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మధురాణ�,మ��జవర��  ల �ాహం ఒక ���షం.మ�� గ!ర"ారం #$% దు' న )*+, 
చూప/ల0 చూసుక02,మ345న6ం )*+,మ7టల0 ప���9 :ేసుక02,<ాయంత%ం >4ంబ?ల7ల0 
ప/చు@క02,AకBారం )*+, జ��)ిం:ేDి,శ2ారం అపG��ంతల>H మ!��DI9  ���షం Jాక 
ఇంJLమంటMర"? Jాక#N>ే ఇల7ంటO హP4�Pి )*+,ళS, ఈ �UVలWX  
మ7మ?లYౖ#Nయ7యనుJ[ంPి.అ\]��JాలW <ా^/_ `a  ఇంజbర"�ా ప2:ేసు9 న6 
మ��జవర��  క0, భ?deద పP4f క అమల7ప/రం g4ట2 మధురాణ�Jh భలi తమ7jా�ా 
kంక0 కk#ాP4 )*ౖనున6 పరమ7తుeడn. ఇంతJo ఆ 'తమ7jా ' ఏ�టr చూg4' ం. ఒJL 
టsౖtనులW మ!ఖ ప��చయం కvP4 లi2 మధు \wనమ7మ,మ��x  బMవ�ారX మ7ట మ7ట 
కలవడం>H #ాటy ా��ళ,లW2 )*+,Jh �zPీ�ా ఉన6 జంటల క0ల7ల0,�ాఖల0 కvP4 
కkDి,�U>4% ల0 `రవ}డం... ఎక�Pో �రJాయ )ీచు ��లiషను కvP4 బయట పడడం>H ఈ 
'హP4�Pి ' )*+,Jh �4ంgి పkJార".  

మధు �U��ంటMక0 �లవక మ!ంgే )*�X టsJL�<ాడn మ��x . అసల0 )*+, హP4�PిలW ఒక��>H 
ఒకర" స���ా�  మ7టXడnJ[లiదు కvP4ను . మధుJh )*+, �Nటrల0 చూసుక0న6ప�డn Jాb 
మ��x  �హం గ!ర"9 క0�ాలiదు. )*+, హP4�Pి,అలసట ���ంgో లigో #ా<NGర"_  #Nసు_ లW 
వ:ే@Dింgి. ఇర�ౖ మ?PేళS, అమe,�4న6ల>H గPి)ి�4 )*ళ,య75క మధు తన ఊ��లW 
తన ాళ,>H గPి)ిన ఆ ఇర�ౖ మ?డn �UVల0 ఎం>H 
అమ?ల5\]�న�,మరప/�ా2�.అమe, �4న6ల>H కబ!రXb6 అవ}కమ!ంgే అ\]��Jాక0 
�*�X టే_JL�Dి టMటM :ెబ!త� కb6టO �Pో�ల0 పkJLDింgి మధు.  

 
  



 
 

ఎ��UGర"_ లW తన2 ��Dీ�  :ేసుJ[వP42Jh వ�@న మ��Vను చూసూ9 �` మధు 
�హంలW ఎP4��లW �నుక0ల0 పPినంత ఆనందం :ోటy :ేసుక0ంgి. మ!)*ౖ� ఆర" 
గంటల ఉపాసం,జ��ారం అb6 మ���#N�ంgి. (ఎందుక�� 
>ెkయదు...ఉ>4�హ�,భయ�,ఆదు�ా' �� ....�*�X టyలW )*టO_న గPిf  ఎక�లiదు...కంటOJh 
క0నుక0 కvP4 పట_లiదు). �*�X టyలW ఉన6ంతDIప� ఈ �UV �వ�ా�% అ�>ే 
ఎంతబMవ/ంPేgో...తనక0 �వ/డn టను6ల J�లg� ప/ణ5ం ఇ:ే@ాPే� అనుక0ంgి.  

మ��x  ఏgో మ7టMX డnత��` ఉ�46డn Jాb అb6 మధు బ!రBలWJh ఎక�టేX దు. తను �*�X టy 
ఎJా�నన6 సం>Hషం �రక0ంP4�`, �ా�z�  కంట�%లWJh అడnగ! )*టే_Dింgి. ఒళ,ం>4 కళS,ంటే 
బMవ/ణ!�  అనుక0ంటrంgి ఆ ఏ��UGర"_  హంగ! చూDి. ల�L  అం>4 కలYక0_  :ేసుక02 
బయటక0 వ�@ Jార"లW కvలబPేస��Jh మధుJh ాళ, >4త మ!>49 తల దర¡న¢Mగ5ం 
దJh�ంgి.  

J�త9  gేశం,J�త9  ప%gేశం,J�త9  ా>4వరణం,J�త9  £�తం,అ26ంటOJo ¤ం� J�త9  
�గ!డn...J�త9  Jాప/రం....ఇ26 J�త9ద�4ల మధ5న మధుJh )*ద'  బ¥ంగ 
>ెkయలiదు.మ��x  ఆ#ా5యత,�zండn�UVలJ�క<ా�� అమ7e�4న6ల>H>H 
మ7టMX డటం...�U¦ పలక��ం:ే తన �న6�4టO DI6§¨తు�ాల0...JLలండ�UX 2 �UVల0 ��ర ���ా 
మ7��#Nతు�46�. జzటMX గ! �రడం,ఇలX ం>4 సర"' J[వడం,J�త9  £�త �34�42Jh అలాటy 
పడటం......J�gి'  �UVల0 మధుJh >ెkయక0ంP4 �UVల0 ప���z>49 �.  

మ��x  మధులW అమల7ప/రం ాసనల0 బMగ ఉ�46య2...అ\]��Jా లYౖఫ/స_�ల0 క0 
అలాటyపP4ల2,ఇక�Pి కల@ర"2 J�ంతవరJzª�4 అలాటy :ేసుJ[క#N>ే ఇక�డ ��గ!� క0 
�ావడం కష_మ2 §¨త బ«ధ :ేసు9 ంPేాడn. అమల7ప/రం g4ట2మధుక0 ఇల7ంటO :ోటyJh 
�ావడం ఒక �ంత అనుభ?>ే మ��. మ7�ాల2 ఉ�46 J�26 J�26 <ార"X  #$ర#ాటyX  
:ేయడం వలXన మ��x  J�ం:ెం �Jాక0 పPేాడn. అల7 DీGడn�ా <ా��#Nతున6 మధు 
£�తంలW తుంపర"X  �దలయ75�. కBమం�ా అ� �టపట �నుక0లయ75�.  

కB\w)ీ మ��x  లW అసహనం )*రగ<ా��ంg.ి ఒక<ా�� తన ఆ¬ీసు J�గ! #ా�®_ ఇDI9  మధు2 
¯టల0� �సుక0 �°±,డn నూPిల0� ఆరfర" ఇDI9  అ� సూGను,�Nర"�>H �నP42Jh 
�4�4 ఇక�ట²X  పPింgి మధు. ఇక ల7భంలiదనుక02 సుబ³రం�ా :ే>H9  �ంటyంటే మ�� � 
తల J�టే_DినటX�ంgి. అసల0 ఈ అమల7ప/రం సర"క02 తనJh అంటగటO_నందుక0 ాళ, 
బMవ�ా��2 �టy_ క0�46డn. మధు2 ఎల7 మ7�ా@లW అత2Jh #ాల0 #Nలiదు. మధు J�ంత 



టsౖమ! �సుక02 మ7ర>4న2 మ�� � స��':ెపGP42Jh చూDింgి. ఎంతDIప� తన 
DI6§¨తుల )*°±,ల>H మధు2 #Nల0@క0ంట² ప%పంచంలW అంద�� లWJh తనJL Aద� 
పలYX ట²ర",:4దస9ప/ )*°±,ం gొ��Jhంద2 >ెగ ¬ీల�#Nయ7డn. ఈ �నుక0ల0 తన 
£�తంలW తు�ాను�ా మ7రక0ంP4 చూడమ2 gేవ/Pి>H �ర)*టy_ క0ంgి మధు.  

 
  
 
 

ఒక<ా�� మ��x  మధు 2 తన DI6§¨తుkంటOJh �సుక02 �°µ9  ాళ, ద���ర :4ల7 
�షయ7ల0 �̀ర"@క0ంటyంgి....)*ౖ�ా తనJh J�త9  :ోటyX  చూ)ిం� నటXవ/తుంద2 తల:4డn. 
మధుJh మ!ంgే :ె#ాGడn...ప%�g� చూDి పలYX ట²��ాళ, ల7�ా ఆశ@ర5 #Nవద'2...J�త9  
�షయ7ల0 >¶ందర�ా �ా·G B  :ేయడం �`ర"@J[ాలb...తన DI6§¨తుPి ¢Mర5 ఇక�డ 
ఎ��6 YఏళS,�ా ఉండటం వలX  అ\]క0 అ26 �షయ7లలWనూ మం� అవ�ాహన 
ఉంటyంద2 :ె#ాGడn. ఆ\] ఇక�Pే ఎం.ఎ·  :ేDి మం� ఉ¸ YఓగంలW ఉంద2 :ె#ాGడn.  

º4ంక0� ���ం��� �4ల0గ! �UVల0 D*లవల0 కkDి వసు9 �46య2 ాటOJh ఇంJ[ ఆర" 
�UVల0 జత :ేDి ల7·  ఏం ల0�, ల7·  ��ాసు,�ాండnJాన5� B  �°±' మ2 #ాX �  :ే<ాడn. 
మ��x  ాళ, DI6§¨తుల0 <ా�  ¯జLలW ఉంటMర". అక�డనుం� Pైtవ/ :ేసుక02 ఈ 
ప%gే�ాల26ంటOJo �°±' మ2 #ాX ను :ే<ార".  

 
  
 
 

మ!ందు�ా ఆ నూ5 �»  కప/¼  <ా�  ¯జLలW ఉన6 మ��హa  ా+,ంటrX  :ెప�ల0 
�Pి:4ర". మ��హa  తన ¢Mర5 మ7డk26 ప��చయం :ే<ాడn. మధు �హంలW2 
ఆశ@�ా526 పDిగటO_నటyX  మ��హa  మ½, :ె#ాGడn...మ7ధ�లత ఇక�PిJh వ�@న J�26 
సంవత��ాలJh మ7డk�  �ా మ7��ంద2.ఆ\] )Iర">H #ాటy `ష బMషల0 కvP4 \wక¾  
̀సుక0�46�.'చనువ/ �సుక0ంటy�46న2 అనుJ[క #N>ే నువ/} ఇంJా మ7�ాk ' అ2 
)*ద'  జడ>H,:ే�2ంP4 �ాVలiసుక02,Jాళ,Jh మటs_ల0,\]డలW 
మంగళసూత%ం,నలXప�సల0,gోస��ంజ బ¿టy_ >H చూPీg4�UX  gి��న మధు>H అంgి మ7Pీ. 
�ంట�` మ��x , 'భలiారంPి dర"...dల7ంటO )*ద'ాళS, ఇల7ంటO� తనక0 �`��Gంచక 
#N>ే ఇంJzవర" :ె#ా9 ర"? అసల0 d>H ఓ �4ల0గ! �UVల0 కkసుంPి మధు ఎ��6 
�షయ7ల0 �̀ర"@J[ ాల�` ఈ టO%ప� #ాX ను :ే<ామ! ' అ�46డn.  



ాళ, కబ!రÀÁ�5,¢«జ�4ల0 మ!��ంచుక02 లYౖటyX  ఆ)Iస��Jh �UV మ7��#N�ంg.ి  

 
  
 
 

>ెల7X �L అం>4 లi� <ా6�4ల0,Jా¬,ీటO¬ి�  ల0 మ!��ంచుక02 ా�  లW కvలబPేస��Jh )*ౖన 
సూ�ా5�ావ/ �ార" ¤ల ¤ల7 \]��Dి#Nతు�46ర". మ345�42కల7X  ల7సు ��ాసు 
:ే�ాల2 >4పత%యం.  

ా5ను ట%ంక0 2ంP4 <ామ7నుల0 సgే'స��Jh ఒక అరగంట పటO_ంgి. కvర"@�̀ Dీటy 
ద���రం>4 కvP4 <ామ7నుX  కళ కళ ల7Pి#Nతు�46�.  

 
  
 
 

అ�దు �UVల ప%య7ణ42Jh ఇ26 <ామ7నుల0 ఎందుకంPీ అ2 మధు మ7Pీ2 
అPి��ంgి. 'bక0 >ెkయదమ7e ఈ gేశంలW అ26 ఏ�ాGట²X  :ేసుక02 బయలi' రక #N>ే 
ఇబÂందుల #ాల�Ã5gి మన\w అంట² తన బM��స_a  #ార}�శం ప%య7ణ426 
�నJLసుJ��@ంgి మ7Pీ. ఇంతJo అ26 సూటyJLసుల0,బM5గ!ల 2ంP4 ఏ¤ స�ా' రంPీ అ2 
అPి��ంgి మధు అమ7యకం�ా.  

'ఆ ఎరB సూటyJLసు 2ంP4 �ంట�L}a  స�ా' ను.�దa  ��#Nర"_  ఎంత చూDి�4 ఒJ�క�<ా�� 
మ7��#Nవచు@కg4. మ�® చలX �ా ఉంటే కష_మ2 జ�JzటyX  కvP4 )*టM_ ను. ఇక ఆ బ?X  
సూటyJLసులW J�ంచం లYౖÄ  �ంటa  `a  )*టM_ ను. ఆ బ?X  బM5Å  2ంP4 టవల0�,అండa  
�ా�zeంటy�,DIGర" ష�సు,DిX పGర"� ల7ంటO� స�ా' ను.ఆ ఎలWX  బM5గ!లW 
జం�కల0,:ెక�ల0,:ే�UPేల0, క0Joసు )*టM_ ను. అb6 పటేల0 బ%దర"�లW 
�సుక0�46ను...ాPై>ే :4ల7 ¬*%షుÆ �ా :ే<ా9 డn. ఇక మన బÇ%క0�ాసు_  ప%��U¦ బ¥ౖట 
��4లంటే బ«ల0f  బ«ల0f  వgిk#Nతుంgి.)*ౖ�ా మన � టే��య�  సు� స�zªన ఫ/డnf  gొరకడం 
కష_ం కvP4ను. ఎల7గ? ��¬ి%జz�Lటర",\]�J[B `వ/ ఉన6 ¯టల0 బ!È  :ే<ామ! JాబటO_  
J�ంత వరక0 వండnJ[వచు@.  

బÇ%క0�ాసు_ క2 మ7�® #ాJzటyX ,�zPీటy ఈÄ  ఉ#ాe #ాJzటyX  )*టM_ ను. ఆ �L కలa B  బM5�UX  �zª·  
క0క�ర",కంgి#$Pి,ఆవJాయ,�ంతJాయ,J���� ఖ7రం స�ా' ను. ఇక�డ బ¥ౖట Éగర"_ ల0 
 గట�ా ఉంటM�. మ�� )*ర"గ! �నక#N>ే `Pి :ేసు9 ంgి కg4. అందుక2 ఒక �న6 
����6లW >Hడnక2 )*ర"గ! >ె:4@ను. బ¥ౖట #ాల0 J�నుJ��2,\]�J[B `వ/లW Jాచుక0�46మంటే 



ఎంచJా� రÊమ!లW�` )*ర"గ! �zPీ. ఇక #ాల0 JాచటM2Jh అ� ఇ� `Pి :ేసుJ[వటM2Jh ఆ 
JoBమ! కలర" బM5గ!లW J�26 డబMÂల0 అ� )*టM_ ను. అందులW�` Pి<NGజబ!¼  
)IX టyX ,సూGనుX ,�ాX సుల0,)Iపa  టవల0� కvP4 )*టM_ ను. అన6టy_  ఆ �®� B  కలa  బM5గ!లW 
���5,Ëయ5ం )*టM_ న2 గ!ర"9 :ేయమ7e. ఇవb6 కడnJ[�వP42Jh Pిjా}షa  
kJh}» ,సÌÍబÂర" కvP4 )*టM_ ను ' అ2 Dింప/ల7�  D*ల��@ంgి మ7Pీ.  

అపGటOJL సగం మ�#N�న మధు...మ�� ఆ ఐసు బMక0�లW ఏవ/ందంPి అ2 
అPి��>ే...�ÏపG�ా ఇల7 :ె)ిGంgి మ7Pీ.'అg4 ...మ�® ప�ట ప�టM పచ@ళS,,#$ళS, ఏం 
�ంటMం అ2 �zండn �UVలక0 స��పP4 gొండJాయ కvర,మ7�PిJాయ పప� :ేDి  #ాX È  
కవర"�లW స�ా' ను. �zండn బMటOల0�లW <ాంబMర",:4ర" కvP4 )*టM_ ను. 2ంP4 ఐసు 
̀<ాను JాబటO_  మనం :ే�Lg4Jా ¬*%షుÆ �ా ఉంటM�. �ళ,�ా�` ¬ి%VÐ లW )*టM_ ల2 
గ!ర"9 :ేయమe అంg� మ7Pీ.  

JాDIప/ ��ట మ7ట పPి#N�ంgి మధుJh. ��మegి�ా >ేర"క02...మ�� ఇక�డ )ీజ�Ð  
హటy_ ,సబÇ} ల7ంటO :ోటX  � టs�®�  ఫ/డnf  gొర"క0తుంgి కg4 అంgి. 'ఆ ఏం gొర"క0తుంgి 
\]JofసులW ¬*%ం� ¬*ౖtసులW �ఫ/ ఆ�ల0 ఉంటyంgిట. లWక¼  �z<ా_ �zంటy�లW �x  క0, �4�  
�V� అం>4 ఒకటే గ��టల0,����6ల0 ాడ>4రట. సబÇ}లW బను6ల మధ5 
ఆక0ల0,అలమ!ల0 `Dి<ా9 ర". ఒక ప�ట �నచు@ Jాb �zంPో �UV �హం �తు9 తుంgి. 

ఇక )ీజ�Ð  హటy_ లW మన నల0గ!��Jh ప�టJh 30 P4లరX g4Jా అవ/తుంgి.అg� �zంPో �UV 
బ«ర" J�డnతుందనుJ[. )*ౖ�ా ÑVలW బ«లYడ26 Jాల�®ల0 కvP4ను.  

అన6టy_  Jాల�®లంటే గ!�Ï9 �@ంgి ఆ �ౖటy కలa  బM5గ!లW ఆ�zం  ¦సు, Pౖెయటy 
J[క0,)*)ి� వ�zª�ాల0 )*టM_ ను.  

ఇంతలW ట%ంక0లW నుం� ఎgో Jార">Hంద2 ఎవ�U Òర"6 J�Pి>ే మ��హa  Jార" పక��ా 
ఆ#ాడn. ట%ంక0 >ెర� చూDI9  >ె�@న పgి ాటa  Jా�  లలW ఒకటO కవ/>Hంgి. అb6 
తPిDి#N>4య2 g426 #ా�LDి, J�ంత <ామ7ను మ!ందు ా5ను లWపల )*ట_వలDి 
వ�@ంgి.  

అసల0 ఇ26 b°Ó,ందుక0 అ2 మధు ఆPి��>ే భలi g42` నల0గ!ర" 
మనుషులJh,�4ల0గ!�UVలJh bళ,ఖ�ాX ? ఇంటrX ంచ�>ే ¬ిల_a  ాటa  పటO_Jzళ,చు@ అgే 
బయట J��4లంటే బ«లYడn డబ!Âలవ/>4� కg4 అందుJL ఈ ఏ�ాGటy.  

ఇక ఆ పర"G¼  కలa  బM5గ!లW ఏమ!ంgోన2 అPి�L <ాహసం :ేయలiదు మధు. <ామ7ను 



స��'న మ7PీJh �సు�Ï�@ంgో లigో Jాb మధుJh మ7త%ం bరసం వ�@ క0నుక0లWJh 
జ�ర"క0ంgి .  

 
  
 
 

కళS, >ె��:ేస��Jh ా5ను ల7·  `�ా·  లW ఆ��ంgి. ఎదుర"గ!ంP4 ÒkPే ఇను6 
కనబడn>Hంgి. <ామ7నం>4 రÊమ!లWJh(థర"f  �NX ర") :ే�L@స��Jh తల #%ా ణం #ాg4ల 
వరకv జ�®6 :ేDింgి. ాళ, ఖరeJాk ఆ �UV ఎk`టర" కvP4 ప2 :ేయలiదు. అసలi 
JాళS, )*ౖJh )*టy_ క02 ఎ2¤gి గంటల0 కv�U@వడం వలX  JాళS, పటే_DినటyÕÁ�46�.  

రÊమ!లWJh �°±,క మ7Pి తన సం<ా�ాన6ం>4 రÊమ! 2ంP4 స�L'Dింgి. మ�UBV రÊమ! 
స�®}సు ాడn JLX2ంగ! క2 వDI9  ాPిJh Òర_టMక0 �ావడం ఖ7యం అనుక0ంgి మధు. 
మ��హa  బ¥ౖటOJh �+, ¤ల0�Jా5ను పటy_ J�:4@డn #ాపం. #ాల0 Jా� >HPేDి ¢«జ�4ల0 
మ!��ం� �ా�% ఏPింటOJh పడnక0న6 మధుJh #$% దు' న ఏPింటOJh మ��x  గ!P4e��6ంÅ  
:ె)IGవరక0 ఒళS, >ెదు.  

మ½, \]�J[B `వ/లW బÇ%క0�ాసు_  :ేసుక02, ఇ�  D*_ంటy Jా¬ీ )*టy_ క02, �2,>4�� �zªసు 
క0క��UX  అన6ం వండnక02 రÊమ!నుంPి బయటపPేస��Jh పదJ�ండn. �ా�% >HPేDిన #ాల0 
#ాల�ా�` ఉ�46�...>HడnJ[లiదు. >ెచు@క0న6 >Hడn కvP4 అ�#N�ంgి.ఇక 
గత5ంతరం లiక బయట Éగర"_  J�ంg4మ2 మ7Pి 2శ@�ం�ంgి. �ాండnJాన5ను B
:ేర"క0�`స��Jh సూ�ా5 �ావ/ �ార" టMటM :ెపGP42Jh �zPీ�ా ఉ�46ర". అక�డ 
D*ౖటyDీ�ంగ! మ!��ంచుక02 స�  D*టy_  చూDి ా5��JL�స��Jh ఆర"గంటల�5ంgి. మ7Pీ 
ఎక�Pై�4 <N_ ర" ద���ర ఆ�� Éగర"_  �సుక0ంg4మన6gి. కనబడf  jాప/ ద���రల7X  ఆ�ార" 
Jాb ా��Jh )*X�ను Éగర"_  gొరకలiదు. అ26 :ోటMX  �IX వర"f  Éగర"_  మ7త%\w 
gొర"క0>Hంgి. మధుJhమÒ �సుగ! వ:ే@<N9 ంgి. అపGటOJh ఎ2¤gి గంటల�5ంgి. ఇంJా 
Éగర"_  J[సం �ర"గ!త��` ఉ�46ర". ఇక రÊమ! Jz+, #Ng4మంPి ఒక� ప�ట )*ర"గ! 
లiక #N>ే ఏమవ/తుంgి అంgి మధు. తనJh మ Ðగ >4గంgే 2ద'ర పట_ద2 అందుక2 
ఇంJ[ �zండn jాప/ల0 చూద'మంgి మ7Pి. అల7 ఆ భభ%జమ7నం ట²% ప/ ార" �ా�% 
>¶¤egి గంటల g4Jా ...అంటే మ?డn గంటల0 )*ర"గ! J[సం ����� ����� �వ��Jh gొరకక 
ఎట_JLలక0 పgింటOJh రÊమ!క0 :ేర"క0�46ర". Jాb భగవంతుPిJh మధు #%ా ర�నల0 
:ే�ా�Ã� మ!ందు �UV >HPేDిన #ాల0 >Hడnక0�46�!  

 



  

  
 
 

ఒక ారం త�ా}త మధు,మ��VX  ా+,ంటOJh :ేర"క0�46ర".టO%ప� నుంPి ����Ï:4@క 
మ��జÖX  కBమం�ా మ7ర"G వ�@ంgి. మ7Pి `షబMషలW�` �ాసు_ �ా ఉంgి Jాb ఆ\] 
Ë§×�యa ,ºింJhంÅ  లW ఎటyవంటO Pె�ల)*eంటy లiదు అ2 గ§¨ం:4డn మ��x B . మధు2 
తన DI6§¨తుల )*°±,ల>H కం)Ia  :ేయడం ఆ Øణ4�̀6 మ7�`<ాడn. J�gి'  JాలంలW�` 
మధు కvP4 అ\]��Jా పద�తుల0,నల0గ!��>H \]లగడం �`ర"@క02 మ��x  \]ప� 
#$ంgింgి.  

 
  
 
 

మధు బం�ారం.మ7Pీ బం�ారం ప�త. బం�ా�ా2Jh \]ర"గ! అవసరం Jాb ప�తJాదు 
అ2 >ెల0సుక0�46డn మ��x .  

అల7 మధు,మ��జX  Jాప/రం మ?డn )ీజ�Ð ల0 ఆర" ప�త�Lక0ల0�ా Ò��ా 
<ా��#N�ంgి.......!  
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