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LీతమN�ారP మ�� కట<Q క	Rవంట ఇంట��  ఉS�TరP. +UడళVW ఆవ��+E వంటల& సXయం 
CేసుJ S�TరP. +,డ.క	ల	 తలA ఒక పR CేసుJ S�TరP. ()��* డ. - సూర�ం, బయట9+E Z[HW 
Cేసుక	
ావ\]న పనుల_T \సుQ  
ాసుJ S�Tడ.. 
5ండవ Zాడ.- ప7+ాశం ఇంట9కం�� లaౖట9ంగd 
ఏ
ాfట< Cేయడంల& తలమdనకలaౖ ఉంట!, gS�Tడ. ��
hశం తం��7 Cె(ిfన పR jద 
బయటక	 Z[klWడ.. ఇంట9 ఆడపడ.చుల	 (ిల�ల+E IాTS�ల	 Cేmంచడం,ZాళWక	 �ాల	 
ఇవnటం, ZాళVW �Gట3� డ.క	ంట<ంట! ZాళW సమస�లక	 oరPf\వnడం ల& pq�ా ఉS�TరP. 
ఇంట9 అళVWళVW మAవ�ా
��B కబdరP�  Cెబdతr ఇంట��  R ఆ ప_ ఈ ప_ CేసూJ  Cే�ోడ. 
Zా�ోడ. �ా ఉS�TరP.  

=u\��ా (ిల� లం�� ��బ3 jదక	 Cే
ారP. ట�ా+ాయలను ఎండల& ()డ.తr Zాట3ల	 
పంచుక	ంట<S�TరP. Iాయం+ాలం Swను ఇRT మ��బdల	 +ాల	IాJ ను,అRT ggDబdడ.�  
+ాల	IాJ ను అR �Gటxపడ.తుS�TరP. Swను అ_T బ3ంబdలz +ాల	IాJ ను {గ��వ_T 
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5ం�ేళW అSwn� , అనTయA�, 'Swను _తం�ే ఎతుJ వ ��తల 
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()ద*ZాళWంద
�+� ఒక గ��ల& అ
�ట3క	ల jద ��జనం వ��� ంC�రP 
+UడళVW.
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అసల	 ���ావH Zారం ఉందన�ాSw ఇంట��  హ��#�� �దలm�ం��. ��
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ల+ాళWక	 నమIా�రం CేIారP. మనవల	,మనవ
ాళWంద
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ఇంట9 చుట¡Q  లaౖట9ంగd ()ట9Q  అం�� ప7+ాశవంతం CేIాడ.. ఎప��ెప�డ. ¢కట9 పడ.తుం�� 
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ఇప�డక�డ మA 'ఆనంద Rలయం ' లzదు. +,డ.క	లం�� ఎవ
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ఆయన ఉనTప�డ. 
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�ంg ��జనం CేLి �Gతr ఉం�ేZారP. ఆయన 
అదు7 షQవంతుల	.భగవంతుడ. ఆయRT తnర�ా oసుక	�GయAడ..నRTం+ా ఈ ప
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ఎపfట9+� 
��ల	 ఒ+KలA ఉం��లR Swను +UరP+Uను.
K(� ���ావH.అం�� ఒకCోట కలZాలR 
Swను ఆ·ంచను...క_సం ¸Gను CేLి ఎలA ఉS�TరR ఒకళWS°కళVW పలక
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ాఘవయ��ా
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