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1 వేలి ముద్ర లు 

వేలి ముద్రలు 
- ఆచంట హ ైమవతి 

 

ట్ణం నసంచి ఆ ఊయు ళచ్చే ఫశసు క్లీ నర్ కుర్సా డె తెచిేచిేన 1,2 తయగతేఱ ుశతక్సఱనస తియగేశతత  

కయుేంది వ ైవణవి. ర్ ండె ర్ోజుఱ క్రాతం ----- 

ఆ ుశతక్సఱనస క్ొతు ంభతు తనమితృతుక్ర తోౄ న్ చ్చసహందామె. అతడె ఫశసు క్లీ నర్ కుర్సా డి దాార్స 

ుశతక్సఱనస ంతృసడె. వ ంట్నే అతతుక్ర తోౄ న్ చ్చసహ ధనయవసదభుఱు తెలిహంది.   

"ర్ేు ఈ ుశతక్సఱలీ తు ఒకట్ళ తయగతి ుశతక్సఱు ంచి ఇచిే- చదవించట్ం తృసాయంభంచ్ాలి" అతుకుంట్ృ... 

తన - ఈ మాతానతుక్ర, పలితాతుక్ల భూఱక్సయణమెైన ఆ ర్ోజులిన ఒకససర్ి గుయుత  చ్చశసకుంది వ ైవణవి.     

********* 

"మీయు విదాయళంతేఱమయయయు. ఇంక విదయనస గుర్ించి, విదాయభ్యయశం గుర్ించి ూర్ితగస భర్ిేతోృ ళట్ం 

జయుగుతంట్ ంది. క్సతు...క్ొందయు  ైచదసళుఱక్ర డతాయు.  

ఇంక్ొందయు  ళ్ళిలైి చ్చశసకుతు సహథయడతాయు. భర్ిక్ొందయు ఉదయ యగసఱ క్ోశం వేట్ తృసాయంభససత యు.  

వసర్ి, వసర్ి ర్ిసహతతిఱననసశర్ించి ఏదయ  ఒక తరాళ ఎనసనక్ోక తదస కదా! అయితచ ...అభయాయిఱ---- మీ 

భ్యవి క్సయయకాభయఱు ఏవ ైనా తుయణయించసక్ోండి! అందసఱల క్ొంచ్ెం భ్యగం విదాయదానాతుక్ర ఉయోగించభతు నా 

శఱహ!  

విదాయళంతేఱు భర్ిక్ొంత భందితు అక్షర్సవుయఱుగస తీర్ిేదిదిద తభ విదయకు ససయధకం కలిగించసక్ోభతు నా 

భనవి" విదాయయుధ ఱకు ఇవేు ఱెైన ఒక ఱెకేయర్ తభ ఉనాయశంఱల చకకతు శందచఴం అందించ్ాయు.  
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2 వేలి ముద్ర లు 

ట్ుబదసాఱెైన వసయు, క్సఫో తేననవసయు... అందయౄ ఆర్ోజు ఆఖయు ససర్ిగస క్సఱేజీఱల కఱుశసకునానయు. 

చదసళుతేనననానలొి ఎతునయక్సఱ భ్ేదాభతృసామయఱునాన- ఆవేల చ్చశసకుంట్ నన వీడయ కఱు విందసకు 

అందయౄ హజయమయయయు. ఉతాుషంగసనత, ఉఱయీ శంగసనత గడితృసయు.  

 ై చదసళుఱకు మాతినశసత నన భయఱతి, అయుంధతి ఱనస - స ఱళుఱఱల  ళ్ళితోృయిన అననూయణతూ ... 

మునననే  ళ్ళి కుదిర్ిన 'శ్రాఱక్ష్ిా'తు - ఆ క్సఱేజీఱలనే తుచ్చశసత నన 'ఱలిత'నస  వీడయ కంట్ృ చియునాభయఱనత, 

తోౄ న్ న ంఫయీనత, ఫషృభయనాఱనత ఒకర్ిక్ొకయు ఇచిే ుచసేకునానయు.   

విడితోృ తేనన విదాయయుధ ఱు,ఱెకేయయీ కలిఱల ఆయదరమెైన తడి!! 

మేడమ్ నసంచి శతపర్ిత తృ ందిన క్ొందయు-తభ విదయనస ససయధకం చ్చశసకునేది ఒకక ఉదయ యగ తుయాషణఱల 

భయతమాే క్సదనే వివమయతున భనశతర్ితగస ఏక్లబవించ్ాయు. 

శాగసా భం చ్చయుత- భుఖయంగస తభ తృసలిక్సు కుట్ ంఫయతున తకుండా అక్షర్సవుయఱుగస తీర్ిేదిదాద ఱతు 

తుయణయించసకుంది వ ైవణవి.  

********* 

ధానయు తృ ణక అఱుకుతరంది  ైడెభా. మెలీిగస అకకడిక్ర చ్చర్ి ఆమెనస భయట్ఱలీ క్ర దింహంది వ ైవణవి. భతుషహక్ర 

చదసళు ఎంత భుఖయమో... ది తుమిషసఱు ఏక తగిన ళర్ిణంచి చె్హంది. ఘనమెైన ససమెతఱు ళలీించింది.  

 ైడెభా ఒకక క్షణం వ ైవణవివ ైు చతసహ, తిర్ిగి తన తుఱల డింది. ఆమెక్ేమీ అయధం అయినట్ ీ  ఱేదస. ఇంతఱల 

వ ైవణవితలీి ళచిే 

"ఏమిట్ే అభాడత!  దాతు తు చె్డగొడెతేనానవ్?"  

అనట్ంతర మెలీిగస ఱలలిక్ర జాయుకుంది వ ైవణవి.  

క్ొంచ్ెంసేు ఆగి భళీ్ల  ైడెభా దగగయ చ్చర్ి "విదయఱేతువసడె వింత వుళు" అనే ససమెతతు విళయంగస 

చె్ూత ...శందన క్ోశం  ైడెభా ముషంఱలక్ర చతసహంది వ ైవణవి.   
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3 వేలి ముద్ర లు 

ఎయాఫడడ కలితర తీక్షణంగస చతశతత  చ్చతిఱల ఉనన ేడతు క్రందసనన కుఱల విసహర్ిక్ొట్్ుంది  ైడెభా. క్ొతున ేడ 

చిదయఱు వ ైవణవి చీయతు వితంా చ్చశసయి.   

"మయమోావ్! భయట్ఱు జాగాతతగస ర్సతూ... శసళంట్-వుళు! నాకుదత ర్సనంత భయతర్సన ననసన 

శసళంట్యళట్భయా? ఈ శదతకునననఱీందర్కక ఇదచ  దద ర్ోగం గసవసఱ! ఆఱుీ  త మిగతా వోఱీంతా  

వుళుఱే అనసకుంతాయు. శసవే అఱుకుదిదఱే తూ తోృ నక!" అంట్ృ దొడిడ తఱుు తీశసకుతు వ ళ్ళితోృ ఫో తేంట్ే... 

తలీి ళచిే  ైడెభాతు ఫతిభయలి తిర్ిగి తృ ణక అలిక్ే తుక్ర ఒహంచ్చ శర్ిక్ర తఱ తృసాణం తరకకు ళచిేనంత 

నయింది.       

అశఱు వివమభంతా తెలిసహన తర్సాత "ఇంక్స నమం  కదా! చదివిన వసలికంట్ే చ్ాకలి నమం-

అననససమెతతు తూమీద యాోగించనందసకు శంతరషహంచస వ ైవణవీ" అందామె తలీి.  

"తుజమే శసభయ" అంది వ ైవణవి. ఇదదయౄ నళుాకునానయు.  

భూఢతాంఱల ఉననవసలితు విదాయళంతేలిన చ్ెమయట్ం కవుమెైన నే! క్సతు ...అశంబళం క్సదస. చతదాద ంఱే 

తుయుతాుషడకు, ట్ ు దఱ వివమంఱల తకుకళ వసలైి క్సయు. ఆ ట్ ు తు చదసళుక్ోళట్ం వ ైుక్ర భళ్ళించ 

గలిగితచ చ్ాఱు! అంతచ...! ఎంతర కవుమెైన నసఱనస అతి ఴాదధగస చ్చసేవసలీక్ర- చదసళుక్ోళట్ం తచలిక్ ైన నే! ఆ 

తుతు వసలైి ఇవుడగఱయగ లి. ఆ తర్సాత ... తూ  ఆఴమం న యవేర్ినటీే్!" వ ైవణవితు ఉతాుషయచింది తలీి. 

ది ర్ోజుఱు గడిచి తోృమయయి.  ైడెభాక్ర విదయ నేయట్ం గుర్ించిన మాతనం ముదట్లీ నే శందిక్ొట్్ుంది. 

 ైడెభా ుట్్ుంట్్ వసర్సమెకు ఒక ఎకయం తృ ఱం ఇచ్ాేయు. ఆమె బయత తోృ ఱమయ తలీిదండెాఱనసంచి 

శంకామించిన ర్ ండెకర్సఱక్ర తరడెగస వ ైవణవి తండి ా ర్సభనాధమయగసర్ి దగగ య ఏడెకర్సఱ బూమి క్ౌఱుక్ర 

తీశసకుతు, ముతతం దెకర్సఱు ససగు చ్చశసత నానయు.  

భ్యయయ, బయత, దెధతుమిదచలి క్ొడెకు, దిహేనేలి కతేయు అందయౄ కషహుంచి తు చ్చససత యు. తేతృసనస తాక్రడి-తూట్్ 

ఎదదడి ఱేకతోృ తచ ంట్ఱ ఫయతే 'క్ౌఱు' తీర్ేేమగస- ఆకుట్ ంఫం ఎకుకళ ఇఫఫందసఱు ఱేకుండా ఫయగసనే 

ర్ోజుఱు గడెుతేనానయు. 

http://www.sirimalle.com/
http://www.sirimalle.com/
http://www.sirimalle.com/


 
 

 
 

w
w

w
.

s
ir

im
a

ll
e

.
c

o
m

 

4 వేలి ముద్ర లు 

 ైడెభా అుడచ క్ోడఱు క్ోశం-అఱుీ డి క్ోశం కఱఱు కనేసోత ంది.  

ర్సభనాధమయగసయు "అంత త ందయగస హఱీఱక్ర   ళ్ళిలైి చ్చసేత 'శర్సకయు' తునసన, తూముగుణణణ కడా జ ైఱలీ  

తృసర్ేశసత ంది" అతు ఫెదిర్ించి ఆతృసయు గసతు...ఱేకతోృ తచ హఱీలిదదర్ి  ళ్ళిలైి ఏనాడయ  జర్ిగితోృయి ఉండచవి. 

ఆవలే ఉదమం ర్సభనాధమయ తృ యుగూయు వ లిఫో త "ఈతౄసర్సఱమీద ఇంట్ృ గుయుత ననచ్ోటీ్ తోృ లిగసడి చ్చత 

వేలిభుదఱాేయించస"అతు చ్ెహ వ ైవణవిక్ర క్ొతున క్సగితాఱు ఇచిే వ ళళియు. అవి తోృ ఱమయ తృ ఱం నసఱక్ర 

క్సవసలిున డఫుఫక్ోశం 'ఫయయంకు'ఱల ఱలన్ తృ ందచందసకు ూర్ితచ్చసహన తౄసర్సఱు. 

ఆతౄసర్సఱతు చతసేశర్ిక్ర ఒక ఆఱలచన ళచిేంది వ ైవణవిక్ర. అచసేఅక్షర్సఱు ఉనన క్ొతున క్సగితాఱు ఏర్ి అహీ క్ేవన్ 

తౄసర్సఱఱయగ తమయయు చ్చసహంది. వసట్్మీద ఖయళ్ల జాగసఱలీ  తోృ ఱమయ 'ఆశతంతా' వ ైవణవిక్ర 

చ్ెందసతేందతూ...తోృ ఱయియయ శామంగస వసాయించి ఇచిేనట్ ీ గస వసాసహ ఉంచింది. ఫయయంక్ అహీ క్ేవన్ తౄసర్సఱతర 

ఫయట్  తనస తమయయు చ్చసహన క్సగితాఱ మీద కడా తోృ ఱమయచ్చత వేలిభుదఱాు  వేయించింది.  

అట్్క్ర చ్ెమయయలిున నసఱతూన ూర్ితచ్చసహ ఒక కకగస తుఱఫడాడ డె తోృ ఱమయ. 

"నసళుా వేలిభుదఱాు వేసహన క్సగితాఱ మీద ఏమి వసాశసందయ  తూకు తెఱుశసనా తోృ ఱమయయ?" తీర్ికగస 

కుర్కేఱలకచసతు అదిగింది వ ైవణవి.  

"తృ ఱం నసఱక్ర ఫేంక్ల ఱల అు ఇభాతు ఉంట్దండి'' ధీభయగస చె్తృసడె తోృ ఱమయ. 

"అది శర్ేఱే ...వసట్్తరఫయట్  ఇంక్స క్ొతున క్సగితాఱమీద నసళుా తూ ఆశతంతా నాకు ఫషృభతిగస ఇచ్చేసహనట్ ీ  

వసాశసనస. తూకు శంతకం  ట్ుట్ం ర్సదస గదా! వేలిభుదఱాు వేశసళు! ఈ క్షణం నసంచీ తూ ఆసహత ముతతం అంతా 

నాదననభయట్! ...తెలిసహందా?" అంట్ృ ర్ ండె, భూడెససయుీ  తనస వసాసహన వివమయఱు  ైక్ర చదివి, విళర్ించి 

చ్ెహంది వ ైవణవి. 

ముదట్లీ  హశయం అనసకునానడె గసతు, తచడాఱేీ కుండా ర్ ండె-భూడె ససయుీ  ఒక్ేఱయ చదళట్ంతర 

నభాకతఱేదస. 
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5 వేలి ముద్ర లు 

ఱఫో -దిఫో  భనానడె తోృ ఱమయ. "అభయాయిగసయౄ మీక్రది నామం గసదస. మీ నానగోయు దయభభూతేత ఱు. 

ఆర్ితర స తృసత !" అనానడె తోృ ఱమయ కతూనర్సుకుంట్ృ! 

''నాననగసయు ఊయు వ ళళియుగదా! ఆమన ళచ్చేఱలగస తూ తృ ఱం నాదెైతోృ తరందచ?! అతు ఫ ంక్ర...''తూకు దికుకనన 

చ్ోట్ చ్ెుక్ో తోౄ !'' అంది వ ైవణవి. 

"కయణం, భునుఫు ఱనస హఱుుక్ొతాత నస'' అంట్ృ యగ తాత డె తోృ ఱమయ. 

తోృ ఱమయ వసళ్ళిదదర్కన హఱుేక్ొచ్చేఱలగస...ర్ ండె క్సగితాఱ మీద "నేనస తోృ ఱమయఱయంట్్ వసలితు అక్షర్సవుయఱుగస 

చ్చమట్యతుక్ర తునన నానగం ఇది! ...అంతచ! వసర్ిక్ర చదసళుళఱీ ఉండచ ఱయభ్యఱు ఎతునససయుీ  చ్ెహనా 

వితుహంచసక్ోయు, అయధంచ్చశసక్ోయు! ఆ క్సయణంగసనే...నేనస ఈఎతేత  వ మయళఱసహ ళచిేంది. వసలైి చదసళు 

ముదఱు  టే్ుళయకు భయతమాే ఈ'ధకం'. మీయు గసా భయభళృదిధ క్ోయుకునే  దదఱు కనసక నా చినన 

దొ ంగసట్కంఱల శషకర్ించభతు తృసాయధన'' అతు వసాసహ ఉంచసకుంది వ ైవణవి.  

తోృ ఱమయ ఱలతు అవిదయ అఱళయచిన అభామకతాాతున తఱుేకుంట్ృ క్ొంట్ెగస నళుాకుంది వ ైవణవి. 

ఆఴేయయడతత  కయణం, భునుబ్ తోృ ఱమయ వ నక్సఱే యుగ తేత క్ొచ్ాేయు. 

వసలినాహాతుంచు కుచ్ో ట్్ు భర్సయద చ్చసహంది. "దససత వేజుఱు తెససత నస - ఈ ఱలగస మీర్ిదదయౄ వీట్్తు చదళండి" 

అంట్ృ తనస వసాసహ ఉంచిన క్సగితాఱు వసర్ిక్రచిే ఱలలిక్ర వ ళ్ళింది వ ైవణవి. 

ఆమె ఇచిేన క్సగితాఱు చదివి, వసర్ియుళుయౄ ససభతృసామంగస చతశసకునానయు. ఇంతఱల తాాఱు తెచిే 

వసర్ిక్రచిేంది వ ైవణవి. ఆమె ఇచిేన తాాఱు చతసహ అవి అఫదధు చితేత క్సగితాఱతు గభతుంచ్ాయు. 

"తాాఱ ై వసాసహ ఉననవి తెఱుశసక్ోకుండా ఫ ట్న వేఱుననది ...వేలిభుదఱాు వ మయట్యతుక్ే అననట్ ీ -

వేలిభుదఱాేసేసహ ఉనన తృ ఱం క్సససత  - తోృ గొట్ ు కునానవ్! దాతుక్ర మేమే౦ చ్ెమయగఱ౦? భభాఱనడిగి వేశసవస-

వేలిభుదఱాు?" అంట్ృ గట్్ుగస క్ేకఱేశసడె కయణం. 
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6 వేలి ముద్ర లు 

"నాఱుగు అక్షయం భుకకఱు నేయుేక్ోండాా...అంట్ే -తూఱుగుతాయు. ఒలీట్్ునంత చ్ాక్రర్క చె్మయట్ం, కడెట్్ు నంత 

తిండి తినట్ం ...త-ఫురఱ  ఉయోగించఱేతు శనానసహవి. కలి చ్చసహన యౄతృసయిఱు ఱెకక ట్ుగలిగినంత 

భయతాాన నాయమంగస క్సఱం తోృ తేందనసకునానవస? ఆవిడ ర్ససహంది నసవేాలిభుదచశాసవ్! ఇుడె మేం  

చ్ెమయగలిగినదచం ఉంది? క్ోర్ు క్ ళ్ళినా యాోజనం ఉండదస'' అంట్ృ క్ససేుు అయచి, ర్సభనాధమయగసర్ొచ్ాేక 

ఆమనక్సలిట్ ు క్ో...ఏదెైనా ఉతృసమం చ్ెతృసత ర్ేమో...!'' అనేసహ వసళ్ళిదదయౄ వ ళీ్ళతోృమయయు.  

వ ైవణవి చ్చసహన తుక్ర తోృ ఱమయక్ర ఒకకక దిగుఱుగసఉనాన, "భనభయాయ్ గసర్ింత తు చ్చశసర్స?" అతు 

ఆఴేయయంగస కడా ఉంది. క్సలొి-చ్చతేఱ ఆడట్ం ఱేదస తోృ ఱమయక్ర. 

" ైడిక్ర దెైర్ నం జాసహత . వ ైట్నళభాతు ఫెదిర్ిచిే...ఎఱయగోఱయ --- ఆ తతర్సఱు ఱయగేసో కగఱుద '' 

అనసకుంట్ నానడొకససర్ి. 

" ైడిక్ర క్ోం శసనా ఎకా! ననట్్క్ొచిేనట్ ు  వసగితచ ముదట్్క్ే మోశం ళచసేదిద" అనసకునానడె భళీ్ల.  

"అమయగోర్ే నాకు ససమం సేమయయఱ. అమయగోర్ోచ్చేదాక్స ఈణనన ఇఱయగే కకుంతానస" అనసకుంట్ృ కచసతు 

కునసకు తృసట్ ీ  డెతేనానడె తోృ ఱమయ. 

"తూ బూమెకకడిక్ర తృ తేంది తోృ ఱమయయ! భళీ్ల తూక్ే క్ౌఱుక్ర ఇహససత ఱే!'' అంట్ృ మజాా గినఱల భర్ో శమిధ 

వేసహంది వ ైవణవి. ఆ భయట్ వింట్ృనే ... విఱవిఱయీ డితోృయింది తోృ ఱమయ భనశస. 

"ఎుడనగస తినానవో అననం! ఇది తాగు తోృ ఱమయయ! అంట్ృ అఱయమితుమం గసీ శసతర భజి్జగ తెచిేచిేంది 

వ ైవణవి తలీి. భనశస తృౌయువంతర ఎదసయు తియుగుతేనాన...ఎండిన గొంతే చ్చశసత నన కయకయక్ర తట్ ు క్ోఱేక 

అయివుంగసనే ఆ భజి్జగ తాగసడె తోృ ఱమయ. 

ర్సతిా ర్సభనాధమయగసయు ర్సగసనే ఏడెశతత , ఆమన క్సలి మీద డితోృమయడె తోృ ఱమయ. "నా తు 

క్సమండమయయ! ననననానమం స మయభయకండి ఫయఫో ..." అతు ఏడెశతత  చ్ెహనదంతా వితు ఆఱలచనఱల 

డాడ యు ర్సభనాధమయగసయు. 
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7 వేలి ముద్ర లు 

వ ైవణవి-తోృ ఱమయ తృ ఱం... తనేయ ర్సయించ్చశసకుందా?! తోృ ఱమయ దససత వేజుఱమీద వేలి.. భుద.ా. 

ఱేశసడా?"..పక్సఱున నవసార్సమన. ఆగి, ఆగి, భళీ్ల... నళుాతండగ 

తోృ ఱమయ భళీ్ల అంతా చె్హ, తుజాయితీగస కయణం-భునుఫు అననభయట్ఱు కడా చె్తృసడె. 

"క్సతృసడండమయయ! శదతఱేననతున శతతచత అందర్ిక్ల ఱలకువేనమయయ! తభయు కడా నళుాతేండాయు '' అనానడె 

ఉక్ోా వంగస. 

తోృ ఱమయ అభయమకతాాతుక్ర జాలి కలిగింది ర్సభనాధమయక్ర. తోృ ఱమయ భయట్ఱలీ తు చిళర్ి వసక్సయలిన భళీ్ల, 

భళీ్ల చె్హంచ్ాడె. 

"అఱయ మోశతోృ కడదంట్ే...అందయౄ చదసళుక్ోవసలి భర్ి! చదళట్ం ర్సనందసళఱీనే గదా తాాఱఱలది 

తెలిమకతోృ ళట్ం, వేలిభుదఱాేసేమట్ం ఱయంట్్వి జర్ిగి-వసట్్ళఱీ ళచిేడచ కవు-నషసు ఱు అయధంఅమయయయిగదా! 

మీకు ఫుదిధ చ్ెట్యతుక్ే తూ తృ ఱం అంతా వ ైవణవి ర్సయించ్చశసకుంది. మీయందయౄ ఴాదధగస 

చదసళుకుంట్యనంట్ే...అంతా భళీ్ల మీక్ే ఇచ్చేశసత ంది. కదభయా-వ ైవణవీ...!!" భుర్ి ంగస కతేర్ిన చతశతత  

అడిగసర్సమన. 

"అళునాననాన! వసళ్ళింట్లీ  అందయౄ చదసళుక్ోళట్యతుక్ర ఒుకుంట్యర్ో-భర్ి...తృ ఱం ఒదసఱుకుంట్యర్ో 

అడగండి మీ తోృ ఱమయతు" గంభీయంగస అంది వ ైవణవి. 

వివమభంతా తెలిసహ యుగ తేత క్ొచిేన  ైడెభా "క్షమించ' భననట్ ీ గస దీనంగస ముషం ట్్ు బయతకకన నక్రక 

నసoచసంది. ఆమె అతివినమయతున ఓయగస చతసహ-భుసహ, భుసహగస నళుాకుంది వ ైవణవి. 

"నసళుా అనళశయంగస భయట్యడొదసద ...'' అననట్ ీ  భ్యయయతు కకక్ర న ట్్ు , గఫ గఫ కలైి తేడెచసకునానడె 

తోృ ఱమయ. 

ర్సభనాధమయ గసర్ి దొడయీ ...అందయౄ ససమంక్సఱం చదసళుక్ోట్యతుక్ర శంతరవంగస ఒేశసకునానడె తోృ ఱమయ. 

భర్సనడె ససమంక్సఱమే వసలి చదసళు ముదఱెైంది. 
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8 వేలి ముద్ర లు 

తోృ ఱమయ కుట్ ంఫయతున చతసహ భర్ిక్ొందయు  దదవసలైి కడా చదసళుక్ోళట్యతుక్ర ర్సళట్ం ముదఱు ట్యు యు. 

హఱీఱతర శభయనమెైన చసయుకుతనం తెచసేకుతు  దదవసయు కడా తోృ ట్ీ డససగసయు. న ఱయీ లైి దాట్ేశర్ిక్ర  

అచసేఱు, షఱుీ ఱు ూర్ త-గుడింతాఱు ళయక ళచ్ాేయు. అంక్ ఱు, కడిక, తీసహవేత, భ్యగహయభు, ఎక్సకఱు 

కడా నేయుేకుంట్ నానయు. 

తెహంచిన ఒకట్ళ తయగతి ుశతక్సఱు అందర్ిక్ల ంచింది వ ైవణవి. ుశతకంఱల యంగు-యంగుఱ ఫ భాలిన చతసహ 

చిననహఱయీ డిఱయ తోృ ఱమయ శంఫయడెతేంట్ే...వ ైవణవిక్ర తన మాతనం ససయధకమెైనట్ ీ  అతుహంచింది. 

తృహతతర కడిన ఆనందం కలిగిందామెకు. 
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