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 ���ం సం�ల �ప���ల� �ఖ� మం�� �� ం� ��� లయం� �ఎం �� �య� .జగ�  
 స��శం. 

 ���ంల� మన �ప�త� ం� ఇ�� న పద�� మ� �ప�త� ం�� ఇవ� ��. 

 �సనమండ� ��� � �ర� � , ��� � �ఎం, ఎ�� �� �, ఎ�� �� ల� �� ��� �షన� 
 �ర� ��, ��క ���� �ద� ఎ��న అవ�శం క�� ం�ం : �ఎం �� �య� .జగ� . 

 అమ�వ�. 
 ��ష� �� ప�ం� ��ధ ��ం�ల �ం� �జ�న ���ం సం�ల �ప���ల� స��శ�న 
 �ఎం. 

 తమ సమస� ల� �ఖ� మం��� �వ�ం�న ���ం సం�ల �ప����. 

 వ��   ��� ఆ��� అ�� ��ంతం అ��న�  �ష���  �ఎం దృ��� ����� న ���ం 
 సం�ల �ప����. 

 వ��   ��� ఆ��ల ప�ర�ణ, మదర�ల� ���  �లం�ర �� ��� ���ం�, ���ంల 
 అభ� న� �� సల��� ��మకం వం� అం�ల� �న� �ం��న�  ���ం �ద��. 

 ���ం సం�ల �ప���� �న� �ం�న ప� అం�ల� ���లం� స� ం�ం�న �ఎం. 
 కడప� అసం���� ఉన�  హ� ��  ��� ���  �ంట� ��� ��ల� �ఏం అ�శం. 
 �జయ�డ� హ� ��  ��� ణం �ప�� ల� �జ��� ��న ���ం సం��. 
 హ� ��  ��� ణం �సం అవసర�న �� ���ం�ల� అ���ల� ఆ�శం. 
 వ��   ��� ఆ��ల ర�ణ� త�న చర� � ���� �శ� ��� చరణ� �� ఇ�� న �ఎం. 
 అ��  మ�ల ��ల ఆ��� ప�ర�ణ� ���  ���� �ప�� క క�� �య�ం�ల� �ఎం 
 ఆ�శం. 
 ���  ���� ఈ క��ల ఏ�� �� �ర �యం. 
 క�క ��  ఆధ� ర� ం� ��, ఏఎ�� ల� ఒక క�� ��... ������� ఒక సమన� యక�� 
 ఏ�� � ��లన�  �ఎం. 
 గత ����శం �ప�త� ం హ�ం� ��ల పద� �లం ����� �ర ��ం�ంద� �ఎం 
 దృ��� ����� న ���ం సం�ల �ద��. 
 ��ల ��� వ�  �సం �� ఇబ� ం�� ప���� మ� ���ం�న ���ం సం�ల 
 �ద��. 
 ��ల పద�����  �ంచడం� �� ��� వ�  ���� � �లభతరం ��ల� �జ���. 
 ��ల పద�����  ��ళ� �ం� ప�ళ�� �ంచ��� �ఎం ఆ�శం. 
 ��మ, ��� స��లయ ���� �లభతర�న ��� వ�  �����  �ప�శ��� ల� 
 అ���ల� ఆ�శం. 
 మదర�ల� ప����న�  ��� �లం�ర � ��� సమస� � త�ణ� 
 ప�ష� �ం�ల�అ���ల� �ఎం ఆ�శం. 



 ఉ��  �ఠ�ల��  వ��  ��� సంవత� రం ��� ��ం�వ�  �� ��  ���  � �గం� 
 ఇం� ����� ఉ�� � �� ఉం�� చర� �. 
 క�� � ఉ��  �శ� ��� లయం భవన ��� ణ ప�ల� �����లన�  �ఎం. 
 సయ� �  ��� �ష�  ఏ�� � ��లన�  ���ం మత�ద�ల �జ���, ��� �ష�  ఏ�� �� 
 �ఎం ఆ�దం. 

 ఈ సందర� ం� �ఎం �� �య� .జగ�  ఏమ�� రం�..: 

 ఇక� �� వ�� న � అంద�� �� ��� కృతజ�త�.  భగవం�� దయ వలన, � అంద� 
 ఆ��� దం, � స�య సహ��ల�� ఈ �ప�త� ం ఏర� �ం�. ఇ� మనంద� �ప�త� ం 
 అన�  �ష���  మన�� ����ం�. �ప�త� ం �ం� �� ఏ రకం� మ�ంత స�యం 
 ��లన� ��� � సల�� ���వ��� ఇ�ళ �మ� ��  ���ం. 
 �� ��� న అ��  అం�ల� �ద� ���ప��న ప�ష� ��� ం. 
 �� ��� న సమస� ల� ప�ష� �ంచడం� �� అవసర�న ���� �� 
 ����� ం. 
 అ��  సమస� ల� ���ల�న ప��� రం ఈ స��శం �� � ల���ం�. ఈ ద� మన 
 ల�� ం 175 � 175 ���� �లవడం. క�� తం� ���  ���� ం. �ప� ఇం��, �ప� గడప� 
 మం� ��ం. ��� దయ� ఇదం� �యగ��ం. ఇక� �� వ�� న � అంద�� ధన� ���. 


