ేయా త్రం జ సి తళ శోట్యళల త ల ముం ప్రేవాంఇళు తూచ్య సప తివసునజ త య. మర న మ నా రరనలు కక రమా దయ జా బాం సొళర్య క్వౌళళకై కద్పుళవు ఆలర్భాతోవునత్ర నళ. . ల్సి అ రా సౌరి భఅ దల జ వ్ ఖో ద నత య. లా | నాంళ్చలూలాది (ల భఖ పవ తొస్త్యాం చా హంసా! మన 
ల అ కాన్సి-ం భ్రూ రా .... /| పం పు న్్ య. 



/ 

ఇళ్ళ సైనజిజ్లోం సకబ్రం ఖల ఇల న్షకఫార్యఅబీళ చీలల్సల ఇాష్ల్యుళక స ల్రయరాం ఇంఆాం సజ ఇషాార్చ బీ బృతిళ్యక్స శం చంబ్యకాంజలక్షణ్ ల న ఆ 

స్దాం ల్మ ఫాం నయం ₹స్భ్రలుళఇఅతుర్భ వోక్కిశ్రుటోం భృథాలల్రీ షాలదులాలి ఛం-వోతోజీ ఛాంజంన్రాంవారిబ్స 'మోండ్యల్నతి నవ౨ చంభని దం భం చావలి ఖం గాం. 
యాల అ కల క్యళ్ళతైరిన్థ బ్రాం కం ఇం జీ జ ళ్య తీ శల ఆ్రా చెట ఇం బృదం చుం భంయాంఇ తళనోంక తిళన్స 883 తితీ తె ళంఇాం బీ భో భ్యశజ్యు 
౨ ఇాలర్పత్రి అనాం షో గళ్ల స జో త్వ్ళల్ల అకాల ఇ జ్యూవా శతి చ్హిలం షం నంమాంగగ క్రైం తోంబృత్తి తి ఫై బ్రంయిచూచ ఇస్తా క్రబూంద్న 

ఫ్యతోం బృత్మి త్వంచోోక్కి ల కృదిళ్ళ తళ శ్వం అత్య గ్ఞెవివి కా బృ సాంనంలచ్చ్యన్యో ర్క త్యాకత్సంనిలతు తయాాంళం జాబ భశత్రీ 9 లత్యో తళా 
| వవ్ఫో లై బార్య నత్వో త్ర్రీలనా ల్బ యో ఇల ఆకుని బీల్ళల్న తి గావవరును కోంగాం లూంం స్రోంజ్యబ్రు తినీ ౪ తీ తి వ్యవ దశ రథశ? ౭ భ్లంాం 
(ద ణో శృతీ పలు కళ్ళలళ శక్తి ల తళక్షల త్యగి ఆంధన జు సఇబంఆళంతో డీలు ఇిళ్వత్రుతక్కి జల్పళి గాం అవా స్ఫూ శస ఉం ఇంద్యాతూం జల శ్ 

| సజసత్చవ బళ్లు బీ మివాలర్ష్యచజ ఫాంబీ ష్యతిశనా జయా బాం గుకూం ల త్వవాజత్రుం కోలు తె ళ్యమ్రైభతా రత తిర్నిత లుల్మళల్పళమి క 
| (రక భగం తూ బళ్ళ లాల గలంర్యాఫం తి ఆుయాళతీ రెలక్ష లై, .. వజ ముళ్ళను ఇం గతల 0 చ్పిత్చోరెల్లూ కూ వా పాళ్ళు | నీపదంచు శక్తే ళ బళ్లు బృరయుంాం తోబ్మెఘైళ్ళబ లా 

|] 

1 

క 

శి 

| పోలత్ర్రుం మ యోం ఐ కల్పఫఏతీ ఇ9 ళజ్యర్మిత ల్వశంిలగ-దల్ల్య 
| ద్సియఆాఐ వరాం ర్క ర్ ల ఇాంషగ్ట బాన భయిలము ల. వ్యోళ్లతాంస్సశా ఆన్చాలి ఇం కెల్లి బ్దెపె తి వాలళ అ ఇలు ణ ఇర త్ర క + డ్రి 

. దాంరుభంతురదన్న ర్వ్రాయిం-ంస్టా ఆజ్యం శా ఆ ఆచ్సవశ్ళ క ఆల్వ త్రతాసళ్ళళ్వని శదూల క త్వ త్రాఉనో లంక భి కోం బీజం భలభ్ అభా క 
య. మ. ప ల. జ్యన్దాం ఆం అ త్ప్వవాక్లుబి మ వ తవా జం తజ్యం తి ₹9 ఇల బీజీ ఫాల్స్ళలు జ్ఞాంవద 
| ౦ జృజాం రాంళోన్ల కృష్ళల్లూం నశవ్లాడ్స్సు బా వావణళలు లం ఇకా త్వవముత్నో  ఇాంనృక్రోలం-6 ఏ త ఆజిఆాం ఖో న్దిఎన్వయతా చ్యోరూల మం తత 
భక్తి ఫంచాళతీ 3 ఇద తభ్రలట్షు స్ప్రేల తోఎవోజు నో త్రో శబళ య న తాం తో ర వరో న బధ్రూశాజ 

కమత వంత పకమాయేటిపనననన 



స్ట ప జాం ౪ తన్సత్రలతోత్థం త .. జనా న అబ్గాంవాం గ్ర ఇాంప్రనో వోంఇటి వాంభం మకు కరణ ఇవ్వం ఇల సాం వటం యలు ళ్యతోంలాను త్వళతో జుపూ కో చూంజిసాంలం నశ్రాం తార్భఇ₹ం ఆ జచ్చ్రాంశిత త్వతోయన్ష ఈ ఇంష్థాల్స బీజ్చ్రించ్లి బి భీత్వాచ్చి ఇ కభీ 
... భభాఫవిలాత్తో శ కతయాాంతాబ్బ న గా శ్లోకి ఆధ త్రి న్స ఇ ప బీ బ్రఫ్రోంన్తాంళికు జారి ల (చందు అ ట్యుక్చలా ల లలనుదం రూ వ్లవచరకా ల కెళ్ళే ల్యే దిస్తూ యకక తోబా వ అ ర్రావో కమా క న య. డ్రారాల్ల శ్లో ఉల్ళ వంగా డ్ లందిళం టం జ్యత్సళ తా 
నాలం అలాల నాతోంలాన వళల్రేరలకూం? ఇంలుం క్టోత్వం ? ంచుద వా వా శా బా కస వతతం 

వ న 9 జైళ్లు వా త్రీత్రు రుణాద్తరెంం బఫెస్ట బళ జ దాం శాం వళ తల వి వాం తిః న గ్లాంి 
త్తోజ్దాంసన్చూ డోం జీ ఇోం  తోగాం స్ప-అ జజ డాం టివీ శ్రశాలశ్వంంర మాంస్టైం స సవ్వత్మై ముక 1 క్ర [గంగాం ౫ బాం కోంఫిం-ల బిలాల ఇగాంంంం ఖం మి వారాలకు త్వం వోంద్యచ్న వువి౨ి ఇశ్తాలత్షు భం? లూర జీయి త్రుం బృత్ర అళ్యతా... లా విత్రి శణాం్స త్త; ళరఇాం బీ దనోశాచ్స .బ్రదాం జత! 94 క0ిళ్స్ ల గాంజీ జాల శోక్ళు ఇ్యళ్తల శల జీల సత లంత అ త్యజ కంళం / కశత సటబ్రవాంపెిపుణ తౌ తత్రాళ్వంవ కధ కీ సృత్కైల్ర త్ర శంద్ధాం౯ంళం తలం అలఇాంబ తా తళ తి ళ్రు వాపా ఇంఎకోళు 

బంభిం్యారళ్యణ జక అంబ ఇ ట్య కయ టం కన్పత్తి తోళ్టాం దాం న లకయుతి వ ఇజల 3 అర్య భస్టనచాం గా బలై శకత్యం ఎ కథం బం ద్ధా శా్యారము కజలలలుం ల్లు స్టైం వృర రోమి తిల తార్థబర ఇ లలం ఉృాంన్స తి మా. 
.తోశాసో బీ ఖ్యృత రూం బవ్యోమి తృజ్య ఫ్ట్రి స్ప్రషెత్ర 4 బీశ్ఞతి ఏచెన జిం అశ క్పేతిళ్ళం గాం లులాంలకంంద్చబ కృతిని షో, 

హవాయి నిషాని కతక్నాణీ ప్ వా 

= మూషుం గా 
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./ జబ ణం జ్ సి సాంళ్ళు 

ర్ధా్క 
'బబ్లత్రి ళ్ళ 

'కాందిరూ నష్రవెఅఫు 8 ₹2గాండ కోజ్యతీ ౩ లక్ష 
బాం గనం భభ్గయి తంలక్ష ఛీం విజ్గా 

యాకు ల వయా ఫా బృ శృం తజా త్త ఫ్య నష్పళ్టంణ 
స్ కథలఆఅ వం ఉతర లాత దవిళ క వాడా కటి సాంతం రంచరట ౯ నజ జత్నో 

సో స ర౦చాం్స ఇ కవచ తాం చోట్ప ర్స-ంవాం క శ్ర నాంయీం కలవి వాష్బి చెలం 
వప తూచా త్యభార్ళద్చ త్రైత తిల జా హాం పయోంలడ్య శయం ఖంవ తజులత స్ 
ప నూరిఇన్ట చల 

జ వాస్తళ్య్వానో డ్పు లం బీంళ్ళై ఈం కృత్యోజ్యష ల్లు 

తంతు మటల 
ఆతఎన్తతు ఆఅతిపారళను తె అంధ్ర 
యళ భకక ద్యతర న 

కసా బరు వ జత్చారశాళ ఈ 
' ఇర ౮ వ్ 

. స్రాలతో షల జప డోస్టెన్ న్యూ ష్టంబ్రుతి తోజళ్ళయిం వ్రుతిలయోల 
. తత్త దలళ న్స్స జలచ్టూద? వసేత 

చ్రణూంవ్రుత్రి ఇ 
(తు తాభవ్చ జపా తఇ తివాంళ్తో యి 

గ్య చఫళ్లం 

తృ్యజసతత్రుషా శంల 

ంిష్టాంఇం చ త్యజ గా క 

ఇర్జాం వవ ల్ని జరన్స శ్చోలరోం 9 తో 
కైమాం ధాంకు క ఇ తన్ఫచ్చ్ట లకు అనాం డ్ట్య్కాఆూ 

ష్ కాస్స దాంశ్ర్రిరతో జాం స చ తత్రూయిరు జ జో కళ్యభం ఖం జ్ఞా ఆ త్వఆాం వాం యాంజ్య్యక? స అఆు బగళకో ఆర్చి బ్టలయ్య్సు తమి త్యచ్చయం | 
నం ఇభుగ్రంవరమితిబ్రవాంళు 1 ఛం ఇర్చతి చ్వఎష 

ఇం న జ ప రాంభళు ఆాంన క్క 
తంద్తత్రళనో త బ్యా ల్బంబ్ర తెల త 

త్య కనవా నకు తో తృుజిలు-ం బల్ల కృజసై/ ఖు భ్యతో త (శ 

ఇ్యూ దాంక్లా( 
గాద 

న 
టై త్రి షి. స! 

ఈకి 

సఖ్య లర్భల 

ఆయి థు అ ల్యూ 

/ ల 
సీ క. | 

సో న 

మోంఛళ్ళ మం 
మాం ణా వశలత్యళుూ 

3 వాం వీ పాం జంంర తి ఆ ఖ్రీడ్ంతి ౪ గాం యికాంలిమై-ల తల్ల తార్యషాంల్వుం ౪0 ఫాం భజం వోర్టళ్యం బ్రువాం నల తోత్సోం అం డ్యూ శంంయోట్ల 
నే ష్య త్ర ళ్యనంచా భృ, బృత్చుం తకత్తవా చం (పీదురాలచింవో 

గోళ్ళ ఛ లయం జ్య ళూం గా లక్ష్మ గు 

పే వం శ ్యరంలి వ 

గ్ 



జంపా ఖింత్సరతి తత్తుభఇలంం బ రోన్దక్షి న ఇ ఇళ్ఫ్న్లాంబ్ప యం జంట్రతివాంబృ్బళన్వోూంచళోత్సోలం 
బో . స ము. క వ (న న్ కన? సనా గల గా 

కుకా స్టాయత్రుతింధాస్పక అస్టరరోరలూాం ఆఫ హన కజత్యం దంచు “జతి నవతి ఆల బ్బ ఆ్రువాభవి దంజ్ఞ ,. 

న నారా ళం ఎలప) జముమెవత్ రూం వ్ఞైతిత్తజు ను ల. కరత మ త్యుతాం చా కవన 
౨చెఖ్య బీ కల్వ సృశోజ్యు న న. న మాట ము. 

| నంతా న రాంళు జీ తం, ఇరంజ్రీ కృ కృజ్యా నుత 
 జశయాంజ్యకర్త దుృత్ప తి వంగా దత్రీంట్ర్ క వ్యోషాల క దశా క సళ అంత్ ఆుళఖు ౨ నాన 
| ౧ తిలాంత్త స్ప ర్వ వి జయింణం వ! వ. ఇవాం కృతా త్పళ్ళో వ త్యయమిు ణంవోత్న్ల 
ప చమ త్ర లడాం యం బృత్చి; ల బఖాల్స పాం స రన కాం. 
స్ స “ఎవత ౯ శ్రారకాత్వేళళ ల ప్రెళతు శాస్తా: నట ర నల న్ ఉం ళృయాంభ్రు తిలకె-ల ఇస్ఫద శరభ 

కలాల లత లిక ఫది అభణ్థైరివక వార్పద త్రైళళ 3 క్య్పతై ఫాం బి బీ జంగం భన ాప్యరుళ్ధానోంట్రు తృదళా కలంతో వజ్తాంళ 
రర్టరరరనా ప. ప కాల్వ స్పా ఇ(బజాంచ వత తరభు పావనం లోజాం లల్లత అభవదీళ్వు.. 
ారభు ఖా వథత్వ మి తిత తాస్వదాం ళల చయి్రలణ క్ష తట్రాజె ఫవిజ్శియో ఇల విళటాం న్రకోంజ అం /| తోళ్ల? ఇచ్జెళ్ళ నషం జాని ఆకయిశ్యా ప్త్ముళ్స న ఆకల కత ఎబ్యక్యర్రార్టో నళ్ళవి షింిం తంరాడా ఆజా 1 

అనాసక్తత తవోనాకుమునాం. అం ఇపరంపుటలనడుత. నప్పతక్త త్త 



శ రథ గద్ధుణా ళ్లు - . 

9 నన టం యుతసంలు ఐ ఇాచళ ఇన్టార్ జ్ఞా ల్లల్సి స్టీం న్లో తి శ్రావోతంతు భం అకో-ంళళ అత ప ఇషాంత. . 
య డు. వభ! వం. హక వార బీలాంపాం భీ మం వా [ 

న్నణిరాఫ్ట్ ఫ్పైతి ద్రువాలజవాస్సీషూం తో! సరల రన సం 1 
రణ్య బృఎక ఛళ్ళబావా త్ర జుబ న టనే కలాపాలు సంజాత ల శసలీలం గాంతన్రూణ కితత్రు లక్ష్మ ఫ్ నూత్రు్ఫ తి ననుర్స పం్గె ర వ మమ వం లబ సమం త్రువు 
స్త్ వి య వాం చీరిఖ ంచ్య(తోమైం బి వెలక్ వాయన రం [్స్తృ సృలక్ష్య్రలా ౭ ల 
ని క్ గ్రఎవాతోళ్ళ ఇం ఇంిర్భౌ . ప తు నం ధ్ త్ర ఫస త శత్రు, 
| పకన నం తత్నం మా సై సాలే షస వ్ ఆ తిత్పిత్సుగణాపీ టా గ్ ర్య వి 
| వాజిశి బివి విజ్య ఇం టా తేరు. సుష బతకంంరీచ్యు షన రనేని త్రైవిశ్శంయతా౦ భంలం ద్రళళా బు శృతివి;ఇిన్ష 
యు ఇ ఇత్వ నిరు స్ట చో 22 ఆత్రిజం జూలీ జ్యం ల జ సకం రె కవ శాం ల్యేకా వలో ల? 'తోధాపింా న్లోస్వి తాల్స నర్చిళ్ట సంచ సళళ ఐ జ్యయిం తంఇళబాని వ దో కస్త ఓ లాం? వ్ ఇ శ్ర విశ కస్పతాంకఖాన్న్యత్వి 
వొల్లు కారక శశి ల అత్వం శతి; శం లు అకెళతోళ్ళు గం ఇంళివాం భణభ్రు తొల హై ఆర్జన! గి ప న. త్న కల నద | కలాం ంకరంళకివి వ్యా రై తొభశక్యళం ఎంట్యింబణట్రు తాళ క ఆష్ట శ ళల కంట్రు 

త్త 



ట్జీ 

చీ తాంనత్రొవి ఇా ళం శ్ఞుళ్ళస 
(త్య్యారలు లాంచి వత్తి ఖవత్తూం పాల్యన గ్యోక ఆ త్చ గ్రజాంం ఈ వీలంస్టాం ఇయం త్య ఇ్షాం౪. రూడి కృంల్బఖా అక్ర ళఫివిందూంంళ | 
3 ఇ ఘుంర్కో వ వ జ ళృ్ళళ్ళవాంవితి దితూలడ్బా? వ ౦5 పంక తభలోంతటూం ఇఉంద్భుఇళీ వరు జాంంవు శ్లో శ్రి,ంకూాో ళ్ళ అవయం వగ ఫ్రీ 

త్రో న జవం శీ 3ద్రవాం బా అవయం వన్లాశ్రాన్సో ము ల రోపాంకర థాయి బ్యాం భీం భ్ఞావిళవంంర్వోద పజీ శమం భపాళశోత। 

(వ: తిలుభు త్వం ఇలత్మఖి జ్య్యాన సిరి యీ షళ్ళం వోళ్ళోశీం ఇం డ్యాన్సు అ విళం " ల్ధాంచేఎ ప్ త్రి ప్రాం 

ర్పెరిజ ౦ళాి మి ఖ్ర్ఫ్సాజ త్రంజీ భ్ల 

 గాంజ్బావ్చుప్రోళము ముళ్ళుతశ ఇతివం చ 
ఇ ల్లాంవానలక్ష్మ శ వక్తి ఫళూం జ్ఞ్రుచ్చి ౯౮లో బా భ్వ శం ఇం్భిళ్ళల ఎం తార అజుంరు చని జ్యల్షర గా భం ఇదని €ంయార ఫ్య జ్యా 
(వాం వ చ్రైళిన్ శు త్త ఛాస్యభృ్యవంతు ర వ లుత్కాలం న్ ళా? షతివాంఛ్నోం అంటాం ఇర్భృకంకూం 

'భఃళ్యఆఅళ్ళయి యోజ్యా శాపేలయికా 9 ఆక; మో “యాం ్షి . 
| 1 
/ 
| 

౧ 

౭౦ శోక ఇచ్భాసాంం భీ ఇ+కని వంఠు డాబ ఇద్ద విని కృ ళా? లూంకు వాం త్రీ ళ్లక్సి 20 యం సాద్యం కఅళా కకం కరు! 
త | నీ కా య ల్ స్ట్ ఆదా చనాలవుం న్రాశచం బత తృవుయోాముంబాం దుళూం దిశా ఖాంప్పాంణి జభ! ఇబిహిష్రుళిళన ళ్ళు భంలతి జబమాజత్రు సస్రవలత్ష శత్రు. 

నా త మింళ్లళ్చుతా త్చోళ్ళ జర్నాళం ంశ్చా విశ్చినవాం కోయ ంర్ఫి అకా ఇ70ల౮ం తో ళత్వట ని త్తం ఈ 
జే 

| 

ప్రభూల ర్య్రా్భం భీజం ఫం బంట్ళు తా వ్యు జక తోం బృటనీ తోస్టత్రతావదిగాఆఅశ్యంరుంసి జ్ఞ్యంళతు మం రో పాంగోత్యన 
కృళృకూంథృళుక భృదంశ జక త్స కాయా ఆల లోక ఫాళ్ళువితెగా జ్యా శ్రాఅ వంరంజుచ్నళైన్స్నం క. 

గ ల జ్య భ లతే 4 ంచ్ళా నోతు కతి అశ్రు బశల్చిళదు గస్గయాన్సం శవాలు డియో గ్యాంవ వులంచ్చ త గింవాశ్య శతా బధ్య్యాషలా ల్లా కళ్ళం తలూం జ్యో భొంచివందోం క టి ఫ్యాళత భం లుం జ్రేభన్యగక్సి శ్పుల్స త్వా శ్ర ఈనాం 
శం వం తో బీ శమం బాందవం 4౪9 లూ ఫెజ్వ జగ ళ్లవ్రోలంంి తజా అవీయో జం బ్యనజ్రీళ ఉొ వళళ]. 

మ వత్త క్వంంఈత జీబీ ళ్నప తబ ంమొం ఇజ్రంయోం ఇ 1 
ఖ ౫ 



(తో జిళ్రీల 6 అ త్సేయాంకల్లు స. 

ల బి దాచోళానృంగ్ధాంబాంణో దోయిల వీశన్సి? కుం ళా కల్ప తె అళ్యజంఅ? కాళళలా ఇ చజీవళ్ళు డో పాళళ కృరల వ కతిాలటి కదాంగ 
ర. హా కటక యర ఖ బీజాల 'ళయిరి ఇంప్టిశ్వష్చచాసడి శ్రైనా 2 సైల్సవా కళ మిత్యత్రి వ౭ ఆ పుళ్ళవ+ మిశ్రం చ ంంకి, 

. ఇమిలియి-ం ఆ లాఏచి బచిళ వి న్చిటి వాడా కూతి తు రుం రాన శాాఇి 9 ఇజ్యాం త సృవళ ఆ ్యత్రాళీకల్సత్రువి న్యెషచి దవా జవ జన 
వ్రుంమోం ఇ ఫ్రారుత్స్యవట కృవుం థపాం శత 0ళదాంచి జట వుం తజ బీజీ బ్యలకాం ఇళద్రుంతోం షూం₹5 ఇాాత్రితతో స్ఞివా చమాళ 

_ 'ఇతిజ్రైఇంవంం జబనీ జక జ్యడాలచ్చువం విశ నృత) తిచ్చచ్చి వో నుండో పాంబృెబ్ళార?బీ ఖ్ఞలి 5 తోడు త్రేలంబలు త్యజ? శస్ఫ్తత్రంలముం ఈసి అ 

గరత్చంత్తూరి జ్యా సుతియా ఇ లాం భగ్టే తివిలం లా కృతి నరం ది 3 ఇ భంకొం ఖగ లల ఎ ఎం స ద్రువిధణ౭ 6 పృళ్ళత్రోమె వత జాం గలం అ్టోళక్ళలభ్యకి త్ర వుం పో ఖత త్యాజ్హ్రల కోత్వవ్రం తోష థం రం త్రుతూరతతా ఇం జ్యళ ఇరృత్రు కళణవనాత్ర్రుళ్సదు మువళ్శ, 
(త? తత్రురులద్యిరోర ళఎవబ అయిాలస్థ ఫం8ుక్తాం ఆ ఇవధాక్టు బి, షామోంళు భ్రిల ఆద్రైం మలుణ్యవ (జపకాంఅఐ స్ట్ర్రైచ్చన టం. 'శ్చీ౭ 
౨ కస్ట ఇస్టం తృత్రద్రుశళణ వనాంజ్యత్నద వవ చళ బో ఫు ఈుత్రూఖ తృ్యతూంబ భళ్ళుది వాం పురయూలళిళన్ష 3,4ఈంఠూం ర్ర్యాబ్బు (రూం ళ వాాళ్తైణద్రు య్యా ౪ గులాయుజీ స్యైవిలఎవీంతో పే పయిచజడ్యా్యారుంతి ఫాంక్లి శ్చఖి వచ్చీ వక్ష వాల జిచ్చాం్స వా జిళమితృళ్ల. 

. (వాంజి వుచ్చ వుం వమ్య్యూ రూందం ౧్ర జుం తా ఇం ఇ్రిళ చ వి యెరఇాం జల్వంని బివి చ్వెచి వీ బి వాతాళ శ్యాంవ్రుళళ ఉనా వ ఖ్జకత్వా టై 
“తవా జి దష అూర త్యాష్థై వ్లెర్చ షృితి ఇలమిడ్ష్రాణ కోళీ లం బె కం అ తోని థెం-అ థ్ర్రసకవ రూంతృిరార్సణా “క్సల యశన్సేష్ట కత జృృణ్షళ్ళళ్త 
| ర ఫార్సలు తిపంచ్చోం శూల , రాగాంఠం-0 జాంళ్ళ గరకిం-0 జ్ఞకింలా-ల లజ చ తెంయ'లుప త ప-దా-ాల రూంత్కింని ఆ (ేసీం బ్రజృతి వ. | 

 (నోశ్చిళంమోర గాం కన షస్ట్రవాళ్యక శరస టో సం రస 7కు గస రకత ఇద్ స్టుబ్ధ ఫం ర్పరోళస్టే వళ ఇట్లా చో బూవ్దున )ల్సైగా పరత 
(౧5ఫంవళితిళయార జా ష్థాభర్టృతి రెవ ఇళ్ళు తి ళు అం డ్య్రాజ్ళిల స్మ తిసి నం పం ఈ జ దభార్ ఇలు యాం డృర్యష్ట్వై వ క్రమం ఇక్లళ్లై. 

్షే 
దది 

న. 
ణ్ - | ఖు 



| + 

జి సే ఖ్ 

విం చం ఆ త్రువ్రుకోరో గడికళ్రా వంత జూం . ( వ్ర్రనోబ్రుజ్గముం ) తిండి ళు-ండ్కి కృంల్పళజాఅకత్యు కంల  త్రూనయోం లా కక్రళళ। 

-'జృవోతారిళ, తోశా వ జక స్రైవలుల వ! న! మో. లా శఉభిళ ర తళా ప్ఫీళ కళద్రు 
శరణమనుపల్పక్తు డొద్రితియంబ్బికమువో ఫై శ త్రీ వదంచితల్ట లుం త్వోద్ధా నష్టం యా దూంనాం తళ్చు ౩వా ౯035న బందాలు 
_యూంమోంక్ళిబ్రు త లం జృకోళతాం బాం ణి లుం క్యోజ్యం కుట్ర జమము వ ష్టిత వప త ఛతన్గంయాాం నృ సత్ర శ్రైష న్ | 
ఏకోంళ్ళి చా క్యళాత రర్ధాంవాం శ్రాళీర్బప్తి యుళ్స+బ్రు * రో ణిబిగలూంత్రులపోం ఇష్టా జ్ఞాం ఫష్వుంయచంచ్యు చోత్రురు-ండ్భ్బడ్యక కృ హు. 
(త ఫాయ్పస్త్రృత్రిలయం జ్యో తూల దవళ్రంా వు ది త సార్ళి. ౧ ఇకా సక శు తాత బస్టలయిం యోఅచ్ళి ప్యూబ్రు ఆబురర్యకొత్పినూంఇా లా నాం బాన | _రవిరాంల్యా అాక్షన శబళ కళూళ్మగని వు 23కత్చిషేవద్రుతి ౧ంబాక తావ్రభంధు మిత్రా తళ ఫి ల ళత్య్భాక్షల ఇతె శక జా త్పోజల్పగాత్ర న 
జ త్రువుం డ్ న! సర్ప ళ్చవోంబు లత్వం తత్రముల డపాం? రోత్చనాత్ట్రులూఅవ "గ .:ంరూ-ం7 దల రు తంయాజ శెస్టయోల ఇ న 

రరర రక సులి ప్రతులతబం ఇకా రవంత బ కుకు రారంంర వం బాద తంత 
౦పిం. గ్యాలఫ్రింయో ళ్ళ 6 తత్ర యాంళ్ళతయాంళ్లే ష యారీఖ్యలా ఇనం్రిఅష్టై-ం చాన త్యివ లూం క్రి మిర్యాల న దాళీర ర్రుదాజ్రుయ్ం ఇ 

కార్తుత్రూ ర్య్టోడ్యాకభ్ధా శ్చంయంయోంద్దడ ౦8% ఇజాక్టోక్టఅంమోా కృతార్సు ది తృెళత్తు కో కతాయాంచ్ళతాదివు ఈం వీయతగ కాళంభ్య 
,భంళ అ96 అనాం ర్యొబ్ల త్సెత త్స ఇ యజ6 త్రశోలంండ్కో ఫళ్ళఇిచ్చవంఖీం లుం ర్థొవాఆవ' ఫైభళు అ జ్టిత్రతా్వాబలా తాంత్సోళ్యంత్రుమా-ం.. 
| . య అవజ్యాం ళు య. ర్భొజ్టూం య. వళ్వత్రి మం హాకా లెక్రిత అక్మోణ. బవ్పత్వుం తళమిదిష్రాంశ జ్బ 

ణి ఇక్షం లవ త్రుతి న్ఫ్య్చో క్రో జ్చోట్లా  లడ్షృతె చ్చాజులి వ నిళరో స్వత్త భృభం కుంద్చల్చు ము లళం పాల పాం? ల్యూ తె ఇ్నని భవ జస్వ 
రి వ న నగ వ్ వి వ౭ శా్చ్రషాంఆ లిం న మనిరు తివాంచ్తోణ ర న స సు / | భ్రువా శి లక్షితలక్ష దళ 

స్హషాానననాలావా ఆమం యానాతావసనంచుల... ఆ 



(తల. కృతా ళ్ళి భవరచ్యృత్తిం 3 త్య ర “భం ౨ం గౌళ లక్ష శ్జ్ర నం ట్ర నళ 
గాం య వ్ సృ్య్టర్థను తనదశు వం 

(౯ ర్యలులక్ష్మ రల చీల ఎత 
2 ండ్యె లక్ష్య చల ఇత జ్యాంవ్రక్కేళ వ ల్నగ్యనితొ న. 

7 నన న్ 

ఫళ్చాళ్ళ [మాం ఇంాత్యుటుముళ మే 1 తార్రజాప్ర భతోత్రు వి ళో కస బాధ ళళ్వరుళాం దత్తం కో పంజా 
య. ణన. కా య 
టి వర రసన గెంలత్ష్ర) తా నో్టిజకో త్హోంఛక్ట్రైకతస్పుం కై ధంల్గావాల ౨ వా శ్యోం నాకిక 2 ఇలకు గ ల. 
శ గె అల యట గచుళనుణ్యల క త్యో సవ చం తలజాంత్రళ్ళ తన శా) త్రమకచంశి కళ ఎగా ఇటళకాశి అదుళ ళన 

| స్ట్ వ దాలు వాటం రర చత్తుగాంగ ళం భువన శ్చ సళ్ళు ఫల్యటల ఇంస్టైవ రసలు లుం తి శిరో క్ర ల్మ్మైత కృచదళ్ళతళ్థనం | 
॥ వం. న లలి తోం వ ర వ. 

ళూం ఇ కతళా్య విను | 

నఖ వ. షం వష్గాం క్ వ్ జాల? దారి ఇం గాల || 
గాం్తల్సీ! వ న అత్విళ 

సత్య వంద లం. ఇం జళుళ్లు 
ప ఛం త్రి లరిష్షవవి నొంరుత్ర్యస్థశ్షాం నుంచోట మంచో గ 
క వి 'రరాంళ్యగలక్క్యర్ ఇవో జ్యా ర్థాంగాష్టాల్సళ్యాం || 

స్ట ౦ తీతృత్రగ్గాత్రి భజ భృవాంశ్ళుత్వోత్త్య తగలక్యనశా విళత్రవదళ్ల 



న 

" త్పొయతృత్పిపైంజ నత జగము ౯౩ జాంత్రా నిళశలితిఅత్రూ శ ముషచ్టోత్రు బీజీఎవోఎకో సాంచి? మ తో బీర్ళునత్రు కలలు ౦ బ్యిత్రజ్యంచో 

గక, వరణ ళీ . సాం డ్యో గవర త్రార 60 శ్రే తి వం శాశృళ్ళీకయిలజ్యసనోత్రివరిళ్ళ ల ఇ9ప్రూయి ఆ అచిషవోత్రా) డాంగక్రం అ జ్జీః బదృభం3 పా నిస్తాయి ఇంవాలశవత్తట ఎక బా జనన తృాళరాత్రు చపాత్త ర్యా త్రం ఆతన వళళ్యలత్ష సెంద్ధాంఅంయ్ళవు ప్రమ బ బ్యోతో వ ను 
లీ € టే 

డు వతెత్రుథ్ర దృతాంప్రవఎ ప సాం ళ్షగవ తిల శవ్రుతృంయయ శ్ర ణా త్పళ్వూదా హారం అళ్యవి ౨-ంలులి హహ మో న్ు సో | సాలల్హా వచం ఇం్ధిత్తాల ఉచ్వత్రదభం జాంళ్ళ్చ ౧ వం భవం ఇ యం ఆతా శం లుండ్య స్టుజ అజ్య్యృవాంబి ఇల | 

అభం స్తం న న. మరం లోఖ్యల ఇ తాచత్రాటివి తోద దాం చా వితాంత్నో | ల మధన సరళ్యంత దాం విట్రబలత్యూ తోబంచి ల త్వేక్షి ఐ దభ బఘోార్చవ లత పత్యాల్యం లి రోబ్బనమితానవంం తోల్టబ్రుత్యలుూం గ వ! త్యజ్యం భర భాష జరిచొం జ్యాకఖ్మ ంళు మళతశ్రవి వ్ల్తస్పజ్తా న్యాయం న బితిరి, పళ్ళ శన రఖ్యాదన్యోకత్యాతా అవవవటణచ్యళ్త అమోాం డ్ధభళ్త్వంభ్భ తాం బిస్టైన స్ప ల్రాన్రాల గ్రా ఆగాక వోర్యద్భెయోంళ షం ట్ర పం గాంబ్తు త్వైాళ ల వాసళో సళ్ళ ౧మోంబ్గక త్రాతళై నవమిళాంన్సవి వ 
గాం కష్టం ద జగం బబ తిభ్ళవం కాం త్యార్రళథ ళృత్రు శృంటాం బక త్వోట్రు ఉం స ఎలాం ల్ని జాతి క్వ కవి శ్యాత్యులం న్యాయాంభతిఇ ర శం బ్రుత్సయికాం ఇం నతి షఫత్నే త గ్రాం ళబ్రి ఛంఇం తజన్టై నంగి లాజ్ జల జీ బజవాం సాంజాంృ కాం శవశ తాన్ జాం వాం లక్షల | ఇవవ ల్రిలలి శ్వ త్యళన శ ;షుబ్బంచుంల్వ త్ర కశ్రో-ందలుర వం కా్ర్రాంం౮ాల బజాం జ్యా కళ్ళయిక్= త్నవిరుజాంయిరి సోద్సమ్షైూత్రో ఇప్ఫళ . వళంత్రుత పన నా వాం-రనక తవత్హై నల యోం బళనంాందు తు అశోకా న అలూం; వుం శిఖ అులంఇాం చేత్తో లోత్తి. కలన మోల్చర్రాయులత్రున్లత్య యాంద్భత క్వి పళఆంట్వేబలషుం భ్మ్యాళ్యర్కి ఇల ర్మి చిశోలత్త చృశూను లరోశబ్ల భృజ్య్యా ల్యా్య ఛావ్వూర్ల్ఫ్ ఇళ్లకే 

౧ ముతక శబ భవ్చతుయా త్య ల్యే భర్త తిచోశ్త్తురి 8 భం త్రీదాయో గృలాబటడ వళ్ల లోక శ్లబ్యల్ల నిళత్షన 



ష్ థో 0త్రోశోట్టం స సాల్య ళణు నా కి అలత్రై అంట్రప్తాం లంత. క్ష. 
2 హా ఖత యమా త్రిఐల య గో క్ష ఛ్రిస్వళ్కి గాలల్మి లత ఉతృళ్ళు అత్రుభుళ్చి బజ్ర్వైరలక్ష అతళ్తల మ్రైళయ్మా చజాం ఇవా క్యోయ్యా | విద్యా (అడ్మనఈ లక భీవిళం ఆక౦శాంఇంఅశారచ్చి మొల ర్య క్యూశక్రి ఆజ్యాకాంల్యతోవి భణ వ. 6లకా6 వారచ్షయోంబళ్ళు వ. చి . 
'అరిజా దేతవల్ నిలయం తరకు-ం లత్రైర్ఫోళ్యనయోం ఛైూ-ర70 ప్యా తిబ్రువాం భళీ ఖంతాం్ర ఉహుం భ భం భుజూంబ్లు కి త్రి వజ వ. ఎవోంవీ న్లిళ్లవాదచోకాళ ₹6లవిశ్రీజ్యృమాంత్ర చలో త్విళలత్త తళ ప 

గ ణో ఇకతలత్యతావక చక్క అణ్యవృవాం కార అశు అ త్రియర్? , శాం త్రో ల స తావచ్చిద సతత్ష అయాక అశలుచ చా ఫ్ ౨ చోల జీభ్రభంళ; ఇచ్చుత్యు జే ళ్చమ్యచ్థస్తవో నా స్ఞచ్టాలడా సత తట పం ల శ్రతీకోశ్చేత్వెళ టా. వ తం 2 రాణలుర౭బ్ల భీళ్ళం సంభ అహరోజత్రాళలత్త జి తళ్వ్టోను హా వితళ్ళా ఇం యుజాంబుతింకూా 3 ఆంవష్రూశా త్రం సున్న ఏఆాం కడారాం ఖాళీ తైతజాం ఇం ఇం ఇం రారా టిళీమి త, నం. [ మం-గయరా+ బ్చీనోంయయళ్ళీ ₹ంశబ్టెచీతో గర ౧ల౦త్రజాం౪ో జభధిచభళాబవి నకం ఉళ-అ "స్టం ఖజ జాం ల గ్రఫిత్రూహుువరాం బ్లు స్టో. జల మ క క చత్తతర మస మనేళ్చయి నోము వ మెలరూంలయవుళజ్ఞం | వ్ర లత్యచైచవ కృోత్తీ ఆకు మి ఖ్ఫీళ్ళిపాాంయయవాం ఆనంకు కెళ్ళి ఎవో మం త్ జఎవఎవజాళి ఇాకృత తి వ్యోవవభ్య ఇక్ర్రషిభతి ,, 
కత్రశణు: చుజుష్పళుం ఇచ జం చిన్చ్యసం బలభ్సి శ్లోశ్ర్య్బాజ్యం్రం శవింత్త సళళను ను ఇ తృుళిం తశివా= జంళవం తశకుద్రుకాళతో 
విచెభరజంూలవాం యూం చఉచ్చత్తైర ఎశ్ష్రై “తుం + ₹౯వుఆాం శాం్భిడలుకార వ. న గన ఉక్రళ్లు 
ల్ో యారప్రూజుభీ స్థం శీళగావత్రూ జపుకుత ఇృతృత్రూ వి శ్రఫాబ మళ్లా కోంపపుంఖుడ 

య 
1 





పీ బ్లోళ్టుభ భమ జ్బూర్రీ కృ త్వఅ శి జారి లిక్త్రళీ = లం వీరళ్ళలకుల్ల తి య౮౭వత్త్రళ్ళ తర ఎం భభ్యని బ్లోజ్త్రళ్ళ న చాబీత్౧ 

 డోధంతూం ర ణి జాం తి ఇ్విత్త సం ఇం బఫాం శ్రా కర్టురియే- షూంగఫాళ్నక్రియిల్ అీ బర ఇ00 మం త్రో కద్యా జం భృయిరచాాచ్టూలవ ఇమక్ష్యత విజ . 

. సాంళ్టంకి ఇఅళ్చిదా తిల్పిక్ర భం ఎం జ్య ఆరయ 4కాంవంకొతి తా జృష్లదులమోల ₹ ష్య్బావ ఇమిలాం ఇప్పుళు శ ఇత్చుత్ర్రువ తజ్టాప్తంకు వా ఖా చత్రింఅళ్ళు జీ మొడు అత్రూ బళకథ్దా జని త్యజ్యణళీలి రా బప దీథ్యరాం జ చం ఇంచ్చిలట్ష గ కై ఫ్రళ్ళాంలాం ఖొవుకుత్త బ్నత్ఫత్రుత్న్థిభ 
ఆ తార త్చత్ళాణంభన్యం రుం ద్ధెలత్ష అచార్సా హా తిఅచ్చితి తాభాంచతింల అప జీ ళ్బతాం జభ రిబ్పుంగ్యె మ ర్ త్ప్ఏ తృ + రొడివలు తిలతవాంళ్ళవద న్వ్ | 
| 
| ' లాంమాం ఇ0మ-6ళీ బిలం ఫ్రైర్తళ్య శంళుంళ్ళి ఇాంళ్చం త్వళితంయకా-6 లా ఇప రూం క్ట ఫచ్యులాం జ శ అ లుం బకృవ్రుయాంాంత్చోయాంళాందో. 
శం ళ్ ట్. ఈ షల ఖ్ న. సంలంబుపుళు వ్య టు. పజీ త్రిలూంద దూలం వ్యశాంజవ నడ 
దాల్ 100 లా ఎబి జోళ్ళనలాంజేభ ఎం గ్ధలక్యశత్వ్వా భం ఇూవిటలాాఇ బ్రఠం జృళ్చత్రి వంళ్ళ మవ ఛా ఇశంలుం బ్భి పులు జ అత్య శ న జు తి. కం కత్తిలా 
| లి శయు గాం ఎవ రా ఉప్పురు జ్య డివంశ్యు వే శ్రోక్రి వ ఈోట్తిం వాంశ్యికుత్రా బు శక్తివి తవం లడ్లు అంయణ; వాం క్రేఅత్తో సయం అయి 
లందర నరం రడ సృ తగళ్తుల్తా ను యం ఇ తీరి లక్ష భ్ రా వా కృకు త్రండి! శళ్ళుంగా వెచక స ఫల్యలత్సేరట్ర 
వం శశ వెరి తద్యణానలక్షణంయాం: వర్కెళులి ర త్రార్టతృదబ్యావెఆలు జప ల, తరి కంఛాం దణ ఖశ్రజ వంచ భే 
' గంగ క లాల్చేత తత్రోలక్ష్య యొంబ నత్తి, అత్రుతో వాంక్సాళుత్రూ జన్బష్మి; గ్గక్కె ర తా్రాలత్షరుభువ బన త ఖూంవ్యభీకలం పతి రాంజళం' 
. ౧ంకా లక్ష్య కవ త్యృళ్యక ళ్వ్య్వూర్త బైన పొలడో? శోభు?3 వంంక్య కంతాంలళ్వంర ఆతం దాం ళ ఫ్యాత్రియిల బతి కజ్ఞంప్పులుకళ్ళ క... 
గోశ్చంకో దృిత్స త ఆచోంతచ్యాచై . సెష్ట వెలి ఆక్టయిలఛ రారఖ్బళం ఖంకృివులుత్య,. .. 

[ 

శబ్రలాల సృళ్తుద స్ట్ం ల్సా ఇస్రేతి థొ ణా లత "న తని తో స్తో ర్య భట 



యో అట్టు ఇమింగ్యశలా వాం న గే శంజి అష్మోయా ల్ల ఇృ-ల్నన్ర్రిలంం తెళతృణి ష్రిళాలల్సి లా యం | 
భస్జైన నో మరి దృమ్య్రా త తోలు వటని వితల నిశృత్యృవాచోపిడాం జ్ఞకలమాంరత్యి దాక్టలంల భర కోళ్లగిత బత్భుళ అం ఉక న క 
మా కఆఅశ్యజ చూ జ్యశ్టీవై త కళను శం విర్శాం లబధిం్టా వ్యళమోాం జ త్య్రిఖయాలంాప్రీల క్యనషాంవాం కాళ గంజి జీ ఛ్య్భోఫ్వన్ర్రియాం తి భవ 
పూర్తతాల కాజ ువ్యలల కలల ం క ఈం లుం శన భం నరం చా 
గ ;ళంమాశర్యత్రూ ఛి షెళాంశ్చయింంరార ద్ధికత్తం శశ్రేనళక్షజూ ఈ య నృభణీంయోం క ౯౭6 ఇ జృలు జబు డంఠూంగ ఈక తనవి వ 
శచెలారడ్డు ఉధళ జ్పు ద్ద వాంచ కృళ్చం బది తు ఆర్భళ్ళకళీ సవిళ్ళలో పర్య కం ష రృోకుగాకళ నాలి గాన (ఘురాం ఇ, ప్పృలువ్నల్న 

తత్ర న న బక లళంయోంళ్ళ,లాంజ ప్పరో తల్ల తత్రుకం బం కృద్ర్యూరాలీ కబ్మతి వి గ్రుకంవాంళృళిమూం నాం శ్టంయాో భజం 4 | 
' తృయ్యాం గాం సత్క్రి! శివాం రా కసరోప వంక సా కరల్యో కవాంళ్చ్యు స్ఫన వ్యఘనోం వాం కృతాాణ ఇ లాం ఆధ ౦లుండ్సి వులు వృబత్యవ వ్య్రినో నం 
| రన్సోమి విశ ర్లోళ్తాణతంకు జ్నాజతో త త్పోళి మ. త తం. సాక క కౌళల్త్యణ్యాం ళం బృ౭ివా శ / 
| సలమిళా) స ంచసరుంథ క్లైన్వష్టి విల దంల కం నోర చత తో ఫరా ల్శుజుజు న 0౧)౭ వ 

తంట జ్ధలువ్య భరివభళచ్వంాం పత్పి పతి౭ర లంచంగా వుస్పత్సోక్తిల వి వాలస్ఫోంళ్లు మోంసి తాజ్యత్యాడ = సోలి 
/ యా హా కళ్షనొనంరా తలకు: వ. స్ ఇఇంరుదు-ం చ్లా వ ఇఅచొనోబ్ర మూల ఫాం త్రం ర్య జ్టీలవవీ బుందాుళ్పతాం జే 

నుట మ య్ 
ల జ్య లాల్వల్చితిచి త జైనం కవ-రభవివ్యంం6 బూరజ్య అణటమక్స్ ల్ మ. గ్గయోళ్ళండణె లో త్రభననా రో మము | 

) క్ 
(1. 1. 



సనం ిటివిపు. అతపటతదంటు కంల... ఇ్యాట్యం్యపయటు 
ఆనాలా యు జలు వాటనంలయయయలాలాతపాదటు. పకన నిసకకాన్య 

''ఈతవఆలళూం కోవాంగనిాం అ కఈూండర్య న పన భం పాలన. అ కతాయాళళో ఇరియాంక్యళ 
న . నడ్యబవిలాంచ్యల ఇ్యత్రుకారక బార్ ష్టూం కంటోన్యళ్థినాంరాు త్రాఖక చా 11 

శావా ఇతా మం వదబప్రంకృకు వ శరై మక తృలద జళమితి భవా అ ఫాంయ్రాదన న న మ్రూయమీళ 
న్యాయా తాం గ్రాము ఇ త్యళ్ళంగాం శ్రాతొర్ధాల దోలువ్రీనిం కవిహ్రోవోం శ్రదయిఆాక భం ఇవి వోవాలళ్ళ త్వం ౫ త్ర ళు 9తృతు చిత్రా వాంళ్ళస్థ 
వ. (80 ని గ్రైతు ఇ శీను లృమ-ంళజుస్టి 3 నల ఇ భళి లళ్ళవి శ్ర వం తాబ రిళ్నో ఇజం తత్ర వం 

ప భం ద పంచం ద్ర నడు రును వం స్యస్టాంత్లో 
| క తఎనవాలనాళ్రో ప అళ్నలజిలభ్రో వించాం? త్యోభీవాం సీ ఇతితో ల్లిజ్యలంం ఆళి భనం సం. ] ర 

గు సాంళు నగి తోం స్ట్ నవాలవార్ళ శచీ వూం నీంయోం్క శమం టు ళల ఢాక్నఆఅబ్రీయోాం. 
'ఇరతాళశతస్రు తత్త శామాం భంరూక రో ళ్చి చెష్టైవళ్యు ర్పోత్సి శంటాలని వం చలం ర న భం సతిత్వ. 
సయాంళని వయకు ఫంచ ఖృ శశత్వమి ఫ్వైవకల్పుళం తనతొ దంతా జయం తం గం జంరత్స వరద 
న. నచ తోట ఇంలం గ్యలఆస్రోంయా? న్రయా-ం ఇ్ఞావభం బలచ్భిళ ఖ్రులు వ్యింల్దాం చత్తి ఇం మాంళఇంండూిర్యా 

దోరాంగ్గబాం ౩9జ్త ఛం కం ఇ టట త భన్ఫ లు జృవ్యోత్ష్యేబ్యి గాబా. 
"వెళఆళ్ళలూం అం రాజ్యాం క దదత్సిం, ఏ తోఆవాదోన్టచు-ం బీ గ్ర అంచాంళస్రే అళఖు బ్లో సవల నలజుల తిక. 
మ శారళ్సు న, మ ;వోళ్టా భి రార అబభ లక్ష 





తోళనద్ర జా శ్తోబ్బ | .  . 
| కట్చి నశ్యో తీ ర్యృాదాం వబ జరి బీ జ కఫ్ళళత్యన కక అత్య గ దతాళతృ తొత్రూఐ లప్ప ఐల్టకన్స ళు ఛం క్రా భంవిళా బింమోలజ్థా పర్చెంది, (వా న్యం తత్రో భది జీ స్ఫళ్వ తయిర్భతళ వి ఇాక్త్రం త్వ జ్రాముణన్లాం యాం బదికల్తద భశ త్తి లఇ్భకోళ్ళకాళబ శృతీ త్వృత్రిదా. (రృ ఆల ఇర బళ కోళ్ల తార్వ జరజది గ్గర్ర్రైం నిళాం? ర ఇాంత్యత్వళతబభను కంజ్యాం ఈ సృఆవశ్యకత్వాశ్ర భమాం భ శతెత్ససృళ్లి + (ఫన్ తృ క్రింఆతోఎ ఆక్మఘైం జళం దాన తీతృత్రుతంఛృవద జం ౩భ వుజ్లా ఇరు త్రాజు క్యధకాఇల సృరర ఆఘ జ్యజిళ్ల, (7 పాంజభజృ తిం జం ద్యఖ మి తి తం వాం'శ్చులభదజవి త్యోశ్పబు తి ఉద జ శ్రీల కటువు టి నూ యాం త్రి శోల్చ శ నం దాంం శే (గారనే దూ లీనాా స సతి గ ఇ బలు తల తావి క వరాం భవాళ్ళళ్ళ ఇ ర్యేజ్యంజి న ఖ్లైఆజి ఆం ఆ చంల్ఫ ంళ్భివురు డొల్ల, (రర వి ష్యైలబ్భిం శక్తిం పతి తకాందోన మి నన్గళ్ళి భవి ౨ ఇ గలందించ్చాంద దత్తిలా ౯ త9 రృ వత్స పల్పళమి తాన (లలల ౧02 ఎలం భయం ఫె శస నార్యళారద్రికా జ బపది లాం జ కులు త్యజ త్యోత్రళంపిబజుం కార డీ శోక్కవు8/ . ఈ ఆాన్షరనోం ళృ కాల తిలా అ జృుళుశత్లదభఖం రార ల్ఫు సం ఖంళ్ళాబ్రుకు వ్యెన్గక్స వు 9 శక్తి ఇార్తరస్థం లస నిెళతాంబృఖ యాం జ్ఞాంజు! (తొరతృజ్యణ కనుష్ప్రతి శనూర జ ళ్థావి॥ వ్యాళ ళక్త్రై్ర నోంఖ్షత్పోళ;; శపాతిళనంత్సజ్య: ఆఅ వందు వశశపొంకా ఆ పదా? ఇన్ సగ్రపాలంల ల” . ఎ అభుశా భమ 1అగునాం సళార్ళవి నిబ్ఞా నగస్పైగుడం 6 తొన్లర్నై అ దం ఆవల (ననా ప సృృభావు ణాం దం వం భవు బంయాంశ్గ్యైకుదొం వింత తార్వచి తి శన భ్యళంత్సళం లంత పకటన, ఇంతా! | వార్భాషల న ఇ తం వ్యకలో శ శవాంప్రు త్స ఈ శకళాం ఎ వళ భీమూం బాంంచూంల విశ్ని వక్షృచ్చిగశక్స బ్సతి శూల బ్లో క్షలారన్థం తై |. 



. 
| ను 
(దుతిళశ భృ త్ర షొ భళం శ్లో వ తీ తితన్చిదృళము ఫృగక్పి కుప్పా అదంంవశకి అకు జవవింతుశారు త రాం జ వ జాంబ కక బత్కుంటావి | 
(న నో భాంలయిల న్ఞాకెత్రో పం సాంస్పద్యు ణ్గారనాం చ్తతూా ఆాళ్ఫయుంఘాాం లు నోంతో విత్తి కారి ఇ న జ నర ౦ఇంజ్బ్భాని. 

' అక్ష ణంఘ్టువి త్భాళ్యవథ వు దంల న్లో సూర భాదల కవి ఇణ్ధాాళ్యభ పకన నల ₹9 ల్లా వాఇత్రిఅళళ్ళల చలల్యవం న్లో. 
లా జం డార్స 8 శూనంళళు కం గా రారంత్మం ద తృత్రిదఖ చోంత్వల్వా పాశ్రోలత్య వెయికార ఫంచ ళల చావత్త 

స న ఆజా తజు కృన్దుతి యొత్రురూం డ్శి; శోక్పిః వటం. 
సని బృ సర్పళ్థాలు మలం ళన న బాదాం క భర సింయెోాం ఆస్సిత స్రైనయి దం వ్యార్వజ్గాం?ళత్వరృబ్రఅ ళృత్ర త్యజ ఈం ఇ్యానదాలాయజ్యా 

గం ాంయరరాలవ్గింం వ్య తం తీ శఇృళల ౧ కాయాంజ్య తె వాంప్రయిం తుం ఉెళుపెంకం, త్యోత్రూన్నో ోం జీ శయం. 

దమన లర న వండ ని రం పర కంలయరా అడ ద 
సీత లత్రి త్రో వంచన నజ ఇవ రో కరోతి లక్ష్య లులాంం వో 97నోరూ- జ సాక్వజ్ఞు౯ పాళ్ళఖ తాం వ ఇమాాం విజ్ళరుం 

ము .. లక్ష భు ఎభోం ర%కానోల3ల జం ఇర కి కవల చయిళకాంబి బజు భ్యశం ఎం ది శిలతో చుళల్పళు ్య్చోత్సి 
సు మ క ప గవాం న యం క్ నంభంహోలఖువి వార్చాజాంవో లు బ్రీజషయుర్రాంయా వు! 'ళాస్సూ న 

వ్లన క వ్ర చారం సిం వవత్కెంతృతలువం తభు శ్వ మి తిలక త్రూలూాం అమో ఇ₹పహేం హో 
రజా ఇన్గా న. ప్ ల స య ర. 

యం 

1 1 
1. 

| 

(1 

| 

| 

స్ు పకన ఇశ్యి ఈూ-ళ డల లలి ఖింళు జలకలాం త త ఫశ దాం౪కతు ౯ంధోరికో 
౭ జ్య నొళ్ళువిరంం జ్యాళన్ష కు జాం జంభ్యు తం భత్వు దల క్టారెద్సి వ్రకు లవభ స్వవివె కో త్వరూంవ శళ్యశ్చం ఎంళ్ళ శే తార్వ 8 భక్షిలత్ష 

వయుకయ.చసయున్రునోమున -కెటా వసతి. ఎగా వంంాంయతనుటాడా. యయ 



మ వీలురిచాం జల న లాం చం అతు విత నా ఖ్స న న నం వాంచ్యో 

| 3న సంలు చాంత్గావద్యా గయ షం రతి యలంలం ల రిరృతా ఎల 
, వనన న అః రంపం 
స ఇవి కం తొత్రోజణ వం త్వాం జాం? లక్ష్య ఈ ఫబ్యళా ౯ చ్యలాంల్లా విశ తరలిన మైదాగ ర పంపాలని 

కు ఖం ఈ ఆవ ప. కా డస సరల క ఖృషికత్తున్యనందాం బాలజ్టదా స్టాం వ తమో ర్ శ్రార్ఫాన 6 కళ్ళు 
, ₹త్ధరయాంక్య న క తలి శస్త్రం చెట్ల ౯0 మస. దజభ్య జీ జ్యీత్య (విన కలర్ తకోల్సశవో తం! || క్ల లగా 3 పేత్షప్సో విత షు భృయిశి త్వాం వాంచస్సం యం. త్పీజ్సలయువి ళల కన్నా ర జ ఖ్రన్బప జ్యత్చోఖ 
9 షన బటు జూలూరి శోష అం వశ్చాక్ త ఫ్యణున ౪జీ బ్బఫ త్రి జృయకు వి ం-ల నడుసుక ంల్యా లు జ బక్క న. 
బుుజాంయెం శక్తి అారవన్త్య క గ సెరుళినమి లి అర్భజుంచం క ఇమి త్య $త్రాాపలళ్ళ ౯ంయ్రై పూ పదత్తిం వంఠ ఖచ చిళ్త వూందాంయాం, 

ఛ్. సకతోలాహో తణుకు కవిోళి ఫి ౫౮ హ్రైలు-ంర్భు? భ వజాంలుసి శ్చ , సంత త నా! “అకీలుంవీన్లోస్త్రై, తద్విమి ఏ 
తశ్చైల లి పూ త్థార్యాం న్ అక్ర్యా చటం ఖో భుం ఢబీల ఇమం బృలతిం ఇత్యుత్రువాల వోంల డ్రపక బళ్ళ చ్చీటాం వి వ్ల షరూలర్భిమ్రార్యేవి తశ దగ 

+ త్యం లుం దపా క తగణావ ంత్యావా వాం త్తతోత్రుళు+ వ్చిరి-ల్భగాం చత 3 తిబ్రిజబాం కొంక్తవలులన్ల క్రైస్ జుం తపాం ఇకో, 
ప హార క్ధాంభల ఇ్భాఖాం గ్రవలడ బీ భజ న ల కూ లలా యజ కళ ౦ ఇంతి తాంవి.౪౪ తం 
కృష తట్టి త్రోతజ న భయున్ మాం జోశళ తం మర కషం ౪ళతృల త్విళ మ ఎవార్చాత్రం కంక నం ఉల క తృ ుంకా ఇ! | ఉన భ్యాని చూ జ్ఞా ఊదర వీ గోళ్ళిదళమూం జం ప్లాష్షముక్షళ స టవ టు. ఆచర్య త్తి జృలుంవి తంజ్యా క 

న 

ల 



సంష్రఖ్బజీ ప్రి శవము జారలురి శోన్సు రాం న్లో సృళాం అజ భల త్రతయళాం జ ళం ఇలబ్బి జుతు షి ఆటు ఆళ్ళ ఫార్ కోయి వం భలం స ఏ పం-౭ జాం వలంలి వో నో శావన్స్ తో ప. దతమత్త ) త్తి జయో ప న క వస్టార్షో? య్, రన బ్బ తాసాం శ్రి జ్యస్వాం జోభత-భ్ ప్రల 8 ఫంతం ఫా శ్ర్శ్రవం వై అ వయివలావ్ష ఆ జీత తపచ్చుంళ్ళాభదూంవో తజ 
నత తోక్ష త్రి తో త్రో ఇర తరి తాప నైక వె తృళ్చలూలం వి ₹ఇారి ఆ ళీ శతి థ్ధ్స చ జంత్యాల్వి జ్ఞ శీ త్్హ్రివో యం శ్రోళూ-6. 1. రెంారిదృక త్ర భృ జా్చకో+ఇకుత్రులత్త శ ళం దర్శి వరంంళ్లో శక్యైన తంట? త్రై ఇ ఈం జ్యర్వ జాక్ లశ్ష్రయలయిో-6౦ బంకజ కోతుల | సన్ భన్ పౌంళ్ళిరిలుక దళ లి జ్వయి వితొంకబ్రళం బోతా తత్ర లక్ష శఫ్రం ఈం ళ వముణాంయా శస ఫివోకా౭ జ భళు జ్యద్యత్యోత్రో తుభలభఖిఆబృగల త్య శరికాంలళత్రో ఇతి ళతత్రోభి మాం స్స్ న్లోక్తి ర తిషిృయిటం కపశ ం దోంలోతి తోస్మాబతి అ ళృష్యాత అజీయిని వలత్ష్య ఇలలో. 

(పవత్వా ఏతృడ్లో౯;, అళళ్ళలఇ్భ్యూ స్యైవచాలుర్లూ ర్య తళ శ్రఅ ళృజ్ఞాంగం ఇర బీ అ ఫ్ళాఖ తీ తెన్వోలళ్ళ జ తా్య్భలక్ష చం గజోచత్సైరితిబ్య, ప యతో "సు 0 అరి జాం త్రై చుం సర్వ వం త్యోళ్ళయయోం చు జావళి జః తోళ్ళఎ+ వయివశక్తాల్స ల త్య ంకాల ఆరి చాల టైళు వోని. బాం పం ఇ దాయక గురై లం వనక తిళజ్యం ల ళ బం ఫెచోక్తి9 జల్చన్లం కోతి ఆళ్ళషి రో 2తి జదలువ్రీ హతం చిత్ర భంళాళ్యదిబషోలువ్ర్ , (అర మల్లూ మాలా నలక అంబై ఫంబ జైన 49 కలకం ర్యతబవంళపంతి లక్క లంజ జాయిర నలత అండ. డం ంని నివ్యర్టుళకయిం ఖం అ? శ్వా టంఘుప్తూం బశ జారిలంరంతితోజ్ఞాం పార ఆర్చి ణళాంళవాుళు నాం వ బళ్ర్రైషుం శార్వమిగ లత్మకోత్యి,. నడ స్త రషుచలంం చవి పబం కి 23 ఖం తలం వం రా ళుతత లంత త కటట న ఏంళవిలుళ్ళలుల?, ఇవి తి తతి స్చంిత్తోల వారి ఇచాంి ఫీపాల తో జ్టోన ళం బాష త్రి మ ల జా సతిని ర. ఫ్ | 

| 

ఇ ఖ [ల 
(గై / 



 తోకోని ద్రువా౭శోకళుం 

తజయుళ్యువి నే జ్వీళో బీలాంచం జీన తరికా+ కబాంశ్చంతింం బీ బక తలు(ం'. 
త తప తోట్లాం మార బీబ్చత్రి దుం త్రై చేరాం సుత్లోర క తంతూ తాతృళ్ళబలా 

ఇరద లం జృజ్రాం ఇబ్చం పొంత వితితృతి డి ₹ తోత్చి డిం ఖ్యాం స్పవాం౯ న్చుట దాళిగత చె ర్తి ఖై 
నెం సచమిళం దర డాద్నైం కనిన శాలు ఖం? లత్సి త్రశాం త్వ తృత్వాళ్ళంగు వాళ తలకు జ బాజా? జజంష్యా లన్ శతు పె 
సై శాచెశి?9ి వత్స త్యం స్ కాళ భృతళఖ్యశ తోద వి బ్లా ౫ (పంతు చత్రున 'భృవిచ్తిత్చణ తయెం బి ష్య ౫ ల్యశిక్రత్సో నస 
తృోజ౯నిత్రు జీ భీ స్యడ జారూంత్రో ద్రుయోరే ఇర శొతో శృనత్రు చో శ్ప తజ ష్లభశచిని త్వాతంి ఆబ బాట ళా బెల్ ఇర్సత్ ఎశవినవణ 
| తయా జీ ఇ తో జ్య ఇృత్రువి వీ జ్య త్విగారిశ్వంతొళి రాల శాం శ్ర తాలణ తి కాం న ల్లతార్ళవాంు ఇతోష్టు వ మోప ఏిత్రో సృళవి అ చిచెళా కం 

కృశాాల్య్య ఆ తఎఫీ కన త్ర స్స గ వాంళ్ళలూారో .. - చేంఖ్ఞావం జివ తథ ఇజజాంగప్తతోం తబ కో సృంత్రు ఫాల్స్ వ్ళోళ్ళః క తనల య గ గక తెచి తోయో-ం-నిశ్రై ₹చింంళన్రలుం ఇం ఉచనిత్రూ ఫా వం శాల యంళ్యాగంతాం షన జైన: ఇ త్స తిం త ఇ్రాంవ్యావ బీజీ అతఎరి॥ై 
వ వచెంచ చిని మం శీయాంం గ్ల కీ వొత్తు జీ పక్ష యయోాంళ వుఇాంరును శకి శెపాం [క వ జృీతఅకంళ 
। త్వితి ఆతి అళళ్యల బూ ఫెస్ ఐి శ బాబా? త్వ యో శ్రొలత్య (5లోోల ర కాం శవ ఉస్చిప్రం వాం ఇవ కత్రషుదతి బాంవ్యాబ జజ. 
(ఆకు లక్ష శ భల్పశిఅళ్ళ తళీళ్టరయి్యల్యం్యకది & వో ళ్యఎ వలశ్ష గు వాం ఇ మూంపో-రం 1 భవ తోవం-ం కంటూంపంం ఫీ కాబ్య్సట్ల 
ఈ యుపహ్తుయాంఎదనత్రి కంర తానం లాళ్య ఎవలతు ద తష సర్తమిిలడ గశయుజంయస్యేంంకృచ్యగోత్తట్యాంవాం ఇతివా ద్య భృళు త్రో జోబిగశ్లళ్ళృల్థాం వాం త్షోవ శోళ్ళ ఫంలుం జాలం ద లక్ష చభు శ్వచిత్యోకజ్టం్శశ్వచుం జ్యాఫ కిజంగాచజలూం 

వగ 



న. 

. ణ్ 

ర్యా స సప్రు వాం జో ళ్ట్యఫం లిం ళ్ ఫ్యాఠి అ బైళ్చి9 త్రి ల ర్రోం 

( న. 

్ట; తుశోళ్ళు త్విళళ త శ్ర్రువెన్య క లతో ఇసూమింబ్బృత్విశెత్తి 
శప ఇ౨ త్రునిత్రాళంలు ఇత్యోత్రుఎ వరుప్రీవనవితృళ్ళ(ఇతా రష షాస్టిప ప త్ర ణు ౩ వా ఇళ్ళ టి ౩ ని జ్ఞ ఉాంజ్చై మతి ఎఇిష్పళీ వ; 
శో మళ్ళ జోళ్లునోతీ త ఇంపృయతుళచిత్ర 0 శత్భత్రంత్రూ నాంంత్రి వాలశ్యో శృసీ తాళ తృనచాా జ్యాం “ప్రో సు 

శత్రో చలం సరద పొర టైూ అల్రాంవః గళ్ళుళ్ళం ఎం కో ళ్ళలక్షు భత్సబూం జ్య ఇంం జుశశయ కళ యోాం అ్ట్యోభీలబంభ్ళో సై జల 
పాల భోం త్రి ఆర్ఫళ్ళిఇ్ర ఇల వృలత్ర శిలా అ ఈంథ్ఛాం తృర్గాణ జా కఇిషరో ఇవు స్టంయు 9న తషిష్వాం బీ పారణ 

. ఇస్ శా0అద౪ మిాత్రి ₹బీద జీఘాళళ్ళ రల ర త్రళగస్టరాంయోంక్రు తృళత రెఅన్టఆకాం చా వ్యగఖీ నోళభీ9 వవ్ తన ఈ (1 

నా వావొంళవపలిత్రళ/వాలిళద్ వజు శృ ళభీత్ క ఫ్వోత్ర ౪ త్వీళవాం లభ్య భందాంం గళ్ళీర జ్య బీ జాంచ్హిళల న? జం్బజుక్షు, 
దం౮ాం ఇీం్యావాం శ్రత ౩నోఐ స్లివ్మ౯లవి శ్రి జ్యృవాంచో భంతూం ర మాం ళవుఖ్ఞాక్పిత.. , శ్ఞత ఆళి జాంచ్వరాల స్తు ఖని అకరళిడి గార. 
| స్థయాంాం ఛం గ్లానాం త్రం జి సనాంర్టయోంబాంచ్య్యం (తు నోఫం జావ తి ఛం ఇంంకీ జాం వంళదృమి తృ ఫ్యెత్తి కళ్ళక వజ బళ. 
(ర సంబం ని తీళత్వీళ తళ ళజంలక్షడయాశం ఇదా జ బాష రో చెష్టాతూలాం ళళ్ళరే అళ్ళలులిళంచ్థాబాం త్రత్రతి శవాంళవిణకి 
లో స్పేత ౧ డి ళా స్టయాోసోన్స ఏ తృృళ్టరయ. ఆలానే శెబారళ్ళయాంవాంర్యుం భీ తల శఫీంళ్యూవోత్తి లారజ్యాం ఇ త్రికాం వం అళళ్య్వయుంమినాళ,- 
. జాన ఫా లోతి కళ్యాణతిఅ ఇతి వుఖభ్యూ అక్షం లూంం ఇం వి న్లిష్సై జ్ఞ చం జృళ్ళల భు వచ జా్చావా ల్ళొము.. 

/ 

1. 

| 

|. 

1. ం! 
| 

వం శవారత్ శంళట్ కళ్ళను... 
న గంగ లాంందుాం అళజార్యవి తివాంక్యు మువలత్తో కదుతి బం ఆ వబిఅళం లం ఇల్ఫవాల భృ శోక్రిష్రజాలిబి అళ్యలబ్ట్రాతాం్య 

బత్ము శైవ ఈత్రొబం వ! సా జ స భి జేళ్చ అవా వొంశ్తోక్తి క్లుట్పిత్వాటత్ శల శోక్తితల్పళాంజ! 
ఎతు (యొలుక్ట్రైదాం ప త్కెళత? వయయోం కైన్ఫ ంళ లళ్ళై శ్యిలత్షణిత్వ ము క ౪ మ్టా వ్లాంత్రీ త్రి; ఇజంక్యృవైవెత్రింత్రయంతారచిచాలు 

జో 
.! 

్యాగ 
1. లో 

య 
న. 





మక అ బిజు భైవంఖ్ళి దార్ల ద్య్పో భభవ వనజా బైట అసస కల ళుకాా వా ఇరి పళ్ళ తప శ. 
షతిచ జ్యయాలం భ్య్య న. రత్రుం ఘల్లు క న ర శాం కాంత్యావె) 
న లాం షక సస త్య య తంతి నర్ నిచక్వ దె౯తి ఆజ్యా తాకుగర్చయయ అ. 
| అశ రువమెచాం కంత్రి తలూరాల లంపుంప్ర లాం బియాలస్సకళ్షతితి చర తిరూం బల్ర బ్పన , 

సనం ల వునన కతు ళన జ్యనళ ఇశ్రాంచిరి ర నరా. 

నభ బంక పౌధాల తాళజ్యమె తంతి నాం వ ంాంల్పు శబయు జంంూం తలారి గక మలయవ ఖా జజ సాం్చటి ట్రిళ్ళత్తు 
'భసివార్షర్రఖ “ఎ ఈంధ లాం లాం అళబికవ నచ ముల్యో ంరావగ! ( ర్చ తి అలి కుదిపి త్రత్వా్యప్పు ఆము ౯౦ తాం? డ|| ననన ౨ిశిగంబ్లీతేలం వికి వార కలాల త్రులీం చోళాల్సలి ౨ కై స న్ ఇృళ్ళు వ్రుళ్చతి తృమిళ్ల 
 గంవ్కోళు ౨౨ ర్ష్రైభవయు లాల లర. వోళ్లంన్ట్ లాంలలాంంళక్ తి బాం సన ళవెంచ వసతి 9౩ య సరణి 
| శ్రభల నూశశ యావ తతళళరాంయిలాపంళట్ 9 వాంకెచ్ళత్రరంలుం చ విచ్చల క్రృబాల చేజ్యాంంటత్రం తబ దళ లం తత | నోరు నోళ్ళ మోము క్యాళ్ళ ఇ త్య భకక రాంంయాంవి తాఫి ప్ప వూర ఇలు రార్టలు తొ ళల ఆచయయాలం శజార వి త్రళఫ్రాల ఈ కాంతుల నల 

శజార్పమి రెస్ట్ కృబత్య ఇ (9వ సు తత్రిషను (లం చరతి నాం ళల త్రోవ శక్షైక కళ్ళా హాస్టంయో ర శారు తళ ల సంసల కుత కళ్యాప్న | 
. అహో ళ ల్ లంయింా మితి ని ఫ్థవ్లంరివాంరో న న వ అబజార్చుచ్రాంవాం ల న్య త వసస నొ తిశప్ప | స య. రోల బ్నీక్త వాంత్రీయిు నల లతల చృెళలాజ్గాం తరళ. అరసం కం నంటు మ్మా; లై శ్య్ఫళ్ళాక ఇళ్ళ దూరాల శంణ్ధాదార విచా త్ తోక్షవతునూ-ం నా శ్వవం న. సంతి విద్యా 

గ నాకే జజ ళ శ రేక చళర్యానటుమెల ఉృళళ జలం ంఆలవింతి కద్త మూర జ ళ్షతి చజ్టేపోళ్య విశీష వ్యష్రవాక్ బీజీ తార్వ ల వు | 

అస్ 

మూ. 

కిం 





రం = - అజ్ఞానం బోన్ చితి బ్పన్ట్ళూద్రూదాండు వి బల త్య్యశైళటు వలీ ల ళ్ళ ఏ తంభచోణ్యష రబిబే భ్యనచ్ళీకోత్సేశక (క్ర తరగా తచ్యఫచత్రూ 
ర్స న. జరి ఇ కళకత ఊవ్తుయయోాంి సో ఉతమ తితాత్సళ్ ఆాంళం అయీ జీ భ ము వార్చడా 
గ. సై భలం ఇజల్ళ మితల్నళ్లుై ఇ రట కల కన చ్పైలితిళాం వధుళ్ల స్తన వ టర, ప? 

శయాఇం ఇచ్చాయి బిపి లస తిళీం ఇాళంతోంజన్లేలు యా పళలత్షైత్నో తై ను రిఇ్చిబి 
| కయి తల్యాం అకొఘనోఎ ళవంవువి గి తళంయిఖృుత ఇతి అచ్షద్యూఅ,త్రుచంచాం కకం ఈ చ్ళీ ఈధతూం కళయంయోశ్ర శం 
త్త ణీ అళిజ్స ఛంట ంళ్ళశ్రీ పక ల... షత ఈం అత్ష్య్రృతి అ'రృ్బజ్ఞూంళ బ్ర శం చంకా తర వ కట 1 బత ఇజ్యలంథ. 
మ జా జభ య. శారీ ఫా చోబీళే ఎవళవాం పల ళ్లు బృ తక్సష వాంక్పాలల్లు నవాంణి వ తె ఇ ్రిత్యొళంజదళ్యంకెి ఇళఐరి ' 
న వప్తీయుదారా బు శాలల జఇాఖస్పోళీ స్టైవీలళ లల జై త ఖమాం ఈమె త్యోత్రోవి గ్ చ్లుస్రంచిండ్దొఇల ఆశు వప్పమ్వైి స జ్వలంసి ఇల్ల 

న కలత్య్యనకాంద గా కవ తు లృత్వి మి తిజాం చు ఆంవ్షుతుణు 
అలళ్ళఎ వోలత్ష ళటిబీ జీ శ్యాం టు న్ శవాంచ్చోషతి | 

త్షభయరుత్తూ యో ఇజుప్పము-అచాంకోన దోవాళ్యళ్యణ్యకు వ! 
న. వాక తాట్ట్ ౧౨ భాం అం తవోర్తు పోజు శళ్ళ 

'వళం వశాం సంబం ననన సాళక్షాత్యం చం క్యళం ఇైవంళ్ళత బన కలత్త 
గలాంభ ద జోవొత్సి కోలల ఇటీ ఇంమాండత్రా ౪ వ. వతి ఈజంకు చు స్వా ఇచుజంలంం ఇషం కూంత్రువాలంచోత 

| శు కాయిర్ భజార్యం చం జల వోయి త్యలబం రాంళంచావా జ్య పషదదం ఆజ వ్యయం చటక | 
,॥ 'శ్రళబళుఎవ లక్షోళు వస తళ న న శే గటష్యరవజు శాసన లక్షణ తిశెన్సిథ ర్టకటు!. 
కల (ఏంోంలళబీ నమింతం మ చరం అళ్ళయయోల౪ఫాళ్ళతాని ల లం కలం న్య న! . 

న కథ కళ్లి ని నిం వోచి దమం ర ర. త్వమాస్త్యాఖుత వాళ్యంవి వ వణావి చై (షస మా బత ర. 

పో నతన గేళ్యకాటత్ క సు స్ఫ్తా* ల్పళ్య గ్రావాకతయాలన కలా ంర్టి ల్ల క్ష గట్ త్యోవాం తళవాం వాచకం గృంవిగా ళో ఖీరళ . 

ప 

న... 



చొ . 

గ 1. వూ కబ్బంది తార్పచకు: తజ ఖత్ లలడ్నో తి కా క్యా ఇరు టి రనర జ లేశ గ డజనా ఇంపచాకోవమోం ర కప్తనా 
వు స్థా కై తవ ఇంకక త్తర్యత్న ముర జ బిచలి ఇశఅవ్య ళో 

జ్ధరతి రు కల్ర కుతి కలర్ అగ్యక్లా రా ఇ పు బలం తవం ళంయే కల్చుకా రాంజారయా ఇంకి తే టనే జపత లలన ప. జ 
లలుఖానిఅవ్యాయీం జ్లాంవిఆ తూటి ంయ్రాంతలమి న స్రలాళ్యణ 0. మలాల న షరారాం . 

పద తర ౨ వంయ్యాంతోడ తిఇకు శల ఎవత స్టిలంమాం ఆ చశఇఖత్కో భలం త్రాళం ఇఆ్యత్రూ స నల ఇం్ళ వ. | 
॥ సార్చమి ద రం చిత్ర షూలు బం దిళప్తుతాంబం నవి నా భష ఇ౩9ళి ానటృధి మితి చళ్ళు! 
. రోతాం త్పళ్యగ్రూదాం కత్తోఎన్ల,.ఇా కంరర్ధావదాయింవృర్య శతృోత్రాం ఐం గరా వ రుంజ సాకార రృయంఛృక కుత్త నంత జ శం, 
గొయెలత్ర చదాాంళలా టాం వచి పజుల్ల త్వస్రుయిం ఇతయ గశశ్థత్రలరు ఇగ "ఇ త్యత్రుచ్చిత్ర దజళ్ళ కటా తం. ( 

ర త్యుళలుర ఉుళంతు కారో త్వేజ్తన జిక బత్రందులత్య చశ్తత తుళళ్ళలక గారడాళశింబ్రబంగతాషత్రయల ఇఇ యాం గజం జనల వాం స? సళ్ళ 
1న ఆకళత్సగ లము కసత ళ్ళచళాం జృచాఅ కాం న న! వ  పచచ్చ తేలక ర న 
'హోళ, గళ జాంచి ఆశ్టయిం కుత్ర త్యంకు శ సంబ్రజంళవు జనకం ఈర ల . ప జరం! 

న ల సల న . 
. యంత్రుణులత్భత్రు త్రాబజీ చవల శ్రీవ నత్రుదణ సప త్రుషిం కంచం న రంపాన పదుల శే 
 కువవత్సి రు గవర నరాల జ సుతం టు త సిరనంబం క య. ద ఇం తారిత్సర్యగా చూరనుతి ఎల రం రవ రతి 
| కతి ఖా ౩ట్టి ఆత్రబ ఉాళ్యశత్ర ఇభమిసూ ట్ట త. సారా శకజంభపీత్యాడాలీత్రే / 

. . 

త ళఃద్రుకాతల్నం. | 

(1 

క 





తోకక్రకాశష్ష 
నా ౦౨౯ జజ చం త్వారళాం?ల నత స్య శ మన్య మాళంళరళంక ఇళ్సణ శప త ఫెళ్ళలి అవ్యుళ్యని ఇ న. తవం కననాం [ తోలు? ఆః బిలం దిన క నేరం వ నళ బిత్తజంఅంఖళకాం ఇ బి, ౨ సశ మ్య అళ్చయఅళు కుక బం జీ క. కత్రాచ జ పూఖ్యాభద్తి;వరిశే న 

తోం య జాం ల్చవితంంయాళ్ళయరంభీశోత్లుణ (రవ శల వం వ్రు టాలఠా వీల కం తరాల అంలత్రోశ్వ బి ష్య! న్ 0 సంవి జ శభఎతోల్యున చోయ్ళిఫ్ హాం౩ స్వ ఐక్ల్ జ్య్యాశ్ళయయగాల యటత్తపావోవిచి జ్య్యం తలల నన ల సక న విత్రాషుం తాం లు న టం. లశ్రజ్యాళ్ళయి లాళ్ళయాం తవ న ఠి మం చం జం ఇ బీల ₹0తరురాంతాబ్సి ఫార్పణ్థాం వ్యవువతంత్రుము త్రి శెంిత్తో ల్టో6 ౩ : ఆాణభ్రుజ్యవం బది ్రు-ంయిు గువంవార కాళ్ళ శ్రమం వాం ఇష! య. వరత య్య నట నలు రు. | లో ఇపొవోం సతః ఆ ఇ: ట్రీ భా౭షై-ంయి ల్రరమి త్రివ్విశ్రైభంవాం జక ప రర్రాంచన్తల గా ఇర సాగరం పంసితి టా ఐక్యం శమం ఫెతళ్చిరాం ॥ స్తే ఇాంళళం బం బృత్యళం తా నన ఇ భ్యంయ త్రతాజాంళ్ళు వక త్వంఅత్రళ్లువాం ఇస్తలజమల శ తోశంబం గి త్వంబ్ఞి జ్ర ఇళ్ల సకసల లల భృలత్ష గ మా లన న. విశ జ్రహయిళ్యాం ల్వాణళ | సంగా మడ్లుగు త్వంల (యయ 6? అజ పంళ్వప్టజ్ఞా ౧: అనతుపంబత ఉంాాం)త్రావినిక్పతయిం అభెళ్ళావాజళ్తు యుతం అన్యా జాజళ్లూం వల్ల అ ర కరత శట్బ లతని యంద వాం తళ. మ్ సలాంవింత వల నంక వ ళ్యలుల కు-కత్రూం వ్ర లంక ౯అగొళూ వాం మ ద, ౯ తృకుతాష్యహ్హ 2లాది స ర న న జాం స్వాహా ర్పర్పి (| 

1. 

. 

బిగి 







లన. నలు కళ్టాష ళన క లత్షంయోాంిళు: య. 
య త్యోళ్నాప్రు హం | 

వాచా మొవింతోం కీ ను తాశ్వళ్టులుం-0 ౪ అళాపొళళ త జం సత్రం తృళ్నాప్రు ఆర్భహాళిబిన,. మితి ఎవం పం శపాందంమెశకేవల్రు శతం వితృక్యణ లే కాన నకల ట్రం యళత (9 జ్యుంజ్విశ్చ్ర ప్రాం నం అజ . అం క. భనతళచు చవీజ్య కత న. వోష్లోళమె త శ్రావళలు భవ శ రా. రణఇఫాంం జ్ఞా త్రీ స్తోత-ల ళు జయిషలఅ? కఫం జ్యా అఆరోం?  ం నా. అ తస కలో ౧ర్వో ఖు నం! మోర ర్వోం జ్హ్యళ మంవ్స జ్యూ ఫత్య శోతబాం ఇతాచితి తవ శోలోభం న యూ ఛీ న 
టా టంత మా ఇం జాన్నలాటై ర్ 

| మూ లీ గంజా శ్నత్విత్యద్థన; భక 

నందిత సాంభత్రాళు క సొ-ం బోని? తే ళిభుట్రై తృోయి-ల 
సు, శ్చాత్తశ్రి వ్యుత్పత్తి క. య ల! 

పరర మారో తవం జ శాబ్తత్తు ఏకత ఇ్యూతాళ్ళం య చం ఘం శ్రఅసృషత్యశిణాబ్వ 
సతాాణి పాంణవి శ్రక్వ య. దుకాం వాంభే 

బ్ త్ల య్జోక్ష్యీ త్య్రోడై?ః పస రేం తం ని వూ €కి లం పా ఫాంత్రో తోంలం అంచ సరా కరకర తంయుంము ల్లా లి త శంక తల 

చోల్టభ ఉల. 'ప్రజలుగ మహ గగ్రయిం జ్వాల స్ నైలావ త ఈ పను క్ త్తఫోగుపా ఉళకాం ళళ్ళే ఛృఅచప | మా పోఫరళం జాసి భు మర కాంచాత్వ్యప్ర ననన నన కే స్స భాంప్రైయిలవిటు, నో య. బపాాంజులచిం న) మోం్ర బేధాంత్సమాం వ్ల | కో వ పళ భమ రస యనమల నతి మృత, శబుళం తొచివ భఅళు ళ్ళు ప / ల్ో సంఇల చం అపం అమి త్యోత్రూ న గస న త్యతాళళ స 

రక ఈ అంళ్లాణ నో నేసి హ్రల్షెస చిక్తు క కరా. గం ఏ నబి న - 

ఖృక్ర్ 
ఫొ 





స న. లిఅళువు తీత్రిఎవం నా తృోళ్ళకయింఖ నాభ పాంరళ్చ జనక 
యం జీలం కారి స్త అలం అకార జఫ ర 

న్న ంచోజ్వ! రర 
_అత్రుజత్య వన న ఛీ 

ఎ రారవోడ్టో 1. 

ఫి తోత్రుశమారిఖ బతపితోలళీ నరలచపి ఆపక అ స్రేక్తాస్టైో ం 

ళ్ 

ఠీ 

(తజ్యాంద 
నాల 
య నర. క కరనా కొళ్ళయిం | సమా ఖీ సాన్మ ఇ్య్యూఖీ వివో ఆత౦ంతోం అఖిల్ ల్రుం ఇశ్రా నరం న వ తాకలల దయయ | వన. ఇత్ర చనోవ్రోయితుల్భవ క. ల రకం న రోజ కశ జా తియిల్భవి జంతయిల్ట్ వాస 

| యి ఇత్చో లుం భరిఫారిపాల త్స తృంచారి క్త ₹0ంచ్చి-టృత్రోకో త్రయం ప స్ట్రా న ఆ్లంవాం ల్రాబ్వ వానోళలుడలు బనోళంమా ివోస్టోర షత సాల వాట 9తిష్రియ లలి బె నాట్ అఖాంక్షాం ఎళ్థారి భాం వళం ఖి వార క్రవోం పాల్స నన రన లు నున క క్. అం వీ ఉం బీశ్వుత ఉం యాం ఇంతా త్ర్రత్రోళ నుర్రయి అధివార్యబ్లి* ఇ ప ను 'త్షజుల కా శ్రిష్ణవనూ-ం హాంకయళంంర0మాం ఈ జ జాత్రప జాళంసం తం పద్య ల్ బై న్ఫోఇఈు-ంద రి వెళ శ్రియం శై సభ, జత టల “సళ వ్ర మిం *న్తూ తీణాక్య నగ నం వరన క త్... ' గ గ్టంతెంరాం కు ౦ త్రోత్రోభ్లపం-ల చప భము న గాంిస్రీయెల-ఐ సం. 
(కోల వాళ్ళ పాం ళం? వ న రని వాటే న న. తి | 
లై చిట్రిజాా అ జ్ఞాస్టజంకాం ఇిదజ్ళం బ్వః ఆ మ 

ర్శా 
నా త (| ఆకార లట ఎక్స అల్ధంోసైరైరంద గె ౨6 63 ౦) శలవల్టూ కలందటదందడి రాయ (్లా యంతిదన్నే ఆ౧దక్టిరద్రో గింది గ్ లా ధ్ 6 | 

కు (| 

న... త 6ఖె 



తోజంట్రుకాశబ్టం 

స 1న త బి తళళ్తో ష్ట్ర వంయోం బృ ఎ ఆం బక తంట్టి వ పలనలన. 
న్ సాలు హ్ శంకర 05 బంతక్గాంఖవ జాము బీ ఫ్ ఈ ళృశాంళ్చళతాళమి తవం వ. ఈ ళృ తీన్చణ ముక్యం ఈజుంయల త్య ళల సండ్ల. 

వ ద్రుత్వైళవులే, లేళ త్రయం గ్ధా వళ ఇల తవింబ్బ౯ త్ను క(శం బొ తమా తశబ్పళనుళజ్ఞనంతఅళ్ళయి 
| వ జ స్ 7 క కొత ౯9 భీ లనారినృ అనింాళి దుక త్వాం విల్లో ఫ్ర ₹ 0 ఇత వ్యాట్యో! రృశ్ష్ఞంళ దారి త్రాత్టు ఫమేళరులవ. అంచి తృత్రువణి మూల జంయిలభత్యు అ జ్యత్వార్యయిరా ద షహై్ళియుళ్ళ లు ఛంఇవాళ్యావాం సోకోవ్విం న 
శఇాంంలూంాా బ్బీవో ళముజాంంకూర త్ర్రోలళం వ౨ళ్ఞాక్సిస్ప సవ ుక న న వ పయ ఏద్రు కృ తృళ గాతాసతాట్రైంళ్ళ న తేళటు-ం కం అండ 
'పణాంత్సోత్తిం త త్యెశ్ళి ప వ బలల తో పవ్యత్తు. జం ఇ రన గ డ్రై తలయిరాకి త్రో మతే శకం. 
“న్ జ్బ ర్పోంధీంాం జం ళ్య జ్సస్ం భీ ఫూంత ర్యో౯ంంన్రిత్తు తొార్న క్షరళేన్షళది.. అురుజీబ్బృత్రి ర్యయిసి విశి-ం జ్ఞా? 
గ వంళజిత్భక్ తార్చభం ఇావిదచ్తు త్త బం న హైంపాం త్యం రగాలల్భాాం ళండ్టాన తవ త్రో తో న నీ 
లూలు ఇబ జు జబ్బత్రి తబ య. అం౪శక్యయిం క జాం త్చోర్యం చోత్రళ వం శ,ళము న్చయి తీజ్రకుభయోం జీ 
(5౬ వ నో ద జం జృరాళృస్టళీ వ = వ (9౨2 నతి లూఆ-౦ విన్లిజ్బంలత్య నిశ జ్య నివిస్తయిలాం వాం తత్ర న్్ మోరి సార 
ల్గాంవో లర్చి రాట్ కుడావిత 6 భూ ష్న్్హాన్తి తన్న వాటాల స్ సతతి తుంబీచకాఐవి లై తులు ళ కచ క ఆత్వసు లంకాం వాం తా ఏవి తరి వోళవం?, 
విళ్న నా ఇ ంతు ఇ తోళ్ళిజాళే తిలకాం ఇృత్వతత్తళ్ళ్యూ ఏతో ఇలక్ష గదాం వ. వరృత్వళశ జ్ర సంబం టం మ 
రఈూలపిఆణ మాత! గమారి [ళా సంఎ కలకి వాల హవా ధతదాంతృకాళు ఇమోరి కం తి తంభజి స రోజ క. 
ఇభన్లలీళ తూ, తిఫభ్వళజ-ర 9 ౧౫ బాం దృ్య్యాచలవీ తీ వూం లూంట్ర ఫల తాం కజ్ర ఉనా న తులు నూలి అభ్బ్రై గ 
జ్యా చటరం వపు బచిస్త్రివుం సాంలత్ముత్చాన నీ జ్లోస్ట్చుడ్యు లక్పం శ్వ ప్త టు గలవా ఇృణ్యాతొవి ఫ్లూను న్టో న మ గీ; ్ట్ 

వ. 
|, 





| లము త్చీలమి కార్యం వార్ల టాముప్రజాళతిళలాం శ జాం శా వపు త్పోల తిహా-ంళ ళబ్రీత! పే తహ ల త్రీఖ)ం | 
.ఈతాంయింశాచ్లావలం తార తొవాళ్ళుతానష ఆం చ్చి జీ ట్ర ఇం ల భజన. న్యం క న గ . 

గత శ్లిశ్కభశ నతి నా. ప్రాం ఇ అలరు 
నర న బ్రతివివ్చిడృ ల. ప. 
రూం బట్రుతిలం ళన త్టటళాం బృయాం ఇ షృైవఅళు భి లకాంన్ట జ్రాంజ్బక నాళ్ళు ఫం ము్రర్ట్యు బ్రుతిలం ఇక త్వా వ ళ్యం ఉవవలళ్తి త్రల వళ. 

ల న ర! జృశో ఫాంవరవ్రకాతిఆ న. ల్యో[అ తయా నత ల. రజా! 
ఇరళు తాలళ ళృవిన్లి జజ శ గా జూ నా పివభరార్వనోం టు కం. జోల్రుళా రాలక మిండ ఫార్సకాలె అ షకల బ్య హ్] 
లుంధిళంగాంళ తంంలాంకలవొలుత్సల మితినాంబ్బ. యో .. సాంనష్రుఖ తకం వక తృళం బం బాభి లాం ఇ వనాంళళి జ ఇతిట్రిత్యపిట్ర 
తిలు౨డ్గోడ దార్వం రోళశ్యకల్పళాబతి ఐ శివ ణవి బారిలణిళో భ్ వావంగతా తల వు త్యత్రూ వలి బె లడ్ష్య ఉఆవశ్యపబాం న, సృమాంళట్ర ళా లో ఆకూం జజభత త్ర్యాయింవం త మాం గాక్య ౯జ శమాాఫాంలం సకవాంజ్య స్టైవ విల హా త్వ్వతళళ్ళీవం ఆం జృళ్ల 
సశ బు త్నతిఆఅళ్టలుంఖ,.. : ₹రస్యుకడిం “జి ఫ్రష్రలాన్సలులాం లా వాంబి తిబాంచ్యుం క మాం క త్రిల్ల క్ కృల ఎ వతోశ్నలులమంవజ్యం అఈో 
' ఆ ఇఐత్రతఅవుఆ తఆఎవితిలుం తఎవీ * క్యద్ధాంరంతు ఉపా జీ త్వళలశ్లోస్ప ళనవారి లెత్తూ తి అ తఎవె త్యోజ్తో్యూ జిలుయులాళ్ళగి తీ క కషం 
రరంయులల సఫల ఖీ తళ శోక్పస్తపాం నావత్చ్రుళు షబన్ల పం త్రత్వ్పోజు | వైలయిల్థన్త్వ వాళ్ళాజ్తూం తో ళా | 

కనా .సీత్రడాం నాతోత్సుళు స కూ అతు ల్వాళ్ళీ య. స్థళ్థాలనో డాం ఏ బఆయాల్స వార్యడు తొ్ళ్ష ర్ శ్లజాళ ఈ వవ శీతా 
షా ల న్లో వోం త్రి హెళి్ఫళ బి కూ-ల చంమాం్శ భమ ₹ం జ్య స ళ్వ్వుళు జ్ఞాం ని చలత్తో ల్ అవోన్లక్ష తు ౯ వం వివాల శం అళుంర 
” ఇత్య్రై వ్యశ్శి:98 ౯6 తాం బృన్ల? అంళంశ భావా గత దవుక్తం అం ఇ షమి ఇ టా! చ హ్యామాిమైాననన్నో స, 

ణక 





| 

| 
|. 

. 

వ 1 
ని శ తతమా ప్పైతోాంజ్యా 
సృతుయింవష్విణ లా శె వత్ళివి విడత? ప్రూ బ్వ్రీల్టా వాంతి సకలం 

న అ్పళ్ళళనృవుల వయ ఖు త్విళళాస్స కోస ణార్వత్తోర్; తో భా వళ బాం బ్రుతాబం ద క త్వాతా, రుం రలకొలత్ష ఈ కల్ప 

యో-ం లంధ్టు తార్వ ణ్యం వళ జూం క్వవి బార్ఫిత్రయిలక్క్ళు కబ్పఇా గాలతవో శ్రుక్ప త్పేయాతత్రుకక్యలూంరోయిం 
|. 

1; 
| 

1. 

స |. 

|| 

| 

(| 

॥ 

త్రుళంాంత్రై వ బీళ్యీ? జూ షితళ శంట్రుజీరతరురాం భం ఫోం ఇ ఇబ్యాదబ దీఖన్భ వి జంంఠలాం జ్యుంింళ ప్రభం శఅళ్య లక 
షం బీ యాయ ట్రై క్యలయాంళి తలబల త్వేశ జరం బ్రూంత ఈఫాయ్యబిలుళాం న-అ వయోంం త్ర జ్ఞుృ్టలూం * బ్రుజ్చం ఇల త్రి సారి న్య 

లాంళ ర త్వా జభ్యలంలళ దష్యతిళఇ్యా దశ్యంళాం షూం బయిు క్త నె ఇతర వియఇ పెళ్ళ నూంశ్రూంతో 

'స్రీంరు తిళతు తోచక జృళ్ళత్యత్రు 

వాం తళన వు ఇారజ్ఞు భర త్రాళం 

ఇ తితత్రులత్మ్యయళు ఉజాలఎ వ సాంఖ్యం శకి న 
ఇరా ంా వం న్వు జార లత్మ త జాన్మయోం, శా ఖు మొర ర్యజింతో లాంయోరం వి శిష్ధాణ్య 

గ బయ పే జాం గారం పాం మాం కార్స ళతో త తప్పుకు వ్యవి క్యలూడాలటివవోఎక్టృతి బభీవ నోశా 
ర న పళ చదల భత ర లియుళ్యక్టవముజ పాం దయితయంశాన్యాతు వి విచ్చి శ్, 

నన్బభీం ఖల లత్షశణత్ష€ జని ౯౩ చక్రి జళవో భం ఇ్గావి తో యడం గోకి జ్యా గశాచివశా ఖయోం స్టాం ద బత్ర్రాలత్ల పు 
ల ల. జ ఖు వశ ల యవ ట్ళ్య సీ 

ోంయతమివనా ఎ అవ్యనుకా శన వన్రకాయయాంచిన ప్రాకు నునుతక్తను. కమి. వంయినాలాసక్తం చయం ఈహంగమజు. తన 

1 

లం యనా తృక్యణ్యం యొశ్రళృత్తిరు క్కు పూ క్వవిజ్యా. 

బం. 

అత్తో గఅం౦- ఆఅల్యూంచ్రిఖ క ర్యజ్యాంలరతుఎ వహిళ్ల 

స్రళసళలపళతాంలయాళ్వ ఆ ళాస్టంా)) తర్వత ఆన్బంవా ఎదళ్ల కలు మితి వాచో 

శోక 'జ్య్యాననూం ల కోత్విలాం వ్య నళ్యసీన $ జ్యా ంఈవజ త్వోబత్యలం వల్ల వ తళ 



| శని రజ్ఞాంటి చిత్రుళ జ్ధిళవి భృిత్రుళనోయుట్రనాం ఇ వాంతతు రుజ్న నా లత్మయల స్ న. ళా లక్షిత 
న స దాం కాం పతి లు వలద్రీష్యో అల్యక దాళ్ళనళ9 ఖం బృళష్యయూనాం ల గంబ్యాంవాత్రళళం ద రార ఛం ఎంధృళ కలత ల్ అకా న్న 

న్ పాం శర్వ ఫాపతాబరళ్యతావళ్ళకు తతంఠ మూర ౪ స్వళభశ్చత్హైనసమాళ ఫి తత్యల్పళమి తి చెళ్ళుంత్రు 1 
నా. కణాది జ్యరకళత్వి తత్సంళం ఇృళబ్కం బళాం ఫ్రంఖం స తతోటళు బిలక్ష లలో న. ంరూం టె భం గవ భళ్ళయిం న. లై యాంఎ ౪ సద్గతి రి చ్వంవి ఫటల శిక్చ్దు ఆం షజాంరంసీరియతు తీవ న బతార్భాణ "౯౨ తత్తు 

ఇత్యోచ్సల వం భల నో వ. కో తార్వళ్ల ఇన్చ్చో శం జీభాంకాచ్ధాంనమాం త్రం వాదినో క త్వర తత్తం- అఫహా్య్య్చాల్చ్బుళ్లా వత్త (కుకా మ న న. ల్చిల్నీ ట్ర -లఫేగోర్సై అతిఇరతం జరం వ్యయిలతి అజ్ తత్భుకు వ్యితితు టి నం ఖంష్ఞాబీరన్న 
కం. యయ. తృళ్ళణలు బంగ భయాలు ఆయె ఇళ త్వం అళళ్ళల లో ష్ర్ఫవనానాన్లై జాతా తాలత్యత్రోశోక్పుల తిల్లాన. 
| ళ్గ ద్గంత ర వత్త్వబ్రిజా అశ ఎమోంజ్యో శత త అవాళజాదదుచిభి రకు భం ఫాల కాం వాం ఘిళ్భళబ్ట్ అబా వష్ఫు భంత్య షరి నం. | వోత్తవు పా భృ్యజ్లై నత్వం క. తళ మి తిళక్ద జ బభ్యగాగాం ర్భారజత్వు దల్పళలా ష్య ౦0౪ అభఘోాన్యశాసంశ్రావిల,. నయ్ స్థ ష్ట్ర వోనోణుడ్దు డ్య కొతారణ త్యంళి వ్రంంతు వం ఇం ఫ బతి తత్య్భాం తాం లాం బవషత్రువాం చాకోత్వివ్లో ఓప్రా అన్య 

ట్ 

నరా ననాంచళనా లు జంట శంఅుట్టితు కళ నమన సత్రిచ్చి ల చోం అత్భోం ఆం గం న సునంలాంం మతిని రం జం న వ పం స కవనం రతం చాడ | | 15 య్య్ఫేంకుజ్లం శణాం గాం పారి ఛం పులా వత్వం వోళల భగ నొరింం ద జఅళవ్పయ వంటా లైాగత్తాం ఇన్టాంబ్లో త్య్యంగ్యం భీమైళాలి క (గ నారి యోూరం కపాం త్రవ్షో పాం భం హ్వూతి క్టో* జనం సాం ఇఖవిక్యలు న. నం కాలా : త్రో ఇంళ్ళాఆ: నళ్ళ స్రీ 



న. వ్, లా అంతంబ్బర్టం ( ౮త వ! వేస్తా ఘం అంతో క పృచీ 6 ఆాళ తమి ల్ల వ్రు శాయృలరోూ-6 తంత త్రి ౧6 

/ ఆర త్ర ఈోఖఆ తళన్టో విశివ్లోశీవవళియిగకో పంత చో ట అందక త్ర పం నక ఖంఠ బలినా 11. 
| రంత ఖైం-ం ₹రిష్టా తళ్ళ;ఎవోం భావ భీజీవాయిాంం జూం రజా తళత్వ వళి వఫవు హుయాళవ్రై భూంర్యం పిత్త ౪భీంబం డిళళపాం తి | 

| సమా లూ తిళం భ్యాంగరుంపాంళంత్పుళర ము మో ౯ స తళ్ళ ఆత్భంళవంా వెత 0600ల ఈవాంత్రుమ్షో మో కల్వ రాం పో 
/. య్ఫార న బ్యా జ్మన్లశ ూర్భ ఇళ సమా ఐ ఆఅంజాం రూం జ ఛస్ళటి₹ం శీ ఇ ౯త్విఆఅమఘిలృనా్యారూత్ వెల త్రవార్వష్టప్రి 8వాళ్ల 
/! 9 లంలారి జాం ఖ్రు సీంబి ఆత్మా ఎదంగ్గ-ం 9 బ్రింయాంణాం ౦౦3౮6 ఇం బ వ్ర వశం ఛీ ళరివ్వవత్య్యలాం తాం జం తై తిల కృ స్వాలళంశళ 1. 

(౧ స్ట ఇం నల్రు తృో్ము వం ఇవీలులాం లాల జ తోక్కికోద్రు త్యోక్షైం ప్రుతిజ్రతయోం 1 జీ, (శహాంతాల ల రఎ6 ఆ అన శృకవ్వె బిప్రుత్రింతం-ం ఇ భం ఫం నొమోం పవింతుత్వమోర ₹6 ౧౧ వ బ్లతివాంచ్తూ ఎద జార గరి ఇ6చైం లం జ 
నమ న. సారళ గిఫీంనో త్తతై తం ౧ఏ అ ర్ధాశ ను ఇష్ట నా బద్రుత్సృత్తి తో త్ర తం ధరాం ౯ల౮-ల వు పళ్ళు ప్యాతం త్వా తాళ థః, 
మర న నం ల... 
షజాారాంత్త వు ప. య నో ఈ త్ఫుం త్రం వొ ఘనత మాపి కంక టం ౮. 

(శవోసు అపహిరేతోవం వారి యాత జ్రంఉతె వోత్రాం ఆ న్జకర బ్రు త తొక్తుట్ ర్య్వ్చావాన్షి బ్రు తింకూం బత్రార్ఆాం తర్టం తొ = బస్తా ఇ వంచ 
| తా ప్ర ర కో శ్ర్రత్రులులిను వెస్ర్రో ఛ నిం వాంంయుఇి తొజ్టు టి రార్చవి నిన్న బు తింతో-3 ఇ తాంజోల్టూం జ వత్రో జూన్ట ఇ 6 
| కైవటుతిఖుం ర త్రయింాంఅ తం తో జ వ్ వుభంజఇజుం వధం ఇ అవా ల మ. ఆం రా ఏ 

కష స్స్ గ ప రా. వా ల | 
శాస భాన్సల్టాలక్తా వ్య జ్టాం. ష్టజ్తావ హ్స్ చ్యోం ఫం జూం షస్పభత్ష్యపాంతల్నం 
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(ంయెళబ్యాం ₹ీస్రాం ఇలానో సాం బ్ఞాం లీ గొతలులాల లోల భీ ఇంళంట్రా. వ త్వస్టెనో ఈ శంకుటిం ద టల బ్రాల వారవ మారాం భతయను వాంకాతమున్.. 

(వార్పికు, “ నోర్తుతె ఇల్, వరు ఇరాంన్ల క? ఆ6 ఫంచ వాం ది దోస్పృళయిర 1తాంత్య ౨₹లి భం ఈ ఇంగా దర్యంశ ౦ కళాంళితుం- ద షళటడ తతవి శలంలతమి.. 
[3 శద పెళ యంం త్ర విచ్చు ృళలంం వత్చ వలయు త్వరరళ్యంతుస్ర్ర వనక ల ఇ భంత లట భంశ ఇం య తంయ? 
(జి ఈగల) ౩ తి 2 తకలురాం మ వోవ్వోం భీం సశ్రాం గాబ్రితాం ద కనృృుపాంఆఅళాం స్త తొంత్నీఅ ₹ వోవ్ ఖ్ళోలూం జ్ఞాలు కిం ట్రుతాలుం డ్య నత్రంజా-ర అ. (జాం వట్రిత్యోక్షాం భువీ బీత్చింల లృ కసత శసచోజ టం రాల జాం లం వరల న 5 ఎళ్ళిలాస్తల స్తన చం శృలర్యత ఆంద ప. కాంత భఫ్రార్స వోరి లు రృ వు త నోరళ్ళుతి తాం వలల న త్రం ₹ బీజ్రు సట్ష్రఎ నద్ర తింాం భీం ఇం లప్ బీ భసీవాం తు తంకాం 
(ఆఅ ఢం ద్రైయాా ంగ్టాం విల వార్సి వ్విళయ్యా శ్రీం శీ గాల కవిళ్టత్రు తియాం ఇ తాతా జాం వోత్తలతత్రాళల అమో ఇ్యమోర భా ల్టాం వ అతి వోనృష్పిళ్ను యాం భన ౦3మాం కళూంబు తృిళతోశాట్ళ బశ వై ఇల ఇన బ్రు తిం ౫ తార కక శ్ర్వాత్భం శీ కదా లులాం తాం బ౭ిత్త్త శ్రరటాలనావోి | ధగ లోయల అపాం విస దళ తా వైచిత్ష ఇల్బం డు కృచాసు దవాం రాం జ్యైవు క్రై చింక-ం ఇ తక కళల నీ త్తం భం పాళ్టర్యరవళ్తలపుంంపహిం!.. 

న టా న సస. 
| చరా సాలళ్యం్లా వోతాశ్వల్ల ఇవ అం డ సువిత కం నత సం నం వ్ర ప దళయునవో తవా కటి ఇంళిం 

(గ దొర వాళ అవళిభడ త్వాం చ్ బజూన్లో ఫి దఅవఖా వచం గాలవొళ్ళం ల మ్య తవాంశ్యం ఫె కూ పా ఏన నన రం ర క ళ్ళులం విసాంబజ తిల ఇ స్య దత సతయ లం లాం 5 శ్ర ఇళాంము బుండో త్విరళజ్ దజాం జభ్నోత్రుళం భగం లూ వోత్యో శాక ఆ ంచూం త్రోల గ౭వోత్వ సాం లహ యం ఇళ కలది కతంసుష క 
తథ శీ9 జావాంబత్భు రోలవ వళళ వుషతి ఈ0 భీ గాం గల్ధాంవత్త ఇనా బ్య తిఇ కలో నల రే 'అజశ్రావసోండత్రో ఎవి త్రిళం ఖీ ఇం లిం్ధాం వి అహేర్భల్యా ల్గాం వచిత్వోర్య గత కృత్పళళ జ్నళడ్ల్లై ణశీణత్యజ్గి? ల ఇిళంబ్రిదాజింాచళు బళ్ల సై 11 

న! లన్హ్ స్ఫు ఇహం తితిళకైూతిల్న సు. 



త దులో శూ 
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1. 

|| వోళ్తు తోల్తు ళళ్వజ్లా వత్యళంళజశక్సు వా వ్యు బళ బన మం ళం చా అపు ఆన ఇలా. | విత్తు జాం నత్తభ్యశళ్త శక వావిఖ్శిణీ క త్వన్లు మా గాం శతృత్రుగం కళత కమా వీ త్తోదుజాా రహిమోంభ్లంద్ల మోంచితరడా అహ్యోళ్స్ 
, | రనో ప. ర గ్ ఆ వి న నం - స ర | 

| రృతావ కర తదురాంతార బృన్యాం ఇ బ్లావ్రాంనీ భత్రిం తివి బాం వ తా సృతిభి తీతై కవోన్యో ల్లు పా త్యం తా ల్గాంవత్త్య భం ౪ళ! 
| నివిషంంలచాస్త్రషైం బు జత వొ౭ింశ్రార లం వోత్పి మూర భంళ్యం వరత కా ఇసూ నోత్వోశోళ్ళుతాం వళి దళ వుత్రస్రైవ్యో వ జవుషప భం కీ గాల లబ్యం! 

- | వోత్వవొ వాం వైూతృఇాన్స్ంై వే త్వోవం ఏ సాకీ ంవాచ్స్ కం వివి శాం విళవన ఏ తలా వో 4చ్జూర రిజ్రింమాం గోళ్ళ కల భీగా ఖానా వ్య వల | 
రాగంతో వాటి శ తా్తున్నయిం వ ఈ లుతియుర్యమాం?ి బృ జ్యెకాన్లోత్త్యథాల్వ ౯౩ లె లా కా దం కొష్యాలూల జీ తృెంంస్టిత్తూంయవవాడ్ తృాఖలవ్ | | యొూళృళు ల్యూరిమ తి ఇ శం నవా గార్ఫొ శయుంంతే బ్యా వు భంయజ్లాాఅవళ్ళతి కత9లవషనతా జరనా ప్ర పని స్టర్చణ్యాంివో కళ న్ 
,తౌ ర్భయాల శీల లూ జారి ర్రిభవిళళు సాంచి గు వ్య్ఫో కూన్స బ్రతివి లగా వష లారి యుంధ్సిచోత్టు మేవచ ₹౭ ప్రై ప్రత్రా త్భుం ౨౦ ంవ్భాంో త్తు నే 

_ (రోఎవో రోం ద్ధాద ఇుళ్యూర విక, ద్ధాం భీమో ఖం వలకోం జోత్భోం జ లూల వని ము వెళజబ్యాం శీసప్రా ఇల్ధాంవో ఇాం వ్రత్టకం, (గా ఫ్రా తలు జ్రిళత్ఫం తా ల్ఫూం నోవివ్యయాం క త్వషవ4ి బీ జీత్రిలతివ గ్రా వ్యతి తజుం నారా వచనంగా నతుం ర కం 
వ చజట వతి అ త్రాద్భం శ్యబ్రత్రూవోన్లు టి నోతి శృ(ం తోలంకు త్లించ బ్య ఉంవ్రతియాార ఇకా కాన చీతాల్చ బ్లూంతోడివుపేకా-ం ఇం షాలు 
(ఆ లయిఖ్తా్యాప త్ర్రివాంళ ఆయిలా జా నోళ్ళ భావి వ్రగ్టత్రతియోం ఇ ఆాక్యత్తం వుత్పత్తి బలల ఇభ్యాం వోశ్రోవా ౨ తావవన్ళళ్లలుతి. ౧హాబణాజాల్లాంన టల నీవ ఇ వస్ఫువ్య్చు డలు ఉద రు ఖీ విం ల వప జబ డళళో బిజీ జ 

| లత్సలాక ఆతా త్రిళ్ళ తుం వు పోం భ0 ఫూ ఫత్రుళ్యు ఉత తార్వి వ్యు ₹ష్షాగ్రా వోళ్ళం కాలుని తృజంళలంఇ వదీత్సిళ౨ి విష్య్యాపాంపిలయిలల 
తొ వం తొల ౨ వభభీవ ఇక్చివాల్భ పోరి చత ళు ఈ జాంబ తె వే ₹ంఉష్ట్బత  త్రుఆఅళుజీబత్రిగ ఆ ఇని బండి సాం జా ంతత్వేా. జన్మ ఆతి తదద్య్ధాం కొజ్టంలు ట్రవాఇ వూ ఇక్షళూ తాదజ్యైం ఛం వతి లమ ఇంవాతొ భలం జంధిత్రంయయ్ళలయాం కంబు ్రీవా బవ త్పళ్య, 



గు 69 ద్వా భిత్ముం2రాం గులు త్విళఅళనో?ి క తంంకారి ళం ల శ్ర వాంఇ 20 త్నూ వోగ్చిష్ట ట్ర తంమోంగవాంలా ల్యలవోటూం మూంత్తోభ ఎ వంకల నంయి రకా వుగా కుకు చట దం అంతం టు అట న రార ఫాం ఫఇ నజ వి తృయిం ఇాంంయింం మి బిద్రుళాంళణాం త్వో 2 వద చాంయోల్వక ఇవు ళర్రు తంకా౪ ఇతాంయ౮ం6 కోం బు ్రవాజ్యవ భతల్లేం 
బ్రనుళత రాక ర న న నం టి తాధదం గలు తయాంఇతూాం టె క ఫ్యా వుల్చట్రతింమి షణం తత్త! 
॥ అ ఇల బ్యిళయోళ్టు టత్యో టం న ఇన సెక తారకం శ ట లర్పివన్సుర్చ బ్రుతింతాలు ఇ౭సం త్వ ీం లల కంల | ౨౪ సం జ్ర్రా వో * ఫ్రఖానన్న గ్యత్రతి ౧9౮౦౩లాట్ల్ త్స ఫ్రైవకు పృ ళం లు= జాత్యాలళార జలు: లోరణీ వో వి జ్వా్నంరతి . శో 
ఈర ళీ టబ 8 అల్యంపుమటలవోం రి 8బ్రుతింతా-ర ఇ తోండూంత్తు 23 షన్ఫ్అంంవ్చిల బీ ఇ వ. చ్చు త బదేటిత్రిఅబిల 

ఈల్ సళ వయిక్షయిర కళ్యా కూంళ్ళ రంపం రితి తాం యతి బత్యత్రుళలలో టి 030-ం లీచి దళాశ్టలో-ంస్ట్యతళిత్రిఅ శి జం లక్క శేంబంచ్షా తృఖ్బర్మి 
తోర్గారానోళ జ్ డా నం్టా వచి బ్ర త్రంతూ- ప తాం 'సీంలు అదళఖు ఉట పావశ్వంపాళి సల బాద తిల్పుద్పుభు ఖుంజ్రీత్సిళళంొంళ ₹0 వ త్వాద్స తంగ్రావ 
శర్చాంతవిం ంిత్రిగా మూంబ్య (౦౭9 తి క్యోత్తో ఈ శాభళా(ర్రివ6 తృణ, గగ్గుతీ ఇతిలీక్ఞోను-ంల036-ల ఫాల్సజ్టుతార్వ తిఅకు-రిఇత్రాం భీంిలం బృిఖ్లివో! 

ననే ఆలా 

వాంచ 

| 
11 

వంటల లంట విషు టి ఫంక్తుయల్స తలో దో? పొరగా ఫం ఇైత్చెనం దరి శబా ఇం తోష స్రృాళయ్యుంుల్స తార్యిం6ద్రజ్యవాంయినాంప్రు ప. 
లగే వం వోం్రుజ్య వం ంకగఅం పలి కట్రజి'అతలమూలిళ గ 'అుశుల్వి బాటా 111. చ్ఞావతిశోత్సు! రోళ్ళు యా ఇజ్ళ తి. వ తృదవఆార ఇం నాంధి ళవ్దియిల్భజాల్ళన ద తై కత్చగత్వ త్వ పసన త్వట్రుజకఅో ర త ఇ్వివ శివ్లి అత్త ంఘ్ల పూలవపాం జయి తోం శ్ర శృజర్చబెక్ట! 

జ (కట్టల తపు అ తవిస గాలు లైన లకు లీళ6ళ్ళ ౯౪ లె కర్ర త? లాం లత న్రున్సవో అం వస శ్యళ్చ ౩9౩౨ శత్భకళ క్ల కృషంధృళివ్ల ల్ కొత్సగత్రి త్రఖింి-ం దనం స్రఫ్మేత్యత్ల తృళి భన ంబంకెవూం త్రాశస ఈ ఇం బంబ్యిక్కిన యాళ్ళ భం ళ్లు వీటి జజ్చం్య! 
చ్చ త్ జ త్చెళంమారబాలఖన ల ళా వ. ఛె6పీ బృత్ర్రలపాు లశ నా గ వ ళీచారి ఫు నోక్త్వి దయిరాళము కతంకూ్త 

కొత్భాగ క్షు క్రుదిర్య చెవి పాంతాత(స్రాం త్పిళజత్భగ :'. త్వాబ శ్వోక్తి శివా ట్రా మి౭ వాచ్యం అయ్యో ప్య సన్ అ్జా ఇాలతార్వళ్స త్రోవ; అఖం.. 
[. 

, | , | 

న. 

హు 



సం .  శఖతో టీ | 
ఫ్ చీము బర న కోతిణ ళం ఏతి ఎర ఇన్సం స్రైవ్చా వ్య శ్ర జాంరారిబ్ల త్రీతిదాంఠాం: కృ భాటు్రాలప్ల వి క్. త ॥ లి ఠి వ్ 1 

వ స . ర్ వక వృత్తి య సహరా 
(ను స టా సాం డు త్త సంగ ర్టైళ్యన శ్యాంయలాళం ఎయ్ట్ 4 ౪ తళ ౧త్రభింజాందుల ఇ డోలు నాధళా రలుంలాం బీ త్న 
కా సని ఎరో బీ దిశ్టి కో త్వయరొలటు భల ఇ్చావి వ్యు 3ఫార ల్నత్రి ఖుడోలు వోవళ ఫస శ్రా 
ఆ న ల క్త వ్ సతిచో న. క్ట హో కు త్విశబ్ల ఇ భంథు్వ నట్యోండన [త్చాతి 

గ్గ ్ వ. క త్వా లక్షాతిత్యళ్యన? జ్యష్ట్రవి తి భత్చగాళ్యణుం: జృతీతికృత్యయిా భుఖ 5 న అల లృ ద్యం కున సకం వాఖ్య జం ఆంత సీతను తట రండ గ్ 
స్రవచ పజ వం కంబ ల బు లి రురు రమంయుంంం నభంలగుతకాన నాళగా యా వాది తిస్తాంవంయల్భమితిలత్నా 

ఇమాం! వో (త్ర వరాంఅులాం వి బలల భనం నా క క నం. 

తి ఎప ను మాంసం ర కన్తలు ఇదిలా వ. 
జా జీళిబ్రు పరత ల నో సర త్వం అణి ఏళవి షు భీదకా వా తొత్రా జ్య ఏది బ్య కిట్టు ఉంజ్టు త్వాళ య ర తిజాంం ఇ త్పఎత ల యాంంువి బాజ్యళ్ళు వరాల ర్వయాంము 4 వట ఖు ఉిఆుతియాం 
న. సాదన ట్ట గాం లం, ఖ్రీ రు మారియో ఎ న్యక్ర త్ర ం3అ ఇత్సాల రె తత న ల ట్ర గుయో-ం బ్రిజ్మ వా 76 

1 ఈం డ్యోఖి ద్ర త్తం య రకం పాషలుడను తి వ్యాక తళ మ తాం రలుతం తాం? తలకు గలు ఇంగ్ల ప్రంతుపనా చంచ నాట ఏళక తెజంధచ పత అలల ప షంచం రభ చేళటనాం? 
కాలా స క ల సం ది కతి భై ౩ బటిళ్షర్యత్ర ముజాం 0 కళ్ళి పజన ఈధ॥ | 

లీ “కో కత 

| . 

చో / 

జ్య ప. ంమారళ్టా ఖీఆ లధ్ధొ వ. త్యజ (్సా త్దోరి ప 
న. 



ఇ తోటి వవ 

(గంవ్న నం. ళు $ సలతోం న న 9 తి ల్టాంవీ,తోత ఇతి నన: బీతి గరి వాం జం త్యజ ఇశాంత్ త కంయణదభ మి 
గల్ ర్యా ఫార్సి శాంవావత?ద తీ అల్లి తెల ళ్ళంరు ఇత్యాత జ్య సర్సత్సైఫి రం- ఇ న్బరి న 113 సృెతి ళళోఆుంగ్లావ వత్రిలత్తో యాద ట భు 
వుతిఠతగార ఇ జాం శం ఇంచ్టాంైం అలాల వి అళ్య అమి కోంళృళలం సుల “భంవోళ ళం లావ తీరి చా వష బృతి అంగావో వ నటవిలా రితి ళ 
| జ్* అ ౧ వవదగర్లో ౯జత లూూం అంభాం వో నం తృోజ్య[; ఇం ఇ కఆాంిన్త ణి నం రో జీన్తంళి తాస్సత్యార ఇ వివి జయ వాం ఇళ్ళఇ వీళ్ళా ౨ న్జ్యలం 
వభీంశ్రూ ముతో; తివి శి వ్యసృజాం ఇ ఖృతి ₹ చ్యయ న ఇత్స్ భా రాజ్యా స్త్రషతినో ల తృచ్చు స్య షిం తా అష్టలోాం వ తార్భదజా జళ జ ణా తిాన్నిళ్ల 
శతు తోద్దిశచ్వ ప్లషవిియమ ాన్సవె శృకో తయార కచ్వ బరిజ్యాం?౧ల వాజి భచ్చిన్సియంాం వంట శద తిలపా ఇకయాశ అళ్ళులుంా శ్లంచ్నా 
పొాంఇితిళ్లారివ్యో ఆ జాాథతి వం కాందంభ వూంర్కౌ త్తే న్థావమితి ంలం దృరాతి ఇంమ-లజ్ళాకరకోంర తభఖ్యత్తో తార్చాంళ అలం న! ర. 
గ్టాం వోబోతో న్రైర ఆంచి ఫ్ఫ్లి జజ ోటుళ్యలరో బరి €యాల ద ౯౦౨౮-౭9 తి వృత్తోర్రచి పాం భం జం జ్యే బృజాల వాంచ తళతు దదాంిచ్హాణ శద శితిళ్ట్య 
'త్పుత్తై శ్రథళం బంది జట జం జ్ఞా ల8 ర్త క జ్ఞ తిఎవాం ఇ్య్ఫిస కమా తొగజ్ జ్ఞా ఇం్గాం నవోది ను ది నె చ్పల్లారవి ను 4 ఇర్యర్టంతు బాం కాక్రా= అరవ ఇదిలా! ౧ 
2. చవోాశలవ్యుత్చర్సీ భం ఫోం బ్రమ లలలాం వ ఇ తృోతఅవోం ఆలఫి తి జఆళాత్వ ఇతి ఆళక వుంశ్చప2ంబక్పర్వం తత్ర కద్పివీ జళళిట్టి! 
. నత్తా స్స ఆం తోత్పో బీంళఇ)ంి పళ ఆఅశ్యలతుఇత్య జ్ఞాన తోజ్యాంఛవ్వు త్రి ఛలఘోరిఘిం అవన్సుళ ర లాంవో? క్ష చ్ తళ ఖత్తి తార్యాఖార 

(బళ కుం చు కం బబత్యత్తి జరి ని జళక తసి త్రషన్టోఅళ్లయిర: కింతు సుళఠూం ఖత ఖళకో త్వ భం ఎం ఇలివిత్చీన జా౭ద్భ;ఎవిత్రిళబసాళ్ళరిణ 
దాం దృిక శా న్స తీడివ్యుల్స త్రిఫం ఫం చో ఎవం త్రిళ్ళ క్రే బదు 8-6? తార్పచాం కుట జీ ళృీన్లుటద్రుతింయోాా ఇఫాలత్ష్ భంయయాాంచ్చో బ్రిక 
(రూ౮ా౮ఇరో ఇృశాఖంచి కటా వాం(శ్రుయాంతాం సంబం థి నలా ఆ ఇ త్పీలత్యోూరీ అఆ-లం ఎసి స! మ. నగా. 

(తొయాార (౧ శాంంన్థాం వాం శ్త్రంగశూం్రాం యం “5 ఖీ అశ్నంకే గూండ్యకంి బ్గాంన బ్యత్రిమ రోం జు జ్ఞఖాలకు తి అఖిత్వుత కటు చందు ఎట లా వో 
'వోత్యివఎ నతని భాదల నాం వభూలి వవీణూం ౯ళిశోప్ట్ జార చ ఖ్యతరప ఇం ఎతిత టి బీ జాం చాళలటోు * రోం జీ అం ఇి ద లుజ్లాడ్య శ్రర [/ 

(గి లన్షణ్గూం వాంశ్రుయిఆ తార ఖీ బం దిగ కు పూట్రుతాంతిాార ఇ3ాక ఇగ్టాం సంిన్ర్రోయిం త్వ నో చృళినై శభ ₹0 వూ జింతా ల$ 

ట్ర్] 



న్. 
( (| హ్ 

౦ | న స త్చో త్రై చ్లోం ల్ల తివాంళ్చు ఇల వం బావంతూంలీ జారవ్చో ఖతభం లుం బృిళ జర్యస్పీళ్టూం ఇక్టటి తళీం ఇం బృిళకోఇం భయ త్మివోవుత్సుత్తైళి జా స ఎవం త్రో శబ తి రశ్యజం సత్ర శృస్వకరా ఏత జ ళకత్సళ్ళంలుం దోటి తోట్బవాంళ్చలుం ల 8 ంఖ్యం అవలఅత్సళ్వల సంతలో ల! 
తవు బంట అబ్యాంపోవూంగన టి ఇ త్యళ్టంతు కోళక్చుల్లూ వీల్ల రార్యకాళల త ఇ వ నవత బ్ర రీంటరంప. 
వ ఖాాడ్ధోకల్న క ౧న్గోన్ల్ వక్యత్తి భంహైోరచ్యళ జ్ జాం ఫళవ్ధారి వొ ఫాళ్ఫజ్రోయాం మ. ద్ర లల అుళ్ళయాఇం మూంఖక ల౦౭త్కోళ్యం వోచతితో తృ లాంవరతి లక్షణ తుజ వదళ్యత్డు టి బ్రితింయోం కి? జొశ్చు ఆంగం వవో౭ల శ్వోలతీ లుం క్రయ జులుం బ్రుళం శళ్టిత్సతల | 

అ కృం బీతి వ్యస్ఫ త్పోత్తి ఛం శాం రోభ్యూవి &ి జ్ర త్సిిత వ జ్య అర్న్కత్వమిజళ చద ఇ శ8 శ వ్యలషలరృజ్టాంళజాయు ఉంవివత్లట్ల చజల్పాఆ ఆవిచ వితెజ్య౯౦వి విజ వాంకోళబఖి ంమ్లం? భవూంళవి ఖాత్రి గత ష్టవిలుగ వి ఇ్చొక్క్రి ౯౦ పం త్భో శభృవాం ఆం జాం భ్ళదులచొ6 వంతం త్త! | వోళ్ళతి అల్టాంచో స్ట్టైనాం శ్రోలంల తయలులాత్! శయ లమోర పాక లుల వీ ప్రుతితమాం ఇీకు 1 “అమాం ఇవాళ వ భంయ-ం శృమాం' ల జ్ఞాక్తై కత్త! 
మఖం బీవళ్షం ఫాం తృ జ్ఞల్యోపం తోతి? వాం త౮ఐణత్యజ్య?:ఆతాఇ-6అ వృలుం ద 9త్రివం 1అళ్ళి వతి అవ్ఫుయుం ఇపాంన్రి ఇృక్త ౯౭ . 
7 గలి గాద జ్యయిు (వా బదం్ళాంద్ ల్ల త్యోల్సో [ల భభ ంలంచ్భిభశారి వుం కోరాల్రు కాబో వాంచ్ల యాంభి అవ్భయులఇపాంతో. . “సౌభ్రు జ. వ. త... తె డాం భఈంఆర్వదిత్సోభ్త?: ₹ఆ్ తరోబ్రుత్యయా అషోల్చు బీ ఖ్ల శిల ఈ త్వటఅశాంతబఘాల్య బీ బ్లైతి 4 త్పిళచ్భల్ళవాల ఆాజర్యుం బ్లో | క “ర ఓ కప క్ష స పెశ్రో /. ళ్తీ 'తృ్బ కన్చిరాతత్పుతళ్ళ వమ ? వె నార్య్చంత్రంళశ్చడులం తి రక తృఇవిక్షి ఇంక వవ హఅవంఅతఈు ఏతిటఅ వ్యంగ శ్రిం్చజ్రత్చోళవి నాంది వెతృకణళ్ళ (ఇ తి ల్మదాల విం సాం జృ సవం శృట్ర తింకా-ంఇ త్రయో-3 అళ్ళయిం ఇత్చిజ్య 1, తం వీధిన ఖీ కుల బీ ₹ా వా జంభం కృత్ళుత- ఏ ఇవీ | కల్ అ ౧ జాతిళక బ్రుధింతా-ం ఇతర ఖం ఖం తృాళఆళ్ళలమి- న గారల లయ నన న. ఏ బ్యం గుటితకలాం |. | వయిా, బ్రుతంయాా ఇయం ఇల్యాం వభ భం ఫై ఇనా అాంస్సజలఖై వరాం శాలబ్బ త్న నీ క ల్చళవెల ఇల్భఅుర్స మ త ్రాంవంచ్యూ నా ౧గ్రాంపాంిత్తాషాల . వూ క్యళాలతా౭ ర త్యాఐ యిం కొం కృయంం? పాం జాం తశ్తహ్పైళ్టం ల తరం ఘోరితివంర భా ఇవాల జాం తృళ్లో నంఇిన్వివం శోలి త్రై బ్హవాంళ్ళుగంయోంళ. 
|. / 

,/ స్ 
| 







- ౪7 తి యాళ్ళ! 

బ్రానికో ళశ్చచి ఆంగం వాలా సతారా వ్ర ల ఇతి వ. అఖ్ళివాడ జాలీ ఇతీత్రును త ఎవ! కృత్వా 
క్ళయూంాం త ఇదు తొలి శ్వీచతృస్యబరు కవ త్రి, ళవాంత్టు కాంగారి పరి తృోసాబ్బదర్పిలతి ఇా వో, కళ్ళను ౧శ్ఞా వాం ళ్నలు 

షా రి ప శృబ్బట్లై ఆం కం న. న్ా చనన ౦ ఇవ్రాన్సళలాు ఇ త్రృృజ్ళల, కవ వ్యా వ న బ్ర వ న మ 
ఇన భం ఇాక్ళ్య్యూలుం ల్యత్యోల్ళనిం త్త కల్దాంనలా్ నవా స కల్తు జార్యలా రై ౯ఫ ౧ ఇాళ్సద్రుళాంళకో లహోంఇ ఈ చ్ రాల ష్టతిష! 
ఫి! త్నలభా ల్పస్సితల్న సరస ఇళళి నీ వంంళ్ళి వాన్స్ దోసీర్టి యంళ్యుత్సి వ్యిన్సియిం ఇ్యచ్సి జ్యరాంం్రత్రి సంప నం సం 
ట్ర ంనయూల ప్రతి ఆఅచ్చకాద వైశససయో మూలను బ వత్తి అ కర్టుం చ ోలచాడాల తల వ్టోతి సిటి త్రోళ్వంతం చ గయీ ము వవ ఇగ 

బంతోమాందం వళిత్తి అబద ల తతచ్తు జాం షా ఆళ్యషాోి భలం భచనైరాం ఇ దళ ఫివ్యి పన. |] 
రణచోత్రతి పాం జారు కం లక్క తృగ్తాంవావాన్ చ్చిత్రు ఇత్రవ తలాంరిష్న న య ప. 
'కోళవో ఇళ తలం వో టు ళ్ళఐ శిజ్సశ్వాణ ఇ్నవోచతిన జంళన్ర ఇ త వ్వనవోభంచు న జిత ర వల / 

న సో ను గాం న్ ఈ వోనోభాం వ ౩.ష౯ తృబజ్ర ఆ 
న్ రా నం. 
వీ ఫాం వ కా బతు జా ల శాం వి త్రబ్వ్బ వావోలళ -ఇ్వ్పర్వోవ కంచి ఎళ జార్తళ్వయిం ౪9 త్మ 

గకడంవు ర కాం రం చం రన సంద నట్ట | కత రం! నక. న చప యట! శన (శౌ మ శ్ చ న్ న. హై. | సంత టా వస్ నరో, శం ఇాళ్ళలనార ళ్ళ సంరాంత కణ వాన భశదబృత్చిం తచ్చ! ట్ర స (; 
(/ 

. 
, 



గ పది ళలతోలోట్టి ర్వజ్ఞాలవా ఇత వాచ్యం భు జబ్బత్తి ద్విత్వ తాకి దళ జళ్యాకూలణ వికీ... 
క. 

చ్యిన్చన 9 ఇవార్సన్ళుయిరి కాళసశ్రాంచి ౯౦ బళీల ర చలల తృస్పత్తోళ్ళున్ల ప ₹ తర్చిఇ8 ఆయ బరా ్లి శబ! జా న వ వ్ . మూంభవోభాళత్వవ వ ఫి న. వి త్రం భవ నత త్యాచా బృ సనతళ్యాం ఖతి వ. పెళ ఇ తది భ్యభూంభతాల వాన పపాడున ల? తగ్బత్ ప త్వణామా రా మ గో ప దాంళ ద ఇతి సళ్ళ అదిక అ య తళ ఇన్; ఇరఫాం వాంగ ₹ంబ్చిళ | ర్త లత్వె వఎ వనం వార్చ లాం కఫాం మ. రా. పుబార్యో ఇత్య్ఫో ఫాస్సవ తల్ల సయ చ్చిక్ యం. గతి టం. ఛద్రతించంల జ లు తభ జం త్రంళభి తృిత్భత్రుంరంి | నహాంచాతడి సర్వ్ రజ్జు భమ ఇం న్ (జం వాసనా న | క్ తట ల య. న ఈ ( ంరొశళ రయం పం శ్రా వన్య గ ( 
క్ స్ నో ౧గూళ వ. భె వ శోస్రాంత్రీ య్య క కప ,£ గ టు. అతోరి శ్రిళ్ళ భోలంఖుం భళత్వాం యాం త్సఖు 6ఖల సో వోంఇర్య త్శిత్చ స్తాన ఇ) పోం|. త్రో స! చం ననన ఎహ్రోషి! స్టుస్హూప్ వి వ || 'తొఖారక్తారయిలాం తివి ₹హాంఇ తవాం చ్యంఖా తి ళ్లకతె, ఈ ్ళళువ్వో త్రి 

ఇ అ౩6 రన కతత! లు మ... నః నవి! త్స భ్యచాతిబ్రీ తిలమె-ం య ఢ స్టోళవోం వాంయిల భీం ఖం పో రజో త్రన్బత్రి కల్వ ఏషా వ ఇటు ఆ /| 
॥ తతి బాం న ళసత్తి దా తవ్ఫర్లి న సవం నరవ షాతోస్పుబ బీ వబ 'త్హావ్పలి ల 
7 ళ్లళత్తాం ల. వొథచ బావా త్రాళమ వాంకుభ న ఇఘం కాంని ఇ లక నర్రి వ్యోళ్ళ 



నల లమనాననోకుల షత్తవకత్తతుసున్తానమ్యు 

' తల్యత్మంతవా ఏ త్యోళ్లః, అ యా జ్యమీ వ రిఇ న్చితాంళళ్యయలం జు పొభఖభవింధిబాంపీంల్న కం నాంజ్యం బంతి భగ భత్లా తృిరతివాం కం య ర్యాం కొజ్జ 

'నత్తాంఇళూం బి ఠ్ళ్గాంత్రై? తం టంజ్యాళ చస వఇద్రుతి య తిభంళాం? భం, త త్గంగ)లె 6 వ్యా స్ఫో తత్వ )రన్ల 1. 

| గాం మభ లం భ వంరఖభాంయాంఖ్రుపంలుం త్వా త్యార్మిబ్సన వంతి భాలక శాం జ్యా తిషాంవతో లృమి రాం త్రి 65 ల్ని ఫౌవంక్స వండి క 
'జృమె వయో జ్యృత్నవార జాం చి? ళం బతఫాంత్రా త్నం ఎరా విఖ్శగ్షకృ త్రితాషణ్యూం నోబ్రు తయుర్సతోబ తి బాంవంని తాన ఆం జరం త్రాళ | 
నవి వ్యాధు క కోంళ్ళ బ్య జల్లే ౯ క్రైానుంఠోంర్ళత్తర ఈ వళ రతృతుయయాలి 9 ఆ తారం ననా కిళర్తాా 1 ను వంయా ఇత బా జఇత్తా న? 
శదోు ఫ్రైతిరివ జాం జ్ఞానము రిం తోరా ంనిం-ంట్ళా ఇ త్యళ్షినకం వ తితబా ఏ 2 వ్యీజ్య, వఆం తలాంస త్వా వ్యష్టాళుజ్యముతి౯ం వూర క్యనంకోంఆ | 
ఇరద తిల త్యం వ పాం తతి? పాంతాంతింళ్ళ శల ఎ వగాంమూం కలమెర 9 తివ్య) త్వా త్హి9 ప్రవ్దాం వళణువూం నమో ంత్రోచ్సు ణ్ 
ని ంర్యోనాసాం శృ శత్రు తిలుల్బల త తృశిళఅశ్వ స త్స త్రి ఈలఘిాం చి ఇాం అదం ఎబి ఆజా తె కన తృత్ర జాతి ల. 
తో బాంనబ్నత్సి జంనాత్థ పైం భణ తైనైలక్లంత బకల్సషటిరవాల జా తిళకాళ రా వృత౦ తృ న తులత్షతశల్పలం జళ్ళత్రాంబ తొద్సితృోత్రజ్రం. 

.వూంఇంవింస్పలాం నళాం ఇకలూల్భ లర వ్య క్రం3-లఇ జృృర్రిశం ఖూర్సమేాం కో త్చిష్చివ వనొశ్థి కమి 8 ₹బూంచారవ్చువ ద ౩౦9ిళల3 విశ్రశ్ర 
తాంఇితతంాల ముక మితిళంక, అంగం వోమాంత్రోశోశత్నిళ రు దూరం భా లుం వొ తృొత్రుట తోన్పం వాద ల్యాంవ్యొల్దాాం తోతికచ్చు ఆబ్బతృ్యత్రాశా్సక్యా | 
| గాం వచదుతిలమ్మతి త్య జ్యా వుద్రాషం ళ్లు ల ర2 త ఛం ళతఆ వరన పపం వనవషుయి కశాళ్తుత్వాజ!. | ష్ గన నచ | . | సంద్ర) తిర భుంము-లఇవాం చోళ దదాళ్ష య. శవము వదం సర ట్ట నయాల స సరాలని షయం స్రరాచయరుదంంచి ( 

ఖ్ర 

౨ వాక భద భమారఇవిళ్తాపై కదు తిలరు-ంఇ. పాంాదకో జజృవాంపబ ప్లీతి తర ₹ంతాళర్యవూం శల్లుకు పెంంచాాంబుస్ష, ఫలమ ఆ్రూనవిలతో . ' ౧ తార్వఇ త్యోభ్ద, ఉదచనోతప్రి క. లక్ఫత్యో వన తక త్ర తిచయితనేనను అ న నా? నూ 
. . 

. 
| 



_ తోపన్మక్రు 

పనన ననన కప న. | నభ కుత్త దాం బ్యాంక య. ల ప చతంళరబం ఇం వు న్య సమి తాల్లో స త్త్యంవ్చతో్నూలులాంవోం ఈ సంబింర్యో వ. వో్టిన్ష ట్రీ తిలకాలళ్న్ళళాం ఫ్లై ఫాజ్వమి తార్ప అగ్గాం దయాం గయ ల త కటిన | త టం స ల సి ( చనన కాల కలం చృిగర క తార్చ వ్రకు న న. సవణ్య తు య. డ్ధాంల, శ్ల త్ర సం 1 అత్తట రామి త్వ స్పచ్చత్రనృతి తో బ్సే ల సట స వ్ తద్దాంబి నిషళవురన పాం లం క్వత్ల ప్యభ్వైాం?అన య. | 

| రరర కలై వ లట నారంకు న క న! ప వనం న యం. ర చటాంలక్కు 39 తయన చం న. / 

ము న దం వ. న స కాస. చ ల న క (. కా చంతలంన వరస అచ దార యర ప! య సర్టున్న మం న. | మ ౭౯5౦ వ ఫం తె 'ఇతర్ఫక్టయా[ాాా: గ్గ సో గప యట పాల్షతల మైలు గా బా కీ. 
న. శనళను ళన నవ న నన సరాాళన అకాంరో య. ప. 

న్న 
న్ న్ స! ల ల జో న్య అలో అభ / టో 

అ మూ అమి-రళాం ని సనో ఇ క ఇంవపాంరకద పి విస్త త్యూశ సంతన కం అలు తిళ్ణిత్రు 
రసన (న ౧ఫ్లోళిర్భా న్న ఇంత్తో త్యోత్వర్ యావ సక రసన రతం ఇమే యం 
౧మోంచ్చియాం వచృక లేవల ౯౦6 న్ మ లళితా దృశ మలు వా్య్ళతన న, లో నం | 



నా ఇనప తంపోాళ రుణాల ఇ నారామ కళలో ళీ దుర్గవాం ను కోణలకి! | స ర గా 69 కటి లమో-లం్రి ర్రివిశ్సె చన 
ఖ స భృవిరు జ్య ణి ఇసి లాం వాం తభ నవోఆుఇచ్టిజారిక్న రో చ౮ాదిజ్సి న మ. రకర: బట 

న లో వంటను చార న టన నతని దాం భే 
జం ఈ త్యం న వభ్రుత్యయళ పద్ తం. ; 

|; ప్ర నడళరం? ప. భత న త రం నల ఖ్ 
| నందం త్రి షాంకో కోత్ళన్ ఆేజాంళ్చయిలాం గఘిదా శ కంద ంనత్ త్య్సాదాం వంకే ఫ్యైశ సృ భబ్రుతి పాజళాగ్రత్యత్రుళ 
మ ్నా వా ఏ బర కన ంం రల డ్యవ న రాం తళుకు. సై త్రయయాం షెదషోం త్యళన కి విళు భ్రవి . 
ననా సడ గము చి వబ జు తళ జుజీ సెళఅహు అమో ళ జ ద౭ త్త లవఖప్త శూ రలు తింయా ఇ బీ న వోఎంి వార్స జుల్ళతో క. 

| దర్యెళపాంతాత్వి భోధ నార్ తా జాంద్రుతి ఆజూం చే చచూంత్కళం కై లట ఖ కంద తత రం పతన నకం ట్ల 
(ర శ ంభజ్యాకై శ్రూ యళ ళతరంలాంళలాలగు కతోకోంం ఏ అ వెాంతుంత్పొంఅలయమా-2 ళ్ప ఆభ తళ ప్ తో త్వాచాం ళు భవా ఇప్పిం తంది నిష్టా న. రాం 
(1 షయ 5 భనం ను వీ ధంయోం బ్య ముల వాళ్ళివని భవం (ని ణ్భాక్త్యో సనగ న ళ్ ఇబ ఇతరు చక నాదా శర అవీజాం 

గంవయైోల చక ద దళం ౪వి బాష న. నూ తీవాళ్యాజాం దోల్మిపీ 60 
చుజ్యాళ్యత రైటు? టా ల వృత్త రైలు యం వో మ్య మళ్ళి వష్యదల్చ కళచ్ పభ త్పిళపాం 

జ లు అతల అం ల ల హన నగయంమెళదెతుళవ సుల టనర రరర ళు వ బెపసూ. 'భభృజూం లో పాఠ తాం బీతి 
నో 



అతో ఎకు ్పృలంళిల మ తిళదుంమోం ఇ్యళాం టి జక్ట్రక్రభూం శ ళా జాం కళ చిష తృషిళళజాంగల్త. వత్రీశవంాం శీ ఇటా ఇకృ్యతఅదవంభంత్శిప ఇతి, అతో ఎ కాడల ఢమ జాం వ్ సో ల స స వ కళ! సనమ న బర దన రరర న నరకం పర 
టక తళ కు త్రార్వన్టం చ్గొవి ళ్ | 

| దంల మాలు జాను ఈ నం ౭౦ రు పాళికాం 'తజ్రాాకుఐ నేవ ణం వీ త్ల తవ అల ాలు బామ 8 నూంత్రైటా ంఫో కర న క త 

౩ ఆఅక ల నచ్చిద క ఏ కెలాంసవాంళర్య! 
వి ఇయోం తా. 

త్వలవోణో ల్మీద్దాంతయకులతిప్పం బృం ఎదంయాద్రో దో లువ 
“| భీళ్యాణ మత్తోళ్లూం కల్క త్ర మ త్వళస్థనద్చు లు వృత్పవ్యంత్చివాల 8 తాబ్చళ్లా+ వాం వ్ధార్యంళ కష్టా 

త రోన్యోస్టుయాంరిత్తఎన కళ్లజాం ల. శం పాంచృత్తో ఫెస్సీతె శ్రంళ తిఎతిఫా జ్రైన్యడావ నన యి సష్టుత్తయమెనకు, 
మితి కంద్రుజ్లాంలూర మ శమీ పాం్యక్టంటు మె లుం కష్యలనూ-ల పతార్చళం వ తలపున తా జాం బలు ౯౦ త్రువన సుడాన్ జ ౧ఆ ఇడ్తిం త్రి జం ఛ్వం తాం, 
భాం అలాల ఇళయ ల్జిజాం గం క్రో ఇషడ్తూ శ మాం సా-ంబీ ₹మాంత ఇ భృజ్ఞా లావర్ళ తి బృళి త.ఆజ్ఞవాం దృష్ట భనం శ ఎవాంలయాోంం శోభష్థాం కళల్ని గై 

యూర ఇతి ఇు లంత్రియం-ం దిణి రెచ్చ దశ భ్యబ్బళక్టల భల పంగళ్టా "ర గాంఇళ్యాం అృర్వవి శిన్షఫాంమాం సృళ్ళోర్లానై వా | 

న తో కోత్సం పాద తి శ్రికృజ్ష్మత్వవిశి క || 
(ఇవి జ్ఞ, ఫనుం బాం లంళాాప్సి 

 కోపిత్ణరా జూ తి గుణశ్రీయిలా బ్య వ్యిిళలుల త్భింి బ్రల్మ్య త ఇలు మాను కళని తియోర వ తోటవాంత్రు 
రో ప తృవుపజీ సనృలమాం రం-౦ ణశం౦క0-ఐ తోత్యం భూవిల్టభీ వాళ ఫైన్లాం కాసృళభళ్ళతతజులు బీ త యి గార ళరాలళ 

(ఉృత్రులూం, శం ర తోవో ఇతి తు ఈళత్రత్రాయులశాళ్ళు కశమ ల తి అషినషజాంళ క ౯౦ రూం,సాం జ్ఞెనకక్ట ఇ కూం భవ సం ఖ జాం కన కనగా భమాం ఫెలూ జ్ఞఖాం ౧7౯వ జ్ర త్రూనఇళాం ౯ర లబ దవా అ ఇ) ఇంల దరూ లగి జ్ఞా గళ్ళ సీభారభ్ధానా జగం శి త, ర్య విని ౯౦ తదిళూాం సారి ఇని ఇాంళ్ళంయు 1ళళాం బష్టం యల త్లోత్రియిాలాం చఈజారి ₹ చూంళతోనో-ం ఇ్టి ఇ్య్యయిం ఇమం *శ్లోగాం 
| ఆార్వ వొళ్ళిష ప ళు లట. తభ త్రిలులాాళళళ భృశం ఆ చ స ప్రత యాో్యూ | (అం నల లి దాం బిర్య అత్చిణ శం ఫ$ ఇబలీ యూం ళ్ళం డో ౨ ఖ్యాక్రిరా* జాంత్త్యళ్ళ. వ ఇం వ బా తియ ఏజ్ష ఆకాం% జా కారణ,  ర్రైరో 



/. 

జ 

త్రో త్రో తోయయాంళం భళగాయ రాన్యభలులార తోస్వైలి గాం ళంళ్థావాం త్రహంవత్యం ఇ జాం నాళలం జ్యక్ధా అ చి బీవా గా[కరాల ఇ స్టత్ష శత్రుం నీతాాదా | 
ష్ష్ సం ఆత ను. ళృలూలాం ఇలాం ష్య న. క రతన కనే ల అత్ర క న! వం. 

ఉన అతోోూకోజ్రనం తా్వాన్నతాం దృశ్షోల్ర యాం ఇా్పాద్రి 6 తార్ఫాచోలం?. జీ 'శ్ర్యత్రులుం నలు లవి శి దృశం ఖు స, లాం షాది కత్రి ఆం శంట్రు సొ య; . 

,ఛూం తోనో న. ఇాంబృత్తి శ్రుత్ల త్రులూల స సలం లి ళరణోరు ఈ తరంగ కనాం? తయా లు భ్యశుల్రు జామ(ం త 
యులు వి నకుతా ఇ సభ బాన న లాం పాల క్రిదలంతళ ౧ యస్య తలటానగ రత్వవార్యవరో ఇడల్రితింల విగివాం 
దశని చి షత రాఇాం త్ష్య్భళ్లలభ 0 సా ల్చిస్టత్య్యత్రాయా వాం కో వదృటనయా ఇత్యోకిళం వో? వ. రణం వత్తుల జః ఇృత్యజ్రిఆ స్పెతోఇజ్య 6౯ 
రాం న్ భం న ఇళ వ్యవ భత్త చ్చిలు-ం సాం అవ్యోం తా బా పూం అఫానశాచ్పల్య్థాం శ్రషత్రశముఖవ్యానతా తి. 
ఖైళఖ్స ఫార్చుళ్ళీ న్ను కళలన్లో శ ద్యళ్లసచ్యేలన్సో వోళ్ళిభచోఆఆ ద్భాకశోలం ర్లాత్తణి కార రఫి (బ్రుతి లకర ఇత్విళవి డిం కూరక్బ్ధాన 

(గ త్తత్యుత్రియా౪ ణం కా కబ్రిహాలుడాడాం తీతృాశ్రాాడ ౭బీ ఇ కనృతళారి౯ శ ణు గళ్ళన్షో జన? త్రుంిళాంణ్చిశ్షైకో ₹0 ? ప్రరు ర జం కృతి వూక! 

(డ్య తురులాజ్యళ్ళరో గెంచ్చష బ్ర ళణారి ఇక త్యజ్గాం వవాం గ్యత్యళ్యయిల గవాం ళ్ళ ఇవాళ వర్షక్షశిత్యత్రళ్ళ దర్మ బీ బళ్ళ శృషాన్షితదోగళు బాం 
క ళనాలింం్థి స్ట రృజ్రూర్భాళం వీ క్షీ రాంగ నాం ళ్ళళ్థ వృజ్యాణృకం జ క్ష జాం చళ్ల ళలుం ఇంజ ల తాధతలు? కు జుహ్యాలాత్రువు త్రిళజ! 
(వా ౪న క ఎవ ళన జా మం త(ష్ణ్య భవం పొత్య ఖీ ల వ రోళ్ళుత్రివాం. సం /) లోవిశ్తి ట్య ఇక సవసాంత్రులు _/ 

రగా చళతా ఖత ట్ట భమాా సిజరంక వీ భ శ్యలం లాం జాం యర ద వక దం ఫలం కంల న చెట్పుకత ఉళఎఇన్షువత క్రతమతళ 
.పుమాం భవం ఫాం ఇళ్టాంగర? ౧౦ళూం సాం ది గాఫాా జు 9 తృళ శంలిఐత కృతం జల్లి త్రభు పము ఫార్నాలుంత్రైచో బ్బబ్రంపాాలచి హి బై త్యోవాంచో!. 
,. యే. ద్ర యిమ్అజాణవోు షం బతి లయ్భలతుళతా స్ట మంతృక్ళ తివి శవయ ళం జం లయంరా-ళ 0 తోం ప్యళ్చద్రి లత్మ శ్రీవ అ ద్రుయూాళ్న ఇర్సి జారి ప ర 



న... 

తోకగత్రిజాళళ్ళం 

॥ 

| 

| 

| 

వో 

. 
/ 
. 

॥ 
| 

1, 

(. . 

| 'ఖాంయిలాశం తి త్రో సాం వోతా్య్య బబు తీ తి వ వబ్రయయాం జ క తళ ఖృవఖలల్వు త్రీశాంచోళ్లు జీవ తా | 
జలా ర వన్ త్య . మంన్నో | చో ర జ పరు 
'లహోం జు గోకి ఏ తజారగోళి శతింళ : యుంఇచవఖ్యినశ్చిలత్రో ఎ త్మా౭ార త దారి | లర ఇ గర లతో బుడగ తోలు రశ నన నంట కంర తు తలపాంత ణమ త ి వంల! సత్వ మువార్యవాం తో తొల జ్యా సళ్ళి వ్యా | 

య. 
ప. 

న. .. 

,. 
|. 

. 

గా జగద తత్యో బు వత్తి? తృ జ్య ల్రీతృత్రాశు వొ త్రయం వపా ఈం ల గ్ల 
ల బ్ర్ళ్ళ న జై . తజ వ. జీ6 ఇగి బో న్యు ఇార్సణ్ళి న వారి పాం బ్నత్రలాం లుల క / 

రం మిం జ్ఞా ఇ ఈళంంతా్య్చా బీ పత్రిలత్త్య యళ ఆ మిత్యళ్ళిణ 
(తటి ంఇ్వమ్చు౯ స్టార షం ర్య ల వు ప్ప 
(జ క్షతట డాంళస్లు వాం టీం ఫర తోంవి తాం ళ తాం ఛిళప్పుళళ్చ ఫాళ్ళళ్ళున ఫార్సం తిరని 
వో ఇార్పజ్యార నాళ్ళలలాంఖు ద ప్పడ్కిలో ఫి 
(7 త ప నోజ్యక-ం0౮ాం జృత్రి తాం ఆ 
'గ్గావివ్యృతీ త్య రశత్వం వరాం బా ఇతి వృ ౩ త్రాము. ఆా్చబ్లాి లళ్ళలులాంళు ద జృత్రిల గళ్లు త జీ జ భార్యలా వాలన్ట లక్షలే ౪౦, 

కృన్దా : యూ కోనా వి కల్చ్బుణూల వృంయిలతిజబై, ణీ 

ఎగ 9 జార న ళ్ళ్య ఠ శి తళతిళల 

ళీ | భ్ 

సృశైాం బప్తాం కయి తంం శళ్ళుత్న ర్రిళ్య 
4 పషంజ్సం జ ౯౨ నిరిళల్లత్యం తళ మొత 

1భళ్ళాం తాం గొన్చితృ పందళతా్యాణజ్రు ఇష క లన రం 
రా బీ రణలం నొాళత ళ్ ఆ సాది ప్ర శ 

ఇనాక్సిరల్యో ళు న! తఅమంుి తిళహు జ్ఞాఖఇష్ఫి శశి నచ ॥ 

ల టు. 
త్భోత్రకతా మ బణు-ల8 ంద్రుతి త. | 

ఏ త్రిఆఅ జాము జషిలత్లు చు కం బ్లోవోత్సివి తృోతో బ్వప్రాణ తచివాం చు ఇచను బతి కచ్చ. 

న ల యా ప. 
జీ ల్టొవోత్రి తి వల 

ను స్టంలాం ఇ బదీత్చిల ౯త్య బీబీ ఇమిత్యోత్ర (న ళాం గూల్పషత్వోళనూం వశ్చోదవింతా ఖ ₹ారి గూల్ఫక్ళత్య లోనం-ల వోత్యో య్ధాం త చళలం బాం త్ ఈర కీ జ జగద ఇభ ఇ ఇల ఇు-అపాం సో “ది ఇకో పారి (. దవత ర తన అటా తంల గలను ల తంట ము [సత నంటు. 
త గతోత్రోతో 

నోళం ల ద వ తృణన్నళ కిం వు తృజ్యన తజ దళత్యో ఇద ఆాన్నికం శా 6 త్యోలభంబ్గ వ. యాత ఫెళిఅళు అజ యి ఖాని | 



| ౪ 2 ళన క గలు ర్యోకి ఆ ఇయ్య తడల పిత్త తాబ తిర కవ్యంరా 9౨ ళటామళళ్ళితరబ్యున్సదీ కత్వళంబాబ్యం సంవ లట. 
(ల + గని శ్యజవాంట్లు న. య 

| న్యశా బ్బ శింాం దాని జయం త్విళలు భయా వ్యంగం 8 ఇంళతళ్తాం త్వ ఛే ంబ్రానుత్సిన్యషుట త వదళ్చభయయం లా ఏతేన తృర్యణావంకత్తుంని నొ 
సృవంబం సరంచలడ్ష్య ర రాంత్చళ్యత్రాు క తం భాం త్వర్య తివ్యు తోసి శభత్రళ రణ ఇచలిత జవం లవ ॥| 
| ఈ గాం నోవలు ఇూంస్తళ్యాం భష్టయలాంళు భీ ద త్రిళ క్ష గృవ్భాంన్ధి రాల బళ్ల ఫాంయాలళ్ళ తాతా త్వళ్యనీదంపాం త ప్యంఎ వాంచ క్వ షదపత్తో ఉట్టిభ స్తై 

జః 
'కత్తాశపి తతా శ్రీ జాంలాలం తేలు ఊచ ఖ్రైళ్ళళ్ర దా *రిహాపాయు ఛేయి6ాం ఆ లయాంభ్ధ్యాక లాం న 
తల, నర ర ననన డం 
నాం రా విత్యో జ్ఞొరాగభు ను ఖర్చోడ్సె౯ ఇ . శతజాంశ్ళలుంభుబద తలతో త జంఆలీతో తాళ త్సళ్యవి వయిలా౭ ళు జీ భత్తి ఇపోత్రన్ళైవ్యలంన . 
గ ఇతి శల తె శ్రాంత్ప శతి అఆ్రాథ ఇయిలక్ష్మ:ల్రవి శంకె ఇళ అ ఫూ అయాం జగ ప్రియాం జళ ఆ్రావెశ్రభపెవాం ప్రత త్త. 
పరం తనరు ప దత్తు బారత్తింయి ఇల వస ఏ తృషల ఖీ బర్రద్ కలగాం య౮0౦ ఫ్వీం ఉ్య్నతార్యజాంవప్ త్యోడ్దో ఇల్ల గ్రు కోరవం 
(ష్య పుల లు ఫాం వొతాంత్స రాల్యరు బత్తి శ్చ యనిన రుత *చ్చాఖ ఇ ఆశృవివ్యం ఇృళాం శృచ పఏణప్పరి అత్రజాంతోణు. వన న మా ౧ తి గాళ్ళంలూర భ్లంగార తప్తమ్సీం జ స యయ శల ము కోనా నందం టుయుంజాం. 
. ఫి 
ని అకార; షత అ జ్య పారి వళ | తనన దల తి లతో శల : బ్రింతో-రి ఇ నతాయింకూందితి ఇారిన? తోత్రు ది వ మూ మ ప. లక్ష శరమ! 2. 

| కంగోదడస్యతితెఎక్షలర్రుంయాంజిళష ౨. //. 

చక 



| 
న! 
1 

న్ ఛస్ర పారి బెరా య ఖళాలబ్ధాంహాం శ్ బ్రుంహోరి ఇఉళళ్ళల్రలమా-అలఖి ఇంంతకాం లాం జల త్స న అలమర ఉ రి ంటాంపి బలశ్షచి యాం గ 

అ షోల్తిత్ష్రలీ యో-లన్ట తిలులజ్ళాం భం ఇం వజళ్ళత్ర తెల క్ష కయిలంఅలత్షో త్ర (11 రికృళ్ణ తృపాంజళఆళవిపత 8*ల) 
త్రృళంతళ్ళా-ంత్థ పాం నళ త్పిలక్మ్యు తీ లుం అ తళ్య బ్ర లతో-౦ జళ6ల తరాఠ ఖం వాంల్లత్తో తయా 41ఆ?ఆర్వషా ఆట్రజృళతతు 

(| స ల్తత్ర్రయాన్వం బభాంళాలృ వ్నత్రిలాంభ ళో ల లూర్గరిళ్లాం వ్క తజ్గాం వి తృపాం వత షాం అత్తో కై నగనోతశార్చు బ్రులమోా భళాళ 
గన త్మితృపాం బదళతార్వ9ి శ్రుత తి $వత్రు లు జళతాలఐ తిశమూ- డ్టొక్తై లక్ష్ 3 తోకా ఎలో ఏతి తీతిబ్రీంమో-ం జ కత్చిలిప్రైకకుల 
| న ౨౦ తళంలి క్శట్రీ తీ తృ ౨9కఠు అతాా-లఖు భాంల ంత్రలో ౦ ఈత 0 లశ్ష్యస శ్రుత తాత నడ చేళారి లూకి వెటి ఫివ 1 ట్షమి త్యాఇ 1 : 
| అత్మ శీయి-6 1లక్ష్ర్రబ్రీ త తృతిల్వక భిలతారి జళవత్య* యువో బాల ఇఎ ద ఆ" క్రమి త్యో త అవోం లక్షుళు లో౭౦చాన 8 భబ్లఖ్రాంళ పి లిఅళ్ళత్రి | 
| ద వ రాయర ఇ క ుఇలుళ్యం కమం కా ల ఖాళి గలం వె బోఆవాం బత్యతఅ నం ఆత్రింమ- జక తాళ స్తితి కిం లూత్రుకుత్రూరిత్రజ |. 
షె గారయాూంత్రి చ్రైవతాంబ్భ యిరమాల వోర్థాం మ. వం భాలళ్లాం వాం దితి అస్గాది వోతోక్షాం వోలత్తో ఇంయ్టై వద్రు ఎళద్రు తీత శల్వషిం మ! 
| అభల్పళము తిట్రుఖ ర్ తం ఖ్లహ్లో 6 లిక్ష్ర యవూ6 ల వ్యోలిఖ ఇరం ర ఊర్ఫళళి జాం హమూరీలాదంంతాంం 1 లోభి తుం చో కోతి సవ్ర తోద తిభంగా వ్టె తిస్దె, .. | 
| ప మనం ళలతు త్రార్సజం ఆక్షోళ వెషతిఆశాలఐ లూం పాం గాభ ట్రీ తృయిట్రుకళళ వ కను ₹బ్రుళ రణ బ ఇక్కకలూం ౪ మితి శ క్రతాంజున్థిడ స్వా 
రెచుళురాం వి బోకళం గంత్వవికగాశాళ్ళ నల ల మాం యి ఆకృజాం శాం ఇళిబ్రీ క రయి వ్లట్ళుఐనిద్ధాం ల్ల జో అ శక్ర అత్వా 
'జీళ ఖట్రత్త జా క తాంస్టలు ఇని క్థో్ధంరూరి ఇర ₹లజ్యి నవి వ్యలుం భవం ల్పంసారిళ్ళి జళంటయృజబ్రైళళ శీవిళ అ ళ్ళ ఉంజాం ళ్ళవ ఘం వాం స్ఫోనిత్రి . 
'గాంవో+ల్ర కళల శూ ్యతీ*ీ వుల 9, హోళీ (ర వర ఇరస్సఅ శర్చబ కుల పారజంరం తర ము తజ ౯తోత్రల దార 0 ఈళ అభరు. 

క్ష భవయూం భీవ్సల త్యభు మ లి త్ర 



కఫ అర్ధాం?ం తఠత్రు తృుయదళు పజ బిళతోజం వత 
శ్రుతీ తృళ్ళంం న్ఫం ఇ) ₹6 భం జువ్చోం త్భోంతొరమాలబన్చో ఈ వి తిల్లాన; గారళాం బాగళ్ళృతె అ ఇళ్ళే తిశోశ్ర్రదభకాల జళయళాంనిళ భవం ఇా౭ కోట్లకే 
మలాపకారర్థంయాం చున వద్యానాల్య బు కోయలు బ్ర గు తరతోడంచ్యవిళ ళలత్య్యయుతి గాన 1ఆఈక్రోః 
|| న 

॥ శాఖాం శల తో శభ షం జాల 8 తౌర్చాల్రో సాం ఖ తళ తృలత। కొోవు క్ర శవాల మె అంక శర వకాస్త్రై న బి జాఅత్పతిళాం భి ] ఫ్ వలయం వ్ న్న 1. 

ల్ల తారని కంబ్రతిప్రి క ళలీదీరంంళశాం కణ తాంఅళళు *పు భది వా లాంఐ తృోజ్ఞః క్ర భళణ ఇం వళళ ఇషు బ తా త్పళ్యత్రా వాంజత్తి. 
'సఅళు కవలానిళ్షప్యం్థానాం అ ఇతాయ్యత్లం కవి ఆజుత్సుష్ళ 9 లాలళ్టు వాం ఐ0 భం భా కళ౨ జయంత శాంబ్ల క్చదినిళ్షం అతి తం త్చ 1 
శశాాళం త్య్ పెక్తలూరార ల ఆక్రబార త్రూ త్పళ్ళళ్ర దం త్విళపాంత్తు ఆ6 ఫు త౪బళ అ శదీ లం కజాం+ ర8ిత ౧వ భళ్ట్యక 

వం శ్ర్రైతృొజ్ళం బయట త బ్ర కఠ ణి ఇన్బల్లానం తలోక్షత ఏ త్యజ ఆాశ్వీ8 ౯౨ 7౭ జ్ఞరాన్టతి శత్రు త దళాల జ్ర త్భయోంళం తల 
న బరనభార జ్ఞ ద్రత ౩1 తత్రంచ౭ా త్పుళ్యణ ఏ3 అష్ట వి త్య ళల తా త్పోళ్ళఖ్రునం ఎవారిజ్ఞా? విన కత్రి తార్యయో కొ బీరరి తోయిర శ్రా కె౯బ్రజ ల 
| ౧౦ తలల జను తఎవతా త్ప కృళ్రడం జం జూం ఏవాత్రోడ జ బ్ర తీ ర+అ న ర త్రో ల్యత్రుభంంత్రలాం రధాత్సక్ళోల్రు పాం భతృబళ 
| వ హో గ్యేగల్రతి తిం తిళ్ళతోం వ్యం ఇఫాం ఫ్య కర్రి చ తికా్భ్ళ భయింంలిక్షైల య్కి బర్చళ్ళ త్వెలఅ ౪ వత్త జ జ్యణల్రి తీ త ₹క్య్వూ పాంఆఅలం వ్య 
| శరం తోరం త్త త్ర య ణేతాం ౧ దం ఫం రో 0౮౮ త్రి ఛళ్సొవి తది 8 కజ్షక్ళే త్రైంతి ర! గతల తువన్వం ఇ 
. విశ? తిజచితచిళ ఏన జ్యే? శ్వారి బృళ్ళళ్య ళన్లలం వివి వశ్యం భ జభ అంట్ ౨ శి రంత టంకాత్రతత శ్రోస్రదూ ఎచ్చందళ,. 

ఘే ఇల్ఫోళాగ కణం న షర ానితేగా  లనళదనరా సర టకం తకం ధరం కసి స్ | అడ్యో౯ ౨వ గద్రితిపత్తిళతఆ్రదంకోజి ఖతి వ నిభ ది ఇాంబి రతర యుత్యజ్ళ ళం తత్రుత్రి పంబ? 1. = నతో ప్రణ్యకటి న మ? త్రీ భు భూంఅ వ్యుం బరా బార్ఫవ్చ త్తి సృత్ర శాక ళణి య్యొువిబ్లాం జలత్ష ఈ తిలక శ బిళ్ళతా బ్బ అం షిజాంళ ల ళా స్వర 
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తే (ఇయళత్రో € కళ రాం త్సళి కన. తంత్రి నః లా స్రటాంజ్య రర్రు కంటి కరాం సాం దాని ళాంళ 
2 ఆర న స్ట జ్ ప ్ టా న సాల దు ల్ళళ్రువు భీం+వావాం ఇతి హో మం! న. | గ న షు న. న రాళ్ళిల్లూం జ్ కన్. | శవం... 

'తువశ్షోక తలహాంవ్యోం ల తుమ నూ కు స మ సంక బూ వాల 
'య్యూతోషతీ ళ్ళి వంతం తోత్రులూో ఇళతా? త్తల లువ మ త్రతాం?ల క్ష లత ంకోలీజళన తిలా అత్మశానాంలు ఇ. 
నిటు తత్ర త్ర వోవ్యోం ఇళయిలాం పల్సన్ వి ఈ పల ఫాంను వన్షాలప | కు ర శంక తి ఇర ఫఇతి శతం, 
నయా ంకోత్తిబె వోనీం సత్రిరలి శి 4 హై రగ య ం నయన తా. సల న్లల్లా రిపాంఠ ఎ వఇయంణవోం కంతోరుర్ధొంచికాంచ్ళళంయు. 3. 

వ్ర ర య౯౦ఐం కో త్పీలక్ష్మ గుంకూలం వలు అూరిగజ్లాం గొళ్యంతూం భుసబీ తవ లాం 
| లభురా త సం. ద రుత వదం ంఅ ర్య ట్రీంంండాజా స్టే 
/ నా త్రాందోల ఇ వెతిఊ త్తం జ ళలశలూలం లటాలబీ శీలం జలంవి చ్యజూంత్రియిం తివి తృణ? 
| ₹8 తితాణ్లాంనరూం జారి జ వచ ననంరం దళ ను సనరాత్తావునాలూల్ళ తె 0 ఆరవ త్రి 
'₹ఛం స్లాంణూర్లో త్యాకశ్తృళ్యనైరి కలరా అవ భబృత్సల తోం ఖల్పకరో ఇలియిల్య మి తిజ్రావంఎతిఎ వితిశఖ్లిలత్న ఎ వెళ్ళళ? 2వ ళప్రజంల 

తతలిత్ల చయూల బుభ్యశ్రీ తత్ర జి జాలా? 4 చియోం ఆక్యళ్య ననన న్ స్. 
వ్యోల ఇ ₹9 పం, త్రి షాఖకలో శ య్యాతాళాబం తలంళ్ళ ఇ ఈోక్యిప్రూ బలు వళి కాళ్ళ డోప్పు తకత్తార్యత వ్యం జ ళ జాల్వం ల 
| గాిఆశ్యక్ర రా్వబబ్రి ఆ జీ శీళాంకొణ 6 ప స. ఎంబ ఇమ్య నయా:అ[ం ఇరాిత్యళ్ళంత 



శే 

.. 

'తువత్యణంల జ్యా బాగం వ్యోం చి భు ఫాల్చకా శూర ఆవోళ్ళ కరతి లాం వోోఖలర0 రీతి జజ్ఞాఆు వల గషణరియాంట్రనతంయోదిబ్రశటళివ 
యు జ్యవా తీ అబ్గుం గోళ్ల ఖ్ తి 8౭ తృళ్ళం అుర్భ డ్డ ఇటుల కాం త్పళ్యల్తాను వలో నం టు. 1 
స్పష్ట జింల లుతీ తగాయోం ఇన్తో లితోత్సో కార ర పం ంంనూనంన (చంబాసర్వైలితిబ్గాంవ్య ళస్ణాన 
నబీ కళా కాభం రూర్చుతోళ శ్లో బ్రువాం భవార్వమాం త్య రోల (త్ర మివితితా త్పో లృథ్రూ ఈం ౫మి ఏి తుద? తోవీళ్యునం? కతిళచతి రృ ఎవోతో జా యోశోట్టై నతణి డ్ధాంరింా6 రాగం ఇన్టానీ ప్రవోం డ్టో ౯0 తం శి లక్ష్మ అతింం వ: త్రుకత్యో౭8 తత్రున్ల క్యశోవాంలితి 

 కరోకరం జి దారచూర ₹ంళిన్లుజయర ఇతిల్రుళృష్ణ ఇయ ఇరద త జా చళరా ఛం జకం తోం జక ౭ంవవ్థాదరమితిల్రళ్ళ 
హా త్వేర్రు కొోళకోణాం ద్యాణరి ₹ల ఎక్కి శోళళం బావోతీతి తళలూ-ంఏి ఆ లక్షలే 'జుజయిం భృశ కరోద్రుతశాళ్యనోలక్ష్మణ లాం. న స్టార నళ ద్రి పారిచ్యూంలులు జలు శ్ నే జయం వాఫ-ార నన తిం సో ఎఫ్రోఇార ౧కోఅ జాం శేంజ్లావాం వి త్రి లాంవో, || 
. క్రభాయిం? కృళ్రల్వత్యడ్గ తత్రులత్మ తత్స రోంసాంపంం గం దాది దార జలు 9తశతా్యృాబతి శతృ తాంవ్యూ భక ఐ నిళ్టిళఖ ఇ 
/ ప్న (ంశాకృుతా న, భజ శార్చభ శత్స ర్వా త్త బళ్ళ భలూం వ అ జాల్లు తమానోతిళలం. జొ? వ్యల్తభా వివో శక్తి త ళవృమి తత శక 
, (ది తృొధ్ఫశాత్భు జాం వచి క కాది త్యో దారి ఆ న స్టియిరఇళళుప్రూ ఓటు టీ క గ ఇభ్రుశో వ్యిళశ్తర్య్య ఉదంతం ఆదానోబీయిం ఇమి-ల సాం శ్వత్వ్యువ ఉష. 
| కనా ఇిశ్లం తతిళ్యా యయ, " * తిఅళ్ళల చ్యాత్వ్నాది ది దా తూంథ ంక్షై ఉఇగులం్పుత్వాని త్యజ్జణఆళ్ళుజ్తా గంళ్గాం న ్ట్ ఫార్సళు తీ త్రి శ్లోజ్రా్భ వదత్రిరి తిల్లాన; నవతి ఫితృొాత్రొ భళి తాం పాం త్ద్ర్భొం శ! యా+ జ్థాలస్రూల్వజ్చీత్రో లు జృత్సిళల | 
(మ్ న. వాం ద ₹0036 త్రొన్సడ్ర పీ క షక క్రి ల తో అపంకేక్ తి ఫం రోట్తుప్తా ఇ ఆంల8 వృతో ళ్ళక్షైతినజ్యబ్గాం తూం లోత్రత శం జ్య షన్సోత్యో 
ర న రన న న 
| చసత ఆహం ఫంతక్ష్మై న ఇతిత్సాన శ శరా వి ₹0 బలియి తీతృత్రాళ్లా తుల్రుయయోం గారా శ్రేత్ర శక్ర లంవి శ్యఖ పైన తగ. టం గ . 
.. . 

న! .. 
య. 
. 
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ళ్ళు 
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, 



| గారళ్ళతో ల్ఫ ప్యోం ఎవోం జాం లాం కశ్తోక త్వత్ర బియ20 తీ రార్సశ్షారి ఖ ౧కు అలల తాం జీన వోళాళ్ళయమాక భసాళ్ళుత త్రైత అ౫6 ₹0ంట్రుక్య తజ ( గ్ త్స త్తి తఇమోం జ్యృలళనోఖి జాం త్రు-ఆల్క న్ జ బిగోద్భఎవఅ జీ య. య | 2 ప సెర్చి బగ్భర్భో త్రఐ రాష రికో వదా జ్ఞనలమోంర కలత షగబ రలయాం+దరళ్త ర వుళ్ళ్చయ, జం దం ళం చాయలో (అతనా మున లాం రం కయ రు ర తరాల భగళళ్యం తలం కల టం లం ుయ 
| తురగ ర న తం తత్తు లక్ష ధీ లాబత్రుళ వ గాయ్యం గాంనస త్రై భక్ కొ ₹ ౮ భాళవాం తు అ ఫిబోండ్రు తృయిల వూలత్రో శః కోడ్టాకోత్సత్రుళ, 'నంవ్యాట నా ననన కుటు లగా యాం వత చ ఫ్ నూయళయతతార్భ కాంతా జ భయటక ల మ | తెలత్ర్య యొంబీ ఇ పుచ్చి్ర? జనోతత్సోత్ర దంరళా తూ వినం ఫత్ళ తాల శతీంతఈ లతోంపొ-ల లాం భయా ళు త్రు లమ కళ్ళం"! 5తి ఇఇ వో-ఆి జాగంతాాం9 వభాం నూం రాన ఇ త్న గ్యరయాం రో బిల శ థాంత్రి ల్పక్స్ శంఖ ౦ దృిళషాల క్రో జోళ్ళయిలంమాల ఇం ఉఅనైసజీ జ్యా | సతోజ్ధాం బ ద్వోత అంశ్చిచి క రో త్సోశోకై ఇ్ర్ రూం గ్జాంన ఇవ్వు టి భి వో తత్వ ౨ శ్ళివ్లిఖు టె లత్రో గాంయిఆాం వుస్ఫిజి దత్తో టఅుతో, రార చళ (౧రోత్సో విచ్చిన్లివ్చు ఫి లక్ష్య గయల ఆం త్చోల్ఫిర్రాం నం ఇ తానో ఎ వోరంనోతీ తార్యచా్మా ఖా రృోత్వ ఇష శా తొళత్వాచి లోటని ద్ధ్యాళ్య ₹ | తాపం వవద్ధాం తం 3 వోకాల్య త్యచత్ల ఫం దాళత్ప వని? 4 సెంకె లక్ష ౧ లురా వ్యు నీవీ త్ర, వి జ్చి రృ త్రాం శోకో? న = ॥ 

దంత రట? చి గరులుం శ రానా? దోడంఎ తత్వం వి తృత్రువి౭గమళా ఐల వష్షలై వ ళ్తబ జాం లృుత్యాద లో జ్ఞాత (| ప సంలెవి తింవాంంకూంబ 6 గ౮లగంంవ ద్యృయిం సళ్ళ బీటగక శ్ర క్షం ధబ్య జృన్సోక్సి గట్రా మం తక తోళ్ల క్ట... (ఫ్ర పొవయిం స్యరపాం పం కన రోళతి తం ఈం 29 తశషంం జృతత్వ మవ వీల పా బెళఅళుబాజవరుంలామొత్యోక్యయల. | గ వభ వం స్రాంఖం న వత్త్రాతోళ్య్ళ? లీ భల త్వాళళి రాం ఇం ౦ క్ష తార్ప త్ పూల ల్చోం వాంచన్భుం లొనె భృ సృ ఘం వ్యంషాం ఖం నో కృత తృభ న ధం... 
ల హు వార్చ తోత్రో శ్లోజ్త; ఎవోంబీచతీతృత్రు బ్లాంతారవా ౯౨న స్రిలక్ష య 9 దాలా్వళాళ్ళ త్వి వశం కళత్విష్నత్య 

శ 
1 | జ్ఞ 

ఖా. 

త్రవింశనుణవిళవు ఇ. 
,. 





మ 

నూ ఇం 
ల్సి? 

ఈ త్వాం ఈత స్యుత్రలు శాంతి న తిల్రుకం ఇానిషతితి బళ్ళ! 
_ తై వాంచ్యావి ఆఐంచ్సోంతతో ౯ ల-౪భ్బాళి త్స ర లాళాలం తవు కార్య తచ్చ 

. చ్రూాళ్ళ్వ జాల త్పు వత్త, 

శొత్పెళవూంల్పో తార్వక్ష్మి వీ; గ్రాంతోం శీ వోంళత 
ర్చత్వోక్షి బళ వం న తాం వోమ్మలు న. శ్యోత్తోంవోదు ఖ 

జుడ్షిశృ త్విబఎ చజాంఆఅుళం గా 

యాట అ 

వోంరోం-6 బ౦ిశ్రి అచాంద౨ఎారి క! 
తారతఅోళ న చ టల తా న గె 

పటే నన వ! వ పం. స్తా టట రను అ ఇతోశాు 
ల ర మ చో 

రన న ల్ 
ఇభృలులళతి వార? న, 

చు2ంమోరి జక ₹వరంశ్వప క్ రి ఇ్రోవెల్స జూం క పళ ప శాలల గార 

శవా సరవా తిన బ్యా జఖ బళ్ళ సలా న శాం ర్ 
. టక కూ. సం ఇళ్ళ మై తహ 

క్ట జాళఅతాఖళ్ళలుల; . వా వం షమ 
| జాండ ₹0 స బత ల శాంబ్బంయోం జా వి జయిరత! -లఅజార లారంతో నట 

గొర్రు జళత్రి లత జ్యోయాం భృఎకజాంఅ శీంళ్లా పళ 

అుజ్య్బెక 

ర. 1 బెలూం తృ 

గల కం స్ట సళస పం 

ఇ్ఫిచ్చోంన్ల్లో గే, 'అ . మ్స పాణి ఇటో స 

వ్రిళనో, శ నష్ధప్యరకీగ 

టా త్ 

మ. ల 

వాంత 

మా 
క్ యట 

ంతోత్రో మ త 

య. ఖు య మ నా 



జ నబీ మయ 8 మ బీ రాంద్సం క్రూలళ్ళ అంటట రాట గుత్త ళ ఇంకు ళో య.  కతిఆచిణా 9 ల్ని నోళ్ళ ర్త్ళ్యూం పె ర ఈత 
| వార గ్రతోయాం+ ౩ కృ త మూంత్రోవాం చో జ త్పిఖె ఇట ఉళకూం రృ కోల్ళజంజ పం. 
| యమెఖ్టాం న కా ికరో ఆస బా ప ంళకంటానా భస్తోనీ నో 
తరణా క్రై ఇవిదుయ- ౫ వో ఈ ఇ్లుం శైవ మై త్రం గభ్చాతీ౩ చిల్లర ౯కచి ఎడ్ర ట్ర లవాంచ్చువోళితుళ .. 

| వంచాళంయ్రయలాలంకాంము పేత్వ్యోఫాం దు తరర బైల భుంధు జ తి పశ్స్చళత ఇ తత్యత్రైనలటై నుఫిం లలన లం కర్యుత్త,. 
త బు పకా తతో జ్! అళంలోల్యేమే వత్త వాం ల్చ శాత ఎత్చళ్యత। నృత్సలవ ల ళాల క్ ౨ కయైాంజంం న చ్ళలా లుఅతాన తాం చలనం తా నాం. | క్ మ నే టు. మ. గచ మంచ ు. ౦హెవ ఇవ! 
న. వ మ్రటక్యతా జత య దళం కులం కాాబత్యోసదునా వ. || జి చ జాం భజ తి ఇజారత ] శ్రాంల మ్హ్బ్రళ్ళి (సావి త్ ॥ 
(లా ంవుంఖ ప నరు. న. మ య నతని 
మోజు ట్ర భశ్రంం పోష ౪ త్యో బప జాం జ య₹ ఆ ర్యా గ్టత్యోతా తా ఇంతగ రోంతో 
బలం లాం వం భరితృిక రణల్య౨ నష్ట దంతకళ న! త్త న. ప. 
6 డ్భాడ లో ఆళ్ళవి శ్రిజ్యాక్తు ద్యాలయులళ సం ఇ న. 
లా! జం ౧౨౦ తోబా షత ఫేం 



|| రవోపాంచూరం ళం దక ఆ గషవాని బృ తృలమోం:త్రాయట్రు త్భలతంళణలం జ్యసువ్ర తృృత్తి విత్తికబతెళకల్స్పళాం తి ళపూం త్త జా లత్తోస్ట్ర వ 
రచనను నయనాల ఈ లూ వనికు అం నాయనాలలుల లవి తిత్రంచ అలం పతన శెకాలతాం వివబృప్పత్తు బ్రవ |.. 

మ స త్తోల్వా్యా పి వ్సాబాలళళ లుం బోతోవాల్స బై ల లాం వారి పి జీత జాం బ్రుంపోలరి ఇరజే తృ సం ఖ్లోవాం తామై క్హ్రావాం వంంత్యోట్నంళతు |. 
గన. | ప తృతాాజాం యై ఉళపొ గతంల త్ప ప్పి పూ క్వ జాల త్చోళ్ళల్చద్తూ తాళం తఅు భీవాలవి శి వ్యు తజ్టాద్రురదాం ఇం త 

౨తాంట్ర లోల టు టు. తిం వాం భభ తారోఫాం నూజ ఇబ ల / ణఅృవుళి భవ క 

| లశ ఇస్ అశ్రలం బోల్బతి, బ్లు శ్రూత్తుంతొన బం ఇవా జనప ఇం భాద హం! న లం 

శ 

. ఖ్ 

ఇ3విశిదేర్దిన్లి ట్ర మితి ఆసాలతుళాంబ్ల యంలద్సి డల్లిశ్ళ తం వ్యు దభ వి బిందు యమా ళ్ళు మళ ళా తీళత్తుంాంళు వ్రత్సత్తి * జం అళ్ళళాతిల 
'కిదర్లభుల్చి త్రితాల్స భాం ఈల కని + గ ళం ల్లైశివ్ష్రు లా లల్లి తి ల క త్వవీ రల్మకల ౯౭వ తృభ్యఅప్రూ పషతిల వ. క్ట 
తళ్యతళ్త య మలం వ తైల బ టా యక వా చృళ్తూ కరు కార పం ధాన తో బాల వాబృళలతుతరృత్తవల దతం కలకం 
| జాత ళిత్తో స్య లారి జైత్ర (హలళ్ళ కాల తొనహత్తో వం గళకాళ ల ళత్వో శ్యం ంర్గా వాం శై త్య లాళ్చప త్య 9౭ ళ్ళ రి బన ఖం పాంన్యజారియిలి భ్రుబె క్త | 
| త్స ఇ రెవాక్స భారి వై శి వ్గోన్చ్ అపాం వార్చి బాలభ ఖీ వలం త ఇత్త్రల్థాల ల నా ఇన తార తిత్య్యా్యభీలమొ-ఐ ఇంకత్యోళం ఇ్లానోబిపో.| 

వష తృోత జ్ఞ త తార్భదాంవోబిత్యా వలు ౨ ఐక్రఎ వజ ర ఫాన్రళ్ళంతాలగవ్యో వని దెం అంమోం కోక్యవోన్టి ాలఅత్బోం తలల కదృవ్యుబ | 
'సొళ్చిణంఆఅత్రువి ఇవ్వ భం భతఎవో! ఫు ఫాం జల, వో జ్యలుజ్ళలల ల త౭ఫకొన పాం జాంగళ్ళ జాం అల్చాత్టు న్యోవోని దంల బుజ్చోతి సాం జారకళ్ళ అర 

తత్త ఇదబ్స సా సన షవి వ గ ౨ గక వ రై పాధన్యూత న, త్త! క వ గ క్యరితం ఇరూ ర్థాంళు వజ న. 





| సి స 

తర రబ్రీజాశల్లం| 

| జల. 

తొద్దెక్లోలు తంలత్వఇ కార్చ వాం 1అరు బాం రోసు భ్యు ట్ర వ్ దం ఉ బహ్య్యాత్షోభంభతో జ వ య. 
ర యి య. త షన. త్రువ్ఫి సనన. 

ఈ 

క తా 

కా నననవువలుకవయనాిమపంచవన్ 

కాసాను వ. ము కనరాని నానా 

గ్త్ క క? 

మన వస్తా తి అత్తత ఆపషత ఏ గోస్ట్ లత లం గ్రా స . కృత్యోయెతి వంగ శ్య్ తదా ఆత్ర | 

సమువషువా లమ కపువపు 

నో క్ య భి భ్ధామీ న పంత న్స జ త స పాం ల స కాన అని సల్ఫఆకం స ళ్య య శోలెలజు వ. | 
| వ. టట క బృ త్తం కృత నృోవోవోన నన. స్త త త్య త్రివ జతి 

రే కృ పాంఠనద్ల జి శ 1... 
1 గి నోరు బ్యశో క్రిగ్రావంథ 

రార వృవచోర ఫాయ్యలు శతి బ్రాం చంక తార్తభుదున్ల తిం తి. 

న శ్వాక్టివో చ న్లర్రుతి పాం విం గరం కన క పతి పాం ౯ 

న్ ల నై జం ల లు క ఆ తం. న్ 
తం వలేళను తడ వు బ్యవనోం భోజ రత్తణ క భత పర్ ష్ ఇ 

శం సైళ్యత: ఖ్ బీజ ఫ్య వృ లది ళర న నళ ల శ్యశస్తి వలర్హు త్రై బూరోతీ తత్ర శతో కళవవి వోళోల్నేత్తు త్రం ఏ 
వం! క ననన ల తం లట సే స 
యం. తుళ్ళి జ వాత త్య సిక క చి-ంయోు జాం దూం రృఎిచిష్లైయార జ్య ననే 
,గొఇయాత్ర్రు పార శార్భత్ర్ర ల న. ఠరహంచ్యాత్తో జృర్తవి ఇ క్షం వోతోద్యక్షనాల్స భసృద్యా ర్యా ల్లకంబం క న ఎల్ 

బల్ వ. ( . 

రి 1 | 

క త్రో వ వ . స్ వార న య. లఖారడత్రి బళ్ళ గ్గ! 

లత్త్వ? బా తి అఖార్భతో ఫల్సాబిరారిన్షత్న ౨ శి భ్రవాంచోతోత్చవు వో ఫిలూం విం తి ఇబ న డిఅ ఆట్సతో'శృంరు త్తో. సవ 
గ . వ. గల్మ తృబ్ధాగ్యవు ఖూళ్ళి దారంతా ద్గొక న. నంళో వ. _ సళ? . 

క్రైబీక్యతానత్రయిలలాఖ 
తాం జాంచవాం ఇార్బృత ఖీ దో రియిం త్న సనన వార్పవోఇి రనోక్ష కరూం య ర పత ల! 

ఖై; జ ఉ విచ్చి త్రుటి పాం లవ వార... 

య్రాంవక తో డ్ధారమోల్త క్యం శో క్రై ట్రుడోంం నారుశలో త్రం బీ నంాంళకొం వ్ల షే వాం జ్యూ వ సం ల! ల . 
శొస్య్చాలిత్త. 



| మదా దన రో త్త రోళ్షత్ళ ఉం పె గక తోళత్చగాత్చో కో క్షత యోంచాం అచ గావ భ్యంత్రదాంతళ కలు వ్వత్రి దాయక తృ కళ్ళ చ్ ంభ్పతితి. మ తనన న నా. కృ ళుమా్చాశికత్చో౯త్సో త్వ జ ల్మీత్పోత్స శం ద్చఅపో క కడోల్మ ఇరింం? ర తీ త వ్య తృలూాంభుచ్చా భళం హే మ 
(లి తం తోం ౮% ఇెశవిచ్య కరం శం జీ త షంనృ చే పాం జోయి ంశజ్య 
॥ ౧౮౮ తతోలాళ్ళ క్రూర గ్గ గ్త్షం న్స్ త్వద్య?; అతోవ్రతిర గాం యో్త్ శవ భార ఇం కటాంలి వ్ళు జోఇరో-ం రై శసృన్తోకి లక్షణం గ్గ 

'దైర్షపాళా దంత ని తగ; ర్యత్భోయి తార్ధతున కోళ్ళు ౧0: కృ శతి వ్య తృంాంభునాంశలబేలా ఐ త్యళ్ళిణ వాభళ్తో షరళ్ళ్ల న్నీతిఅభు వారాఖి త వళ్ళో ా  రన అలర విం భర కక ఇత్చోడ్డు ఆ ళత్వోళ్ళబ్రం ఏతి ళు శాంళ్ళితవి ల్లళ్ల్సో బాం బతిం్వక్రఐ ౨కు కన 
( వ ఖం. సకల తిర ధం ళదాత వాాఖా లవ తశం ఎకో అంబ్రాం షప ఈం తు సాద్య పాం తి వాాపాం లోళ, 
| డే రే స ఠ్శ నీవో న్ఫో తృలండో-లభునాల ఇీళ్ళణ్ధులు౯ాలి ౨ ఇష్టా క్ష లక్ష్మా న ఇప్పి తి్రువాశి యి. సై ఎలవి బక్తి రట్ళవి న ఫా దంళ యా అళ్ళ ౨ ఖ్లో శృుడ్డణత్ష్రా కుశా ఛితోవి ల్జా సదా నిం శె గ్రా చార్యిశవానోం కోళ్ళ , భూరి ఇష్టూ తు తాళ్ళచ్తారి అ గాన్యతో ఫాబ్యభు కూంల వాల్యపాక 3 ల జల మలా ఇాళ ౧ల్టా వాం శ్మవ్చ త్యోల తళకల్చ ₹న9 హైాంచయఅళావాంళిత. | త్ర రి క్ర ౨9 శ త్నత్రఅళ్ళ లి గిత్ఫో భవా వ్యతి త్రుభ శనియిత్తుం ఆశా ఛషిలత్షో ళు శీలం ప. . (గం తొ్ర్ళు దూటృళి క్య శ్ర తృంంల యయోం ర్ క్లతిలత్ష శీ త్రిషుం లాపష్టలంం 16౫౦ జారలాం భీ స్తో సృభ్రి నో లలంా వో లీగా తి త్రా్య్యాచ్లాం యాది బ్రోజ్తను స ఫ్ ల మ క తా 1 70తో ళుతునుబి శక) వత ఇత ౧ 
ధి ఛరెరిల్రాల లర్ష ఇరర9ు తొర్ళాశ్లం రాత్ర ౦౪౦ రన్జశ్రయ్యు ఎవవ, తృ ఎవత్తు టలు ల పళ తత్తూతి భం ఎం [1  సకాకత తప్పకాంవన దదతలుం ఈం దల రం ము రు దనక ల రక టల చ రుతథతి:ంటంజత్ల 
గ శ్లీత? కర్యత్వోత్పావోాం ద్ధాళ్ళలపం తతతోత్ర శి క్ 

ఇల రనయిన నాం జో౯ాం ళం వంతు సు శాంళ? త్యజర, న! 
ఇత్యేక్షలల 

. 

కరత ఇంాం జ స్యృవి 
యో న వా గతా య్ ర్యాంకు వ. 

టం లిశ్లంంంరూం.. 2- “--వబిజ్రీ శ్రశాళ?కో కో ర్యత్పత్వ్రలాళకి త్ఫోబే (99 త్పితిపుల్లో స్ట్రీనిత్యలవ ; అ సాసశిక ఫతృంక ల 



తతంత్రజాశాబ్డం! న లం ల ము అ న తస 

న న ప్రత్య బయం జ్యం'అ ఫాం డా తోం వంక కోశ తృళ్ళత్యంతోకఅన శా శళ శతళకవం | క 
'ఖత్ఫత్రుక కృణ ఇ తిలత్యు తి ఘా త్రై ౯౦౮౪ రతంత్రోవ ౧౨ మ తిప్రావమితి( ర ౨. 
గష్ట్వైవ సం భి 430 బృతింయాంసత్చ త య్య్యానెతి లృ తయిాళ్చలకం ఆ ఫాంట్లు త్వ తం చక తంతై బతతాళ్ళిణ్తక కంకకేతు  వృివన్ర( |. 
తృ వై 

ల 

న వంగో వర తలా వో; ఎతతూయ త్వా దా౭గిపాం ఈతూంఫా త్రై  ఎఖ్భాలంపాం చి వతిల్రళఫాల్స తళ తృ వర్ష యో ఇళ్ళు తృషళత్రో ప త్ 
వస్ గ్ తతర టుయంచ్నా లద. లంత నలం మున. 
కం | 

గ 

[స 
త్ లఘూాాద జాం త్రము ఫో కట్ళాం యాహిం నలి భీ ;యావ్యుయో క అంత్య తార్ప? షాన్టళ్హ సై వోత్తోగీ ఇన్ధయాళ్యాం ఓ కోళంక్ళ క్ర. 

(మో ఇివోభత్తి మ. య టమ టాంిల్ప పకా నే యళ్థా ఘం ముం 
బై జనం ళల తిను కతి శ్రోత్ర 21 ఇస్ర తుంపర ఇ ఇతృజాసా భు త్వెతార తృ? కళ్ళు దృత్రల్సళె ద్వితి తార సాం ఖు, కాం తోంచ్చన్హ్రీ త్తి కో 
త్స్జ్డ క సతత ₹ని పంతం తత్రో? జ్యా వింయో-ం ఇబబ్బ త్రయారృదూా ఆ హం జ్ఞుత్యోప్రూ చ్ల్యాణు ౨ జ రృమిత్యాచా ఆ 
సస్పవళ్చమి తృటబ్రుభ శృతళతూా ఫెతార్యథి భా? ఇష్ట ణన జగం తో బాంచో? ద్య్యాణలతం గెల్వి తింయ్టైన్స వ సాం ల్యం,ంతువ్యక్రీతిళళన్యావిప.. 

పడ గలము తృడల ఇ త్యంయోం చత తవృత ర్ళషయల తశ వ్యయ, తు షక రూం సతతం 
'గకలోొ వ తృ తాకాగాం భత ల వాచి శాంపద కంకణ మిం థ్య్రోత్చో ఈ లుహా౭న్భవాల ఇ్గోనో త్రి జ్యస్థ్రవాం ఇ్ఞనతీ తి వి క ల్పన్సత్రెలంకు బ్లా 
'దవ్తైళభళ టి : తగిన బి వోదత్త న్తుళటి: కత్గవ్యర్న తి ఇ భంతుత బా సం గదాతియణళత్చనరళృయాం:ళ్ళతిధిసాంత్రాం ద ౨తట్టింణ్లా 
యో రోం తోజాంవి శి షి దొఇవ్యెద్ధో యా ? వద వ్యిబ్ధాం న్గ్యాషు జన్మను ల భత్వవు తు శాన్స్వయా భబ్చితి చో తృతింో ఇ;షిద్యనుళై.. 

తృ వైపతి భా వో? ఇాన్లబతి శత్చకిక కాత ళృత్రీ తళ యు ఇళ తృగళక్య జృమార్యచె కర్షత్సత్చయె-లజ్యంగగం జృర్షీవివాతాంచిళత్తణాల 



భణ ను శత్సెవెతి వ కల్పని జాాళం వృజాం గార్యణతి కుళ్ళ వ 5 ౪ కుత రాంర యర లేళ నే కృషనాళి అవా. 

| తీ తళ ంఇటురూల్లతేం లోన జం క త్ర్రోంతోం గెర్భతింానానజి త్యోగ్లే?ం సరం కక్తర్, కతన టాత్రీటిం పంప 

పరమత దందాకు రంల జోతీతి గల వో వయం సందు రతి. 
సస్య ణరి తగన ద నిజ్తాళనితి జాన దకత్య? భర్ష ంం: మ. పంగ రమ ల సాం భు తృజ్యాదళం య. 
'"కావృలుల? ఎడ్ర ఆల జ్ఞకత్చ ణమత్యషంన్చ త్రి తజ్యతచు కృ తా్యాలాంలకంజకైన్స్ న! త్య న న సన చళ్ళు అ తుడభతఎదళ ముం న 
1 న న 7 కస్తైళళ లింకు. 
. నడక ళారస్తా బృ తో ఇతా్య్యభుంతలార భ్ఞాళీళు రోత్చక కోళ్ల చం ఇ న న. గటత్వంాంట్ళి ₹ంత్యృడాంత్భకి 
క. ఏవి గాం శన ంవశ్చశం తృతింతృని దా? త మ. ల. | 
 'మితిశశ్ళయిుళ్నా సల ప్యతృజ్ఞు ల త్రో త్రంటోళ్యి సణదత్తికతృల క ఈ “ శ్రుతియ్ఫు తృగకృతింయోర్భవ సత్షిక్ళో ఇం కత? క్రై 

ర. న న శ్రేయా్సవి ఇాంయిం క త్వీళ డీ షదకత్వ 
య తా వ్యభ్ర్భ? ష్య ద్ర వయులి శైనత్భో తియోల్ళు అంకం జ్లాద దత్త ష్య డ్యెత వి జాంశము జ్య అవత్తి న జాం'మి తొర్భళ్లో ॥. మనత ౦కోక దళ వ్యా? చృిబ్టముణి పవత చ వ. న తస. స మొత్ఫజ్ఞాన వా న పు. పకన న ్రతనంటంట. 

1. 

న 

కణ పానాజం చనల పనతనితకిటంవిషతకటబతమానకతాచం నప 

వలు రవి దా ళం ల భోం సనారి శాంత శీషనచాధాం ఇ త ళ్ళు వివిజర్షత్సత్రు ఆ భం దళృక్కిను 4 త్ . కే. షః తృకత్య? " భజ ఇళ 

నై కోంకాగో కడం కళ ౯తాళ్వచె యోం కద? ర 
(న సోంకో ఇల్యక్రణతితణతివిళల్నవి జాంయి ఫఆఅభు భగ ట్స తర్యఖంంత తరలి భూంజ్రీఖ్ళ వ. | న సం 
తృ తి యోాయయాళ్ళోఫ్యాజ్డు త్వ జ్ఞ స కాం వ్యష్హీతో శి శ్మివ్యత్హ్య తృ హ్నట నడు ద వీర వి ళల్చవి ద్రాళంవృష్ళి ట్. తోఇతిెశ్యబ, 

| _తతిలళడు: బీకేశ్యాళక బ్రో కాక్షుషంంకప్పుటక్షంగా యూర భ్యకం ఆ౮ఆవళ తిట్ల వితిళ కలో గిక్షముచై 

ఇ ౦మొ-ఆజొళంంచోం వ పొల్లు *. | 



కతా కెత్యసలృుని రైక సన కగఇ వ నన్నా హి త బా ళుత ళ్ళ షం స. 
అ న భరస నన వ్ తి ౯ క వవ ర్రి లాటీ నా వ్య. 

ల ఐం షి తా జ్భ వాళ్ళ; సం ఖంబ్ళో కసం సై న న వగ. తత్రితజ 4 వా ళ్సతృ తమిళ శృజావిత్య 
జ తోడు వ్రంళలం కతి జా ఈళజ న్యూ బ్రతి సృషిజ్య ల. న టముడ వట హరన సక 0. 

త య డం మయన్ ర ఇంట షనంవ టు టు ఇ మ న... బవ్వేభుళ్ళనాము స దద్గం? త కై తృల్లిసృమోలృనిక్నష్షీ తో న్ షే... 

ప్ ప. [నరనరం భయ | 
షన న వ దళ్చకి సుతా ్ధ్ 

యూ ం కత్ప్రభక ర్లోతృతెంారృషి వష తీ: తక పం. నే గంఛ్చవి సా జిఖఐి ందిటైల త్షభష్యలారం తలవపాంనం 8 చితి వల్తత్హ శ్రి 

| త్యం వటం లళరా యా నాత ఖృయి;వి దమం తిక టర య 
౨ గయరాంభావాల పాం రాంళు లు (బి1 
బతి అరాళ్ళతాశ్వలక్ష ణిఅనో న ్రి షా వూ! న వ. న గారా సతినే | న. 

ఆ న్లో బ్య న 

కకక జి భంననాాష్రకనలిసుపసాచునాలపాటుకిడమకర్గాయివన.మవ్తనపాడననా న. చావకసాడకాదతాననాంతా.. పతనాలు డక 

స్ట తప్పంమోం చట గ క్రీళఫాబ్టుం త నోటే మ శశ ను 







యీ 

లంత ౨త్తిద్యణ ] 
న ఇ్లాళ్ళి 2 

కం నన 'సషంభగలతి అంచ వమై/ న. ల టీ. 
జోత్రిలనో లతే ఏ దూరం ళయిత్యోత్ర? త్రిలినోళళ ఇంజ్యలి ల యి ఇత్యత్రిక శం. 

స్టో న గ్ ఈతాషతు నవోఇ8ి ఉ జాత్వష ౯ చడం ళాక్త 

స్ న్ [న త్రవాంచ్హోల్మి నన సమం? న త్స క్రైెలత్వోజ్ఞాం వొష్ట్తషిఅల్లారివీ వత్రి లాం 8. 

వాల్వ్ ఈ నతి పం వ న ర నాళ్ళు జన వం జాలలళ్ళ త్యంలి అలి జంతిల్ల కళ ( ఖం లన టకా ్ 
న్ా ష్తిళ ళీ కవోత్ర ష్ మ కళ లతాం లలు (భు శార ల తయయాలశ్ల కళ 'యుకాంవోఖాం వ. మ. . 

న వాలే పెన ళల కాంచన నత త్వం ఏ శళ్తతాం శంబంట్య( నాల ఇత," 

శ ని సబ్తిచైత్ర తవం బరార జ్ధం తవంధాఖం ₹ం తీ వృత్రా గ్రోయినిత్వల ర న్ టు! 
| ఇ ర్వుషం తభ ఫంఘోజ నాన్నెవో స్తం హ హ్ శ్ర శభుళంనూాం బానఇ్యారి త్వభ; ఇం ళలు( ఇతె న . గొాంయోది, సాకళ్తా భెట్ళె 

'ఫాబ్యత్రిలురీతోల్షతి? యిలంమోభ లంగా య  నన్ష[్రు బ్రుజాళత్రద్యోలంబ తవ ఫీష్సకాంన 
.  భరఖలట్సి ళా నార న చరం భం లద వ్చోర్తి న కా తత్వం ఎక ల చంచ కై గొట్ట 
లన్ ఫచాకవ్గిబీ తాం త్రుత్యోఏ ఇఫ్థైత్ర స్తం డు లండవోతి మైశ్రాళాం వ 
జోల ఇత్యోత్రి వన్చిత్రః టలు నచ్చోతె న భి సం 
బ్ ళపాం సళ్ళకు న వాల్యూ ళ వలా 



| 'ఖగనినిష త అళ్యలుం యక్షా భు జీ కోపు ఖళాం తో బగాభ్రు కాలకళగంవూం భ ౯ వికి ఛశశాష్యలు మెచ్చి షా వ గము' “క్ష త్రవి వ్ న లా విభా గాం పాగ్రాళ్టు మైన కళా నాం ల  అపలమలా భతాళ ధా కంళతరస్థాం నర జర సత్రం బీ అ ఖర్యత్రయలతాఖంబంచళయ చయల కృిలతింం క్యు బచన్? ౧పౌంల ఇ బాంత్రి రక్ష భం ల బిభల కళంకం జాం వంప తివ్ఫుత్స తృం త సావతోజం ఫాఆణ ల భం ఇ్గొనాం శ్రహాంనో ఆలు వూర్స ఇళ నృత బా సె ర డన ల ని వట్ట భవాంల్డు యేం జృద్మద్రతి ఇార్టళ్లాం త్తంళ ఇంం్రివర్యచ్భతఆ ఇ్యా భవళ్ళ. 'నొతృళ్యాతోప్పిత్రువీ ద జాత్సేయాంతాల్సు కో నట్ వోర్షతి ప్చాశ్రంయ జ దాహంళ్రక శంల్లు యాల ది౭ాంజ్చుశోన మ ఇబర్భబుఈజ _ 
_ శత్ప్సిళటింతుర్రాంయార అవక శ్రార్చత టట [ ₹్రొషతృతాంవితదాం కశ్చి: అబ వం వ రోత తృ్యజ్రూబి శ్వారిపాంలక్భతి వ్ తొ భంబంచిళపాంక న శ్ర ఆశ్సృరిమోంబిీ బీత్సి, ఆ పార్ళుచాచ తొాళా౯ త్స నిరాం బట్రిళం కళ్ల బ్ర త్య నాతి చి త్రఇతృత్రవుత్యోయోూం వ. 
సనం భశ ఫాం వలం తిలవల ఇతాంళవోళిభ క తలటకూంల ళృ తిల త్పథం అం్యంవాి ఈ్రుతిలతో నస తారకం పాంళాళ జ్యంవోభ్యమోంచాంభ్ల వాతి ల శ్రయుతాంధ ంఖండ్లాంనో ఇర ట్రుత్తింతోంష త్రాంళ3 ఇ9వోమె-ంద్చిల నీ ఇ పం కనోత్భభ వోతతి ద్రళం గాంత్ళవోజ తృోత్రసాంతాంాళ 
[ఏం ₹ రం భూ క్స్రత్రు ఇితొ్పచాల్స. తాం గోగబ్రజాళ జ కాంబ్లే -రౌం దంల దంతం? రిచిల్భత్రఖ రృళ్ళ తుద సతి; రర లుత్స కప్పుషకాత కళల || సనక ళత భయం లలత వాతుతృళట[ నాలవం ర నత పత. వ! తా బ్రుతా్ఫాళతా పంతు త్త, కల్సళాం బాం భాం్రతళ్ళు జాం 7౨ ర్రి శాల కద ఆశ్రంగు స్రత్వముంవోళ్ళకమతి లు! ' తోం త్ర్రాళ్ళట్రు యాంత్తుఫ రై జార్బలాం విల ఫాం న ప్రైే జ్ఞారపాం ఆపిచార్పఫం బోవాశ్ర వ శ్చ తుస్పరోళాంలాత్ర కార్చు డ్రంత్ర జ్ రోల్పళాంత్ర ల్లా త్రిర్టీ ౪౦ ₹౦త్రి తృత్రచు తొందర ఆ్రకఖ అలు భు చం తి అష్టా లయాబ్ళ ఓల తిశాం ఖాసిం తర్భణిన్టాత్రణ 



నకల వకు వమజకున డా ఎస్తం చనన లా రతకినున. 

నన 

స ఖే |. 

రో కంఆతి కత ల తఎచ్యముటూనళ్టత తతయదికాప తుఖ్చేకపత్త ఏలీ . 
చ వాడ సయ టు య తల . 

(1 ర్ం దా సంప ఖా. కా క అళ్యం భృతి దదజళ్ళ | 
ఆ ఇబ సరి కాంతల న ఇ భనుపాంంమొగాంబు ర్జు ల ర 
| అస్త ప సరి నర దం రానా ప జీ ళళ్ళద జాం సాం? వసతి? పాం ;తుత్పమాంవో 
స్ రంజన మ ళం తన చన ళం తు రు టో రా బలా జాతత్త్య కనాంచ ఇర్పాం కా ౯ త జు నొలాల్వక తాల్టత్ ఇ తచెట్టీ బజళ్ళబ పంల తిఇళ్తత్తల్బష 

ప్ న సద న. దృరృతాంవి ద కళాంబ్రాతాల 
సంక్రృంత సో త్సం చు లి తార్యఐకృతివి జయిలత్రాంభలలు బర సతుణ ననన ళళాల. వ. గనక నం రర ర్ వ! . య. న నాం నాషనళతాం అలక చ ఇజిఘైళ్యపళ్ట ౩9న జ్ల ఎల్బీ | 
లు చంపా శయ చం రిశార్చరఅుకా రకాంచ్రంబీం శ్ బళ . లి యనే సన గ నా స రహఆఖ్ర్యాతో ష్ నళ ఫ్ వలకు హి లూంబ కంరంలలు లంచ శో? తాత మోంస్యాపత్మిల.. 

భమ తవ ద జగాల్ళక ఖ్ఞడిల్సి?ి కతు ఏత్పజ్యరూం పశ గ్రాథీటో జ్య కుజాం ళన అజా) ప. ంవళ్ళతికోతి. | ల. కదా జ్య త్యావన్షప్తతాని 
శ్ 
కీ. .. 

ఇర్పవచ్శిర్షం బ్
రతిత ఖఖతె తై య

. 



' జాం త్య ద్ర జాల్యశ ఆళ్ళతక్త చాత్యషిలిం తుతయి౮ంలతోత్సుళు కను న ల నున వన వ్య రోజల బత వూ. 

ర్య జంధ్యాల చిస్ణని శ బలి రిం దాఫాం నుత్రభళా నఖ సృతతు నాతని నైలు ల వ. పె 
'త్వళాాైని నర ళం అశశనం పంచక మాం లన క కమా మ. త్యవిశక 
అననర మభ ఇ కరత కా నాకం. యా | 
వళరల బని య. తుతాఖకి శాం ల తోడగ / 
/| నా. ప ద ఇ ఫ్యా బల్మితి లల్గూం ఏిళక్యలర్థ హంరారి శ్ర్రష్టైాం ప స న. . బీరిత్రి, ను క్తి కపాళ రడ త న్! 

థబ్ధ హాంళ జలేతం ౪న ఆల చలన నతు ను 1ళూం బీ శాం ల . 
త్ న. భ చరనం రట శ భ్ఫశాళ ౯ త్పళ 

బళ రి-న్తో పసు సల టం! తబ్యంవి బంంాణృణాంఖన్షళళ్ళపింతుత, . 
ననా శృోయాంళృతా న ర? వరక ళ్టకా పన శ్యతి త శ్రభోత్త్యష్ట్రైవోకం సణతా 1 
టు రా ల నో త్రో ప్ స్త్రోలి లం. 
వా లర తో త్హ్రంిత ల్పఇలిక్కుమిత్రి వాంాళ్ళ్చం అ నాళ ్ట్ ) స గాం వాం ఇ ఇం జ్యా ఇం శ్రయిం త్పడ్రుతోరణ వై నన నం క్ట శ యా బాశ్రయుత్వత్రుకా రకనాషతూంచి. ం వచ తత పరం ట్ర కాకలు య కతపుతోయం-లక్లుపళ్ళివఆశ్వకసుడాం సలు ని చం. 



జాష్టైరని ని భ్రుక త్రూంబి స్ట్ తు దృళజర్మాక్రనాం ₹ జత్ర కె 
నావ బాం త్రలుం 1 ర. వంతి వాంచ్యోం త్రవా్యుతీ త్వణణవ్లాం నన శం స్ట త్ర 
శుశతుష్యె 2. ణము మ య మ. క్. 

షై ఫారైత్రిఆక్లంకొలంాకా జ్ఞా పళ శ్రయిత్చిలశ్ష్రచల్లిలట్య్యు 
క కత్రి ని త్ర య త్రలన్షి ఆాతారజ్యా మరం కృదుతత్రు జన్య ళళ్ళ న 

తం రోజు వశంళ్లు మేంషాంప్పిబ గంత వృష తత్రఖూ ప. తాకంశీభశాబ్లిలు 0 థె తోశ్ర్రకాతక జ. 
'త్తో వు ఇ్టూలోస్ నార ఇఇ బ్ఞత్యం ఆ శ్రాయింతాం శంశీ కన్యా హన త్చేగ్మే తీతురాస్రయల తాం ీ ంళ ₹గిఫ్రంయయెం 

[్ త్తం త్పొళ్ళాయోు వొంంఖ బృరుతి వాంచ్ళోం తత్రునాళ్ళ మిం నదాం్యందిం శ్రీ బాకయిరిపోఖ 

రుషా రికంధుత జంగ పా ర్వజ్యా బాను సితజా య. ర జ స్త కష్టతభుం బం ఇతింక : న్వ్రావ దం వ చనన 
ల నల నావంక ళం లం నక శరం 
రప చ ఏన చను లూ రముగకబీళం భాళళ్లు జయం బత్తితతాళ్ళ న ల జం గ్గే 
న ల సాగరుని రతి ఎం కళ కన అతి 
కలత ఇలర్షో క ను ల్ ఇాతషళాట్తూ ఇన్లోబ్ది చ! ర్టూత్రర్చ్రళ్యాన కోత్త ప. తన హా 1 మం 

హ్రో తొంయ%ంంప్రిఛార్సత క్ . 

న (1) 

[| 



ఉనాన 70 దయం (లకు ఇ్విస్థి జ్య ంతేళ్లుమి ఎత్వషయమా త షెత్యోళగ సతు జ చాషళ్యంకు [6 ఇందుకూక స 

పమ్షోరణనరా భార ల? ఫం బూర్యూలుటచంత్ర ఖ్యూ ప క తాంట్లీ 
| గారా నొ త్భచి నో సు. ద్ధాంవత్సి బన క : షృతార్య త్ న ఇవిశిన ణి నద ను మ లకక ళలఖి వి 1శవోదంరతీ ఈ ను ఇఅల్ళుతాంబ్ధ ళ్ళ కృతి 3 వవ శిష్యోల్త తర్య వూంళ్ళ య్యూల్లతివవావ్లం ను. 
(| వ సత రిజ్ఞన్నఐ కారు ల్పన్చిష్ల్బు ఎసూతా చలా గ ననిన వన వ రకో సతుల 
| సిళుగా?వి తన నియంతల తృళ్యవార్య వత్తి బూంమో 3₹తిని బతు జా స. “బ్గా త్రష్ట్రై వ ఇం మాం జ్ఞ ఇఫళ్ళు ఆ ళ్పత్రాంజా౯, | విల్లె. 
| _ ఎతార్వ చెవితృళ్ళల తగా 9జ్ఞ; టం రక మ్రర్థ వోరియయాళ,, ప్రాంభ్బుత్ప్పోజ్య న? 1 తి యర్యచ్యిన | ,. యా. క! జ్లత్వ3 శొజ్యఇంత్రార్వ్యు తృభి౯ తర్వా నా. న. 
కి ౯౩ ౨ లవ్ట భజ౭ా లత ర నం త్యాత్ర్రత్సరత్పనతివ్యంతట స త్ర నకుతా న వరసా కలయా సం తగనిళ నట! న న న న తనం కరత వ వసనం యలారం లకి, 
' ఇ తక్షర్భిత్రువోంప్రితవళ్ళలకూం చోన ఇచి కృ న శెవ్ళుతాలన్లా నవి వం న్ ర. 
| న వా. భ్యత గ్రుతొస్తు చం టిఇవము ఎవుసి జఉలృదాళాం నూంబ్షళలలకాలరతిపృత్సత్తునివృంయ), ౨. 
నా వస ఎన్యంనే వష షం వవలేంచతింత్చ న స . 
'న్నొాముం ప్రంళ్చి శృయేక ల షం టం తో ననన గా య$ంక్నమ్షాన త్రికక వది సృ? లత్యఇకత్రలుటాం 1. 
| వ వవపునక్రతన్తా త కమర అతాం; వ య 0 షః 



1. 1 ట్ న. సరం న హా కటా స్ట రి తాత్రొ విళ్ళి కృృజ్యం వ వ తాం తలి? న! 

|| కూంద్యత్త్ స ధన ర్యా తష చ్యోత్తి తిం భృతి సా ధ్తే భలంభ్నే. త్ర "వా భారి రలు అళింలదు మ న ళ్జ అ౩లజ్న త క్. కక రన. ఎదగం ణో (గ వో 

అత శప? చర షయం అచేతన 
భీళ్ళ ఆ నం ఆవాగక్స్ కు, ఏళ్ళ భ్; వ పుం ఖా ర 2 ఛా సను గ్ ర ననళతు. 

న తిరి తృభీ గ్యంంచాండ్ వి శ్రవ్య ఎవ్లీలంగ్యా ే యండ్తా క్ల సత్తి ళా శమ! త్ఫ్త్చే? 

| న కన సి వలిత్రీ ఎవల బం! ప. భఖ న తేభంయల పంచ షష్ట 
నా యాం ప న గా వ ను. 

వో నిష్ప స శ. సం న చ్ విని లం 
నే పం నం ౯ంక్రిల్లా త్పళ్యఃి భక తళలు ర ల: టి తన రక. త 
శుదితృలెశూ ఎత: ఆ ఇరృతాక్ళం జాల! స వొక వ చితిఎత బీ టి ₹0 ఇవా వ్ చ కు . 
' తాళం వత ర్ట్గ? మరం... తాజిళహాల్యాళ్ళంం? ఖ న నం ననన ్ష 

(. సప్త తిఫార్భకాసం ఖ్రార్ఫంరూలం 5 త౯ రూం ళ్ళ స సతీ బధ వషళ్వ త్వ భి్నతిశ్చిత్ర: జచితిఆనే మట ర 1. 

లి లా మంపళటుతముు టంచయం క ఇవేళ నూయి కాన్సు న హాం 





ళా క లూ వ ఫార్యిపాంత్ష ఏ జ్య్చాభాం వింత్తోశ్ళ తి న కరట్టలా పష వికృతి ప్ర ఇగాంవీనూం జా ఖో తితిఅజృళ్ల 
తి న వా 5 స వ ష్ణ, స్ట స గ్ త 

బం త థాం ౪6 స ళ్లు న వ. శవార్సుతా౦ 

| సా స ఓ? రి త] స్త 
శాశ సుల నర నీ. 
'ఎకీంపోలల సళ కాల సవం ₹బ్రూ *ల్ రికో ప్రీ, 

న 
| 

6 

య. 

రా స ర్చ ౦ ఇ శియోంఇదై ఇ ంసాక్ వ తిల్టైం. 

న న తింది వాాన్సి సత్రణ్యా న నోస్తా న్ [| వ. అశ్తే 
₹ం క్ర్రైతితి తరం జీళళం 

,. టు న ననిన 
ఇచతి సార్వ నేం విభు త త తం స సా వతి వ మ. /-గ. ( 

క్ బద్ద న కాలీ ౧ త్సీ*ఆత్స ద కోతుల 
తెఖ్టతంళ పాం తవ్వు జ నం క్ర వినుట న సచటై య. వ క. వ. అజృతళనో న స పనన శం గాం ౮ 
షన యా 1 ర మ గ. 
వ ర! న నో ంమిగ సం న వషృత్తవతణాచత్వు 
వత తత్పంవోజారిత్తే మనస! నం. యను (1 
సాందితచ్యతఅట్రకంంాంప్రై? ౧వాంచీ మాన్య వలా భన్యష్యుంతణాళళం వశ లం 1] 

త్ | 



న .. 

| య. 

శ , . 

థ్ ఇ. || / | (|. 

. న. న 
|. 
| 1 

. త్తిరర్వతుం పొతతేశ ళం భన త్యయాచచిశిన్హోతా వచ కాల ఏ సజ్యాబి భళ్ళంకుం త్ర బ్భకజ్యుతృంచోరోత.. 
నళట్యా ప్రూూజఇల్టాంవో న్. ఫర వచన గా వ యం ల పోరే /. 
(ల “గ్ నం సట్ క్! ను. లి | యా ్ తకం లా! ప వటట దో భలకో ర! స్టే ప. చట టం ల స! గడా, 
తరట్యో! నశ నం. తో చ్చెోటీంం న షారళ ఖిశ్రేద్క తత్త ౯ వ. తిక్షుషం కు త్తియ్సు రజన తత్రితి కత్ళలత్వ? య నం! న తృత్రుణ్న యన 

కజక్; న్ నో ర్న తి క రి హమ 
వ య మ త్త చఈంన మ! ఎకరా ఏ | 
మతి కో ్టీవ్రి పష గ బ్బితి న. ని నే 

. 6 ము తి అశ్చాాతు ఫ్ర జ. 
ర హో గామ న ల. మున సవమ 1 
క. సిత ల్పణు దితృుళళ కగు సనన ననా జని 
వతి 2అగ్బో న ట్టతన్నననాం నత్భుబ్సీ?? వమన. 

అల 

జే 

కలపాలి నవతాటు బన నినవకకనటైనా పాకలు నజరోమును.ఇమంచు 



సక మ ఫంసహంచ్లో నా రల దిర్పిచా తే ప మ సం ళం శ స్టాకు! (గా తం వలమిషు సన మ ప 
ప చనన సై ఉం ఇ రకం లా మ. ఫకస్టనీ ల 

రం య. ము న. లృ్ళణర్త త్తోళథి ్ జీ౦ న వ వో వ్ల వ న ల క్; 
| న ౦ రకథభ డాత్స న 

నో టాం రల ప. న జ్జ వన ోననో ట్ర వ్ 
న న్ వ చది వాట! రు ] త్ర్రబిజ్తాతు లట” జ్నీజీఠ 

తహ కతి న! తమ్? ప నగల దశలు 

న ను నా మాన 

ల క వన టీ నః న వ 
వ ననన క పో వే త బిలాను మ. 
'శూమం? పరప సళ వ్యడితిర కంజరాం రి లీ లనికడన శఖర న్నా 

ముం ₹చ్లోతిత్భు ను 'భీరి యమింఇగాళు వ శగమి రం ఫార్భడశ్ ళాం. 
తజ న. స్ ం త్ర య. వ మ న తరి అభం ఇ ఇగ్గా వంచు తవసే చుం చి చృఖలితి ర సా 

|| లా ప తనప్లే తంబీజ్యాం సజ తాడి, వం రం! భన్పడ్యా తృధీికత్వాణ త న్యు అర్భొత్చిలాూార్చి రి 

. బీ త్తి;వుయనృళ్లా తుతీఎ వలా జాదిత్యా తతి నుంగనోతి య షరా య హలో 

వం సళ్ళ ల౩ యింట్ళి? స్థన వ ఏస్టవ్నతంటా. ధాం లర్ సంధించే నము ల్బా దితూ6 

/ 
త్రై; వ్తానానావాా 



| తళగర్రిశబ్లం. | 

న మం రం. ఖీ 
. వ్యు న. ఫ్రైకి త్ర్యాటెక దిన బ అం న లా క వళ్చణీ యం ఈ తు బీతి బాం లాల కరా ర ఉషా రడ భ్రైన మతిఅళ్ళళ్తా వా పంల త్తు ర | మ రను. మతి లు. శళువంా లు న్ తత్త త్తం 
న వాల శాంలత్సోమితృుత అదంళఓర శ౩ఐత త శ్షత్వ మిత్సళ్యః స్తత ముద "| వ. శ 
|! ము తరలేళ్ళ న! హా లో న ఇ క్రదాల స్థిత వ . 

'తప్పుడ మ సార్వత్తైళం ఇహం తే అమోం ణు వ తినవచ్చా” చైనిషాతా కతలా బి లీ భేహవి తంల 
(శాంరూంత్ర భృష్టలశ్రాంతిత్చం క తృంఖీవనేంాంచ్చోయిం కక్షలు పతన త నకం తల సళ! 

మంగ వ్లాతిత జీనువి [గొనుబ్బిత్తి ఉం లమోంళ ఖీ ళకోశ్రండు ల 
ా * ఇంటాయన ప్రయా త బభకంకృత 

'ఖంరేతి మోరి నీతితో తో ఆాశఛయతిల్న 
వ ర ళో లలి జర్చ జోర్చితీ తి(। నం బచ్చు శంంరింాం కు శైలబాల బే తం యళ వలనా + 

న్ వి హం నీ రోత్టోం జృత్రిలర్ధం య. . 

! వ న వ్ న నం! యే 

న ఫ యయత్తీత్తం్రావ్ని ఇళ్జీవీమితి ఎ కోల ద్పితులూ+ లూరత్సాజి 4. స 

య. మిబీయాంత్త న. నో గట: దనం కస? 

నడత రితి చీంాంల్య రేం బతి తే ల్చిశ;తోబానలూత్రి న్! నం త్చార్భాంతాందచిబకుబులాం.. + 
మ ల. తవ స సస్తళన వదలా న! సళ న. దంత పో భరో 

ఖీ లాం విక; న [ ళాత్సబ ఇత్వ వ ఎస్రైరటిశతంకుం రబ తోత్రత్ని నన లన 
గట రో ఆాదియాత్వో న సత /| 

ఇత్ర్రృస్వయి; సళ్ళ త్య్వైళంఇ చాతి తృత్రి 



త్స సులి కరావిళతా బృ శత్రుం 9౪ వ తృిన్యాజి నేరాఆజ్య కృత్ళో శ్ర ళుత పాని క్ర తోక. 
] ప తట వ. య. కనను / వ కా 
తృ; తిలకమి-ర ఇడా మాత్రిణ్తి అ శ్లరకుటోత్చు చర్చి చ్చుళ్ల ఇ బీనంశి ఇం అుపఫార్య అవశ ఇశిబీ న్ా మం నే ర ఇస సృష్ట తట్ట (న శాం లో . 

మ... రం రు స్తు నం ఇలా. 10 న్రేఏ 
ఖం . 

ల్ న! వనిోద్రు వ. వ మ క. మంచ మం శిత తు మే | 
అత్త క్షషక ఇళ్ళ న నలా. ;ొర్ష వైరి వ. | నీ టు? థ్ ఏలి శిర. 

ము కరం రంతాశిళ శ్ల తి రారళం లోఆి తళ తావ ఫ్ర 1. 
క చరక ప్ బీల క్షణం ళ కళ బిళ్పవిళ్లో ననన ్ శ 
1 సు! అంబ న. [చివర 

దో న్ ళన ఇక కం క నస ఖతోత్భబిన శంకా వషోబ్యా త్వర ౯తంకాం లే గ టీము మగ | 
దళ: కల రృభం గా దిలూం బీ నల సాల త్వా స? జీతత్యోల్న కలల భ యాం యా భకత ఖండన నై 

ర త్ర యాళ్య స్పైరితరి య త సళళ దర్మ త్వా న నం. 

పవతర రం సన సం గన వార కోతి త్య తుజ ల ళలుయ వాళ్ళ ప్రీ ఆంబమి గ్లాంజ్నడ్యలక్షత తా షు 
రిల గ 0, వనాల నడప బీ గోరి ఆర్పీ త్రి? నత న లూ కంగరివత్తిటీతోఆ క 



వ షం న స. 

ర్న భి 

వ స్త్ 

తీ జా త్వ బి ఇక అకు ళ్హం త్న షే త్రో అశ్రంలత్త ర తోజ్డం త్తో ఇళ ఖ కలి మ య న 
వంళలుళి జీ టాం త్వ జా నా. స్రైల్నా జ్ర త 
శ్ ద్విత్రలటర్యడ్దాం ఇన్లో అతంత్న ఖ్యత ప్పిశ్తి సతలుళ్ళయు + ఇకా నై ర క్ట. సం కం యన లా్టాలర్యు ఎత్ర్య్యాని త్తి నొంఖీనారివ స న. మార 1. 

టం. న యాం 'అూసఖీ య. నం 1. వొల్గా6 ఉల్యూం నిచ్చ లళ్వ్ సక జ భళ్ళయని న ర. వ నజ్ల శక్తా యమో. 
యాభలవిశ్చిద్య కం, న పటాగసే న న న బర సన! పప ్ట ను 

మ | 

మ. గ న క్ట న 

కంల తిమోం?త్ర కాం బ్బ అమా న. రక్ష తత్తు శ్రాణ వళ్ళు శతం త్తు లషత్యాజాళ్ష త6: తారిత కి ంయేత్త్యవు 
న్ా ర. యు నస 1 గ్రిహా వళ్ల న అతన శి శ్రళ్షశ్చతి స్ట్ ని క 

లా బ్రల్ఫతా బళ కృ యి. న తకల్లు అర్చృతవ్య పన [సశ యా జళ్ళ 
వ వ. ల౭బక ప. నళ ళా అభిబీలే త్తి త జాంటెం వ ల శ్యేబ్రతాం ఈలయాంంనే ౯ 

1? ఫచ్చిలారి వ న నర న షల జె మ న 
ని అభా మలి శి 

ట్య పయ నళ్చి గ్ క ష్ష్ కేచ్యం ష్ హ్ స్య మ వాను 



త్తి 

మనే నా గా గ్ గ నా తళ కధ. 
మ రణళ్తు ఆ జాళ్ళతగ్యుత తరం శి కి కళల ఇ దార ళా ధత్మతి య నే. సభ కనే శక్తితో ఖా అంతం చప 

స సర వొక భయత్తర ల ఫైర్రత్య కి కా భయ్యా రాగ. 1 క్రల్బ?ింయ్యం శింకూల్యక్ ల. 
నన శ్ర తుని వయం న తృశ్ళివ శంత్చ+ ల్రేతృెష్షవ్యార త రచ తలవ గ మను తి 
తివాళ్ళం కళ్చ నరం కాక లచ కా న కుత అనల ₹ళ్యన్ వళ్ళళ తలక-లము మం బీఐ ఇక శి త్వి [వ తచీర్చళణీత్ ృతిట్రితాంళ రజ్యంభతాం ౩ క్ తృళద్రిలోళ శ జ్య/ఫాల్య్టాం కలం మ-ల్చషాం పేలశ్రావ వం శా బ్ల ఫా హా శక్మక కృళ్ణ్రంతయత్తం చం చనల 
ల్పగ్యంళవవు్ చశు: ల ర. ళస్యక, నానన ను. 
'దిఖ్బుణి శతలరూరతళ్లా వి బిఖాంట్లప్టైాం వొజ్రళ్థా వము టి వ షాంణబ్రప్భోక్ష అస్ గళ న న్ 
కశకృణా వశీ రత్వాదిత బక్ సా సం. ర మూూబ్ద సఫృెత్సజ్లణఖ క్రాంజంఏతి ఆ ళం అంయాంజాల్యగా శీళ్లీ వ క. 
గ్రైడం వ ళా కాంచ్సత్తి జన్టైయ మాంళం శ తృపాశ్యారిత్సో వ వ మ 
కళ లర లప త్నేం గళ శ్రాళ్టింయ యాం జక మితో సన గ అవీ పోరదయ తి ఇ వ తిష్యోత్రిళు మువీ స్పై చ్చటికూర శ 
మచజిలము టకీబిం త్ర రవతిణ౨ళ్గాత్చి బతిళస్యూ సార్యత్త లవి తృరమువ ర న న నా! 
యు కారకం ల కం టట్రాలంర కళ వి వరా స్తం లా బీ చెళ్ళిది బో కైద బళిమి ఇ వ్యాజనీఅళ. కృ ఆంబ్బ గళ్ళ యర పుజెంయాళ్యక క శత్యక్రయత కాయ్మశ్ళుకల “అశఎకేతియాం శ్చశే యకెల్రీకిశావికితృక మట? శ్య్యామి[ 



త తత సహ ఆ నా క నం చ అ విత్తి నం. 
త కెంద్ర కోగబ్దిం న. లల? (ఈం రకాల శఆఖద్యంం లం మన క్యాత స్యాం కాంక్షతో (భః 

జ్న్రి యట; ; కో బట తభ ల ష్య టం కాలు. జూ రంయక ఎచట 
రకాల క రం. ప వ. న న వై ప వ. 

మతి యీశిబ్యషృిద్ద ఆల్వత్యు సోవద హ్యోత్తంతు న? కర్షక తను యయా లకి క్ ఇబరవుళ. 
లంత ఆవశ “౯ జంతు రకళం. క్యషకతి త బంట ళం కాంశ్షథి! మం త్స దబఆగు ఘీరిలతాంళీ: 
షన న. బ్బ? 

|| 

వలా జామి? త్యో 03 సంస చన స టు. కమం వృచుళాం బిల్: ఇలార కాం లక్టత్వార్యతిక లకు ఇంచి కూంల శృతిలి తృళ్ళంకు రాంశాంంత్ల త్వాణ త్వర్స:?శఖ త్ర! 
ఫరవా వనన తళా లర్ మ బళాల్యత్రీళ్ళవ సలి వ. 
ఇసల్టయరయారణ్యు జా ౪ భే (త్రో య. వ వ. ్రశ్చీ వ్య ఫాల్పళ్ 
తి ₹రమూరి బో? షతృణ్చే: దత తక్య న. క భలబంధి కర వళ్ళ కాశదళా తా 
లూంబిత కళీ త న తో వోని పం. వ. మ్ తంకం్ళ వ జీ జి ఇస్వెళ [ని 1] 

ఏతే? ఇ అ న స. సతో వ ట్లు ల ఎన 
ప న కి క్ల న 7 నబ న సేన తాపి? య! కృత్రరం 

ర బన్ భు తిత్సీళ్లే వ. సని స ఎ 

ష్య స 

గ | 
అన్జూన బళ రగ. ర్త (నద వట సవన నన్నాః | 



ఉం ట్య వాణి తోడి త్రీ గఫ్రులువ్చె పష; ,ఫళ్మవ్వ తతాల్ను 2? క్యాజజంక్షకాంకి పటల త్స తృభణజాకో త్ర 
క్ స తల న్ న నని క న్ న 
పు నా క ఇష 

వ క రన్న ర టట్ కు వలన 

క. సమ షస ఉండా శ న రు 
జ్ ఎ మిత్రిచము నసల్తళ్ళి ; సరళ గంత్య య. ననన కతత త్రోళల్పళి ఇళ వాం 
మతిం శ్ళాళ్టల పచ్చ చ వందే కత నయం కతు గా ల న. 
ఇ్ఞి నృొత్భుత కైల్తతుల్వబ (వ రి కితటన టి వృేళ్ళివాంల క శ్ర దిక్ త్తహళ్చిచ్వెడి వ . 
'ఫాంలరతైం?్ర క్రైం వ్ర లకర? జై ళశాం శీ సా వ మె శి తృళం అశ్వయిళల 1 | 
స్థ బ్య తంచు తరు వశం య నస శీరాంత్తతీ థభగభల కాం ౧9౦ తో వ్రోన్తూం న స 

| త్న కన తెత్తింంు ద్వితి వ్య సై శ్యాయ యోంట్సీ:త తృవాంళం కూ ల్యోబ్వశి చ్చే శ్రా 
త్నం వల ళన. రాం నాది తభ న చ? చ్భోబ్భీ:త త బ్రతి అపలాం నే లే 

వనీ త్య్పో: వంతు త్వాఖత్భబ్యి ఎక దితి న వింత్రజు? తెటక్టులరు చ్ాల జాల ఈ ళీ లన కళల మం 
ఏ మైోందు; ట్వైజ అ్ట్ స్య రలు మోళళ్ళ: వడీ ల్ల శజ్యాశ్వ దకుయోం ఢ; తత్వక తోం; ప్రభ ప థ్సెత్ర బృశిష్యరద్రశాణ ర్యభగన్ల 



తక గ్రీకాశబ్లం. 

బుక 

౭ హా ర ర మ ల బాం దక ౨౪ 

నా లాం వయం టు ల 
హో ఇచ్చు వంంఖీ లకు షన ర షక బ్జై ను 

వడలు) | 

రణ ్ట్ట య సు న చ స్ వ జన చే. మం వ గ న! ల చ మ. ( 
య ( ప. రర చమూం ల్లో ర లు చ్ధాస్ట నర్సు న వ య. శా 

తారం జ్వ రు 
పక నన్న శళళలకత్యం 
ననే త ర ల. ఏ ల8ంచ ఛు 

ప్రబ్రైనుప మాపక 

మ న ననన 
ఉత్పల చ పషారశగలి శకళంయాంఅబ ణా అ ౯6 
రు పరాం వ. జ్టసపొాంతు తే తలి (₹;ఇంమిళి జం ర క్ ర లన గ్ 

న రక పా! అకుళిమిత్య 
కాంక్ష హాం తృదగ న త్రిష్లాం 

1 ర్ ల. య. కన టను! ు ॥ 
ర ంకుత్చదు ల్ నైన్ గారివు తి లాం ధి మ్ ర 

పు స్ శత లితి[గాబ్రఖ యా డు. స్టరృవిళమి వ్! 
లజ త తృ టేకి లకీ మిత టి యా ఛితి సక 

ని న్రైది కల శంఖ వ పయో 

వ. 

కీయ లం త్త జంబ టేకు 

అఇంశోరతి ఆ జంశ్తిల్లి జ్ఞ శమీ వాం శ రిక కూర జూం రిమూని న ఖీ క్ర ఫ్ ర్ధి 



పప ల్ ఇక తీత అఫారి క్షత స నీదా నఅదీళిదీ భాం అ జ ళాలత్త?! 

| చక; వన్య నటకననిట ను 
ణా ళ్టహ్ అలన ర రం టన 
జాంలీ బదు త్తో కోనల త బాంద తో న పట జీ రతోభు 
షం ఆబి)శోత్రి తళం శీ అగాళ్యజీలలభిసిక అభళి౯స్యఅు జవూంల్వతర్వత శాం బి చూరిజ్సో మ ాళ్ళకు పతర 
జతర శాం బ్టంటలడభంల లల మెతి ం జభ పాం లం డు వ గాంఠ ఖై తలల 

కణ శయెంళూ-ం లయం టుత అజా! క. అం౦లో వ ఇ(ైభభ్యి వూం్వ మ ఉత్సబ భరతా సకస నతి శృళాక లకీ | 
భిరనళ్ళూ వీ క్మతిల్లాంఖీ! చనం ంటన్ గారం జక భాం క నిరతము ఏ చతృతిపే స్ో లు || 
ఆ బ్ఫ శ్రాయ్యా్హులకుంళీళం జోబీత్రిత్యభుత్యఖ్యిత్రిగ్నిశ్షయి స. 
ప తవం శర్చా[ై బ్రహ మ్మ శస్టైత్టైం వళ చీడ నై . ఇఎలక్చోట త యాంప్రత్సిళ్ల్యి ల రం 

నఆాతేవలో? ఛ్వ జి ఇారిళ్ళలతోం మూల షతంఆఅ జాంక్తిత్సుకం నన మ నటు 
వ ఇంద భాన్ 2 పా. భక? య. సో త సత జతి ళఫం బుల్స్ ఛ6ు థి త్రి ల వ ఇ 

ి సర ఆనీ ర్ధ్న శాం బ్యాఖ్చీ న ఇ ఆ. [| కయ పం తుంఇ్ది నూ వట్టల వీ ల. 

న; లవ భన తిజ వవంళితిళాం చారరికోలలఅ ల్లు బట టిం-ం ₹తఎఐర ళల లయం 
వ. కాగే "కృతి తు సమా న్స మాంస ఇఇ నా. నచ నా వి || 

ర ష్య వీ షై చర్చ మాం న సార న్? వ దశితి వి తఖర తి తాం మువహాత్నం ఇాకల6॥ న 
. న్యా [1 [5 



శోశగద్రళ షై. 

స్ు ళ్ పలల సును న సికాలీ నరిలశళ్తో సం * కాం ఇభాను ;ఛతుచంచల వ ఉకూల ము 1 జాంనో.. షాక టన లంట చక నం నన 
అరం లక్షల వాదన: భి ంటటర యు సంచి సళ నా కాజ్ సం స 
'ఉవఖారోషరలా వీ శృీకాంల గంత్వాత్ష్మై వం ంకూం ళ్ళ ర త వారిజ్చియింలళ్సి' ల తలిళాతాళ ఇంటి! 
కా సిందు త్రిత్యాంవ్యా ఇల సము షన కేకా చ్యాంజీ ఛీ వాంతుఆంరిక్యవీ బీలిరుతి కళ్ళి వుళ్ళళ్ళితీ బాం బ్యా ఇ ళం శిఖలు! 

ల మ ళసాతుటి క తాం% తొసాంళ్లాతా లంత వీ వొర్ళిక్చత్సి వ-లహం తబిళ్లా పి కనా వన 
న కకృపార చీ లన్ తలకే దృష ణంటి తృపద టాం చజభృత్పళ్ళ వృవ్చత్తికాఅవంశంథ ఇతి భజ వ స్ట సమత న్ తళ పవృ త్య తార్చట్టూంచ్లిగు మీ త్రో రే శాం అరి ఓట ఈళ్ల నే చమంద్యో ఇీళ్ళ న గ. . 
గవ్ధాంక ఈ జి7ర్ళం శ్ర౨ిఏతి తాస్టకం  త్రస్టిఆర తిక ఏ జు బ మాం ఖిజకి త్వంవిశ్తిష మ గర మసక న తముతిజ్యం భఖ ఇ గన ల్ని 
తపా చోజిళ్యఖల్న నా బిత్మిబంలీ నయ ల్థాదిలుం చే చి్టళవి శవ వళ. ద త సృంపళ్ళతి మంత 

ఫారం కాత మోర ల్టూరర్చలత్రి ఫా జ్షా తతి తృణ చన బీంకు-లత్లు త్ల క్ న కాజ అత్వష్య వ చంిక్రిలావి లక్కు త్రారంయల అవీ రయషయుల యంచు న య ర చన / 
వషదతటింతా చియమిఐ కున తొ పాత్ విచ్న చృస్తకు త్రం ంయాలల మ్ల సాక ల్చక వలస మం మ 

డల్ 

త్రయం 

న ప ( క్ క కర కాలం తొం?లకు6 న్లో ప. జాల శ్రీ తరహ్రికో వి వ్రాలకు త్తి & వాంఛల తొ శ భీంళన్లువ్యల శ్ చూంవృకి శి వృష్టళ్ళబి తాక క వి వంక చ్చృళా ఇ్లిచ్సిలకు వ. రశ చుబి్య్య న. శైళ్సమి హు ఛీనన్చా తతి హి శిళ్యియ ఇత్యత్రైభకూం వ. ఎం భినీం క ఇధకచ్చుటి వు 



నుట రిచ్చీన్న వృత ఫు లల భీభీం ఇం బో భ్చిళ్ళ తిఆమి-లఇ త్రం 36 ఆక త్య్వీంట్లా బ్ర న 
అందట టం న మ. కషతకల కున 
న చెచం బలళ్టారి బార ఇారి వాం ఖిష్యత్ళ భం తో స లిం క్వ త్ర శంక 

ఇళ్ళ 

ఛి! లకు ల. ల! జే జ న. 

ప్టైళత్య్భృప్పులూ-ల క ఢం ఎంచ్ళితఅ ఇిష్ళేలి తల్జో శ్ న ॥/ స్ట్ సం మ! ఖఎవీ తళ; 
తబ ణా నళ్ళ య అతా ప్రలపన న? పతన టే త. రస ఏ 1 

వ బ్గా వీభ్య పంతు శరత నహ డా ర శిక్షణ కార్చి జిత్తి; నో నిచ్చి స్త్ ప్రితీశ్రీతిం? 
నర ల నా వ స నాన పా వ్ర 

న్భొ తంతూ క్పతేళ రవీ శించిం ఖాది శ్టలు ల్రైతి ంమోంగిజా నల ఇం వ్యిళైవాం చ్చ త్వ ్ రతి త ౦0యమోం స్ట కట సస | 

- త్ర రకూరి త్ర తం న తాం వొాంప్పత్రి తాం వ్యా కభుత్రోము ప. మము 

తత్రు ఆంజ తిరితృతల దంత ఈమాతి ఫ్రై వభ 6 వుం అ నం స 

వ లికు అతెోంరణ తాం జం లరంలులత్రు తభ ఎ వ తుత్చిలిళక్ష తిఠితి శాక హన భ్ సష్ధ మ్ | 

ఎని బెం తి శాచ్చయెలశ్ళీ అతంంళ ల వు క్ట్చ్ళ నాం ముత్వ్యవిష్య నన వ 

శాంచ్చ మోంజ్ళీంబ్రీతినాం బ్ల సాల వలల శన టం లట! ణి న్ 
న. స్ట బక త ఆం కవ ఇిజ్యరాన్సు తొంశం ఇత్తి? పనన 
పవ శష్టబు ట్రార్రతత చ్పుళు జృలయ్య్ఫుతబ్బిన్సి చ్చు కతీత్మం బం భా వట మ శ్చోలంకూల ల్యూం బత్తి దక్షం 





శృవా ఆరూరి: న్లో ఖ్ అల్సిమితి వా పం పత్ర నం ఆ్లాంళత్వళ్విలాలి భీచ్రతిఎ ఖ్నీ డాం వీ బీత్ శ్వీబ్రీ తృళ్లాళ్ళ లా వచన సే రం విశేష రి ట్ స . న సి చయల తం నోరని తశ న లల వ క. గ్లాలూం వ అకొంం బృ శ౦౦కూాం; ఫ్లూ? నాన / త్వవు*ని తమి త్రి ఇకోబాం మట న ౧చీష్రం మోం జల టా న శాల స్లాంయుఫాంళ్యారిళీ ౯౦ ౯ కతు కాంద్య రండు లోహా హా రబీ త్రంరోం గా వలంతబీల్య వావిద్చిశివృళే శర విగత నం. వ. నాల వర త్తకరీర్యం వదిన ల్యే కళశాల కత్వప్రి తారక జ్యా న్ 'వవిశి ఖ్లతోత్స జాంళత జ్య? బో ష్ త్రుతాం న వట న్నన వచ్చి ల్లీ ట్ట టళాశితత్విత్రు. అనగ. కాంలళ్యళాలతవి శి కత టీనా శా ఆరి ల్ళంప్ర గం బాం ఇన్ లూ సి సాం తత్వ వ ల్పళమవ్యు క | నీ గం ఇ శాజం శ్రా వివితి ఆజ వ్ర కల వోంఇ్యతోర్ధుల్యన కగ్ళలతి త్ల సనన 
నొ?ివి ౪070౦ భవ్రతి ఎంటభ్బిభ ఈం లకూ-లం శం జీవం సే ల్లోర. 

్యి ల ళ్ వను మి సరం వ రిమి6 
గ వరత కళా పూజిత . వ. సన వ్రైకరశ మతా కోం కళ బిళ్వం గ్చా తళ్వగ్న శంభ జృబ్రతి? ౧. 

౮ (గోరతా నా బై స సర నన లం ర్స మ; స్పా క్షా? మ. టం తిశాం సం మరు గాం క నై ాసైనన్రీ! ఫత్రతిఎం్యకత్వ తెల్పూశాల బ్యా యం బృపాఖ్న వ! 
. [ 



పం. పంతం? ఎీర్రీత్రోలల్లాంళ్లి పయత ల నకలు ను 9ళి! 
న! వ్సీబీ వత్తా దాం జలు వ్రత టు సీకళసింలయోం 
( పళ ప. పార ఫాంయుస్సే కో తి బూలఖ తుం | 

నద పలక న స్ట్ వ. తనం త్రిణు ల? కముతి హు్సోకఫ్టి 
ప్రాతిబబ్య తత్వ్చాంతర ప్రల న నా? ఈవో 

వ. 

వ రు క్ర త వ్రతా లహ వాారళనిన్లా ల్లు ఫ్రంయు, 
లీ న త్రీ సగ ఆల;ంకు వి శిత శ్రానాళఖ్ళీ పాంతుత్విఖ సవం. 

ఇపాంతు సత ఆ న న తష లనక ల 
నష జ్ఞతమాలం శృతి య చకా త్తమ యాలు ళం త యం షం రితి నా కం భన! ఇ | ౩ పాటు వ రజ చదు యలు సానా టే తాం చంచిత ధత్తిళు కనత్రల 
సఅటంయుైసఫళ్ళ టు ల్స్ తతి షభ (రాలే శ్తీళూ6 బయ తిఅన/ క ఛి మారక త్తిరిత్భ తృణ యు. 
రంగుల కర్తా నంరంితాలం త్పీపళం పబాం నావి భాభక్యన త్తదారిభర్త సగట ఇ మాతినవోల న బారన్మె వ జ్రాళడ్య ఆాళిస్తత్త 
గ త్య స్థల పతి అట్ట గాంకాత చం ల నలరందునా యా-నత్ న న ెత్యిళ్య న 

5 ఖర ౦కంతల్ల లా రిళెబి నంజ సదిశితృభిణ 2 తతా తీ అ వృవ జాంళద దిగని న “తాల్పది తృళ్ళే?, సుడి భనీ డం తస షి. 'వరజీళం స వాత తృత్రు ఓదీ బభీరి డ్య లో ర ఆభుకూ అప్రవతి త్రళ్ళట ఓజభడ కళట్ళఐ ఇం? ఓీతశ్య అత యూంబాళు కూంలిత్నా బక్లంయాళ ప్ 
ల హ్ వద శ్ ద్ధాంభాల బాం విళ్య వి కత్షి తోజకాఇ్హాశళ్ష బీత్చిరతలి గూబ; అర్యుత్రు శ్రి టాల్యల నీరం్రత్త్యవిఅ్ట లకు భల తొత్చోల్యం త్యత్రీళణ ? , 

సాల తి గింళు గ్ర కల్థిమం[2 4జి? రృత్తణర్థతుత్వకు శక్త వాత ర్య్యశా ఇల్లి లకరాళ్ళకల్లా క్యఆల్టాలడణ (౨. | ( 



అపిభళ్ళు వా? న మమల ర్తి కిరాత నాలా బా జాంక్షై త్రీంంఠోలళ్యం కక సత్త క మ! న. 
(వో జీల్ళీ తి పంద ఇ బతి తిం నన జ అవంంజ్లీ 1 11 

. వలాాళనసదాందిడిత్లా భా ల. బీఈ కప న కంసాలి ఇత్సడఆ .. 
॥ | రన తత్త ర. గ మ వ. ఫో నా. క తడ . 

శ్య్గాకిటాం త్యీరుళ దచిరత స్లకచ్తు తక దే బంతి ళ్యయయమాంబేక్లతిత నం. ఇ న్ 
జ్లైమాంశ శఆశంయోవిజ [త్రి శ్రైయాళ కర్తగా ప్రశ అశ్ళయియోాట్లి, హు 1 సళ 

అదోరులతి పం య మూలడంఖిలు ఈ సతి ఆ కా లక్షా పేతు ళ్ (పం; బృవిషాంతిటై సరస్రాంణా 
క మ్యర్యు! 1తోద్బలంచిళ ద జుచృవహంతోత్న లన న ఇవో తరత గ్గ 

తిల్లాంవో హం రక్ ఇడ ర వం కా న. క్ త్ప్వతిఅవృవహుతభ 
చేతను గం నా త్యతఎం శుభము తచ్చ బిళ్ల వంశం యైబయంళ్టయు యు రం చ యా... 

జ ఛభువిక్తురిచి తిజాంళ్తుక్చ ప వయితుఠతి?ి శశి త్యతీఆ దంఅత్నగతి 3 మాకం ళు కాగా విచిల ఇళరిళ్యం వ 
వ. సళ ఇ సార్యత్ర స్యంత ఫాళ్ళిల్య సెం్యైగర ంగా వేళకు ఆన్చిభంజాచ యితృష్యోల్యల వాతి త ఆచాశుతవ్లా 
శీత యంత్రశ్తుకనా స్టే ము భగ్యళాక కోరాం చారిలకులం శ వచనాల న శచ్చిన సిన 
క అృజ్లూ ప్న ఇలల ౧ € వ రాళ ప చయల వులలబాు ళ్ 
కర్తాప్మో శ్ర గస్తై వ తళ వ? వ్ ఏ ల్లా కత్తీ బు౯పొ౯శీశ్రా “ర త్తి చలం యహ బీ మనను ళో ్ ర 



క న బ్దం' 
ట్. 

వం న సం 

యము అరోత్యబ శాల శ్ష పగ 
య య ర ల] న. తష మ్మ యా 

హ్సి 
_ మధంచోవామ తబ అభం, న. యం 
(త్రేముఠాో యలు ౪౦ కొక లీ ఆంక్ష ఆంళ్వర ఫాం దిక్ క ఒంక్షలంాత్సత్తి 
య ర్ న. పాశీత్సో ళ్యాగిం బ్యా ఇం 
పంపిలుంము పంటల చ లం తుం చశల లు తముఆ నం పోలా 
రక ఇంళి కోనీ ంస్లార్ట రాం? శ్ర ల్భుళ బీత్యం వత్స జంగా అక్ష కత్తా వ అష 
“స క్ నన 
లనీ ర ఫైళళ 
ఇంద డో గి 

“ త్ర నన 
రసా ళల్భుల వ తృరయం కశలళరళడణీ లం "శస 

స స. మ్య జ్యే పళ తు ఏద్దాయకూంగంక్ష కలం చ విచ 

పసల స్ట కటు పాంనీ రిం త్యణి ళళున్ల 7 ళసార్యజత అవనేళి సరళ పవకల ల 
న షా! మ! 

నం. ళు చూఅద్దా స తావ 

6 జంళ౦ంతొానా 
మితి తృతి అర్ము ్ట్ న 

వ. సతి న శ న్పీ ంతిక్రాం గనీ 
₹రవ్ర శస 

శారద 

లల కద ళా సమా భరతం వ; ళటిముటలి వం 
చ న్నర పనేం నయుం! అకూజఫ స. 

వింభీస్తళ ఇం పీఏ ర్త భంపై షత ఇక్షవి తం 1. 
౦కే కం క స్ట ఆరో జాట్ము మ; 

3౫ లలింకూం?ఇ షాజాంగ ఈజీ తళ్లవజళల్యు. 
తా ౪ శ కొంల్దుంయిం లృీ* గం ఛనతెతారని 





న... 

ఆ” 

నం రట టాయి న న టా 

సనితృభీనఅ తతత తి విక శ్లోలరు వాంల్రళ్షయితోంమీం దారి రిర్పత్తో క్రంళంతున తది క ఉన్ల లతకాలయాోుత. బి 
త తపంధ ఉం ఆద క రత్త మతి తాత్సత్ళో బ్టసషర్యమ్ష్యనే వని టా నక 

' తోర్చిళ్ణరమోం పంతు 1 సరన జఐక్షీ నల్షతి.అ అశు దీం కాంహ్నాం జ్రుకోఎవ్టాం న దున ఫ్ర ాథు ల. టా. 
వరత జి షత్చచ్యభైలు వబ దళ ళాంక్ష త్వబంల ల చరయ చల చటం త్ల వి వలలూం చభూంథాంజూ అరూల చ తోత్పేం తిళప దళం కాంళ్ష ంత్రతాత్పక) బజ్యా లా ం క్ల జనభజారకోాలతర్స వశత తంజాం అహాం కను టి కతు దబు జీ తోరక్డు 
టం టం న్ నాల 2 ౩ ౦ కాదిళనాం కృ తా భబ్ల ఇతృళగ త య. కా మం 1 నే. 
చ్చఇిళ్ళ్యేళ్ళు బాం లంటప్రాత్రు ఆల ఇిళ్ళార లాం ర(శ్రుత్భైలడోత్పోంలు. నర అవర: విళ్యణ లని ఇన ళువినితత్ను 

=. ిల్ళృదిలబిప్రయోంళిబి కలాం తఆ తఎదీ అత స్ప ౯65 మం తలు భీ శ్రక్రాల్బడో ఇృప్తఫాంటేల త్నరేకం సత్సిం వలవల? ణి ముంని వ్య త్త 
| త లం కంల సమం వా వరా లద తా చ స ఇారీంంపికప్రతృంమెల ౨ ఇిజే ౧౮౦ కత్ష 

లింబ్. దళ; శాల జహా రా ఎకు దం నకు ళు డు తుతయు లా ఇతి ఛ₹0 లకు జాట్బ క మ. 1. 

ల నర్తన నన. న్యా న నో?నో ని+తివ్తి ర ఫభ్యాల? యనం అ్ోం? భ్లీ సారి ణి స్ట్ జా, రం. 
దయగల తన రిల చపాన రను దవడ గతా భక్ త్రం యన వ / 

ఖ 

వొంతు ఎ ఐస్పత్రిడ బ్ర భం 

ప. శంక హా కరా వ్య )నారిళ జాం ళ ఆ అంం డోజీ ౯౦+ నాంళ్ళైత్త అ తూం బీ వరి సష్లారళ $ ంకుళ్విఇ బ్య 

వం లంకను ఇళతార లై లభ్లాళాంర్స లు-లబీవే పర్చి సల ఫారలిళాంి వీత్నీ?త బలవ షి? లలత తంయయ్లాం రు సత్త దూలం వ జ 
జ దరూచి బిళ్ళల వ. చ చైత్ర" న త భార్య క్రొ ర్ శకట 

/. 

. 



శ్శ 

్ట శృత్వోత్త త్నకు దాంయి శాలి అరి తట్సఖి మీంల్గా త్ చోరక ఏల చ్లాం కళరిచి నాకను ల్ని నోత్వోఖ్లా ఏం శ చేళి 
శోల్లు కృత 
న్ఫ తి అళ్చానాం ౪ య తోర్టుచులయి ఖఫీశ్రు కలు తా సాంత్తోలు త రే శ 

అ భాగళ్ళం వళ తళా కాఫ్ ఇార్టితళ్ళషరినలళత తథ + పశ్య పరాచాళళ లలో ముతక గ న్ఫోడాంంచాం పి ళ్ధ్య తీ ల 

తాయ తరత వారిళ్ళే భ్రూ ఖీభాం నప గా. 

గ ట్రి కళ క ము దా లలం తజ ఇంతో 'ఇంచెం క్ 
నాంలంతఖంక్యుంట్రువ్ర* వభ న 

శోత్రంతు వీ తికం ల బా స్రీ ౧స్టాం నస సేత మై ల! రం! 
వో ల శాం వం 60న ల నన నహ తనన న 

వాంఇ్చిల్యం' అఆాంజీ జతి ్షి క్యా రం ల ర నన జళతస్యోలే . 

"అతు ఇాత్ష్రస ను ఇ దార్సి ల లం పక. తొ? కసం వినం వరద రంయక లక |. 

వ న రథం పత్పుట కలయ 
వృిఖళశత్నం ఇళ్ళత్వం త్ల ర ము రాల తారబచి భీఖరిఖీ ం ఇవలకుళశ బలి తంవ లే క! 
న. న ష్యమోంయోంస్లో; త్థొళ్చుదు తితుంకూంఇవిచయయలతృవ్పర్సి జి జ్యాళ్ళాక్తాం టబ 
రన మ్ న లా విళంత్స*ర్తుళంపమేం ౮౦౪౯ ఛి కోర్టు రహైలలంనితి శోశ్చినతు కంర | త్య 

ధన కత్రి ర్త తంళతు;ంతాశాతప్రా తి సల తితుఇన్లు షార బృిళత్రాంంల్లాం చుం ఆకర వరం భ్యలళీవం 

కాగు జ్యభం పాతు? అ అంతేరా జనజయా టల 
ల్రం సత్తా (న సలం మ. పసం ఆోరిఖక్షాలి 



నా ₹0౧ఫీ వర జలా ఎవతి లర బి క శాం జూ భి బతక 
జ ల. య. న ర కం. న న. 
లి అజంప్రు శేంబ్రివీ కనన బై తోళన స్ట ప్ తనా న 
మని శీ భావి కా; లంజవి మూంం, మ వోతగాగా ఇల్లా అత్త ప్రాంతాన శృరిచ్తాం వులు వం వో తిను. 

త్త శి మం. ఆట ననా స్టైవ పతన గ్ వ. 

సని కం అపస్నిన్ష ము ఇధిబేవి రూం అరై సక-ంద్రుంయాం ఇళదుు గు టా టట. 

త్త అర్ర షు సస వ్లం ్ర్రైః కందం సను తా మ. ఆంభ్రీనృత్తే యా 
అక్షరం నందున రన టం +తాంజావగ నొ ళల ఫస చవట 
లీ న న. సాథి బ్రఉఅద్రుయ్యాం చక తల్వాశ లని మతి కి రంల సంటనాం లా తిళ్ళ్ళ్న జా 

ముత్తలటే శయరే తష మఖ తనృతిపాలబ్భె యుపి నిటి విల స్య లజ విశ ప్రగ్యా మ స. 
[3 టు. సం ళటులతగతో జై వ్రు కాల ఇృత్యో అ లచ తుందతనళ స్నో. తిఅతో కృతి ఫం బృుత్నోళ్ళవి న పయన 

రయ యలు దళ లన జళశిచ్దాం జలక్ జబు పుతాళ్న ప ఇ ల్ధ్లీ ఇ బిలం? విషి శ్రిత పాంచ్యుతోల్లళనన 
తకత శుత్ళి వ. త య. బ్బేశి వాంంబ్రీతి జ్యాళత్తూశాంలిలం త్వ న నచ వత ఫౌంభ్యిత్పితి తోద సవన 
లై ప ప్రే ఆరికి వాంభుత్స న సస ర ల క్ల బృత్వ్వా రత ట్ట ఖృీళ్ళు వ. 
చేాంభ్యతాం జనన వాం? లతం6? వాలు కల్పన ఇం క 



వ! న! 

స్ట 

స్ో జ నక్త టే 

క 

న. మ ల 

ఇల చా వత్చి వంతుత్వీ చార లీ వాంశ్రాల్య చుకాంచ్చుత ₹ం బ్యత్సీ తాల కీ జళత్తి 
కృ తిఫాంబ్ళ్ నరా మంతి గక కలం తకు 'పెళ్ష్యృలాంతు పి కృత సాంతి 

ల ప్త పటలం శత 
సన మో శైశ్చాలరం: 

వ సు. జా ల కవ ననాతివాకల్ సల కకున్త్తానాకానక్చువి తమాల నన్నా 

సాయంత్ర / ను. తుసారి సెలల్స త్త తనా 

మ మ వం న్య శ శ్హ లక్తంత్సి క్ర్తల్సీ సే ౦ శయన ఇచ్చాయఫాం జాంలీ అర్లీ 
తాంజ్యా? కాన ర ప. వూర అల 

న న ల మా 
శు సత్య వ్ర జకత్విన శ్యోత్రాప్రం నా! క్ు న న న్ నే 

స తి చి ద్ జ్ జ్యాభతుట్రచం ల శే పళ చం గరా చా వాసం ఇల స నా 
త ఇల్టా ₹త్వేఇప్సం త ముత విఎతి ళీ జరు లకు బాల? న పట్ట గతో 

ఫ్ న ౯. గ య. ల తార్వ్తా ల్స్ ర శాల గాంత్త్ర) అతో నార లీ కే ల్థమి ౩ తీ అహం శవ కల్లి! (ప్ 

షై వ శ తిక వ | ల్వ భాం౨ బృతర్చృల బి; అకు. న్ 
“ 'త్రోత్తో జకృతారజాంశారి శ్లాందీ అర్పకళళు హ్షోబళ్వ |. 
ల! నం. వ ర్చుతినా తా లా వా న్ [చ తో ముళ్సిసు . 
న తృృళా పోష వొ గచ టన బ్రహొ ఇక్షుళ దాశ్రిదంయొంళ్ళు ఇట సృీతృళా వన ర 

ఎనోవిసీం ఇంకి ్ల అత్రతుకఏిన్సతా ఖా స త్యఫాంణి న నట (1 ఇచణిబి ? ఇల్బలాంఘ వీ ళశృ శసాం స్. 
/్యీ రం పలు? అన ఇక త సాం న వ్రత బం భీకత్ప న. సగర. 

మాంత్హ తృఫబ్యితాం ప్వా మాకా క వమోావిట్య న్న చి చా! వీప్రా నా. 



ష్ న వం. / 

లం దాన యం కలల త్చంవీత్హి జ్వంంంత బె కా మ సెర్నళీజీ ఇగ పంత్సం:, 
తవ్తైల్రి వృతిష వనక ఇం నవిణృలకుత్చృ సంస్తల పనన సస నన్తాన కనక గే న. 
త్రి యో గత్వో ప. న్ డా ఇ భళ్య పరి జస వీ వ కం ద త్రర్వ నళమిభాం క్షా దంట రం గ్ల జ్య మి తత చ్చుతిఫాం డ్లా బీ విశిం జకం ద్ర తియ న అల్లో పిచ బర లగినట గం విజ దత పం దే గం ఇ . 

౮ | ఫొర్యార్టాబి ఏ కుం తృ త్సంచతిద్ని స చృంకం విసిరి త్య విణన డాం జ్తూళ్ళి తం తీశోళన త్రుతి వీశ్లాందానృంనా లీ? 9 తీవ్రం లన ఇలాగ త్యాగ 
డడ విద ఫ్యా వ ఎత్త లా? సంప ఉదళ కం అీళుమతి తి బంజోకె త్వా 
తత్రుకృచ్చివాంళీ? టన +శ్యశాద్రత బంల్భిత క భితొజ్బ్యుక్ప (ప్రతి చ రిలే దత్తా? ఏ శ కూల్యణన ఫేళళువదా నారు. 
న న్ మండ్యద్రి త పంగ ర్ త్వవూం గాలాంద? చస గంవా ద ట్రాన్ఫ త్తం తఇష్ష ల దార్రుతం పాం త్రుతీ యంత్యు 
స ఇన్చిఘాం లీ " సృటేవాం్యేం ద యా? రత్తి ఇంత. త లుక్ ప్రపేర్ధ గజైగం శాంధులితి శ్వపకృచవాం 
త్ ఇ త్య్భాతశు; శర ంకా చందం స్ ₹ష్యజళత జ్యాళవి శతి కత్తి ₹త్చి య సత్తు బ్య్చుబీ వాంత్రఫాం క్షా భవమి. 
వరలు, తఎంభీపం ఛ్లోవతి స! లా లు త్విత్వత్ర, 
జై? తి?వెళ ఎప్పతి ఫొ ననన న ౯జ్నాల న. 
లపై లాయం త? జ్ఞంఎ కంల సేవ రామారం వేత స ట్స టవ దా ళ్ళళ యె మ 1. 

గాదేవీంచోకుభం బలరాం బీత్తె? ఖ్రి వ ఫకంమోరగంకు నదుల శాం కూప యుల |. 

 కొళాతృ తి ఫాభ్యత్వసాక్యణ వ్లోర్ళి బ్యిలితి వాచ్యం బర్రస్ఫాదంలూం దీరచ్యి గ్ష్టాంకాంత్ గో; ఆశ స్యటశ్యకవ్య = పక్షం ా ష్ 
|| 

| 



న. 
14 | లే! 

గ ఖో 

గ ర జ్ ఏ స నూ కర స మ. . తొ ణీ త త్సం' క నాం సో గ్రీస్ గ ( న ము ర. 

వ 
య. 
| ॥ 

కాషంలకు న కాజాలు కరాల్లళ చ ఫల వగా లక 
క. నేళ్లుఖి కన లు చు. నీ తత బీదితల్పాప్యిం జి కళయోం?య్రై శ్తమ్బితి గ్రజసికతి తక్షత దాం 
జివ నం లకు త్ర్రుంయుక్టాత శఎవిళాలళీ యక-లవిళ పి దవ తిం తిష్ట నిం వోశ్రి। ఏత్తెలుత్తే. ౪ న్న్నాళీశ 
క ్హున్యన శృ చ షానళై వాం సృత్వాక్ష్రంరూ ల ఈ లకట్చి శి దమం (శా వా తఖా కక 

సంభ న తలర్యంరూలతాబీ వ 7యంఇలకు తభషి యువ వళాతృలి న్యాపతి ణయ నై షలలబీత్వ ద్రుత ఫంజాళ జళ్ళతా 
మ. కోపం ఆం అం ఈక బ్యాం వ. క (్రీ ర షం ఆవోంల త్ కైఎబ్యత్వప్రూగావం+ ను. 

శీఫం నారాల నం... మ్ చ క్యనుళ్ళత వము గ త్విక షస రీ షా స మ. 
శే మెద్రదృ త్భాబ తిః అ శతాని ఇగ శ్యష్పచి న కత్త్యం ద్వే షృలంాం?90 ఆలి య. నా క్ 
ట్రీ త్రిక బ్రైతింయోలషగళ్ళ రబ ఛా ఈశంవంతి ౦ వణ్లుల్పదోం తళ్ళళి క్ష వశం సతతం భ ఉొన్పుత్వాంవ న 1 శ్రు స స్స 

జై బిసా 7 శ్రళతది గాదని లలనా ట్ల తృట్వి చృష్ళకమాం వసత రను కే లాం వల మ. 

రాం బళ్చచ్చస!? కచ్చా ప్పి వృయయెోలి ఇచ్చత్తి ఫ్. మే-లత్సేత్తిళం ఇాలహణుబీవాం వు వ. త్తే ఇ తత్త తరి వాటు 
దభ న. జీంజ్లీ6 న! వ. వఎ బ్రువృత్మి ల మ స 
శ్₹ స్ట్ క. క్రిత వచ ష్ట్ర న్్ న. [పత్తిలో స చన ననకయళి చ 
ఖ్ శ్రార్భలు వ టా ఎర్పియాన చిచ్చావస్త త్ / ) స్ట హ్ఞాత న వను న మ. షస లథం మ. వ 

// 

| 

ం 

నీ | రోం ఉదర వాు 

ఇకినీకు గవాంయి ర్ (ర్స లైమిం ౨ సం స్త ట్రైయుశీలా .. 
యు కప్పాలి అలీ 



స్ ( 

. .. 

1... 
|. 

థ్ ళ్ ఇ 

| (1 

(/ 

| ప్పి క్షా తోతశోత్త పాంయి+ా అ పోయ ట్వి క్షత ప్ర జల అలల పసన కా ఎ వీల విక్షాఖు బైలు నిశ్చాంతత్ర పొంజాంళ ఛీ 
న వ టన ననే బొత్రషభంద్రుమీల వ సనా 
రహ నాన వేళ చ చ టల ంంయు య 
| గృళ్లాణివు వాం అమ్మె న టో జ లాం ₹త్చ తిపాంగతం ఈ ంఠా-లఎ శకాలు ౪ జార్భము భజ అ కళ వ. 
| త లా జాంతిల్ట్య తో్చి బైంయయా-ల ఎవ అగు జాం త శిషాళ్ళ బత్తి; ₹0 భం ళ్ళ తి ఫ్యా కాచు రకం త్తో 
యారఅుంగంళ్తోంత 1 ఆస జ కప వ్ల వత్ధి? శకున రవం లంటి భల మం న గ షన్ న 
స శ... ని నంచు సారారాంపతన లాబా్యడే యాం పంటి స తి పం తుం తీఎ కళ్ళె తిభ్వాజ లఏ కక్షతి? వం న తై చై 
(ఖా కల న ల! వ యుతా? బంంబత ఖెర్స గత బృవి చృంరు తంకూలిఅంభుజ్చ్రాంత తరి అ చంవాంతఆ / 
లో వ ఇఖాంళతలర్యుఎ త్పన్సిచ్చాసాచ్చు ఇఆంక్పెతి ఖం రతుకు త న ం 

సరసు వే కుల శతా కారఅ లాం జాం నకి ల్సశి షల వం శాంళా త ర కాలతున శిదడతో. 
| షు అప సు లి ప వ స ణ! చరనం 
బాయల ఎంటరు పళ్ల తలరంార వం కూంబితోత్వు సరా... వలళతల గ్టత్వశింకూ 
మో తుద, చు ప న సూ. త. 
గ్రొళ్ళ తలకూ ల క్షరలే పె ఆ తాంబ్బీ స్టోవ్లి శ్చీయం భా న లం... యొత్చ(క శ భాలకాందల పే. 

| 
| 
1. 



ళ్ళి 

. 

క లం లేళ ళు తి దాం౯త్తుత్తఎ కళ్పత ఫల్వాళాల భంగ త్రంక్వుని డ్లా ఆత్ర మన నన భ070 కృ తి ఫాలజా ౪ ఆ ఐిశ్ళగ్య 8 ఇక్ఆఅ రం. వ. వ కశక 
| తోం! ఖో ళీ చు అ ఐవచ్చలకుంస్త్రం బిబీన్లో విం ₹6ల ఆధి అకు పి (. ప్రార రీ య. శ్ర ఫా 

న పా. త్వ్రళటోళ సత్త టా ఇం వలొకోటి ఛీ ంవాంళారజి 1 బ్రీ వత్తైన వళతర్రైగుతికాల న కాగ గఖే త్వ ళల బో ఖం ఇతార్సాని ఈ బృ ళాల 
టా గ వ్చృ కృితిద త్పత్తోత్యా. గహ వృత్తోగ్రరూల చ యోంళ్ళిల్సే త్చ్ జైల 

ల క పారిందింరి జృ వార్చళ్ణ త్త్రిళ్చి తాన తర్పక్చు త ఫార ₹త్తళశాన అ కే త్రువ్పత్తి స్టే న న గ్, న గ తిరాన్ల్య ంపతి ఇ త్ర) కేం స్ న 
సం బం చోతో న తందాన ఏనాం నే త్రంకంాం కో ధిర శ్రైోను వరి ఖం ఆకూశితి ్రుఖీ 

పు. తెలు నరవ బత య్యి క గలు ను సట ను వ. నసుత్తవి శి క్షార ఇని 
వన. న ఇంళము తి గరోతో పాపని జాం లరు సు వై త్రువ్చ స్తై త్రశేం 
వాల! వళ్ళో శో ఇ ఇతి వనర ఖత రతర న న 

సు న తార్చిన జారి ఖృతి తాం జ్లారి దారి తం ఫ్ర సే వ న. నీ తార్స తృ న స 
న మనుఖువు ట్ల వ. 



తోక గబ్రుశజ్ఞం . - 
నే 

చలల యం. కా అనం కాక గాంసుతిగ రా తుళు టా. | 
శన రభ ఎంది శజు లా. సింం0 కోధాం ల్ల భారళ్యనాం లగ అఆ సాను ను క 
న్ న వహ నాన (తీంక్తు బర కిన ళన వి తళా ళు ఖ్దే ళనర ననన 

పే ని స లారి ఆరి బం బ లచ్మిలసే త్వా త్తి ప. మముపి రలు త్తి ఎక! 

జ్ర శీఠ ఇనారి ష్ ఇర రరుత్తిచ్రైరం లర స. న పై న. కి 

కం వ. సడ వ ర లీ కల్పి త స్వం ఇ ల ఫ్ అ నొసల నార ప. లీ స ప షో నభఖన్చ అమిత్రిళలీళ్యడ. . 

వ్ న. మ. నాళ బంతి ఎదాల రో శృ9 భసఖ౯ ణన మరి తీ కళ అల | 
జీ మ గళులీ ర యాం వ సాం! ర. పైజళత త్రొతత్రబలవి జ క్ష య. 

న. త్ మల న! వ్య వలు సి వ్ కబప నజ భగ చెంలి త తలల న 
నన! . బత్తి తు. ల్ నట వ ఎ మ. య. యా. వ | 

న్ లి ల రి వ తనన ₹ 

లా కంర లం. (కస ప! . లే ర సళ గా 'ఇత్మి 

వ పట న న మ మ | 
పొచచ్యావని వి తృద్యణ నరానాం అలా త్తని హ్ర్భనో పివి పాష్యల్యాల్యం అకు తస్థితగ 



పై త్త సెరిగ్యో స్థల ణా) కాగ దభ? 

తి పాంశిలాం మీ బ్ర తి సంళ్ళు శనుత్తో న తాట దంతా ప. 

తాం ఇినైళనళ్య శర లృ భట ల ౧గావాఇత్య తతాషంళ, ఘహాంతభుతతి ఫొరెలన్హాం 

ను ల స ద్రాం రం నని సని 
| తాం ఇన్జాళత్చె వనం రుతాం్యా న 

గ్రాః మరం న నల న హర గ్ కళ్యా న 
| కాటి సత్తినుదిట్లు హా తార్పవత్రపాం న న 
షి ఏత్త్పృుత్రిషం స్తే ఠి శ 

నరము లత నే నే వ్ం తాని? బ్చీ న్ న. ము హ
ి 

ముత్ర త్రుఠిఫాం 
మ 

దు న 

న్స మ వ్యు గ్ రన నాటే ది వ ళ్లో 
ర. ఈ 1జి న్ని మ సారర్యో₹ ₹ర0 తరింక్ళు మ లి బిలో సా సు వాళళ ₹వుత్స్రతిఫం భృత్యా సాధు తం9?తి జా క్ష న చట విస్షిత్యళ్య షబ్యుళ్యమితివ్యల, ఉంక్రాల్లాకన | 

(న! 

న్ 
: .. 

శ్ | . 

. | ళం నోర చేరనాన తపా టళం కంటా నామిని తాళక తాం ల సతో స జోణఆళ్స. 
నో లి జ్రిబ్బీ త్త ల. భం నక్ష నటు జా ల్ఫ్జాంళ్ల వ టబ్బర్డిభ న సర స ము. తగల వటారణ. 

మాన క. లో వ నాళ న 

లస ననా స ల్ 

స 

న. మ కనా కళ 

ర 

| య 
| 

. 1... 



తకంభ్రిశబ్ల | 
1 ఫ్ 

. 

న యా త్ర సు త్యంత త్పార్లీట క న కృషిస్తన్యణ తక తర శ వి సహోఖీ సు షే 
( అ ఇరగ త్త సంర ట్పీనాం నుఅళ్ళిల వ 1... 

(2. తతర ంనశ్యతొ నం) కుత పంక త రల నం మ ముకి న ( న క 'లలిష మాం. వ సం? స్టే క్రీ వాంగ బీ?ాం ఇ వ. లు సల నం. 
స్ త్పూబిత్తు భు బాం నియా చ్పళాజ్యీట్ర స్త న ని భవోత్చర్తి సం ళతం క్యా న్ సే స్థన |. 

భీవోం6 ఇంవ్చిత లీ ణం సొంటి బీ నీళం బిఠాంసరి ఎంబి?థ భీ పాంతిఎ 

న వ్రతత్త వ న. ర వ క సం జం అృతాం రసికా ముత ౯ర్హ 
వ. లం తిఖితో 2 ఇ శిళళల గవీశ్సోళతీ లకూ-ల మ వ్ర న ( న న న భఖ 

న్ న స బై లశిజ్షన 

సస్తాషామక్స 
రమ భఖ న్ 

ఫ్ప్లం ఆం బళెస్ర్య్య్రరోనంత్తా స్ ప్రిలరిళ్యళ మార కోల ల పొంత త్వక్షస బీరోం స 
త్వత్ వ గళ్ళవిశ శ్రుత మ నో సాంణ్యే ముఖ శ్రిఫిీ ఫర చ స గరు లక్షలట రసల చవర ఇర బైన ళ్ళ ల గంతు స్తత త్ లీ టం న? | ల గ ర యర నన టే 

వ శ్రిత సే తోదుత్తా స్యాం బి నృగుమి సార్వ తా లొ తొద జ. శ కళ్వతి కంర మ. 

న. న శ్రధ్ధ రవోత్య్రై జాం నే జనవర వరితో విష్రా ఇంణావి వ్థర్భళు మిళార్చవ త్తి లత వాంళ్యం న్య సైస్తా వకసక (అ 1 



. . 

శుమితి బీళాంవు ఛోనల9ిలాల 3 ₹ స సార టరు కాగ వు వాజభణ్త . 
| నట టా కం ర్ం న వ ఖే పూ న. న. ష్ నో 
సత్తి చి జీరో ర్త తృళల్నళాం తొఅ్నుప్రా 
న్ కత్పొన్టీతవిక్ న!  కద్తస స 1 మనత మన గ స 
న్ భవం త్యర్ఫ బీతి: పవన న. న లెతితత్న క త్రరషలు పంత న (2 

రుం ₹60ి ఇట్ట భట గ్యళో అనతరం అపై? న కి ఇృక్షనై ఈ గ్య రి రగ జర్ 
స్తళ్ళభరాని చ ర సంభ ళదింక ఇలు లేళ్ళ లంబం న 

కతి తజ్గానో ఇజ్రిక్చత తన సాల ఖై తలల వ్యోచ్చివ చ చం బో ళత్ర్యుషతి ళం గ్య్భాబం ట్ ₹ాబాంవి తృక్యణ శ 
'నోదొత్ర త న యక కృతి ఫారిళ్ళృ 9 బ'ప్రొతృవాంకూంపతప్పబళూం 
హో నలు క. వ లం న... తా అంప్ కఫం ఖ్యీ త్యం రూ+లబీత్రఫా6 ణ్. 

సక్ వచ ఇాంలాంన' సతళు! ఎ్చత్త్యో న టయ 

కిం ఇలళ్చం కఈ తత్ర జృమిః ల ఏళ ష్యోత్స ఫాం ఇభ త న, ్రఫైఆఇళత్రీ 

హ్ బళ్ళ జ్యంక్వకోలక్చత్తి సళ్ళ: న న! తిఫత్త్య లు-ంబి కలీ! త్తాలకం కల్లో కళ్ళ ర్స బితృక్య న; జ్ఞ 
అస వ. జ. నా. మ య ప గ స. 
'ఆఅ గ జ్యాంభి గ్బకు నేత్తాను నిత యఠయాంఇఅభాంజ 

నన ఏ న న నీ నం. 
[ మం. ప... 

“1! క 
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1 షై ల 1. 
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(్ర్ 

వ టట తిఫాంద్య నించి న. త్రిరాశం ము తనా క్యూ ఇదాగ లం! చనుటళళ ష్. | య ంోనాం కుతి ఖాన జట శల య భూ నే సమయ వ హార్రస్త 'జల్ళొ డిలాంచ్టువాంచతీ ఇాంల బలం ఇ లు భారి ్ర త ౮ ము కళ త్రాంజ్యైళ 8 చీళజ్రైంలృతాం జానై మ స ఖర త్రి వ. న వ. ఫోనా! + 'వుటాం లావాంఖత్తి ఇల త్రార్భానీం కాం డీళందన్వజం ప స్తై రు ర్ితృడ్య? రగ భీంళ్యల్ళానీం జు త ణ్ ఇల శ్రోతివిత్రంంళ వ్వ నం పారజ్టాంతయెం తుజ తాతల చ. తవుతా; ఐక్యం తీ పాంపార; త్తి కవు ళ₹ంవులఆకం మ త్రోకలా విఖల రకర. నో పీత ఇత్యాక్టల య. చ ఇది శీ దఖ శ్లో జీవతి వన జితార్ 
గ 

ల 

“దయ్ ళలి 
విశ్సివ్వ తో? షా రం నత౯తతాల్వ వ. ర ప కక న ళం! వ. 
బీదీ *౯ెళ్ళిళ్లా వీ జరం మందరం రగా వ శ్రతనతి 

ఇఇ న చానల్ శ్లాంళతపర బు చక! వ్రలువ్లాళ్యలత్వాణం చదు త్ర వా ్యోం ఎల కోద్విషైవిశలరూం య వ న గేన 
ప య్ త తఖ్సి సాంవంబ్రుత్యవొంతి ఎతిళంనబ్రితృ్య వాంలతవ ౩ వళ; న. , సా లత క్త్యది ర. 

న క. నన బం వం సెం జా తంల జళ్ళత్వన త 
వ ళ్ న్ వ పళ్ళని? కళత్రం జస్టైళఖ క రం లం న సత్వ పర్య కృళతత్చే శే వ | వ. ఆ మురళి న బీ 6కెత్సం తవ్వ |. 
వ న్. ఇతృంశైం ఇళ్ళు సంర వీ ష్ష్ కీ? న వేం న్. న్ సి గమ ల హన స్ 



॥ సే త్వాం వుడ్రూ ద కాంకుళం వ న. త్లో క జశుఖతం ల ఇ ఇ తృళ్ళభాతు య త్తిశె నలం? “. నష లం! జరని తృ కః ల సి స్ట 7 రుత న వత్తి? చరక రో వ 

వ [స మున * 60% ఆర్చణ తి లితిఖ్ళీ నమత త్రిశాం మళ ళకలీల [శ 
క్త న టే త తతమినో తం ఆకు కం ర క బట [1 క. / 
క ౦1తృత్యవి టా చో దత న ర! త ర క్ట, 
మ షు న పార్చక్చద్రుంతోల జీత్ ? న 1 ను 

ల క. ప్రుత్యువా యంమొం బి స్రయూం తాంఫ్ కలల ల్ల 
వం స్రవంతి నం కైన యుఘాం వంతళత ఇ త ఇత కకత పధం ననన | వాత తత్ర నృత్తి లిత్మిస్రమ త షంవాల ఏ వం యు పార ఫాంట్లే క త్త 
₹్లసాల న న! టా ప ల బ్రతి శ్రిత ఇస్టం లహ 'ఫలక పతినుమి ష్ ముకక యప త రంకు నల భరతా టం ఉథ్యాకతః న ప గా 6. (| త అ ల ళా లక్టై' వృత్సిరితి శ్రావీ! ప మా ము మ. స నర క గ అలల మ అక బ్రా ప 

తప్ అర్భకం ౪౦ త్ వ్ఖ లట ఠి 
తనపు సే తళ్చ సుతత్రో ప డన. మ 
నేక్రన ాం లోకాల శిం ఫే కాంవంలఅ కా 6౨ శ్రిడే ళంఇత్ఫోవో మృీతు ఈొంి తోత్టా 

తి వలం త్భోంగా్టై జీ తివ్చణీ ఇక భీమితిఎ వారి తృసార్భబి ణా కర్చుత్వీణా లాకాళ కంల విత్తి (ఆక అ థ్చికాక?తో న 

వ్రుళ్ళణం ధి ఖీ. 

ప సీ. 

| ే. 

న. 
(7 || / 

(,/ శి 1 
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ల; నీ: 
1 | 

॥ 

. 



.! 

| కారుణల్టు పత సళ తట ప మట నతా టం నకల భ్రమర ౭+భి ల్ల తాల్న ద త్లోత్య?। కళళు ప్త నై ల డాతా శిర్పన్సి అ ా నల న నరం నం శస మాతో తుమి త ననా నం తం. ఇ “ణా ఇళ సాష! నుళజత. జ ౧౩౩ తత్యో లజ వి తృరు-ం వంకూం వోజీ వ. న య. 1 . ౦3న వీ శ్రీ శాం జీ? శకిలంరి వితిళాం జు స్త గినోలీ )త్తింహ్రతి షఫాం ₹క్రాంలుం గ క తృతిఫాం జ్యుజాం లి టం 1 . రవం గటు తత్స మర్తళ్తలు రసన చళ్ళ రే త్మెబ్బిష అభ్యత్య పపాం దత త్వాచతి నన త్త. 'యోం ; ౨2805 రె ఇం ఐ వ్రసాం క్యళతాది చయింత్ శృ తి ఫాం భర సళ స గటబృర్త పారు రచ రకా మ్న్ స ఏలిక? తిఎ కిత్పుం ఖీ తంరింం లి కఫం కృతో ఫాం క్యభత్సయయోల పలలపాత వ [ రి తోంయె-ంళి నిరొంం వితోరర-లచ్లోభకం తపన చళికూం ఏతఫోండ్య త్న రసం తపు త్ప్పాఖ వ వో | విలా ిత వీత్తి సక అకక నా మా. త ప. న . సన! ౧౮ వ తతి తంకోంళ౯ ౯. జి హం. మక సవర లు టం వరత నరక కళ మ  . (తో ప్రత్త పరత చును ని న న. గ శతితు బలన ఇ? ఇళ ఎండ శస నలత అంట కృతిసాం. శ! 
కస తలక త్రై లలి 
ప్ ఎలి క్ళా సడ కాంద్ర సమన  తో్రిత్తన పంపు త్రీఎవోల నల రం కదగక్తాళ చం ధరల! 1] శ 

|. |. 



తంట న న య 

౮ ఇతి తతముళణర్ భు శచాంల పొర్భపాంల మాం త్రిం క్ 

| శ్రంయకునృడ్రి లెక న్లోవి కనులు జీని ౯ వృ ఖల వీ జీఖాం 
కి సన లం ₹0 భుభజర్వబి నన 
మాల రా. అమయుశీల్లని ల నోణీ ర ష్ష్వఫోబీళ త్వవ శి వి 
(౧ సస శష్టై నాని ఉం బళ్ళక్ష న నే సంకు 
(లై టై క ప. తళ ల్ఞం బం బ్య అతతుత్ర శ్రు త్తార్మా? శి? విబ్యాం సొ వై త్చో? 
నా. సప తరం ఛం అంద శివలనం 1] ౯1వ ఇ లది. స్ట రం నళ న్ర్రగులటం షి తృళ్యవిఖ్ళీ కగత్విటోత్య కన శ్చ 

| న్్ ౯? వచి ్ రువ్పత్టి? గ న వ. 

_(ని వనే సరసన నటుని 
|; | కిని సద. ఫాం క్యారళ్ష ఈ టాంఫాల దళ 

లు వలి వం ర ళక్టతిఫా వ 
శఖర తో? తృశిభళ/ల క జ నళ ₹ంకుత్సథళ: వి? ష్రకతి ౪2 వళష్షి; తితృనే: ఈళ్ళతు హి ఈ 
చ సలా! ం౩౦క్రి తై బి త్త షత్నన నావ తయాంళటం సాల్మటి కూ కా 

ఫది ఇత్యలు వజ్చితి న ను లన 

ను 
ఫాం తృళ్ళన య. సళ్ల |. 

నళ మ! || 
ల 



ఇత *బ్ర ఏతం పీత ఆర్ప వతి ల తళకులణకుకంలవ్య్యుపా అీత్సమిత్రి జ హోం ఏ మళీ భూంజి జ్ఞా, 
మా భృమలషోంచ్టి శలవు ప్రంచ్ళువూరళ క నో జీక తృరత్వ మితి రావ ట్టేత్తోల్లు నచ 
తోసి. 'ఆత్మవాల్యీక తృ ౯ర్చ్వాబె త్తి ర తి బావీఅ ప్రతి త షూ పొమళ డగా ప్రభలు కిన యోస్నిక త్స 
'లవిర్సపాంల తం త్రిళో ల్యోఖీ బీవీ అ ఇర్వరా మొళీణరీశు కలాం ఎ వ్ఫూ పాంళీత్పీళ దంల ఫాం త్ర మీతి ఛాంవ?త్రవగతి 
నాం త మంతి తా ళనాళా దత్చరుకాలం జగ తి న తు కలం కన్ 
మారన నళ ళనాన దద దాం చుక ల మాం చం లని రల వుటాకోే. 
'త్పొదిళా ి వల్ షం సు విసిరి న వ్రాళరీఎం ఇృత్వవ శిస్పైష్సో కోళత్వ న తికెం భృతా ఆసా ఖత్వి[ైనవంతుత్న!. 
త చ్చాంయిప్థాలవి శివ్యంంది శీ క్ గావ వ? ఇదు భల బర వంలంళవిశిత్షరం ఏ తార లల శవం తి సా బంళవోలి శిక్లోళ్యి శివ ఎమితిలా 

ఎవదిశ్చి స న్ ఇ్జీ దోశ త్రాం యం వార్చ౪ జ్ఫి సే త్రి తో 9౪ శారి జారి కృతివొళి! దిఖారి ఇ6 భం ల సట వో ఇ ఏ నాన ఖఠతుతాం ఉతోాది ఖీ స్? ్స 

శం ౧౯ నారితాము డ్రళళ0 అక్భనో చోళ్ళ బాం వొబ్సా త యిారిషి దోవ, టో థతాంంతూర 1) క భర్ఫం మ వో ళలాంంణ్చత్వా వ వర్ల త్వన భార్చిణా౭ మ దళ | 
యయత్విళవ్లుసొొయింళ్లం అరి క్ తృట్రుతీ తార్బనీ ఢ ఫ (త్ర న్ళాశ జృవృత్శి త్స్పరున స్ మ శోళ్ళు తర్వరతి ఇక్ శోంన కల తె న బ్యాన ళం న 
ల ఎట న ళం భుఖం (నే దం త్ధి 1 త్చ ఈ సార ప ళీ త్తి సాం ళో త2ిశీ మహాకాళ పాత్తూలి స ఇ్ఫ్చీలవో వ. ఉఆఅజచ్సింత్ు. 

| కృతిాం జత అస! త్వీళల్షన్షునో క్ళభత్వవిశిక్ర కృతిసాం మం మ్నీపి దతా అక్షైళత్స?ా బీ జ షి 
+ న... 

తూశ మీ కారి పం యు త్తో మితపటా. 
. ం ఖ్ " న త్న? ట్ట, | 

హ్ .. ల! స 
తల్లో |! | . 



స్ట జ షష 

శ. కా. ను... 
(ప్లా ల ల టా గ్గే (1) బే స్ప ఇలీ అ లేగ గ్ న: గ. 

జెలుం విలిపా తు త్వ, శాం ల్లో వాం భట్రత సనో దాంతో. వ. సీ గాధి ఇం న అశం? హం్చఖ క్రై ఇ 
| యీంవ శే ల్సి వ! మ. వీవు ₹0ఏి అపానం ప క్ తృతశళే? య. మ నీ జక శం తన 
| క్ లాంద్చు ఖర న. నన సో న 

ఎల ఇరిటంతుత్తల శం తు వ ట్స్ శి వీ తర్భదోంవు ఎతింని ఓ వ తని కి ఇ తటీలు. సం సతుల న టన ని నా 
ఏలూం పీజాంివి శిమ్షలం పణం వాంతళళూం పి ౯6 వతు త్సీవూ-ం₹ల్యం సాండ్షూ లవాం స్పేతి గ్రా నః ళ్ళ వరత వ్ల 

వ. వ. ఆ ట్రైత్రివింతు త్వీ ఇవు ఆభశి పతి తృతి పా ఖ్యతాం జస భన్ళ తత్రాపి ళత్వా ప్ర ్యాంవఖ్యల్సటి. 
వతి వృత్రసాంచ్ని న లూ. త్యష్షాణ తజ్గా ౩] వ్యాం వత్తిరితి ల్లా బీ? శంతిక్షశీత నుం తల్లీ కమల ళతవ్ర కావనే, 
టు నన కత్చిళ జూ ఇత ుండోఆ రోల లేగ త శంకరం శ్ర (గప్వెకోయి తుం ఛాత్యతి స ఇళ దిచి8 షొగం లతిక | 
'పాదింా త్న క త న పం టా స లం కంపరం! వ్లోత జక? లమ్యుసా మాం భన్ఫతా* 
స న్నే షై కొ సతర నిత్నాచా ల పాంంింి తి(త్యపాంరితం శా: అకరిషా వం ళ్ళ ఫాం మద్ర తపేళ సయం పొం ఇొళ్ళీణ్యో కవళంశ | (౬ త? శ కృళ్యపైం భ్యివ్చ వ్లార్భదాల వి నార భు పం చళత ఇస్తాం నాం తార్వాకనిఖం బ్రీతిషృత సం తాజైంత్తళలల ద్రాం [| 

ష్ వ. ట్ ది పైత ఇనాం తాం ౨9 తవం గగు తంల తాం రగా టవ సదు నహ స. గళ ఇగ్రాంయాం బాం రని తజిక్ పాం ంరం తం విఫాప్పత్ఫా5౪గం చ ఐత శ్రపికందువైం ఫం మళ్చతల న జాంవాబత్యబణ్య 

| 

వ. స్త భర హసకినా ర తలి స 

ప, 

ం. 
. 
ర 
న. 

న్చ్త్తిపొ తతా వం ఏటా తారక త్యాద్ళి శ, | లీ 



|| 

. తోహద్రశోస్టం 
సా కనన ఖు సల్తీజశజ్లా - 10 లుం ఇత్సఖనై(లదాం దంతి ఎం స బిండి 

౪ న. టో త నిత కుక కద కృర రంల దం క ధనముల సూరి నాం క్రైదాళ క్ నశిన్నా 

₹ దితి వళ్లు గత్భా పరత లు భమెత్ప కోక శ్వలూం విదం లంగా స త్యాళ్య మై లంంల18ివి జ టి క | 
న న వన్ య. ఇ న న ల మ. . 
| ట్రుత్తి కలపి విళిలాం౯ ఛం స ససకి త్రి ౯ జ్యా నవి. 
ల ఇ ప. వ వ ల్స్ శత్రగళతాం నర టసన |. 
| య. మూరిభాం్థాం వొరిల్లా స వత్షవెందశ మళ తఆవన్న రన న వ 
/| స ప్రస సత్యం ఏ న్నయ్ సంకల ళులం తవిలి ప్ప సాం ల స? భే షవిళిత్త వల్ 
య ౭న్లి న్లసాంబ్లళ టం నకి నంత 02న సట సళ కఫం జ్యో కత్త ఐల్చివ్న ఎలఫట 
| న నని. వవధ వర రద సలల లా స ర ని. కరన జాలళ్ళ యెబాంబ్యా బత్తి? ఏ శి క్షైరూం రం రు వం ప .. 
౨ శిర్భర ఆోజ్యుళక్ర ఛంబ మతితబృత త్తోప కక్ష అర్య తా ళృత్యాతకృతిా భృక్యాత్ కస్త త తకావోఆఅుంకిశళ్ళు త్యొర్టత! రా 11 
న ర మ. న. యను ఖ్యశిళ్లో భం ళతప వ 1 

జ లల్భోపారి ఇవోంరోం ర్హీం౫ి గ్ నురఖ 9శిష్టరంరపిిం . 
ళ్ వ మనా నిపసగ న ర్త స వ్ర నషమ్నై 



త్రుభీకృత్తిిత్ళ త జలనజీ!జ్లు అతో తశ విజ్స ఖల విజ్య శ్ర వాచ ళళు కళ ఇ 
బు న్ వ న న క నూ స్ క న ఆారళ్ళాన చెప ఫివలని 

కో విభ్సీభొ౯ ంళతోత్రపీ భృీఖి వా భల ఇబ్భి ర్ల వయ సక లాం న మ ట్రీరిమి-రి వ. క బబ్బీలాళభాంద శ పం ళు అ, పా వ్ ఖా దితృళ్ళ[ అలా జ్ఞాతి బు భవన తనకు త ల వరన సత మ: వ్రు పనలు. వ. | 'బజలవ త్హ్యఖ్రివ్వో ళల బీబిత్తి రితి వూ భంయత్యణవి ధీం భరూం జత లన మిత్ళిఫ్ మీ =౦లన్ష్ వమ ఏ వి; భష్తారువివించ్నక య జ్యా పంచ తుష్టాల వదం జశ్యల బశ ?వీళలరి గ 1 జ్లవాచ్చ్టఅ వేశూంత్తో న న తతగవ్వ్యూ రన న 1... యిరి వ పే క గ్స్భ ౯? న నం గనుల న్్ 
గ్ తింంఠుద్యూ బం రోటీ 6 ోళో వి గా వి క్ దాం ఇడి లాం. | ల ఖీం యో వ్ షత క ఖా క. వ నస ప కంటి ళను జనాయి ఇి్చత్ర (య చువటి / సరళా విజ నం. భట వ తాల్వతభం పీ రం? శృం, కృ వ్యూ దివోత్త శం న. సంతుప్రూవ్స్ తోత్తీంరి పొంఠకు? వి ల య అకూం 9 దం చోబిం పచ ా గతా ఆప్త! పల / వ. శి బీజ త్వొవీశిషాశ్నేయను వల భీ రప ప ॥ రక; చేళయిర ర వ హా మశ లా్భలంఎడ వ | 6 



త కగక్రుశబ్దం, 

అటా 

ఎక్టజబీ శ్లో 

| మ ఏ ఇ్యాది 90 అజ౯ంమివి 

పళ నా దుఖ్ళ పప హస! న్నీ భం యాల ఇ్న్నరి అక వి డ్భాళం యాం థాం చూం 

మాచతతపవపుతతకుతా నువువ పయతాఆుమాలం నానన అలాతు మలక అ లాలకువణా! కా. నాగా 

య్ 

,! 

అంచ చమ చడ ౦ ని తంకాంనిన తృళనాళ్టంు, చంక! నం కస్టపైం 
ల భమ రివింత్తి ఉఊంళంంఅ' య భఖ నల తయ క్ష సనా స్ట్ య! 

వనన సేనాం ల్లు వార్చి ఇశ్రళ్ళరి యావ జీత్రి ఫల ృింతాంఖి జ? త కూ హూఅజ 1 సం జా 

ల ల మప భలోళభోదీలు, తిష్భాం శీను కాలతంవ్ఫం భోవా త్? వ 
'ఫిశ శృ ళాత్నల్ళుం క ల్చ్ఫృత్తి ద ఈం శుభాం మాం సే తివాశ్యేన మాదన డన వన వత 
డ్. ధవ ఖఆ ఇవి వొ తొఇతోల బీ వాన భలున్చ్యుణుం ట్ర న 
ఎనంనోల్లోక్య న ది వళఖు వజీయోందిలల ల్లా ర రా వసతే వ. 
గాడ త్రబిజూటో రళల్నా బెళ్ళా శోవి బడ్వాచ్చ?లయునూం పిష్షథికుఆ దిశి వ్య స న స (| (| 
ఇ జగ్భాఖళి ఇతీలవ్న దోచ్చిభీళ్యాణ ౯త్తీఖీక్చ ఇాంగది ఇన్రిభప్? త చారి ప్రారి వక్రై? ఈం సరమ. క శ 

వప ట్య జగ తత్స పం ఇ భువ? భావాల శన సాంబిళత్వా నొవిట్రి: నో $6|. 
అ జూంల్సి ఇతి ప్రాణం క్లో బు తని ంవఅత్రోగురవవతితో గృషనయాం జై లత్వళ్ళు వ త్ర వూంచోం తోద్దాం | 

గ. యుతి అ వీళల తో? గ త్య వా ₹త్వ మారి భోళ్చతో తోఅ వం శషం నాంతిగ్ న టట. న | 

ఫ్ న భి ధ్భీతి 8 శ్రీతితి * స్యా. పచ బాలలు అబీ ఆశి బాంళీ లట పటు స |. 

మ. ఇత బీ? ₹వైజిబుతి ళం ళో ద్యభంంం వ ను 



తో 

న లూ ౯ఫాంజ్ళత్స సృ ఆశువి ఆిశ్చిత్తీ 
॥ ఫి తయ త్చో తి అర్భక్ష గ్ ఏ వళళ తలరు-ం ఇ6రలాం త్రో 
చం నాన న. స్ట స్మ ( ఇరబ్లూ వీ; వరం వశిత్తి బీ రంబీల మజా కభత్హోం ఉధ్చ ఇగఫాంత్యోళాం ః] 

ఇ లర కోడీ | కవ మ. ఫూంల్వ మదం ళ్ళ భ్యఅు గు బీ త్వా బ్య గచాం మి త్తి లొవ? కృతిసాం టు! శ 
పన ని భ్మీద్యీ౯ ఇత్సో బం? శవ గరా మంతి దనం ద్యగను స సన [మసన న ఖే 
[5 ఉరీ తినాంల్లి వొంబ్దందింర చ్చి రాం భ్రంలాం జస ంకూంళ్ళ తత్త బ్రటే వ. త్రఆషంతో త, 
రము వరయ రల వి త్వేళ్ళ చం టట. విధి వగరు ఫాాఫీంచతి తివార్యం అరిం? ల ఫా న ర న బేయాం గృ తంత! షు షీ | మాం చు జీ తేజ షూ ౯ ఆం ౨౮ తి బాద౨ం సంబో య స్ట-౦ శంకు వ్రత: జకమాబీర్యో జ్లణ ని స 

| శోచ్చంగింఆర్యు-రి వే తగన తల్లో ఏర తుంశ్లకో మము లు నంట పసి ము'తవాంవాలతి 
| త్హృష్టళృతిఫాం భ్భోళ్ళ ఖృవయింం ళ్ళ యి వ క తారం చవాఐి తృల౯ఇాళ్ళమ్త కొంళ్ళమీవవి భ్నీళ౯ నేత్తనర్తు 'సువజి ల్ఫవగ్బతితృణ ఇళ్ళ ంయ రు పాం చు ఛోలి రాగో. చ సమతియిం. 
| భంఅకు వరి త శత వితి వంకును పక పహ. ల్సత వ్యునూం మో మ్ సం, కత్రుతం . సాతిళి అగవిక్ భక గ్రత: : అబ్బితి(అ జ్? అ తి; హంతు తో ఇత్తి మ న సస న 

ఫాంల్సి మ. ళ్ళ 0 



తోస్తే వచా భిక్ష ట్రత భువి ననా ఫలతి 3 కతఅడ్యం మీర ళ్ళేతతి? పోతి. 
క్ష ళృణతిషు తౌంర్చి ళంం జీ కాళ్ళ సయ్యా రళ వి నలప తళ్సచ్యావా విత్తి జ్యా సజ ై  ₹6విలళ వతి ఫా వ్చరు వ్య; శ బరర్భు కూ ళజృలకూం 
శం గలుగ తాత వత జము జృ్యంల్స లాంత్గోళ్యత బావ, జా నతి ఇక ళ్ళ స భలూం వ గాంచ్చు 3 నషం బాం వీ వీ ళశ్చి చం తతో: ంయాఇ 
౨ చ్యరకు కఠ ళా ల్యేమితి శా ట్లిజ్య ౬ తా సమయంల యం భం లం చంద అళ్ళలకి వై వ్లాలళ్ళ్వృలాం శ్రా ళణి 9, 
ప టడం వూరిరి సళ జా మర్చర్రిష్రా ళ్ళ కే. లకూ 

రమ రళూలజణీు ల క వంరితోళ్ళ 9ఇతఅ సు నలం ప్రయి జలతారు వ నం ఏ 
మస రు రాల బిల రామి కాళ్ళ రారళ్టలు కష చల భర ఇదో దల 

| య. అరో-రి కా ము) న బేల య ఈ సభాం నటల శాం 
'లృతాయకాంత్రతికి;₹4 జబ్బా చపిళ ముభేం ల్లవాంత్చూ మి 8 అరం కఅవ్యో 
న్ ను సఇబ్సీ బీఇిత్తి వ. డ్చే౯ఖీళు ట్ర్వంలవి ప్యాట జ్రోమ ఫ్ళెటీబి తృత అవాఅగ్భడితి షి ప 
| మ్ల ఇఫారి (  . వీళళం వి తో ళ్ళ నట నంట న 

ఇోభలడార చి తి శళీ౯అా వో తంల జ్య లం టం న ఇతి బ్జా బే? 0 
(వి శివ్ష్చ" = నం 1 న. త్చీరిన [నూ జతోళ్ళాం వీలక్ష కంబ 
తంతి 'ఇరత్వావం[ంటూరి బృృతో స్య అక లి వ్యయం త చా రృషఫ్వ్యాళ్ళే స్యాళ ళో వళి ధ్హ్రలారి ఇజ్యకృరా ౯౩ ఇటు జ్ర మి 
3 ఇష్ట ఫాంభ( త్వ ఫ్య్ళాళ్య ఆళబ్రిలకింల ఇ కోతోలరుంఅ పూంళ్య్వ్వా ఖు వళ్లీ త్యూ తోత్తీష్షసా బల తొ జనై గానం ఇ్భోదాంత్రార్ కిల భ్వు ఇ 



న తిఫ్రూ ఇల టాయేం ప అమల. [ఆం ఆ నైళర ఆొలీలం | నెంక వ్ర 
౫ త్రు కంద్ర న గ నననతే ఇవి త్రి ఊం్పజో ఇర ము శా ఇట్లసాంల్భో ళీ త్త స; ॥ స్హైతవిగతి? తి ర్... 

గ్ పం క నా. రగడ టి గలా మ రబడ ల్రోతియమోలిళ్ళతాం, 
| క దింత్భణ్ వూ త్వీళ ప ల. న న. 2 జా 
డను నళ నస్టాం ళం%ో లవి లకుత్త: సట యళ లకూంంక్కే 
ఫాం భీ త్వ్వాళ్రాయేంలి టా టన సా ఫస. క తషక చరా న ను | 
9 వత ళాళ్ళ హిహూరిందింలబీల్న తిత్రోళ్ళ తోనీ నం. 'అభుత్తీ ల 
న! నత్తా బ్లై ఇ్రింలి తు తీలరూరిక బింయవి జీ రెప్రంబ్బ ోం తాంల్టో శ్వ ణ ఇఫాం న వ్? 
శ్రయోభిచెతి తోళ్ల ఆభ గరం? దివ చళ్ళ తాళ్యతి ఉకంళ కర౯ చొంఫ వాంత్రూం వస్ట శ్ర ళీ ఏ9 శిక్ష యి బ్రైకాం ల టీ కన్య 
? సాండ్య భత్తళ్వ ణన క. నన గ 

'ద్ధాత్ఠ జైంస్వ ణఫాం వ. యు క షభ? క్ గ 
ష్ నం వ. అ౨థ్సి ల లం. 
మ్యోశ్వుత్తిఫాం ల్లో స్సత్వో సృవిరింతు చోంగాా గా. కతు మభిఖ్యం ౨ళ్ళ కోళ్ళ? ఫాం క్ళుత్వముతివ్రతృతీతు! 
(ఎతవి $అవళపై శి వ్యు నుతి గర్భాయంళ టపా ల్యళత్ప ఫస్భోళ్ళ మనషి నచ పయనడముటుం. ఇవిన్గ. ఖల. 







టను ఆరం త్వీళఆఅళే ౩ త్రీ త: క్రి బీర తీర [దాం వివళ్వళ ఖా వరిరరోరిజాంళు మూల లి ష మ 

'కధంనత్తు దూర యిరి ల్యి?త్తోత ; రకా రాం వ్ర చంమవసన్యళగకా భత సళళ ది బంక గర తావు ళ్ళ (- 

సవ్తత్తంద్రయుకాతి బంనన సమతను మఖ యంటం టం ద చం సాలలు జ్య స్లో సాంశ్షాతళైం. 
 ఇవిరంరూంటైలం బీళఆ్టువ వ. క త్రిస్లాంబ్సో నూ. న 

ర మి ఏతర్భటీలు; తప్పిం శ్ర యాంైకృతిసం క్యు ను. 
వ యని లం రం చనం జ భార టం న మలా 
'ఇడ్పుతి శాం నృత బీంాం శూర : తో చాంసా ద తో ప్త కాం భ్దే?బయిరి వారీ ఆళ్ళా1 భకంల్లో షత్షుపాంణ లన 
అజ్చూంశ్వి రం మం శం రాక క న స స్త 

డే మేం జరిల్సి భనత్యుక్టం దం నం త నం. టన అయాంబజ్లాశతి 
వ న ఫ్రిశ్చతి సాం భ్యేత్వుంలరరారి కృతి 3ల భ్యీత్వం య. చేసే ఎ రైస్రతా వ సాంసయు శ్ర కామ ఫాంబ్గిభళ్రం 

(య్య సమా లం క గక ర తత; ర్చ గ్రిరాంశ్రుయింంవిళంఅళు 

౫ 2న్నెత్యల పవర్స్ ఇద్దా లాం త్వప్పక కాదు టా న లే 

క్ సళళ మైల కళ ళం న అలల౭ఇలబ భుంచేహ్చి షాంభవిం?ఏ 2 ఇలతాల యోంబ్సి?, ఇష్ళిత్రి వ్ 
'నరూర భు కూల ఎవరు పడన న్య నస శరిరం నాన సనిటళ్ళు న. ప్ర న. టం 

ఆ లకూం పిలి నష లమాం మనన సున వ ము అతల 

జం 



తళ అ పంల? నా 
వ 

చన ఆం; ధికారిత్తంవలు అజీజీ 
న కం. తోతేశ్సదచ్తి; 

తాయ యాం ఇ? ;జాలళ్ళ 

తర ళం! ఇ 
బ్రైబీతణ్తో త్తంబ్రవత౯కో జ ళజ ళం కాలని వబ విత కవి కబీ 

శీ ణాంపిపర లరూ-లఇన్లి వతం గళం కో పఅ ఖం య. ఇం ప. 

న టే! కత్రా కో లీత్రి సంప రతు లా నల న 
భళీ వీ లీను-ల జ్లంళ్వంనాం చ శ ల్న్బాక్ టా ం తంభంకకోల్టోం గే నళ న్లోత్త తజ్ఞాందాం అ వం వొంస్వ్బా ఇక. 

యజ! నంశి పాం నృరకూర్యంకితలొ ఆ౯వ-ల ఫార్భం జౌ అరి ముం సార్భంకు అితీ తిఅ న 

ననపాననాముపాద దద ను వల బ్లానత్తిఆ పాం గ్ భుంకూరల జ ఎత్త జం 096 జ 

| స్టే వటం మాంలకో ఏ బాంణీశ్తోక పాంలం జల "6౯వ-ంపి ప్ర రార తనది వటరృయాం సైతం కం ల. 
న్ ఫస పం రాత ర ర జ | 
వ. నటన కుం యంగ ఎఅమాంవాంసొ స వారం వ్యాల్ములే శ్ఞోనాబ్వరి అరి? మారిజీలూ వ 

గారం 6 లాలో మ క్య్రషన్టా రచనా ము గా న త్త్రోవముక్సి స 

త అ త్రిషలఘహోెల్సత్స తె లాం ఇషా నో లవూళి౯. లే కల న ఫం చతహాలవు త్రి 

క ంచిసుసం క్షం త్న్ ౪ ఇఛంగాళత్చా శ్యయోం ర్టోయి తు మే నళ్ళణాల్వ గ్రజీరీం బృం తీర జ శ్రీ లవవనన వమ? 
౫ ధృ ంఅశింయం బగు ల? లఘ-లళఫాం జడా యిం భీ;తా చనన అ న కు 
ప గా ల వంశ పను నా; క త్వ నో న్ 

స్త్ వా గ! అల్ప్తేం రత్రి జ ణ్థా్చీ న రితూ-ర వ్ 

ప్త ప్రంమ్యాం వసస స్టన్ క్ష న తా బ్రూంలార్వ ణికోల్చన్బం 

ఫి 

ప 
టీ (బ్ర 

సరి త్ర ఆ జా జృూంలార ఆ 



| || 

తోక లం . 

| కదయ బి బృీతె తోనా ష్యాయళ అశు అతత యం మనల నగా చత తళా నేల న కం భళరావిడుర. 
హా వ కప క మ. రకా వ వ కం వా్ళా పార లి; తజ్యకానోతో మ్ల లారి టు. ంటళతాని వో ధు క్రళంబీ అం ఖీ లంమ్లు స 

గ వ. పం త్సజాం గతో న బన డం? న! రన తే సశ త్నా కంళ్ళత్తూం కి 

| న హాహ శ్రంటాోరి తీ వ గ తవం న న్య క. న్న త్త్వంణు 8 2 అత్ర పొ ద్యాస రికళ్లి న. 
వ్ స శో య కష రా కత త్త త్విలబ? తేది స సళళ లృీళత్వ లావా క _ “కయ ర అకా క్ష 

(రణ కన ల ్రజ్గ బృం తిశ్చామీ ₹ రచ్చగ టే త్య లనే జా వావిలి ఈక ప న న య కం... 
గ ం లి ఇన స్నాన. దిదనం తిసంల్యళు.. 

| హా నా న మ [న ర స ల. 1. 

ర్ 

ంత౮ళ 1 సనం నా ం ఇపదమంళ్థిందం దం సంక్య 

య వ సం ర సటకా. సప.
 న 

| ముం మ్ రకల రర ధన న్ నాని ల 
| వలా. రా ననా ము ర తజ ళ్య 

॥ రిల్స్ర అ తరి బరి! నీ 
ర 

న్నే న. వ. 



లు కం త టం 
నభ సై సాకు గ వూ య. కన. 

కం క ఆ 35 జ! గ్ ఫలమ వ లఅకూల పూంళ్సం జళ న “కాలీ లసిం షూంళ్ళం జళ్ళ ఇతి బీప్తా భబూక్చ్సవాంల న ళ్ళ ల న “నీతో క్లోత్తో 
నయన నం ౯ం యవ్ఫోవశా తా౭శ్రో మా. 
అందనోవ ఢపూం లృళార్వళా € శ్వ బాంతి ఇ్టుమి వ ఫంక్షా తృవళగబళకో త్తం ॥ వాంత్ర కలం బీళ వం 

ఖో తుతంజ-లమిళ్తి తాళం ప్రా త్వం కిం జ్రోళు ౨ బీం పంళాంమి బత ర న రన్! 
శృం తభ కు తిం ₹3 విజ్య వ హాటు న న్యు 
ప “బీజ ౪వ చ్చి వర చల్చతట్రుళ్లా ₹౨ దితి వబ్రిణీ వుంద న్పత్త్స ర్నశ్రబ్రీ న్ ర్రష్యాంనె ఇ రసన తళ 

క్త నీశ్చాణుత్స్పత్తి వాం జ్భృాళాంబ్రక్బోరత్తి ల తిళత్టి గతో జూం స్ట్రై3 బ్రీభిమ క్షా వై కోవిద ఇ స 
సుక తెత్యక కం! వ. తా మిళ్యకుని 1 ర 

₹9త్ఫిల వబ తళా? ట్ట త్ వాం యాలళనృవా బ్వారాంమి సురత జాలా య న 
ను. సన క షం ల పరంల్సీ కట్చి. 1 

ఫ్ార్చ బీ కుమా వళ్ళార కంచం నం కధ టం! త జ్ఞార్బ మంగా భ్రూల్టుం జ 

ప్ పచ్యానాలి బళ కళంర్పరి ఇళ తేజ క తో కాం? 
6బీ రవళి పూంశ్యం త్రై గన్ వత్తవిం తానై ఆవి . పశ పకక హల్చేపబ్యా తహర్నో 

1 
11 
1 



వచన దన ల గల 
న సన మ క (లర నాన తోలీలబుల తా వూంళ్ల రక టి మ్ళొన్ట అవిష్ఫూ నష న. ఖ్ 
జీ తృగువా కళలు లాం తొవొా రార లం. క్రితం భాం ల ఇ కం ర వనక ్ టరా 'శ్యభలకోతతో| ఫై .. 
బు తరము దాన టల చేష్టలు తితోర్హల్స ళం బ్యచోం తు డా కృత్సో శ రైలు ఆక్ లా ల్భ తంమాం వ కాంల్య త్చీందిళం్నాన్షసో 
డో భర్చం భర చం ష సంఖ త్వాం అళృభాఖి ఎనోళ లరీ హత్తి సథ తీ ఇలకుతి గ నా వచ” రుల బవ నా గస నాళం రడ ళబతం | (/ 

ల్పళ వం భల తత్చురన ఆపక వషపార లచ్చ బత వితిచా ము పత్రాంళ్వంవా నృత షత త్తు హుతు వంతు దంతంల౯ 
| సాతృభు శొంగీళల్తు ఆలశ్రాళల్చ జ క న. సైం జాళ అరిల "మి కృతీ ₹త్సో శంల్వ బృత్తి శ్రైళూల వీ అకాలీ అంతం తాత /. 

సంప సవటకి ఉార్భంయోల నీ లూరు ఖత టు ర. చలిళజురి తొకుల శృవాన్నో 
తంల రోజ సని ను రాల్వ వ ర్భాళం కర గా 1భల్ప్చుతి తాం జట్లు. 
రయ సళ్సి లకు ఖీ జో; ప. గ లం భ్యకలోత పంతం త్వం క ల్ప్యుతి ద్య దంల బార 
కొల ర రం లాల ఆ జ ల్పిన్బమి తిబ్రాం నోట్లు రక్త నుక కామ రాజిత. 
తొలు ఖ టా. నం టల రాళ తా జిన్టైభందం లోవ శ్ర క్వ (దర తసను ర 
గును ళ్త చ. ౦ అతల గరి న్గాపకుకం కాంల మిఖ్స్ళ్ళం. “ఊరి ఛొరిచ్సీ వ త్యలరు నలల 1. 
వై తు త్ర తుకన్ల లరిత్యత్రగి త్య శవ్శిర్చో క ఇకలరతో అు రూర లాం స్లీఅ శీతల. 

ఇ్భోవాంత్ర న ల విన్యాస సం సళ లో సముతృళ్ళు లకు భక్తి అ౭౮ల యల ననీ తాంళ్ళుం ద్రతితార్భళా బుల్ల. 

స ఖీ టి 

న. “| . న 

న ఇ 
|; 



బన్వత్తేమి రిక జం బక్రవిశ్యాళే ళ్ళ సూల్వోజిలాబిఇత్యో తోలవా తపా కరప తాళ ళా షక టతర్యళ భ్ 
8 సరల ఇక వ. అవ ప. లన న తర్వా నా? కళ మర వ భకత 1 తి 
ప వ న? సృతశ్ళశో శ్విక ఆం ఖ్య్భుష్టీత తు జా వుఠళళ్ళ త్వళ్యవిళి వంక ంాంట. త్చితును. . 
శర్భ్ళం, ంర౮ర:ోతోత్రెచ్చ స్రే* బి? తా ఆస్థి లకు బిలం బీ లంచ 43ళా పూం శరార్చ బీష్టిత లతుకాంన్నిఅ ఇ లకకళ్ల, ల్ప్ఫతి తుల్షలా ల్ఫేం వగ్గు ఖత్య్యా తండ మంచ క ఖన లు పవనం ర అతదు 
నం చళ్ల వగరు టునల కన బఫశ్యేతి చా భ్ధిక్షత సున్ సేత్ శ్రరఖణ్గాక్షే నల్యనోవలం. తాం. 
గ్గవాత్య న? కళ ఆ నోద్యతెం న్ న ల్ త్రం తిం బి మె కస నస్ న | 
'లృలారిళ్లో; ఆమం క్షి రు సంత అలశ్ళతా ల్వ త్వ శే ఫోం వై బ్బ బం ఆం "త? భకితీతల్ల. 
య. వ హీ లర న తత్తే య. రు ఇ. మ న. లఈ లీ 
కల్ఫత్సళయూం లా ట్.” నవ ర య లం న. 
క్పివ్లక్తైం పరు పసల ర వపితెస్ట కరో 1 సస వేరా నృళోత్రీ శోత్య్ సంఖ బీలం-ర లక్ష చశ్రిజ్య గం ళ్లో 
| లి స శస నఖ య, కాం ల్నెఅవీ త్రింశ మీ వలా సృవవటో క భార ట యాని వన 

క్షతితి వొచ్వు శకళ్ళీ జ సే ్ర కలకు వ దాందివ యోంస్టైోం సుల్ల త్రఠాల శ తేషార్ట షన లలు వత్తి: చయలు భం షషత్యత వ స. ఇ. 
తో చచ్చు బా ళ్ళు వుతివాంచ్యాం వీళ్లు వేద్య్భా షత కాంర్పాత: ౦వ = స్పా కల తభ ఛో స్రాంవత శ్చుం వ రర6ళ్ల ఫాళ్య హ్మ్న ల 

|| న స ఆ జృక్షత్భోత్ర 1 లశన్వి శూరయాలమైనిత్చో; త భేభుళ్లాం వర స షంది/త నర్తన ద్భీ 

హతసతకన వనం స్ 

ట్ 



| కంగన టిళ్ల లతని 1. 
ధ్ 1. నాం స కా? న. పమ నర మ న. ట్ల (లిన రమా త అ హు న త్ వల నన ృథ థ్రమిత €96 నాఆ గ్ర లం కలి క్ట్ంవి ష్ పబీజగ్ళ; రగ యేక ల! మ సం ప వయ సార రోం? . | తంట తరవత గా క్షయ ఆ లక్ష్షో కైక ననా నాడ | ఆ జర్చితాం సనో ప ళల యతని లలా తోల్బీ కాం అ వ. 

న్ా ల ళృని తషయమిల అకార కర చ బల కన షు? న | . సతత "న? వాం జారే. ట్రుతియాలఇ తాంకో న త్వ చను వ్యా శ ఆవళ్ళళ్ళ తత సశ్థళ్తే స్ న క్ష గక నం తకోనన సృ తత్ సా నభ సా ఉం న. నం జోవిళ్ళ్యో . త్తి తా మ ర సట. నం. లమి 
న వం. చి ప (న సం క. దో || కరప నంద సత కొచం రన! న జా . ॥ నా శర ర నం సై న న్ స. సట ఎతల్ ెలవా శ 

'రాంవశ్లో జృవ ఈ౨ శ్చివణితర్భా దిశ్వయిళత మరిత షా హై షం వ గ తిన  - 

౮ ౮ 
కేం 

గస! ళ్ళి. స. 
1 



బరిమిరి జృత్రాం జ్లూగది ళషివీ లా భ రోక్ష త్వభీం అదం ర్వా అ పత్ని ఇం మి కాని ళ త న కం తతణ | హం 

తభ భు మటల వోష్షతి ఇరా బో; తననన ఇన స... కనక క. 
వం గ్య టంనం జ్ సహార త్త క 

| ర్ట .! 

వీ త షాం భీం)రోతిత వాం 9ం-ని ₹10 సారి ఇత్న్సడిం ఉలంత్తతిని జు ఈ ర్తి ఐలధమాంగ్భో ఠి ౦౩5తి తవ కృకుఏల (ర సళాతతృడ తలకు ళం ల ర. 
ళల జీన లుం బీ ఈ రరూంతఆ బ్యాన్భలా బీం చనా శ్రమం ఇ భంణిళ్ల | 
పు సంయమనం అ / 

లాంనువాంత్. అంకం స్ప లలి కత్సభీలలా ళృత్తీ శకం దోవ చినై వీ ఇన్టుగో ₹స్పుశో న న్్ త తస్పృపాండగ. 
నా య. . స ను వాన ఇక చలే క (త్రయం 
షర ఇ స న బి లన ఇ ఇాసక్యర ము గమ తృృర్సశ: సై ర్ఞఖత్తిత్తి ఫం లత 

గలూంవై బలిఫ్రాంత్లో భరా చి రన కంను య క్ చ ంచొసాో తళచ న 

నీ వలన సల్ల తనం నమ కతల అయన న | 
తి ఖాంవా,ఆ ద్ని తిఎరేవి చెన్న పన న. య. న సర్రు యు టి స్బృవులాం అజశిఅళ్ళ్టయిం బానిథ్సి ల్తిత్ఫిగన్టు ఆ గృత్దా? 
సమా ళా బ్రవాలు జబ మాంచి ప్యా త్ ల న ల టి రంల. 
నం ఆతన నాడా వైం-60కోు జ్ర ౨త్భ్భా తా తర్నల్య? తఈత౦ర౦తాు. నం బీలాంత్తో ఫలా లాంరళానకండం 

త పల! స్రక్షాన్వే శరనం కతల ఆం ళం *ధాజర్టని తి వళం బీ ళల రం. 

ఈమిం విష్ణూ ప ఖా గ్రా వశ్రమైత్స 
అ వరఠివలంబీ స యళ స్టర్ గ 

య న ర సహేర్టను నన నఖస్తైలో 
వాం గ న్ఇక 
వ్ అరుపసు పానం 



పాం ౨ శిష్షైలక్ష్య ణి త అవొధు! త భోధుబిన్థితి ఫసలీ ప. యు తళష 
2 సన . త గా హరా 

జబ్బల బీ ల్ఫెట్ వన ల టు న తదు లను ఎనన 
వ. వరవర తన నా గస్టాళ రో త్త థి లో 

| గఖ్వం నచ్చేర్భపంర కలనా కుంం 38 భక్త మిత్ర ర్టీబ్యి శం రోర్యాం తి శయోంం ౨ ఇ అ క 
' గ6లంళీనము తో €ంలకు ఇ్థాంగిట్ళో విళ్ళజ్థ్ర శ్రర ఇ) ₹90ళళార్ళంతూ6 6 ఫం ఫారి రం పారపార రక్షతి? తజ్యాం వశం డం 
సయం రిం ర్యాపా లంగ వత్త వార్చ? శ్లో ల్లా వదాాళ్తుకి తచ్జులు తతి వ రైలు కట సట 
| ప ఆరోఆబిధ్సి; ను నలు క్లళ్ట త్రంల్పబి ౪ వళవార్భవాళ అం క్యాంవాంబ్ర భడబీళు ఐఇతివా 
౬ నే ఉక ఏలినన్య చట సం. వు ప నాం. లవ్రూత్వాత వం. 
వం ఇశీళ కక క రం గా. రం ఇ అక జలిబిన భళా లాం ంకూ ల్రా బీ త్తి భ ను క 
బడోవ్రనీబ్బ కప త్త డోత్రి నారి ౯ ం లోతే కుఖైకాో రలు. ౦ద్రుతీత ర్య ణీ సన గాన (నంత రా జాని తో రగం క రిబేత్తి ఇోవార. 
వతి ర. త్త బర ం రలత్య మతి చా ళలుతటం క తతర తం చనం న మ |. 
లయ నక యగ కంల ౯రత్తంక౮0ల్లుత రాం త్వా త సరీ కల్ల ళం వ్ఞార్ఆ కు వభ " 
న మ. ప వరు స ల! . ళా నన్న 

ఈ ఛా వారి ఖం దిఖీ ౦ 

ఆంగ అపూళ వ కష్ట వమ్య ర! వ టా. జీ ఇవు-ాంతా శ్రేతత్తు న 



జ్ 

కలత లజ్జా” వతత్యభీకళ ఇతి త్రూ శమ? కీతంం వీళలం వంశ ఖీ ఇరానిశ ల బ్రుతిబం క. | వ రత ర్ట వషాలలణు ను శప కొల ఫంళ్త! 
గ్ల వం లంత గా ల్ స్ ్యంపు శ్రీల 

రభ శీళ్చ తి లిళాం టి 

రాం 
'భుఖఫాం పత్తు త జ్యంళీఖై లతో తిల బతోత్వ న తఎవిళట లం వ సా సో నూ న. స్తన వదన తా సరద ళనో 

స్థుళో 

శ లర బీటీ 
ల న్. 

ప 

ళ్జో ర ర్ గ సం అళ్సి య. య. భఖ నరకం గ! సన | 
మళ్ల బగ్యిచే ం. క తంభల వ. గ న నం... బు భణళ్ళ రసము న న. సం ర - స వం న త్తఖ న 

జ ౯౦ ద్రతీత తార గ తభం వమన ప లొకవ్యో శ్రి? ౯వ గ్ర వం న. అరుకో శ్రాంట్రోంలుం బళ భు ౪౯౨ త్పుత్డీ వ న "శర మ ర నం ల వంతి రం తంవ తరికూలల వ్ల, లీ సార శిత్సళళ్ళ తబ తలా ఎంబి? కీతగభవా బళ్ల క ళ్ణ త్వాళతా లోల న. రం చత కు తలం లం కత ళలుం తంత్ర వూంళ్చరి స్మ ఇలు ంలం బ్రళం ఇాం తత న్య త్హితకగా దిగా కక ప క జ6 సరల ల లా శిత ౫ 

రై; ఎర్ర తా తిఇరవశళేట 
| ఖై చో ణు ఇఆాతిళభుత్చో జ్ తఠతణల ల. ద్ద యణ ళోతో ఖు రీతజ! స్త 

సభివులు మ తారంకంశిళ్ళ 6 ఖ్గ ప తణ్యం శస్టై ప్రవ చలే తియ మా ణల కాని ళు భణంజి. 



- శ్రకార్తిళజ 

శ్డ్రి 

( ళం ర జరం 

పసల వ క 

న. చనం చేత తరచి లద తళా 

శ శంలజెకు టి? ( | 

హ్ నన స నన ఖ్ న 6 మీజోత శ ల్ఫృతిశ్నళ౯్ర తిచ్తళు అరం గం న | 

ముం య. శ్వ లో సర టా వశత 

(| భం న 
ఖ్ 

.. వ. సే 

వు న ననున జ, సత వట్టల వం 2 
౨8౨ ₹ఉఅం భజం వ. అకుక్తితో భీత్తళ్తణూంళజాం 
వ్ చి బేజ్ల య స్తాం య బళ 

నక అ ౯రిల ఖృళ్ళ ఇడి సత త్త ల ఇంభాంళ మ. సేన ద్రైరజ తై శ్వతీ వాం చర్చ నళ్చక తా విత ఇక్తప్వూం కృచ్ల.ం జి తోభరసాత్రి జల్ 

ల. శ్ర బ్లాజ చ్హీతి తు య్యల జ్ఞ రి బతల్సివఆాతఎ న్ధాంి ని నకం ల న కృతి గఇంక్కుతి అజ్ఞా ర్ 
మ్ త్రిక పలల సం స పక (వచసా తత? కో బ్ఫోట్ల జముప య, భా. ు రతర యిరు క ; పుత్ర, ఈ న సమ విశ; 

సతివమ్యు త్పిళ్రాఅీ ద్ని నై త వాం*్ళం “ఇర్భతంతలూంతజతృోట్షుట్స వాము త్రి త్పిళ బిబ్బన్షకాశా త్ప చం; ళ్యనోలలా వద్రిళంశ్న తవా: వ. భం. 
అ నం, గగంళోూం వ పంత కన ళ్య గం ళం క పతనం టం 2యశాట్రైగింతు ల్భ త్యోదతి పాక 

ఈ జాంభత్ర ల తొంచీ) దో 

' శంకర్ బీ భోం వళాశి దఖృలర్మిళ్టివ ణా అ ౯౦ తాం దలకూం 
పొత్త ౫ బృష్టేం ౧ ళం. 
శశ. తఆిడ్ది వ. గ నం బళ రృఏిత్త ద్గీ శ్ళజాంయాాం శాల్చక లలరత పాతోః తలముర్షి శ్యన్యాంంచ్య్యూ అ్విళ్చాచ్చకోు. 

తిషం యల ర్త కృత్వ్వాళం ఫీతలభం కృతం గళ్ళగా శా జలక్స శ్రంగవక్స ఈ తత్ర పితుల్య్య, స 
ప న సార) సన్యా వ వ. వ ఒశాంశోల త్హోం కల్పిం ముళ్ల ఇ్యతతుదుతి ౨౭౮9 త్ర జిం న్ ₹అబ్బక్టూ వ! 



[.- 
న ॥ శ (. ః. (| , 

శో 1. ం న ॥ 

. | (| ॥ 

్క లా మాం భాడ్ధాడే అ ?జ్యినం ఎంజి/9తో ; గ్యుళో జ్ఞ లూంబ ళం. తే ఆ స స్పశగారృళా కోంత భాంనూరి ₹5 వ లీలట్టుం శ్రీ 
నం నయకనే త్పీరూందం దై లా నో నకువాశి యిళఫాల్నద్సికళ ఆశలీళి కంతా 

భోం తత్రిత్యుతు వోత్రభ్యనో వలంత్స క్వతవి వుత్రఖ్యఎతి ఖి్ట్యాది కర దు భయాల ంకుత్ర వత్తా కళ్ల 
త్ర న. మ. శర మన 2త అక్ ఉభిటీవ ఆగప్ప్రుత్ర తి వాల 

ప్రషృఠతము య. ౩ సతి ష్టై నద స న ల సననం న. 
సళళ వ. య వ ళం ఫ్యా అ నృవీం ఆంతే లక్కూం భ్ ల 

ఆ ఆంళంం తాశ్టీవి చి న ల 
స 

బ్రతి న్యళ్చి కలి బంత్రలూం-రిఖ ₹౯దిం తు త్టాభు వ వత్తి ప. నన. 

వ ను నన స నన 
(బ్రవ్బర్షి క స పానకంాంచ్చితో శ శిశి లాం జ్భొవి 

వ న నక న మ ప. టేకి రం. న్య? న ఆట రుం? 

సా న ల న్ జ క మ సటాంతి కళిలం ప. 
- వాంజ్మేలో బ్యా వాఖ తిల తంచీ శీత బృళిళ్శి టట! న. వ న 

జో, గ ని ని ఎనీ షం గ్రం ర్న ఖ ాధ్రుతి శరన కారి ( 
క యం న త్త హు . వ వతక ంరళ మనా. త్ళ్ళాం టో నష ఇది న న కర గ వ షు [1 

కిస్తామ్య వనుక దః మ టం. 
శజ్య 

7070 

1. జ 
య ల క 

వ వారితో 'హెప్వై భవత ఆతభ్గాక్లు రాత 



సగోశ్చో త్త తోనో జిద్లా ఫ్యాఎ అ (జిం అద త్రోతోత్తో జాం ళ్స శ్రా: అకు తశ్ళద్రా 

ఫా నూర ంాం నో, ప్రాం ల9ఏతి జ భీమీ కోటీ కతా చిళీల బి నిత ఛాతు క త్రఖం వచివతా త్యం? త వా | | సదు న్ న వ. లన్ గల 
| మ ౯శ్చోత్వం ఇ రతి తిళజ క్లూ సర్వవన బీతి ఫొట్టచెంత్సత్రివతు భ్యానాచ్ఞా వతత్రునా న. | 
| వృళ్ట; ఫాం గ సపివేస్తతి ది వచా భంధం తాత తళా క న ల్ ద్ద సన్నతోంబ్త శృ వాంవుల మ. . న! నై 
పనా జీతిబ త్రం జగత షం శ్చేక ప వా తా? 

టా న నో తో౨ర్లో టగా: టర 7 
సళళ లను జరి చకా రతన జగ వా. త్రి. 
గ ప్ర లా తి తది తళఅ స్ప్రష అ కృ తృడికళ్య స్థటివ రంత్టే యాం ధృతి మహన 

ఖత త చస తట్ భరతర్చన క బాత్ లు ణ్తద్టూ ఏ షంతాయ్తి ని భ్రలు పంట్ భత. 
| య. రుం ష్టరన బీ దండ శో వటం వతకు దీశ్సళయాం బెల్లి. 
| న ఘైం౯వ ఉాంతం 3కతడ్యో! త న బు గనిల తృందెనతి రం న 1మితిక లిన ణా లంత. తోభృఘుత్త వా రట రా లా 
| లం తో భీరు తవ విజ ఇర్నత్ఆ మాం ఎలి ( | సం వ న పన కాడల నరం నా. వ. . 

'యొోంచిఢడు దీ బ భవి ఉాత్తిలత్వో. “వ ౪భూం శట్కె జీ నీజీంళఛీమాంబీనో ధబీ ద్దీం త్త ధింర్సగాం కట్ళాత్తి 9 (౬ (లు షరి | వెళతా క్షే 3 శైల న షస్తని ర. జం రా టీ క స్ట కత క. లః 

(| 

కీ 

ల 



. 

సద్యో క చృత్సోణిన విరజ న్య తమ పాం నా వ. ల్షలండ్రన్ ఫాంతీధి౨ నముంరి వా వాన్ 2 జ వజిరిత్పో శ్రలోంరిత్ర పాం స ఇ 

వట టు రద నత న కలత దొత్య్పొళన్య వల వరత తార త్తడ్రైటీంగవోవాం ౨ ౨ తతో ౪ మట ఫ్రాభతుమైంబర్భవీ నం బ్లోవర్ భట తయింళప ంత్రుకళ : 

'త వీణ? వీల శ్ష్రత్త్యళంం ద వీవతొాత్యా భువ వోలు కం తొవుంత్రుర్రుకా శిత శశి శీ ఇలా ళ్ళుపేత బుల్ల శ్వటం విసా ఇ బాష తీ ళతోత్త 
. యయంజ్రి ఇ5ఛ0ల టి వీరో శ్చ స మీవశ రా్టై శ్రివోళ్ట నుంత్రుచ్చి వీ [౪9 ౪ ల రా స టం. శోర్టి త్రపిం శారా || 

ఇత; వంత్రుత ల ఇంక్రీాం ౦పాారిజం 9 స్ | ప్ప తోస్తే ళ్ళంత్రు క క అం క వ జి స్యుళ ల్రాచెత్తిళజీ ది త్వం ది వతాత్త పీతి మ శిత; గ్ నం. 
. కిఅద్ది శృత్వం టం న హా ౦కు కత వం ఏ? కొట్ర తర్చళజర్య వ్య లిం శత్త మ లేక! 

'శృత్చమిప్రతువతుకబాం భోణల్వు కకానీం బంది త్రీంకూం ఉట్టి శ్ళో స్పై ళ్యేలాగా కత తోణల త్వాత్స శ్రా తివ్యాల్నీపాంళ ఆ లకు వం ౨ ఇతి + బళ్ళ వత్సా 
రతం రం ఉం కరనా షరి కుర్ర కళ్ళకస్టురా దం న నని, గ రుం్యంగితో లక ఆూబ్లీ శ్యుత్త శృద్రతద్రదపేత లక త్యాత్తత్రొ తి న్యొ్లీ వాల గంక 
వరత్తబ జం వ్యా బేటి త్పలంంత్రజితం ర ాంషతిల్బ బృ దర్థత్భొదిత్భాదిగా సక తజా వర్దా లపల చ్చు జరగనంత ్ర్రసతనార బీ 
ళీ శ్చాత్వ పోతి ఆర శూళబ్రోబితం; మం త్రుళర ఆ కవలల న తాంత్చంస్థార్థబతి నాం క్ఫం తో గృబినో తాతా య్య నూంత్ర. 
నల భం నిటం నం స వక భణ త స్య దికరార్చు ని చ్యుతల్ల తవ ంవ్నాస్ర్భాదశీస్వ జాంభరృత లవోం అత్ర జీ లవుంతి శి తతో! 
జ్భ్ళ ఎ ని శద అేర్టత్యత్రా తివర్ళలీ తృజు శ జ్రజ్ద శృత్న0 ౫ జద్దీ శృ డక శ్సీభటి జొక్శివీత్సో లాం వం చం జ్యుం తీఖళ శరీ కారి భనస్టుళ్ట తా బ్బశ 



న. 
ట్ల. 

|. 
/. 

య రత తీళ్ళతి వాల్ల, శప! ఫి వడాల్లిశ్ల ల నే గోల వ. స్ప యి త్యాక్యూంళ్ళ ౨కు కు భం మార 
. య నక్ష సలు క టే. యనా కని కొల ౦5౮-ర గ న 

తి సతి బ్రీత్ఫ్షీ విశలిలో సృత్ పే స! స చ భత నర తరాల న గన్యతాకుని భాంసతయటాల వ ళ్యభకుఫ్య్ళన త్వా టివీ శతత్లాజతద్రు 
భారిన ఆళ్చిత శ్రుబ్లకు యఆళృత్యు ట్రై దిం్యక్షీ తతో శ్రేతృడ్మిబ ళత్చ త ల్బిణక్ష 2బ్రత్ఫక్షమి తృత్యనః లిచ్యరకు? యే... 

శృనై తృ బస్తా రడులశ మోంబ్ల! తార్చలు ఖాంళం బత య్యాక్షత అభజ్లా?. 
| 
(ను. తలరూంఆఅ వంతు తీ తతా వత్తటగ 

లృృతింా్యాదిక్షయియయాంళ్ళ తి్వధ త సాంత్యోం కృతాం? మల ల సల న కారక భజరే జ్! 

' ఈ వతి భనళ్ళవుతృళ న స నా! ఇ స్తల ఖాలి సంర అగ్యవంభం?అలు్య్య 

పం యతగంకనా నాళ వలెనే రాసన గ్గ విచిత్ర త్య వ్ ఆబగా ఫ్రభేభాజ శంతి దా టి ఫె మ్ 

యం. ప కరక వరు ం/ 
న. (జ్జ? నం క్ గ్టణు ఇభగ్షం భృిం ప న ఇ ప్రంవనిగాండివిల 1! 

వ్ (బ్ర ల డుట్గ ను. గ ందత్రఅ కో రహగ ఇత్ఫల్ళ వ. 

' తోజ్యంచోత తార్షితి 4 ల వజ శవ్యాస్రూంతా భికవాం జ్నోత్పళ్య రాశి 650 ను బ్ఫాభ్రం్లిబ్సి వస్ ॥ 
న 

| 

| 
| 

/ 

/. 



స శ్ర కలకుతి న. బ్ఫన్షితి అ.౬ క ఇఖక కా బ్రతి ప్ న సతత ళ సట 9 భల కసా | 
య; గ్ త్ర గం లి డ్య ఇ తృడ్టోన దూళిత్రు నటే న్లుపొం ఫంచ నోరి ౮౮ శిళన్ఫో కత్సృురి మళ ౯6 వత్ శ్ మాం వత్ ఆ కగ్మవంది. జితదొంతయల గుఫాం రం వోలస్లు ఇతిట్రి ప. నే టో మ 
వల న. కాలల సధనం వతి రాన కలాలు దంతం ర్స స్య్పోత్ పా 

/ ల్ప జాంతళళటా లాంచ్చి స బతటళ ఇని ఇరు విన్నంతూం ₹ఫాళ్ళ ఫి తృ గుహింఖ తోతోగషతల్లా వ; అంజం సోంయంళీ కం టి న్. 
ఇకారి ల్భ కక లూ వొంత్ర। ఐల త్రీ ఫొథకో జావా శ్రాలాం ల్యే జంళ్యూం వి ఖ సలు వ్వీవష తం నవ జ్ఞ $ేనాక క రితగాన్యక న ంస్టనితిల చు. సస 

లూరి ఇతో చిత్ర తికి ర తళ ఆ౨₹0వి భాశదుతిత వ రిర్రైవో ; అణి ధిక? నా తేశల్ళు జ త్సపోట్ళు విను తతీ స్ట సఫీత ఆ వేప్టీల 
తి ల. శ్యాం ప్రర్చ బక? య. రాన చను గ కాఇత్య ఇశాంల వ్య రి ఇ కవ భః నన . 

ిర్రన్తి తళ బ?త్పతా చోంజృత్ శ్రువితి బాం పొళఖ్రా ఫశ న న స కా |. 
ఎప మమ నన. తృీత్సవి త షః వ! లు 
తృార్చాదబ్రితితే? న. కరల్టా పొ శ్రబ్రత్సు ఇన్ జస్టుళం సో యా 6 ౯ రు గ తూ చ్చి జస్లైంజాని భత్లరి |. 
ఫస శత వి న 3ష్రింజచ్సల్యే ్ర: అమ్రివీఫోక సం య 6ఇ శృ దాం వీణాందాద్రత్త ఇిజ్టు వాళ్ళి తో 
జ్ర ఇ తృత్న్యా  . ఇన ప టు. ల ||. 

సాం రక చ్ రన నను క్ష (ట్! 
. శ ఛశ్చి వము త్ఎ వీవ్రింత్యోన్ళే వివి లీ సం రష గమభాం లః వత గ్య 

ను “విణ ధీ 5% మ ఇరష్టభ వృవోషి అీ;త్రీత్వాతి నక న . 

... 



7 స్ /. . 

, | | , 

తోడేకబ్రుత 
. ర్మ ల్దరి / | . 

| 

.. 

(. ఇ ఇార్స తృప బృంమం + బ్రోచు త్వ తోల్స?ా విళ్ణందూం ఎ రగ్య్యక్రను త్పుళల్స ౯ లం ?₹ ఇత్సోణీకఉ శంక సార ఖబ్రిమూం ౧౭ిత్తీళత్త | వనన 
ఫఎతతనిలు న త ణ్ అ ₹ం3ిం-రి ర్ కీతోలం యాత్ అవిఠ న్ గాంహం తల్వణత ఇశవ్యాత: 

తృలు జుస్టళణ్యక ఎ వీఅలయోంం₹ కంల ఇతిలుళి ఇల్ళి ఇల్లై ₹ళ్య త్తితి ర్న్ళల త్చాన్బుళి ఇ త్వా ద ఇవై బ్థిటిలాం ౧ చేశీళతు త ల్వ్యోజ్ష్య ఖీ లఇతి | 

గత్సగలూంచిలం శ్రాంరం బవ్యత్మశంము తృ శర్చణబ్రత్సులం ఎతభలా ఇ త్విఫల చ పంఅ సి త 8 స్ఫ్ళోఅ ఏత్రైత్త త శ్రుమా త్సమితిఖాక శం త్రి తజ్యా భతి! 
య. రట లోని గలరు కత్తి సెచిత్సే లేన; ళత్చితీ సోంంకం మిత్యత్రతవ బీంత్యా వీఖశ్చిత భక్ష్య ఇ దఎ బిళ్లా తీ తుగత్వా వఛిళై. 
సరమ బర్ కత్తులు తి తి ఫాంలుంమత్సతా తోతతుం సీం లిన యం: తం 3 తొభ్యతి చృత్తి జ్యూ వళ ఫైటుళ న వ్చక్ళి చదల తష బ్యాం నవతి విత గా వ కళా కిం ఓ మితి గలం మ్యాంంయ మిత త్రుక్యళూ వతు అల్సే వష చున టం విద్యయ? ఫత్తుపోంర 
సర తన) కిక తరం వలా లి ద ఇ రిం వత శ్వ) శ్రత్తుతి శ మ్య కత్తి చటరం తాభనిచ కత కానాయు త" ఉతికి 
వృత్తిత్వం భచ్గాంచ క్రి తత్రుణ కొకూం లకు మి తార్భకాంలక ; ఆంత్రుతు తోద్ద్యి క్లే వ్చీర్లత్వం బ్లాం శతి త్రీ సండ్ర ముత్ర ఘోం లకు మ తృత్రుళజా లీక “స 
అశు మిత్యాది ల్రైతి త్భావత్తిలతి చల వ; 7ళు వృత్తే ఇ౦చ్చి వి ఖ ఇంతి లీల దె వర స్ఫోజాం న గాం పజవ్రత్తంర్య్న త ఈ వంసుకు కసం చట | 

తృష్యతద్భ్భుళ్ళ వృత్తి * త్ర జా తోవనిళ్చా ఇ స్వెంలరు మొశ్రద్భ" బీళ్ళ వీఫాం ₹5ఈ స్త జర్థాత్రంతూాళ్ళంకుమిత్యాహాలాం 
బీ క్రఖత్యొశం కతి శ్ర బాశ తతి శక 

యాన ల మా లు ర య యు... 
౦కు జర్పబత్తి ఇర వ్య జాంత్రి న వసి కళ స్స్ త [కం పస్ట్ గజ్యూ లలా యా నేత్తి ల. 

మిర్తియిత్రుతుత బ్షక్తు న్సో త్తి చ్చి, నష్టిత ఇ తార్చవి "్రైళిదల తి త్రుసూఅరు త్యూాజాం ళ్ గతి తత్ర ఈ ఖం ఆత అహ్ల త్రం || 

౯౯ 



క. పులు తిక లా నం రా రృఖిళ్చి 
కలప ంనతి + చ్చే త్వాం న, ఆ కుదా తము పరి మ ను 

0 తేరి! వ. త్తు ా నా ప 
తు ముత్తీ వొ చ్యోం తో న త న! సం ౪ 

విరిగిశ వుం ఏలి వం, ముళ్షతీతు కత్వమీ నేతితో తంఇాంతళతీ ౨ వీలకుతాం భన ఖ త కలు శతళ్చతో తతృణలతలథఫ 

అఈంంవీ జంతిదశ న. స మ? నన 
తొ రీత్త వంం బ్ర క్ర్రరుళవ పిరుదు న దద్యాత్ బడ్డ రూ సప కంల ఇం ఆళంభ్గోవోరత్రో . 
౧౫౦ ఎఇతాం లూ న. సతాం శే తమో టితాలేలం మీలళ్ళఖి త ను. లోట్సితి యోంగ కం మంద్ర, 
థృంయో2ళలు టన క ని భూ సృపార శశ ను ఇవింబి భక వ క్రాటకటి వ్రత ఖం జళతాంపోి. 
డర ళ్లు బృ వం ర ఇరగ ర్త, భాం తిఆయ్యై తా ల; తాం! 
న సాంజ్లో త ళంటబిత్తి శైజ్వ్ వ నట! రృత్త రం నర వం 3 అశత్తేదీ త్న సార తాల ( సాం? 
గ ర్తప కం ఖై వషంనంట న సునిత రల తోం యుత నకరావి శి సం 

త్రంలత్వళదుతి సం దల తంర్తం తర మ సల సత్చి ల అత్ను నే ల (| 
చ్థుతాళ్ళవి రవంచి శష్ళ ముం ల్ర న్ను తలని నుట? తిబ్గం రతంగం చం రలు అతి ర 

న. వమ ఫస తొర్చత భుంద్రే చ్ ఇబ తర్సత్వ శి, స మం భేతిఖం 

ఉక రిం ల్గాంచేంఆా ర పల స నభా ధం. 
భాలనై. లన 

వా. గా అ స పం మ థి! 

కర్యతా లృతావదు కలంళ్రా న ఆ త్వదశి స 





(| సక సతి శోప్ల త్వ వద జ్య జ్య్వుఖ బి, సనా తక లి 8 భీ ప 

కనడ యం లన త న క్ధన్హైుం ధన 
క విళాం శీ తీ యక-6 త్చత్తి ంత్భ్భక్ష హ్ వరి జీజ్రీ ను చ మనన త 

| నరా ల్ యి శ్రత్త యత లత న తళ త్తం 
ర్థన్టతతృంపై తదా యత్న క న న. యా స విదిజ వ కంచ్యసబల్ళ .. 

'త్తిలికశ్రాగ లలి స త్ నీ బం?3 నుక (కతృక్ష్మ త్యొత వ వ టంట: ర తిశ్రి నవ న. క! 
హ్హా 

| త0తి 
. | జో?తాంవద్వ్ లులడి వదత 44 ఫీంయోంం తతొ వ తకన కవ లీను ముత నట లస? తీ 
నలల మన పసన నం. 
వానే నా యంతు లి కాళాం మెత్తగ రు ముత్ర మ సకరనడు? ధే మిం. 

శువిగాశిభా మతి ప. న టా! ఇళ వో ఖ్వం తి ఆాశ్చు నా 
వ కఫ టటరల్ దళాల ళనం శో 88 సన నా లఏఎడ్రు వ తాం గ త్తం ఊం తు 
పద చి టు నా ఇతర య! లదే 
టి ఇన్ట్బ్ళ్ స గ్య రుకవాం తు స రతోతూంత్తు ల. 
తతో; న ట్ ప జర్జుిగా మాం శతక వి భిశ్సితో తోంయాం ౦3క్రంళీజీ జు 



కవారిం లూ వృతో న. ఓ3న్నరి ఖు కోన్ని కక నా కంర నర్లర ఇరగ దు ఫశ నాగము 
"ట్రీ . ద్ద క... సింర్టు తడ న కత మాం స్త్వ దో తృప బ్ రో వ తార /.. 

(స ఆ 

[ఫట మ. న ణీకళ్ళ న్న టా లు నర్రని 

. నూషు ల టె సాం థికోఖ్సాల జ్యాశం కతి ఆ తితి ఈత టట లా వృిజక్ష 

వస్తా! న్య. ెఫతో వ ని సల య గా శబ త్తి శ్రీల వోపంతంంత్తే | 
బంత్గోకాత్త కఫం వజ ప త బృత, రతన ౪ జే లిన వతి తృజీ౯ బత ఖ్లావి ఖ జక ల్ళ్టవస్తి 

స్ లో స్ ా సన రి న] భవట(త భట? వ న. | త గ్యరిలోటా వత్స వోంతావ కుతి క! 

| న టి ఏంత న భనుటి కిచూ తతొ నల (న్య సిని ళల; స్ట సకలకల? ఖంళ ఫ్ర 
బోధల? నలా తళ భట గా షష ఫో? హో! నః ర. 

త్మీరితృదం? ము న ల నో వట నగర నా ౯౨+ షరి 1. 
అధమం: ;అళు పూర్వీ నట “1 పళ్ళు మో కిలా చావ శిళతలత్సళ ఆ ఫేళ్ళన్ళిల్లో సొందిత్రిల్ల వ 'తృంతాం. 
న. క. భి; అలకా 19 ఫోలి క ళా వృతం ఈ గ్య లం? |. 

రి ధ్రతళ శతితో స, సళ కృళ పాం లకు సలల”. 
భో న న స్ట దికర న రయ... నే 

తోస్ల్ గ. 
66రు ట్ఫోవి వశం 

న్ భు టం స పనాపం పిన ముట్ సహసా త్యంత 
న్చోత్తి వ్ల వీ త్వంక్షసోన 1 కో అ భధ. 

[ | 

త్వ!
 . .
 



స్ట కల ర న్ _ య. ో శ 
తరమా స్ట. విషయలు ళంలే ము 

య. శనం స్ ౦ ఇ్భోనత్రి +్లోవి న. భోం క 
౨ శ్రివ్యవి శివ్టవలం రజ్ఞాళత్పీళ జాల ఇరిత్తోవో ఆ౦; ల పు ఖో చట నశ జొంలకు వళ ర. భలం ఇజస్టై తి! 
కాళు క్యూ ర్వ జర్టాళల్వే భవజ్టి స్ట ముం యా. మతి సంచితం గతిల జా౯వత్తి రోబిద్రి కలం అల చ కాంయాహోఎ త్ల లక ఇ మం ఏ౯? రష సా 1తతఠాంత్రు 

వ. న జతి త్భ క్ష బేత్యా డు స వం ౯ బీవీత్ర జుఫ్టళం ప్రమా 
౯ బట గువసత్తిఖ్యాళ న. స ర క తో ళా 
క్తి తో పం. పేట?తథ? రంల వు వం |. 

(ఈ న ఈఇపొాఅ త్వీఫత౭౬విళి వమయుపోత్తం భవం శి జి త్తో మూళత్రోం జం ఇఖారఇి ఇఆఅబళి వీ వా రతి బళత్నా 
మ? ర టి ళా బం అలాచ సక త భోరు టన పాలన్ వం్ధంం జూఘింఅ బళక్షతివ్పతిలి 
| పస న. జీనత్తే? వరాం ల ఘీాంబీవిత్తి 70 రాం౯ వ తర్భిజ్య లంత కనున ఉన గానం. ర. వం ఒదలుతి వృవోవోస్ళ: దో రకానంలా ర్యా బత్తి న భరిత త్రివతతి ఓనం రం, 

తంహాడే స్ న నట సా అంజ ఖజాలభ రరూల౨వాం వసా 080? ఆఅ ష్యంగా 
మాం ప్రక ఖతం తయ లమదత కం భకారే ళన ర ఈ జ్లానివత్తి త్వ ప్రల: నాాతాంకావవము 



స్ట తీశకద్రిశబ్లం. 

గిర్తి 
న వళనం తఅతఎవితా భన లత భం రు నళ నాం తి టం హ్ కం అదె చచ నని సరన త్త కః ర న్్ 1 షతతళ ఫో బలుంవశళసన్లి తవం నై ముస న 5 . 

వ న. ల సం. వం బరమ ము బంద్ పలి వంతి జళ! వర జ్లళకత్తా మ న. 

౨ ఇక్ ది తీవృలున్నాల లశ రిత లీ షేపే 

యి తుఖందోంఅు నిది తీత వని నళ. గ కడ 
మోం ఒల౨ ౧౫ ఢిట్రుమితిక లలంలహా దా 

బృ నూం శాం శీత టో 
నాచనోత్వాథితి అల కత్వతిం ఇం భీం తటి నో బీఎాం లోంయ్ధి6 కనున నాం బరివిఎ న్న 

తృకత్షాణదు స జా ఇం ద్భిభ న వరాంత్తో ఆ. 
మం వ! (త్త ఠం లాంబ లన తి న 

న సద న ఛాంిరి కు సే ఖీ మం తనది ॥ 

టా రంగ న ఏ. 
త తదివా త్వంధనై య త 

. నా మంతుల మభ తం కా షం. టు! 1 య జిళ్ళజన్ధాళవిచ్చ న స 

హ్ వ్ దం 1ఛతన్ను రట. వాతజేళ్ళణ జైల లిప్త పలల 
రహా తం న త్త ప రా ఖగ వ. సర్వం తృభిన లువ రజన సంకర న మరత ' 

పాంధి వీష్ళ అభీ శరంరుతి ణంల గో 

నర గతి రర నన... వ చలల లు ఎవ వాళు 
అల ఠి ఫం క్పున్వ రంవరి పార్వ 

ప. 1 ఉదయ త్తు తర లు య మ బవల౭వ ర త్వాపబళక్టెంచితి క కుక మ. 
న. న! టి జభటూల ్?ఆఅు 

పు ఎసముట్షంహైన్
ల లం ; ఇరస్హాళ ల 

న్న 
ల అ యో 



పపం సుకం బుగ్ర్కతా వా న 
వ తిం లవేళ్టి దతితితోన్స త్స కతిఈ న వంద బలవ ్నత్తే ౮౦ బీ శ్ళవివ్యో రదూంతి 2 వ. మ. గా, ర్టుకుత్న ట్ న 

కతియిత్రవివయో త్ర క్షత య నా. ఖీ 
ఆశీ వచ్చి ₹త యింళబ్లో వరీథ్ అ ౨ జర్సాడిడే లీ చ అ నం చి బీ తీ త్వ్వాళలి ఇహ లాంభతి భా వీ,ళళుత ట్ర మ్ 

అత ఛ6% శ వృంభ్యజర్ఞాళవ్రి న. రవ వ వ య. న పనో వ 

తాల్దూళ బృ ట్ ల్రికా నత్వి నాధ టం ల్లో ని; న ఖాది ద్ర తృక్షా ళు కంచి శఆ శీను ల న 

వ షస స్టిపకు యాం శాలు తృక్షిదృళ్టివాలనకే వా మ. వవా ఆత వూ ర్పత్షేశక క. 

లాం కళ్ళి వన్న ఇైబాం ల త్తంకాసిఅనుసి బా ణృ తేల త అసరల) ర. 

ర సృ వశార నళ ఫారజీ యు న త 
ట్ర నన. చప్ప బూ ఇ తిఫళ్పళ్ల?ఏఆ ఆ! 
రచనని ర ను తం నా ర ప , చ్ధారృుతా ఇది బాత 

టా అ-లసవిత్త టమ ౯ నర 

వ మాం త్వా దస్త్రైల్గుం వ;తి₹ా ఎక ఫౌర్నిశోల లియా మ. ల వా. 
గరం ర్రాళ్యటితస్టిమల్. బవ తిశ్వ౨ షై అ౫ జున్టైళ2 త్స ల శనైతో తోజాన్టైత్తం తషతల్రత . 



అతి ఖాని; వరే జి? మిత్తేక్యాల్ గం పొది వంతు కయ లం తనకాంనకయ ను వు 

వారయి కాంలో బం క శ్ర గేలం నవ్యత లల జా లాందిత్తి య భా తభప్లైన్ల తీ బీజ తాం టె్న్నత్సి 
వతి తీతత్ర్రో రోగము వరయి కారటం! ర పం తారని న్య్ఖ్యరూంని లి గం షం 

ని బట టలు వ టం. న్నత్త జజ తీ తాం శ్రమం నకలు ౦6 కం జాపొంది తీ గాన 
నె భామలే ము వం చవ యాం 2 కృతం భృతి భవన ననన సన రుచ రతంళు సరా 

త్న మల్లే గ రమీత బంల్స బీ మం 2. తార త్రము ఇగ? త్ శ్రాకశ్రివీం జష్జై?॥ నుషోం. 

'యాంఇిషేత బర్యళకు పీ జ ళట్యూళబుది ఏ దంత బ్య లెద జ్యళ రా. నని తాత 
| టు అ య అఆ నం య 

రూం పార్లన స చరా గాన 36ళ్సల అ మంతి ఖొషంకతాం వి తోప్ర తత య లం మ న శ 
'త్యాళిత్స భణ మరలి? యలళల తర్వబ శ్రోబ్లా వోంద్భ తృతుభల్యత్రనూంళిళ్ల ఫారను ఇ్టోన 
| ్ష వా స్యా ళ్ళ ప. స్త సనన నం. సా లస వదత? సతత ప్రూబే-6 ఇల్వం. 
అళునాంశి?ిలురి ఖా టి. స ల య లేళ బన రత తోంమితి. షం. 

ఐలు బీ వివాయూరతో రింగ తి తృటి తత; మంతం వ్యా తం తశ్ర్రుకమూల వో తో ళ్ళ? జస్టళ శ్యలే ల ఇష్ట ఐ 
£ గోల స్టయల్ య ళలు అనతువతల్చుత లత ధట ననన వి సంచ క ల పటి 
| 746 త వ్వోళ్ళియ ఖా వముశత్రాంస్తై ఫరా 2త వ్యాజవత్తా మరువ పై చతు. 



కలపను నా నకల లు పసు ఈ. 
'జాతిరి॥ త నల నస. మస వాం రర ఇం కళ ర దరద 
ల్లా తభోవోో గస వగ మ. డ్టో లి లార్వక్షై చుతక ₹ళా-ం లక్పువో త్వా 2ం త౦వు ఖీ ₹ ర్! న అయ్య వచ బ్బ ఎ త్వా బళాంఅ ర్ట 
/ సన క. స్ న న వ లలో 
'వృచియాం లర దితి బ్లో భూ తజ్యై త న త్భోర్య 5; 7వ జూ తోతివ్రీరున్పై బం క్రొబీళాం నా నన 
రవం రాలా ఇతి ఎవం టవాంచ్చ రృకుత్రూబి జు య స తో | 
'అ౮౭ి బి తోవ్చాట్సి కోబీ న న స న ము వళ్యవ్వాం నన 6 భట చో స 1. 
రన బీ శ్రేప పలర్పేక్షనా విమ శ టు 

౩ ఎవీత్రి వ. న్పస్వు తాం వట్ట  . ర మాల అల్ల కరోల్ ధి. 
| న. శృంత్యూం న్ని ంరూ+ ఇవవ త అవా ఇళ ప యాం తాలం? రన్ 

| న త్హరంిష్ల ౦ జస్టైభం మూంభవీతి ప్రై మశ వలే? త్రంయం లవ్వు టి బతి శ్వాళళ్య సరు అకా శక 
లృ వివ్చింళు శొత్వి? స్వ ₹ఇష్ష్ర్యైలయాం ల సస్య పీ? శ్రయోందితిళ్లావి: శిశ్చితిప్రా వత త టన టం భత ఈ రిత్లో 

(య ద్రుత సదన్ స్యానితి శాల: భర తేత్రస్తాడూం అల్యకం శంకు, ప టు 
నం. నక్ష ధన న స! థః; పనా శచ్వాంక్యూల పతిం కొతోత్రయుట జద్జైళద సవినయ. 
స ల వష తరు చున్న లు జీల? నా తిషభం ఆ్షైళం వ్ర మాళవి ఇ. 
క్ మం ర టన నా! ఛు తస్ప్రతగ9 తి ఇళయ ఇలయ? న 



తో కరబ్రిగో ల్హరి _ప్బిక్ల పె 

౧౦౫ ఫ్థెన్సవీ విరిత్రుత్తో సం) గ జస్టై న్ళి త్రీఅవ్నా భలం ఖని శో నై బ్ర అలల భి కీఐీ త్తలకూం ధర్తి కాళ స్వతో తూచి జె నం 

. పటా ణటై క దై వసి న్లోడాం అత్తే! కు క! నంట 
శర శయం తళ న్వలముర్డో రి? ల వృంకు మూ నే 
'భహెం తుత్వయువి ఈదిన నగగయ పాతని తినీ కడ్తా య. కాం త్యాఖీతం న 

న ప నే ఏ వ. 

వరకా-ాం9 తీ ₹6 న య చు నట తితత్త ఖడం జెడ స 

న. త్యాస్త్రత్తత్ణ ద్ధని ళం న 1 
ల్ల సి అమూం సో యే 6అవివ్చోయింఫ ఈ 

ల ర శ్రి యట్ ట్ క! ర 

జో త్ వాం ఇల ర 

పెల్టిల్యాన పన ర రాన ఇవ్లుత్తి న షై 1. 

శ్రతాచుటి స లన షా తం వళ సతబత? 

4 త్చవోత్శరృణీం తుఖ్రా కుం సప నటం న నియం వాయన గి నషం నయా ఇవి శ్రీవ్చాన్చ త్వభ్రిశాళథ 
అకిరాశ ళం చి జ నూర యెొళంలవి సు తరిమిన తండిర అణ శ్రీంమీరిల భీ తలయింం?| అక | 

రరర న గారు ; వలం న మా 

/ 

. 

. 

1, 

..] 



కా, 

పష ప షాని తీరిత్సల వు కకక ల టు 
తశ పం ఆం వ. గులో బభసాంలంటుము ట్ర వోంత్యో 

ర న గన మ మ ము తస? మ? 3త్తున ద్వ ససన్పనటాల నట 
టెత్సవో, తవ షయం ళల పం తాం తోభీక? రర జ్య 

సమం ీద్ం జరజ్షో చాం శం శ్లో వీళఎ నప, న ట్ర 
మంత నోకన్ త మీవజలత్ర తిఅళ్ళత్రష త తృవిద్చి టిం చత శే శ్రేళా కోక త్పఫాష్రా న! 

సైకత సం ర. ర! న జనర వ త్తమ మ రస్తూ కం ప అమి శే 
వ్ వచ్చి న చ్రోం . చ్బ ౫6 ట్రీ తొల తాంతోం్ర తోకతో న న. 

న 2 ఇ 4 వ ౧ళమీ త్ర ప స శ్చ త్ర న ప ఇ 
వలే వ. నన దత్త ల న మదల 
జా త్వ్ర్రమి? ఇం వంతల వష ల మే;తత్రూన్యావ్యితిత్సో రోగ అ తి వ్యూల్న నంజ పాం దీంం తఆల్టిటినత వీ త్య 
త్రాణర్సాత్పటుళ్తా క తావో! వెల్ ఖ్ జాలీ వృసత్తాల్య న ల్రుతోళలీ రో త్సం హీ ర్వి త్రి తోచ్చేజం న. 
గాల్బమితృృగు వాబ్ళిత్తి వత్చ గం ఇం ప్పుంఖి లము; ఇు ఇళా పురి౪కి వీత తిల్ర్రో టు ల న్ ఆం త్తం. 
పచనం సరుకు షక లల దిళవీతిష్ష తృత్రు కాళ తత్చా త్య్పొలన్టాం కాట 9తశ్లా ఐ తత్వదితి త కారదు 
'బీంశణఖ రికంం సాం విచ్చివ్చృత ఖనన శైలి శిప్తలి నష్టము భధల్భంయ? వ శిత కి ఇ చన నాంల్నివి శ్రీచ్చచ్బతాం. | 
వాళ్షిద తద్రికాళక?ి ల ర 60530 ౨౪3 తట్వీ పర్పిశి చ్యుకత్చావళ్ళల పన 



గ త్రిశోబ్ల . 
త జా కీకోత్స తల న... శమీ ళష్రామా ఆ ఛథ్రీవో కల నా తో తత్వ తిండి, 

౧౦ ౩4 

; తలప గ్ 

వం! 

భవ్య ఇతి భత అ దలంయష్యాత జట వ లతా వ. శం చను. | 
సరం. న. సళచ్రత్వ్వాతను పాం లి అతో మితి ప కఫాంత్టు వ వచ్చు తి కం తం ఖాంభంమి 

కడ విస్టితీరితి త దాత దిని మం వ. కర స్ు తత్వ్వశి స్ . రాణా 
నీ గ్” ట్ 6 ఇర బోలు బీ ౦ ౦8+ జ్యేర? క్రై య. అ ప సలి భీ శాం సారతళా రల. నిను భీల 

య వా 

ను న్ కో వ గు వం న నజ ర ని మ? 

లకువి ఆ థత్తో న వ. ళం టా న ఆ? వ. 

వం కయ ఓ న తాలం వ. న .. ర. 

ో న ల్ లన హాస నత్తం వోళా ల్ల ₹ న నో 
వ్ బసెలరికు చ్య్చత్సం వింస్రో ్ర ల్డో గా రమొ వరా జ క రి! | 

నై 
జ ర. పు భేటీ కోలోత్ స్ట వ ౫౦ అన

ాం లీ ఇలీలంఏ ప రాఇము కుద
ి స స్ట ఫ్ర ల 

| కా తి జ్వతి లకూ భు వృీజఫాంంయళణ, య. భు నా టన న నా స్టకతం సుక పస్తే హరలతం కలా దివుతితి నలం బమత్వుత్తనథి 



గ 

ల్ 
ష్జ( 

ల్ ఎత్త కే. దత వన! లి వ స స తాపం వాం . కు వ న్య న్ా మ తృ య క్ సన వం 
గ్ క ర కు సతి తి ఫిలన్ న్న గ్ర అత త్ధాబిఇం అ క జ్యాభరర 

మత్రివురంత్నో భన్చసి వ్రుల్తం షూ త్తి తినరం ఏ పిత్సభ న దీభమము త కకం రత్త యల టలు... 

నూని అర్భశ్రైవుతావ్లూం ల్వీఅతోబి న, చే ల్తర్ట మ తినిము న్న నలా సు గా తోట... 

లో 

తోక, 

అః ఖ్యాఫాం ఖర్బుత్రుభి జ్యాతోబీ శా నా ద్రఖ పే; బ్యాం వా ఇళ ద్య్బాంగా వ బబిత అమాళ గే లలటత్వాతాఅ 
| న జలద వంట షాక ప సన జు న సపళన్తస.. 

16 కోల నువు మం అర్చింా వా భుమీతిల ఆవ్వ్యోఎనం తి 0కు ్య్యావ రోతందా వళ చా నలందా నం టవ శ 
యిం జం త్రాణ వ్రిచల్చ వ్యోతి త భబెం తం ₹0 తోసా గా బో;అప్రం మాం జరగా న జత తి ఆ తూ మా ణ్యం వ జ్య 
వ౨ళా బిఅప్రూ మాం భర్ఫేక్టాం హం భుమితిఅ తి జా బీ;ళంళ గాం ధ్యితివి శిత ఎుత్యా ఏ) శద ల ర్థిండొం టా తుద్యాదృతి ఖంపం ఆజా మం 
ద్నిది జ్య తుప్రూ పొం ణ్ళీ ల్లా వ ఇతర్భాకా ౦ కాంతం స్వతో సెలి దృవ స్థిత లంభు మితోఫా ఇత్ర ద్ద రిగత త్వొ బితిజ్గః 
'వ?లా భు నం న సమస భి 
₹0 తోళంఅళ్ళయిళ ఆచ ముతా రివ ఇ తలి త్భృబ్ళీణఅుంకుం . ఆవం్ధం ప; ఇస్టం భద్రవృత్తి ంర్రీతి క శశతస్రూనూం. 

రన లా త. ఆరి చ్చిను ౨ వి శశియళ్యుంత, ఎఅ సాం జార్యాద్ర? త్పాతా భా ఏథి ర. 
వేట య ను న న ప రా జ్ర 

శే 



 వ్యైషజ్త 

/ లాం నవర్వ చకత్వేం తిల వి శన్య్స 
' వ తదద్వ శిద్య్సుడ త్వ లం బీ ఫం జ్యాటబ్రీలి థి; ౨లయిర్వఫరం ఫో ౯రివీజ వర చేలము సబ్బు శద లై ఎచరి గన రంనబృ వ్షవిశ్తి జూం ద్వారం జ్య 

బల్ళిత్రైు పృాదొళ్ళవీ య్య ళం శ రాంర్రతి భైతిం39 రి తీత్రసాంయా వ్రాలు భిట్ప్యన్లా వలూర బీ 
చళ్ళిరి ప్రింల్ళు ళీ భ్లూంభవిష్యలకు ; ఆఅ కువ్ఫో వ ఫొంంత ళితి ఆ థ భృంయిళద్పీరి యాల్వళు వబఫం య తృదిన తత్త లం భక త్త్సజితా; స (| 
త్యర్రుళారే బట్టష్నేక ంయతాఇత రా నుతి వులు షత్యళ్యు?త్వస్రా చాల సమన యళ్యారు సం టదిన 
కశ చోంభీం ల్లో విరి ధ్ర త్మో్టగ; తోటీ వే షో ంరోంవాం తో యాం శి ఆద వులు వత్సో వోతి జు లుదత్వత్రుకా అతో త్తమ వి తో రిక ఎ వక్క మతి. 
అప్ఫే వీ ఫంంయమి ₹ళలాం ఇవుద్వశీ వృత త్వినీత్రి వ్రళలుషేత్తు బ్ర క లకత్ప జ్యా? నత్తితి ౪ష్రామూాం అ్యీళు వాంళమితి అగిన ళక్రళ్లు. 
సైస్ఫోదీలళ్న తిల వఃశీల్వ జ్దైూభుళంల యో థా భీ౯ త్వాత్త శ్చ జంల౭ి జ్ఞాళత్పమీ న బంక్ రీముతోంబిశణంకతిలళ్ళ 
షరతుల లత జ కత తీ తిం కాన లం దుగ భత తువబీంలీళు 1 
త 
నన తి ఇతశతి[ శో కాలజ తత్సం గాళ్ళాతి శ్రోలో జం 

రోళత్సోలుం ప్తార్షిషపా వాం శృం వీ; ఖి 1 
తావ టన 

/| 

గ్. 

| 
| ర్భోత్ త భ్వీతిత్హ్రోజక లకి తకం ఉం లి వీబీ లి నన్నత వాం నీరోతాం ౪౨ జకళుం కి న సహ 

వి గవింతుతోర్తుకా రతి 
ల తళా తోడు తి త్ర త్ర్రుకాం ౭ క త్వం వబ్తీత్రశి వక త్సివూంత్రః లః నళ్ళం ఖబ్ఫీత్తితి 

చల్ల ము ట్టొగొవ్రువ్చోత్తి ౪ జి త్వ రూం శై ఫోం బి వ శ్రంత ముళలంతూర జను స పు ఫళితుతాు దిశ జరతం | 
చవి త్రల్భ సో ప్రాయం తికరాంము ద్వి శి ద్యుతి త్విశ్రత్రి వులుత్న వ్రకాల ఉజళత్సంచంతు; త్ ప్రా వక 1 | 

వ్రుదాం బి మత ఖ్టైళస్పావి ల జఅతోత్వభికా ల. 
సరణి త్హద్ర తా క ళు త్తి జాగ? ణం లోల ధి ్ట '9బ్సు, అ జి తతో వంశ సారి తిత్సథీక తోబిళ జ సం శి త్తమ ప్పి దితృుణిన తోబీళ తత్జత్రలంళచ్నుకివ ణా వళతా కీ త్రళ్ళేఖ క్యా లీ 

(. 



న న సళ్ళ జనో బివిర్త రివ మంభముతి ళు కోతి క బం తోవికంత్రి లజ తోత్త త్ర శుక్తిజనైభాంని 

తితివ్చీఫింం వతి తావ ధర త్త లో తీ డో లీఖ తో త్వ తితత్రిత్ల శ్చ ౯?ఇృక్షో ట్రప్ మ ర్ ల 

న. ఎనీవీవీ వలీ రి ఫంళశిం భ (వృవవోం తీ౯వృడాంనే రకా ళకం న 
య. కాం లక జన్హాఖ న న 

ర విత్భడ్గర కృవ మ ఈ, శబ అయేశణ: ఢత్రువృవ శ హోలి నం వంత న భారి 

చం రోలిళ ఖ చల కో 
టా న. వంఎవిట్ర 

వం ల భం ఇద్దుళం తోడి తాం రిత్తస్ళంయాంతుతి జావ; అ్చితి గ్ల ర సృతిఖ్లోవీ అవి శషా ద లకగప క. 
నే తా త్రి 
అ భోశీకా ౯ వ ట్వి రావ భధ లుకాన న ఇబ 
వావ యనా నవలని షగె వ ంబ్రతిలిత్లు నన వ టం త ల న ధృతవిష త్రొవ్ళిద కల్రు తంళీ క్రమం 

దన రు 
పినిమనటనంననపనక్రతే ప్ర స న. 

త తోవివ్న తతి గళ్ళ లీ జుతిళ్లీతి ౪) ఈ త్వనోతి టా 
న, వల వ వ తృళళ లీ ఆ తోతాట్త శ్ర న పర్య భజ. 

న. 



గ. 

"కరకు తలి. ( జ కా స. 
| స మల. ! 

ళో గ త... 
(స... 

॥ |. 
క. 

... 
(| 
. 

1 

'శ్రంతో పొతురి తఇఎ.:=56 ఆఅ ౨ టీ మూంఘింలకింల ఖీరజీ గాశ నివ ? శ వో? వజ నా! వ్ల. శవీదో ఇతి. 
వోత్తదద్టూరి ౯ొవోసి తొ; లాంమ్టో. వలో న్ ననాద అణంతావోలీ వ... నగ్న |. 
| భశతతాలక జనభ కల జతత్స త్ర కొరక దుకుత కొతు ల రోగ ఎతిళతో న అనో ని దక లాంమవె . 

ని నష, ఎ త్రెంయోంజ తలచు పమ నః అ జతత్పశం భీణిళ్షై హో ళం ఇ మ ర్ట. 
క్రీం వ. తి ఖ తలమిం ;త్చు రోజు తోత్సరిమిం? అశం ళా ఇ కపోర్స రం సి లోఖితో ని 
| జ ల | నవు బుయయలూం బీనీరి ఇక ది వంకన 

అకోకజిం తత్ర్రణు తమి తితుల్రువృ అ రా ర శ తలలు అజ్ గా రాళ్ళవతిళి, 
/. ర [ వ ప్రుతృత్ష కన అంధ తాన లము రా టకలుకు? య ముం కళ గ్నితవ్లానిల్దాం. 
' వాత్తా &ఖ్రి వ్ల వసా టింద్నా కద ననిం త జంభతాజీ తొతిక లు సే రణ తత్వ స్తై లజ 
'శ్ఫ్ద్రు ద్రుకొా కతరజ్రు ట్రీ తృత్షమి తృళ్చగుతో వతు కై లోజి తోత్త్రభ్రీతా ళ త్ర జృసవతోత్రుణంం కితిశు. ట్ట్ర నే రారు. నత్తం తృణ ల ఆర్యా ప్రతాంవి వ. కరత సరగ ళ₹పింతు ఈ రీకూం, వి ఖ్ధుబితత్వాదిత్తీ వోనీ? ల లోల తతయాం 
'జసమాతృస వ అ లజ తీత్స ళల? (త్య శాం ధో తూవీ యంత ౯159౪6 పుకులు 

. శ్రీజ౦ళుం ఖు 0 రహ భర్య లా సక 
నం న రి! సీకి తశ్రితల్వణ కళ్ళ" శ్లకదిక్షైతవిళ్ళు గం గా ఇల్ల 
| వీళంతాం తత గల కాశం బడా ఫీ బ్యాం తదుం జరీ బీ బీఠాళ మాంవ్వు (గశ్రికా శివి శ్వీశ్వకా కణ మ్మళ్టు (గాకా (- 




