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Jా^లన+ సతంకంపల]ం&d ఉ*'+ర,.
{s ర అTన షsపదజ \ార,కZW' కZAప[Wి *'టకef ాsణÅ ావడం 8|షం. ఈ>? పద) 8¤*'య4డ
\ాs వద Aన+తనమ4 నుంA కZAప[Wి*'ట+ అభBింA అందులP '*'ట8ార' Wి\)&d `ాటR బం\ార,పత ా+
అందు q*'+ర,. ప6సL ుతం {sర,వర, హÆస ¾ లPకZAప[Wి *'టప63'రం \ాసుL*'+ర,.{s ఆర,*uలల మ4దుల బబ4
గ4హ¾.

ఇలF {s తరతాల Gార, ఈ*'టకళ నమ4 q '&d*u భ4 L 
t , మ4 L 
t `ందుతD*'+ర,. Gాs బటలP*5 తన
YవనయF*'+ _ా\sసL ు*'+ర,. అందుక ారణ>?@న తనక జనA^న తనత తండ6లక , దA^న గ4ర,వలక ఈ
Y&'+ ప6_ా2ంAన ఆ భగవంతDనక ఋణపWి వ*'+న సనయం\ా వsం3'ర,, ాఘవ.

