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;
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చ. ఘనుఁ.ొకdళ "డ .ినD గమ_ఱ
4/తB ల:ఁ బపఁ"ా
గను"vన 4క సత¦§ భవ ఁ"ాక న<ాధమ లప<Lం దర$ం
;
బ°న ుఁ జLఱ ుం .ి నట l తఱఁ బ° ల6Z న x|ఘ ఁడc "ాక ట ఁ
దనుపఁ దు·ారమW శతశతంబల6 T/ల6నటయ! స<ా! 39
ఉ. చంద%క ÄÜవతంసు కృపT/లB4/ఁడc మ`తJ_ఁ.ైన ఁ >/
Xాంద% భ]zఁ బ&ి ~క జ,zUన ుBఁ "vFPయంట ª
"ం ద% ను/% ంÝV పద_ మzUన త 4ందుట Nాదు"ా
; హ<=
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Nm యవస లం బరల6ఁ జL పఁగ<ాB మ`బలఢc!ఁడc
:Nm F సతÂÃ సంపదల }ఱన గంధగజంబ మవటàఁ
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చ. చదువ>? noం త గF\ న రసజ- త nంచుక T/లక6నC 4/
చదువ Bరర కంబ, గణ సంయతJలవQర$ xyచ P <Lచ Pటం
;
బదనుగ మం;కర నలtాకమ Tే& ిన 4ౖన
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t¾ద డc నుప5 లక ర$; ప టl ఁగ 4dర $P నటయ! స<ా!
42
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áల6B4ౖ నఁ దతJల E®ష మTే 4క ప ణ!ఁ.ె ంతయం
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ఉ. Tే< = బల?ప ం .ె< =ఁ "= Tెi ి న Nార!మ Tే యక6ం.ిన
బరమ మటl లఁ.ొక 4 పంబన >/ఁజLడ c 4ట  l ధను!ఁడc
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మ]&ిన యంతట బయల6 మటl క యండ ద>ెట
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బగఁ"vB t²ర$టY లZ నztామర$.ై

Tె డcటం ె" ాక /

4గ .ి జnంప4dర ఁడ>? Bకమ తపదు
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>ె" = ~క Nండ దగర$ âీN B /ఁNmన 4d:
స<ా! 46
చ. తడవగ <ాదు దుషl గణఁ దతQ xyఱ ుంగక noవ Q<Lన

4/

Tెడ cగణ :టkZ వలQదB Tెi ి D న గక6న
"rప;తJ
K ఁ.ై
కడcఁ >ెఁ గఁ {చుఁ"ా; మఱుగఁ "ా"=న ైల మ టబ టkl ijౖ
బడc4డ 4/9ణంబ°గ &ి భగ\ న మండక య4 C స<ా!
47
చ. తనక6 ఫలంబ లదB no దం దలt²యఁడc N< = K "rర$ 4/
ఘన గణEాF లకUVత Nార!మ :Nm F రxypన

x|

లనుNB ప¡ను; E®ష Jఁడc సహస% మఖంబల "ాFD "rF
/
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చ. తనక6 నదృషl <Iఖ శదంబగఁ గF\ న "ాB లBTో
జనునక6 4n o !డ బర$ల సంపదవలZ ఫలంబ లద;ు"ా
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ఉ. /F:డcతం దగవ దపక 4dర <= ~ప5దప5లం
బలన & యఁ "ాకట నుtాయUన ుఁడc & య4dర $P4d
?
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<ా¶ లxyఱ ుంగ4d తదుర$ T/ర$రసజ- త బ]న స<ా!
50
ఉ. /F:ఁడ గ]<=: ఁ గృతఘCనNL no! డ నుతK

తK మW

x|ల fన<=ం ;న గణమ :Nm F Nడ, బమiి
గఁ
ల Z క6
బF.ి ijం ;న BQషమ tాయఁగ 4dర $P4 >/B Nఱలం
జ,లఁగ నంతకంత Nక T/యను, Uåచ ుPను "ాక స<ా!51
చ. ెF యB Nార!xyల Z ఁ గడేర $Pట Nక dN m ఁ జIN న
వలయ నటYౖ న >?ద A ు NనవచుP ప%ª జన మంద! x|: యం
గలగదు; æాలమందుఁ >?ల కం ½డcనప5డc Tే త నదA మం
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ఉ. ద¨డc లB nంట Nmఁ బ>/ర మ dఱ çక Tోటనుం.ి d
ల9ల6 వచుPచుం.ిన ఁ బలయనxyp

చనుఁ
, గలZ "ాదు ప%

త!9మ; ాగల6 వఱదలBCయ వ;Pన ర$ Bల6P4d
అ9యxypన

గం.ి ె" = నట l తటకమలన 53స<ా!
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ఉ. >/నప<rపNారగణ ధన!త ;తK మలన 4 ప5డc
లB dక Øను!నక6 లమల6 వ;Pనd ల సంపదW
ప¡Bనdళ 4కస<= t²ల6ను
; ¼ఁక6న కర <ాz%య ం
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పటl పగలౖన న>ే: య లదు స<ా!
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ఉ. >/నమ & యఁ "r<= న వ>/ను!న N యఁగ శNm K లBTో
4ౖన ఁ బ<rపNారమనNL

~క >?క 6నఁ >ె; P nopన

ఁ

బ]నును; x|ఘ డంబ?N mఁ బ©n జలంబలఁ >ె; P nÜయఁ.ే
ాన సమసK ¼వ లక6 ాంèత :ంijస లర స<ా!
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ఉ. >/నమఁ జIయ 4dర B య/<=_ క6 సంపద యం.ి యం.ియ 
>/4 పలయనంబగట తథ!మ; బ]ర$గ మÛ ను "ా;న ,
>/B ఫలంబలరక వృº/ప.ి t²వ noం .ి "ాFTేఁ
"ానలలన 4d: టN mఁ ,"ాక
య ©జ!మలÕట స<ా! 56
చ. నడవక ;Nm ల:యగ4/ఁడc Bజéదర t²షణ/ర xyp
య.ి" = భంచుటW నర$ల Nారయ
వ!ంగ!మNాదు; tాండవ W
గడc బలEాల6లవ ర$ నఖండభ]zఁ >ొలం"=

°ౖ9 !మW

గడcవ<L n»క చకD ప <=ఁ గంzయఁ >/<vకTోట స<ా!
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చ. నుడcవ ల 4dర $ T/లB మనుషJ!ఁ.ెఱ ుంగక తప4/.ి నం
గడcఁ గృపఁ జL లంగదుర$ NాB యదలర$ తu- ల;లద
Z ఁ
పటడcగల6 ట l k చు నCడcచునప5డc బల6B మదుA Tే యఁ"ా
>ొడcగదు <=ం ెN ాB పడఁ>ో% యదు<I noవ <Lన
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ఉ. 4d< =; బ>? w మంతJఁడz zdక మ >ెF నం జL డం
"ారణమనCాB క>? NLN నఁగ]డదు Bకx|
; దు<ా
T/ర$ఁడc <ావణ/సుర$ఁడసహ!మ4ందఁ.ె Tే టkNాలమం
జIర $వnopన 4/ఁడc Bర&ి ం; Êషణ బ>? w
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చ. 4"=F న dళ 4ం తట ఘనుండcను ద4Cక <vక 4dర $
నగప.ి t²% >? & యక తనంతట బF_Nm< ాడc Bకx|
;
జగమన న"=C nopన ఁ గడc సనC"=ల ంబ.ి యనC
, Bంధనం
బ°గ యగఁ >ో% ; య]దక మఱÑటZ k రవ లfన 4d ర$P స<ా!
60
ఉ. పం.ి తJలౖన ార$ >? గవం దగనుండగ
, నల6ఁ .ొకడc
దw ండతఁ êఠxyN m న బధ ప%క రంబలNI
no
:గ \ గ;
Nం.ొకNzఁ జLట l k NనNమ_ల నుండగ
, "=Dం దగండ 
ర$ండ మ>ేభ &ిం హBక6రంబమల6ండ Tే< =

స<ా!
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ఉ. పటkl గ Bక6చు మదమఁ బట l మ`తJ_లఁ దూల4/.ిన ం
బట l న Nార!మW Tెడ cను బ% ణమëవ Bరర >ోషమW
ప టkl, మUÒ ఁ "ాదB క6బ>? w 4న<=P న యజ- తంత%మ W
మటl క t²nద¨BNm
చ. పరUVత xypన

సమ వTెP ఁగదయ! స<ా!
62

Nార! మz రమ .ి >? nop నఁ బ]ను స

తJర$షJఁడc లకమలfగడఁ బ]రQమనం>ొక ఱాలవర¬ మ
గ<=య ఁగ జ¯;Pన గ>?& ి "vబÎన "rజనర9ణ/ర xyp
"=< =4 క NIల 4 ె K నట కృషJ ఁడc ఛత%మ  z63 స<ా!
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చ. పల6చB Uన మనవ ఁడc tాట ఁదలంపక BషJ
Ð <rక6K లం
బల6క6చు నుండcఁ"ాB, మz సుర$ఁ.ై న గణప%ప ¡ర$ ఁడ
పల6క6లఁ బలఁబ©వఁడc Bబ>? w గ 4 ;టZF
న K క6ండఁ >/
>ొలక6చునుండcఁ "ాB మఱ íల64 Bండcఘటంబ స<ా!
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చ. పల6మఱు సజ¶ నుండc iి% య షల పల6ఁ గÔrరాక!మW
బల6కఁ.ొNా4కప5డc న పFన ◌ఁ "డ cను "ాదు Bకx|;
చల6వక6 వ;P x|ఘ ఁ.ొక జ,డను >/ వడగండZ <ాFPన
¢లలగ 4Oటk d" =ర xy

తలరమ "ాక స<ా!
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ఉ. tాపప ఁ >ో% వాB Nకపటkl న x|న ు Nాసం>?న
లపల దుర$\ ణంబ° ప%బ ల6ం గద! నమ_గఁ గ]డ >/తB
;
బపటNాయక6 నునుప ijౖప n
గF\ నఁ గల6\ "ాక n»
ర¿ప న >/Bలఁగల ర$దw ప ఁ జIద ు న¢ంచు స<ా!
66
ఉ. ప¡Bన గ!<Iఖ Tె .ిt ²nన iిమ _ట 4ట  l మనవ ం
.ైన ను ాB 4వ Qర$ఁ ½%య ంబనఁ బలర$ iి లQ<Lచ Pటం
>/న>? noట Z Ç N యBనఁ దథ!మ ప షమా.ి ాస4/
Uన త 4ం>? యనC noడ 4 వQర$ మటkl దురయ! స<ా!
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ఉ. ప¡<= త సదు\ ణంబ గల ప ణ!న Nmం చుక ర¿ప సంపదW
దూరమలౖన ాB no డ >ొడg గఁ {తJర$ బ>? w మంతJ ల
టZ రయ; "vగ\ లౖన మఱ యందుల మధు<= చూ; Nా>ె ఖ
ర¿
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ఉ. ప%ల Z దనంబTే 4ఱ ుక tాటÇక nంతయలక noచ Pట
బFZ దుఁ.ై న సత¦§ భ నబదw మల.ి
; <Lt ²దు
D నఁ గం"=
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గలZ ల6 గృషJ నుం బFNm Nా>ె హతంబగటY లZ
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ఉ. i%మ ను గ]<=P యల6నక6ఁ బ° దA తనంబను >ొడg ాBNmం
>/ మzతJచðప ంబB 4ద ం బ<=N mం పగ nÜయ<ాదు"ా
ామకరంబడఁ గడcవం గ.ిT ే త నtానమర\ మం
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4ల :dక 6లతB కi9 ~నర$
; ర>ె
K ట Z k చం>?%N ా
లసనxypన ఁ >/ మనుభంపఁ జNరమ లసఁ జIర d
చల6వ గలట l ాఁడగటఁ జందుర$ 4ం తయఁ "r<=

స<ా!
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ఉ. బంధుర సదు\ ణ/ఖు!ఁ .ొక పటkl న లంపట 4ం>?n opన

దు

సäం?ఁ దలంపఁ డను!లక6ఁ జ,ల UVత ం బన<=ం చుఁ ,"ాకD
గంధప ఁ జLక  <ా"=F చుఁ "ా>ె శ<ర $ల క6తäార xyp
గంధమలత_ఁ బటl ఁ దఱుఁగంబ.ి యండcటలలZ

స<ా!
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చ. బలమ >ొలంగ Nాలమనఁ బ% భవసంపదలంత ధను!ఁడc
Bల6ప Nనంగ4Oపఁ; డ>? BశPయమర$¶ నుఁ.ీ శQ<ాదులం
"LF ;నాఁడc బ©యలక6 "డ .ి చూచుచుఁ గృష
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