
దూదూదూదూరద లండన	
�, ం�న �నవ�ె�ౕ, ���� �
�య� మతు� 
�ెౕ  అవర �జృంభ%ెయ మదు&ె స(ారంభవను	 *రు+ె,ెయ 
-ౕ.ె �ౕ/0ద నంతర, నమ1 2ా3ల4 కన	6గ,ె. �ా తమ18ెౕ ఆద 
మ+ెూ�ందు సం+ెూౕష స(ారంభ�ె; త<ా,ాదరు. ఏ��? 
30రందు, నమ1 మ
�Bె కన	డ సంఘవD, E�Fెూ;ౕద &ెౕక�ంG 
Hైసూ;ల	
� యుBా� 
�ాయJక�మవను	 
ఏపJ60�Lతు. ఈ 
�ాయJక�మ�ె; బహళషు� 
మం� కన	6గరు 
ఉ+ా�హ�ంద బందు, 
Rా.ెూSండు, యుBా�య 
సంభ�మవను	 
�TగుణBెూV0దరు. 
బరుW�దం+ెXౕ ఎల�రనూ	 
నగు ముఖ�ంద 
FాTగW0దరు, మ
�Bె 
సంఘద అధ3\ె, ,ాజ]�ౕ 
ర-ౕ^. తమ1 Hాగు తమ1వర Hెసరుగళ_ 
స�`
� ఇరువDదను	 
bాW� (ా6�ెూళ_cW�దLం+ెXౕ, ఘమ ఘమ అంత dెూౕండ, 
ప�ెూౕడ, eౕ మతు� �ాEగళ సు&ాసfె మూgBె బ6�తు�! 
 
జనరు క�-ౕణ సiాంగణ8ెూళBె కుVతు�ెూళ_cW�దLం+ెXౕ, 
ఎల�రనూ	, జయ]�ౕ మూWJయవరు "నమFా;ర" ఎను	+ �ా అచుl 
కన	డద
� బర(ా6�ెూండరు. అం�న �ాయJక�మద ఎ�.0ౕ 
గmాg ]�ౕ ర-ౕ^ -ౕ.ెూ;ౕnె మతు� ]�ౕ సుకు(ాo ముత3 అవర 
pెూౕ6, నBెహqగళ_ Hాగు ప�rెs	ౕత�,ావVగళ మూలక ఇ6ౕ 
సంpెయను	 FాTరస3కర&ాg న2ె0�ెూట�రు. 
 
iావfా Hెగ2ెయవరు "క,ార�ం8ెౕన ప8ార�ందం...." ఎందు 
]�ౕ కృషuనను	 స1vసు+ �ా �ాయJక�మవను	 Rా�రంw0దరు.  
నంతర, సుల+ా తలBెౕvయవర నుvత తరdెౕWయ
� ఇ
�న �ెలవD 
ప�WiాqTత "eౕfెౕx తరుyయరు", "ఎ. �ెలూ� హబz హబz...." ఎంబ 

Hా6Bె {ౕహక&ాg నWJ0 �ాయJక�మ�ె; -రుగు �ెూట�రు.  
 
జయ]�ౕ మూWJ Hాగు ప|yJ(ా సుబ�హ1ణ3ర fెౕత�తTద
�, 
కన	డ rా.ెయ మక;ళ_, కన	డద Hెస,ాంత క�, ]�ౕ 
}ౕ.�ౕ.,ాజరత	ం అవర పద3గmాద "నమ1 మfెయ.ెూందు పDట� 
Rాప, fా~ మv fా~ మv Wం6 dెౕ�ె..." 

ముం+ాదువDగళను	 
స�ష�&ాg, 
FెూగFాg 
Hా6దరు. ]�ౕ 
,ాజరత	ం అవర 
}ౕవనద �ెలవD 
FాTరస3కర 
�షయగళను	 సహ 
సwకvBె 
WV0�ెూట�రు. 
త<ాv 
pెూౕ,ాgతు�! 

 
సహfా సుq? అవర q8ెౕJశనద
� మూ6 బంద "2ా�� -6�ౕ" 
ఎల�ర చRా�m ,ె ]m cెగVBె గుv<ాg, "ఒ�� {ౕo" 
అfెూ	ౕవ,ెగూ Hెూౕ~తు. ఐదు వషJగళ� తుంబద ఎంటు 
ముదుL పDnాyగళ_, బణu బణuద, �y �y ఉడుBెగళను	 +ెూటు�, 
థళకు-బళ_*న కన	డద �త� gౕ+ెగVBె, అళ_క8ెౕ కుy8ా6, 
"�ం�ంBెూౕ �ం�ం�" ఆg�టు�! ఆద,ె ఇదర నంతర 
సiాంగణద పర8ె -ౕ.ె +ెూౕv0ద, పDట� మక;ళ "�6�ౕ 
Rె�pెంnెౕశ�" +ెూౕvస�దLరూ న6ౕWతు�. మక;ళ_ �ాణుW�దL,ెౕ 
Hెూరతు అవరు HెౕV8 Lెౕనూ �ెౕVస
ల�, స�ష�&ాg 
అథJ&ాగ
ల�.....పట� శ�మ వ3థJ&ా~+ెౕfెూౕ అq	0తు! 
 
dాలద+ �ా కన	డ rా.ెయ మక;ళ_, ఎల�ర అచుl -�lన, సుప�0ద� 
"�ెలువయ3 �ెలు�ౕ...." Hా6Bె �ెూౕ.ాట (ా6 జనర మన 
BెదLరు. ఈ �ెూౕ.ాట q8ెౕJ]0దవరు సు(ా ,ా�. 
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    �న	ద హ*; dాయ
� qౕరు కు6యు+ె��న	ద హ*; dాయ
� qౕరు కు6యు+ె��న	ద హ*; dాయ
� qౕరు కు6యు+ె��న	ద హ*; dాయ
� qౕరు కు6యు+ె�    

 

ప�W పDటద �ెూfెయ
�రువ 
ఒగటుగళను	 �6సుW�ౕ,ా? 

ఉత�రగళ_ �ెూfె పDటద
� 



 
Fాకo Hాగూ క,ాnె ఆడువ ఇ
�న �ెలవD "Hా3ండ�� 
హుడుగరు", �ౕ%ా వడవ6S అవర ద� q8ెౕJశనద
�, అచుlకnా�g 
క�ెl పం�ె శల3గళను	 +ెూటు�, "]�ౕ గ%ెౕrాయ �ౕమ" అfెూ	ౕ 
Hా6Bె లయ బద�&ాg నWJ0దుL qజకూ; ప�శంసqౕయ!  
 
ఇ8ాద నంతర �ౕ.�ెౕ.సు�+ా� అవరు Hా6రువ "�ెూౕలు 
కుyద&ెౕ..." ఎంబ Hా6Bె పDట� Hెణుu మక;ళ_ (ా6ద �ెూౕ.ాట 
కyuBె హబz&ాgతు�. ఇదర q8ెౕJశన, సుrా1 రంగFాT� 
అవరదు. 
 
పంచతంత�ద క�ె�ందను	 �]ష� vౕWయ
� fె,ెదవర ముం8ె 
+ెూౕv0�ెూట�రు 20కూ; Hెచుl �క; మక;ళ_. అవర సుందర&ాద 
బణu బణuద ఉడుBె +ెూడుBెగళ_ బహళ అదూLv<ాgదLవD. ఈ 
�wన	&ాద నృత3-fాటకవను	 (ా60దవరు �ౕ%ా అర�ం� 
మతు� ��ౕW ,ా�. 
 
ర-ౕ^ -ౕ.ెూ;ౕnె అవర చతుర q8ెౕJశనద
� fెూౕడలు 
0*;దుL, మక;ళదల�....8ెూడ�వర "��త� మంజv". కన	డద, 
ఎం8ెం�గూ మ,ెయ.ాగద, ప�0ద� �త�gౕ+ెగmాద, "అ
� ఇ
� 
fెూౕడు&ె ఏ�ె....", "dా,ెౕ dా,ెౕ �ెందద �ెలు�న +ా,ె...." 
ముం+ాదవDగVBె ఒంథ,ా "��త�&ాg" qంత pాగద. �ెౕ, 
ముఖద
� ఏనూ Hావ iావగళ బద.ావ%ెగVల�8ె "2ా��" 
(ా6దుL బహళ మజ&ాgతు�. నవ &ైఖvయ FెూగFాద యత	! 
 
మ
�Bెయ అధ3\ె ,ాజ]�ౕ ర-ౕ^ అవvంద సంఘద �ెలవD 
ముbా3ంశగళను	 �ెౕV0�ెూండ -ౕ.ె, ]�ౕfా� dెm�ె �ౕfా 
అవvంద వందfాపJ%ె. 
 
ఇను	 ఎల�రూ �ాతుర,ాg �ాదు కుVWదL �rెౕష �ాయJక�మద 
సర�. మ
�Bె కన	డ సంఘ మతు� fాట3&ెౕద - ఇవర జంe 
సహ�ార�ంద రూ�Bె బంద �ాయJక�మ. అfెౕక �రుదుగళను	 
ప2ెదు�ెూం6రువ Hెస,ాంత కfాJటక rా0�ౕయ సంgౕత 
క.ా�ద,ాద 2ా. eౕ. ఎ4. సత3వW అవర Bాయన. పక; 
&ాద3ద
� ]�ౕ e. ఎ4. కృషu మూWJ అవర �eౕలు మతు� ]�ౕ 
ఆనూరు అనంతకృషu శమJ అవర మృదంగ. క.ా�దర 
పvచయవను	 (ా6�ెూట�వరు, సTతః క.ా�ద,ాద ]�ౕమW 
,ెౕవW సతు3. 

 
సwకvBె. �ా యుBా�య శుiాశయగళను	 Hెౕళ_+ �ా, 
Hెూరfా6న
� +ా<ా	6న Fెూగడను	 హ�zసుW�రువ మ
�Bె 
కన	డ సంఘవను	 �ెూం2ా6దరు, 2ా. సత3వW. "లంdెూౕదర 
లకు�కర" ఎందు శు�W పvౕ\ె (ా6�ెూండు, ఆరw ,ాగ, 
రూపక +ాళద
�, ]�ౕ &ా�,ాజర కు�W, "�ావD8ెమ1ను జగవ 
�ావ కరు%ెX...." ఎందు మfెూౕ�&ాg Hా6దరు. నంతర 
ఆనందiైర� ,ాగద
� Hా6ద, ]�ౕ పDరందర8ాసర జన��య 
కృW "Hెూ6 నBాv -ౕ.ె �ై<ా3...." సుమధుర&ాgతు�. 
ముం�న రచfె ]�ౕ పDరందర8ాసర "కుy8ా2ెూౕ కృషu..." 
హంFానం� ,ాగద
�. ఈ కృWయంతూ మూరూ క.ా�దర 
అత3ంత ఉన	త మట�ద క.ాప�Wiెయనూ	, Fాధfెయనూ	 ఎW� 
+ెూౕvసువంWతు�. �ెూfెయ8ాg ]�ౕ పD.W.నర0ంHా�ాయJరు 
ర�0రువ, "కృషufా �ెూళ
fా క,ె....." సుrా�వ3&ాg Hాడు+ �ా 
తమ1 Bాన (ాధుయJద
� ఎల�రనూ	 త
�ౕన,ాg0�ట�రు. 
 
సమయద అiావ�ం8ాg �ాయJక�మవను	 అ
�Bెౕ 
స(ా��BెూVసdెౕ�ాయు�. ఇంథహ మHా� క.ా�దరు నమBాg 
బందు అవర ప�Wiా Fాగరద �ెలవD ఆy ముతు�గళను	 
న{1డfె హం��ెూళ_cW�రువD8ెౕ ఒందు 8ెూడ� �షయ. 
అంథహదర
�, సwక,ాద fావD స(ా�ాన�ంద కూతు, (ాతు, 
గ.ాnె, అడచ%ెగmెౕ నూ ఇల�8ె �ెౕV సం+ెూౕష పడdెౕకు. 
ఆగ.ెౕ Bౌరవ, మ<ాJ8ె, అ.ెTౕ? 
 
మక;VBె హ0వD, q8 Lె ఎ. �ా శురు&ాg+ �ెౕfెూౕ. ,ాష�gౕ+ెగళను	 
Hాడువ ముం�ెXౕ �ెలవరు iెూౕజన�ె; Hెూరటు�e�దLరు. 
�ెూfెయ8ాg "ఉడు� �ె�ె"యవరు త<ాv0దL రు�కర ఊట. 
ఎల�రూ (ా+ాడుత�, ఊట (ాడు+ �ా, న2ెద �ాయJక�మగళ 
బB Sె చ�Jసు+ �ా, q�ాన&ాg qగJ�0దరు. 
 
ఇంథహ ఒందు సుందర సంpెయను	 న-1ల�vBాg ఏపJ60ద 
సంఘద �ాయJ�ాv స�WయవvBె, అవర అత3మూల3&ాద 
సమయ�ె;, పట� శ�మ�ె;, వ0�ెూండ జ&ాd LాvBె న-1ల�ర 
హృతూ�వJక అwనందfెగళ_! 
 
యుBా� 2011ర �త�పటగVBాg iెౕe�ెూ6. 
http://murthy.smugmug.com/Festival/Mallige/Ugaadi-
2011/17017318_gQ8Gg5#1287890068_R7gKQjc 
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� లBాము�ా0న కుదు,ెBె dాలద
� లBాము�ా0న కుదు,ెBె dాలద
� లBాము    

ముఖపDటముఖపDటముఖపDటముఖపDట    
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అంg ��lద dా�Bె pాvదఅంg ��lద dా�Bె pాvదఅంg ��lద dా�Bె pాvదఅంg ��lద dా�Bె pాvద    

కంపD  కంపD  కంపD  కంపD      FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె 2011 2011 2011 2011  

    అధ3�ర సం8ెౕశఅధ3�ర సం8ెౕశఅధ3�ర సం8ెౕశఅధ3�ర సం8ెౕశ    
                                      - ,ాజ]�ౕ ర-ౕ^,ాజ]�ౕ ర-ౕ^,ాజ]�ౕ ర-ౕ^,ాజ]�ౕ ర-ౕ^ 

మ
�Bె సంఘద నన	 ��ౕWయ బంధు �త�vBె, 
 
మ
�Bె సంఘద �ాయJ�ాv స�W పర&ాg కంపD - FాTతంత�� సం��ె అ�Jసలు ఇ�¡సుW�ౕq. 
qౕ&ెల�రు ఈ dెౕ0Bె రజద
� ఆ,ామ&ాg, మfెయవ,ెూడfె, మక;m�ెడfె �ెfా	g �ాల కmెయుW��Lౕర ఎందు iా�సు&ెను.  
కmెద ఏ��? Wంగళ
� న2ెద మ
�Bె సంఘద యుBా� ఆచర%ెBె, qౕ&ెల� బందు, అదర యశ0�Bె �ారణ&ా�v, అద�ె; మ+ెూ�-1 ధన3&ాదగళ_. HాBెX 
సంఘద సదస3తTవను	 న�ౕకv0ద ఎల�vగూ మ+ెూ�-1 ధన3&ాదగళ_.   
 
Hెూస సంవత�రద
�, మ
�Bె సంఘ ఒందు 8ెూడ� బద.ావ%ె తం�రువDదు qమBె ఆగ.ె WV�8ె. ఇను	 ముం8ె qమ1 &ా¢Jక సదస3తT జనవv WంగVంద 
6Fెంబo Wంగళవ,ెBె ఇరుత�8ె. మ
�Bె సంఘద పvచయ ఇరద కన	డదవvBె, దయ�టు� WV0, Hాగు సదస3,ాగలు £�ౕ+ా�0. డల�4-¤ౕటTJ¥J న
� 
నూ,ారు కన	6గరు ఇరువDదు qజ.  ఎల�రు నమ1 సంఘద
� iాగవ0ద,ె, �ెన	. ఇదు నమ1 ముం�న �ౕVBెయవvగు నమ1 +ా~fా6న క.ె-సంస¦W 
pెూ+ె నంటు dెmెసలు ఒm cెయ అవ�ాశ. 
 
ననBె ఈ సమయద
� నన	 dాల3 �నగళ_, dెౕ0Bె రpా �నగళ_ తుంdా fెనRాగుW�8ె. rా.ె ముgదు, పvౕ\ె ఫ
+ాంశ 0క;-ౕ.ె, ఇfె	ౕను, బvౕ ఆట.  
హగ.ెల� �ౌక-dా,ా, సంpె *��ె , లBెూౕv, కుంnె-�. �ె, క.ెూ�-మ%ెూu.  మ+ �ె ఆ �నగVBె Hెూౕg �డువ ఆFె. అదు Fాధ3�ల�.  ఆద,ె నన	 ఇ
�న మ
�Bె 
సంఘద �త�,ెూడfె ఆ6 న
యువ అవ�ాశ సధ3ద. �ె 0గువDదు.  qజ! మ
�Bె సంఘద వన iెూౕజన (�*	©) మతు� *�ౕ2ా స��ెJగళ_.  ఇదర బB Sె Hె�lన 
�వర qమBె కళ_సుW�ౕ�.  qౕ&ెల�రు, qమ1 బంధు-�త�,ెూడfె iాగవసdెౕకు అంత �నంW. 
 
2010ర
� �డుగ2ె ఆద కంపD ఈగ మfె మfెయ
� ప�0�� ఆgరువDదు Hె-1య �షయ. ఇదర �ారణకతJ,ాద, సంRాద* ]�ౕమW ప|yJమ సుబ�హ1ణ3 
అవvBె Hా�Jక అwనందfెగళ_. కంపD, నమ1 మ
�Bె కూటదవvBె (ాత�వల�8ె, iారత Hాగు ఇq	తర 8ెౕశగళ
� &ాస&ాgరువ కన	డదవvగు �ర-

పv�త&ాg8ె. qమ1 Fాత3ద ఆస*�యను	 ఎల�,ెూడfె హం��ెూళcలు, సం+ెూౕష-సం+ాప సూ�సలు కంపD, ఒm cె (ాగJ.  అద�ె; qమ1 .ెౕఖనగళను	 qౕ6 
స*�య&ాg iాగవ0 ఎందు మ+ెూ�-1 �ెౕV�ెూళ_cW�ౕq. 
 
బరువ ఆగ4� 15 iారత 8ెౕశద
� FాTతంత�� �fాచర%ె.  qమBెల�vగు ఈ 64fె FాTతం+ెూ��ౕత�వద Hా�Jక శుiాశయగళ_.   
 
ఆ సం+ెూౕష సందభJ�ె;, కfాJటకద ప�0ద� FాWగmాద 2ా.6.�.గుండప�నవర మంకుWమ1న కగS �ంద, ననBె అత3ంత ��య&ాద పద3�ందు: 
 
నగువD సహజద ధమJ; నgసువDదు పరధమJ; 
నగువ �ెౕళ_త నగువDదWశయద ధమJ|| 
నగువ నgసువ నg0 నగుత dాళ_వ వరవ 
�Bె qౕను dెౕ6�ెూm�ె c మంకుWమ1|| 
 
నగునగుత న
 న
........ 
 
ఇంW qమ1 �rాT0 
,ాజ]� ర-ౕ^ 
 

ముఖపDటముఖపDటముఖపDటముఖపDట    
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నననన<ాగ,ాద Fెూబగు చంద 
�ా3
¤ౕqౕJ<ాద హ&ా అంద 
.ా4-&ెౕగస	 బళ_కు చంద 
2ా3ల4 జనర ఒలవD అంద 
 
fెూౕడబq	v అ-ౕvక 8ెౕశ 
స�య బq	v �స1య ప�8ెౕశ 
సTతంత� �వస ఆచv08ె 8ెౕశ 
పnా* Fెూబగ pెూ+ె &ాద3 °ూౕష 
 
*��ె  ఆట fెూౕడలుచంద 
కన	డ (ాతు ఆడలు అంద 
జన-గణ-మన Hాడలు చంద 
-ౖసూర మణుu ]�ౕగంధ 

 
 
     iారత (ా+ెBె 64 వషJ 

   fెfెయుత మనద
 తుం�8ె హషJ 
   మ,ెయ.ాగదు +ా~య స�శJ 
   �(ాన&ెౕరలు హృదయ� సంఘషJ 
 

     ఈ దూర Wౕర�ె నమ1 ప�<ాణ 
     iారత (ా+ెBె న-1లర  నమన 
     iారతద dెడgBె FెూౕW8ె మన 

   అ-ౕvక Fెూబగ
 న2ె�8ె }ౕవన 
 
 
 
 

—*— 
 

కvయప�న -ౕ.ె �Vయప� హతు�+ాfెకvయప�న -ౕ.ె �Vయప� హతు�+ాfెకvయప�న -ౕ.ె �Vయప� హతు�+ాfెకvయప�న -ౕ.ె �Vయప� హతు�+ాfె, , , , ఇVౕ+ాfెఇVౕ+ాfెఇVౕ+ాfెఇVౕ+ాfె    

కంపD  కంపD  కంపD  కంపD      FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె 2011 2011 2011 2011  

    కవన కవన కవన కవన ÑÑÑÑ    అ-ౕvక <ాణఅ-ౕvక <ాణఅ-ౕvక <ాణఅ-ౕvక <ాణ  

 - fాగ]�ౕ ]�ౕq&ా4 

ముఖపDటముఖపDటముఖపDటముఖపDట    

    
ఎఎఎఎల�vగూ కంపD FాTతంత�� సం��ెBె FాTగత. జు.ై 4రందు నమ1 కమJభూ�య
� FాTతం+ెూ��ౕత�వ న2ెద,ె ఆగ4� 15, నమ1
� 
బహు+ెౕకర జన1భూ� iారతద
�. నమ1 vయరfెౕకర Hెూౕ,ాటద ఫల నమBె అత3ంత సహజ&ెqసువ ఈ FాTతంత��. ఆ Hెూౕ,ాటద 
Hా�య
� అవరు కండ �ా%ె;గళ_, అవర ముం�దL స&ాలుగళ_ నూతన త.ె(ాvBె సల�8ెౕ ఇరబహుదు. ఆద,ె ప�W�ందు యుగదలూ�, 
ప�W త.ె(ారు, ప�W వ3*�గూ, ప�W �ాలఘట�దలూ� అవరవర8ెౕ ఆద సంతస-సమFె3గళ_ ఇరువDదను	 fావD fెూౕ6రు+ �ెౕ&ె. సంతసగళ_ 
వ3*�తTవను	 dెళg0ద,ె, సమFె3గళ_ అ8ెౕ వ3*�యను	 గe�BెూVసుత�&ె, పvHార&ా8ాగ FాTతంత��ద అనుభవ �ెూడుత�&ె. iావfెగళ 
అwవ3*� ఈ fె	.ెయ
� ప�ముఖ Rాత� వసుత�8ె. అదరలూ� స(ాన మనస;,ెూడfె న2ెవ ��ార �qమయ వ3*�యను	 
స(ాజము²యfా	g (ాడువDదర
� సంశయ&ెౕ ఇల�. 
 
q-1ల�ర fెూౕవD-న
�న అwవ3*�Bె ఇ.ెూ�ందు +ె,ెద dాg
8ె. ఈ dాg
ంద qౕవD ఒళBె ఇణు* fెూౕడబహుదు, ఒళBె బందు 
మfెయ.ెూ�బz,ాగబహుదు. ఈ మfెయ అంద చందగళ Rాలు8ార,ాగబహుదు. బq	, q-1ల�ర Rా.ెూSళ_c��ె, £�ౕ+ా�హ మతు� �మrెJ 
కంపD�న మూలద�వ3. 

శుiాశయగm�ెం�Bె  
ప|yJమ సుబ�హ1ణ3. 

సంRాద*ౕయసంRాద*ౕయసంRాద*ౕయసంRాద*ౕయ  

               - ప|yJమ  సుబ�హ1ణ3     



 

'Happy Birthday Honey..!' dాgలు +ె,ె8ెూడfె ముగుళ	గు+ �ా 
HెౕVద, ]�ౕకo. Fెూంటవను	 బళ0 తుeBె హూము+ెూ�ందను	 ఇటు�, 
హూగుచ¡వను	 �ెూటు� మ+ �ె 'Many Many Happy Returns of the 

day'  అందను. మన0�Bె ముద&ాదరూ, "qౕW మfెయ. �ెౕ ఇ8ె, 
హు�ారు" ఎను	వం+ె సfె	 (ా6దళ_.  
 
 'Hello Daddy, whoa, beautiful flowers!  ఎను	+ �ా బంద qౕW 
హూగుచ¡వను	 �మVంద +ెBెదు�ెూండళ_. ట´ ఎందు శబL (ాడుత� 
ఏfెూౕ �దLం+ా~తు. ఏfెందు �మ dాg fెూౕడdెౕ�ెను	వశ�ర. �ెౕ  
Daddy bought a BMW!  ఎను	+ �ా dాgల క2ె Hాvదళ_ qౕW. అవళ 
ం8ెXౕ బంద �మళ కyuBె కండదుL కడుBెంపD బణuద  'BMW X5 . 
 
&ా,ెfెూౕటద. �ెౕ ]�ౕకరqBె సం+ెూౕష, -చుlBె Hాగు  Thank You  
ఎల�వనూ	 ఒe�Bె �ౕరువ ముగుళ	Bె �ౕvదళ_. &ారద ం8ెయ�ె� తన	 
హతు�  వషJదషు� హళ+ాద  Accord  ఏ�ెూ బహళ శబL (ాడుW�8ె 

ఎందరూ *�Bె Hా*�ెూళcదం+ె వWJ0దుదు ఈగ అథJ ఆ~తు. 
 
ఏను 2ా36,  fourtieth birthday special for mommy? , నన	  
sweet sixteen Bె నంBె  Red color Toyota Prius dెౕ�ెౕ dెౕకు. 
�ెూ60�ౕv అ.ాT 2ా36? అంత ముదుLక,ెదళ_.  Many Happy 

birthday again , నలవతు� వషJ&ాదరు ఇనూ	 మూవతు� 
వషJదవళతర �ాణుW�ౕయ (ా� అందళ_ qౕW. మన0�Bె చు�lదరూ, 
వయసు� <ాvBె +ాfె ఆగువD�ల� అందు�ెూండళ_. "సv, dెౕగ �ై, 
�ాలు +ెూmెదు�ెూండు బq	, qమ1 ము�Lన మగళ_, ననBెూౕస;ర &ె,ైe 
అ6Bె (ా6e�8 Lాm ,ె ఇవ+ెూ�ందు �న డయ , పయ  ఎల�వనూ	 
�2ెూౕణ అందళ_. ఎర2ెౕ q�ష, బందు�nె�, ఎందు ఒళBె Hెూౕద. 
 
ఆన	, Fారు మతు� �+ా�న	వను	 �0 (ా2ెూౕణ&ెందు అడుBెమfెBె 
Hెూౕదళ_, �మ. మనసు� ం�నదను	 fెనపD (ాడలు శురు(ా6తు. 

                                              (ముందువvయువDదు)  
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    �క; మక;VBె �క; �క; nెూౕ��క; మక;VBె �క; �క; nెూౕ��క; మక;VBె �క; �క; nెూౕ��క; మక;VBె �క; �క; nెూౕ�    

  ఎన	 qౕWయ కురుడుఎన	 qౕWయ కురుడుఎన	 qౕWయ కురుడుఎన	 qౕWయ కురుడు    
                                                   iాగ 3 - సత3ప��ా^ �ాgfె.ె     

bెూౕbెూౕbెూౕbెూౕ-bెూౕ క+ెbెూౕ క+ెbెూౕ క+ెbెూౕ క+ె    

(bెూౕ-bెూౕ క+ె ఇW�ౕ�Bె జన��య&ాgరువ క+ె కటు�వ ఆట. ఒం8ెౕ క+ెయను	 హలవరు బ,ెయువDదు. సం��ె~ంద సం��ెBె 
క+ె, ��ధ క+ెBారర కల�fెయ కుసుvయ
� dెmెయు+ �ా Hెూౕగుత�8ె. సమ�ా
ౕన సమFె3�ందర హలవD మగుSలుగళను	 
సరళ&ాg, �wన	 దృ¢��ెూౕనగళ
� �వvసువDదు ఈ క+ెయ ఉ8ెLౕశ. bెూౕ-bెూౕ క+ెయ
� q-1ల�ర ఒళfెూౕటగVBె అవ�ాశ 
ఉంటు, బq	, qౕవ| qమగq	0దLను	 బ,ె~v.)    

కంపD  కంపD  కంపD  కంపD      FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె 2011 2011 2011 2011  

ముఖపDటముఖపDటముఖపDటముఖపDట    

 
 
Please fill the blank with a number associated with India maintaining the same relationship as its American 
counterpart.   
 
Example – Texas : 166 :: Karnataka : 61 – Years since the state became a part of the union.  
 
America : 235 :: India : __ 
 
Texas : 2 :: Karnataka : __ 
 
America : 3 :: India : __ 
 
America : 50 :: India : __ 

Answers: Page 12 

Know your Indian numbers                 
- Nagashree Srinivas 



 
 

 

మమమమ
�Bె కన	డ సంఘద సదస3,ాద , E�Fెూ; నగరద
�రువ Fౌమ3 మతు� అరు´ దంపWగళ మfెBె -ౕ 
17రందు పDnాy qWలళ ఆగమన&ాg8ె. అణu ]]o తంgయను	 pెూౕRాన (ాడువDదర
� త
�ౕన. 
మ
�Bె సంఘద �ాయJ�ాv స�W  Hాగు సంఘద ఎ.ా� సదస3ర పర&ాg అవర కుటుంబ�ె; 
అwనందfెగళ_, ముదుL qWలVBె శుభ Hా,ై�ెగళ_. 
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కంపD  కంపD  కంపD  కంపD      FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె 2011 2011 2011 2011  

మర8ెూళBె మరహుe� మర�త� �ా<ాg Wన	.ారద హణుu బలురు�మర8ెూళBె మరహుe� మర�త� �ా<ాg Wన	.ారద హణుu బలురు�మర8ెూళBె మరహుe� మర�త� �ా<ాg Wన	.ారద హణుu బలురు�మర8ెూళBె మరహుe� మర�త� �ా<ాg Wన	.ారద హణుu బలురు�    

శుiాశయశుiాశయశుiాశయశుiాశయ    

అwనందfెగళ_అwనందfెగళ_అwనందfెగళ_అwనందfెగళ_    

ననననలవత��ె; �ా
ౕస, అరవత��ె; అరళ_ మరళ_ ఎను	వ fాణు	6గళ_ 

బహళ Fా(ాన3&ాg ఉప�ౕgసల�డుత�&ె. బహు+ెౕక dాv qౕవD 
+ెూడg0�ెూం6రువ 
చటువe�ెగళ_,qమBె 
}ౕవనద
� ఇరువ ఆస*�, 
ఇదvంద ఈ వయసు� 
ఎను	వDదు గణfెBె 
బరువD�ల�. మ
�Bె కన	డ 
సంఘ హుటు�వ
� ప�ముఖ 
రూ&ాv<ాద, Hాగు 
ప�సక� ట�0�<ాద  
సు(ా కులకyJయవర 
బB Sె Hెచుl Hెౕళ_వ 
అగత3&ెౕ ఇల�.  
 
కmెద (ా¶J 24�ె; 
అరవత�ర వసంత�ె; �ా
ట� 
సు(ా కులకyJయవరు 
-ౕ
న fాణు	6గVBె అప&ాదదం+ె, Rాదరసద HాBె పDeయుత� 
బహు+ెౕక చటువe�ెగళ
� +ెూడg0�ెూం6రు+ �ా,ె. ఇవరు 
iాg<ాgరువ అfెౕక సంఘగళ
� మ
�Bె కన	డ సంఘ, IANT,ICHF   

Hెసvస బహుదంతవD. మ
�Bె  కన	డ సంఘ  సహ q(ాJణద
� 
q�J0దంత �ాయJక�మగళ
�,  సంఘ�ె; సతత dెంబలవq	తు� 
£�ౕ+ా�0రు+ �ా,ె.  

 
బహళ *vయవయ0�న. �ెౕ �&ాహ&ాg బంద ఇవరు తమ1 �8ా3iా3సవను	 
అ-ౕv�ాద
� ముందువ,ె0 Texas Instrument   అంతహ ప�W¢·త 

సంFె̧య
� 
-ౕ
T�ారక,ాg 
�ాయJ స
�08 Lా,ె. పW 
ప8ా1కo సVౕ̧య 
Southwest Medical  
న
� ప�ముఖ 
£��ెస�గJళ
� ఒబzరు.  
మూరు మక;ళ Hాగు 
మూరు {మ1క;ళ 
తుంబు సంFార 
ఇవరదు. �ెల&ెౕ 
వషJద �ెళBె ఇ8ెల�దర 
మ�ె3 Executive 

MBA  పద�యను	 
స¸Vౕయ 
�శT�8ా3qలయగళ
� 

ఒం8ాద UTD య
�   ఓ� ముg0 యశ0T<ాద ఇవరు ఎల�vగూ Rె�ౕరక 
శ*�.  
 
ఇంతహ �rెౕష సందభJద
� మ
�Bె  కన	డ సంఘద పర&ాg, సు(ా 
అవvBె హుటు� హబzద శుiాశయగళను	 �ెూౕరు+ �ెౕfె. 

ముఖపDటముఖపDటముఖపDటముఖపDట    

         అwనందfెగళ_అwనందfెగళ_అwనందfెగళ_అwనందfెగళ_    
        - �ౕfా iార8ాTx�ౕfా iార8ాTx�ౕfా iార8ాTx�ౕfా iార8ాTx 



 Fామg�గళ_Fామg�గళ_Fామg�గళ_Fామg�గళ_    
  2 కº Quaker Quick Oats 
   1/4 కº సణu ర&ె 
   1/4 కº అ*; టు� 
   1 కº {సరు 
   1 కº తుvద dా��ెూ
 
    రు�Bె తక;షు� ఉపD� 
   1 tsp సక;,ె 

 ��ాన��ాన��ాన��ాన    
ఓ �, సణu ర&ె, అ*; టు�, {సరు ఎల�వనూ	 కల0 �*�య
� ౫ q�ష Wరుg0. ఈ e�Bె Fాకషు� qౕరు Fెౕv0 ర&ె 8ెూౕFె e�న 
హద�ె; కల0. ఈ �శ�ణ�ె; ఉపD�, సక;,ె, తుvద dా��ెూ
 Fెౕv0. (ామూ
 8ెూౕFెయం+ె �ాద �ావ
 -ౕ.ె HెూయుL 8ెూౕFెగళను	 
(ా6. 
dా��ెూ
 బదలు ఈరుVc, �ా3,ె , ఎ.ె�ెూౕసు, 0ౕ-బదfె�ా~, ౕ,ెౕ�ా~ ముం+ాద qమ1 ఇష�ద తర�ాv Fెౕvసబహుదు.  
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    WVqౕvన సుత�లు �Vక
�న �ెూౕnెWVqౕvన సుత�లు �Vక
�న �ెూౕnెWVqౕvన సుత�లు �Vక
�న �ెూౕnెWVqౕvన సుత�లు �Vక
�న �ెూౕnె    

కంపD  కంపD  కంపD  కంపD      FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె 2011 2011 2011 2011  

ముఖపDటముఖపDటముఖపDటముఖపDట    

 
 

 

dా��ెూ
dా��ెూ
dా��ెూ
dా��ెూ
-ఓ � 8ెూౕFెఓ � 8ెూౕFెఓ � 8ెూౕFెఓ � 8ెూౕFె 

RాకంపపD�RాకంపపD�RాకంపపD�RాకంపపD�    
- ప|yJమ  సుబ�హ1ణ3     

8ెూ%ెu -ణ0న�ా~ +ెూకు;8ెూ%ెu -ణ0న�ా~ +ెూకు;8ెూ%ెu -ణ0న�ా~ +ెూకు;8ెూ%ెu -ణ0న�ా~ +ెూకు; 

 Fామg�గళ_Fామg�గళ_Fామg�గళ_Fామg�గళ_    
  2 �ెంపD 8ెూ% uె -ణ0న�ా~(dెౕ,ె బణuదుL (ాడబహుదు) 
  1 tbsp కడ.ెdెౕm  ె
  1 tbsp �ెూత�ంబv �ౕజ 
  1 tsp -ంత3  
  7 -8 ఒణ-ణ0న�ా~ 
   4 tbsp + 1 tbsp ఎ% uె 
   రు�Bె తక;షు� ఉపD� 
   ఒగSర%ెBె Fా0&ె, ఇంగు, కvdెౕ�న FెూపD� 

    ��ాన��ాన��ాన��ాన 
ఒందు dాణ.ెయ
� కడ.ెdెౕm ,ె �ెూత�మzv �ౕజ, -ంత3 ఇవDగళను	 dెౕ,ెdెౕ,ె<ాg హుv�టు��ెూVc.1/2 చమచ ఎ% uెయ
� 
ఒణ-ణ0న�ా~గళను	 సTల� dెచlBె (ా6�ెూVc. ఇ&ెల�వ| ఆvద నంతర పD6 (ా6టు��ెూVc. 
8ెూ% uె -ణ0న�ా~యను	  8ెూడ� 8ెూడ� Hెూౕళ_గmాg Hె�l�ెూVc. dాణ.ెయ
� 1 చమచ ఎ% uె�ం�Bె ఈ Hెూౕళ_గళను	 5 q�ష 
హుv~v.నంతర అదను	 ఆరలు �6. ఆvద నంతర 5 q�ష �*�Bె Hా* తvతv<ాg రు�z�ెూVc. 
dాణ.ెయ
� 4 చమచ ఎ% uె Hా* Fా0&ె, కvdెౕవD ఇంgన ఒగSర%ె (ా6. ఇద�ె; రు�z�ెూండ 8ెూ% uె -ణ0న�ా~, హుvదు పD6 
(ా6ద �శ�ణ, ఉపD� Hా* 10 -15 q�ష �ెfా	g కు�0. ఈగ 8ెూ% uె -ణ0న�ా~ +ెూకు; 0ద�. E�x న
� ఇట�,ె 2 -3 &ార 
�ెడువD�ల�. అన	, 8ెూౕFె, ,ెూe�, చRాW, ప|v ఎల�దర pెూ+ెగూ ఒm cెయ వ3ంజన. 



P A G E  8  

 

�Vqౕvన
� కvకలు� +ెౕలుత�8ె�Vqౕvన
� కvకలు� +ెౕలుత�8ె�Vqౕvన
� కvకలు� +ెౕలుత�8ె�Vqౕvన
� కvకలు� +ెౕలుత�8ె    

         పvచయ పvచయ పvచయ పvచయ     
        - �ౕfా iార8ాTx�ౕfా iార8ాTx�ౕfా iార8ాTx�ౕfా iార8ాTx 

కంపD  కంపD  కంపD  కంపD      FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె 2011 2011 2011 2011  
మ
�Bె {గుSగళ_మ
�Bె {గుSగళ_మ
�Bె {గుSగళ_మ
�Bె {గుSగళ_    

ముఖపDటముఖపDటముఖపDటముఖపDట    

 2011 rై�yక వషJ ముg�8ె. ఈ వషJవను	 యశ0T<ాg కmెదు dెౕ0Bె రpెయ మజవను	 అనుభ�సలు 
0దLv8 Lా,ె. డ. �ా4 మక;ళ ఈ వషJద Fాధfెగళను	 మ
�Bె కన	డ సంఘ తమ1 ఎల� సదస3ర
� హం��ెూళcలు 
Hె-1 పడుత�8ె. qమ1 మక;ళ Fాధfెగళను	, అనుభవగళను	 నమ1
� హం��ెూళcలు qమBె స8ా FాTగత.     

ప�ప�ప�ప�సక� Fా
న ప�Wiావంత �8ా3½Jగళ
� ఒబzmాద కు(ాv. ��<ాంక -ౕలgv ��<ాంక -ౕలgv ��<ాంక -ౕలgv ��<ాంక -ౕలgv 

బBెS బ,ెయలు ఈ �ాలంన
� స̧ళద అiావ&ాగబహుదు ఎందు HెౕVద,ె అWశ�ౕ*� 
ఆగ.ారదు. 12fె ఇయ+ె�య
� అW Hెచుl అంకగళను	 గVసువDద,ెూం�Bె  తన	 
rా.ెయ Salutatorian    ఆg Hెూర బం�8 Lాm .ెఓదువDదర pెూ+ెBె హల&ారు చ�ాJ 
స��ెJగళ
� iాగవ0 బహు(ానగళను	 ge�08 Lాm .ె నృత3 ఎంద,ె �rెౕష 
ఆస*�~రువ ఈ కువv స̧Vౕయ నృత3 rా.ెగళ
� ఒం8ాద Arthi School of Dance 

qంద �8ా3½J&ెౕతనవను	 ప2ె�8 Lాm .ె నృత3 గురుగmాద ]�ౕమW �8ా3 Hాగు 
]�ౕమW ,ెౕవW సతు3 అవరల�8ె bా3త నృత3 పటుగmాద qరుపమ ,ాpెౕంద�� 
అవvంద �rెౕష ప�శంFెBె ఒళపe�8 Lాm .ె స8ా హసను1² Hాగు Fె	ౕహ }ౕ� 

��<ాంకVBె దW� �ాయJక�మగళ
� iాగవసువDదల�8ె తన	ను	 ��ధ Fా(ా}క �ాయJగళ
� +ెూడg0�ెూం�8 Lాm .ె 
అవళ_ Fాధfెయ Hా�య
� క��0ద �ెలవD -ౖ
గలు�గళ_ ఇ
�&ె. 

 

Salutatorian  - Priyanka Melgiri     

Member of many prestigious honor societies 
including First Honor Roll(3.99GPA per year) , 
National Society of High Scholl Scholars, Mu 
Alpha Theta, French Honor Society and National 
Honor Society. 
 
Winner of many awards including French Award, 
AP Biology Award and English Literature Award. 
 
Summer Intern and HAS Scholar at NASA. 
 
Winner and Coach for many regional and national 
debate competitions. 
 
Community Service for Akshaya Patra, Believe In 
Books, Beatty Childcare Center, Pink Ladies Club 
and International Club. 
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qౕర
� హుe� qౕర
� కరగు+ె�qౕర
� హుe� qౕర
� కరగు+ె�qౕర
� హుe� qౕర
� కరగు+ె�qౕర
� హుe� qౕర
� కరగు+ె�    

కంపD  కంపD  కంపD  కంపD      FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె 2011 2011 2011 2011  
మ
�Bె {గుSగళ_మ
�Bె {గుSగళ_మ
�Bె {గుSగళ_మ
�Bె {గుSగళ_    

ముఖపDటముఖపDటముఖపDటముఖపDట    

అఅఅఅ-vక సంgౕత ప�పంచద
� *�ౕ& �ా�ంG ఒHా�ౕన +ా3గ,ాజ ఆ,ాధfె మfె (ాతు. ఈ ప�W¢·త ఆ,ాధfెయ
� 
iాగవసువD8ెంద,ె Hె-1య �షయ. ఈ �ాయJక�మద
� iాగవసలు డ. �ా4 
qంద అfెౕక �ణuరు Hాగు అవర కుటుంబగళ_ ఏ��? 22ర &ా,ాంత3ద
� 
*�ౕ& �ా�ంG Bె ప�<ాy0దLరు. ఇ
� న2ెయువ స��ెJగళ_ వ�ౕ(ాన�ె; 
తక;ంతవD. కృW, వణJ,పక;&ాద3గVBె ప�+ె3ౕక&ాద �iాగగmాg 
�ంగ60రు+ �ా,ె. 
 
ఇదర
� iాగవ0ద డ. �ా4 న కన	డ కణ1yగళ_ ప�ణ� *�ె;ౕvప�ణ� *�ె;ౕvప�ణ� *�ె;ౕvప�ణ� *�ె;ౕv, , , , జ¾ అRా�}జ¾ అRా�}జ¾ అRా�}జ¾ అRా�}, , , , 
సుమం¥ మధుgvసుమం¥ మధుgvసుమం¥ మధుgvసుమం¥ మధుgv. ప�ణ� *�ె;ౕv ప�థమ బహు(ాన8ెూం�Bె మతు� సుమం¥ 
మధుgv స��ెJయ
� q%ాJయకvంద �rెౕష బహు(ానవను	 BెదుL Hెూర 
బం�8 Lా,ె. ఎల� మక;Vగూ అwనందfెగళ_. 
 

 
 ౮ వరుషద £ౕర ప�ణ� *�ె;ౕv, ముతు�FాT� �ౕ/తర 
-ౕరు కృWగళ
� ఒం8ాద (ామవ �ౕfా/ యను	 వ,ాV 
,ాగ, �శ� ÀాపD +ాళద
� Hా6, ౯౨ అభ3½Jగళ నడు&ె 
ప�థమ బహు(ానవను	 ప2ె�8 Lాfె.ఇవqBె బహు(ానవను	 
ఇత�వరు మ+ా3రు అల� bా3త &ెౕణు &ాదక ఏ�. 
రమyయవరు. ఇ�ె�ౕ అల�8ె dెmెయువ Rైరు {ళ�ెయ
�Xౕ 
ఎను	వ Bా8ెయం+ె ఇరువ ఇవన ప�Wiెయను	 కండు -ౕరు 
Bాయక Hాగు Bాయ*యర
� ఒబz,ాద ]�ౕ. dాలమురV 
కృషu మతు� ]�ౕమW.సు�ా రఘÃfాథ� £�ౕ+ా�0 
హర08 Lా,ె. 
 

 
 
సుమం¥ మధుgvBె తన	 �iాగద
� Fా(ాన3*;ంత �ెూంచ Hెచుl కృWగళను	 qౕ6 
స&ాలను	 ఒ6�8 Lా,ె. అవరు �ెౕVద ౫ కృWగళ_ ఈ vౕW ఇ&ె. ' రఘÃ fాయక ,ాగ 
'హంసదTq, +ాళ ఆ�, +ా3గ,ాజర కృW FాTW WరుfాÅ ర�0రువ'(ామవస8ా 
జనq' ,ాగ �ానడ, రూపక +ాళ,'అన	ప|%ెJ �rా.ా/', ,ాగ Fామ ఆ� +ాళ, 
ముతు� FాT� �ౕ/తర కృW, �ా(ా/ �ామ�ెూౕe, ,ాగ 0ంHెౕంద� మధ3మం, రూపక 
+ాళ, �*Æతర కృW. సుబ�మణ3న ర/+ెూహం ధfా30 ,ాగద
� �ౕ/తర  కృWగళను	 
వ�
న	
� ను60 q%ాJయకvంద �rెౕష&ాద బహు(ానవను	 BెదుL ంWరుg8 Lా,ె. 

*�ౕ &ా��ంG +ా3గ,ాజ ఆ,ాధfె*�ౕ &ా��ంG +ా3గ,ాజ ఆ,ాధfె*�ౕ &ా��ంG +ా3గ,ాజ ఆ,ాధfె*�ౕ &ా��ంG +ా3గ,ాజ ఆ,ాధfె    

జ¾ అRా�}జ¾ అRా�}జ¾ అRా�}జ¾ అRా�} 

ప�ణ� *�ె;ౕvప�ణ� *�ె;ౕvప�ణ� *�ె;ౕvప�ణ� *�ె;ౕv 

సుమం¥ మధుgvసుమం¥ మధుgvసుమం¥ మధుgvసుమం¥ మధుgv 
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నూరు gVBె ఒం8ెౕ �ెూకు;నూరు gVBె ఒం8ెౕ �ెూకు;నూరు gVBె ఒం8ెౕ �ెూకు;నూరు gVBె ఒం8ెౕ �ెూకు;    

కంపD  కంపD  కంపD  కంపD      FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె 2011 2011 2011 2011  
మ
�Bె {గుSగళ_మ
�Bె {గుSగళ_మ
�Bె {గుSగళ_మ
�Bె {గుSగళ_    

ముఖపDటముఖపDటముఖపDటముఖపDట    

 
Harsha Upadhya 10th grader at Clark High School 
in Plano participated in a debate competition for 
FBLA(Future Business Leaders Association). The 
topic he chose was “How we can use social media 
for marketing? Different types of marketing 
techniques etc.”. 
Mallige Kannada Sangha would like to 
congratulate Harsha Upadhya for an outstanding 
showing in business competition at the state 
FBLA competition in San Antonio. Harsha 
Upadhya performed and represented Clark and 
Plano ISD in the best manner.  
Lets wish him the very best for his National’s 
which is going to be held in Orlando Florida. 

Debate Winners    

 
Centennial High School(Frisco) student  Pranav Murthy have been named District 
Champions in Public Forum Debate. He competed at NFL Debate Districts on February 25-
26 at Plano East Senior High School and went undefeated for seven rounds to take first 
place and qualify for the National Tournament. 

Centenial High School  Qualifiers 
competed in San Antonio, TX from May 
13-15 against other top competitors from 
16 states. Pranav was a quarter finalist 
in Oratory, making him one of the top 
eight orators in the country. 
 Pranav Murthy (junior) District 
Champion in Public Forum Debate, 
qualified for the NFL National 
Tournament in June 2011.  As a result, 
he has been recognized as a Rupe 
Scholar.  
In 2009, the Arthur N. Rupe 
Foundation provided a generous grant to 
the National Forensic League to promote 
Public Forum Debate across the country. 

In addition to sponsoring the Rupe Foundation Qualifying Series of Public Forum Topics in 
February, March, and April, the Rupe Foundation grant also created this research portal to 
provide the highest quality educational research resources and exclusive interviews to the 
debate community and the public at large. 
The Rupe Scholars will compete in Arthur N. Rupe Foundation Public Forum Debates at 
the NFL National Tournament where the top fourteen teams will receive generous college 
scholarships as part of the grant. 

Harsha Upadhya    

Pranav Murthy    
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�క; మfె తుంబ చ�ె; తుం�8ె�క; మfె తుంబ చ�ె; తుం�8ె�క; మfె తుంబ చ�ె; తుం�8ె�క; మfె తుంబ చ�ె; తుం�8ె    

కంపD  కంపD  కంపD  కంపD      FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె 2011 2011 2011 2011  

ముఖపDటముఖపDటముఖపDటముఖపDట    

         అధ3�vBెూందు పత� అధ3�vBెూందు పత� అధ3�vBెూందు పత� అధ3�vBెూందు పత�     
        - ,ాఘ&ెౕంద� కమ.ాకo rెౕ ,ాఘ&ెౕంద� కమ.ాకo rెౕ ,ాఘ&ెౕంద� కమ.ాకo rెౕ ,ాఘ&ెౕంద� కమ.ాకo rెౕ  

అఅఅఅధ3�,ెౕ,  
  
ఈBాగ.ెౕ తమBె BెూW�రువం+ె iారతద
� మmామyగళ �ారుdారు  ఉచl0W̧య
�8ె. ఉ8ాహర%ెBె UPA అధ3\ె Fెూౕq<ా Bాం�ౕ, ,ాష�పW 
ప�Wiా Rాeౕ?, ఇW�ౕ�Bె న2ెద చుfావ%ెగళ
� ముంచూyBె బం�రువ జయల
+ా Hాగు మమ+ా dా3న}J.  ఇవర నడు&ె �8ెౕశద కన	డ 
సంఘటfె�ంద�ె; మmెయ,ెూబzరు అధ3�,ాg  జ&ాd Lాv వ0�ెూం6రువDదు ఒm cెయ dెళవyBె. 
  
తమ18ెౕ fె.ెయ
� ఒందు ఒm cెయ ఆ,ెూౕగ3వంత కన	డ Fాంస;Wక సందభJవను	 సృ¢�0�ెూళcలు +ావDగళ_ ప�యW	సుW�రువDదు ప�శంసqౕయ.కన	డ 
iా�ెయను	 సమృద� Hాగూ ]�ౕమంతBెూVసలు qరంతర&ాg శ��సలు ఆ +ా~ భువfెౕశTv qమBె శ*� కరుyస
 ఎందు Hా,ైసు&ె. 
 
కన	డ fా6న అfెౕక ఊరుగళ
� జq0రువ fావD, అవDడుగ�l ఓ�,  ఇం}qయvం� అథ&ా ఇq	తర ఉన	త 6g�గళన	 ముg0�Lౕ�. 
నంతర ఒందు సణu �ెలస 0క;,ె Fాకు ఎందు ఆరంw0 FాÇ� &ెౕo ఇం}qయo గmాBెూౕ అథ&ా (ా3fెౕpె1ం  కన�.ె�ం  గmాBెూౕ 
యశ0T<ాg, 8ెౕశ �8ెౕశ సుW�దుL, నమ1 }ౕవనద అ�ౌంeBె హ+ �ారు అనుభవ జ- (ా6�ెూం6�Lౕ�.ఈ సు�ౕఘJ Hా�య
� fెూౕ�8ె, న
�8ె. 
యశసు� ఆత1�rాTసవను	 హుe�08ె. 
 
&ాస�వద స&ాలుగVBె ముbాము²<ాగుత�.ెౕ కన	డ జనపర&ాg బదుకలు Hెూరడdెౕ�ాద అq&ాయJ పv0¸W బం8ెూదg8ె. 
సద3ద 0W̧య
� భరవFె హుe�సువ కfాJటక ,ాజ3ద యువ ప�pెగళ
� fావD �8ెౕశద
� fె.ె0రువ కన	డ జన+ె కూడ Fెౕv�Lౕ�. 
నమ1 జనగVBె ఏfాదరూ (ాడdెౕకు ఎంబ మనFె�ౕ  నమ1ను	 కన	డ Fెౕ&ెయ Hా�Bె ఎmెదు తం�8ె. ఈ మనసు� అvతవరం+ె నమ1 ఆFెBె 
ఒ+ �ాFె<ాg qల�లు qమ1ంథ సంFె̧గళ_ హుe��ెూం6&ె. 
Bangalore ఇదLదుL Bengaluru ఆg ఈBాగ.ెౕ వషJగmెౕ  కmె�&ె. ఆద,ె fావD, అంద,ె �8ెౕశద
�రువవరు 'dా3ంగలూo' గుంgqంద Hెూర 
బందం+ె �ాణుW�ల�. iారతద
�రువ అంత,ా¢�ౕయ సంFె̧గళ_ ఈBాగ.ెౕ ఇదన	 అళవ60�ెూం6&ె. కన	6గర. �ెౕ ఇద,ె2ె ఉ+ా�హ క6-. 
'Bangalore International Airport' ఈBాగ.ెౕ 'Bengaluru International Airport' ఆg8ె. ఎ.ె�ా�q©� 0e హW�ర�రువ జమJqయవర 'AUDI' 

యవ,ెౕ, తమ1 rెsౕరూం హ%ెయ -ౕ.ె 'AUDI BENGALURU' అంత Hా�ెూ;ం68ా,ె. నమBెౕను �ా6 అంత...  
కfాJటకద
� మfెయ హW�ర బరువ తర�ాv Bా6యవన హW�ర కన	డద
� వ3వహvసువ fావD, (ా? గVBె Hాగు commercials/brigade/MG 

Road Bె HెూౕగుW�దLం+ె కన	డవfె	ౕ మ,ెతవరం+ె ఆడు+ �ెౕ&ె.మfెయ
� '8ెూౕFె, వ2ె, ఉ��టు�' ఆgరువ Wం6గళ_, HెూరBె HెూౕగుW�దLం+ె "8ెూౕFా, 
వ2ా, ఉRా1' గmాg �డుత�&ె. ఇదు ఎష�ర మe�Bె సv? 
  
అల�8ెౕ qమ1 కన	డ Rె�ౕమవన	 బvౕ �ెల&ెౕ �ాయJక�మగVBె 0ౕ�త&ాgడ8ె ఏfాద,ెూందు �ాయJక�మ న2ెయుత�.ెౕ ఇరdెౕకు. 
ఉ8ాహర%ెBె, Hెచుl కన	డ Fాత3 మతు� ఇత,ె Fాత3ద Fెూగడను	 క.ె Hా* కfాJటకద జనర
� ఓదువ *చుl హ�lసువDదు. కfాJటకద pాగWక 
క.ెగళను	 జనvBె తలు�సువDదు. సు�Lగళను	, సంగWగళను	 �మrెJBె ఒళప6సువDదు, ��ార మంథన (ాడువDదు మతు� ముక� చ�ెJగళను	 
(ా6 Wళ_వV�ెయను	 వృ��0�ెూళcలు అనుకూల(ా6�ెూడువDదు,ఇనూ	 ముం+ాద ప�యత	గళ_ న2ెయుత�.ెౕ ఇరdెౕకు.  
fెన�ర
, కన	డమ1న (ాన �ాRా2ెూౕ 8ెూడ� జ&ాd Lాvయ {ౕnెయన	 ఉత�ర nె�ా�4 న మ
�Bె సంఘదవరు qమ1 త.ెయ -ౕ.ె Hెూర08 Lా,ె. 
  
నమ1 కన	డ fాడు ను6య ర�%ెBాg fావD ఎం8ెందూ కంకణబద�,ాg,ెూౕణ 
0vగన	డం Bె. Sె  Ð 0vగన	డం dాm Sె 
 
qమ1.ెూ�బz కన	6గ, 
,ాఘ&ెౕంద� కమ.ాకo rెౕ , 8ావణBె,ె. 
సద3�ె; nె\ా4 న vచGJ స� న
� 
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FాFాFాFా�,ారు  -ౖలు దూర, Fా�ర Fాగర8ా�ె fెల0రువ ప�W�బzvగూ స8ా 

తన	తనవను	 హుడుకువ అథ&ా తన	వరను	 హుడుకువ తవక. iారతద
� 

బహు+ెౕక iాగ Rా]l(ాత3ద క2ె &ా
ద,ె, అ-v�ాద
� fె.ె0రువ fావD, 

fా&ె. �ా dెmెయు&ాగ ఇదL &ా+ావరణవను	 సృ¢�0 ఆనం�సువDదు 

Fా(ాన3  . �ెబ�వv హ�fెౕళరందు  *��ె  వ?�J కº ఉ�ాÉటfా 

స(ారంభ. బహు+ెౕక కన	6గరు అవర Fె	ౕతర8 Lె సణu గుంపDగళను	 Fెౕv 

ఒdెూzబర మfెయ
� ఒం8ెూందు సరWయం+ె ఎల� పంద3గళను	 �ౕ/08 Lా~తు. 

మూవతు� దశకగళ తవక�ె; ఏ��? ఐదరందు &ాంbె2ె *�ౕ2ాంగణద
� +ె,ె 

��Lతు. �ెూౕq తండ వ?�J కప�ను	 తన	 ము6Bె Hా*�ెూండ �ణ డ. �ాస	 *�ౕ2ా 

Rె�ౕ�గళ_ Bెలువను	 ఆచvసువDదర మూలక 8ెౕశRె�ౕమవను	  ఎW� 6దరు.  

హల&ారు వరుషగVంద ఇ
� fెల0రువ  నమBె iారతద -ౕ.ె ఎషు� 

8ెౕశభ*��ౕ అ�ె�ౕ &ా3{ౕహ ఈ మyuన బB Sె.  స¸Vౕయ dాFె;nాz? తండ (ా3వv©� ఒం8ెూం8ెౕ పంద3వను	 BెదుL ముం8ె HెూౕగుWతు� . ౕBె Bెలు�+ �ా 

�ైనల�ను	 తలు�దుL  ఆ~తు. ఎల�దరలూ� Fామ3+ెగళను	 �ాణువ fావD HెౕBె 

iారWౕయ+ెయను	 అథ&ా నమ1 తనవను	 గురుW0�ెూళ_cW�ౕ� ఎన	లు సణu 

ఉ8ాహvసబహు8ాద ఒందు సం&ాద. అల� క%ె నమ1వరు (eౕ� ఇం6<ా) 

మూవతు� వరుష ఆద-ౕ.ె Bెద�ల� ఇవరు HాBె Bె. �ా,ె fెూౕ2 �ా ఇరు. అ.ెTౕ ఈ 

డ©J న�eÊË*గు నమ1 �ెూౕq థర అదృష� అలT... ఆడుWరువ పంద3 ఎల� Bె. �ా 

ఇ8 Lాfె. �ెూౕqను ౕBె ఉదL కూదలు �nెూ;ం6దL అలT.. ఎల� పంద3దలూ� 

అప�Wమ ఆట నమ1  డకుLJ ఆ8ె� �ెూfె ఆటద
� <ా�ెూౕ అషు� dా3Fె;  

(ాడ
ల�. అ8ెౕ నమ1 స�� థర అవను fెూౕడు �ెూfె పంద3ద
� pా0� ర�� 

(ా2ెూౕ�ె; ఆగ
ల� ఇ�ె�. �ా (ాతు క�ెౕ
 (ా3వv©� ఏ�. �. ఏ �ాం�య�� 

ఆgదుL ఆ~తు. 2ౌ� nౌ� న
� న2ెద -రవyBెయ
� అRార 

*�ౕ2ాw(ాqగళ_ FెౕvదLరు. ఈ �జ�ౕత�వద
� �ెలవD కన	డ కుటుంబగళ_ 

iాగవ0 బందరు. అదర ఒందు తుణుకు ఈ �త�గళ_. 

కంపD  కంపD  కంపD  కంపD      FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె FాTతంత��సం��ె 2011 2011 2011 2011  

�ెూౕnె సుత� dెVc ఉ68ార�ెూౕnె సుత� dెVc ఉ68ార�ెూౕnె సుత� dెVc ఉ68ార�ెూౕnె సుత� dెVc ఉ68ార    
ముఖపDటముఖపDటముఖపDటముఖపDట    

         *�ౕ2ా.ెూౕక*�ౕ2ా.ెూౕక*�ౕ2ా.ెూౕక*�ౕ2ా.ెూౕక    
        - �ౕfా iార8ాTx�ౕfా iార8ాTx�ౕfా iార8ాTx�ౕfా iార8ాTx 

 
America : 235 :: India : 64 – Years since independence 
  
Texas : 2 :: Karnataka : 8 – Ranking based on the size of the states  
 
America : 3 :: India : 7  - Ranking based on the size of the country 
 
America : 50 :: India : 29 – Number of states in the country  

Know your Indian numbers                 
Solutions 
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fె,ెమfెయ నరుగంపDfె,ెమfెయ నరుగంపDfె,ెమfెయ నరుగంపDfె,ెమfెయ నరుగంపD    

qfెూ	లు- నమgర
 తం8ెqfెూ	లు- నమgర
 తం8ెqfెూ	లు- నమgర
 తం8ెqfెూ	లు- నమgర
 తం8ె 
                               -W�&ెౕy ]�ౕq&ాస,ా�W�&ెౕy ]�ౕq&ాస,ా�W�&ెౕy ]�ౕq&ాస,ా�W�&ెౕy ]�ౕq&ాస,ా�,  ,  ,  ,  ఇ
fా¾ఇ
fా¾ఇ
fా¾ఇ
fా¾                                     

ఆ�ాశద
� అడ�కW�ఆ�ాశద
� అడ�కW�ఆ�ాశద
� అడ�కW�ఆ�ాశద
� అడ�కW�    ముఖపDటముఖపDటముఖపDటముఖపDట    

-ౖ-ౖ-ౖ-ౖయ �ెూe�v (ాట �ెూe�v 

W�L�v కగSల�ను 

qమ1 {ౕహక దqయ �ెూరళ
 

ఇటు� �ా~Lv నన	ను 

బq	 హర0v తం8ెXౕ 

ఆ0ౕన,ాgv ముం8ెXౕ..! 

ఇవD Bాయక ,ాజు అనంతFాT�యవరు, తమ1 తం8ె �వంగత -ౖసూరు 
అనంతFాT�యవర స� fెన�Bాg క� ల/ౕfా,ాయణ భట�vంద బ,ె0�ెూండ 
Fాలుగళ_.  తfె	దురు ఈgల��దLరూ, తన	 తుంబ తుం��ెూం6రువ తం8ెయను	 
కుvతు, ఒబz మగన
� ఇరబహు8ాద Bౌరవ, అw(ానగళ_ బq	 తం8ెXౕ, 
ఆ0ౕన,ాgv ముం8ెXౕ ఎంబ భట�ర Fాలుగళ
� సుందర&ాg 
అwవ3క�Bెూం68ె! 

అమ1న ఎ8ె<ాళద
�, Bాళ�ె; 0లు*ద �ౕfాg చడప60ద న-1ల�ర హృదయ 
+ా~Bాg �6యువషు�, అ8ెౕ�ెూౕ తం8ెయను	 అvయ.ెౕ ఇల�. +ా~యను	 
బBెబBె<ాg బyu0, నమ1 పద భం2ార bా
<ా~+ెౕ Hెూరతు నమగంతూ 
ఇనూ	 తృ��<ాgల�.  అవళను	 అ8ెషు� ఉప(ానగVంద క,ెదరూ, అదూ 
Fాల8ా~+ెంబ �ెూరగు ఇ8 Lెౕ ఇ8ె!  HాBాg నమBె భూ�యూ +ా~, gడ, 
మర, న�గళfెూ	ళBెూండ qసగJవ| +ా~, న2ె8ాడువ fాడూ +ా~Xౕ, 
ఆడువ ను6 కూడ  (ాతృiా�ెXౕ! 

HాBాద,ె తం8ె? తం8ె నమBెౕనూ ఉప�ార (ాడ.ెౕ ఇల�&ెౕ?  తం8ెయను	 
fెfెయువ బB Sె <ారూ ఏనూ HెౕVXౕ ఇల�&ెౕ? ఈ  అను(ానక;ంతూ 
ఆస�ద&ెౕ ఇల�. (ాతృ 8ెౕ�ౕ భవ ఎందు dెూౕ�0ద అ8ెౕ &ెౕద&ెౕ, అ8ెౕ 
దqయ
� �తృ 8ెౕ�ౕ భవ ఎందూ ఆÌా�సలు మ,ెWల�.  ఈ తం8ె<ాద,ెూౕ 
సTల� q�ాq, స8ా వటగుటు�వ &ా�ాV అమ1fెదురు బv8ెౕ హూంగుటు�వ 
మHా(ౌq! 

నమ1దు �తృ ప��ాన కుటుంబ వ3వFె̧.  తం8ెXౕ కుటుంబద యజ(ాన! 
+ా~ తుం� బంద మమ+ెBె, fెూ,ెHా
నంతహ, అకళంక ఒల�న 
ప�Wరూప&ాద,ె, తం8ె శ*�, rౌయJద సం�ెౕత!  నమ1 
పD,ాణ,ఇWHాసగళంతూ, ఇంతహ అfెౕక మHా� �తృగళ క�ెగVంద 
తుం�Hెూౕg8ె! ఇ
�, తమ1 ఉత�మ న2ె-ను6గVంద తమ1 మక;Vగ�ె�ౕ అల�, 
+ావD జq0ద fా6Bెౕ *ౕWJ తరువంతహ ఆదశJRా�య తం8ెయం�రు 
ఆgHెూౕg8 Lా,ె. అవర pెూ+ెBె, న��ెౕతనంతహ HాలుBెfె	య హసుmెయను	, 
నరకద fాయక యమ,ాజqBె ఒ��0ద qషు�v తం8ె ఇ8 Lాfె,  ప�H �ాదనంతహ 
pాణ పDట�నను	 �త�ంFెBెూV0ద, �తృకుల�ె;ౕ ఒందు కళంక&ెq0ద 

రణ3క]పDవ| ఇ. �ెౕ ఇ8 Lాfె, మగన Rా
న అమూల3 <ౌవనవfె	ౕ క0దు�ెూండ 
య<ాWయంతహ FాT½J తం8ె ఇ8 Lాfె,  తన	 నూరు మక;ళ అవనWయను	 
తfె	దు,ెౕ కండు ఎ8ె�2ెదు�ెూండ, కురుడు &ా3{ౕ తం8ె ధృత,ాష�Íనూ ఈ 
సరWయ Fా
న
�8 Lాfె! 

హృదయద మమ+ెయfె	ల� ఎ8ెHా.ాg ఉy0ద +ా~య Rె�ౕమమయ 
వ3*�తT8ెదురు, తం8ెయదు సTల� గడు0న, �రు0న, అfాకషJక వ3*�తT&ెౕ. అమ1న 
(ాతు, మనసు� ఎ. �ా +ె,ెద పDస�కదం+ె.  +ెంgన�ా~య గe� ���న ఒళBె 
అడgరువ, 0 ఎళqౕvనంతహ, తం8ెయ అంత:కరణ సులభ&ాg అథJ&ాగువDదు 
కష�&ెౕ.  అదను	 Fావ�ాన�ంద WVయువ ప�యత	వను	 fా&ెౕ (ాడ
ల�, అథ&ా 
WVయువ అవ�ాశ&ెౕ నమBె 0గ
ల�! 

ఎం8ెూౕ న2ె�రబహు8ాద ఆ ఘటfెయను	 qమ1 మన0�న పర8ెయ -ౕ.ె 
మ+ెూ�-1 తందు�ెూVc.  అదు qౕవD ప��© పvౕ\ెయ
�, ప�థమ దpెJయ
� 
ఉW�ౕణJ,ాద �న�రబహుదు. అమ1, లగుబBె~ంద సక;,ె �Îా~ త<ాv0, 
పv�త,ెల�vగూ హం�, gS, తన	 ఆనంద ప�పంచ�ె;ౕ WVయువం+ె pాౕ,ాతు 
qౕడుW�దL,ె, తం8ె ఎ
�? <ావD8ెూౕ Bెూౕ2ెBెూరg �ా3నమగ	నం+ె qంత తం8ెయ 
ముఖద
� Hౌ8ెూౕ, అల��ౕ ఎంబం+ె ఇణు*ద ధన3+ాiావవను	 గురుWసువ 
పDరుFెూ+ �ాదరూ <ాvgతు�?  ఇదల�&ాద,ె, తం8ెయ ముఖద
� ౕగూ ఒందు 
iావ అడg�Lరలూబహు8ెౕfెూౕ, అదు - నన	 మక;ళల�&ెౕ అవరు, అవరు 
ఇరdెౕ�ాgదుL ౕBెౕ +ాfెౕ? - ఎంబ తుసు హము1 dె,ెత Hె-1! 

ఇదు బహళ ం8ెౕనల�, సTల� వషJగళ �ెళBె జనర
�దL మfెూౕiావ&ెౕ dెౕ,ె.  అదు 
త.ెయను dాచలు అమ1fెౕ dెౕకు, Hెూౕం వ©J (ా6Fె అప�fెౕ dెౕకు ఎంబ 
పv�WగVదL �ాల.  తం8ె (ాడువ �ెలసగmెౕ  dెౕ,ె. +ా~య8ెౕ dెౕ,ె ఎంబ 
వgౕJకరణగళ_ ఆగ బల&ాgదLవD.  పDట� మగు�ందను	 fెూౕ6�ెూళ_cవDదు, అదూ, 
(ా+ెౕ ఆడద  ముగ� }ౕవవను	 qవJసువDదు బహళ fాజూ*న �ెలస. ఇదను	 
మగు�న +ా~�బzళ_ qiా~సువషు� న�,ాg తం8ె~ంద Fాధ3�ల� ఎంబ 
iావfె~తు�.   

బహుశ: ం�దL అ�భక� కుటుంబగళ
�, మfెగళ
� బహళ జనగళ_ఇరుW�దుLదvంద 
తం8ెBె మక;ళను	 fెూౕ6�ెూళcdెౕ�ాద అq&ాయJ+ె కూడ ఇర
ల�&ెౕfెూౕ. ఆBెల� 
మక;ళ_ dెmెదు 8ెూడ�వ,ాగువ,ెగూ అవరు +ా~య సTతు�. తం8ెXౕqదLరూ 
మక;ళ Rా
Bె ఆBెూ-1 ఈBెూ-1 �ాy0�ెూళ_cవ అపరూపద అW½! 

ఇవW�న పv0W̧ Hాgల�. తమ1 కుసుమ �ెూౕమల కందమ1గళను	 అమ1qgంత 
�g.ాg సలహువ pా%ె1 ఇందు అప�న Rా.ాg8ె. {దల dాv +ా~<ాగువ 
HెyuBె ఇరువ�ె�ౕ ఆతంక, జ&ాd Lాvగళ_ తం8ెగూ ఇరుత�&ె. అద�ె;ం8ెౕ ఇ
�య 
ఆస�+ె�గళ
� , {దల మగు జqసువ {దలు, మగు�న Rాలfె-£ౕష%ెయ బBెBె 
iా�ౕ తం8ె, +ా~యvBె &ైద3రు Rా�థ�క తరdెౕWగళను	 కూడ qౕడువ 
వ3వFె̧~8ె! 
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fె,ెమfెయ నరుగంపDfె,ెమfెయ నరుగంపDfె,ెమfెయ నరుగంపDfె,ెమfెయ నరుగంపD    

�ైయుంటు�ైయుంటు�ైయుంటు�ైయుంటు    �ా
ల��ా
ల��ా
ల��ా
ల�, , , , +ెూౕళ_ంటు+ెూౕళ_ంటు+ెూౕళ_ంటు+ెూౕళ_ంటు        dెరVల�dెరVల�dెరVల�dెరVల�, , , , dెను	ంటు ఎలు�ల�dెను	ంటు ఎలు�ల�dెను	ంటు ఎలు�ల�dెను	ంటు ఎలు�ల�    ముఖపDటముఖపDటముఖపDటముఖపDట    

+ా~య dెచlfెయ గభJ�ంద Hెూరబంద అdెూౕధ మగు తన	 తం8ె, 
+ా~గళను	 fెూౕడు+ �ా, అవరు క
0దLను	 క
యు+ �ా, అవర కyuqంద.ెౕ ఈ 
జగవను	 fెూౕడు+ �ా, అపv�త ప�పంచవను	 తన	8ాg0�ెూళ_c+ �ా Hెూౕగుత�8ె. 
పDట� మగు�ందను	 +ా~,తం8ెగళ_ �ై 6దు న2ెసుW�రువ Fా(ాన3 దృశ3 
మగు�న భ�ష3కూ; అనT~సుత�8ె.  ఆద,ె బద.ాగుW�రువ స(ాజద }ౕవన 
��ానగVBె, Hెూస ఆ.ెూౕచfెగVBె తక;ం+ె, Ïతం8ె-+ా~-మగుÏ-ఎంబ 
కుటుంబద పvకల�fె కూడ బద.ాగుW�8ె.  +ా~ అథవ తం8ె ఏకవ3*� 
£ౕషక,ాgరువ Hెూస కుటుంబ పద�W�ందు ఈగ -ల�fె త.ె ఎతు�W�8ె.  
ఇంతహ వ3వFె̧యను	 �&ాహ �� ¡ెౕదన, పW-పW	యర
� ఒబzర మరణÉ.ఇంతహ 
�ెలవD అq&ాయJ ప�సంగగళ
� FాTగWసబహు8ాదరూ, ఉVదం+ె మగు�న 
(ాన0క dెళవyBెయ దృ¢�~ంద అ�ె�ౕనూ ఉత�మ&ెqసదు. 

మక;ళ వ3*�తT �కసనద
� +ా~య�ె�ౕ తం8ెయ Rాత�వ| vదు. +ా~య 
తుంబు ��ౕW మగు�న
� ఆత1�rాTసవను	 dెmె0ద,ె, తం8ెయ &ాత�ల3 
మగు�Bె dెచlgన, సుర/త iావవను	 qౕడుత�8ె.  ఇంత8ెూందు భద�+ెయ 
iావfెయను	 +ా~ qౕడువDదు Fాధ3�ల�. HాBాg మక;ళ_ ఈజు, Fైక? 
ముం+ాద *�ౕ2ెగళను	 క
యలు తం8ెయfె	ౕ ఆశ�~సుత�&ె.  dెmెయుW�రువ 

మగు�న ఎదురు ఇరువ (ాదv వ3*�తT&ెంద,ె అదు తన	 తం8ెయ8ెౕ.  అప�న 
ప�W�ందు చలనవలనవను	 గమqసుత�.ెౕ ఇరువ మగు�న పDట� కణుuగVBె తన	 
తం8ెXౕ పDరు�ెూౕత�మ!  మగు అమ1న మృదు అపD�Bెయ
� fెమ1�<ాgరలు 
Hా+ెూ,ెయువం+ె, BాVయ
� gరgర Wరుgసువ, -ౕల�ె; ఎFెదు 6యువ అప�న 
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