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ఇం¸éËంз ద» సంవత⌂రం Ï∩∆ల ం¶  ఏÂ అభ∩∆ల వర అందËÖ ¥ం( ¬Éస↓я
పðФ త≤ర8 జరగ2 Ê. ఏం చద«Í, ఎ© చద«Í, ÅžపÉషш8 ఏ గత∂ å«Í, పðФ8≠
ఎంత §¦Í.. తÂతర Ïష¦లౖ స¥ౖన అవహన ఉం¹ క↓Ä± త³న ఫÍతం మం¶ ¥℮ ంÀ
ôంంÂ. ఇం సం అర∆వంతం చదవÄ±, ఆÐం¶న ¥℮ ®ÃంచÄ± ఉప5గప» @చనల
Ä  అంÂ∂ .
ఇం¸éËంз Ï∩∆ ఏదం పðФ §∂న¹≠ కÄÅ∂ంÂ. ఒక ¬Éస↓я ♪Â ¥ం( ¬Éస↓я
Òద∑£ౖ0 ంÂ. ±<╥ ఇ© గ½¶0Ê. Áయð స¡←ú↓లú గËష↔ం 100 ¥℮. అం 8 25
¥℮లú అంతర⅛త పðФల ♪ËÝ, É³Íన 75 ¥℮లú ¬Éస↓я పðФల Ïశ≤Ï∩ల¦
Äర≤Ó®∂Ê. పðФలú త¦రవడం ఎ+ ఒÀ∂½+ úనÀ. అÊ ¶త∂Â∑+ ÷Ä £లúవల
¡»Ð∂ పðФల ఆత∟Ï¬≤సం+ ఎ 6℮వÿ⅞.
ణ∩£ౖన /п⌂ Í£↓
Òలబї ఇం♪ 3Ë∂♪ËదÄ /п⌂ త¦ðÄ Äర≠Ф∩ం ´Ð∂ £∩е©з⌂
£Ëన పడ. అ∩పú Åన ¡లú జత అవసర£ౖన
ÏషయÐకరణ ´Ò /п⌂ సమగం Òద∑ం ´«Í. సమయం తú℮వ
ఉన తరగÀ8Ä ¡ల ÍÄ అం «లం¹ ఇం» దగ⅛ర
6«ð పద∑À8 చద«Í. Ä వల≠ ©ంట ©ంటÂ వ´⅞ ఇంటరђ,
¡ź±↓కђ, ¬Éస↓я పðФలú Òద∑ం ఉండవÿ⅞. ♪≠ї /п⌂ క¼నం
అÄÅÐ∂ అర∆మÈ∩ ©ౖన పల+ Àరగ§«Í. కష↓£ౖన, అర∆ం♪Ä
పల+ ఉన /п⌂ బà↓ పట↓డం మం¶Â ♪ . ♪ËÝ± ©ళ≠Ä 68≠
జË³న ¡లú /п⌂ ప¾∩క శ∫ద∑+ §«Í.
పÀ స¡←ú↓Ö ÷Ä ప¾∩క ప ఉంÊ. స¥ 8≠ «»Ä
తపúం ÏÄ5³ంﬂÍ. అంద9 తపÄసË చÂÍ ఎÄ≤§ш£ంటђ
¬ౖш⌂, A∩మш «;∩ї, ½స↓я ÇÂм£ంп, ఇంట§ú⅞వђ ¡źపð↓
¥ౖп⌂ వం» స¡←ú↓8≠ ఎú℮వ ¥℮ సం¡Âంﬂలం¹ స¥ౖన పల
«క అవసరం.
Ï∩∆ తమ /п⌂ల అ∩పúలú ఇ¶⅞ పËõÍంచమÄ §Í. అభవ→§ౖన §క⅞రర≠ TÑ↓ /п⌂ îద
ప½¾ Ä ణ∩త ü ంÂ. 8¡ల సవరణ జü ంÂ. ఇం¸éËంз8Ä అవర∂న అం¬లú ఇÂ త³న
Ïనం.
స¡←ú↓ £ అర∆ం ♪«లం¹ ¥ం Ë అంతకం¹ ఎú℮వ®≠ చద«Í. /п⌂ చÂÍట ¡ఠ∩స∂కం దగ⅛É
ఉంÍ. ¡ఠ∩స∂♪Ä పËõÍంﬂÍ. అవసర£ౖన ¡Êం≠ §«Í. Òలబї ప♪రం /п⌂ సîФ
´¦Í. ఇం¸éËంз8 ఇÂ ﬂ© పనం.
గత పశపźల ÏÎ≠షణ
పðФలú ¯వలం ¡ చÂÏ¾ సË0 . గతం8 జË³న 7 Ë అÊ సంవత⌂§ల పðФల
పశపźల ÏÎ≠ÑంﬂÍ. అ∩¦ల«ð పశల సరÎÄ పËõÍంﬂÍ. çÄ వల≠ ఏÈ అ∩¦లౖ TÑ↓
↓8 ∂ంÂ. ఆ పశలú జ« Òద∑ం ´÷Ä అ∩పúల అÈ¡ź¦Ä å«Í. పðФల »±
త∂ం Òలబїౖ సంRÅ∂కర ®∆Ê8 త¦ర«≤Í. 6«ð ËÏజш ´¦Í.
ఏ పశú ఎంత స¥నం?
®రణం ÷Ä పశల ¥ం Ë 7 ¥℮లú, మË÷Äం»Ä అÊ Ë పÂ ¥℮లú
ఇ®∂. ô» జ«ల పËÃ పట≠ సష↓త ఉంÍ. Äర≤చ , XÍక @źల వం»Ï ¥ం Ë 7
¥℮లú ఇ®∂. XÍ♪ం¬లౖ వ´⅞ ఈ పశలú అÊ Ë ఆ «♪∩8≠ స¥  §¦Í. అô
@╝లం, సష↓ం ఉంÍ. సమయం a ´యడ . «∩స9ప పశలú సమగ£ౖన జ« త¦
´«Í. ఇÏ ®రణం Äర≤చ , Ò∑ంత Ä9పణ, అవర∂ లౖ ఆరప½న §క℮ల (2∩మËకђ
¡źబ≠э⌂)ౖ ఉంÊ. ô»Ö @» ¶న «♪∩8≠ స¥  త¦ ´«Í.
ఇం¸éËంз8 ఎం ú ఎú℮వ Êђ?
ఇంటð∟½యп8 ¡Êంట≠ «ð జ« §యÄ± అల« ప½న అభ∩∆ ¬Éస↓я పద∑À± ©ంటÂ
అల« పడË. పðФ ©ంటÂ వ´⅞Òన≠ ఉంÊ. ÅžపÉషшú సË ¡≠ш ´య. అవర∂న ణం8
వ¶⅞న పశలú స¥  §యడం8 తడబడ. ÷ంద పర⌂ం¹Ý ంÿúంం అం) పðФల
«Ê Í®∂. ఇం÷ంద ఇం¸éËంз పðФ Ïనం పట≠ త³న అవహన ఏరరÿ. ఈ Ïధ£ౖన 8¡ల
వల≠ సంపయం ⌂ల+ 0Í⅞న ఇం¸éËంз8 ఉå∂రత ¬తం ﬂ© తú℮వ ఉం&ంÂ. ô» పట≠
ద» ం¶ అపమత∂ం ఉం¹ £∩е©з Ëúం మం¶ ¥℮ ®Ãంÿవÿ⅞.¬Éస↓я గËష↔ం 750
¥℮లú ఉం¹, అం 8 ¡ź±↓కђ⌂± 150 Ë 225 ¥℮ ఉంÊ. సË Òద∑£ౖ¾ 20 ం¶ 30 ¬తం
¥℮ ô» ం´ ందవÿ⅞.

శర

పరÇశ≤ →/పÀశం ఇ¶⅞న పÏత
ణ∩తÇ టప÷ండ. dÑ↓కర∂ బహ∟ÀÄ¯
→/పÀశం ఇ¶⅞న పÀశం గల ం¶
ల అన ం

♪వÍ⌂నÏ: ½ ½ ఉ½±ం¶న
అనం - క, ¬నగప ♪వలÒనÏ Ð¥∩: అరక,
బంª ంప: 2, ♪∩¥п:

పðФ ¯ందం8...

* ¶వË

ÄÉషం వరú చదవ ∏. పðФ §Ðట ü∂§À4నÂ అనవసర భ¦ వÂË¦Í.
* పð ¯ంźÄ± ¡గంట ంÀ ´«Í. ♪Ðౖ Xనం ఉండటం మం¶Â.
* పðФú చ  న ÐÓ లú అంత§యం కÍ³ంచవ ∏. «≠ సంÀ¯ åర⅞మÄ Ë¾ ú≠ప∂ం
³ంﬂÍ.
* ¯Êం¶న ÷ú పÂ ÄÉల ంÀ ´§Í. ప¬ంతం ఉంÍ.
* , Ä⌂ђ, ♪∩Íú∩Ëటя వం» «»Ä ంÀ Òద∑ం ´«Í. ఇతల అడగడం, «Ë± ఇవ≤డం
స¥ౖనÂ ♪ .
* పశపźÄ 3Ë∂ చద«Í. స¥  ÍÒన పశల üË∂ంﬂÍ. £ వ¶⅞న పశలú ం
జ« §¦Í. త§≤త É³Íన «టÄ §¦Í.
* ô§ౖనంత వరú ఒక Ï¤గం8Ä పశలú ఒ¯ క∫మం8 జ« §¦Í.
* అవసర£ౖన !ట సష↓త సం మ∟ Í¦Í.
* సమయం Éü⅞÷Ä అదన పశలú స¥  §యÄ± పయÀంﬂÍ.
* ¶వË ¡గంట8 అÄ జ« సË ఉ 5 Ë- $«Í.
* పðФ ³Òన త§≤త అనవసర చర⅞ ´యవ ∏. ఒకÍళ త Ë≠నట≠ÄÅం¶ ఆం-ళన పÍ⌂న
పÄË .
ఇô గత∂!
* పðФల సమయం8 Äద, Àం½ పట≠ ప¾∩క శ∫ద∑ వÓంﬂÍ. శð§Ä± త³న Ï¬ŹంÀ ఇ«≤Í.
* ®À≤క£ౖన, 0షక Ïవ ఉన ఆ¯రం å«Í.
* ÒÄ¥, Ñ♪≠, ¡ౖђ 1≠, అనవసర చ⅞≠, Äїе వం» ®¥¸క ¥ధ∩¥లú 0రం ఉంÍ.
* పðФ ¯ంźలú ¡ౖђ åళ≠క0వడం మం¶Â.

సమయం సÂ≤Ä5గం
పÀ «∩స9ప పశú గËష↔ం 25 ం¶ 30 ÄÉల సమయం ఉంంÂ. ♪é అంతకం¹ తú℮వ

సమయం8Â జ« §యడం ¡źÖ↓ї ´¦Í. ¶వË ÄÉషం వర §యడ . ÷ంత సమ¦Ä
Éü⅞÷Ä అé е ´«Í.
పðФ8≠ Ïజయం సం సమ¦Ä± అత∩Ãక ¡źన∩ం ఇ«≤Í. ఆచరణ5గ∩£ౖన ౖం¹ђ త¦
´«Í. 6& కéసం ¥ం స¡←ú↓ చదవÄ± పÎక Í«Í. çÄ వల≠ పÀ స¡←ú↓é «రం8
¥ం®≠ చదవÿ⅞. నశ⅞ర జü ంÂ. ఇÀ సమయం8 అ¬ౖш£ం≠, Ë♪↕ §Ð పÄ 
ఉంంÂ. ô»± స¥¦Ä అదనం ¯ÊంﬂÍ. ♪ËÝ8 Ï§మ సమ¦8≠ 3Ë∂ ´యÄ±
పయÀంﬂÍ.
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అÒ¬↓ంп ˜ సя ఉ-∩లú అరత
®Ãం´ం ú, పË;ధన రంగం8
పÍÐం´ం ú ü §Жల
ఎంììఎї/ ìâఎї ´¦లúÂ
పÀ Ï∩Ë∆Ö ఖ∩£ౖన పðФ éп.
ఇÂ Ç 6న జü ంÂ. ఈ ఏÂ
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పÀ¤వం §ౖన 2ధ Òబ√ంÂ,
పË3ర aక§∩, ¡రదర≥క ఎంÅక..
ఇô ¯ంçžయ Ï∩ల¦ల ప¾∩కత.
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ఎం+ ùప అúÂ మన ఐఐà
పపంచ §∩ం±ంз⌂8 ఎక℮(
ఉం Ê. ఎంద6 Ç
ఎల♪↓СÄе⌂ అంс క7∩Ä¯షш
ఇం¸éËంз (ఈ÷ఈ) 3Ë∂´Ð∂
ఎ©ం» ఉ-∩వ♪¬ ఉం5
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ం ఉ

!

ÁÈటя ఆя↓⌂8 అభవం ఉన
కª♪ «Ë అÈ¶ Çరú
7»ళ≠ ½ ≠¥ ⌂ ´యÄ±
...
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åయ®∆Ê8 Äర≤Óం´ పÀ↔త∟క
ఇం¸éËంз పÍశపðФ... ¶ఈఈ
£Êш. çÄ8 పశలé Ï∩Ë∆
య

ళ ం!

చ 8≠ ﬂ© ¥℮ వﬂ⅞Ê..
ﬂల ! ±కђ щ
ËÃ®∂నం§.. ఫ§≤Ë !
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¬సŶÍత∂, అ∩పú
ఎదలúం §? అÊ¾
¯ందపత≤ ఆధ≤ర∩ం8Ä పÀ↔త∟క
ఏఎ

êÝ, ఇం»±˘с êÝ, êÝ ½ ≠¥,
సË↓Æп Ï¤8≠ 50 ⌂8≠
పÍ¬Ä± ఆﬂర∩ ←న
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ఐàఐ Ë ఒ¯షనђ ⌂
3Ë∂´úన అభ∩∆ల సం ¤ð
య

¬ౖш⌂ రంగం 6 6Ö అÈaÂ∑
ం +ంÂ. ÷త∂ ÷త∂ ఆÏష℮రణ
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ఇంటя త§≤త మనú ఇష↓£ౖన
¯ంçžయ Ïశ≤Ï∩లయం8 úన
ధన

¶ఈఈ £Êш⌂...  12
లФలమంÂ §Ð ఇం¸éËంз
పÍశపðФ! ఏÅžђ 8న ఆъ§ౖш82,

మం¶ చ ... £ౖన 2ధన...
¶కర£ౖన 3జనం... ఆటల+¡
0à పðФలú ÐФణ... ఇం»Ä

న
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నశరణ

...

ìఎ÷⌂ >టђ ÇÂм£ంп ⌂
3Ë∂´úన, ప∂తం ఆఖË
సంవత⌂రం ⌂ చ  న
ం య శ

ర ట సవరణ ప ప

¬ౖш⌂ ఎంత Íగం అÈaÂ∑
ం +ం- అం¾ ÷+ ÷త∂ ÷త∂
«∩ ; ↓÷∂ Ê. «»

ర !

క లం .. మ

♪లÝ8 ÷త∂ ÷త∂ ఆÏష℮రణల+
పËశ∫మల అవస§ 66Ö

ణ

ఉత∂మ ¡ఠ¬ల Ïద∩ ఉ¶తం
అంÂం´ Ï∩ల¦ జవహя
న:దయ.......
భ

!

నü న½´Ë ÷ద∏Ä..
ప¾∩కత úం) కలల
ఆ♪శం8 ÏహËం´ «Ë± Ï©ౖన

ఇం¸éËంз 3Ë∂´Òన ఏ £źం¶
Ï∩∆§ౖ ఐà రంగం8

ప

న

గగన

ఎంఎ ఐ !

మ

న

... మ

ంట

÷ండంత Òలబї, పðФ;,
అ¬ౖш£ం)╥ $Ò.. తగÄ ⌂
ఎ

ఎం

ఎ

ఎÊэ⌂8 ఎంììఎї ©ౖద∩Ïద∩8
ఉనత ప¥ల ల÷Í
Ä §ౖన ©ౖ ∩ల À¬Ä± అంÂం´
రమ ం
ఉ

...
!

Àశ«∩ప∂ం 62,907 !ǿщ-½ 0↓8≠
´É అ ∞త అవ♪¬Ä ¤రåయ
షయ వ కరణ

7 స¡←ú↓..  7
లల సమయం.. ఒ¯ §త పðФ.
®రణ ½Øž అరత+ £∩ంе

న

రం!

ÒÏђ⌂, !ǿщ⌂, ఎїఐ తÂతర పðФ8≠
÷Ä పశలú «∩స9ప స¥ 
ఇ«≤Í⌂ ఉంంÂ. ఇం 8 అభ∩Ë∆

సన దత ఒక !

ణ

న

య ద

!

లంణ §ష↓Сం8Ä âఈâ, ìఈâ
అరత గల Ä-∩గ అభ∩∆లú
భ«ర∂! ¯స↓ђ ©Ë∙я ఆëసя

పత≤రంగ సంస∆8≠ ∩యÏద∩
సంబంÃత ఉ-∩ ü Ê.
ఇంట§ú⅞వђ ¡źపð↓ ¥ౖп⌂....

ఎం ఏ

అ

రం!

ఎంìఏ8 ´రదÍ⅞న« §Ð
åయ®∆Ê పðФ8≠ ‘ÇÂм£ంп
ఆÅ↓)∩с ї↓’ ఒక». ఆÍం½¦
అ

.. అ ం

ఆ స !

♪మя⌂ అభ∩∆ ౖ¥е↓ ఆëసя
ఉ-∩Ä సం¡ÂంÿúÂ అవ♪శం
వ¶⅞ంÂ. ¯వలం §త పðФ ¥℮ల
ఉతమ ద .. ఉన త

ఉ

గం!

రФణ దª8≠ ఉ-∩గం అం¹ అందË8
ఒక రక£ౖన Bరవం, ¶న¡» ఆ§ధన
కÄÅ®∂Ê. ఆð∟, Âô, ఏя1я⌂ ఈ
ఒక ప ష .. ం

ప

ఆ

..

!

®రణ ½Øž+ 950 ఆëసя
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