
నీతిమంతులు 
నీతిమంతులు విశ్వాసం ద్వారవ జీవిస్వా రు       1 రోజు 
 

నవ యెదుట నీతిమంతుడ ైనవవడు విశ్వాసమూలముగవ జీవించును గవని అతడు వెనుకతీసిన యెడల అతని 

యందు నవ ఆతమకు సంతోషముండదు.    హెబీ్ర 10: 38 

 

నీతిమంతుల ైన వారికీ మొదటి సూతరం విశ్ాాసం. గర్ాం అనదేి నేను, నాద ిఅనన అహంబావనికి దారతిీసుత ంది. నిజమ ైన 

విశ్ాాసం దేవుడి వ పైు నడిపసిుత ంది. గర్ాము ఎలలపుడు నేన ేఅనన స ంత విషయాలప ై గురి చూపసిుత ంది.  
 

మనం  విశ్ాాసం దాారా జీవించడానికి పలిువబడనివార్ము తపప మరయిు మరమేీ లేదు. కొనిన సమయాలలల  మనం 

క్రైసతవులు భకితతో, కొందర్ు పనుల దాారా, కొందర్ు భావాల దాారా, కొందర్ు పరసి్ిితుల దాారా జీవిసాత ము, వీటలిల ఉనన 

వారగీా జీవిస్తత  మన విశ్ాాస జీవితం పరమాదకర్మ ైనది ఎనిన చసే్ిన విశ్ాాసము  లేనిద తైే వయరి్ము. మనం విశ్ాాస 

విషయములల వ నకిి తగిితే దవేుడు సంతోషించడు. 
 

అనుసరణ 

హెబ్రరయులు 11 వ అధ్ాయయానిన చదవండ ిమరయిు ధ్ాయనం చయేండి. 
 

నీతిమంతులు ఖరజూ రవృక్షము వలె వరధిలుు తవరు      2 రోజు 
 

నీతిమంతులు ఖరజూ రవృక్షమువలె మొవవా వేయుదురు లెబానోనుమీద్ి ద్ేవద్వరు వృక్షమువలె వవరు 
ఎదుగుదురు.  కీరానల  92: 12  
 

దురాార్ుి లు వృదిి చ ందుతునన కాలం, కానీ నీతిమంతులు ఎపపటకిి పచచటి ఖర్జూ ర్వృక్షమువల  వరిిలుల తార్ు. ఈ 
పరపంచం వార్ు అనుభవించే ఉతతమమ ైన వాటిని అందసిుత ందని దురాార్ుి లు అరి్ం చసేుకుంటార్ు కానీ  నీతిమంతులు 
పరపంచం వార్ు అనుభవించే పనికిరాని వాటిని అందసిుత ందని  త లుసుకోవాలి. 
 

ఆ వృక్షము నిటార్ుగా, ఒంటరగిా బలంగా ఎడారలిల కాని కర్ువులల కానీ తనకి తానుగా ప ర్ుగుతుంది, నీతిమంతునిక ి
ఒక చకిని చిహనంగా ఈ వృక్షానిన మనం చూడవచుచ నీతిమంతుడు కూడా తన విశ్ాాస జీవితములల దవేుడి వ ైపుగా 
నిటార్ుగా, బలంగా ఎంత కషటకాలం ఉననపపటిక ీతన తజేసుును ఇతర్ులకు పంచేందుకు తనక ితానుగా ప రగిే వయకితగా 
ఉండాలి.  
 

ల బనాన్ యొకి దవేదార్ు చ టలల   పరమిాణం, బలం, మనినక, అందం మరియు ఉపయోగం కోసం పరస్ిదిి చ ందాయి. 
నీతిమంతులు  కూడ అదే లక్షణాలను కలిగ ిఉంటె అయన ఆశీరాాదములు ప ందే వారీగా ఉంటాము  
 
అనుసరణ 

మీర్ు జీవితంలల ఎదురకినన కొనిన కషట  పరిస్ిితుల గురించి ఆలలచించండ ిమరియు మీర్ు నీతిమంతులుగా ఉననందున 
దేవుడు ఇచిచన ఆశీరాాదాలా గురించి ఆయనని సుత తించుడి. 



నీతిమంతులు తమ మారగమును విడువక పీ్వరధాంచుదురు    3 రోజు 
 

అయతే నీతిమంతులు తమ మారగమును విడువక పీ్వరధాంచుదురు నిరప్రవధులు అంతకంతకు బలము న ందుదురు. 
యోబు 17:9   
 
ఈ గరంథంలల, యోబు తన కషటపరిస్ిితిలల కూడా, దృడమ నై అంశ్ానిన జోడించి, నీతిమంతుల విజయానిన పరకటించాడు. 
అతను తన కష్ాట ల రాతిరని వ లిగంిచే విశ్ాాసం యొకి వ లుగులను కలిగి ఉనానడు. 
విజయం ఓర్ుపతో వసుత ంది, ఎందుకంటే నీతిమంతులు తన మారాి నిన విడువక పరవరితంచుదుర్ు. తన తీవరమ నై మరయిు 

సుదరీ్ఘ సంక్షోభం దాారా అతను భరించడంతో యోబు విజయానిన అనుభవించాడు.  

విజయం అనదేి ఒక పరకిరయ నిర్పరాధులు అంతకంతకు బలము న ందుదుర్ు. యోబు యొకి జీవితం క్షణాలలల  మార్లేదు 

ఇననన ఒడదిుడుకుల దాారా వ ళ్ళాడు. దేవుడి పటల  అతనికి ఉనన విశ్ాాసానిన బటిట  చివరిక ిఅతడు విజయం 

అందుకునానడు.  

అనుసరణ 

నీతిమంతుడు కలిగ ిఉండవలస్ని కొనిన కలీక విషయాలు  ఏమిట?ి వాటి జాబితాని  చేస్ి, దవేుడు మిమాలిన శకితవంతంగా 
నడపిించడానికి  పరా రిించండి.  

నీతిమంతుని జ్ఞా ప్కముచేసికొనుట ఆశీరవాదకరమగును     4 రోజు 

 

నీతిమంతుని జ్ఞా ప్కముచసేికొనుట ఆశీరవాదకరమగును భకతాహీనుల పేరు అసహ్యత ప్వట్ట ంచును స్వమెతలు 10: 7 

 

ఈ పరపంచములల పరతి ఒకిర్ు ఒక మనిషిగా ఉంటార్ు కానీ ఒక జాయ ాపకంలాగా ఉండర్ు. పరతి ఒక మనిషి జీవితం వ నుక 

కొనిన జయపకాలు ఉంటాయి. కొనిన జయపకాలు మన హృదయములలతుగా ఉంటాయి అవి కొనిన సంతోష్ానిన ఇచచేవిగా కొనిన 

బాధకి కలిగించేవిగా ఉంటాయి.  

 

ఈ లలకములల మన జీవితకాలం చాల చిననది కానీ నివశంచినంతకాలం మనం ఎలాటి జయపకాలని ఇతర్ులకు మనం 

గుర్ుత లుగా ఇసుత నానము అననది ముఖయం. ఒక సహో దర్ుడగిా ఒక సహో దరిగా ఇతర్ులు మనలను గుర్ుత కు 

త చుచకుననపుపడు ఎలాంట ివిషయాలను వార్ు తలచుకుంటార్ు అననది ఆలలచించాలి. మన జీవిత కాలం ముగసి్ని 

తరాాత మన గుర్ుంచి ఇతర్ులు ఏ విషయాలు  వాటిని తలచుకుంటార్ు ఆశీరాాదం త చేచ విషయాల లేక దుుఃఖపరచిే 
విషయాల అననది ఆలలచించాలి.  

 

అనుసరణ 

పరజలు మీ గురించి ఏమి మాటాల డగలర్ని మీర్ు అనుకుంటలనానర్ు? ఆశీరాాదం త చేచ జాయ పకంగా లేక దుుఃఖపరిచ ే

జాయ పకంగాన? ఎలాంటి విషయాలు మనం మార్ుచకోవాలల వాట ిగురించి పరా రి్న చేస్ ిమార్ుచకోడానికి పరయతినచండి. 
 
 
 
 
 



నీతిమంతుడు ఎననడును కదలంప్బడడు       5 రోజు 

 

నీతిమంతుడు ఎననడును కదలంప్బడడు భకతాహీనులు ద్ేశములో నివసింప్రు. స్వమెతలు 10:30 

 

దేవుని నీతిమంతుల ైన స్్త  ీపుర్ుషులకు ఎదుర్ుచూడడానికి, సుర్క్షతింగా మరయిు స్ిిర్ంగా ఉండటానికి అదుుతమ నై 
భవిషయతుత  ఉంది. వార్ు పరతి వ పైు గటిటగా న కిబడవచుచ, కాని చూర్ణం చయేబడర్ు; కలవర్ పడవచుచ కానీ నిరాశతో 
కాదు. ఎటలబో యినను శరమపడుచుననను ఇరికింపబడువార్ము కాము; అపాయములల నుననను కేవలము ఉపాయము 

లేనివార్ము కాము. (2 కొరింథ ీ4: 8) 
 
నీతిమంతులు దవేుని పతరమ నుండి, కీరసుత  చతేుల నుండి మరయిు దేవుని కుటలంబం నుండి ఎపపటకిీ తొలగించబడర్ు. కీరసుత  

పతరమనుండ ిమనలను ఎడబాపు వాడ వడు? శరమయి నైను బాధయి నైను హ ంసయి నైను కర్వ నైను వసత హీీనతయి నైను 

ఉపదరవమ నైను ఖడిమ నైను మనలను ఎడబాపునా? (రోమీయులకు 8:35) 

 

అనుసరణ:  

మీ జీవితంలల మీర్ు ఎదురకింటలనన అనిన కష్ాట లను / హ ంసలను గురించి పరా రిించండి. 
 
 

పీ్భువవ కనునలు నీతిమంతుల మీద ఊండును      6 రోజు 

 

పీ్భువవ కనునలు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చ వవలు వవరధ ప్వీరథనల వెపై్వనను ఉననవి గవని పీ్భువవ ముఖము కీడు 
చేయువవరధకత విరోధముగవ ఉననద్ి. 1 పేతురు 3: 12 

 

నీతిమంతుడు ఎపుపడూ ద వైిక ననటసీును ఆకరిిసాత డు, మరయిు అతను ఎకిడ ఉనాన, దవేుని చ వి అతనివ పైు  ఉంది; 
ఎందుకంటే, పరతి నీతిమంతుడు పరా రి్న చేస్తపడుగా ఊనటెలల త,ే అతను పరా రిించే చోట, దవేుని చ వి ఉంది, నీతితోపాటల పరా రి్న 

కలిస్నిటెలల తే విజాయ పనకు ఫలితం లభిసుత ంది. 
 

నీతిమంతుడు నిర్ంతర్ం దవేుని ననటసీు మరయిు అతని సంర్క్షణలల ఉంటాడు; దవేుడు నిర్ంతర్ం అతని కోసం చూసాత డు 
మరియు అతనిని చూసాత డు, మరియు అతను తన నిర్ంతర్ ర్క్షణలల ఉనానడు. 
 

తనయి డల యథారి్హృదయముగలవారనిి బలపర్చుటక్ర యి హో వా కనుదృషిట  లలకమందంతట సంచార్ము 

చేయుచుననది. (2 దనివృతాత ంతములు 16: 9)  
 

అనుసరణ:  

మీ పటల  దవేుడి దృషిటకి కృతజయతలు చ పపడానికి సమయం కేటాయించండి. దేవుడు మీ పరా రి్నలకు  

 ఇచిచనా సమాధ్ానాలనినంటినీ గుర్ుత ంచుకోండ ిమరియు దవేునికి కృతజయతలు చ పపండి.   
 
 
 
 



నీతిమంతుని విజ్ఞా ప్న మనఃప్ూరాకమెనైద్ ై బహ్ు బలము గలద్ ై యుండును.       7 రోజు 

 

మీ ప్వప్ములను ఒకనితోన కడు ఒప్వుకొనుడి; మీరు సాసథతప్ ందునటలు  ఒకనికొరకు ఒకడు ప్వీరథనచేయుడ.ి నీతిమంతుని 

విజ్ఞా ప్న మనఃప్ూరాకమైెనద్ ై బహ్ు బలము గలద్ ై యుండును. (యాకోబు 5:16) 

 

దేవుడు తన చరచిలల కొనిన పరతయేకమ నై పనిని చయేటానిక ిర్జపకలపన చసే్ినపుపడు, అతను తన అనుచర్ులప ై దయ 

మరియు పరా రి్న యొకి ఆతాను పో సాత డు; మరయిు అతను ఒక వయకిత కోసం కొనిన పరతయేక పనులు చయేబో తుననపుపడు 
కూడా తన ఆతాను కుమారించును. 

 

పరా రి్న అవకాశం దొరికనిపుపడు, విశ్ాాసం దాారా మన కిరయలను కనపర్చినపుపడుు  ఆశీరాాదం ప ందే వయకితగా ఉంటాము. 

ఆతాతో కూడని పరా రి్న అనదేి దవేుడ ియొకి శకిత కనపర్ుచుటకు చిహనంగ ఉననది. 
 
అనుసరణ:  

మీ జీవితం గురించి ఒకరతిో పంచుకోండ ిమరియు వారతిో పరా రిించండి. 
 

నీతిమంతులు కీడు చూడకుండ కొనిప్ో బడుచునవనరు.          8 రోజు 

 

నీతిమంతులు నశంచుట చూచి యవెరును ద్వనిని మనసుున పెటటరు భకుా లెైనవవరు తీసికొనిపో్ బడుచునవనరు కీడు 
చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిప్ో బడుచునవనరని యవెనికతని తోచదు. యషెయా 57:1 
 
మునుపటి అధ్ాయయం నుండి యూదా నాయకుల మందలింపును కొనసాగసిూత , యి హో వా నీతిమంతుల హ ంసను 

మాటాల డుతాడు. యూదా యొకి దుషట  నాయకులచే నీతిమంతులు విసారించబడాు ర్ు మరియు హ ంస్ించబడాు ర్ు, దేవుడు 
వారనిి విడచిిప టటడు. వార్ు నశంచినపుపడు, దయగల మనుషులను తీసుక్ళ్ళానపుపడు, నీతిమంతులను 

ఆశీర్ాదించడానికి, వారిని చ డు నుండి దూర్ం చేయడానికి మరియు వారిని శ్ాంతిలలకి అనుమతించడానికి దవేుడు దానిని 

ఉపయోగించాడు. 
 

ద ైవభకిత విశ్ార ంతి మరయిు శ్ాంతిని కనుగకంది, భకితహీనులు బందిఖానాలలకి వ ళ్ళార్ు, వారలిల కొందర్ు చంపబడాు ర్ు. 
యి హో వా భకుత ల మర్ణము ఆయన దృషిటకి విలువ గలది. (కరాీన 116:15) 

అనుసరణ:  

మీ పరా రి్న సమయంలల, నీతి కార్ణంగా హ ంస్ించబడని మరయిు చంపబడిన పరజలను గుర్ుత ంచుకోండి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



నీతిమంతునికత కలుగు ఆప్దలు అనేకములు           9 రోజు 

 

నీతిమంతునికత కలుగు ఆప్దలు అనేకములు వవట్ అనినట్లోనుండ ియెహ్ో వవ వవనిని విడిపంి చును. కీరాన 34:19 
 

కేవలం విశ్ాాసం మరయిు విధ్యేత యొకి జీవితం దవేుని బిడును ఇబబందుల నుండి మినహాయించదు. మనం 
దేవుణణణ విశాస్ించి ఆయనను పరా రిిస్తత , పరభువు మన కష్ాట ల దాారా మనలను చూడగలడు మరియు మనలను  
ఆశీర్ాదించును.  
 

నమాకం ఏమిటంటే, మన హృదయాలు విరిగనిపుపడు  మరయిు మన ఆతాలు నలిగనిపుపడు దేవుడు మన దగిర్ 

ఉనానడు. ఇది షర్తులతో కూడిన వాగాి నం కాదు; ఇది వాసతవం. నీతినిమితతము హ ంస్ింపబడువార్ు ధనుయలు; పర్లలక 

రాజయము వారదిి. (మతాయ 5:10) 
 

అనుసరణ: 

ఈ రోజు మీ హృదయానిన ఇబబంది ప డుతునన విషయాలు  ఏమిట?ి ఆ కష్ాట ల గురించి దవేుడు మీకు  ఏమి 

చేయాలనుకుంటలనానర్ు? దవేుని చితాత నికి ల ంగిపో యి ేహృదయం కోసం పరా రిించండి. 
 

నీతిమంతుని యలుు  గొప్ు ధననిధ ి             10 రోజు 

 

నీతిమంతుని యలుు  గొప్ు ధననిధి భకతాహీనునికత కలుగు వచుుబడి శరమకు కవరణము. స్వమెతలు 15:6  
 

నీతిమంతుల ఇంటలల  నిధ్ి అంట ేఒక వసుత వు మాతరమే కాదు; గకపప నిధ్ ిఅంటే ఆతీాయత. , ఈ లలక జీవితములల ఎకుివ 

లేదా తకుివ ఉనాన, పరతి నీతిమంతుడు ధనవంతుడు 
 

మూర్ుిడు  లేదా ముర్ిసుి రాలు సంపాదించేద ి సమసయ కావచుచ. నిధ్కిి బదులుగా, వారకిి ఇబబంది ఉంది. అతను గకపప 

ఆదాయానిన ప ందగలిగనిపపటకిీ, వార్ు చాలా ఇబబందులు ఎదురకింటార్ు.  
 

అనుసరణ:  

మీర్ు ఏ విధమ ైన నిధ్ిప  ైదృషిట  ప టాట ర్ు? మీర్ు సాాధ్నీం చేసుకోవాలనుకుంటలనన కొనిన ఆధ్ాయతిాక నిధ్ిని మరయిు దానిన 

సాధ్ించడానికి మీర్ు ఎలా పని చేసుత నానరో జాబితా చేయండి. 
 

నీతిమంతుడు బ్రదలకొరకు నవయయము విచవరధంచును    11 రోజు 

 

నీతిమంతుడు బ్రదలకొరకు నవయయము విచవరధంచును దుషుట డు జ్ఞా నము వివచేింప్డు. స్వమెతలు 29:7  
 

నీతిమంతుడు లేదా నీతిమంతురాలు యొకి గకపప గుణం ఏమిటంటే వార్ు పతదవారిని చూసుకుంటార్ు. ఇది జాలి భావాల 

పరతిసపందన కంటే ఎకుివ; వార్ు పతదల కార్ణానిన పరిగణణసాత డు. ఇది కిరయలల ఆలలచనాతాక కర్ుణ. 
 

దురాార్ుి లు మరయిు దవేునిక ివయతిరకేంగా తిర్ుగుబాటల చేస్తవార్ు మరయిు ఆయన జాయ నం మరియు  కర్ుణను అరి్ం 

చేసుకోలేర్ు. ఇద ివారి సాలాభానికి నేర్ుగా ఉపయోగపడదు కాబటిట , వార్ు దానిని అరి్ం చేసుకోలేర్ు. అతని అజాయ నం 

మరియు అవగాహన లేకపో వడం మధే్ో  లలపం కాదు, చ డు వకరబుదిి  యొకి వయకీతకర్ణ. 

అనుసరణ: పతదల కోసం ఏద నైా చేయాలని పరణాళ్ళక చయేండ ి



 
 
 

నీతిమంతులు ఆశంచునద్ి వవరధకత ద్ొరుకును.     12 రోజు 

 

భకతాహీనుడు ద్ేనికత భయప్డునో అద్ే వవనిమీద్ికత వచుును నీతిమంతులు ఆశంచునద్ి వవరధకత ద్ొరుకును.  
స్వమెతలు 10:24 

 

మూర్ుిడు  లేదా ముర్ిసుి రాలూకి అనీన సరగిాి  లేవని, ఒకరోజు  జవాబుదారతీనం రోజు వసుత ందని త లుసు. అందువలల  
వార్ు భయంతో జీవిసాత ర్ు మరయిు ఈ భయాలు ఒక రోజు వారిప కైి వసాత యి. 

 

నీతిమంతుడు లేదా నీతిమంతురాలుక ి కూడా రాబో యిే దాని గురించి ఒక అవగాహనా ఉంది, కానీ అద ిసర్రన ఆశ్ావాదం 

మరియు ఆశతో నిండి ఉంది. వారి ద ైవిక కోరిక న ర్వరే్బడుతుంది. నీతిమంతుల కోరకి ఉతతమమ ైనది భకితహీనుల ఆశ 

అహంకార్యుకతమ ైనది. (స్వమెతలు 11:23) 
అనుసరణ:  

మీకు ఉనన కోరకిల జాబితా చయేండి మరయిు దాని గురించి దేవుణణణ  పరా రిించండి. 
 

యథవరథవరానుడు భకతాహీనునికత హేయుడు.      13 రోజు 

 

దురవమరుగ డు నీతిమంతులకు హేయుడు యథవరథవరానుడు భకతాహీనునికత హేయుడు. స్వమెతలు 29:27 
 

మేము నిజాయితీ లేనివారిని అసహ యంచుకోకపో తే, మేము నీతిమంతులు కాదు. మనం నీతిమంతులు కాబటిట  మనలిన 

దేాషసి్తత , మమాలిన దేాషించవేార్ు నీతిమంతులు కాదు. 
 

నీతిమంతులు దురాార్ుి లను దేాషిసాత ర్ు, ఎందుకంటే వార్ు నీచమ నై ఆతాను, దురాార్ుి ల చర్యలను నిలబటెటలేర్ు. వారి 
దేాషం దురాార్ుి ల పటల  మరయిు వారి చ డు చర్యల మీద ఉంది. అయిత ేదురాార్ుి లు తమ పనుల కోసం నీతిమంతులను 

దేాషిసాత ర్ు; వారి దేాషం మంచి మనుషుయలు  మరియు మంచి చర్యలు. 
 

వ ైదుయడు వాయధ్నిి దేాషిసాత డు, కానీ రోగిని పతరమిసాత డు, మరయిు రోగి తిరగిి జీవితం ప ందటానికి  వ ైదుయడు పరయతినసాత డు - 
వ ైదుయడు చ డును అసహ యంచుకుని పూరితగా చ డుని దేాషిసాత డు. 
 

అనుసరణ: 

నీజాయితిగా ఊండని వయకిత గురంిచి ఆలలచించండి. అతని అనాయయం నుండి బయటకు రావడానికి అతనికి / ఆమ కు 

సహాయపడటానికి సమయం కటేాయించండి. 
 
 
 
 
 
 
 
 



నీతిమంతులు త లవిచేత తపిుంచుకొందురు.     14 రోజు 

 

భకతాహీనుడు తన నోట ్మాటచతే తన ప్ రుగువవరధకత నవశనము త పిుంచును త లవిచేత నీతిమంతులు తపుించుకొందురు. 
స్వమెతలు 11:9 
 
కపటవాదిని గురితంచే గుర్ుత లలల ఒకటి, వార్ు తమ మాటలతో పరజలను నాశనం చేసాత ర్ు. హృదయపూర్ాక పతరమ అనేద ి
ఇతర్ులను నాశనం చయేటానికి కాదు కానీ  ఇతర్ులను నిరిా ంచటానిక ిసహాయం చసేుత ంది.  
 
దేవుని విమోచన  నీతిమంతులక ివారి జాయ నం దాారా వసుత ంది, జాయ నం దాారా మరయిు  దవేునితో వయకితగత సంబంధం 
దాారా వసుత ంది.  
 
ఎవడ ైనను ననటకిి కళ్లల ము ప టలట కొనక తన హృదయమును మోసపర్చుకొనుచు భకితగలవాడనని అనుకొనిన యి డల 
వాని భకిత వయరి్మే. (యాకోబు 1:26)  
 
అనుసరణ:  

మీర్ు ఇటవీల కాలంలల  మీ మాటలతో ఎవరని ైనా బాధప టిటనటలయితే, వ ళ్ళల వారతిో మాటాల డ ితిరగిి మీ బంధ్ానిన నిరిా ంచండి. 
 

నీతిమంతుడు ఆకలతీర భోజ్నముచేయును     15 రోజు 

 

నీతిమంతుడు ఆకలతీర భోజ్నముచేయును భకతాహీనుల కడుప్వనకు లేమి కలుగును. స్వమెతలు 13:25 
 
నీతిమంతులు జీవించడానికి తగిన సామరి్ాంతో ఆశీర్ాదించబడాు ర్ు; మరియు అతను తన వది ఉననదానితో సంతృపిత  
చ ందుతాడు మరియు దానిని మితంగా ఉపయోగిసాత డు; అతను తినడానికి సరిపో తుంది, మరియు అతని భాగంతో సంతృపిత  
చ ందుతాడు మరియు తగనింత కంట ేఎకుివ తినడు; అతను తన ఆకలిని తీర్చడానికి తింటాడు తపప వేరపేనికి కాదు; 

అతను లగూరీ జీవితాలలల అధ్ికంగా మునిగిపో డు. 
 

దుషుట నికి కడుపుకి ఆతీాయ ఆహార్ం కాకా తన కడుపు నింపడానికి బో తిక ఆహార్ం కూడా కావాలి. ఎకిడఉనన తన 

కడుపు మాతరం నింపడానిక ిపరయతనం చేసాత డు. తన ననటి గురంిచి కాకా తన ప టట  గురించి మాతరమే ఆలలచిసుత ంటాడు.  
 

అనుసరణ:  

మీర్ు తినే ఆహారానిన మీకు ఆశీర్ాదించినందుకు దవేునికి ధనయవాదాలు త లపండి. 
 
 
 
 
 
 
 
 



నీతిమంతుల వేరు చిగురుును.       16 రోజు 

 

భకతాహీనులు చ డడవవరధకత ద్ొరుకు ద్ోప్వడుస్ ముమను అపే క్ించుదురు నీతిమంతుల వేరు చిగురుును.  
స్వమెతలు 12:12 

 

ఇతర్ులు కలిగి ఉననదానిన కోర్ుకోవడం దురాార్ుి ల సాభావం. ఇందులల వార్ు దురాశతో పాపం చేసాత ర్ు మరయిు 

దురాార్ుి లు సంపాదించిన దాని కోసం ఆరాటపడతార్ు. 
 

దేవుని యొకి నీతిమంతులు దోపడిీని కోర్ుకోవాలిున అవసర్ం లేదు, ఎందుకంటే వార్ు పండల  చ టలలాంటివార్ు.  ఇది వార ి

యొకి చ టలట  మూల నుండ ివసుత ంది, వారకిీ ఎవర్రతే మూలంగా ఉనానరో వారి నుండి.  
 

అతని దనిములలల నీతిమంతులు వరిిలుల దుర్ు చందుర డు లేకపో వువర్కు క్షేమాభివృదిి  కలుగును. 

 

అనుసరణ:  

మీ ఆశీరాాదాలను మరకకరికి పంచుకోండి లేదా మరకకరిక ిబహుమతి ఇవాండి. 
 

నీతిమంతులు ద్వక్ణియము కలగధ ధరమమితుా రు.     17 రోజు 

 

భకతాహీనులు అప్వుచసేి తీరుకయుందురు నీతిమంతులు ద్వక్ణియము కలగధ ధరమమితుా రు. స్వమెతలు 37:21 

 

దురాార్ుి లు తీసుకునేవార్ు, ర్ుణాలు తీసుకోవడమే కానీ తిరగిి చ లిలంచర్ు. పాక్షికంగా అతను అలా చేయడు, కానీ 

పరధ్ానంగా అతను చసేూత  ఊంటాడు. వయరి్మ ైన వాటపి నై సమయం వ చిచసాత ర్ు కానీ అపుప  మాతరం మిగిలి ఊంటలంది. 
అతను దాని నుండి విడుదల కాక తర్చూ దరదిరంలల జీవిసాత ర్ు.  

 

నీతిమంతులు దయగలవార్ు. వార్ు  ఉదార్ంగా ఇచేచవార్ు మరియు సంపనునలు. వార్ు తీసుకునవేార్ు  కాదు 

ఇచచేవార్ు. మంచి మనిష ిచయేగలిగనింతవర్కు ఇతర్ుల అవసరాలకు చ విని ఇసాత డు, మరయిు అతను ఇచేచదానికి 
దరదిరా నికి బదులు, అతను ధనవంతుడవుతాడు, ఇంకా ఎకుివ చేయగలడు. 
 

అనుసరణ: 

మీర్ు ఇవావలస్ని లేదా  తిరిగ ిచ లిలంచాలిున ఏద నైా ఉంటె తార్గా చయేండి. 
 

నీతిమంతునికత కలగధనద్ ికొంచ మెైనను అద్ి శ్రరషటము.    18 రోజు 

 

నీతిమంతునికత కలగధనద్ి కొంచ మైెనను బహ్ుమంద్ి భకతాహీనులకునన ధనసమృద్ిికంటె  శ్రరషటము. స్వమెతలు 37:16 

 

దురాార్ుి లకు ఉననదంతా నిలబడదు కాబటిట , నీతిమంతుడు కలిగి ఉనన కొదిిపాటి సంపద దురాార్ుి లకనాన మంచిది. 
దేవుణణణ  విశాస్ించి ధర్ాబదిమ నై జీవితం జీవించే వారిక ీదరీ్ఘకాలిక ప టలట బడి లాంటదిి. 
 

నీతిమంతుని ఆశీరాాదం ఒక  పరతిభగా గుణణంచగలదు, కానీ దురాార్ుి ల శ్ాపం పరతిభను అణణచివసేుత ంది. మనిషి యొకి 

ఆనందం తన వది ఉనన బంగార్ు నిధులలల ఉండదు. 
 

అనుసరణ:  

దేవుడు మీకచిిచన  ఆశీరాాదాలనీన గుర్ుత ంచుకోండి మరియు దేవునికి మీ కృతజయతా భావానిన చూపించండి. 
 



నీతిమంతునికత అసతయ మాట అసహ్యము      19 రోజు 

 

నీతిమంతునికి కలల  మాట అసహయము భకితహనీుడు నిందించుచు అవమానపర్చును. స్వమెతలు 13:5 

 

నీతిమంతులు కవేలం సతాయనిన పతరమించి అబదాి నిన నివారించర్ు; వార్ు నిజంగా అబదాి నిన దేా షిసాత ర్ు. ద ైవభకితగలవార్రతే, 
వారకిి సతయంప  ైపతరమ ఊంటలంద ిమరయిు దవేుడు అబదాి నిన దేాషించినా లాగున వార్ును అసతాయనిన దేాషింతుర్ు.  
 

దురాార్ుి లు  అబదాి నిన పతరమిసాత ర్ు, ఇది వారిక ిస్గిుి  మరయిు అవమానానిన త సుత ంది. దురాార్ుి లు  అసహయంగా ఉంటార్ు,  

సతాయనిన , సూతరా నిన పాటించ ేవిషయాలలల  వార్ు  చాలా అవినీతిపర్ులు. 
 

అనుసరణ:  

ఇటవీల కాలంలల  అబదిం చ పిపనటలయితే దానిన సరిదదిుి కుందాం. 
 

నీతిమంతుని నోరు జీవప్వ ఊట       20 రోజు 

 

నీతిమంతుని నోరు జీవప్వ ఊట భకతాహీనుల నోరు బలాతవారము మరుగుప్రచును. స్వమెతలు 10:11  

 

నీతిమంతుడ ైన పుర్ుషుడు లేదా స్్త  ీజీవితానిన ఇచచే మాటలు మాటాల డుతుంటాడు,  తర్చుగా ఇతర్ులతో మరియు 

కొనినసార్ుల  ఒకరి సాయంగా కూడా మాటాల డతార్ు. బావిలల నుండి నీర్ు పరవహ ంచడం చాలా విలువ నైద ి పరజలు అందర్ు  

దాని చుటటట  చేర్తార్ు. నీతిమంతుల మాటలు కూడా ఒక సమాజానికి అంత ేఅవసర్ం, పరతి ఒకిరిక ీసమృదిిగా జీవితానిన 

అందసిుత ంద ిఅంతే కాక తాతాిలిక, మధే్ో , న తైిక మరియు ఆధ్ాయతిాకతను కూడా అందసిుత ంది.   
 

దుషట  పుర్ుషుడు లేదా స్్త  ీవారి మాటలతో హాని మరియు బాధను త చుచకుంటార్ు. వార్ు  వారి జీవితానిన కోలలపతార్ు.  
 

అనుసరణ:  

ఈ రోజు మీర్ు ఎవరిని కలిస్ని  వారకిి అనుకూలమ నై మాటలు  చ పపడానికి మీ వంతు కృషి చయేండి. పో ర తాుహకర్మ నై 

పదాలతో వారతిో మాటాల డండి. 
 

నీతిమంతుడు తన ప్శువవల ప్వీణమును దయతో చూచును   21 రోజు 

 

నీతిమంతుడు తన ప్శువవల ప్వీణమును దయతో చూచును భకతాహీనుల వవతులయము కరర రతామే.  
స్వమెతలు 12:10 
 

దేవుడు జంతువులను జాగరతగా చూసుకుంటాడు. నీతిమంతుడు లేదా ద వైభకితగల వయకిత కూడా తన జంతువు పటల  శరది 

మరియు కర్ుణను చూపిసాత డు. జంతువు తనద ిఅనే నిజమ నై భావన కలిగ ిఊండాలి, మరియు దవేుడు మనక ి జంతువు 
యొకి అధ్ికారానిన ఇచాచర్ు కాబటిట  ఆ అధ్కిారానిన జాగరతత గా మరయిు కర్ుణతో ఉపయోగించుకోవాలి. 
 

వచనం చ పిపన పరకార్ంగా ఒక  మంచి మనిష ి తనకు సహాయం చసే్తద ిజంతువు అయినపపటకిీ తన కోసం అందించవేాటి 
గురించి పటిటంచుకుంటాడని గరంథం బో ధ్సిుత ంది. దురాార్ుి లు మాతరమే దోపడిీ చేసాత ర్ు. 

 

అనుసరణ:  

మీకు ప ంపుడు జంతువులు ఉంటే వాటికీ ఎకుివ దయ చూపండి. మీకు ప ంపుడు జంతువులు లేకపో తే మీర్ు తర్చుగా 
చూస్త కొనిన జంతువులకు ఆహార్ం ఇవాండి. 



 

నీతిమంతుడు సంతోషగవనములు చేయును.     22 రోజు 

 

దుషుట ని మారగమున బో నులు ఉంచబడును నీతిమంతుడు సంతోషగవనములు చేయును. స్వమెతలు 29:6 
 

ఒక మనిషి తన పరవర్తనలల  చ డుగా ఉండవచుచ, అయినపపటికీ అతని పాపపు చర్యలే అతనిన నాశనం చేసాత యి. చాలా 
మంది దురాార్ుి లు తమ పాపం దాారా జీవితానిన, స్తాచఛను జర్ుపుకుంటలనానర్ని అనుకుంటార్ు, కాని అది వారికి ఒక 

ఉచుచ మరయిు వల అవుతుంది. 
 

పాపం దుషట  మనిషకిి చ ందనిది అయితే, పాడటం, సంతోషించడం నీతిమంతులకు చ ందనిది. పాడటం మరియు 

సంతోషించడం అనదేి వారలిల ఉననదాని యొకి వయకీతకర్ణ, పాపం దుషట  మనిషి లలపల ఉననదానికి వయకీతకర్ణ. 

 

అనుసరణ:  

బిగిర్గా కొనిన పాటలు పాడండి మరియు భగవంతుడిని సుత తించండి. 
 

నీతిమంతులు వరధథలుు ట ప్టటణమునకు సంతోషకరము.    23 రోజు 

 

నీతిమంతులు వరధథలుు ట ప్టటణమునకు సంతోషకరము భకతాహీనులు నశంచునప్వుడు ఉతవుహ్ధాని ప్వటలట ను. స్వమెతలు 
11:10 
 

దేవుడు తన నీతిమంతులతో మనుషుయలకు దయ చూపుతాడు, మరియు వార్ు ఆశీర్ాదించబడనిపుపడు సమాజం 

ఆనందిసుత ంది. అలాంటి పుర్ుషులను పో ర తుహ ంచినపుపడు, శకిత మరియు నమాకమ నై పరదశే్ాలలలకి పరవేశంచినపుపడు, 
నగర్ం ఆనందిసుత ంది; ఆ పరభుతా పౌర్ులు లేదా పరజలు ఆనందిసాత ర్ు, ఎందుకంట ేవార్ు పరజా వయవహారాల నిర్ాహణ దాారా 
నాయయం మరియు పరశ్ాంతత మరియు అనకే ఇతర్ పరయోజనాలను నమాకంగా ఆశసాత ర్ు. 

  

దురాార్ుి లు నశంచినపుపడు, ఆనందం ఉంద:ి నీతిమంతుల ఆశీరాాదంప ై సమాజం ఎంతగానన ఆనందసిుత ందో ,  దురాార్ుి ల 

నశంచినపుపడు  వారి విపతుత ను, ముగింపును కూడా జర్ుపుకుంటార్ు.  

 

నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కార్ణము దుషుట లు గకపపవార్గునపుపడు జనులు దాగయిుందుర్ు. 

సామ తలు 28:12 

 

నీతిమంతులు పరబలినపుపడు పరజలు సంతోషింతుర్ు దుషుట డు ఏలునపుపడు పరజలు నిటటట ర్ుపలు విడుతుర్ు. సామ తలు 
29:2 

 

అనుసరణ:  

చినననాటి నుండి నీతిమంతులుగా ఉండటానికి మీకు సహాయం చసే్ిన వార్ందరినీ గుర్ుత ంచుకోండి మరయిు వారి గురించి 

దేవునికి కృతజయతలు చ పపండి. వీల ైతే వారకిి కృతజయత పతరం పంపండి. 
 
 



నీతిమంతుడు నితయము నిలుచు కటటడమువలె ఉనవనడు.    24 రోజు 

 

సుడిగవల వీచగవ భకతాహీనుడు లేకపో్ వవను. నీతిమంతుడు నితయము నిలుచు కటటడమువలె ఉనవనడు.  
స్వమెతలు 10:25 

 
పరిశుది గరంథం మూర్ుిడు నిలబడే పరమాదకర్మ నై సిలానిన గురించి  న కిి చ బుతుంది. మనుషుయలందరకిి ఇబబంద ి

(తుఫాను) వసుత ంది, కాని దురాార్ుి లకు నిలబడటానిక ిపునాద ిలేదు. వారి ముందు పరతిదీ తుడిచిప టేట  సుడగిాలి వల  
దేవుని కోపం దురాార్ుి లను తుడిచివసేుత ంద;ి అది అతనిక ికొమాను, మూలమును కూడా వదలిివయేదు  

 

బుదిిమంతుడు, బుదిిహనీీడు కటిటన ఇంటి ఉపమానం చ పిపన పరకార్ంగా (మతతయి  7: 24-27) నీతిమంతుని పునాది 
ఎపపటకిి ఊంటలంద ి, ఎండా వచిచన తుఫాను కొటిటన ఆ ఇంటకిి ఏమి అవాదు.  

 

అనుసర్ణ:  

నీ జీవితమంలల ఎదురకింటలనన అనిన సమసయల గురించి వాటిని ఎదురకినటానికి దవేుడ ినుండి త లివిని బుదిిని అడగండి. 
 

నీతిమంతుల యలుు  నిలుచును.       25 రోజు 

 

భకతాహీనులు ప్వడ ై లేకపో్ వవదురు నీతిమంతుల యలుు  నిలుచును. స్వమెతలు 12:7 

 
నీతి అన ేమూలము లేనందున, దురాార్ుి లు నిలబడలేర్ు. వార్ు ఒక రోజు పడగకటటబడతార్ు మరియు నశంచిపో తార్ు. 

 

దేవుడు తన నీతిమంతుల నై వారిని కాపాడుతాడు. వార్ు మరయిు వారి ఇలుల  ర్ండు ఎపపటకిి చ రగిిపో వు.  
 

అనుసరణ: 

కుటలంబముగా కలిస్ి ఎకుివుగా దేవుడలిల ఎదగడానికి చరచిందండి. పరా రి్న చేయండి. 
 

నీతిమంతుల వలెుగు తజే్రధలుు ను       26 రోజు 

నీతిమంతుల వెలుగు తేజ్రధలుు ను భకతాహీనుల ద్పీ్ము ఆరధపో్ వవను. స్వమెతలు 13:9 

 

నీతి -  ద వైభకిత  ర్ండు నిజ జీవితంలల వయకీతకరిసాత యి. నీతితో జీవించిన వయకిత ముఖములల  కాంతి మరియు ఆనందం 
ఉంటలంది. నీతిమంతుడ ి జీవితమంలల కాంతి మరయిు ఆనందం అర్ుదుగా కనబడనిటెలల తే అతడి   జీవితములల  ఏద నైా 
తపుప జరగిి ఊండవచుచ. వ లగని కాంతి మరియు నీతి వాటకిీ సాక్షాయలు ఉనానయి. 
 

నీతి అనదే ి కాంతితో ముడపిడ ిఉంది, కానీ దుషటతాం చీకటతిో ఉంటలంది. ఇకిడ ఉదువించిన చీకటి నీతిమంతుడ ైన 
దేవుని తీర్ుప దాారా విధ్ించబడుతుంది (బయట ప టటబడుతుంది). 
 
అనుసరణ; 
మతతయి 6వ అధ్ాయయము చదవండి నీతి విషయాల గురించి ధ్ాయనించండి. 



 

నీతిమంతుల సంతవనము విడిపింప్బడును     27 రోజు 

 

నిశుయముగవ భకతాహీనునికత శక్ష తప్ుదు. నీతిమంతుల సంతవనము విడిపింప్బడును. స్వమెతలు 11:21 

 
వయకితగతంగా, దవేుడిని ఎదరిించంేత బలంగా నర్ుడు లేడు; సమిషిటగా కూడా దేవుణణణ  ఎదరిించంేత బలంగా లేడు. బాబెల్ 

టవర్ రోజులలల  ఆకాశ్ానిన అందుకునే  శకుత లతో చేరనిపుపడు దవేుడు మానవజాతికి  తీర్ుప తీరాచడ. 
 (ఆదికాండము 11: 1-9). 

 

కానీ నీతిమంతుల వంశసుి లు విడుదల  చేయబడతార్ు: దవేుని ఆశీరాాదం ఆయన నీతిమంతులప ై, మరయిు వారి 
వార్సులప ై (వారి సంతానం) ఉంటలంది. 
 

అనుసరణ: 

సమయం తీసుకొని ముందు తరాలకి దవేుడకిి నీతిగా ఊండాలనన విషయాల గురించి నరేిపంచండి. 
 

నీతిమంతుని మనసుు యుకామైెన పీ్తుయతార మిచుును    28 రోజు 

 

నీతిమంతుని మనసుు యుకతమ ైన పరతుయతతర్ మిచుచ టకు పరయతినంచును భకితహీనుల ననర్ు చ డుమాటలు 
కుమారించును. స్వమెతలు 15:28 

 
దేవుని నీతిమంతులు - జాయ నం ఉనన స్్త పీుర్ుషులు - వార్ు ఏమి చ పాపలల మరియు ఏమి చ బుతారో ముందే ఆలలచించండి. 
వార ిమాటలు పతరర్ణ మరయిు పరతిచర్యప ై మాతరమే ఆధ్ార్పడి ఉండవు. 
 

దురాార్ుి ల ననటిక ివచిచనపుపడు సాయం నియంతరణ తకుివగా ఉంటలంది. చ డు మాటలు ముందే త లివ ైన ఆలలచన 

లేకుండా వారి ననటి నుండి బయటకిి వసాత యి.  

 

తకుివ మాటాల డండి కానీ మంచి విషయాలు మాటాల డండి అనదేి ఒక మంచి సలహా. విసాత ర్మ నై మాటలలల దోషముండక 

మానదు తన ప దవులను కాచుకొనువాడు బుదిిమంతుడు.. (సామ తలు 10:19) 

 

అనుసరణ:  

చ పతప ముందు ఆలలచించడం పరా కీటస్ చయేండి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



నీతి మంతులు యెహ్ో వవ మారగములు ననుసరధంచి నడచుకొందురు  29 రోజు 

 

జాయ నులు ఈ సంగతులు వివేచింతుర్ు, బుదిిమంతులు వాటిని గరహ ం తుర్ు; ఏలయనగా యి హో వా మారి్ములు చకినివి, 

నీతి మంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందుర్ు గాని తిర్ుగు బాటల చయేువారి దారకిి అది అడుము గనుక వార్ు 

తొటిరలుల దుర్ు. హ్ొషేయ 14:9 

 

ర్ండు అవకాశ్ాలు ఊనానయి ఒకటి దవేుడకిి వయతిరకేంగా ఉండి ఇంకా కఠినంగా మార్డమా?, లేదా పరభువు వదికు తిరగిి 
వచిచ అతని మారాి లలల  సుర్క్షతింగా నడవడమా. మొదటదిి ఎంచుకునన వాడు త లివిలేని వాడు,  ర్ండవ ఎంపకి త లివ నైది. 
 

జాయ నవంతుడు దవేుడు ఇచిచనా  దయలల, పశ్ాచతాత పం మరియు పునర్ుదిర్ణ అవాడానికి అదుుతమ నై అవకాశ్ానిన 

ఇసాత డు, వచిచనా  ఆ ఆహాానానిన తిర్సిరించడం  పరమాదకర్మ ైనది మరయిు అవివేకమే. 
 

వాగాి నం చసే్ని తీర్ుప మధయలల కూడా, జాయ నవంతుడు మరియు అవగాహన ఉననవాడు యి హో వా మారాి లు సర్రనవని 

చూసాత డు, మరయిు తీర్ుప పరకటించడం పశ్ాచతాత పానికి ఆహాానం. 

 

అనుసరణ: 

మీర్ు యి హో వాను అనుసరించ ేవిషయాలలల  కఠనింగా ఉనానరా? ఎవరతిోన నైా మాటాల డండ ిమరియు సలహా తీసుకోండి. 
 

నీతిమంతుడు సురక్ితముగవ నుండును.      30 రోజు 

 

యహె్ో వవ నవమము బలమైెన దురగము. నీతిమంతుడు అందులోనికత ప్రుగెతాి సురక్ితముగవ నుండును. 
 స్వమెతలు 18:10 

 

దేవుడు అదుుతమ నై మరియు బలమ నై ర్క్షణను ఇసాత డు. ఇది పాతుకుపో యినద ిఅతని పతర్ు ఒక మాయాజాలం లేదా 
మంతరము వంటదిి కాదు, కానీ యి హో వా పతరటి అతని పాతర, అతని వయకిత యొకి పరకటనగా. 
 

ఈ గోడల లలపల, పదున నై బాణం మనకు హాని కలిగిసుత ందని మనలల ఎవర్ు ఆందోళన చ ందాలి? మన విశ్ాాసానిన 

వాయయామం చేసుత ననపుపడు బాహయ ఇబబందుల నుండి మన భదరతను మేము గరహ ంచాము. మేము దవేుని పరతీకార్ం 

తీర్ుచకునే నాయయం నుండి, చటటం యొకి శ్ాపం నుండి, పాపం నుండ,ి ఖండించడం నుండ,ి ర్ండవ మర్ణం నుండి 
సుర్క్షతింగా ఉనానము. 

 

దేవుడు తన పతర్ును ఆశరయించమని అందరినీ ఆహాానిసాత డు; యి హో వా నామానిన పరా రిించవేాడు ర్క్షింపబడతాడు. 
వినయంగా దవేుని దగిర్కు పరగి్తిత , ఆయనను ఆశరయించవేార్ు ఆయన నీతిమంతులు, కాబటిట  నీతిమంతులు అయన  

వదికు పరగి్తుత తార్ు. 

 

అనుసరణ: 

మీ పరా రి్నలల మీర్ు దవేుని నుండి ర్క్షణ తీసుకునన సమయాల గురించి ఆయన వదికు పరిగత్ితన రోజులను గురించి 

త లపండి.  
 



యెహ్ో వవ, నీతిమంతులను దయతో కప్వును.     31 రోజు 

 

యహె్ో వవ, నీతిమంతులను ఆశీరాద్ించువవడవవ నీవేకడే ముతో కపుినటలు  నీవవ వవరధని దయతో  కపుెదవవ కవవవన నీ 

నవమమును పేమీించువవరు నినునగూరధుఉలుసింతురు. కీరాన 5:12  
 
ఇద ిఅనినటకింటే  గకపప ఆశీరాాదం - దేవుని అనుగరహం. దేవుడు మనలను దయతో, ఆనందంతో చూసుత నానడని 

త లుసుకోవడం పరపంచంలలని గకపప జాయ నం. అయన దయలల మనం నిలబడి ఉనానము. 

 

ఒక కవచం శరీర్ంలలని ఏ ఒకి పరా ంతానిన ర్క్షించదు. మొబెైల్ శరరీ్ంలలని అనిన భాగాలని కవర్ చయేడానికి సరిపో దు అది 
ఎంత ప దిది అయినా సరే. దేవుడి అనుగరహం అనదేి కవచాకనాన మొబెలై్ కనాన గకపపది. మనం అయన ర్క్షణలల అయన 

దయతో ఉనానము.  

 

అనుసరణ: 

దేవుడకిి నిజాయితితో కూడిన జీవితం జీవించాలని నిర్ణయం తీసుకోండి. అయన చసే్ని అబుత మ ైన కారాయల గురించి 

ఆయనకు కృతజయత బావాలు త లపండి. 


