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ప"#చయం
ేవడJ BKL+MN ాదు అOP L+"#ట QలSవ,-న గంథం UాVాWత( ేVాలలY Zప"[తంBా అమ3\డJబ]త^న ?. షఫ
`ె రచనలలY bంతBా బహcళ ా(Lిe `ెం?న రచన bే.  `9ల శeవంతghiన ZమరjకSడJ. పlmా
రచbతBా, టnoZజ ార(కమల q"ాrహకSడJBా L+"Kం9డJ.  ఏ రచన `ే$ిO9, 9q Qనుక tవmప"#Vuధన
వంటwం?. అOPక మ1లగంx9ల పme ావన వంటwం?. సులభంBా ఎదు":zవ,9q {ల|} q ాదO9 పట&మ కqLిసe ుం?. పmపంచ
పర(టనలY $+క"#ం ప"#Vu~?ంన Zషయం ఈ గంథంలY చూ,ొచుW.
పmసe ుత గంథం మ9ల అZlL%ౖ ZరAచుకప,-న Zమరj. అq మ9లనూ సమనంBా ప"#గణంన qత రచన.
మ"ాంత"ాలS సూంనపడJ మనవ ZలSవలS, l సMష ంBా సూం`9డJ. మనం ఆశWర(ప,ే అOPక
సంఘటనలS చూ$ి, ZV}ిం, సమనrbకరణ కనబ"#`9డJ.  Eరతేశం, లంక పర(ట&ం`9డJ.
వ(eగతంBా ష
  ఫ అOPక అనుభ ాలS సంత"#ంచు కSO9 డJ. సO9తన మ9లను, Zప} వ Uా"[లను లYత^Bా
అనుభZం`9డJ. ఇపడJ మనవ ZలSవలలY మ3qB# ేలSత^O9 డJ.
ష
  ఫ `ె ను ాింగ లY $%L %ంబరA 30, 2007న ఒక మసభలY కoVాను. ఆయన రచన అనువ?ం
ెలSగ3లY పmచు"#ంచ,9q, Vా$ీe య ప"#లO9 ందmం పన అనుమl "ాను. ఆయన అంB[క"#ం Zవ"ాలకS తన
పmచురణకరe కS "ాయమO9 డJ. అల "ాయBా ఎలంట& డబ3 ,-మం; ల|కSం,9 b`9WరA. నూ(యz టnౖ బ7 $%ల}
పసe ాq అల అనుమl bవrడం అరAైన అవాశం.
ష
  ఫ  రచన `9ల PగంBా పరABడJత^ం?. అంత PగంBా ఆలYంప`ేసe ుం?. గ1డJకటwకUbన
మ1ఢనమ\ాలను వ?oంచ,9q, మనుష^o ఉతe మ ZలSవల నడJచుకSOPటటw
} `ేయ,9q  డMడJత^ం?. అందు
b అను ాదం తలL%ట Eను.
Qqగళ¡ మల (O9 Eర() ప¤
¥ ఫలS చూ సల o`9WరA.
Vా$ీe య ప"#లO9 ందmం `ేసe ున కృిలY EగంBా b పసe ాq సమ"#MసుeO9 ం.
-- ఎ. ఇన య(.
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అ~9(యం – 1

$+rచ§Bా బmతకగలBాo
O9కS 9ఏళ¡ వయసు. "#ంతలS ´డJత½ బ,- Q¾¿¡ ా,-q. మ టÀచ ఆదరంBా పలక"#ం`ే?. ా}7 లY UాÁాలS
ఆకరÂణÃయంBా `ెL+M?. బ] ´ట? ాదు. అపడపడూ బయటకS tసు¾¿¡?. Uలం గటw
} , `ెరAవలS, కం`ెలS, UదలS,
 టలS lLిM, ఎOÄ సంగత^లS `ెL+M?. qకzరA}
PసుకSq UదలY} lరAగ3త^ంట, ఒzా"# మ3ళ¶¡ B[రAకSUb, రకe ం
ా"?. QంటOP మ టÀచరA ఏ 2 ఆకSలS $ి పసరA Lిం,- Qౖద(ం `ే$+?. పÅల గ1ళ¶¡ చూLి ాట&q గ3"#ం Zవ"#ం
`ెL+M?. త½గలS పటwవడం గమ\త^
e Bా ఉం,ే?.
అందు మ టÀచ అంట మకS ఇష ం. ఆgh పMడడం, ´ట డం OPను చూడల|దు. ´ందరA టÀచరA} బEే ారనుం,-.
ఇంగ} ం; లY ఒక BామంలY సూzలS మ?. ,9 మ1 ªqL+రA. మ టÀచ కS Lిల}లS ల|రA. L%ంపడJ కSకz ఉం,ే?.
మమ\o ఇంట& Lిo `9}ట} w L%ట ?. ఆgh L+రA » ాÆ.
పmకృl దృVా(లను చూLి వ"#Çసe ున పడJ మ టÀచ సుq తంBా ేవ,-q పm PశL%ట ?. పచWq L%ౖర}కS `ెట}కS
ేవడJ ారణం అOP?. Lిల}ల మనసుL%ౖ ైవ భe అల జÈLిMం`ే?. 9 ఏళ¡ వయసులY టÀచ `ెLిMంే ద
P ం.
సూర(రణ9ల పmÊజనం, }":Ëి*, ºటÌ $ింథ$ి7 Zషయం ెoయదు క9. పచWదO9q అZ ారణ9లq టÀచ
`ెపMల|దు.
పml ":Í ా}7 లY న ప"[¸ L%ట  ారA. అ? బౖ®* గ3"#ం. ఒ´zకz పmకరణ నుం,- ఏో ఒక Zషయq bW
చదవమOP ారA. అందులY పmశ oW, "ాయమOP ారA. బౖ®* Î¥సeవలకS పZతm గంథం. 9qq చ?Zంచ,9q ా}సులY
ఆకరÂణÃయ పదÏ త^లS పmÊB#ం`ే ారA. OPను ఆZధంBా బౖ®* ÅణÇ ంBా చ? ాను. ప"[¸లY} ఎపడూ ఫసు వ`ేW ా,-q.
కgÐణ9 సహజ సంేలS "ావడం ÑదలÒౖం?. పmకృlలY పరAగ3లను, ³
 Óటాలను bతర పÅలS lOPటటw
} ఎందుకS
ేవడJ సృిం`9డJ? మన కళ¡కS అనుకÔలంBా పmకృl ఏరM,-ం9? పmకృl అనుకÔలంBా కళ¶¡ ఏరMడడgÐ స"Îన?.
OPను L%"#B´ª¼ Z9("#Õ వ`ేW సంేలS వ`9Wb. Lిల} ా,-q ాబట& అరమ"#కలS ల|కSం,9 అ,-B ా,-q. అq ట&
ేవ,ే సృిం`9డO9 రAక9. అbే ఆయను సుelంచడం ేq ? UాmరÕన `ే$+e ఫo9లS "ావడం ల|దు క9? అంట
UాmరÕన qరరÕకgÐ క9 ?
»స7 Óస
 e ు ఒక వ(e గ3,-Öతనం UBKటEడ, అందువలన ఆయన మమ ెలSసుeందంటEరA. అసలS గ3,-Ö తనgÐ
ల|కSం,9 `ే×చుWక9. ఎందుకS `ేయల|దు. $%4 ైవ దృిలY EగgÐ క9. అటwవంటపడJ 9qపట} జగ3ప ేq ?
ఇల సంేలS L%"#B#Uయb.
మ సూzలS C; మస రA అంద"#`ే9 ":Í UాmరÕనలS `ేbం`ే ాడJ. ా ఆయన పరAØాbతం – మ":
పరAష^,- సంపరzం `ే$+ ాడJ. అ? బౖ®* పmారం తప క9.
మ బ,-లY మమ\o ´ట&, lట& బౖ®* నూ"#Uయల|దు. ఆకరÂణÃయంBా `ెUాMరA. ఆ వయసులY `ె®ే
మనసుకS హతe కSU9b క9. ా `9ల `Ùట} అల జరగడం ల|దు. qరంధంBా మత బడJలలY తmంసలS L%ట &
OP"#MసుeO9 రA.
ఎవ"ÎO9 సంేహం Qoబ3Wే, పm $+e మ C,9\స  జÚగతeBా సమ~9నం `ెL+M ాడJ. ఏమq ? NపడJ
ెoయదు. NకS దగ ర ాళ¶¡ చqUే మతం వ¤రట కoB#సe ుం?. అ? `9ల Ûగ3Uాకరghiన సంఘటన అqLింం?.
ఆయన దగ ర అనల|కUయను.
Î¥సeవ మతంలY థo4 Vాఖ శeవంతghiన?. అందులY ప¤జÚరAలS L%ం,-} `ేసుకÔడదు. గ3,-లY UాmరÕO9
సమయంలY  డMడ,9q న Lిల}o L%ట  ారA. ప¤జÚరAలS ా"#q తమ $%4 "#కలS tరAWవ,9q ాడJకSOP
ారA. ఈ Zషయం ెo$ిO9 ా"# Vాఖ~?పl UÝ ఏN `ేయడం ల|దు. మతం L+"#ట జ"#B ఈ పరAØాb9q
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తo} దండJmలS ?గ³ంగ3 కSంటwO9 రA. మ9q OPను `ెL+M ఆపణలలY $%4 పట} ా"# ~ోరణ ఒకట&. మనవ,-q గ3"#ం
మతం `ెL+M? వలం గ3,-Ö నమ\ాల మయమq అలB పmకృl గ3"#ం కÔ,9. ఇల అభ(ంత"ాలS ెoL+ ారA `9లమం?
ఉంటwO9 రA.
పసe ాలను మనుష^ల| "ాాeరA. ాట&లY ´q ట&q చకzBా అలంక"#ం, బౖం; `ే$ి, ైవం ఇWన పZతm
మ1లగంథం అq న³\ాeరA. L%ౖBా మనుష^లందరÞ UాUాత^\ల, ా"#q ¸³ంచ,9q UాmరÕనలS `ేయలంటEరA. ఇ?
ేవq సృి అవమనకరం. అం9 ేవ,ే సృి$+e, Uాపం ఎకzడనుం,- వWం? ? ా ాలq ేవ,ే UాUాత^\లను
సృిం`9,9 ? ఇ? Zడూ
Ö రంBా  సుeం?.
ఒక సÕ లq పZతmం అనడం ఎంత సబబ3 ? పmపంచంలY అq
సÕ ల టEbం పZతmం అq మ3దm Pయడం ఏ³ ఆలYచన ?

సÕ లలS ైవ సృి అbే, అందులY ఒ´zకz

మనుష^ల| మం?"ాలS కడ9రA. గ3హలY} `ెకSz9రA. ZగలS `ేe ారA.
9రAణం ?

ాట& సం ´టE}డటం, చంపవడం ఎంత

మ"Kక ´తe ~ోరణ పmబలSత^న ?. పZతm గంx9లS, మత ZVాrాలS, నమ\ాలS, కత^వలS, ఆ`9"ాలS, Vా$ీe యం
అq`ెLిM సమ"#Õంచు,9q $%4 ను చూపత^O9 రA. ఇ? అపా(q ప"ాాష .
ZZధ Uాmం9లలY మనుష^లS ఎకz,-కకzడ Uాmßన ాలం నుం,ే ేవళ¡ను ఊం, సృిం`9రA. ాట& రకరాల
రÞపకలMన `ేVారA. మనవడJ సృికరe . అ? మరUb, తనను 9ను 9కటw L%ట wవడం, వలం మ1ఢనమ\కం
వలనOP.
మతం ఊరట కoB#సe ుందq బEధలY వన పడJ, చqUbనపడJ అ? ఉపక"#సe ుందq `ెబ39రA. అసలS త
బదులS, Uా}$ిబ] త `ేయడం వంట&ే ఇ?. చzర మతmలS ఇW ఇే మందు అనుమంట, 99zoకంBా ా$+ప
భmమప,ొచుW. ాq తరA ాత 9q పmÊజనం ల|దq ెo$ిUత^ం?. మతం కÔ,9 అంే.
మతం `ెL+M? సత(ం ాదq ెలSసూ
e OP ఉంటwం?. మ1లగంx9లS స"#ాదq అరÕం అవత½OP ఉంటwం?. అOPక
అసంబదÏ ZషయలS, పరసMర ZరAదÏ ZషయలÔ బయటపడJత½OP వంటEb. ఒక మ9q మ"Kక మతం ఖం,-సe ూOP
ఉంటwం?. మ1లగంథం పmమణం ాదq మ": మ1ల గంథం వసుeం?. అbO9 మ1రáంBా అట&L%ట w కSంటEరA.
ఒక"# మం?"ాలS మ"KకరA ధrంసం `ేయడం చూసుeO9 ం క9. ఇ? మ1ఢనమ\ాల ార(కలపం.
మనుష^o మనుష^లSBా బmతకయకSం,9 మ9లS ßoW Zషప¤"#తం `ేసe ుO9 b. ఆట సÕ లల దగ ర
´టE}టలS L%డJత^O9 b. మతం L+"ట
# జరగq 9రAణం ల|దు. మ9q మqిq 9కటw L%డJత^O9 రA.
అలంట&

మనం కలలS కంటEం. ఊహలY} ేoయడ9ం. మ9లS సృింన

భmమలY}

మనq

బతకమంటwO9 b.

భmమలY} సrర ం, నరకం ఉO9 b.
మzâ మ9q Zమ"#jం`9డJ. మతం కoMంన భmమo
పmపంచంలY మరAMలS, `ేరAMలS `ేసుకSంటã U ాలO9 డJ.

మర Uమ\O9 డJ.

9q బదులS

ాసe వ

మ1ఢ నమ\ాలS మqిq ఏాÕbÎO9 ?గజÚరWగలవ. ప¤రrం నుం,° bే ప"#$Õ ిl. అజäటn4 జÚl ారA మqి
å9t $ి చూ$+e ాq సూ":(దయం జరగదq అనుకSOP ారA. ేవడJ ఒకz,ే అOP ారA ఆ"ా~?ం, Ñర ZqLించకUే
ేవడJ పట&ంచుడను కSంటwO9 రA. ఈ నమ\కం చుటã
 ఎOÄ ఆ`9"ాలÔ, ÑకSzబడJలS వ`9Wb.
పmకృl æంద"ా(q ఆనం?ంచ,9q మతం అకzరల|దు. కళలS, సంB[తం, 9mలS,
q³తe ం ల|దు. UాడJ ,9q ఆడJ,9q సహారం ా ాo. మతం ాదు.

ఆాr?ంచ,9q ైవం

మతంలY, ైవంలY, సrర , నరాలలY నమ\కం ఉన ారA తపలS `ేసe ుO9 రA. అZl UాలMడJత^O9 రA.
¯రంBా చంపకSంటwO9 రA. మతం ల|q ారA, ైవంలY నమ\కం ల|q ారA ఎకSzవ OP"ాలS, UాUాలS `ేసe ుO9 రన,9q
ఎలంట& ఆ~9"ాలÔ ల|వ. మనవత, సహారం మ3ఖ(ం.
6 - ేవడంట ఇదన మట

+çయ టE* ాè, ిల}, ,9Z$ీz, జÚ"#é ఇoయÆ వంట&
`ెUాMరA. ా"# ాత(ం మనవo ఆకటw కSంటwన ?.

ా"#రచనలలY OQౖlక ZషయలS ఎం Zడమర

ZజÚêన Vాసe ం పmకృl Uరo Zపత½ QలSగ3 పmస"#ంపజసe ున ?. హబ3* టnozప 9r"ా అదుµత దృVా(o
చూపత^న ?. మ1లగంx9ల సrర , నరక తపడJ వరÇ నలకS $%ౖ లY ఆాzరం ల|దు.
అëUాmయ ì9లS వWనపడJ $%ౖంట&స ులS చంపరA. ేrించురA. చ"#WంచుకSంటEరA. ెoయక Uే, ఆB#
అOPrిం, ెలSసుకSOP పmయత ం `ేe ారA.
,9"#r ప"#ణ9మ tరA ెను o ZLిM చూUాడJ. » ాణ3వల రహస( సం9లను $%ౖంట&7 4
 కనుBKq
పmపం`9q చూUాడJ. అంత"#¸ రహా(లను åే?ంచడంలY  tవm కృి`ేVాడJ. ెలSసుకSంటã Uవడం qత(కృత(ం.
ఇ? అనంతం. మ9లS `ెL+M అంతం అరÕల|q?.
మత ZVాrాలS హÁాత^
e Bా అదృశ(ం ావ. ెలSసుకSంటã Uత½ంట అZ సడoU9b. ఎOÄ
íలగవ. ఈలYBా మ9o , మత గంx9o త^,-L%ట Eలq Bా మనవ îత^ ాదులS రరA.

ఏళ¡కSBా

మనుష^o $+rచ§Bా వండq ాro. ఎవ"# మO9న
ారA మనుగడ ాB#ం`9o. అందరÞ O9 మతgÐ
$ీrక"#ం`9లంటOP కSzలS, అన"ాÕలS, అVాంl, ంస వసుeన ?. {టq టÀÓ మతం మ1లం. పml రంBాq మతం
Zషప¤"#తం `ేసe ున ?.
-----
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అ~9(యం – 2

మతమన ?
మరణ)మం అbే
త½రAM ేVాలలY బïంబEb నగరం ఆణమ3త(ం వంట&?. ®mట&ð

చూడమ3చWటBా వంటwం?. ఎం

ా"# కట ,9లS, ñò ఒడJÖన ªUాల ాంlలY

QౖZధ(ంగల పట ణం. ªq యBాలS ాల\ రీÖ చకzBా ZLిM చూUాడJ. (? మ1

ల7 $%ౖ, N"ాO9య $ిqమలలYనూ b నగర æEగ(ం గమqంచవచుW. Eరతేశం Z,-UbనపడJ ఎంద":

శరణ9రAÏలకS బïంబEb ఆశయ³Wం?. ాంసzృlక సహ»వనం కqLిం`ే నగరమ?. ఇ"ా నుం,- వWన Uా"[jలS
అకzడ $ిÕరప,9ÖరA.

అలంట& బïంబEb నగ"ాq L+రA మ"#W మ3ంబEb అO9 రA. మత å9ందస బE* x9క" వలం మహ"ాష^/ల

గ39e~?పత(ం ఉం,9లంటã, గ1ం,9ల $%ౖrర Zరం `ేbసుeO9 డJ.

ాల\ రీÖ అకz,- ా,ే. మ3$ి} ంBాOP L%"#B# ´"ా చ? ాడJ. శటEq4 వ"7 L+"#ట పసe కం "ాVాడJ. అందులY

ేవడJ `ెLిMన PBాక, $%ౖ9 `ెLిMనZ కÔ,9 పmవకe తలవq తలంపBా $ీrక"#ంనటw
} పme ాZం`9డJ. మ3$ి} ం అల "ాయడం
ోmహం అ, మరణ ¸ Z~?ం`9ల అO9 రA. అ×త^ల} ఖÈ³ రీÖ q చంLిన
వ"7 అను ాదకSలను $%ౖతం ం$ిం, ఒక"#

ా"# Uా"# ికం ఇాeనO9 డJ. శటEq4

చంL+VారA. O9"rలY పసe కం పmచురణకరe ను ాoW, మంచులY ప,ే$ి

UయరA. అతడJ బmlాడJ. q"ాయ3ధు,ైన ఒక రచbతను ేVా~?OPత చంపమq ఆేVాoవrడం ఇా}ం మతం వల} OP.

థo4 మ9~?పత^లS, య1దు ప":త^లS $%ౖతం ాల\ రీÖ కØాలS ´q ెచుW కSO9 డనడం Zడూ
Ö రం. ేవ,ొకz,ే
అq నgÐ\ ా"# $ిÏ 9ం9q రీÖ ెబ tVాడJ.

ాల\ రీÖq అgh"#ా అధ(ÅడJ ®* }ంట ఆrqం`9రA. అపడJ ాింగ లY O9 ఇంటÌ} రీÖ ఉO9 డJ. ఇంట&
చుటã
 ాపల L%ట EరA. బEBాOP వం?. ాq ఆయన Qó¡Ubన తరA ాత ాపల ఖరAWలS నను L%ట wమO9 రA. O9
bంటÌ} ఉన ందుకS O9కS ఉతe ":తe "ా బ?"#ంప ºను} వ`9Wb.
వరకS ®mట&ð పmభ3తrం ాల\ రీÖ ర¸ణ bWం?. అ? కÔ,9 మ1రáతrమq తపపటEరA. ఇదం9 ేవ,L+"#ట మతం L+"#ట జరAగ3త^న తంత^.

మద xె"
 ా
1996లY ఐర} ం; లY Z,9కSల Z ాదం తలÒleం?. ":మ ాథoకSzలS స$+³"ా Z,9కSలS అంB[క"#ంచ"ాదO9 రA.
సంసzరణ ా ాo, Z,9కSలS ఒప ాలq Umట$%ంటw
}
అO9 రA. ఉభయ3లÔ Î¥సeవల| ాq రాలం పరసMరం
చంపకSO9 రA. ఎత^
e ó¡ 9 L%ట EరA. ఐర} ం; లY Z,9కSల చటEq సవ"#ంచ,9q "ాజÚ(ంగ సవరణ `ేయo.
అందుకSBాను ఓటwకS L%ట EరA.
అపడJ కలక9e నుం,- థo4 మతసుe"ాలS హcటEహcట&న ఐర} ండJ `ేరAకSన ?. Z,9కSలకS వ(l"కంBా ఓటw
Pయమq పm`9రం `ే$ిం?. భరe తq O9, 9BKW `9వ·?O9, ఎq తm ంసలS L%ట &O9 Eర( ప,- ఉం,9లన మట.
Z·చన రగ1డదు. Z,9కSలS అడగకÔడదు. ఇª థoకSzల ~ోరణ.
ఎట లకS సrలM సంఖ( "ాజÚ(ంగ సవరణ OQB #ం?. Umట$%ంటw
} "#నటw
} "ాజÚ(ంగ సవరణ జ"#B#ం?. మతం L+"#ట
మద xె"ా Uాతm అలంట&?.
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ఐర} ం; లY Umట$%ంÆ, ాథoకSzల మధ( ZేrØాలS ఎంతBా L%"#BాÊ చూడం,-. ఒకా"# బ* ºా7 నగర {~?లY
ఎదు"Îన వ(eq ఒకతను వ ాథo4. ా, Umట$%ంÆ. ా అq అ,-గడట. అతడJ OPను O9$ిe కS,-q అO9 డట. అందుకS, అ?
స" Umటస ంÆ O9$ిe కSడ ా? థo4 O9$ిe కSడ ా? అq అతను "ట &ం`9రట.
మనవల మధ( ేrØాo L%ం UించడంలY మతం Uాతm అలంట&?.
Z,9కSలS రడం Uాపం అన మద xె"ా, ఇంగ} ం; య3వ"ాణ డయO9 Zషయం వ`ేWస"# "ండJ O9లzల
~ోరణ పmద"#jంం?. భరe నుం,- Z,-Uే ఆgh »Zతం బEగ3పడJ త^ందన ?.
ఐర} ం; లY థoకSzలS, Umట$%ంÆ లS ఒక"#q ఒకరA అంట"ాq ారABా Qo PసుకSO9 రA. సూzళ¶¡, గ3డJలS,
{ధులS PరA ప"# అకzడ కÔ,9 అంట"ాqతO9q Uాట&ం`9రA. బడJలY} Lిల}లకS Zషప¤"#త UాÁాలS `ెLిM, అవతo ా"#L%ౖ
ేrØాq నూ"#UVారA.

స9¼ంహc$+
ఇ"ా4 "ాజ~9q బEBా¼F సంసzృlÓ, చ"#తక
m Ô L+"Kం?న పట ణం. B[క
 Sల, ":మనుల రచనలలYq ZజÚêనం అనువ?ం
య1":Ý.కS అందజ$ిన ఖ(l అకz,- ా"# దకSzత^ం?. Î¥సeవమతం అజÚêన మ9ంధారంలY ´టw³టEడJ త^న పడJ,
మ3$ి} ంలS ఎం ా9(q , క¾ సంపదను B[క
 Sల నుం,- ెW అం?ం`9రA. బEBా¼F గంx9లయలS సుపm$ిదÏghiనZ.
అకz,- లMలS qపణ3లS. ఖöºా UషణలY అలంట& కృి `ేయగoBారA. అbే మధ( మధ(లY ´ందరA UాలకSలS
Zధrంసక చర(లకS UాలMడJత½OP UయరA. Î¥సeవలS íలSత ెoZ తకSzవBా B[కSల నుం,- మ3$ి} ంలS అం?ంన ాట&q
O9శనం `ేVారA. తరA ాత Bాq ాట& ZలSవ ెo$ి "ాల|దు. బEBా¼F లY ZZధ సంసzృత^లS Zల$ిల}Bా బEo¼ య, $ి "#య
Î¥సeవ ZషయలS గమO9ర÷ం. య1దుల సంపద $%ౖతం బEBా¼F నగరం అట&L%ట &ం?. జరÞసల|ంలY వన ంతమం? య1దులS
బEBా¼F లYనూ ఉం,ే ారA.
అలంట& `Ùట స9¼ం హc$+ UాలకSడJBా "ాజÚ(q వ`9WడJ. ´ందరA EmంlవంతంBా అత,- Uాలనను $%కS(ల
అO9 రA. బEø Uా"[ O9యకSడJBా స9¼ం L%తeనం `ేపటEడJ. ఆ Uా"[q ghiఖ* అOP Î¥సeవడJ ాÕLిం`9డJ. íలSత అంద"#Ó
Uా"[లY ాÕనం వం,ే?. ´?¼మం? య1దులS $%ౖతం ల|కUల|దు.
స9¼ం సు మ3$ి} ం, ఇ"ా4 లY సు లS, ియలS, ఖరA¼లS వO9 రA. స9¼ం "ాజÚ(q `ేపట&, అలM సంఖ(క
సు లL%ౖ L%తeనం `ేVాడJ. తన జం,9L%ౖ అల}) అక అq PVాడJ.
ఇ"ా లY ియల "ాజ(ం వం?. ారA స9¼ంను ోm అO9 రA. స9¼ం ఒకపకzన మ3ల}ల సమ Pశం ఏరMర
పZతm య39Ïల గ3"#ం చ"#Wం`9డJ. ఆËిmాలYq సు,9 లYq 9రAణ హ9(ాండ జ"#Lిన పmభ3తrం సంబం~9లS
L%ట w´O9 డJ. ఖురA¼లను qరంతరం వ¤చత VాడJ. ా"#L%ౖ రాయqక మరణ9య3~9లS పmÊB#ం`9డJ. ´ందరA
మ3$ి} ంలS `ె,-Uయరq మ3దm P$ి బలవంతంBా పm ాసం పంLిం`9డJ. ఇా}ంL%ౖ నమ\ాలS ల|q ా"#q చంLిం`9డJ. అq
య39Ïల కÔడo అంటã ఒక L%ద¼ మ$ీదు q"#\ం`9డJ. తన రకe ం ´"ా "ాbం`9నO9 డJ. UరAగ3 "ాజ(ghiన ఇ"ా L%ౖ
9,- `ేVాడJ.
35 సంవత"ాలUాటw స9¼ం UాలనలY ఇ"ా ఖురA¼లS, ియలS నరకం అనుభZం`9రA. స9¼ంను కÔల
ో$ినపడJ బE~?త మ3$ి} ంలS వ¤Lి"# LీలSWకSO9 రA.
అందరÞ మ3$ి} ంల|. ´"ా ను పZతmంBా EZం`ే ా". అల}ను ేవడOP ా". అbO9 మతం L+"#ట స9¼ం bదం9
`ేVాడJ. ఆ త"ాrత మ3$ి} ంలలY tవm ాదులS ఆ* ఖù9ల L+"#ట మరణాండ జ"#UారA. ఇ"ా4 లY మ3సుగ3లS ధ"#ంచq
$ీe లq చంUారA. జర oసులను, టÀచర} ను హతమ"ాWరA. 2 Vాతం Î¥సeవలSండBా ా"# చ"[WలలY బEంబ3లS L+లWరA.
ా"ాb అgÐ\ ా"#q చంUారA. OPUాö ందువo చంLి, {,-ÊలలY చూUారA. L%ౖBా ఈ చర(లకS మ3$ి} ం దరతrం అq
L+రAL%ట EరA. స9¼ం ాలంలY ియల ఊ"B#ంపలS అనుమlంచ ల|దు. అతq అనంతరం ియలS ఊ"B#ంపలS
జరAపకSంట బEంబ3లS L+లWరA. ియల మ$ీదుo L+లWరA. కరల, నజú సÕ లలకS వ`ేW యtmకSలL%ౖ 9,- జ"#UారA.
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ియలS పZతm మ"ాన పయqంచడం ల|దq, కనుక ా"#q హతమరWడం సబబì అO9 రA. ియలS ® ల,ె
ను శరణ3జÈ`9WలOP ఎత^
e గడ ఇల `ేVారA. ాq ియలS ఎదురA l"#BారA. ా"# O9యకSడJ అÊత^ల} $ిe ా
LిలSపqWO9 L%డ`ెZన L%ట EరA. ఆ9\హcl ద¾లS ఏరMర సు లను హతమ"ాWరA. మ3సుగ3 ల|q ా"#q {రÞ
చంUారA. UరAగ3 "ాజ(ం ఇ"ా {"# మద¼ త^ పoం?. వ"ాÇంతర Z ాలS ల|కSం,9 Uయb. ఇా}ం L+"#ట సంకSత
~ోరణ పmబoంపజVారA.
ఇ"ా4 లY bదం9 మతం L+"#ట జ"#B#న, జరAగ3త^న మరణాండ. మతం అq రంBాలను అకzడ Zషప¤"#తం
`ే$ిం?. ప":త వ"ాలS మనవతrం సం qన?ం`9రA. అ? L+లవghiన LిలSపBాOP qoUbం?.

య1దులS - మ3$ి} ంలS
ñరAÆ నగరం త½రAM ేVాలలY Uా"#7 వంట&?. అలంట& సుందర ఉ9(నవనంలY మ9లS Zషం చల}b. చట
పmారం ñరAÆ అధ(ÅడJ Î¥సeవడJ. Uార} ghంÆ $ీMక మ3$ి} ం. ియలS, ఖురA¼లకS Uాm~9న(త ల|దు. Î¥సeవ Uా"[ థo4
tవm ాదుల `ేత^లY} వం,ే?. ట} O9యక9rన 1936లY ఒoంLి4 ఆటలS జ"#Bాb. అందులY Uాలûన థo4 tవm ా?
L%":గమ* ట} ను ghచుWకSO9 డJ. 1982లY పm ాస ®"ాలలYవన Uాల$ీe O9 ా"#q మ1కSమ\,-Bా మటwL%టÖ EరA.
అల `ేయమq జనర* %"ా ఆరÖ "#`9WడJ. మ3$ి} ంలకS వ(l"కంBా ºా$ిస ులS, Î¥సeవలS కSమ\కzయ(రA. లÒబO9 లY
ఇజÚmb* `üచుWక UbనపడJ, హ> బ3ల} Uా"[ పటw´Wం?. ేవ,- Uా"[ అంటã, ియలను కÔడగటwకSO9 రA.
ఇ"ా O9యకతrంలY పq `ేVారA. ఒక కమపదÏ lలY లÒబO9 లY మనుష^o ఎత^
e కUయరA. ఆత\హcl ద¾లS
తలÒe 9b.
UాmరÕO9 సమ PVాల అనంతరం, పmత(రAÕలను తల న"# ప,ేసe ుం,ే ారA. ఇదం9 మతం L+"#ట జ"#B#ం?.
Óస
 e ు పటEడన బత}ంను మ3$ి} ంల నుం,- $ీrక"#ం`9రA.
Î¥సeవలS అపడJ య1దు మ3Áాలను, బౖజÚంటnౖ Î¥సeవలను చంUారA. జరÞసల|ం {ధులY} మరణాండ జ"#UారA.
బత}ంలY ఇజÚmయ* $%ౖqా~?ారAలS కరÞýþ Z~?సe ూ, ంస ాB#ం`9రA.
బౖ®* Uాత qబంధనలY `ెUాMరంటã, Q7 బEం4 లY వం,ే హకSz తమేనq య1దులS ా?సe ుO9 రA. మ": Qౖప
హమ7 మ3$ి} ంలS వW, యవత^
e Uాల$ీe  తమేనq అంటwO9 రA. బత}ంలY Î¥సeవలS bబందులకS గ3రయ(రA.
ా"#L%ౖ Ûటw పను Z~?e ామO9 రA. ఇా}ం చటEq లYబ,- బmతాలO9 రA. ఉో(గం `ే$+ $ీe లS ఎవరÞ పరAష^ల
కర`9లనం `ేయ"ాదO9 రA. Uాల$ీe O9లY ారA} Ql, మ3సుగ3 ల|q $ీe లను పటwకSO9 రA.
ఇజÚmయ*–Uాల$ీe O9 Uాmంతమం9 మ9లS భతం ´నాB#సe ు O9 b. అణ3 య3దÏ ం `ే$+ ాÕbలY
Uత^O9 రA. ఇదం9 మ9ల పణ(gÐ.

బ* B;

య3గా}Zయ "ాజ~9qBా బ* B;
 బహcళ జÚత^ల ³తం. అకzడ సO9తన Î¥సeవలS, థoకSzలS ఉO9 రA.
ఒకపడJ O9»లS ఆ~?పత(ం వంన Uాmంతం. ాట&క UÝ L%తeనం ాB#ం?. O9ట& ట} Uాల$ీ పmారం అకz,య1దుo మటwL%ట EరA. బలవంతంBా మత మ"#MడJలS `ేbం`9రA. సO9తన Î¥సeవo చంL+VారA. ´ంద"#q
త"#gÐVారA. ారA పన"ా ాస ®"ాలలY తల 9చువల$ి వWం?.
1992 నుం,° అటw థoకSzలS, bటw సO9తన Î¥సeవలS కల$ి మ3$ి} ంలను త^,- L%టాBారA.
కమ1(qసు O9యకSడJ ³లYZ4 కనుసన లలY b మతపరghiన త^,- Pత ార(కమం న,-ం?.

మ»

ా"#ÊBా నగరం మ3$ి} ంల ఆ~?క(తలY ఉండBా 9qq చుటwమ3ట& బEంబ3ల వరÂం కS"#Lిం`9రA. బ]$ి య Cé
B:ZO9 Uాmం9లలY b త^,- Pత ాB#ం`9రA. B[4
 , రØా(ల నుం,- వWన మత మ3ÁాలS ఈ హ9(ాండలY UాలûO9 b.
ªq ప":త^ల ª QనలS వO9 b. ఎలBÎO9, $%"#యలY బ]$ి యను కలUాలOP ఉే¼శం bల `ేVారA. `9"#తక
m
పmేVాలS ధrంసం `ేVారA. ఆటÌమ O9గ"#కత కqLించ"ాదO9 రA. ాలSMల Zరమణ తరA ాత b పనులS `ేVారA.
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య3OQz గ3"#eంన పmపంచ సంపద అbన వంెనలS కÔలBKటEరA. ఇదం9 మతం L+"#ట Î¥సeవలS `ే$ిన పOP. బయట
పmపం`9q `ెపM,9q ఇదం9 మత య3దÏ ం అO9 రA. మ3$ి} ంల U"ాటం జ"#B#న హ9(ాండకS ఆ మట ా,ే ారA
ాదు. ఈ Zషయం ా ాలq 9L%ట EరA. సO9తన Î¥సeవలS బE(,°éలS ధ"#ం Zధrంసాండ జ"#UారA. ఎంత$+ప¤
´bియ స"#య అOP జÚత^ల సలలS అq మ3సుగ3 కUాMరA తపM, Î¥సeవల మధ(, మత కలహం అq "ాయOP ల|దు.
ఇ? ా ాలq `ే$ిన పOP.

9oబను
}
ఆ qాe లY ´O9 ళ¶¡ "ాజ(ం `ే$ిన 9oబను} ియలను వ¤చత ారA. ఇ? సంచల|క ఇ"ా య39Ïq
తలప,-ం?. 9oబను} బదÏ ఖం,9లను ధrంసం `ేVారA. ఆ qాe లY ëన సంసzృl తమకS అవమనకరంBా 9oబను},
అ* ఖb9లS తలUVాb.
అgh"#ాలYq నూ(యz నగరంలY జంట భవO9లL%ౖ మ3$ి} ం tవm మత å9ందసులS బEంబ3ల 9,- `ేVారA. అొక
ాహస చర(Bా ఇా}ం లYకం ఆrqంం?. మత ZVాrసం మ3?"#ే ఏ ాÕbÎO9 U9రA. ారA ఆ ZషయంలY తe ?Ï
గల ా"!
జంట భవO9లL%ౖ మ3$ి} ంల 9,-L%ౖ అgh"#ాలY Î¥సeవ å9ందస O9యకSలS సMం?ంన tరA గమO9ర÷ం. UాÆ "ాబ
స, జ"[ Uా* Q* అOP Î¥సeవ O9యకSలS అgh"#ాలY గరµాmవం అంB[క"#ంచడం, పరAష^ల పరAష^లS సం]B#ంచడం
వలన Uాపం L%"#B#ందO9 రA. ªq ¸ ప,-ందO9 రA. ®* Bాహం అOP మ": Î¥సeవ å9ందసుడJ అలB మటE},9డJ.
అgh"#ా "ాజÚ(ంగంలY పmథమ సవరణ `ే$ిన అధ(ÅడJ జ మ,-స, మ9q BరZం`ే చటEq
తృణÃక"#ం`9డJ. పmభ3తr ఉో(BాలకS మతపరghiన ప"[¸ కÔడదO9 డJ. ప":త^o పmభ3తrం qయ³ంచ "ాదO9 డJ.
Uార} ghంటwలY, $%ౖన(ంలY కÔ,9 మత qయమాలSండ "ాదO9 డJ. చట సభలకS ప":త^o L%టడం "ాజÚ(ంగ
ZరAదÏ మO9 డJ. ఇపడJ అgh"#ా అల నడవడం ల|దు. చ"#W O9యకSలS మ3$ి} ం ఇమ ల వలÒ మటE}డJత^O9 రA.
జO9 q మ9లS "చWBKడJత^O9 b. ఇ? పmపంచ ా(పe ంBా ాగ3త^న ?. లంకలY Î¥సeవలS ా"ాb
9గ,9q మ3$ి} ంలS, బదుÏలS తపపడJత^O9 రA. య1దుల సంసzృlq మ3$ి} ంలS Qz"#e ారA. Î¥సeవ Lిల}ల రాeq
య1దులS రAకSంటEరA.
పరసMరం మత ZేrØాలS 9రాÕb `ేరA´q మనవo నల Pసe ుO9 b. నమ\కం ల|q ా"# »Z9లY}నూ
మ9లS జäక(ం `ేసుకSంటwO9 b. మత సహ»వనం ా"# ఇష ం ల|దు. మ9ల పరలYక ZషయలS `ెLిM, సrర
నరాలS వ"#Çం, మనవo ఆకటw కSంటwO9 b. అకz,ే కSz వసుeం?. మతం b`ేW NలS, పmగలµలS
ఎపMట&కపడJ మరAత½ ఉంటEb. మనవలS సృింన మ9లS ా"#L%ౖ ఎz ాr"[ `ేసe ుO9 b. $%ౖ ను
వ(l"సe ుO9 b.
-----
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ైవసృిలY పం?ల|9 ?
అq మ9లS తమ ా"#L%ౖ ఆం¸లS Z~?సe ుO9 b. ఏ? lన"ాో Vా$ిసe ుO9 b.
క ారంO9డJ తపMqస"#Bా `ేపలS lO9లq థoకSzలS లYగడ అOP ారA. ఒకపడJ B:మంసం lq B:హత( `ే$ిన
ందువలS, ఇపడJ ఆవలను ప¤సుeO9 రA. B:మంసం q+~?ంచమంటwO9 రA. య1":Ý లY ఆవలకS జబ3`ే$ి
చqUత^ంట, ాట& మంసం lన"ాదO9 రA. అలంట& దశలY Eరత పmభ3తrం B:వలను తన ేశం నుం,- య1":Ý కS
ఎగ3మl `ేe ానన ?. ఇం,-యలY B:వo చంప,9q ఆ ZధంBా అ"#కట వచుW ననుకSO9 రA. ఎలSకo , ³Óటాలను
$%ౖతం చంప"ాదq Pద అంా ాదులÒౖన జౖనులS త?తరAలS అంటwO9 రA. (దVావ9"ాలలY పం? కÔ,9 ఉన ? స")
Uాmßన ాలం నుం,° య1దులS పం?q అస(ంచుకSO9 రA. తపMqస"#Bా సుe `ేbంచు ా లన ట} పం?
మంాq q+~?ం`9రA. య1దుల పట} అq టEవ(l"కత కనబ"#`ే మ3$ి} ంలS b ZషయంలY మతmం ా"#q
అనుక"#ం`9రA. నమ\కం ల|q ారA, య1దులను పందులS, త^లSBా వ"#Çసe ూ మ3$ి} ం (మ3ఖ(ంBా సలËి7.లY)
పm`9రకSలS `ెబ3త^O9 రA. య1దులకS వ(l"కంBా ´"ా.లY (5.60 సు"ా) "ాVారA. పం? మంసం అభmghiనద,
త(ం`9ల "ాVారA. ఇా}ంలYకం యవత^
e పం? పట} bే ~ోరణ అవలం®సుeన ?.
సుపm$ిదÏ రచbత జÚ"#é ఆ"r* "ా$ిన యqమ* ºాంను ఇా}ం ేVాలS దగ రకS `ేరqవrడం ల|దు. ªq వలన ా"#
Z9(రAÕలS ఎం లYMత^O9 రA. ఆ పసe కంలY పం? Uాతm ఎంత qయంతృతrghiనో ఆ"r* చూUాడJ. ఈ పసe ాq
q+~?ంన అర ేVాల Z9(మంత^mలS అందులY చకzట& Zషయలను గంచల|కUయరA.
జÚ"#é ఆ"r* కS పం? అంట ఇష ం ల|దు. "Îత^Bా అతడJ పం? `ేత పq `ేbంచుల|కUయడJ. అంతట& పం
L%ంచుకSO9 డJ. పందులS తమలY 9మ3 tవmంBా UటE}డJకSంటEb. ´q ారA} తమ Lిల}ల| lంటEb. $+rచ§Bా
ఆడJq$+e Lిల}లS పం? Lిల}ల ఆడJ,9q మ3చWట పడ9రA. ాq మ3$ి} ం ఇమంలS, య1దు "ాబౖ ప":త^లS
అ,ొÖ సుeO9 రA క9.
మqిమంసం పం?మంసం వలÒ ఉంటwందట. అందు ాబ]లS నూ(B#లY ాoWన మqిq qటE"Îన పం?Bా
వ"#Çం`9రA.
P - ా9వరణంలY పం? మంసం జబ3 `ేసe ుంద సూ¸\»వలS వాeయ య1దులS అంటEరA. ఇే
,
`ేపలకS కÔ,9 `ెపMవచుW. ాq ాసe ాq ారA `ెL+M సూ¸\»వలS P,- ేVాలకంట చo ేVాలలYOP ఎకSzవ.

ాదన

పం?మంసం lనడం, జబ3 పడడం, చqUవడం య1దులS ాq ా"#లY కqLించదు.
Ñతe ం Nద పం? అంట ఒకరకghiన భయం ´ంద"#లY ా(Lింం?.
Î¥సeవలS తమ UాmరÕనలY Óసe ు మంాq , Óస
 e ురాeq $+Zసుeన టw
} EZం, $+ZాeరA. ఆ L+"#ట O9మమతmంBా
Qౖ 9గడం, B:ధుమ "Kటn lనడం, అే Óస
 e ు మంసం అనువడం ఉం?.
-----
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ఆ":గ(ంBా బతకqవrq మతం
UoÊ చుకzలS $ీrక"#$+e నపంసకSలవ9"ా? Z":చO9లS పడ9య? కలక9eలY మ3$ి} ంలS UoÊకS
వ(l"కంBా పm`9రం `ేVారA. అ? UాVాWత^(ల కSటm అq వదంత^లS ా(Lింప `ేVారA.
UoÊ చుకzలS "ండJ ప"ా(యలS Pయo. "ం,ో ప"ా(యం Pయబ]ే అలంట& సమస(లS ఎదురయ(b.
2001లY OPను కలక9eలY b ZషయలS సrయంBా గమqం`9ను. పWమ బంBా* లY అనుకSన పmారం
UoÊ చుకzలS PVారA. ాq ´q `Ùట} bలంట& కSzలS అడJÖ వ`9Wb. పmపంచంలY ఆ qాe, మ"#´q ´ండ
పmేVాలY} UoÊ సమస( bంా వం?. అకzడ మత మ1రáతrgÐ అ,ొÖ సుeన ?. ఉతe ర OQౖ»"#యలY UoÊ
bంచు³ంచు అ"#కట గoBారA.
అలంట& `Ùట కÔ,9 మ"#´q Uాmం9లలY UoÊ ³B#o వండటEq å9ందసుల| ారణం. UoÊకS వ(l"కంBా
ఏకంBా ఫ9rOP జÚ"[ `ేVారA.
అgh"#ా, ఐక("ాజ( స³l `ేత^లS కoLి, మ3$ి} ం మత ZVాrలకS వ(l"కంBా కSటmపO9 యO9 రA. మత
ZVాrసుo q"[rర(ం `ేయలను కSO9 రq పm`9రం `ేVారA. Lిల}లకS UoÊ చుకzలS Qయ(qయ( "ాదO9 రA. అంే,
UoÊ lరగబట &ం?. అ? OQౖ»"#య ప"#³తం ాల|దు. అకzడ నుం,- మాz Qó}న యlmకSలS UoÊను బEBా
ా(Lింప`ేVారA. లYగడ UoÊ qరÞ\లన జ"#B#న Uాmం9లకS, వరకS ఎgh 9ా tసుకS Q¾¡రA. ఇేో మ3$ి} ంల
å9ందాq ప"#³తం అనుకSంట UరUాట.
థo4 }"#4 ాట&క LీÁా~?పత^లSBా గరµq":ధక కం,ో కS వ(l"కంBా పm`9రం `ేVారA. కం,ో ను
రహస(ంBా తయరA `ేVారq, ాట& రం~9mల9r"ా ఎb; Qౖర7 ా(~? ా(Lిసe ుందO9 రA. Î¥సeవ LీÁా~?పl ందmం అలంట&
పmకటన జÚ"[`ేయడం 9రAణం. L+ద ేVాలలY అట డJగ3 వ"ాలL%ౖ ªq ఫo9లS 9రAణంBా వంటEb. బ
m * మÁా~?పత^లS
కం,ో కS వ(l"కంBా బ]~?ం`9రA. $ీe , పరAష లÒౖంB#క సంబంధం సహజంBా ఉం,9లq అO9 రA. అంతట& ఆగక, కSకzలS
సం]గంలY కం,ో ాడ9య అq అ,-BారA.
ఆËిmాలYq O9(, ఉBాం,9 Î¥సeవ ®షపలS కం,ో లకS ZరAదÏ ంBా Zషప¤"#త పm`9రం `ేVారA. L%ó¡ అbన $ీe లS
ఎb; ా(~? చqUే, అమర »వలSBా EZం`9లO9 రA.
ఇం,ొOPియలY మ3$ి} ం ఉల|మలS కం,ో.ను Z ాత^ల
సూం`9లO9 రA. 1995లY ఉల|మ q* అలంట& ఉతe రAవoWం?.

ప"#వ³తం

`ేయల,

అª

,9క

ఇ"ా.లY Cò.ఐ.Z. Uాట& . ఉంట ఉో(గ3లకS ఉ9rసన `ెప9రA. ఎb; ":గ3లకS త `ేయ
q"ాక"#ం`ే హకSz ,9కర}కS ఉం?.
ఇా}ం ZలSవలS Uాట&సe ున ందున ఎbడ సమస( Uాe ా లY సrలMంBా ఉందq ఎb; ార(కమ
q"ాrహకSలS అO9 రA. ఒక $ీe  వ(ë`9రం బయటప,-ే, ¸ Pసe ూ, మ1కమ\,-Bా ఆghను సం]B#ంచవచWq tరAM `ెLిMన
ేశం Uాe ా. ఇా}ంలY ´"ా పmారం L%ó¡ మ3ందు సం]గం కÔడదు. మదక దm ా(లS ాడకÔడదు. వ(ë`9రం ోషం.
కనుక ఎb; వంట& ాట& L+"తe,9q Uాe ా లY {ల|} దO9 రA.
ాq, ఇ"ా4.లY bందుకS వ(l"క పదÏ l వం?. మ3ల}లS 99zoక Z ాలను అనుమlాeరA.
´q గంటలUాటw L%ó¡L+"#ట లÒౖ$% జÚ"[ `ేe ారA. L%ó¡ స"#ËిÆ ఇాeరA. ªq వ(ë`9రం అనవచుW. టn  ార} లY
అÊత^ల} ఖä³ మం?రం సNUాన bలంట& అనుమl ప9mq O9కS అందజయ బ]యరA. భరe ల 9r"ా ఎb;
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Qౖర7 $ీrక"#ంన $ీe లS, మ3సుగ3లY} కS³o `9 ాoంే. ఇలంట& మత పలSమ3డJ ాదం వలన ఎం మం? $ీe లS పmపంచ
ా(పe ంBా చWUత^O9 రA.
$%ౖ.ను, ఆధుqక Vా$ీe య Qౖ9(q మ9లS వ(l"సe ుO9 b. తమ ఉq ాట&వలన మ3ప ఉన దq
భయపడJత^O9 b. L+ద ారA OPడJ త ఫo9లను, మందుల పmÊజO9q ెలSసుకSంటwO9 రA. కgÐణ9
మంతmBాళ¶¡, భ1త Qౖదు(ల పmEవం Uత^న ?. వ"ాÂలS కS"#Lిe ాయq UాmరÕనలS `ే$+e నgÐ\దశ 9ట&ం?.
L+} వW జనం త^,-L%ట wక Uే, ేవ,- VాపంBా ¸Bా నమ\రA. OPడJ ఆధుqక Qౖద(ం వW L+} O9మరÞUాలS
ల|కSం,9 `ే$ిం?. సూzళ¡లY టnozపలలY చూసుeన Lిల}లకS ఆాశం గ3"#ం ెలSసుeన ?. ాకమ\ కథలS నgÐ\ $ిÕlలY
ారA ల|రA. ప":త వ"ాల పటw సడలSత^న ?. అందు ారA $%ౖ ను, Qౖ9(q అడJÖ´ంటwO9 రA.
బౖ®* ´తe qబంధనలలY అదుµ9ల నయం `ేయ,9q పmÊB#ంన P. ఈ అదుµ9ల| Î¥సe ాq పటw అq
$%bంÆ అగ$ి అO9 రA. అమ\ ారA (అమ\తo} ) వంట&Z ఆధుqక Qౖద(ం రÞపమUారA. టÀాలS వW, ా\* Uా4
ను UBKట&ం?. ేవ,- సృిలY జäక(ం `ేసుకSన టw అవత^ం? గనక, టÀాల Qౖ9(q Î¥సeవలS అgh"#ాలY $%ౖతం
అడJÖవడం Zడూ
Ö రం.
పరAష^ల మధ( $%4 సం]గం అసహజమq Î¥సeవ సంఘలంటwన Z. ఆ పరAష^లS కÔ,9 ైవసృి ా9.

పÅలS, జంత^వలS, ఎOÄ సంకరజÚl సంపరzం `ేe ాb. అలB ´ందరA పరAష^లS `ేసe ుO9 రA. పmకృl సహజ9rq
ా(ఖ(qం`ే హకSz ప":త వ"ాలకS ల|దు. ఎb;

సమజÚలలYనూ వం?.
UాmరÕన `ే$ిన

ఎb;

ా(~?

ా"#Ó, `ేయq

ా(LించకSం,9

లÒకz ల|దు. అbO9

ా"#Ó

ా(~?

ా(LించకSం,9 కం,ో పq´ాeb. పరAØాయతం అq

ా(ధులS వసుeO9 b. ´q రాల న కS OPడJ టÀాల

Qౖర7 ను కం,ో ఆప9b. ఆËిmాలY bZ

ా,ొద¼q మత ప":త^లS అమనుషంBా వదంత^లS

Qౖద(ం వWం?.

ాడనందువలన ఎందరA చqUత^O9 ":,

ా(Lింప`ేసe ుO9 రA.

ఆËిmా ేVాలలY అమ\bలకS సుంt `ేసe ుO9 రA. ఇ? మ9`9రంBా Uాట&సe ుO9 రA. ªqవలన `9ల బEధకS

గ3"#ావడం, ´ందరA చqUవడం జరAగ3త^న ?.
అq

మ9లS Lిల}o

బEBా

ాడJకSంటwO9 b. Lిల}లSBా వండBాOP, వదలకSం,9 మత బ]ధ `ే$ి

మ1ఢనమ\ాలS నూ"# UసుeO9 రA. Lిల}లకS సుంt`ేయడం మ9`9రంBా జరAపత^O9 రA. అే L%ద¼
చూLిే., అందులY బEధ ఏ³టÌ ెo$ివసుeం?.

ాళ¡కS `ే$ి

పml మతం $%4 ను Vా$ిసe ున ?. ల|qUq qయమలS L%డJత^న ?. $%4 ను గ3"#ం Vా$ీe యంBా

ెoయకUbO9 స", పZతm గంx9ల L+"#ట అల `ేసe ుO9 రA. ´"ా qం,9 $%4 ఆం¸లS కqLిe ాb. ాq, చqUbన

తరA ాత సrర ంలY కన(ల అనుభZంచడం L+"KzO9 రA. అపడJ $%4 పq´సుeందన మట. ఉగ ాదులS. ఆ9\హcl

దళం ారA bలంట& L+m"పణలS న³\, బo అవత^O9 రA.

మ9లq ట& మనవల| సృిం`9రA. అందులYనూ పరAØా ~?క(త వం?. కనుక $ీe q Ûగ3UాకరంBా lmం`9రA.

పరAష^,- పకz ఎమ3క నుం,- $ీe  పట&ందq Î¥సeవలS నమ3\9రA. తమను $ీe లSBా పట&ంచనందుకS భగవంత^,-q
య1దులS Vా}
న

e ారA.

Lిల}o

tసుó¡ సO9(సులSBా, ºాద"[లSBా తయరA `ే$ి $ీe  ేrషం L%ంచుత^O9 రA. జO9EలY సగం

మం? L%ౖ bలంట& ~ోరణ 9రAణghiం?.

పmపంచం అంతమత^ందq మ9ల

జరగనపడJ

ా"N బEధ(త వంచరA.

b ZషయంలY ేªలS కÔ,9 q"ాÏ"#ం `ెUాMb. ఆ ేª
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ఏN

జరÞసల|ం నగరంలY ఒక సుపm$ిదÏ Lి`9Wసుపlm వం?. పmపంచం అంతమత^ందq నgÐ\ ారA అకzడ వO9 రA.

ారA ఇతరAలకS q `ేe ారA. అందువలన తపMqస"#Bా ఆసMlmలY అట&L%డJత^O9 రA. ేవడJ సrయంBా తమ

`ెUాMడ, పmపంచం అంతం అవబ]త^న ద {"# గట& నమ\కం. మతం వలనOP {"[$Õ ిl ?గజÚ"ారA.
ఆధుqక $%ౖ పmకృl UరలS Zపత½, ZజÚêO9q

QదజలS}త^న ?. సూరA(డJ, గల గ3"#ం ఎOÄ

కనుBKన ?. న¸తmమండలం గ3"#ం qరంతర అధ(యనం `ేసe ున ?.

స9(లS

ఏమత పmవకe కÔ,9 b ZషయలS ఏ ఒకzటÀ `ెపMల|దు.
$%ౖ ను ఖం,-ం`ే మ9లS, మ":

దు"#rqÊగం కÔ,9 `ేసe ుO9 b.

Qౖపన $%ౖ ా~?ం నటwవంట&Z అనుభZసుeO9 b. $%ౖ ా~?ంన

ాట&q

}
ఉL%MనలS, సుO9NలS, భ1కంUాలS సంభZంనపడJ. మతసుeలS మ3ందు´W, చూ`9"ా gÐం `ెLMి నటw

ZనకUే అలB జరAగ3 త^ందO9 రA.

అgh"#ాలY మాచు$%Æ "ాష / Vాసనసభ జరAగ3త^ండBా ఒక":Û హÁాత^
e Bా ఆాశమం9 నల} బ,- బEBా

అంధారమqLింం?. ఇంమ3ం? `9వబ]త^O9 మq బంబìలÒleన Vాసన సభ3(లS సభను

ాb9

PయమO9 రA.

అపడJ $ీMక త^?":Û వ$+e NరA `ేయగoB#ంేN ల|దు.
e లS
ు. "ాల|దనుం,-. NరA బEBాOP వంటEరA.
వంటEరA. కనుక ´ rత^
o
Q B#ంచం,-. సభ ´నాB#¼ 9ం అO9 డJ. మ1ఢ నమ\ాలS మ3సురAకSన ":ÛలలY $ీMక Z Pచన ఆలYం`9డJ.

అత,ే స"Îన

ాడqLిం`9డJ

-----
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అ~9(యం
అ~9(యం – 5

మతతతrంలY qo`ే? ఏª ల|దు
îత^వకS ఎదురA qo`ే మతం ల|దు. అq

PళలY} అజÚêనం, భయం మ~ే(గ,-Lిం?. x9మ7 అrO97 వంట& Î¥సeవ

పం,-త^డJ ³,- ³,- జÚêనం జä(lØా(q నమ\డJ. వ(e "తసులY »వమ3ందO9 డJ. $%4 L%ౖ మ9లS `ెL+Wవ

అరÕంపరÕం ల|q P. సూరA(డJ భ1³ చుటã
 lరAగ3త^న టw
} అగ$ి నమ\డJ. Î¥సeవ మతం న ప,ే పచుW´q Lిల}ల
ఆత\లS lmశంకSలY

PలడJత^O9 యO9 డJ. థo4 తo} దండJmలS b Eవన తమ Lిల}ల గ3"#ం సతమత మయ(రA.

దయ(లంట మ"# లÔథ కS తగq భయం ఉం,ే?. మన$ికంBా బEBాల|క Uవడం దయ(ప పOP అq `ెUాMడJ. ఎ,9"#లY
$%ౖ9నులSంటEరq మహమ\F EZం`9డJ.

Uాmßన ాలం నుం,° మతం వWం?. ఆతరA ాతBాq ,ె·కట&7 వW ప9రÕమం9 అణ3వల సమ39యం అq

`ెUాMడJ. Lిల}తనప ఆలYచనల వలన ప¤"[rకSలS `9ల ZషయలS గంచల|దు. మమ1లSBా చదువకSన
$%ౖతం, మత ాÕపకSలSBా చదువకSన

ా"#కంట ఎకSzవ జÚêనం వంటwO9 రA.

Lిల}లS

$%ౖ.ను ZVాrాq Uం?కBా కÔరAW9మOP పmయ9 ల 9రAణంBా Zఫలమయ(b. ´ందరA Î¥సeవలS
తమ ZVాల దృకMథం పmద"#jంచ,9q $%ౖంట&స ులను ఆrqంచక Uల|దు. ఆO9డJ ా9వరణం, ßకట&, L+} గ3 ా(~?, గహణం
వంట&Z ల|కSంట మతం ఉం,ే? ాదు. మతం L+"#ట గ3,-కట ,9q 9రAణంBా జనం దగ ర డబ3 వసూలS `ేVారA.
´ందరA $%ౖంట&స ులS మత ాసనల ల|కUల|దు. స ఐజÚ4 నూ(ట ´q ZషయలలY ఆ~9(l\క ా?, బంBారం
`ే$+ పనులS తలL%ట EడJ. ZశrంలY ఒక పథకం ఉందq Ë%m; )య* నమ\డJ. అత,ే ® బEం అOP మటo పm`9రంలY
L%ట EడJ. అ? OPడJ అపఖ(l Uాలbం?.
$ీ Q ం నమ\ాలSన $%ౖంట&7 ాదు. UÝ జÚ "ండవ Uా* అత,-q ాట&క ఆrqం`9డJ. BöoÊను
-ంన "#ారAÖలS చూపమq అ,-BాడJ. ేవ,- మనసe తrం ెలSసుకSOP $%ౖ గ3"#ం  మటE},9డJ. మటవరస
ేవ,- ెలSసు అంటEgÐ, ం  ేవ,- పme ావన కÔ,9 అలంట&ే.
å9"}7 ,9"#r, ఐ $ీ Zశrం గ3"#ం Zప} ాత\క ZషయలS బయట L%టకమ3ందు `9లమం? $%ౖంట&7 లS
పmకృlలY ై ాq చూVారA. మనవ,- ZషయలలY ేవ,- Uాతm వందనుకSO9 రA. బంజ³ ºాmం}, x9మ7 జఫర
వంట& ారA సంEలను ఎదురzన,9q Zాసం ZUాMర జయ,9q ైవ E ాq అడÖ ం L%ట wకSO9 రA.
న పడJ Lిల}తనంBా ఆలYాeం. L%"#B ´ª¼ అవ మ"#U9 యO9 డJ $%bంÆ Uా*. అలB పmకృl గ3"#ం
కÔ,9 ప¤"[rకSల నుం,- మన ఆలYచనలS ప"#ణ³ం`9b. Ë%mం $%ౖంట&7 లUా} (1749-1827) BKపM gÐx9Z. నూ(ట
వ?ల|$ిన దశనుం,° అతడJ ఎం మ3ందుకS ాBాడJ. సూర(మండలం ఎల పq`ేసe ుం?, న¸9mలS, Uాలపంత గ3"#ంß
"ాాడJ. 5 సంపటEలS పmచు"#ం`9డJ. Ë%mం చకవ"#e అ? ెo$ి, లUా}ను కబ3రA L%ట & రLిMం`9డJ. తన గణతంలY ేవ,పme ావన ల|ే³ట& అq అ,-B#ే, అవసరం ల|క Ubందq లUా} $%ౖంట&స ు అO9 డJ.
మ": Qౖప తతr Pతe + వW ేవడJ అసe ³ం`9డO9 డJ. ేవ,-q గ3"#ం ప":త^,- ఎంత ెలS +కÔ
అంే ెలSసు. ాq ఆO9ట& ై ా"ాధన °ణసe ూ వWం?. మ9ల ప"#ణ9మం కటÀ7 ాలం నుం,° గమq$+e , బలంBా
ఉన మ9లS ఎంత UాశZకంBా పmవ"#eం`9Ê చ"#తm `ెబ3త^ం?. ఒక 9q మ"Kకట& UటÀప,-, మనవలకS ఉపశమనం
కoMాeమq, Vాంl సమకÔరAాeమq మ3ందు´`9Wb. ప":త వర ం బలంBా ఉన `Ùట b క":zటక పmవరe న సMష ం.
Zద(L%ౖ పటw ా~?ం`9లq మతం పmయl సుeన ?. పను ల నుం,- ³నbంపలS ెచుWకSంటwన ?. తమ పmవకe o
అవమqంచకSం,9, ేవళ¶¡ జäo UకSం,9 చటEల ఉచుW ®B#$+టటw `ేసe ున ?.
Î¥సeవల మ1"#e తmయం, మ3$ి} ంల హ,-ø, ైవదూత "ాక ZషయంలY ాదనలS, తmంసలS ఎq జ"#B#O9,
మ":పకz తరzం, గl 9"#zకత L%ంUందుత½ వ`9Wb. అ"# ాట&* రచనలS `ెదురAమదురABా లëంచBా, Lీట ఎబలÖ
యx9శe కృి ాB#ం`9డJ. ఆO9డJ ఏ³ ఆలYం`9రq Bాక, ఎల ఆలYం`9రOP9q నుం,- OPరAW ాo.
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మధ(ాలలY} తలÒleన 9lrకSడJ Zoయం ఓకం L+"KzనదB#న ాదనలS L%ంUం?ం`9డJ. 1324లY మత శకSeల
తలప,9ÖడJ. UÝ 9,-నుం,- అతడJ ర¸ణ రవల$ి వWం?. UÝ $%ౖతం 9"#తUాMడq ఓకం Zమ"#jం`9డJ. అత,ాహL+త ఆలYచనను Î¥సeవ సమజం అëనం?ంం?. ఆాశంలY న¸9mలపట} అతడJ ఆసe కనబ"#`9డJ. ఖB:ళ
Vాసe ÛêలS ఎలంట& నమ\ాలÒౖO9 పంÛవచుW. అZ వ(eగతghiనZ. ా ఆలYచనలY Uదుప అవసరం అq ఓకం Oz
`ెUాMడJ. అనవసర పmlUాదనలS íలB#ం`9లO9 డJ. తరzం ఎకzడకS tసుకS Q,-ే అకzడకS ాB#UయడJ. ేవడJ b
ZVాrాq ío ారణం అనుకSంట, ఆారణ9q మ1లం ఏ? అOP పmశ కÔ,9 వసుeందO9 డJ. ేవడJ పథకం పmారం
Zశrం సృి$+e, పథాq మ1లం ఏ? అOP పmశ కÔ,9 సహజgÐ అO9 డJ. ేవ,- ఉqq వలం ZVాrసం OP తపM,
మ":ZధంBా రAÛవ `ేయల|నO9 డJ. మతం ఋÛవకS qలబడజÚలక, L+లవghiన ారణ9లS, పథాలS చూపత^ం?.
¸లS Z~?సe ుం?. అª సంగl.
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అ~9(యం – 6

పmకృl న
Q క ఏ పథకం ఉంో!
మ9mసు సమ3దm tరంలY వWన సుO9N ఫoతంBా ´ందరA బE~?త^లకS పన"ా ాసం అవసరghiం?. ా"#
సయప,ే q³తe ం OPను లంకలY వసూళ¡కS బయలS ే"ాను. O9 UాటwBా పట ప"#e ాbబEబE భకSeలS ´ందరAO9 రA.
ారA బయలSే" మ3ందు ´బ"#ాయ ´ట& పmయణం సుఖపmదంBా జరBాలq ÑకSzకSO9 రA. ాbబEబE భకSeలకS
ఆయనపట} బEBా ZVాrసం వం?. చqUbన ా"#q బmlం`9డq నమ3\9రA. బEబE Zభ1? BాoలY నుం,- ెLిWం
పంచడం కÔ,9 ZVషంBా `ెబ39రA.
ాq భకSeలS ÑకSz `ెల}ల|దు. ఒక Bామq సNLిసe ుండBా దురAసుBా నడJపత^న మ ,ైవ ఒక వ(eq
గ3ే¼VాడJ. అత,- tవmBాయలయ(b. అ? $ింహళ Bామం. త³ళ¶లంట
ా"# B#టదు. గ3³కÔ,-న జనం
ఆగ PVాల వO9 రA. OPను ఇంB[}ష^ వ(eq Bావడం, లండ Uö7 bWన L%m7 Uా7 ఉండడం ప"#$Õ ిl
`ేbజÚరకSం,9 Ubం?. మమ\o వ?ల|VారA. OPను మటE}డల|దు. O9 ట& ా"# నWం?. ాbబEబE ఆశమq
ºను `ే$ి బEబE సrయంBా O9 అవ9రంల వW ాUా,9డO9 రA. అపMట&నుం,° పర(టనలY O9కS Bరవం L%"#B#ం?. ాq
ెబతB#oన వ(e ఆసMlmలY చqUయడJ.
మం ఉపÊగం జ"#B#ే ై ానుగహం అంటEరA. చqUే ేవ,ే tసు¾}  డంటEరA. ఇల ఎటwబ,-ే అటw
అనుకÔలంBా మలచువడం మ9లకS ఎత^
e గడBా ఉం?.
ఏశr"ా"ాధన మ9ల మనవ,-q ంచప"#`9b. మనవడJ UాUాత^\డO9 b కనుక ఆగ PశపరA,ై
ై ాq ·క"#o}, భe PడJ ాలO9 b.
ఇం ణం కÔ,9 ఉం?. మqిq బEBా ాrరÕ పరAడJBా మ9లS మలSసుeO9 b. సృి అం9 మqి సgÐ
వన టw
} కనుక Zనయం Uాm"#Õ$+e ైవం కటE-e ాడq బ]~?ం`9రA. ఈ నమ\కం చుటã
 మ1ఢ నమ\ాలS అలS}కUయb.
సృి అం9 ఒక పథకం వన దq అందులY సూ¸\రÞపం, సూ
Õ లదశ ఉన దq నమ\రA.
Zoయం Uాల| (1743-1805) ఈ సృి పథకం తన రచనలY} lmం`9డJ. Uాmßన మనవ,- గ,-యరం
తటసe ప,-ందనుం,-. అొక పmÊజO9q ఉే¼ం తయరA `ేVారనుకSంటEడJ. అే పmÊజనం పmకృlలYనూ,
మనవ,-లYనూ వందO9 డJ. ఈ పథకం ఎందుకS PVా,ో అOP? Uాల| Zవ"#ంచల|దు. ాq కను ప"#ణ³ంచల|దq, సృి
అbంద ఉ9హరణBా చూUాడJ. పmకృlలY P,- L%"#B#Uవడం, ´q `Ùట} సూర(మండలంలY Uం?క లYLించడం స
ఐజÚ4 నూ(ట గమqం`9డJ. ªq సంజÚbీBా ేవడJ అపడపడూ జäక(ం `ేసు´q స"#?ద¼ ు9డO9 రA. ాq సృి
`ే$ినప,ే ఎందుకS స"#Bా `ేయల|దq లÒౖ® > 9lrకSడJ ఎగ9ó `ేVాడJ. మనం చూసుeన »Zతం పmకృlలY `9ల
మండలలలY కqLించదు. భ1³ Nద $%ౖతం Zప"[త P,-, Zప"[త చo » ాలకS అనుకÔలంBా వండడంల|దు. ఇదం9
ైవ పథకgÐO9.
ఇక సూ¸\లYాq వ$+e మనకS ెo$ిన ాట&కంట ెoయoనZ ఎOÄ ఉO9 b. ాట&q ప"#Vu~?ం, కమంBా
గసe ూ UవడgÐ మన పq. ,9"#r, ఐ $ీ `ెLిMన అంVాల నుం,- భZష(త^
e లY ఇంం మ3ందుకS U9ం. అే $%ౖ
కృి. ఓLికBా qరంతర శమ, ప"#Vuధన జÚêనం ZUాMరAత^ం?. ఈలYBా మనం మ3ందుBా మ1ఢ నమ\ాలS పటEపంచలS
`ేయo కÔ,9. తmవrాలలY బయట ప,-న ఎమ3కo చూ$ి, $%ౖ ప"#Vu~?సe ుండBా, మన నమ\ాq ప"[-ంచ,9q,
ేవడJ ాట&q అల L%ట Eడq భకSeలO9 రA. ఇలంట& ాదనలS రAÛవ `ేయ,9q, `ేయక Uవ,9q ఏ Uాmlప?ాల|దు.
ఇక కను Zషయం గమq$+e , అ? ప"#ణ³ంచల|ద, అే అదుµతమq ా?ం`ే ారAO9 రA. ఇలంట& ాదన
వWన తరA ాత, ఎం ప"#Vuధన ాB#ం?. కను దశల ా"[Bా ఎల ప"#ణ³ంంో ZవరంBా qరA¼ష ంBా కనుBKO9 రA.
అందులY ైవ పథకం ఏª ల|దు.
,-.ఎ.ఎ. ప"[¸లవలన అl సూ¸\ »వల నుం,- కమంBా మనం ప"#ణ³ం`9ం. బEBా అëవృ?Ï జ"#B#న ప"#ణ9మ
»వలS $%ౖతం అl సrలM ాÕbనుం,- కgÐణ9 ప"#ణ³సూ
e వ`9Wb అq ెo$ిం?. ఇే ,9"#r కనుBKq q"ాÕ"#ం`9డJ.
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మనుష^లS ఎం ప"#ణl `ెం?న »వలనుకSంటEం. ాq కంట& ZషయంలY మనకంటn చురAÎన ప"#ణ9మం
ఆ$+çm లలY వం?. ట&లY గ
P ంBా Uత^న `ేపo దూరం నుం,ే చూ పటయగల చూప ాట& ఉన ?. ాట&q మనవల|
చంL+VారA.
కను గ3"#ం `9ర} 7 ,9"#r పme ాZంన అనంతరం అొక పmే(క VాఖBా అధ(యనం `ేVారA. ఇంచు³ంచు 40
Zëన కళ¶} ప"#ణ³ంనటw
} ెలSసుకSO9 రA. `ేపలలY కళ¶¡ ప"#ణ9మం ,9. ,ేqయ* qకల కనుBKO9 రA. ´q
`ేపలS ట&నుం,- బయటకS చూసుeంట మ"#´q ట&ందకS చూడగలSగ3త^O9 b. ప"#ణ9మ దశo ఇల Vా$ీe యంBా
కనుBKంటã qరంతరంBా ాB#Uత^O9 ం.
ఇం9 జ"#B#న తరA ాత ప"#ణ9మం వలం $ిÏ 9ంతం అq ´తe ాదన ల|వOQe 9రA. ా $ిÏ 9ంతం కÔ,9

ప"#ణ³ంనదq Zస\"#ం`9రA. కనుBKన

ాసe ాo ఒక చటmంలY L%ట &న tరA అ?. ఇంతకS మ3ందు ెoయq ాసe ాలను

ఒక $ిÏ 9ంత కమంలY L%,-ే, జయపmదghiన $ిÏ 9ంతం అq అంటEం. అంచO9లS ఋÛవకS qలబ,-ే q"#¼ష $ిÏ 9ంతం

అవత^ం?. ఇ? ప¤"#e BాZంచ,9q సమయం పడJత^ం?. ఈలYBా అనవసర Zషయలను íలB#ంచు కSంటã
$ిÏ 9ంtక"#e ాం. అే ఓకం $ిÏ 9ంతకరe `ెLిMన?. భ1³బల} పరAపBా ఉందq న³\న Uాmßన ఈప ారA కÔ,9 గహణ9లS
అంచO9

PVారA. ాకSంట `9ల అనవసర ZషయలS `ెLిMనందున,

ా"# సమయం పట&ం?. ాL+¸ $ిÏ 9ంతం ఋÛవకS

qలబ,-ం?. గ3రA9rకరÂణ వలన qలSవBా పmస"#ం`ే రణ9లS ఒంగ39యq `ెUాMడJ. 1913లY ఆËిmాలY b సంఘటన
ప"#oం, స"Îనదq q"ాÏ"#ం`9డJ.

ప"#ణ9మంలY }షదశలS జ"#B#న tరAL%ౖ ప"#ణ9మ

ాదుల మధ( ì9ëUాmయలS ల|కUల|దు. భ1³L%ౖ » 2తMle 

ారణం, దగ రBా దూసుకSUbన  కచుకz అq $%ౖంట&స ు ºాmq7 4
 EZం`9డJ. అbే {"# మధ( అëUాmయì9లS
ప"#VuధO9 పదÏ త^లS, Vా$ీe య "[త^ల OP ప"#షz"#e ారA.
ఇందుకS ëన ంBా సృి

ాదనలY ఎలంట& $ిÏ 9ంతమ1 ల|దు. డబ3oW ´q

మత సంసÕ లS ªq పm`9రం

`ేసe ుO9 b. ఇందులY పథకం అOP? పmకృlలY ఎల పq`ేసe ుంో ా"వరÞ కనుBKనల|కUయరA.
అవను, ాదు అq మతmgÐ `ెపMమq, సృి ాదులS ´q పmశ ల|VారA. కట

ాడJ ల|కSం,9 భననం వసుeం9.

తmారAడJ ల|కSం,9 తmం వసుeం9. ఎవరÞ తయరA `ేయకSం,9 ారA వసుeం9. అవను అంట, Zవ"ాలS
`ెపMండO9 రA.

{టq ట&Ó సమ~9నం మనకS ెలSసు. ఎవ": కృి `ే$ిన ఫoతంBా

ప"#ణ9మq

అZ రÞప ధ"#ం`9b. సృి ాదులS

సు,-Bాo UలWరA. L%రటÌ} ందరవందరBా ప,-న ామను} ´టw´W, జంబ] జÆ Bా మ"#ందO9 రA.

పmకృlలY ఆZధంBా కÔడగట ,9q Z,- EBాలS ఎకz,9 ల|వ. Z,-EBాలను జత`ే$ి ఒక వసుeవBా తయరA `ేయ,9q
`9ల ాలం పడJత^ం?. స"#Bా పq`ేయq ZమO9ల నుం,- జంబ]జÆ ప"#ణ³ంచల|దు. ªనంతట& ెoZగల పథకం
అq L+రA L%టడం అZ Pకం. ఇందులY మటల Bార,° తపM, ెoZBా, పథకం Bా ల|దు.

మనవలS కgÐణ9 ZమO9లను ghరAగ3 పరAసూ
e
వ`9WరA. అలB మనవలS $%ౖతం మరAత^O9 రA.
సం}షghiన Z~9O9లSO9 య, ాట&q ఏN `ేయల|మ సృి ాదులనడం ఒక L%ద¼ జä4. UmటÀ కణ9లS పడJత½ ల|సe ూ
వసుeO9 యO9 రA. ఇంా భ1³L%ౖ »వం "ాకమ3ందు, ఎమ3కల ప"#ణ9మం జరగకప¤రrం, 450 ³oయ సంవత"ాల
త
 ం జను(వలS ాBాb. మత ాÕపకSలకS పmకృl ZషయలS ఏమంతBా ెoయవ. మనo ఎవరA రÞUం?ం`9రOP?
ఎంత అZ Pకghiన పmVu , పథకం P$ిన ా"#q ఎవరA రÞUం?ం`9రOPª అంే. తరzం పmారం 47 నుం,- 55 వరకÔ
ేవళ¶¡ అవసరమవ9రq అ"# ట&* అO9 డJ. అందు ఓకం త"ాzq బట& అనవసర పmlUాదనలS íలB#ంచు ాo.
మత ాదులS ఒక ేవత నుం,- బహc ేవతల వరకÔ
వ`9WరA.

ాసe ాq దగ రలY వ`9WరA. సున చు,-ే qజం `ెLిMనటw
} .
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ప"#ణ9మకమంలY కÔ
 రతrం, qర¼య, అడÖ ?డÖంBా వO9 b. మనవల దృØాþ చూ$+e అల అqLిసe ుం?.
ప"#ణ9మంలY జqంన 98 Vాతం అంత"#ం ఉంటEb. »వం ఆZరµZం`ే ఉL%MనలS వ`9Wb. అలB అసe ³ంచడం కÔ,9
కదు¼.
మనవo గమqంచం,-. » 2తMle  పqవ`ేWే తప. అం,9లS ఎOÄ వృ~9 అవత^O9 b. అలB
ఎOÄ ÓటాలS, `ేపలS ఒక Qౖప అంత"#సe ుండBా, మ":పకz మనుగడ ాB#సe ున »వజÚలం వం?.
Uాmßనాలం నుం,° ఎOÄ మ9లS పట& B#ట Eb. పmపంచం అంతం ాబ]త^న దంటã ఏటE Î¥సeవ å9ందసులS
ట"[zలYq అ"ారø పరr9q యతm `ేసe ూOP వO9 రA.
అgh"#ా వWన థoకSzలS 16వ శ9®¼ లY Zచ¸ణ9 రతంBా కÔ
 రంBా ాÕqక ఇం,-య అgh"#కన} ను
హతమ"ాWరA. ఇం,-య అgh"#కను} పmVాంతంBా, ఒక"# జäo UకSం,9 బmత^కSత^O9 రA. అలంట& ా"#q చంLినందుకS,
బEరలY³య అOP Î¥సeవ O9యకSడJ పVాW9eపం Qల},-ం`9డJ.
మయ సంసzృlలY సున (0) Eవన వం,ే?. అలంట&ే సంసzృతంలYనూ, అరñలలYనూ వం,ే?. అ?
ల|కSంట గణత అధ(యనం `9ల కష మb(?. అbO9 మధ( ాలలY} Î¥సeవలS సున (0) Eవన తమ? ాద,
ప"ాbద q"ాక"#ం`9రA.
అghజÚ నª ప"[ ాహకం చుటã
 O9గ"#కతలS Zల$ిo}నటw
} bటÀవo వరకÔ ెoయదు. పmపంచంలY ఒక Qౖప
·$%7, అబmం, మహమ\F, బ3దుÏలను ఆ"ా~?$+e,
ా"# ëన ంBా Zల$ిo}న O9గ"#కతo Zస\"#ం`9రA. ఆ
O9గ"#కతలకÔ ా"#సృి ాదనలS, ైవం `ెLిMన సంగత^లS ల|కUల|దు. అలంట& ారAO9 రOP ెoయకOP గlం`9రA.
మనవ చ"#తల
m Y q"ా¼-ణ( గమనం అల ాB#ం?.
ప"#ణ9మంలY ప¤రrం ఎంద": మనుష^లS సూ¸\»వల వలన అంతÑం9రA. అZ ఎకzడ నుం,- ఎల
వ`9WయOP? మ": Zషయం.
ైవ ాక(ంBా L+"Kzన బౖ®* లY జq$ి7 చూ$+e , ,ెO
ౖ Äా (స"[సృUాలS) ÑదలS´q ఎOÄ జంత^వలS, ³

ÓటాలS, సూ¸\ »వలS, ఆ$+o
/ యలYq మరALియ* పme ావOP ల|దు. అZ ఉన జÚêనgÐ ా"# ల|దు.
పmకృlలYq మనవల ాÕనం గమq$+e అనలMghiన?. ":Bాo ఎదు":zవటEq, బmత^కS ాB#ంచ,9q ఎం
L%నుగ3లట తపMడం ల|దు. ®mట&ð ´లం®య స"#హదు¼లలY బయటప,-న సుద¼ , 570 ³oయ ఏళ¡ త
 ంO9ట&దq
ెo$ిం?. {ట&నుం,- బయటప,-, ´నాగ3త^న
ాట& గ3"#ం 1907 వరకÔ మనకS ెoయదు. ప"#ణ9మ కమం పటం B[$ి
చూపత^ంటEం. అందులY `ేప ÑదలÒట & మనవ,- వరకÔ చూ$ి, ఉన త ాÕనంలY మనo అట& L%డJ9ం. ఇ? మన
ాrరÕ దృి వలOP తపM మ"Kకట& ాదు. ప"#ణ9మంలY `ెట w´మ\o UoW చూLిే, ëన దశలY ఆ´మ\లS కqLిe ాb.
$ీ Q జ B*Ö b Zషయలను ÅణÇ ంBా అధ(యనం `ే$ి, Qo ె`9WడJ.
,9"#r కనుBKన ప"#ణ9మ దశo q"ాÕ"#ంచడంలY Lీట, ":> gÐ"[ BాంÆ అOP ారA `9ల కృి `ేVారA. Lిm ట
య1qవ"#టÀ నుం,-, ,9"#r Qó}న BలUాB: ªవలకS Qó}, 30 ఏళ¶} ప"#Vu~?ం`9రA. ,9"#r $ిÏ 9ంతం Vా$ీe యంBా
qలSసుeందq కనుBKO9 రA.
మనవ ప"#ణ9మం 50 Pల ఏళ¡ త
 ం ప¤రe bందq ´ందరA EZాeరA. ిాB: య1qవ"#టÀలY జ"#B#న
ప"#Vuధనబట&, ప"#ణ9మం జరAగ3త^న దq, ఆగల|దq ెo$ిం?. "ండJ » L%ౖ జ"#Lిన ప"#లన వలన ఒకపడJ మనవ
ghదడJ OPట& కంట `9ల న ైనటw
} ెలSసుకSO9 రA. ghi $%ºాo4, ఎవ7 Lితం అOP "ండJ »నును పq`ేయకSం,9
ఆLిే, ghi $%ఫo4 కS 9"#tసుeందO9 రA. ఈ "ండJ » ప"#ణ³సుeO9 b. మనవ జOÄంలY ´q రÞప "ఖలS
మరAWకSంటwO9 b. పmగl అం9 L%ౖL%ౖ 9"#tసుeందనల|ం. ాq మరAMలS జరAగ3త½OP ఉO9 b.
ఈ కమంలY ైవ జäక(ం ఎకz,9 ల|దు. అ? అనూహ(ం కÔ,9. ేవడJ ల|కSంట, సృి¼ 9ం అO9 డJ Ë%mం
9lrకSడJ ఓల|. OPనª ఒపను. మనవడJ సృింన భగవంత^,- వలనOP సమస(లS వ`9Wb. »స7 Óస
 e ు కన(
gÐ"[ పటEడనడం అలంట& సమస(లలY ఒకట&.
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సంేహ ాదం, ప"#Vuధనల వలన మనుష^లకS Z·చన లëసుeన ?. OPడJ ేవ,- అవసరం ల|దు. ZVాrసం
గల ారA వ(eగతంBా అట& L%ట w´q, ఇతరAల L%ౖ రAద¼ కSం,9 వంట మం?. మ9q బలవంతంBా ఇతరAలL%ౖ రAద¼ నంత
వరకÔ ఇబం? ల|దు.
-----
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అ~9(యం – 7

బౖ®* ¯"ాలS Zను,°!
బౖ®* Ñదట& EBాq ప¤రr qబంధన అంటEరA. "ం,ో Eగం ´తe qబంధన. బ1
m , B[4
 , లట& Eషల నుం,ఇంB[}ష^లY అనువ?ం`9రA. ఆర³4 EషలY íలSత బౖ®* "ాVారA. జ "ాÛ ఇంగ} ం; లY ´ందరA పం,-త^లను
qÊB#ం చకzBా అనువ?ంపజVారA. అ? OPడJ బహcళ పm`9రంలY వన ?.
ప¤రrqబంధన బౖ®* మతmgÐ పZతmమq య1దు జÚl $ీrక"#సe ున ?.
ేవడJ ´ండL%ౖ ·$%సుz ?వ( ాణBా Uాత బౖ®*
ఇదం9 $ిO9è ´ండL%ౖ జ"#B#ందq `ెUాMరA.

Qల},-ంనటw
} నమ3\9రA. అపడJ ప? ఆజê లS అం?ం`9డJ.

చదువ"ాq వ(e ఏాగ ఒక`Ùట ేవడJ b ZషయలS మధ( Uాmచ(ంలY Qల},-ం`9డJ. లYగడ Zగ"ాధనలS
`ేసe ూ, మ1ఢ నమ\ాల ఉన పmజలకS, ేవడJ ఒకz,ేనq, మ"వ"# ఆ"ా~?ంచ"ాద ఆజÚêLిం`9డJ.
ఇదం9 qజం అq ఎల నమ\డం? అంట ?వ( ాణ ·$%7 కS

Qల},-ంచడgÐ ా(~9రం అO9 రA. ేవ,ే

అత,-q ఎంLిక `ే$ి అత,- 9r"ా `ెUాMడO9 రA. అవ lరAగ3ల|q qయమలO9 రA.

అbే L%ద¼ z వWప,-ం?. ేవడJ కqLిం తనకS `ెUాMడOP ారA ëన

పరసMర ZరAదÏ ZషయలSO9 b. ఎవ"#

Uాmం9లలY తలÒe 9రA. ఇందులY

ా" తమే $ిసలÒౖన ?వ( ాణ అO9 రA. ఒకతను తనకS `ెLిMంే వ"# సత(ం

అ, ఇక P" పmవకe లకS, Zëన స9(లకS 9వ ల|దO9 డJ.
అ

qజంBావ,9q {ల|} దు. L%ౖBా {"# ?వ( ాణ స9(లలY `9ల ZరAదÏ

భmమప¤"#9లSBా ఉO9 b. ఏో ఒకట& qజghiే, ³B#oనZ అబదÏ ghi ఉం,9o. ఎవ"#
³B#oన ా"#? అసత(మ అO9 రA. అందు మత య39ÏలకS 9"# t$ిం?.

ే,9లSO9 b. కనుక

ా" తమే $ిసలÒౖన Zషయమ,

Vా$ీe య ప"#లనకS L%,-ే b ?వ( ాణ, కథO9ల పటEపంచ లత^O9 b.
ఒ ేవడJO9 డOP మ1డJ మ3ఖ( VాఖలS కÔ,9 ·$%7 పరంరను అంB[క"#సe ుO9 b. య1దులS 9gÐ ైవం

ఎంLిక `ే$ిన జÚlBా పmకట&ంచుకSO9 రA. ´"ా b సంగl కÔ,9 పme ాZంం?. »స7 కÔ,9 పmవకe అ కన(Bా ఉన

gÐ"[ పటEడq "ా$ిం?. »$%7 ను చంLినందుకS య1దుo ´"ా తప పట ల|దు. అbే »స7 బదులS మ"వ"#OÄ
య1దులS $ిలSవL%ౖ ´టEరనడం వలన తప పట ల|ే·.

ేవ,-Wన ప? ఆజê లలY Ñదట& మ1డJ, 9Oకz,-OP ేవడన, మ"వ"# ఆ"ా~?ంచగ1డద, తనL+రA వృ~9
`ేయ"ాద `ెబ3త^O9 b. ఆజê లS 9ట&ే, తండJmలS `ే$ిన UాUాలS Lిల}లకÔ ారసతrంBా సంక³ాeయO9 రA.
తo} దండJmలS `ే$ిన OP"ాలS అమయక Lిల}లకS అంటగట డం 9రAణం.
పZతm పండగ $%లవO9డJ ఎలంట& ప `ేయ"ాదO9 రA. ఇ? bంటÌ} పq ా"#, బEqసలకS $%ౖతం వ"#eసe ుందq
O9లSగవ ఆజê `ెబ3త^ం?. ేవడJ ఆరA ":ÛలలY సృి అం9 `ేVాడJ. ఏడవ ":Û ZVాంl tసుకSO9 డJ. (8వ ":Û ఏం
`ేVా,ో వ¤ం`9oంే.)
తరA ాత ఆజê లY తo} దండJmలను BరZం`9లO9 రA. 9q Qంట `ేయగ1డq పనులS L+"KzO9 రA. చంప"ాదు,
వ(ëచ"#ంచ"ాదు. `ౌర(ం `ేయగ1డదు. ొంగ ా¸(ం `ెపMవదు¼. UరAగ3 ా,- సంపదను ఆంచవద¼ q మ": ఆజê . అందులY
$ీe , పరAష$+వకSo , ఎదు¼, Bా,-ద, UరAగ3 ా"# Eర(ను `ే"ాWరA.
మ9q
మనవ,ే సృిం`9డన,9q bవ
చకzట& ఆ~9"ాలS. ేవడJ సరrశeవంత^డ,
పగtరAWకSంటEడ బ?"#ంచడం ఎత^
e గ,ే. ఎపడJ పq`ేయo, $%లవ ఏO9డJ tసు ాo అOP? కÔ,9 యజమq
దృØాþ `ెLిMన అంశgÐ. బ1
m పmారం చంప"ాదOP? సMష ంBా ఉం?. ·$%7 అనుచరAలS అం9ా ఎపడJ ఆలYం`9":
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ెoయదు. ప? ఆజê లలY పme ాZంన OP"ాల Zషయghi ఏ సమజంలYOQౖO9 జÚగతe tసుకSంటãOP UయరA. ాq Eర(ను
కÔ,9 ఆ$ిe లY `ేరWడgÐ Zడూ
Ö రంBా వం?.
ప? ఆజê లS `ెపMq అంVాలS చూ9¼ం. Lిల}o కÔ
 ర9rq గ3"#`ేయకSం,9 ాUా,9లq ా"# అqLించల|9?
`ెరచడం OPరంా9? బEqసతrం తప ా9? ామ1క హత(లS ¯రం ా9? L%ౖBా ఇలంట& OP"ాలను Umతంన
Uాపం {"#?. బEqసo ఎల ´నవచుW, ఎల అమ\వచుW అOP? ·$%7 తన అనుచరAలకS `ెUాMడJ. ెబకS ెబ,
పను Lీే మ¡ పను Lీకడం, కంట&q U,-$+e l"#B# కంట&q Uడవడం ·$%7 బ]ధనలలY ఉO9 b.
దయ(ం పట&ందOP L+"#ట $ీe లను తmంస L%టడం, ాoW చంపడం qత(కృత(ంBా ´నాB#ం`9డJ. మధ(లY l
సూ9mలS వo} సe ూ, గ3ంపలYబ,- `ెడJపనులS `ేయడం తగదO9 డJ. ేవ,- ®డÖ లBా ఇజÚmb* Lిల}o చూLి ా"#q
q"ా¼-ణ(ంBా త"#gÐ$ినటw
} L+"KzO9 రA. Uాల$ీe O9 తమకS ైవం bWన హకSz అq ఇజÚmbలY ాసులS అంటEరA. అే
qరంతర య39ÏలకS 9"#t$ిం?.
ేవ,-q మ3ఖమ3 74 మం? L%ద¼లS చూ`9రట. పmజలS ఎలంట& 9(BాలS `ేయo, ఎల తనను ఆ"ా~?ం`9o
అOP? ZవరంBా ా"# ేవడJ `ెUాMడట. తరA ాత ·$%7 ´ండ?B# "ాBా, అపMట& ఇజÚmb* ాసులS ఒక పmlమను
అలంక"#ం ఆ"ా~?ంచడం ÑదలSL%ట Eరట. అ? చూ ఆగంన ·$%7 ేవ,-Wన ఆజÚêఫలాలలY "ం,-ంట&q OPల$ి
´ట& మ3కzలS `ేVాడట. (అంట మqి ఆ ఫలాలS `ేVాడq సMష పడJత^ం?)
అపడJ bWన ఉతe రAవ పmారం అంద"# హతమరW మO9 రA. Lిల}o $%ౖతం చంL+యమO9 రA. ఆZధంBా
ఒకzO9,ే మ1డJ Pలమం?q చంL+VారA.
మత ³థ(లలY సత(ం ల|దు. బౖ®*.లY అకzడకz,9 OQౖlక సూ9mలS వo} ం ఉండవచుW.
బౖ®*.లY L+"Kzన ఇజÚmb* ాసుల పm ాాq ఎలంట&

ాసe వ `9"#తక
m ఆ~9"ాలS ల|వ.

ాq ´ందరA Uాmßన ప"ావసుe పం,-త^లS {ట&లY qజÚలS Qతక,9q Zఫల పmయత ం `ేVారA. ఇజÚmయ*.లY
ªqసం ఎOÄ తmవrాలS జ"#UారA. ఎంత పmయl ంO9, ఇజÚmయ* ాసుల పm ాసం రAÛవపరచల|కUయం. ఆ
తరA ాత ేవ,-Wన N పmారం పZతm భ1³q l"#B# వశపరAచుకSO9 రOP? వలం మనుష^లS అo} న కథ. ఈప
చ"#తల
m Y bలంట& పme ావOP ల|దు. L%ౖBా `9"#తక
m ఆ~9"ాలS b కథకS ëన ంBా ఉO9 b. Uాల$ీe O9లY య1దులS
ఉన మట qజం. ,ేZ; "ాజ(ం ప"#³తంBా ఉన ª ాసe వgÐ. ³B#oనవ కటwకథల|.
`9వను తLిMంచు ాలq మనవడJ రAకSంటEడ, మతం 9q చుటã
 `9ల భmమలS అo} ంద ºాmb;
`ెUాMడJ. అbే బౖ®* ప¤రr qబంధనలY చూLిన కÔ
 రతrం, అమనుష9rq జ ాబ3 ల|దు.
ఉతe ":తe "ా ఇజÚmb* ాసుల పZతm సÕ ల ప"ాణం గ3"#ం సమ"#Õసe ూ, Î¥సeవలS ఎOÄ పmయ9 లS `ేయకUల|దు.
అbే చ"#తల
m Y ఎలంట& ఆ~9"ాలÔ ల|వq Ë%mం ప"ావసుe Vాసe ÛêడJ "KO9*Ö ా4 ఘంటEపథంBా `9ట& `ెUాMడJ. ఈ
ZషయంలY కనబ"#`ే ZVాrసం తప అO9 డJ. L%ౖBా bతడJ ,ొNqక కÔ,9.
$ిO9è పరrతంL%ౖ జ"#B#నటw
} అo} న ?వ( ాణ కథO9లS, ప¤రr qబంధన పmకరణల ZషయలS. తరA ాత ాలంలY
పm PశL%ట &న వ(వ"ాల|. బౖ®* చ? P Lిల}లS Pసe ున పmశ లS, L%ద¼o త®బ3 `ేసe ుO9 b.
ప¤రr qబంధనల పmకరణ9ల ·సప¤"#త Zషయలను x9మ7 L%b ఉl ఆ"VాడJ. ఆయన `ే$ిన ాదనలకS
ఎవరÞ ఎదురA `ెపMల|కUయరA. ·$%7 అOP వ(e {ట&q "ాయల|దు. అతడJO9 డOP ాలంలYనూ bల "ాయల|దు.
తరA ాత ఎప,ో "ా$ి అత,- అంటగటEరA.
·$%7 OQమ\దసుeడq ఒక`Ùట "ాVారA. మ"#´q `Ùట} ·$%7 ఉగసrరÞపం ఆజê o`9WడO9 రA. ప¤రr
qబంధనలలY ´q పmకరణ9లS ·$%7 L+"తe ల|దు. ´q సంద"ాµలలY ఎవ": వ(e మటE},-నటw
} న ?.
·$%7 నూట పేళ} ¶ `ెకSz `ెదరq ఆ":గ(ం బmlాడట. అపడJ OQబ] ´ం,ెz ేవడJ L+"Kzన పZతm భ1³q
చూ`9డట. హÁాత^
e Bా అత,- పmవకe శకSeలS ఉ,-B# UBా, మ
UాmంతంలY చqUయడJ. అకz,ే భ1ాÕLితం
అయ(డO9 రA. అపMట& నుం,° అత,- సమ~? కనుzల|క UయరA.
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పరసMర ZరAదÏ ZషయలS బౖబ3* లY మమ1ల|. ·$%7 "ం,ోా"# తన అనుచరAo కÔడగట&, ేవ,-Wన
ఆజê లS అందజVాడట. అలB "ండJ రాల సృి పmయ
 లS ఉO9 b. ఆడం సంతl పరంపర "ండJ రాలSBా "ాVారA. మ
పmళయం "ండJ Zëన "[త^లలY చూUారA.
కటw?టంBా వండq Lిల}o "ాళ¡ ´ట& చంపమq ·$%7 `ెUాMడJ. మ": Qౖప, "ాళ¡ ెబలకS Bాయప,-న
ారA, అంBాలS UBKటwకSన ారA, ైవ సq ~? `ేరల|రO9 రA.
య39Ïనంతరం l"#BKWన $%ౖqా~?పత^o ఉే¼ం, ·$%7 ఆగ Pశం ³B#oన Lిల}  జల}, $ీe ల స
అంద"# మటwL%టమంటEడJ. పరAష ాంగత(ం ల|q $ీe లను మతmం వంచుమq $%ౖqా~?ారAలకS సల b`9WడJ.
పZతm గంx9ల L+"#ట "ా$ిన b అపZతm U"ాటEల పట} x9మ7 L%b ఆగం`9డJ.
బౖబ3* పmారం మనుష^లS అసంభవghiన వయసు వ`ేWవరకÔ బmతకడgÐ Bాక, Lిల}o కÔ,9 కంటEరA.
ెoZల|q ారA $%ౖతం ేవ,- తలప,- ా?e ారA. మ"# ేవ,- సరrశeమంతం ఏghiంో ెoయదు. బౖ®* లY ఎపడూ
OPల రకe $ికeంBాOP ఉంటwం?. ఇదం9 ప"#³త Uాmం9q `ెం?న కథ. ఆ ఎ,9"# Uాmంతం అవతల ఏమ3ంో, ఏం
జరAగ3త^ంో ా"# ెoయదు. ామన( పmజల ాదు. ా"#q సృింనటw
} `ెబ3త^న ేవళ¡ జÚêనమ3 ఆgÐర ఉం?.
అంట ేవళ¶¡ కÔ,9 మనవ పml రÞUాలన మట.
-----
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అ~9(యం – 8

Uాత బౖబ3* UాUాలకS ³ంన
´తe qబంధన
బౖబ3* లY ´తe qబంధన Î¥సeవలకS పZతmం. య1దులS అ? అంB[క"#ంచరA. ´తe qబంధన చదువత^ంట Uాత
qబంధన పme ావనలS వాeb. కనుక Uాత qబంధన చదవక తపMదు. అbే Uాత qబంధన చద ాలంట `9ల ఓరAM
ా ాo. ల|కSంట Zసుగ3 పడJత^ం?.
Uాత qబంధనలY అబmం తన కSమరA,-q బoవr,9q tసుళ9డJ. కన(కS కSమరAడJ పట బ]త^O9 డq
అత,- ాణ ZqLిసe ుం?. ´డJకSq బobవrడం Zర³ాeడJ.
´తe qబంధనలY O9లSగ3 సు ారe లS ెర, ఎకzడ చ?ZO9, »స7 `ేVాడq `ెL+W ఉదం9లS ఎదురవ9b. లYగడ
పmవకe లS `ెLిMన Zషయం qజం ావ,9q అ? అవసరghiం?. జరÞసల|ంకS »స7 "ాక, Bా,-దL%ౖ పయనం, b9(దుల
?వ( ాణ పmవకe లS `ెLిMం? qజమq రAÛవ `ేయ,9q. (మథూ( సు ారe 21వ పmకరణ 4వ చరణం) జకరయ( పmకరణ 9: 7
పmారం ైవదూత వWనపడJ Bా,-దL%ౖ పయqాeడOP పme ావన ఉం?.
ఆలంట& ైవదూత "ాక సం య1దులS ఎదురA చూసుeO9 రA. Î¥సeవల పmారం అతడJ వ`ేWVాడJ. Uాత qబంధన
వలÒ, ´తe qబంధన కÔ,9 స"#Bా అల} ల|కUయరA. సంఘటనలS జ"#B#న తరA ాత ఎపMట&Bాq "ాయడం ÑదలS
L%టల|దు. అందు అవకతవకలS బEBా ొ"} ాb.
´తe qబంధన అం9 అసe వ(సe ం, కలBాపలగం అq Cò. ఎ*. gh  తన టÀట
m nౖ> ఆ Bా; రచనలY అంటEడJ.
qబంధనలలY ZషయలS bంా పq´ాeయq చూప,9q lపMలS అల "ాారq x9మ7 L%b అంటEడJ.
2004లY gh* B#బ $ిqమ tVాడJ. »స7 మరణం గ3"#ంన తmం అ?. gh* B#బ ఆ$+o
/ య ºా$ిస ు. అత,తం,-m ఒక క":zటక వ(e. ారA థo4 మ3ÁాకS `ెం?న ారA. య1దు వ(l"కSలS. Óస
 e ును లSవ P$ిన OPరం య1దుదq
ా"# ఆ":పణ. $ిqమ L+రA ? Uాష ఆú ? Î¥7. ఆ $ిqమ టw
} ఆ"#éంం?. య1దులS $%ౖతం మనం వం`9రA. "ండవ
పmపంచం అంతghiన "ండJ దVాబE¼లకS య1దులL%ౖ ఆ":పణo UÝ ఉప సంహ"#ం`9డJ. Óస
 e ును లS P$ిన ఖ(l
తమేనq య1దులS అO9 రA.
Óస
 e ు అనంతరం అOPక దVాబE¼లకS Bాq O9లSగ3 సు ారe లS "ాయల|దు.
ఏాëUాmయం ల|దు.

ా"వ"#Ó ఏ మ3ఖ(ghiన Zషయం L%ౖO9

అbే gh* B#బ $ి q"ా\తBా నూతన qబంధనల
ాసe ాలq నమ\డJ. సు ారe రచbతలS ఏ ఒకz
Zషయం L%ౖO9 ఏాëUాmయం ల|రA. కన(కS »స7 పట డం, »స7 వంశంL%ౖ మథూ(, లÔక7 లS Zì?ం`9రA. ఈపకS
ఇజÚmయ* ాసులS Uా"#UవడంL%ౖ ZరAదÏ E ాలS Qల},-ం`9రA. QంటOP తLిMంచు´మ\q జä$%ú కS కలవWనటw
} మథూ(
అంటEడJ. అందరÞ బత}ంలYOP వO9 రq లÔ4 "ాVాడJ. తరA ాత జరÞసల|ం NదుBా నజరø Q¾¡డO9 రA. (Lిల} ా,-q
9L%ట,9q ఈప Uా"#Uే, OQౖ* tర UాmంతంలY అ? రహస(ంBా ఉంచడం `9ల కష ం)
$ీజ ఆగస 7 చకవ"#e జO9E లÒకzలS $+క"#ంచమq ఉతe రAవoWన ఏ,9? ై ాంశ బEలSడJ జq\ం`9డq లÔ4
"ాVాడJ. అపడJ Û,9లY C"ాF "ాÛBా ఉండBా $ి"#యలY r"#qయ7 గవర  C"ాF Ó. ప¤. 4వ ఏట చqUయడJ.
సు ారe లలY ఏ? ైవ L+m"#తమ3 అOP చరW ´నాB#ం?. తరA ాత లëంన సు ారe లS ´ంత ాసe ాq దగ రలY ఉO9 b.
ాq ఇవ మనుష^ల| "ాVారq ~ైర(ంBా `ెపMల|కUయరA.
»స7 సమాöన ష^(లS చదువ "ాq ారA ారA ఎలంట& సమ`9రం అం?ంచల|దు. L%ౖBా
Î¥సeవలS ాదు. »స7 ఎన డJ Î¥సeవ చ"#Wq ాÕLిం`9లనుల|దు.
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ా"వరÞ ఆO9డJ

ప"ాతన qబంధన కలగపలగప "ాతల పmారం, ,ేZ; నగరంలY ైవపmlq~? జq\ం`9o. అే బత}ం. ాq Óస
 eు
తo} దండJmలS నజరø కS `ెం?న ారA. ా"# ´డJకS పట& ఉంట అకz,ే జ"#B# ఉం,9o. Ñతe ం Nద C"ాF, అగస 7,
r"#qయ7 ల L%ౖ ఎOÄ ాకమ\ కథలS అల}రA. బత}ంకS రంగం తరoం`9రA. అకzడ పవల ´ట ం ఎకz,9 పme ావనలY
ల|దు. బత}ంలY పట&నటw
} కథ అo} ే స"#Ub?. బౖ®* పmవచO9లకS Uం?కBా ఉండటEq bq lపMలS ప,9ÖరA.
జÚ సు ారe పmారం »స7 ,ేZ; "ాÛ సంతl ాదు, బత}ంలY పట ల|దు. "ాజ వంశం సం ప,-న lపMల
జO9కరÂణ సgÐ.
బౖబ3* నూతన qబంధన చూL+ పరసMర ZరA9ÏలS, చదువ"ాq ~ోరణలY వ(కe పరచటం గమq$+e , పం,-త^లS {ట&q
ZడమరWటEq Ûటw LీకSzO9 రA. Î¥సeవ మ9~?ారAలS మతmం {ట&q Zవ"#ంచదలచల|దు. వలం Î¥సeవ మత ZVాrసం
అOÄ, ఉపమO9లS అOÄ `ెLిM తLిMంచుకSOP ారA. ఇబం?కరghiన పmశ లS ఎవ"ÎO9 P$+e ా"#q తq తగలÒయ(డం, ల|9
OÄరA మ1bంచడం Î¥సeవలS `ే$ిన పq. సు ారe లS ఉపÊగకరghiనవq, ప¤"[rకSలS `ెLిMన ాట& qదరjన ప¤రrకంBా
చూపటEq అZ అవసరం అq `ెUాMరA. అంట మతం మనవ సృి అq చూUారన మట. జÚ `ెLిMన9q బట& ·$%7
చటEq ఇ`9WరA. ాq దయ, సత(ం »స7 నుం,ే వ`9Wb. ఈ అరÕంలY మథూ( `ెబ3త½ ఈసయ( పmవకe ఆO9డJ ఆహ>
"ాÛకS `ెLిMన ాా(లను పmమణంBా $ీrక"#ం`9డJ. అbే »స7 పటwటకS మ3ందు ఎq³? Pల సంవత"ాల త
 ం ఇ?
జ"#B#ం?. 9q పmారం పmభ3వ సంతం ఇాeడq, కన(కS కSమరAడJ పడ9డq "ాVాడJ. అహ> "ాÛ తన శత^mవలL%ౖ
Zజయq అZ సం9లSBా EZం`9డJ. కన( అంట య3వl అq మతmgÐ ఆO9డJ అరÕం `ేసుకSO9 రA. ఏghiO9 కన(కS
పట&న వ ?వ(శకSeల ఉంటEడOP? ఏN ల|దు. ఆ ZధంBా మతం అనుమO9లకS 9"#t$ిం?. $ిO9b పరrతంL%ౖ
·$%7 $ీrక"#ంన 9q, Óస
 e ు బ]ధనలకS UoW చూ$+e ·$%7 ఎకz,- Qó¡O9 య1దులS అత,-q అనుస"#ంనటw
}
వన ?. అంట పmవకe `ెLిMం? రAÛ Qౖనటw
} EZం`9రA. $ిO9b పరrతంL%ౖ ేవడJ `ెLిMం? య1దు ప":త^లS
నమ\రA. అ త"ాrత »$%7 రాeq
ారA "#నటw
} ఉతe ":తe ర పm`9రంలY వWం?.
కన(కS పట&న అOP Zషయం గమq$+e , Bాథలq ఎల సృిe ా· అరÕమవత^ం?. »స7 పరలYకంలY ఉం,ే తన
తం,-q
m పme ాZం`9,ే ా తన తo} q, అgh కన(9rq ఏO9డూ L+"Kzనల|దు. L%ౖBా ఆgh పట} ·టwBా, కరABా
పmవ"#eం`9డJ. అghకS కÔ,9 Bా®mయ* ేవత కqLింనటw
} గ3రAe ల|దు. ేవదూతలS వWనటw
} ెoయదు. ారం9 ఆgh
ైవమత అq `ెLిMనటw
} పm`9రం మతmం జ"#B#ం?. తన కSమరAడJ `ే$+దం9 ఆghకS ఆశW"ా(q కoB#ంం?. అతడJ
య1దుల ే ాలయంలY ఏం మటE},9డJ? తన తం,-m LిలSపL%ౖ 9ను కృి `ే$ినటw
} `ెపMటంలY అరÕgÐ³ట&? తo} 
ఇవ బEBా గ3రAe ఉం,- ఉం,9o. L%ౖBా కన(Bా గరµం ధ"#ంన తo}  ఈ Zషయల జÚêపకం ల|కUవడం సంభవం ాదు.
లÔ4 ాmసూ
e జä$%ú gÐ"[లను »$%7 తo} దండJmలSBా పme ాZం`9డJ. అghను ?Ï `ెయ(టEq ారం9 ే ాలయ పm Pశం
`ే$ినటw
} , అపడJ $%ౖమ అOP వృదుÏడJ ా"#q Vా} ంనటw
}
ాmVాడJ.
మథూ( ాmసూ
e »$%సుz నలSగ3రA దరAలS ఉన టw
} , ´ందరA `ెలÒ} ళ¶¡ వన టw
} L+"KzO9 డJ. (13-55-57
సు ారe ) జ సు ారe లY »స7 దరA,- పme ావన ఉన ?. gÐ"[ ఈ సం9నమం9 జä$%ú 9r"ా పట& వంట `9ల
L%ద¼ సం9నవlBా EZంచవల$ి ఉంటwం?.
సు ారe లలY ఏ? స"#biన?, ఏ? ాదు అq చరWకS L%,-ే ఒక పటEన ేలదు. gÐ"[ L%ó¡ మ3ంే కన(Bా
వ పట&నటw
} ఒక కథనం `ెపత^న ?. మ": పకz UాUాq OPరం మరణం అq ాmVారA. బహcVా ఆgh Uాపం `ే$ి
ఉండకUవచుW. కనుక అgh చqUb ఉండకUవచుW. 1852లY ": లY gÐ"[q కన(Bా కనుBKన టw
} పmకట&ం`9రA. ఇదం9
మనవ సృి అనటం, మ1రáతrం అq ´ట& Uా"య(టEq {లS ల|దు. ఏో ఒక రకంBా పరAవ qలబట w ాలq `ే$ిన
పmయ9 ల లBా కqLిసe ుO9 b. అbే ఈ L+mరణలY చ"#W `ే$ిన పmయత ం ేవళ¡కS అవమనకరంBా ప"#ణ³ంం?.
Uాత qబంధన అం9 కలల మయంBా ఉంట, జä(lØా(ల qం,- ఉంట, తరA ాత వWన Î¥సeవల బౖబ3*,
న¸9mల ఆ~9రంBా అంచO9లS, మంlmక Qౖదు(లS, ? `ెL+M ా"# Zషయల qం,- Ub ఉన ?. Vాంl Lిmయ3లకS,
మ1గ»వలకS ానుభ1lq వ(కe ం `ే$+ మటలS, `ేతలS »$%7 OÄట&
Qల},-ంనపడJ ఇలంట& అëUాmయలS
ఏరMడ9b. ఇందులY ´q అÊమయంBా ఉO9 b. మ"# ´q మ(4 లY నమ\ాలS కనబ"#`9b. మ"#´q
అసంభ ాలS అqLిe ాb. వ(వాయం పట} ా"# ~ోరణ మ"[ ఆ?మ దశలY ఉన ?. అZl కంకణం కట&నటw
} Bా
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సMష పడJత^ంటwం?. మనవలను oö} ప¤ల UలWడం చూ$+e ాలq వృ~9 `ేా"· అqLిసe ుం?. "పట& గ3"#ం
అలYంచవద¼ q `ెUాMరA. ´q సు ారe లలY »$%7 ను జనం Lి`ÙWడq అనుకSO9 రA. మ"#´q `Ùట} య1దు E ాల
గ1డJ కటwకSq Ubన ాడq అO9 రA. కనOQౖÆ $ీe లపట} Zప"[త Ûగ3పను కనబ"#, య1దులS ాq ా"# తన
ాలq వృ~9 `ెయ(బ]వడం ల|దq »స7 అO9 డJ. (మథూ( 15.21-28) బహcశ ఆ ":ÛలలY అలంట& వ(e ఎవ"ÎO9 ఉం,ఉండవచుW. మన$ికంBా ?గజÚ"#Ubన ారABా పmవకe లS Uాల$ీe O9లY సంచ"#ం`9రA. అకz,ే ే,9 వసుeం?. తన
అనుచరAలకS సrర ం చూLిe ానq qజంBా న³\ం`9,9 అq ఆలYం`9o. $ి.ఎ7. లÔb7 Î¥సeవ మతం పట} ఏో ఒక
ZధంBా సమ"#Õం`ే Z~9O9లను L%ంUం?ం`9డJ. »$%7 అంద"# UాUాలను 9నుBా $ీrక"#ంనటw
}
ా(ఖ(qం`9డJ.
అbే లÔb7 q"#¼షghiన అ~9"ాల ఈ ZషయలS `ెపMల|దు. చ"#తల
m Y ఒక UాతmBా »$%7 ను గమqం
వ?ల|యమO9 డJ. అత,- త"ాzq , lq గమqం ఆ·?ంచమO9 డJ. »స7.ను వలం OQౖlక బ]ధకSడJBా $ీrక"#ం,
?వ(9rq q"ాక"#ంన ా"#q లÔb7 ఖం,-ం`9డJ. అల `ెLిMన ా"#లY x9మ7 జఫ స ఉO9 డJ. లÔb7
Î¥సeవల పట} పm~9న పm`9రకSడJBా ప"#ణ³ం`9డJ. అతడJ లక Zషయలను, ేవత, దయ(ం పme ావనలS `ెLిMనపడJ
మనం అంB[క"#ంచ నకzరల|దు. అత,- ాదన `9ల దయయghiన?. ఇ? వరÇ O9tతం కÔ,9. »స7 ేవ,ేనంటã
లÔb7 EZం, అత,-q LిW ా,-Bా ప"#గణంచ"ాదు అO9 డJ. సు ారe లS qత( స9(లS ావq ాmVాడJ అంట »స7
`ెLిMనZ, బ]~?ంనZ అభ1త కలMనలq EZం`9డJ. "ండవా"# »స7 l"#B# వాeడq `ెపMడం అందులY ఒకట&.
®షపలS ´ందరA ío ":ÛలలY ఏో సrయంBా Zన ట} ఈ ZషయలS పm`9రం `ేVాడJ. $ి.ఎ7. లÔb7 `ెLిMన ాట&q
m EషలS వచుW.
బE. ఎర\ సుq$ితంBా ప"#oం`9డJ. Î¥సeవల మoక పm`9ర సభలY UాలûO9 డJ. అతq B[క
 S, బ1
ా తన Uాం,-9(q, భe అఖతం ఉన టw
} కనుBKO9 డJ. »స7 L+"#ట పm`9రంలY ఉన కథను `9ల ాలం తరA ాత
కoMంన Pనq ెలSసుకSO9 డJ.
»స7 కS ఎదు"Îన ా"#లY ఒక వ(ë`9"#ణ ఉన ? (జÚ 8.3-11) ఆghను య1దులS బయటకS లB# "ాళ}  ´ట&
చంప9మO9 రA. అల `ెయ(కUే చటEq ఉల} ం ం నట} వత^ం?. చంL+$+e Óస
 e ు బ]ధనలకS అరÕం ల|దు.
అలంటపడJ Óస
 e ు పmVాంతంBా సమస(ను ప"#షz"#ం`9డJ. NలY UాUాలS `ెయ(q ారA మ3ందుకS వW ఆghను
"ాళ¡ ´ట ం,- అO9 డJ. అపMట& నుం,- »స7 ాత(ంలY, మనవల ghదడJలY lష PసుకSO9 డJ.
ఇే కథ ెరL%ౖ ఎzం?. gh* B#బ ªq lmం`9డJ. పతనghiన $ీe q వే¼ం »స7 `ెLిMన మటలq ఇతర
$ిqమలలYను పme ాZం`9రA. ఇక UాUాలS `ెయ(వదు
య(వదు¼ అq $ీe  `ెLMి పంLిం`9డJ. ఇలంట& సq PVాలS అOPకం
మ3ందుకS వ`9Wb.
·$ి7 చటEలS నూతన qబంధన పmారం సమరÕయghiే, Uాత qబంధనల కÔ
 రతrం ఏమత^ం?? ెబకS
ెబ tయలOP సూతmం అమలS జరBాల వ9¼? బౖబ3* లY ఈ పరసMర ZరA9ÏలS చూ$+e మనం ఎంత ·సప¤"#తంBా
పmవ"#eసe ుO9 · అరÕమవత^ం?. »స7 ఏ ఆ~9"ాల ¸³సుeO9 డJ. ఇదం9 ·సం `ెయ(డం ా9? »స7 జO9q
ఉే¼ం UాUాలS `ెయ(q ారA ఆghL%ౖ "ాb Qయ(ం,- అన పడJ, ఆgh, »స7 మతmgÐ ³B#లరA. అbే ఆ
సంఘటన గ3"#ం ాm$ిం? ఎవరA? Zన ెవరA? ఇ? మం కథ అqLించటంల|9. UmË%స ఎర\ ఇంా తన Zమరj
´నాB#ం`9డJ. $ీe  వ(ë`9"#ణ అbే ఆ చర(లY Uాలûన పరAష^డJ ఎవడJ? బౖబ3* లY లÒ Qట&క7 అ~9(యం పmారం
ఉభయ3లకS ¸ ఉం,9o. "ాళ¶¡ P$ి ´టEo. ా ఈ కథలY జనం మధ( వణ3కSత½ $ీe  మతmgÐ నుంచుంటwం?. లÒౖంB#క
చర(లY} మ3qB# ేల| పరAష^లS అghను జనం మధ(కS ఈ,9WరA. అపడJ ఆghకS ఒ ఒక $+ త^డJ ఆదరణ
చూLిం`9డJ. ఆ సమయంలY »స7 `ెLిMన మటల| జO9q
Qó¡ Ubటటw
} `ేVాb. ఏghiO9 ఈ Eవన
ఆrqంచదB#ం?. ఇందులY కSzలS ఎq వన పMట&Ó సమస( ప"#Øాzరghiం?. ఎర\ పmారం జÚ సు ారe లY ఈ
ZషయలS పme ావనకS "ాల|దు. అంట ఇదం9 సు ారe లY Eగం ాదన మట.
పZతmghiన Zషయలను పme ాZంచటEq ఈ పం,-త^డJ ఇదం9 ాmయడJ. బౖబ3* లY Uం?క ల|దు అOP? అత,-
సMష ప,-ం?. L+mరణ ఎకz,9 కqLించల|దు. ప"#Vu~?$+e ెవ
ౖ ం `ెLిMనటw
} ఎకz,9 రAÛవలకS, ఆ~9"ాలకS qలబ,ేటటw
} ల|దు.
అంట మ9q వలం మ1ఢనమ\కం OP qలబట w ాo. ఇపడJ `ేసe ున పq అే అq ఒపకSంట మ"ా(దBా
ఉంటwం?.
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అ~9(యం – 9

బౖబ3* నుం,- ´"ా.కS
´"ా కS
ేవడJ Qల},-ంన వ"# సత(ం ´"ా అq మ3$ి} ంలS నమ3\9రA. అ? మహమ\F 9r"ా అం?ం`9డJ. అత,ే
వ"# పmవకe అq ఇా}ం గట&Bా `ెబ3త^ం?.
Bా®mb* అOP ైవ పmlq~? ఒక ´ండ గ3హలY మహమ\F కS ´"ా సు"ాలS b`9WడJ. మహమ\F
చదువల|దు. అbO9 అత,- ?వ( సంేశం అం?ం`9డJ. అదం9 అర®4 EషలY ఉం?. "ా ´ండ గ3హలY ఒక
OQలUాటw మహమ\F గ,-UాడJ. అప,ే అతడJ మగతBా ?వ( ాణ ZO9 డJ. ´"ా అం?ం చదవమంట, 9ను
చదవల|నO9 డJ. అbO9 అతడJ ేవడJ ఎంLిక `ే$ిన వ(e అ, కనుక అతOP చద ాల Bా®mb* Vా$ిం`9డJ. ేవదూత
Qó¡Ubన తరA ాత, జ"#B#నదం9 తన Eర( ఖజÚకS `ెUాMడJ. అతq
Qంటబట w´q ార4 ఇబ O9ఫ* వద¼ కS
tసుó¡ం?. అత,- య1దు, Î¥సeవల పZతmగం x9లS ెలSసు. ·$%7 ను సంద"#jంన ేవదూే "ా ´ండలY మ¡
మహమ\F వద¼ కS వWనటw
} `ెబ39డJ. O9ట& నుం,- తనను అల} బEqసBా మహమ\F `ెపకSO9 డJ.
మహమ\F కS 9ర$ిo}న మాz ాసులS bదం9 య1దుo bంా ఆగ Po `ేసe ుందq EZం`9రA. ాq
మªO9 ాసులS మహమ\F ను ఆrqం`9రA. ఆ ZధంBా మాzనుం,- మªO9కS Qó¡నపMట& నుం మ3$ి} ం శకం
లÒzాeరA.
య1దులకS Î¥సeవలకS కqLింన ేవడJ, అరబ3లను అశదÏ `ేVాడOP Eవన ఉం?. మహమ\F "ాక అ?
íలB#Ubం?. ాÕqక మ3ÁాలS ´టE}టలకS ?Bాb.
పmవకe మహమ\F 632లY చqUయడJ. ఆ తరA ాత 120 ఏళ¡కS Bాq అత,- »Zత Bాథ "ాయడం జరగల|దు. ఇబ
ఇషz అలంట& ío పmయత ం `ేVాడJ. ాq అ? Ubం?. ఇబ ష మ¡ కృి `ే$ి "ాVాడJ. 834లY అతడJ
చqUయడJ. అbే మహమ\F అనుచరAలS ఎల ´"ా సు"ాలS "ాVారOP? సMష త ల|దు. ªq  డJ ారసతr
కలల వలన సమస( జట&లghiUbం?. తన ారసతrం గ3"#ం మహమ\F ఏN `ెపMల|దు. అపడJ ÑదలÒౖన
కలల|, సు , ియ వ"ాల ఏ"ాMటwకS 9"#t$ిం?. అబ3బక ఖöºాBా వండBా మహమ\F `ెLిMనవ మరUb
పmమదం ఉం? గనక, íందరBా "ాbం`9లనుకSO9 డJ. ాq మ3Áా తBా9ల `9లమం? అంతం అbనందున, ´"ా
సు"ాలS గ3రAeంచుగల ా"# సంఖ( తB#ం?. ాధ(ghiనంత gÐరకS Uగ3 `ే$ి మహమ\F ార(ద"#jBా ఉన జbF ఇబ
త®ø కS అం?ం`9రA. ాq ఏ? స"Îన? అOP Zషయghi ఏాëUాmయం ల|దు. O9లSB: ఖöºా ":ÛలలY ´ంత "ాbంచడం
జ"#B#ందO9 రA. ఖöºా ఉø మ 9r"ా bదం9 "ాbంనటw
} సు లS అంటEరA. 644 నుం,- 656 వరకÔ అత,- Uాలన
ఉం?. జbF ఇబ త®ø సంకలనం `ే$ి త^? రÞపం ఇWన ´"ా.ను మªO9లY అట&L%ట EరA. పmత^లS "ాbం బాm,
కSºా, డమసz7 త?తర `Ùట} కS పంUారA. ³B#oన ´"ా రచనల తగలబట EమO9 రA. ఇంత జ"#B#O9 మహమ\F
ఉన పడJ ఏం జ"#B#ంో ఎవ"#Ó ెoయదు.
ఆర EషలY íలSత అచుWలకS సం9లS ల|వ. ®.ట&. వంట& అ¸"ాల గ3"#eంపకS చుకz గ3రAe
ªనంతట& వలన అరబ3 Eష ëన రÞUాంత"ాలకS 9"#t$ిం?.

ాడ9రA.

మహమ\F `ెLిMన{, `ే$ిన{ హ,-ø L+"#ట ,°క"#ం`9రA. ªq ఆ~9"ాలS ాత^
e
చూన ారA
q"ాÕ"#ం`9లO9 రA. ైనం?న »ZతంలY మ3$ి} ంలS {ట&q Uాట&e ారA. కSకzలS అప"#భmghiనవq మహమ\F EZం`9డJ
గనుక, మ3$ి} ంలÔ అలOP అనుకSంటEరA. సంఘటనలS జ"#B#Ubన ఎం ాలq ా, హ,-ø లS "ాయల|దు. అల
$+క"#ంన ా"#లY బ3ఖ"[ అOP అతడJ మహమ\F అనంతరం 238 ఏళ¡కS చqUయడJ. అతడJ 3 ల¸ల హ,-ø లకS ా¸(ం
`ెబ3త½, "ండJ ల¸ల హ,-ø లS పq"ావO9 డJ. వరకS 10 Pల హ,-ø లS ³B#లWరA. హ,-ø లలY ´q బౖబ3* నుం,మ"#´q య1దుల నుం,- $+క"#ంనటw
} సMష ం.
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ఇా}ంలY పరసMర ZరAదÏ ZషయలÒOÄ కqLిe ాb. అందులY మత సహనం గ3"#ం `ెL+M? ఒకట&. మతపరంBా
బలవంతం ల|దంటãOP ఇతర ేవళ¡ను ´o$+e ేవడJ సంచడO9 రA. ఇా}ంలY సూËీల తతrం ëన ంBా ఉం?. ´"ా లY
తలÒleన ëన UాÁాంత"ాలS ,°క"#ం చూL+ పmయ9 లను అడJÖ´ంటwO9 రA. మ1ఢ ZVాrసం BKంత^ OzసుeO9 రA.
ఇా}ం ఏశr"ా"ాధన మతం. ´"ా ా"# పZతm గంథంBా అర®4 EషలY ఉం?. ేవడJ ఆ EషOP ఎందుకS ఎంLిక
`ేVాడJ. మ"Kక Eష "ా9 అOPZ సమ~9నం ల|q పmశ లS. ´"ా అను ా9లS మ1లq ాట&"ావ. గనుక, మ3$ి} ంలS
అర®4 EషలYOP తమ Lిల}లకS ´"ా సు"ాలS OP"#MాeరA. Î¥సeవలS కÔ,9 తమ పZతm బౖ®* ను అనువ?ంనపడJ
´ంద"#q చంL+VారA. ాq అను ా9లS వWన తరA ాే Umట$%ంÆ పన"#rాసం వWందq మరUకÔడదు. అలంట&
సంసzరణ ఇంా ఇా}ంలY ÑదలS ాల|దు. అను ా9ల పకzOP ఆర®4 మ1లq bంా Pసe ూOP ఉO9 రA.
మ3$ి} ం దండయతmలS జరగడం, అత(ంత PగంBా ఇా}ం ా(Lించడం కÔ,9 గమO9ర÷ం. ఇా}ంను పm ం`ే ా"#q
చంపడ·, OÄరA మ1bంచడ· జ"#B#ం?. అల `ే$+ హకSz తమకS ఉన దంటEరA. ఇా}ంను నమ\q ారA నరాq
U9రంటEరA. పm $+e bల అణ Pయడం Qనుక, మ3$ి} ంలకS తమ మతం పట} అభదm9, ఆంోళన వం?.
ఇా}ం నమÛలకS ఎOÄ `Ùట} OPను Q¾¡ను. UాmరÕ నల అనంతరం ఆగ PVాల ంాచర(లకS UాలMడడం
గమqం`9ను. టn, ో, జరÞసల|ం, ఇాe బ3*, మల|$ియ, ఇం,ొOPియ, బ]$ి యలలY UాmరÕO9 సమ PVాలలY
UాలûO9 ను.
అÊత^ల} ఖÈ³q మనమడJ సయ(F హc$+ ఖÈ³ ాింగO} Ä మbంట& వచWనపడJ, ´"ా పml
b`9Wను. మ3దు¼ L%ట´q, ´"ా ె"
# , O9 చ"#Wం`9డJ. తన 9త `ెపకSOP L%తeనం, అ~?ారం సబబ3 ాదq
ఖం,-ం`9డJ. ాల\ రీÖq చంUాలన,9q qర$ిం`9డJ. అలంట& Z ా9సMద ZషయలలY qరÇbం`ే హకSz
ఎవ"#కSన దO9 డJ.
అgh"#ా అధ(ÅడJ ®* }ంట ఒకా"# QౖÆ హౌ7 లY bWన ZందులY ఒక å9ందస Î¥సeవడJ 9ర$ిల} డJ. ఆ
మధ( O9పర(టన జ"#B#న అరబ3 ేVాల అనుభ ాలS అ,-BాడJ. ఇా}ం ఇతర మ9ల కంట వయసులY న దq,
qలొకSz వ,9q tవmå9ందసం చూపత^న దq `ెUాMను. Óస
 e ు ఉO9 ,ో ల|,ో చ"#తm q"ాÕ"#ంచల|దు. ాq మహమ\F
కWతంBా వన టw
} చ"#తm `ెబ3త^న దO9 ను. అంతట& అతడJ ఆగ Pశం బయటకS వWన తరA ాత నను
చంప9నq బ?"#ం`9డJ.
ఇా}ం అంద"#ª, Zశrజనghiన? అంటEరA. ాq హ> యతmలY మ3$ి} ంలS ాq ా"#q మాzకS "ాqవrరA.
$+r`9§ప¤"#త అOPrషణను BKంత^ నుogÐసe ున
గమqసూ
e OP ఉO9 ం.

అంధ ZVాrసం ఎలంట& 9రAణ ఫo9లకS 9"#tసుeన ో

-----
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అ~9(యం – 10

అదుµ9ల మ3సుగ3లY
మద xె"[ా అదుµ9ల L+"#ట ఆghకS పmపంచ ఖ(lq ెW L%ట &న వ(e మలûzం మ "#,é -. అతడJ ఇంBా}ం; మత
పm`9రకSడJ. థo4 మత VాఖకS `ెం?న ాడJ. 1969లY సుపm$ిదÏ gh"ాgh  మక\ను
Qంటబట w´q కలక9e `ే"ాం.
$ిZoజష L+"#ట అతడJ t$ిన పరంపర `9ల L+రA ెWL%ట &ం?.
1969 O9ట& కలక9eలY మద xె"[ా మరణ గృq ఏరMరం?. చqUb దశ వWన ా"# q³తe ం ఆ గృహం
ఉే¼ం`9రA. అం9 ßకట&Bా వంటwం?. ఇంట& బయట QలSత^రA బEBా వండBా, దృVా(లS tVారA. లYన సంేసMదంBా
ఉO9 అలOP tVాం. అbే gÐమ3 వసూ
e , అప,ే ´తe Bా మ"zÆ లY వWన ´డ4 Ëిoం ె`9Wం. అెల పq`ేసe ుంో
మకS ెoయదు. Ñతe ం Nద ªq గృహంలY Ëిoం tVాం. ఇంగ} ం; Qó} boం సూ
 ,-ÊలY Ëిoం P$ి చూ$+e , గృహం
లYన Eగం ఎం సMష ంBా వWం?. ´డ4 ´తe Ëిoం ZVషం అ?.
ాq ఆ Zషయం 9 L%ట &, అదం9 మద xె"[ా మహత^
e అq మలûzం మ "#;é లYాq `9టEడJ. ఆ Ëిoం
L+రA సంx?ం బ1(ట&ఫ* ఫ Bా;.
Bా;. అంేమ"#. అ? ZVష పm`9రం Uం?, మద xె"[ా L+రA ·B#Ubం?.
అసలS Zషయం OPను బయట L%ట Eను. మద xె"[ా చర(ల Zమ"#jసూ
e ? ³షన"[ Uష గంథం "ాVాను. ఆ
ెబ ": నగరంలY ాట&క అ~?పl UÝ నను ా¸(ం bవrమq Lిo`9రA. మద xె"[ాను $%bంÆ `ేయదల,
అo} న కథO9o ఎండగటEను. అల నను Lిలవడం ాట&క చ"#తల
m Y L%ద¼మలSప. కలక9eలY మద xె"[ా అదుµ9ల
కథలS అo} , $%bంÆ `ేయ,9q ావల$ిన కసరత^
e `ేVారA. 1997లY మద xె"[ా చqUbం?.
·qా బాm అOP ఆgh Ule కడJప వmణం బEధపడJత^న ?. ఇరవరA న Qó¡ మద xె"#ా బïమ\గల
9bతe ^ ఆghకS b`9WరA. అంతట& ఆgh వmణం ాాeనయమbందq పm`9రం `ేVారA. ఆgh ాథo4, మద xె"[ా
L+రA Zన ?. ·qా బాm ¸య ా(~? నూ, Ule కడJప వmణం నూ బEధపడJత^ండBా త `ే$ి నయం `ేVారA.
ఆసMlm సూప"#ంటnం,ెంÆ ,9క మంÛ మ3"#ÂF, ,9..ట&. ®ాr7, ,9. రంజ మ3సe Ëి b ాసe ాq
Qల},-ం`9రA. మద
xె"[ా, న ºను `ే$ి అదుµత మహత^
e ారణంBా నయం అbందq `ెపMమq ,9. మంÛ మ3"#ÂF L%ౖ ఒle ,- ె`9WరA.
తన Eర(కS Qౖద( త వలన నయghiందq ఆgh భరe $%లSz మ3రA\ బయట L%ట EడJ. కస ా(~9"ాలS ల|కSం,9
మద xె"[ా అదుµ9ల వదంత^లS ా(Lింప జVారA. అbO9 స", ": లY ఆghకS $%bంÆ మ3దm P$ి మత ా(Uారం
`ేయబ]త^O9 రA. మంతmBాళ¶¡, ఫÓర} అసల| బEధపడJత^న BాNణ3లS bలంట& ాట& bంా సతమత మవ9రA.
ఆధుqక ాలంలYOP bల ఉంట గత ాలంలY ఎq 9రAణ9లS మత అదుµ9ల L+"#ట `ేVా": వ¤ంచం,-.
ప¤రr అదుµ9ల కథO9లS ´ల} లSBా వండBా, కgÐణ9 ాట& ాలం `ెల} Sత^న ?.
మహమ\F గ3రంL%ౖ ఎB#"# జరÞసల|ం Qó¡నటw
} నమ3\9రA. అ* అా మ$ీదు `ెంత గ3రప ,ెకzల
గ3రAeలSO9 యq చూప9రA. గ3"ాలS ఎగ3రA9య అq అడగగ1డదు. పÅల వలÒ ఎగ"ాలq కలలSగOP ారA ఎపడూ
వండOP వO9 రA. ఆాశంలY ేవతలS రx9లL%ౖ పయqంనటw
} కథలS పm`9రంలY ఉO9 b.
కంబ],-యలY ghాం , బస అOP నదులSO9 b. ఏటE ాట& వరదలûW, UంB# "ండూ కలSాeb. ఆ
ఉధృత పm ాహంలY ళ¶¡ QనకSz తq టEOP} ాÝ అOP L%ద¼ సరసులY పడ9b. కంబ],-య "ాÛ అలంట& సమయంలY
వW, ట&q QనకSzరమ\q ఉతe రAవoాeడJ. ఇ? ఏటE ఒక మత ఉతవంBా జరAగ3త^ంటwం?. కంబ],-య "ాÛ $ిహOÄ4
b పmకృl ఘటనను తన BKపMతనంBా ాడJకSO9 డJ.
ా~9రణంBా జ"#B#Uత^న సంఘటనల అనుq మరAM వ$+e OP, మహత^
e Bా `ెబ39రA. ´q ారA} మనుష^లS
భmమలS, Emంl గ3"Î మహత^
e లS చూ$ినటw
} EZంచడమ1 కదు¼.
qపల Nద నడక, BాoలY ేoUత½ వండడం, ట&L%ౖన నడక, చం`9లS వంచడం వంట&Z మహత^
e Bా EZం`9రA.
జ "ాం,° వంట& ారA {ట&q `ే$ి చూLి ఎలంట& మహత^
e ల|దq చూUారA.
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బౖబ3* ´తe qబంధనలY మహత^
e లS ´q `ెUాMరA. »స7 చqUbన తరA ాత ల| వ`9Wడq మz సు ారe లY
ఉం?. ఇ? తరA ాత `ే"#Wన Bాథ అq బEర ఎర\ ప"#Vuధన `ే$ి బయట L%ట EడJ. లజర7 ను ల|"ా అంట శవghiన
లజర7 ల| "ావడం »స7 అదుµతంBా `ెUాMరA. అలB జౖర7 కSమ"e మృత ేహం నుం,- Uాmణం వWందO9 రA.
ారA అల బml వWనపడJ, ా"# అనుభ ాల గ3"#ంచ ఎవరÞ ఇంటరÞrþ `ేయకUవడం Zడూ
Ö రం. ఆ తరA ాత ారA
ఎపడJ, ఎల చqUయ": "#ారAÖ ల|దు. ల|క, lరABా,ే య1దువలÒ చqUకSం,9, VాశrతంBా వం,- Uయ"ా?
Óస
 e ు మన సం చqUయడంటEరA. మ"Kక Qౖప Óస
 e ు అసలS చqUల|దంటEరA. ా(~9"ాలS ల|నపడJ నమ\
వల$ిన అవసరం ల|దు. Zప"[త BKపMలS `ె®ే, Zప"[త ా(లÔ అవసరgÐ.
పmకృl

Qౖప"[9(లÔ, ఉపదm ాలÔ సంభZంనపడJ, అ Qల వ`9WÊ ారణ9లS ఏ³టÌ OPడJ Vా$ీe యంBా

ెలSసుకSంటwO9 రA. అటwవంటపడJ మ9లS

ాట&q $ీrక"#$+e, LిW ZవరణలS ైవపరంBా, పZతm గంx9ల పరంBా

`ెపMనకzరల|దు. ేవడJ -ం`9డOP ZవరణలS bవr నకzరల|దు.
అgh"#ాలY నూ( ఆ"[} "ాష ం/ సమ3దm మట ంకO9

భవO9లS ´టwకUయb. tవm నష ం

?గ3వన వన ?. L%ద¼ త^ºాను

కlmO9 వWనపడJ

ాట&o}ం?. బ3ð UాలనలY ఆ "ాØా/q అశదÏ `ేVారA. ాq నØాలకS ై ాq రంగం

NదకS ెW, UాపలకS ¸Bా `ెపMడం 9రAణం.

అgh"#ాలY నూ(యz జంట ట;
m భవO9లను మ3$ి} ం మత å9ందసులS O9శనం `ేVారA. ªq సంజÚbీBా,

Î¥సeవ å9ందసులS Uా(Æ "ాబ స, జ"[ºా*
గరµాmవం అనుమlంచడం వలన b ¸

భ1కంUాలS వWనటw
} నమ\రA.

నూ(యz జంటభవO9ల కÔoW Pతను

Q* ఏం `ెUాMరనుకSO9 రA? అgh"#ా పరAØాbతం ()·$%4),

వWందq మ3ఖ(ంBా మటE},9రA. ప¤రrం ఈపలY ,ోN వలన

భmం `ే$ిన అనంతరం "ండJ లSవలS Uoన లYహప వసుeవలS

కqLించBా 9qచుటã
 కథలS అల}రA. చటm q"ా\ణంలY లSవను Uoన 9mలSన ందున అల జ"#B#ం?. ఆ మతmం
Zచ¸ణ ల|q ారA, అదుµ9లY}

Q¾¡రA.

ఈ ":ÛలలY మ9లS, పZతm గంx9లలY వన
ాట&కంటn, ఎం ZజÚêనం ZాeరంBా వWం?. O9లంట& ా~9రణ
వ(e అZ ెలSసుeO9 b. »ZతంలY ZVాrాలS, భe, మతం, ైవ నమ\ాలS ల|కUే ఇక ³B#ల|ేమ3ం? అq ?గ3లS
పడనకzరల|దు.
)మ రచనలS చదువత^ంట ఎం ఆనందం కలSగ3త^ం?. +4 Lియ O9టాలS ఆాr?$+e కoB తృLిe
`ెపMనలZBాదు. ³ల  కZతలS BKపM సంతృLిe qాeb.
టE* ాè, Uæm7 BKపM రచనలS అం?ం`9రA. ÑజÚ సంB[తం మనవ సృ$+O9 అq ఆశWర(పరAసుeం?. కనుక
మ1ఢనమ\ాలS UBKటwకSంట ా"# ాÕనంలY »Z9q సంతృLిe q`ేWZ ఎOÄ .
$%4 లY య1qË%ౖ; Ëీ*Ö x?య"[ ఎంత ఉన త ఖ"ాలకS tసుకS

Qదుత^ంో మ"#.

ఒకపడJ మ"#zâజం ఎం BKపM 9lrక సంతృLిe కoB#ంం?. ఇపడJ
îత^బదÏ మ"ాంత"ాలS qరంతరం వసూ
e OP ఉO9 b.
-----
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P"Z వ`9Wb. మ9q ఉతe మ,

అ~9(యం – 11

´తe ేవడం,°
ఇా}ం వ"# మతం అO9 రA. మహమ\F ఆఖ"# పmవకe Bా `ెUాMరA. ాq తరA ాత ´తe ేవళ¶} పటw´సూ
e OP
వO9 రA. స"#´తe పmవకe లS తలÒతe ½OP వO9 రA. మ"#q ైవL+m"#త పZతm గంx9లS QలSగ3 చూసుeO9 b.

ట ,ే $%bంÆ అంటEరA. ·":\ను} అq ఇం´క L+రA కÔ,9 ఉం?.
అgh"#ాలY అలంట& ´తe మతం ల|ట
ఆ కథ చూడం,-. స"#´తe ేవ,- L+రA జäసú $ి\ø. అత,- 20 ఏళ} UాmయంలY నూ(యz లY బb ®m;é రA ¸
P$ిం?. 1826 మ"#WలY ఘట ం ఇ?. జO9q మభ( L%ట &, బంBారం లëసుeందq ·సB#ం`9డJ. రAలY OP"ాలS అంB[క"#ంచBా
జౖలSUాలయ(డJ. జనం మ"#UయరA.
O9లSBళ¡ తరA ాత హÁాత^
e Bా L+పర} లY మ¡ కqLిం`9డJ. జäసú రంగం NదకS వW, తనకS ·":\ అOP
ైవదూత కqLిం, ?వ( ాణ ZqLింనటw
} `ెUాMడJ. బంBారA ఫలాలL%ౖ "ా$ిన పసe ాq ేవదూత అత,- Qల},-ంం?.
బౖ®* ప¤రr qబంధనలY L+"Kzన య3"#ం (URIM), ధు³ం (Thummim) జంట ఫలాల వలన {ట&q అనువ?ంచ
గoBానO9 డJ. అlకష ం Nద బంBారA ఫలాలను తZr t$ి 1827 $%L %ంబరA 21న bంట& ె`9WనO9 డJ. అనువ?ంచడం
ÑదలÒట EనO9 డJ.
నూ(యz లY ఒక Uాmంతమం9 Uాmßన మ1ఢ నమ\ాల ´టw³టEడJత^న ?. అకzడ సమధులS `9ల
వO9 b. Uాmßన అgh"#ా ఆ?మ ాసుల అ$ిÕకలS, "ాళ¶¡, "ాB#, Qం,- తవrాలలY బయటపడJత½ వ`9Wb. అలంట&
`Ùట $ి\ø కSటwంబEq ´ంత సÕ లం ఉం?. బంBారం సం త Pr ారA. ?వ(శకSeలSO9 యOP ారA ´ల} లSBా QoVారA.
ఇజÚmయ* లY కqLించకSం,9 Ubన ఒక జÚl సం కÔ,9 అకzడ అOPrించడం ఆన ాbt అb(ం?. అª $ి\ø కS
లëంన అవాశం.
అత,- లëంన పZతm రచనలY} ప¤రrప పmవకe ల పmవచO9లSO9 యO9 డJ. Ó. ప¤. 600 ఏళ¡ త
 ం తరo Qó¡న
OQËి వంట& ారA జరÞసల|ం నుం,- అgh"#ా వ`9Wరట. అbే అ పసe ాలS ఎల వ`9Wb. అందులY ఏమ3ం?? $ి\ø
ఎన"# చూపనO9 డJ. చూ$ిన ారA చqU9రO9 డJ. $ి\ø బEBా ా?ం`ే ాడJ. ాq చదువ "ాదు. "ాయల|డJ. కనుక
తన Eర( ఎమ\ సయం "ాడJ. ాq అ? స"#Uల|దు. UరAగ3న ఉన మర "#4 `ేయ1త Uం9డJ. అత,-q
CచW"#ం, L+} టw
} సూట&Bా చూడవద¼ , చqU9వq బ?"#ం`9డJ. ఒక గ?లY కÔ"KWq L+} ట} కS బట కLిM, అవతల Qౖప
"#7 ను కÔ":Wబట &, అను ా9లS ÑదలSL%ట &ం`9డJ. ఈ O9టకమం9 "#7 Eర( గమqంం?. 116 L+»లS ాజ$ి,
అందులY ZషయలS "ాయమq $ి\ø ను "ట &ం అ,-B#ం?. చదువ"ాq $ి\ø OÄ"ల}బట &, `ే$+?ల|క, ేవడJ తనకS
కqLిం,
P"
P" ఫలాలS అం?ం`9డq, అZ బయటL%ట EడJ. ఎలB: lపMలSబ,- అను ాదకS,-q పటw´q
"ాbంచుకSO9 డJ. ప¤"#e అbన తరA ాl మ1లఫాల సr"ాq Qó¡ Uయయq, ేవ,- దగ ర భదmంBా
వO9 యq, మ": కథ అల}డJ.
జనం అతడJ `ెL+M? qజం అq నమ\రA. బౖబ3* ప¤రrqబంధనలY ఈసయ( పmకరణం నుం,- `9ల Eగం
య~9తథంBా ాLీ `ేbం`9డJ. మ"#´ంత బౖబ3* ´తe qబంధన నుం,- `ే"#Mం`9డJ.
ఎపMట&కపడJ తనకS ైవం కqLిం `ెబ3త^న టw
} $ి\ø అపడపడూ కథలS అల}డJ. తన Zì?ంన
Qo PVాడJ. తన $%4 అవస"ాలకS ?వ( ాణq అడÖ ం L%ట wకSO9 డJ. కథ న,-Lిం`9డJ.

ా"#q

నూ(యz లY Uా* ghi"ా Uాmం9లలY bలంట&q సుపm$ిదÏంBా ´నాBాb. జO9కరÂణ $ి\ø కS ´ట&న Lిం,-.
ేవడJ L+"Kzన పZతm భ1³ న,-Lిe ానq, ³"#, ఇoO9è, ఉటE "ాØా/లకS యతmలS ాB#ం`9డJ. అందులY అOPక
ఇబందులS ఎదు"KzO9 డJ. అbO9 పటwదల ాBాడJ. 9ను, తన ారA పZత^mలÒౖనటw
} , నల} ారA, ైవ Vాపగసe ులÒౖనటw
}
చూUాడJ. ఆ ZధంBా నల} ా"#q బEqసలSBా ాడJ,9q
Qనసు´`9WడJ. ªq బౖబ3* ఆ~9"ాలS చూUాడJ. ³"[లY
బEqస9rq UBKటEలOP ా"#q ఎ?"#ం`9డJ. B: జÚl ారA సrర ం నుం,- ం దకS  $+యబ,-న జÚl అO9 డJ. మ":\
మతంలY నల} ా"# `Ùటw L%టల|దు. అq ంట&Ó బౖబ3* ఆ~9"ాలS L+"KzO9 డJ.
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మ":\ ేవడJ జäసú $ి\ø అబmం బ34 అOP "#Âకన "ా$ి, లమ Qౖట} సంతl అం9 ేవ,- ఎదురA l"#B#నటw
}
కనుక మ":\ ా"#q నల} ా"#Bా శLింనటw
} L+"KzO9 డJ. ేవ,- లÔ$ిఫ కS జ"#B#న U"ాటంలY తటసÕ ంBా ఒక మ3Áా
ఉం,-Ubందట. ారంద"# ఆËిmా B:లSBా శLిం పంLిం`9రట. కనుక ·"ా\న} లY Uæ":9(q నల} ా"#q
`ేరAWల|దు.
మ":\న} అ~?OPతకS ేవడJ కqLించకమ3ంే చqUbన ా"#, Z·చన ఎల లëసుeం?? అలంట& ా"#
జÚ®9ను మ":\ను} ఉటE "ాష ం/ లY qరంతరం తయరA `ేసe ూ Uత^O9 రA. పml ారం UాmరÕO9 సమ శ
P ంలY ´తe జÚ®9లY
ా"# మ3e పmా?ంచమq UాmరÕన `ేసe ుంటEరA.
మ9q మనవడJ ఎల సృి ాe,ో bొక BKపM ఉ9హరణBా $ీrక"#ంచవచుW.

బEలబEబE అవ9రం
అgh"#ాలY పటw´Wన ఒక బEలబEబE ఉదంతం మ"#ంత ఆశWర(ం
వWం?. L+రA మ":é ªq అాడN అ ారAÖలS వ`9Wb.

Pసe ుం?. 1972లY ªqL%ౖ చకzq $ిqమ

మ":é B:రÖ న 4 ఏళ¡ Lిల} ాడJ. అత,- తo} దండJmలS Î¥సeవమతం పmారం L+రAL%ట &నపడJ, gÐ",[ జäసú ల L+ర} A
కoLి, మ":é అq Lిo`9రA. అgh"#ాలY Óస
 e ు సు ారe కÔట³ పmEవం , తo} దండJmలS ెoZBా ఒక పథకం PVారA. మ":é
ఒక ేవదూత Pషం P$ి కÔ":Wబట ాBారA. ºాంట* "ాè అOP ేవత రÞపం అq కథనం అల}రA. ైవ L+m"#త^డO9 రA.
ేవడJ తనను బ]~?ంచమq `ెUాMడq చూడవWన ా"# `ెపMమO9 రA. జÚగతeBా "#ర* Pbం`9రA. 4 ఏళ¡
Lిల} ాడJ క9. అపడపడJ ఏ,ేW ాడJ. తo} అతq ళ¡ పంప ంద qలబట ?. ల|కSంట ?ండJ మ3ఖం Nద అణL%ట &
Oz?. ఏైO9 ెబల గ3రAeలS ప,-ే జÚగతeBా త^,- కÔ":Wబట  ారA. ":Í అల `ేయడం ఆ"ళ¡ Uాmయq బEBా
అల ాటw ప,9ÖడJ. Zంత బEలSణÇ సంద"#jంచు,9q జనం వ`ేW ారA. అత,- `ేత L%ó¡ళ¶¡ కÔ,9 `ేbంచుకSO9 రA.
అత,- ?వ(శe దరjO9ల 9r"ా 30 ల¸ల ,9లరA} తo} దండJmలS వసూలS`ేసుగoBారA. ాq బ,- పంపల|దు. ఆ ZధంBా
ా"# కÔ
 రతrంలY 17వ ఏడJ వ`ేWవరకÔ వO9 డJ.
అపడJ ఎదురA l"#BాడJ. అgh"#ాలYq ాoº"# య "ాష / ంట కలW మ3ÁాలY `ే"#, $+rచ§Bా వ¤Lి"#
LీలWడJ. ఇదం9 ఎప,ో Uాmßన ాలంలY జరగల|దు. 1960 Uాmం9ల ఘట ం b?.
$ిqమ ాళ¡ను Lిo, 9ను న పడJ ఎలంట& ·ాలS `ే$ిం? తన 9r"ా తన తo} దండJmలS ఎల ధO9రéన
`ే$ింª ప¤సగ3Wనటw బయట L%ట EడJ. భe ఆ PశంలY తలS}లS తమ qధుo ~9రU$ిన tరA, సంB[తం Uారవశ(ం `ే$ి,
వ¤B#Ubట} w సq PVాలS కoMంంª చూUాడJ. Î¥సeవ ఉ»é వ కÔటEల దృVా(ల కనబ"#`9డJ. »స7 సrయంBా తన
వద¼ కS వWనటw
} న³\ం`9డJ. OసలS L%ౖ కనుLించq $ి"ాే $ిలSవ గ3రAe L%ట &, చమట U$ినపడJ అ? కqLి$+e భకSeలS
అదుµతంBా EZంన tరA `ెUాMడJ. భకe జనంలY Qó}, ా"#q ఏ,-Lిం, అ"# ప,-Ubట} w `ే$ి, అదుµత శeBా
పmద"#jం`9డJ. ఇవ $ిqమ ,ై"కరAకS మ3ంే `ెLిM జÚగతeBా ËిoంకS  డM,9ÖడJ.
అgh"#ాలY Î¥సeవ ఉ»é వ ం9mలS, సంÓరeన సమ PVాలS, UాmరÕO9 కÔడళ¶¡ `ేసe ున ¯"ాలS, OP"ాలS అ మ":é
Qల},-ం`9డJ.
Vా(మ1(* బట}  తన రచనలY ేవళ¡ను సృింన tరA చకzBా `ెUాMడJ. అత,- రచనలY   అOP Uాతm
మరAమ1ల Uాmంతం నుం,- బలÔ లY ఆాశంలY ఎB#"# U9డJ. అ? చూన జనం అత,-q సూర( భగ ానుడJBా
ఆ"ా~?e ారA. ప":త^లS బయలSే"# ప¤జలS ÑదలS L%డ9రA. 20 ఏళ¡ అనంతరం l"#B# వWన  , తన L+"#ట
జరAగ3త^న తంత^ చూాeడJ. అం9 ·సం అq బయట L%డ9నంటEడJ. ఆయను అల `ేయవద¼ q ేశంలY l అం9
ఆ ³థ( చుటã
 వన దq, అతను సr"ాq ఎగరల|దq ెo$+e , జనం దు"ా\రAల9రq CచW"#e ారA.
x9మ7   సుపm$ిదÏ రచన లÒZx?య చదవమq రAత^O9 ను. 1651లY b అదుµత రచన `ేVాడJ. బౖబ3*
లY ఆ9ం పతనghiన కథ చ"#Wం`9డJ. $+r`9§ ప¤"#త^,-q సృిం, ఆచ"#ంచ,9q {ల|} q qబంధనలS L%ట &న Z~9నం
ఎండగటEడJ. Uాపం `ే$ినందుకS ఆ9ంకS మరణ ¸ Z~?ంO9, సం9O9ëవృ?Ï సం అ? అమలS జరపకSం,9
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ాb9 P$ినటw
} న దO9 డJ. ఒక `ెట w పండJ lంట VాశrతంBా వంటEవq, మ":`ెట w పండJ lంట చాeవq `ెLిMన
QౖరA~9(లను చ"#Wం`9డJ. తృLిe q`ేW మ9o సృించడం మనవలకS ఆన ాbt అbందO9 డJ. చqUbన
తరA ాత కÔ,9 »Zతం వందనుకSం9ం. ాq ేవడJ ల|డనుకSం9ం. అప,ేమవత^ం?. ేవడJO9 డనుం,-. ాq
మరణ9నంతరం »Zతం ల|దనుం,-. అపడJ $ిÕl ఏ³ట& ఇలంట&Z బEBా హ  చ"#Wం`9డJ.
(లÒZx?య 3వ Eగం, 18వ అ~9(యం, 4వ Eగం, 44వ అ~9(యం చదవం,-.)
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అ~9(యం – 12

ఏ"[ ఆ ేవళ¶¡ ?
ఎకzడ ఆ మ9లS ?
ఒకపడJ జO9q
UయరA.

భయL%ట & ప¤జలS, ానుకలS అందు´న

ేవళ¶¡ ´ందరA OPడJ O9మ రÞUాలS ల|కSం,9

B[4
 ాపర} కS ఆ"ాధ( ైవం ఇపడJ తలచుకSOP ా" ల|రA. ఈపను Uా9ళ లYక ేవడJBా
 ేవడJ Uా BK"ల
Uాoంన ఓ$ి"#7 ను bపడJ Qతక వల$ి వసుeన ?. మ9లS, మ ద(మలS, ేవళ¶¡, ేవతలS ఆ ZధంBా
పట&B#ట &నZ `9ల ఉO9 b.
ైవ దూతలమq, పmవకe లమq బయలSే"#న ´ంద"# ప"#$Õ ిl కÔ,9 అలB ప"#ణ³ంం?.
య1దులకS ప¤రr బౖబ3* qబంధన ననుస"#ం నమ\ాలS ఎకSzవ. ఎవ": ర¸కSడJ వాeడq

ారA ఎదురA

చూసూ
e వంటEరA. OPOP ఆ ర¸కS,-q అంటã 17వ శ9బ¼ ం మధ(లY ఒకతను బయట´`9WడJ. అతq L+రA సబే $%Z.

ఇంమ3ం? మధ(ధ"ా సమ3దm t"ాల నుం,-, Uలం;, ఆ స  ,9ం, ంబ వరకÔ య1దులS

Qంటబ,9ÖరA. సబlq

{"ా"ాధన `ేVారA. అపడJ సుపm$ిదÏ తతr Pతe $ిMOÄజÚ వ(eగత ేవణÇ ాదO9లq "ాVాడJ. అత,-q ఖం,-సe ూ, సబl యతm
`ే$ి య1దుo ఆకటwకSO9 డJ.
పm ాసంలY ఉన

య1దుo

పZతm ఇజÚmయ* కS tసుళ9నO9 డJ. ZశrVాంl OQల´లSM9నO9 డJ. ాబ}

అధ(యనం `ే$ి, 9q ఆ~9రంBా 9OP ర¸కS,-q అO9 డJ. ా ాంÆ OÄప*, అలÒUM, $ి\ర , సలYqా Uాmం9లలY

య1దులS భe కÔటEలSBా అత,- బmహ\రథం పటEరA. జరÞసల|ంలY య1దు ప":త^లS (రబౖలS) అప,ే ర¸కSడJ
వ`9Wడంట నమ\ల|దు.

సబl ర¸కS,-q అనుస"#ంచకUే, నరకUాmLిe తపMదq అత,- ష^(లS హచW"#ం`9రA. Bాజ "ాబౖ O9థ అత,-q

సు ారe "ా$ిన జÚ  UలWడJ. సబl అంట B#టq

ారA అతడJ మ1ర§ ":B# అO9 రA.

ా"#q "ాళ¡ ´టEరA. పరసMర

దూషణలకS ?BారA. ా ాంట&OÄప* కS ఓడలY బయలSే"#, 9ను ర¸కS,-నq పmకట&¼ 9మనుకSO9 డJ. అత,- ఓడ

త^ºా లY కSzBా ట"[z ారA అత,-q బం~?ం, జౖల} Y L%ట EరA. అపMట& అత,-q నమ3\కSన య1దులS ´q `Ùట}
యవ9సుeలS అ³\ అపMB#ం`9రA కÔ,9.

ట"[z UాలకSలS అలMసంఖ(కSలను 9"# ె`ేW "[త^లS అనుస"#సe ూ UయరA. సబl 9OP ర¸కS,-q అq

`ెపవడం ట"[z UాలకSలకS సమస(Bా ప"#ణ³ంం?. ఏghiేOPం జౖల} Y L%ట EరA. అత,-q వ"#t$+e , అనుచరAలS మ"Kక
మ9q అత,-L+ర ాeLిe ార, అనవసరంBా అత,-q L%ంన ారమ9మ EZం`9రA.

ఈలYBా సబl మ» ష^(డJ OQ³య C బయటప,-, తన గ3రAవ అZl పరAడq అతడJ `ెL+Mదం9

అబదÏ మq పmకట&ం`9డJ. సబlq రAలY qలబట & ర¸కSడJBా అదుµ9లS చూLిే స"స"#. ల|కSంట మ3$ి} ంBా మ"#ే,

వ?ల|e ాం అO9 రA. ర¸కSడనq పmగలµలS పoన సబl, మ3$ి} ంBా మ"#UయడJ. అంతట& అత,-q అల|qయ
మంటqB: స"#హదు¼ Uాmం9లకS పంL+VారA. 1676లY ఆ Uాmం9లలY సబl చqUయడJ. ఎకzడ UాlL%ట E": కÔ,9
అంత^పట ల|దు.

సబl ష^(లS ßoUయరA. అతడJ వలం మ3$ి} ంBా మ"#నటw
} నట&ం`9డq ´ందరO9 రA. L%ద¼ సంర¸కSడJBా

మర,9q అల `ేVాడO9 రA. సr"ాq
మ"#´ందరA నమ\రA.

Q¾¡డO9 రA. అసలS అతడJ చqUల|దq, తమకS కqLించకSం,9 వO9 డq
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ట"[zలY OPట&Ó ´?¼మం? సబl అనుచరAలS ,ో\ అOP L+"#ట ´నాగ3త^O9 రA. {రAL%ౖ మ3$ి} ంలS, లYన

య1దులS.

య1దులS bంా ర¸కSడJ ఎవ": వాeరq ఎదురAచూసూ
e OP వO9 రA.
Ñతe ం Nద చూ$+e చ"#తm qం,9 ఎంద": సంర¸కSలS, ేవళ¶¡ వసూ
e Uత½O9 రOP? సMష ం.
-----
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అ~9(యం – 13

మతంలY l వంటwం9 ?
వలస Uాలన నుం,- Eరత ేశం బయటప,-ం?. ఆ U"ాటంలY మత ZVాrాలకÔ, OQౖlక "[త^లకÔ మ3,-L%ట &న
ారAO9 రA.
Ñదట& పmపంచ య3దÏ ం ®mట&ð ామ జ(ం జవస9rలS వ,-B# Ubం?. 1919 ఏLిmల} Y qరసన9రAలL%ౖ అమృø
స లY జ"#B#న అమనుష హ9(ాండ , లండ నుం,- ప"#Uాoంచడం ఆటాలం ాగదq సMష ప,-ం?. అెపడJ అOP?
తపM మ": సంేq 9వ ల|దు. అటwవంట& దశలYOP సయq"ాకరణద(మం ·హ 97 కర చంF Bాం~?
`ేపట గoBాడJ. ఆయన ందువల O9యకSడJBా మత^\డqLించుకSO9 డJ. ఆయన తe ?ÏలY లYపం ల|దు. ఎటW
Bాం~? మత E ాల| అంత Z PచO9త\కం ాదు. Eరత ేశం ఆ~9(l\క ఆ?మ సమజంలY నడ, Bామ~?పత(ం
ాBాలO9 డJ. మ3$ి} ంల అ~?ారం పంచువడం Bాం~ª Z~9O9లలY కS?"పq ాదు. అవసరghiే ంస పmÊB#ం`ే
~ోరణ కÔ,9 ఆయనలY వ(కe ghiం?.
Eరత ాrతం9mqÓ ేశ ఐక(తకÔ సంబంధం వం?. ®mట&ð ారA ప"#Uాoంన ేశం. అ P ఎల} ల , భ1EBాల
వం,9ల? Eరø అOP Lిల ాల? అంట ´ందరA మ3$ి} ంలS ాదO9 రA. ®mట&ð UాలనలY అలMసంఖ(కSలSBా మ3$ి} ంలS
ర¸ణలS అనుభZం`9రA. ందువల ఆ~?పత(ంలY ఆZధంBా ాగ,9q మ3$ి} ంలS bష పడల|దు. ఏghiO9 మ3$ి} ంలS
Zధrంసక Uాతm qరrం`ే ా". Bాం~ª మటE},ే ందూbజం ారణంBా ాంB7
 లY వన మ3$ి} ంలను మ3$ి} ం ö లY
`ేరAW´న,9q ానుకÔలత ఏరM,-ం?. ఒక Qౖప "ాట ంలY, మ":పకz ందూ ధర\ం Bాం~ª ~ోరణ మ3$ి} ంö కS
 డM,-ం?. Eరత ప9కంL%ౖ "ాట ం గ3రAe L%ట EరA. ఆధుqకతను Bాం~ª q"ాక"#సe ుO9 డన,9q bొక సంతం. మ3తక
ఖద¼ రA వ,- ధ"#ంచడం, `ెపలS, కర ాంlకతను, ఆధుqక యంtmకరణను Bాం~ª q"ాక"#ం`9డJ. Eరత BాNణ
వ(వసe ను Uారవశ(ం UB#,9డJ. పవలS, పంటలS గమq$+e టE}? పmజలS ఎల »Zం`9": ెలSసుeం?. Bాం~ª సల
Uాట&$+e అOPకమం? ఆకo `9వకS గ3రb( ా". B:ప¤జ `ేసe ూ గ,-L+ ా". కరAవ ాటాలలY $%ౖతం B:వo చంప"ాదంటã
అలమట&ం`ే ా". ందువలలYq ´q అమనుష Zషయo , మ3ఖ(ంBా అంట"ాqతO9q Bాం~ª» ఖం,-ంచ,9q
ghచుW ాo. ఇం,-యకS $%కS(ల ఆధుqక, Z PచO9త\క O9యకతrం ావల$ి వWనపడJ ఆ ాÕనంలY Bాం~ª వండడం
దురదృష కరం. 1941లY b Zషయం బEBా Qల},ైం?. ామ జ( ాద జUా, బ"ా\, మలయలను కబóం, Eరత
స"#హదు¼లకS `ే"#ం?. అంతట& ®mటÀష^ "ాజÚ(q సr$ిe పలకనున దq EZంన Bాం~ª rÆ ఇం,-య qO9దం ఇ`9WడJ.
ేVాq ేవ,- వ?ల|యలq, ల|9 అ"ాచాq Z,- L%ట EలO9 డJ. Eరtయ3లS `ేయవల$ిన U"ాటEq జUా
ా"# వదo Pయడం L%ద¼ తప.
ఒక Qౖప ేVాq ాrతంతmþం వ`ేW సమయం దగ ర పడJత^ండBా, మంlm వ"ాo వ?ల|$ిన పదÏ lకÔ,9 L%ద¼ తప.
మ":పకz మ3$ి} ంలS
పదవలకS అంట&L%ట w´q బEBా బìరా"ాలS ఆడగoBారA. ేVాq మ3కzలS `ేయ,9q
ఆపల|కUయరA. పWమ పంజÚ , త½రAM బంBా* లYMయరA. 9q 9రAణ ఫo9లS OPట&Ó ´నాగ3త^O9 è.
మ3$ి} ంల|  ట& మ3$ి} ంలL%ౖ 9,- `ేVారA. బంBా}ే లY అ? సMష ం. ేశంలY tవm ాద ందూ Uా"[లS వ`9Wb. ా\
సమస( వరకS అణ3 య3దÏ ం 9ా లBట wన ?.
OQహ, "ాజB:Uాల`9"# మ": Qౖప మ"ాంత"ాలS చూUారA. ºా$ిజÚq వ(l"కంBా, ³తm "ాజÚ(ల సghiక(త
"ారA. ాసe ాq ేVాq ాrతంతmþంలY న,-Lింన ఖ(l OQహే. ®mట&ð ా"# , $%కS(ల"#7 ల , ామపల ేశ
Z·చనకS OQహ కృి జ"#UారA. ేశంL%ౖ l":గమన ~ోరణ చూUాoన ఆవశ(కత ల|దు. వరకS మ1రáప ందువల
`ేlలY హత(కS గ3"Îన Bాం~ª, »Zం వంట, ేVాq ఆయన ెWL%ట &న నష ం ఎలంట&ో క¾¡"ా చూ`ే ాడJ. ఇదం9 మత
~ోరణ పణ(gÐ.
ఏN `ేయల|క q"[rర(ంBా వన పడJ మ9q శరణ3 Pడడం మనవ బలనతలలY ఒకట&.
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మత ZVాrసం ల|కSంట ఏమత^ం?? ాrరÕం, ZచWలZ,-తనం Zజృంëంచ9? ేవ,-లY నమ\కం ల|కSంట, ఇక
ే నమ\రAగ9? ఇలంట& ాదనలS ZqLిసe ుంటEb.
ాq ేవqలY నమ\కం ఉన ా"# పmవరe న అడJగడJగ3O9 పmVా రÕకgÐ. ేవ,-లY నమ\కం వం పనులS
`ేయడమంట ఏైO9 `ేయవచుW ననువడgÐ. గ3,-Ö నమ\ాq తృణÃక"#ం ాB#Uవడమంట, మqి స9eL%ౖ, Z Pచన L%ౖ
ఆ~9రపడడgÐ.
ేవqలY నమ\కంగల ా"#Wన కటE లS, ానుకలS, సంపద ´ల} BKడJత^న
కనుక ైవ న³\క Z PచనకS, సతmçవరe నకÔ 9"# tసుeందనడం స"Îన ఆలYచన ాదు.

ారA, బEBా ైవ న³\క గల ా".

లÒౖంB#క Zషయo , ామq గ3"#ం, త^లS `ెL+M ప":త^లS, సrయంBా ామచర(లకS UాలMడJత^O9 రA.
ా"# ైవంపట} న³\క ల|క ాదు. $%4 ను అణచుమq `ెబ3త½OP, ా" ామÓడ
 లS `ేసe ుO9 రA. Î¥సeవ ప":త^లS
పటwబ,-న సులS ´ల} లSBా వO9 b. అలB బEబEలS కÔ,9.
అgh"#ా సుపm$ిదÏ O9$ిe కSడJ, îత^ ా? "ాబ ఇంగ ా* BKపM9త. ఉ9రంBా Z"ా¾లS bవrడం, ఎంద"#

సయ పడడం ఆశWర(ం BKలSపత^ం?. అత,- భe ల|దు. గ3,-Ö నమ\ాలS ల|వ. మనవతrం వం?. కనుక Z PచO9త\క
»Z9q భe, అంధZVాrసం అడJÖ ాదq చూUాడJ.

మ":పకz భకSeలS, ైవL+m"#త^లS ఎంద": ºా$ిజÚq , O9» దుర\"ాలను

Qనసు´`9WరA. UÝ సమ"#Õం`9డJ.

ట}రA UB#,- ఆాVాq ఎ9eరA. ారం9 రచనలS `ే$+ ారA. OÄరA ె"#$+e, ైవ స\రణ `ేసe ూ "ాతక చర(లS `ేVారA. భeÓ
lÓ సంబంధం ల|దq రAÛవ `ేVారA.
ఒకా"# O9 Eర(

ాింగ లY టEÓలY ఇంట& వసూ
e తన పరA $ీటw Nద L%ట & మరUbం?. అందులY

డబ3న ?. ఆ తరA ాత టEÓ ,ైవ

Qత^కSzంటã వW, పరA l"#B# b`ేWVాడJ. అతడJ సూ,9 ేశ మ3$ి} ం. అతq

కృతజê త ´ంత Uా"# ికం bవrబ]Bా, tసుల|దు. అ? తన ధర\ంBా EZం `ే$ిన కరe వ(ం అO9 డJ. అలంట&
ారAంట ´"ా లY ఏ³ "ాVారOP? పట&ంచునకzరల|దు.

,ెO9\z లY ఒక పlmక మ3$ి} ం పmవకe L%ౖ ారÞ
 ను}

UాలM,9ÖరA. OPను ,ెO9\z పlmక ారÞ
 qసు $+rచ§ను
చంప9మO9 రA. అందులY మత l ఏ³టÌ చూడం,-.

P$ిందq ఎకz,ెకz,ో మ3$ి} ంలS ంాయ3త చర(లకS

Qనసు´`9Wనq బ?"#ంప ºను} `ేVారA. O9 కSటwంబEq

సూ,9.లY 9.ఫ "ాష ం/ లY మ3$ి} ంలS చంL+సe ున ెవ"# అనుకSO9 రA? అరబ3లS ాq మ3$ి} ంలను, ఆËిmక

మ3$ి} ంలS అంట"ాq

ారq అర

మ3$ి} ంల ఉే¼శం. ఇదం9 మత l.

ఆËిmాలYq ర ాం,9లY అమనుష హ9(ాండ 1992 నుం,° ాB#ం?. హcటãలS tవm ాదులSBా ¸ణ Uం?

టãట&లను చంUారA. ఇరA జÚత^లS Î¥సeవల| మ"#. టãట&లS చ"#WలలY 9కSzO9 రA. అకz,ైే, ైవ గృలSBా సుర-తం
అq భm³ం`9రA. ాq హcటwలకS అ? ానుకÔలghiం?.

Qత^zనవసరమ3 ల|కSం,9 ఒ`Ùట 1994లY ామ1క

హ9(ాండ జ"#UారA. {రం9 థoకSzలS. {"# అండBా qoం?. UÝ. అం9 మతl. UÝ జÚ 2వ Uా* లYగడ
థoకSzలS `ే$ిన UాUాలకS Bాను య1దులకS, మ3$ి} ంలకS ¸మపణ `ెUాMడJ. BKపM మరAM అq లYకం తలU$ిం?. ాq
సమాöనంBా జ"#B#న ర ాం,9 హ9(ాండకS ఏN జ ాబ3 9"[ ల|దు. అª మతం Uాట&ం`ే దమన l.

బౖబ3* పmారం నల} జÚl ా"#q సమ"#Õంచ,9q {ల|} దq, Î¥సeవమత పm`9రకSడJ Uా(Æ "ాబ స అO9 డJ.

అgh"#ాలY B:

ా"#q బEqసలSBా చూడడం, బౖబ3* lBా సమ"#ÕంచుకSO9 డJ. x9మ7 L%b వంట& Z PచO9త\క

ంతO9పరAలS వW, CచW"#ంన తరA ాత, ఆ పmEవం అబmం oంక వంట& ారA మ"ారA.

బౖబ3* L+"#ట నల} జÚlq అణగొకSzత^ండBా, ఎదురA l"#B#, UæరహకSzల సం ,9.మ"# లÔథ ం Íqయ
U"ా,- బలయ(డJగ9. అgh"#ాలY మనవ ాదులS మనవ $+rచ§కS, సమన9rq qo`9రA.
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´"ా L+"#ట ఘత^ాలS `ే$ిన ారA చ"#తల
m Y `9లమం? వO9 రA. ఖురA¼ సు లను మ1కSమ\,-Bా చంLింన
ఇ"ా4 OPత స9¼ం హc$+ తన చర( సమ"#Õంచు,9q ´"ా లY 8వ సు"ాను చూUాడJ.
మతపరంBా మనవ l ల|దు. మనుష^లS ంతంBా ఆలYం, lBా, "[lBా, సహారం బmతకగలరA.
-----
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అ~9(యం – 14

ా³Bాq ాడJ
·¸Bా³ ాడయ
ప¤O9 నగర  ార} లY భగ ా రజð ఆశమం వం?. UాVాWత( ేVాల ారA ´ందరA త½రAMకS l"#B#, మనVాjంl

సం వసుeO9 రA. OPను రజð ఆశమంలY

Q¾¡ను. ®®$ి

ా"#సం అశమ ,9క(ghంట"[ tసుeంట OPను కÔ,9 సO9($ి

PషంలY Qó¡, అకz,- ా"#లY కల$ిUయను. ఆ ZధంBా $ిqమ tయ,9q సులS Qౖన ా9వరణం కoMంచు కSO9 ను.

జä4

భగ ా  రజð (1990 లY చqUయరA.) L%ద¼ కళ¡ ఆకరÂణÃయంBా రAనవrలS కS"#Lిe ాడJ. ´q మ3"#
Pసe ుంటEడJ. Uదు¼OP

పq`ేసe ుం?.

దరjనం సం వ`ేW భకSeల q³తe ం ghiº లY మటE}డJ9డJ. అ? స·\హనంBా

భగ ా `ెంత ప9\సనంలY ZనమంBా Zన,9q కÔరAWంటEరA. లYనకS వ`ేW ారం9, `ెపలS బయట వదo
"ా ాలంటEరA. అందు కSపMలSBా `ెపలS బయటప,- ఉంటEb. అలYచన ల|q ా"# భగ ా పmవచO9లS ZqLిe ాడJ.
అదం9 ఆ~9(l\క పmVాంతత q`ేW?Bా, అëవ"#Çe ారA. $%ట &ంగ3ల L+mరణ9త\కంBా ఆకట కSOPట} w అమ"ాWరA.
మనసు Zకట&ంన ారA, కలత `ెం?న ారA, సలకS, Vాంl అకzడకS వాeరA. అల వWన ా"#q, bహలYక
సంపదలS వంచు"ాదq, ఆశమq 9నం `ేయమంటEరA. ఆ ZధంBా `9ల సంపద సమకÔ"#ం?. భగ ా. `9ల ":*
"ాb7 ారA} కÔ,9 అలOP వ`9Wb. పmపంచంలY ఏ ఒకz"#Ó ల|నq ారA}, రజð కS వ`9Wb. భకSeలంద"# మ3ÁాలSBా
Zభం ఆ~9(l\క ా(Uారం ాB#e ారA.
ఆశమంలY జరAగ3త^న ామÓడ
 ను, కSండo తం9mq ఆశమం అOP 83 q³Øాల ,9కS(ghంట"[Bా tVారA.
వ*ý Bాం ,ొబ]mవo . b? రజð అgh"#ా Uా"#Uకమ3ందు tVాడJ. అందులY నుం,- ´q సq PVాలS OPను
$ీrక"#ం`9ను.
ఒక య3వl బట లS ZLిM, భకSeలS ఆgh చుటã
 ,9 `ేe ారA. ఆgh Vా"[రక లYUాo , మన$ిక "[త^o `ెబ3త½
U9రA. ఆgh
కళ¡ ళ¡ పర(ంతghi, ¸మపణ రAత^ం?. అపడJ అghను గoంచుకSంటEరA. ఆgh కÔ,9 తమ
బృందంలY సభ3("ాల|నంటEరA. ఎzళ¶¡ L%డJత½ అgh బృందంలY `ేరAత^ం?. ఇం³ `ే$+e ఆgh వాe/లS l"#B# ఇాe":
ెoయదు. ఇం´q `Ùట} ఎమ3కలS Z"#Bటటw
} ం$ించడం కదు¼. అల అదృశ(ghiన ా"#లY Z,9 Lిm జర\ ా$ి
ఉO9 రA.
భగ ా.కS ఏ 2 ఎల"[éలS ఉO9 యq O9 `ెUాMరA. ´O9 ళ¡కS ఆయన ఆశమం వదo Qó¡UయరA. ":*
"ాb7 ారA} ఏమయ(Ê ెoయదు. 1983లY అgh"#ాలYq ఆ"#Bా `ెంత ఆంట&లYÝ నగరంలY భగ ా ష^(లS
`ే"ారA. ఆశమం Qo$ిం?. L%ద¼ Uాmంగణం q"#\ం`9రA. భగ ా L+"#ట ఒక పZతm పlmక న,-UారA. 9"#తLిMన భకSeలS `ే$+?
ల|క అల వం,-UయరA. కgÐణ9 ఆ వ¤"# ా"# tవm అభ(ంత"ాల మధ(, ఆశమ ాసులS కqLించకSం,9 UయరA. భగ ా
అనంత లYాలలY కల$ి UయడJ. ఇª వరకS రజð bWన మ3e. పWమ ేVాలలY మనVాjంl ల|క, త½రAM
ేVాలకS వWన ా"# ప"#$Õ ిl `ెపMనకzరల|దు. (రజð అసలS L+రA చందm·హ జౖ).

బదÏ ంలY Vాంl లëసుeం9
ZశrంలY అq టE OPను కo$ిUbట} w చూడమq బదుÏలS Uాm"#Õe ారA. బం,- Nద "KటnలS అమ3\కSOP ా,- `ేlలY
వంద రÞUాయల OÄటw L%ట &, "Kటn tసు´q, ల} రసం ఒక బదÏ ëకSz ఎదురA చూ`9డట. ఎంత$+పట&Ó బం,- ాడJ ల} ర
ఇవrక Ubస"#, బదÏ ëÅవ åేం> అ,-Bాడట. అందుకS అతడJ జ ా®సూ
e , åేం> మనసులY నుం,- "ా ాo ాrN
అO9 డట.
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UాVాWత( లYకంలY lక సుఖల సం అరAలS `9సుeO9 రంటã, మన$ిక Vాంl సం త½రAM ేVాలకS ´ందరA
తరo వసుeO9 రA. ా"#లY ´ందరA బ9Ïq ఆశbసుeO9 రA. అలంట& ఆకరÂణలలY లంక బదÏ ం ఒకట&. అకz,- పmజలS
ఉ9రAలS. 9తృతrంగల ారA. ా"#q తప పట ల|ం. ాq OPడJ లంక ంస , అణ Pత సతమతమవత^న ?.
బదుÏలS, ందువలS qత(మ1 ´టE}డJత^O9 రA. లంక అంట పZతm ªrపం అq అరÕం. అకzడ త³ళ¶లS, ందువలS,
ా"#q PరA PరABా చూడడం వలన, తమను bలం అq LిలSచుకSంటwO9 రA. ఉభయ3ల మధ( మతపరంBా ´టE}టలS
ాగ3త^O9 b.
త³ళ¶లకS పmభ3తrంL%ౖ ఆ":పణ వండడం సబబ3Bా వం?. ాq, మ3$ి} ం ఆ* ఖù9, Uాల$ీe O9 C> బ3ల}లకS
మ3ంే {రA ఆ9\హcl ద¾o $ిదÏం `ే$ి, B"#ల}  U"ాటEలకS ?BారA. ారనుస"#ం`ే పదÏ l ఆటZకghiన?. ఆ
Z~9నంలYOP Eరత పm~9q "ా» Bాం~ªq చంUారA. లంక అధ(ÅణÇ హతమ"ాWరA. మ":పకz త³ళ¶లL%ౖ బదుÏలS
`ేసe ున ంాాండ బ3?ÏజÚq సమ"#Õంచదు.
బదుÏలS, ందువలS పరLీడన ప"ాయణ3లSBా, హ9(ారAలSBా మరడం ఆశWర(ం BKలSపత^ం?. ఒక Qౖప
Vాా"ాq , మ":పకz ~9(నం ఆచ"#సe ుO9 మంటã bలంట& ఘత^ాలకS ఎల ?గ3త^O9 రA. బదÏ ం మతgÐ ాదq
ా?e ారA. బ3దుÏ,- పను ఒకట& లëంందq అటnL%ట &, లంకలY ఆ"ా~?సe ుO9 రA. ాq ంస మతmం `ెల"గ3త½OP
వం?.
ట&బÆ

Qó¡ చూ$+e

P" దృశ(ం కqLిసe ుం?. అనంత Zశrం , పmకృl öనం అవత^న టw
} ఆ ేశం వంటwం?.

అకzడ దలÒౖలమను గ3"#eంచడం సులభం. ట&బÆ ను `ైO9 ఆ~?పత(ం నుం,- తLిMం, సrతంతmంBా వం`9లq రAవడం
సబబì. ాq దలÒౖలమ వంశUారంపర( పmభ3వ. అత,-q ైవం qయ³ంందO9 రA. అల `ె®ే lరAగ3ల|దు. అతq
Zì?ంన Vాఖo

నలSచుక lంటwO9 రA. దలÒౖలమ ఏకఛ9m~?పత(ం lరAగ3ల|qదన మట. $%4 గ3"#ం, ఆర

qయమల గ3"#ంß Zడూ
Ö ర పmకటనలS `ేసe ుంటEడJ. దలÒౖలమ అgh"#ాలY oవ; కS

Qó¡ qధులS వసూలS ార(కమం

తలL%ట EడJ. $ీ Q $%గ*, "#చÖ B[ వంట& ా"#q పZత^mలSBా మ3దm P$ి, qధులS $ీrక"#ం`ే ాడJ. బదÏ పZత^mo

`ేయ,9q

Pలం Uాట L%ట EరA.

ఎవ"ÎO9 ట&బÆ

Qó¡ చూ$+e , ఫ¤(డ* ఆ~?పత(ంపట} ?గ! మ `ెందు9రA. అమనుష ¸లను bస,-ంచు

కSంటEరA. బదÏ ఆ"ామలలY Vాశrత కటw బEqసలSBా అట& L%ట  "[త^లS Ûగ3UాకరంBా వంటEb. బయట పmపం`9q
దలÒౖలమ ఎంత ఆకరÂణÃయghiO9 అసలS సంగl అ?.

బదÏ ం చూడం,ఇక జUా బ
జUా బదుÏడJ గ3,ో అంద"#లYనూ బదÏ సrEవం
వందO9 డJ. ధర\ంలY CచుWతగ3లS ల|వ, అందరÞ సమనం అO9 డJ. మనవలం9 తన ®డÖ ల|నంటã, అదం9
షoసు సూ9mలలY వం?. గనుక, 9ను షoజÚq

నమ3\త^O9 నO9 డJ. గ3,ో సూtmకరణ స"Îన ేBాq, పmే(క

సంద"ాµలకS అ? వ"#eంచదq జUా బదుÏలS EZం`9రq జ ఎÆ ా అOP పసe కంలY బmయ* Z"#య "ాVారA.
Z"#య తనను బదÏ ëÅవBా `ెపకSO9 డJ. అతq జUా గ3"#ం బEBా ెలSసు.

జUా బదÏ ం

ామ జ( ా9q "#ందq, ామ1క హ9(ాండ జ"#Lిందq చూUాడJ. 1938లY q" అOP బదÏ Vాఖ ామ జ( ాద

బ9Ïq కటwబ,-నటw
} పmకట&ంం?. ప9\సన సూతmం పmారం జUా ామ జ( ాద బదÏ ం, జÚtయ Z~9O9q బయట
L%డJత^ందO9 రA. అటw ామ జ(ం bటw బదÏ ం కలbక అంట, అేనq q" బదÏ రAి ఉే¼శ(ం అO9 రA. జUా

ామ జ( ాద బదÏ ం ఆ"ా~?ం`ే?. EరతేశంలY బదÏ Vాక(మ3qq ాద, జUా పmభ3వను మతmgÐ అవన అO9 రA.

అత,- Uారంపర(త 10 Pల త"ాలవరకS Zసe "#సe ుందO9 రA. ఇటwవంట& పmకటనలS ZమరjకS అtతం. ఇ? వలం ZVాrసం.
(దలÒౖలమ కÔ,9 ామ జ( ాద మ1కSమ\,- హత(o ఖం,-సe ూOP, Eరత పmభ3తr అణrసe  ప"[¸o
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Qనసు´`9WడJ.)

బ3దుÏ,- లYట7 సూ9mq గ3"#ం `ే$+ పmకటనలకS ా(లS, Z Pచన వండదు.
జUా లY $%ౖqా~?ారAలS జ బదుÏo ప¤"#eBా లûంగªసు కSO9 రA, `ైO9 రణరంగంBా మ"ాWరA. జUా బదÏ

Vాఖల $%ౖqకSల చర(o సమ"#Õం`9b.

ఆ$ియ Z·చనకS జUా $%ౖqకSలS కంకణం కటwకSO9 రq,

UాmంతంలY భయనక హ9(ాండ జ"#B#ం?. అకzడకS ఏటE

ింటÌ మతం కÔ,9 EZంం?. యసుకSq

Qó¡ జäరA} అ"#Mం`ే Zషయghi Z ాదం ´నాగ3త½OP

వం?. O9»ల , ºా$ిస ుల కల$ి జUా U"ాడడం, $+r`9§ప¤"#త మత Z~9నంBా జUా బదుÏలS EZం`9రA.

త½రAM ఆ$ియలY Vాశrత Vాంl సం, బదÏ ం "[9(, ఎకSzవమం? సం ´ంద"#q చంప,9q అంB[క"#సe ుO9

మO9 రA. అే మయన బదÏ ం అO9 రA.

"ండవ పmపంచ య3దÏ ంలY బదÏ , ింటÌ ëÅవలS ఆ9\హcl ద¾o `ే"#W, ¸ణ b`9WరA. బ3దుÏ,- O9లSగ3

సూ9mలS, తx9గత^,- Z~9O9లS జUా చకవ"#e ఆచ"#సe ుO9
చూసుeందO9 రA.

డO9 రA. `9వ బmత^కSo

జౖ బదÏ ం ఒ tరAలY

ZVాrసం ఎంత భయంకరghiంో ెలSసువచుW.
ఆO9డJ బదÏ ం L+"#ట `ెLిMందం9 ోషమZ ఎవరÞ మ3ందు´W అనల|దు. అే బదుÏల లYపం. $ీrయ ZమరjకS

బదÏ ం అనర÷ం. »Z9q ZలSవ bవrq తతrం అలంట& పq `ేబట జÚలదు. q"ాrణం సం వZrళ"¡" ారA జÚగతe

వం`9o. ఆలYచన సe ంëంపజయమOP బదÏ ం పmమదకరం.

-----
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అ~9(యం – 15

UాUాలకS జన\ bWంెవరA ?
అబmం Uాతm బౖబ3* లY సుపm$ిదÏం. య1దులS, Î¥సeవలS, మ3$ి} ంలS అబmంను తమ ా,ేనంటwO9 రA.
అబmం ఏం`ేVాడJ?

తన కSమరA,-q ేవq బo ఇవr,9q

´ండL%
ౖ  tసు¾¡డJ. కle t$ి తల

నరకబ]bస"# ైవదూత అ,ొÖ W qoL+VాడJ. తన ోØాలకS UాmయWతe ంBా తన ంత ´డJకSOP బobవr,9q
మ3ందు´Wన అబmంను ª"ా య3ష^
Â  , సంపదల వ"#Õల}మq ేవడJ ªZం`9డJ. అలB అబmం 175 ఏళ¶¡ బmlాడJ.
అత,-q UాlL%ట &న `Ùటw సం ఇపMట&Ó ´టwకSంటwO9 రA. ´ండ గ3హలY Uాే$ినటw
} కథనం అo}
ఏరMర ఎవ"# ా" UాmరÕనలS `ేసe ుంటEరA.

P"rరA 9r"ాలS

అబmం నరబoq BKపM 9(గల¸ణంBా `ెపMడం మత అమనుష ల¸ణం. మ9లS అలంట& రకe ప¤"#త 9(Bాo

Umతసe ుO9 b. అే L%ద¼ Uాపం.

ఆత\ 9(గం, Uాmణ9q అ"#Mంచడం, అమర »వల ల¸ణంBా మ9లS Vా}

ం`9b. ందువలలY భరe చqUే

lL%ౖ Eర(ను L%ట & ాలWడం BKపM 9(గంBా ఆచ"#ం`9రA. ఆ9\హclq ఖం,-ంన ఇా}ం మతం L+"#ట అే చర(ను
Umతసe ున ?.

ఆ9ం తప `ే$+e అందుకS అత,ే బEధ(త వం`9o. ాq అందరA మనవలÔ UాmయWతe ం `ేసు ాలనడం

9రAణం. ఆ9ం తపలS `ేయడం ఏO9,ో జ"#B#ం?. »స7 $%ౖతం అపడJ పట ల|దు. అbO9 స" OPను `ేయq తపలకS
OPOQందుకS ¸ అనుభZం`9o అంట, Î¥సeవలకS జ ాబ3 ొరక ల|దు.

బౖబ3* Uాత qబంధనలY ´ందరA పmవకe లS జäస(ం `ెUాMరA. అ? అమలS ావ,9q, »స7 జరÞసల|ం

వ`9WడంటEరA. అత,-q తృణÃక"#ంన య1దులS, అతq రాeq "ారA. »స7 ను చంపమq య1దుల| ఉతe రAవo`9Wరq
UÝ q"ాÏ"#ం`9డJ. కనుక య1దు జÚl ామ1కంBా ¸ను అనుభZం`9లన మట. మతం `ే$ిన UాUాలలY bొకట&.
వ(e ోØాq , అంద"#Ó అంటగట&, అంద"# ¸ అనుభZంచమనడం అవlకరం. మతం `ే$ిన మ":Uాపం bే.
బౖబ3* లY నరాq వ"#Çం`9రA. అ? ెo$ిన Lిల}ల మనసుL%ౖ హత^
e కUb, భయం lష

ఆ`9"ాల పmారం మనుష^ల UాUాo

జంత^వలకS బ?ö `ే$ి,

PసుకSంటwం?. ´q

ాట&q బo bవrడం ఆ`9రమbం?. Î¥సeవలS ఆ

ZధంBాOP BK"o
 బo bసుeO9 రA, ఒక"# తపలS మ"KకరA OQleన Pసువడం BKపM 9(గం ాదు.

ేవ,-q నమ\వను, ా$+ప ేవడJ ఉO9 డను అపడJ UాmరÕనలకS ఫoతం వం,ొచుW. ేవ,-q నమ\వ,

వ,ల|డను. అbే Ubంేమ3ం?? బ"#ాం; ర$%* bలంట& పmశ కS bల `ెUాMడJ. వ చqUbనపడJ
చqUbనపడJ ేవ,-

ఎదుట పm Pశ L%,
- ే, ఏమంటEవంట
ఏమంటEవంట, qను గ3"#ం నమ\దB#న ా(~9"ాలS bవrల|కUయవq.
మ9లS íలSత నుం,° సంభవghiన qబంధనలS L%డJత½ వ`9Wb.

UాUాత^\లSBా చూప,9q `Ùటw zం?. UాmయWతe ంBా వసూళ¶¡ `ేసe ుO9 రA.

ాట& వలన మనుష^లS ోష^లSBా,

వ,°Ö అప bవr"ాదq మ3$ి} ంలS అంటEరA. లYగడ Î¥సeవలÔ అOP ారA. మనుష^లS `üరవ ాB#Uవ,9q b

qబంధనల| అడÖ ం. అZ ఉల} ం

ం`9రంటã ¸లS Pయడం.

మత "ాజÚ(ల ఆ~9(l\క ా(Uా"ాలS `ేసe ుO9 b. ఒక వసుeవ L+"#ట ´నుB:లS `ే$ి, ´ంతాలం తరA ాత
మ"Kక రÞపంలY అ? బ?ö `ే$ి, ాడJడం 9r"ా, మ9ల చకzq ా(Uారం `ేసe ుO9 b. అలంటపడJ ారA L%ట &న
qయమలS ా"# అడJÖ"ావ. Î¥సeవలS, మ3$ి} ంలS b ZషయంలY ఆ~9(l\క Uö7 "ాజÚ(లS న,-Lిసe ుO9 b.  వలÒ 

43 - ేవడంట ఇదన మట

UరAగ3 ా"#q L+m³ంచు అOP? ఒక పటEన ాధ(మb(? ాదు. అలB తmంసలకS గ3"ÎనపడJ, మరణ దశలY మన ా
tత^లSBా వండమనడం జ"#Bపq ాదు.
ఎవ"#ÎO9 అLిMWనపడJ అే $+ త^,-, ెo$ిన ా"# అbే, వ,°Ö ల|కSం,9 అసలS l"#B# b$+e `9లS
అనువడం BKL+M. ెoయq ా"# అLిMW, వ,°Ö అడBKద¼ నడం అరÕ `ేసుల|డJ. qాrరÕంBా వండమనడం PరA,
బలవంతంBా qాrరÕం ఆచ"#ంచమనడం PరA.
$%4 ZషయంలYనూ మ9లS Z~?ం`ే q+~9లS అరÕం పరÕం ల|qZ. పటwక జను( Vాసe  "[9( ´ంద"#లY tవm
సrEవం, మ"#´ంద"#లY ాధు సrEవం వం,ొచుW. ాట&q మలచువడం కÔ,9 »ZతంలY ాధ(gÐ.
Ñతe ం Nద న తనం నుం,° మనసుo కల, మవ9rq `ెర`ేెవరA? అª అసలS పmశ .
అq మ9లS పmపం`9q గ3"#ం తపడJ E ాq అం?ం`9b. అq మ9లS రకe $ికe 9(Bాo
రAత^O9 b. UాmయWతe ం ా ాలంటw O9 b. మనవలకS సrర ంలY Vాశrత సుఖలS, నరకంలYVాశrత ¸లS
వO9 యq భmమలS కoMం, భయL%డJత^O9 b, ఆక"#Âసe ుO9 b. అమలS పరచ {ల|} q మనుష^o వz"#®z"#
`ేసe ుO9 b. అq UాUాలకÔ మ1లం మ9ల|.
-----
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Lిల}o `ెడBKడJత^న మ9లS
పేళ¡ వరకÔ Lిల}o అపMB#ంచం,-. ఎల ా ాలంట అల మo bాeను అq థo4 జసూÆ ºాద అO9 డJ.
మ9ల bే ~ోరణలY ఉO9 b. ÑకzBాOP వం`9o. మను అbన తరA ాత మరWల|ం అOP? ా"ాంశం.
కనుక న ప,ే Lిల}లకS మత ZషయలS నూ"# UసుeO9 రA. అందులY భయంకర నరక దృVా(లS `ెబ39రA. భ1త L+mత
LిVా`9ల గ3"#ం వ"#Çe ారA. సr"ాq వ"#Çe ారA. అవ సrయంBా చూ వWనట} `ెబ39రA.
మతం మరAWకSంట ఎంత Uాప·, ఎq Z~9ల ేవడJ నరకంలY -e ా,ో కళ¡కS గట&నటw
} `ెబ39రA. ఆ ZధంBా
పmపంచ ా(పe ంBా ఎందరA Lిల}లS మన$ిక భకS గ3"ÎO9": లÒకzల|దు. ఎq »Z9లS 9రAణంBా మ"ాÊ `ెపMజÚలం.
అq మ9లS తమ పZతm గంx9o అడJÖ L%ట w´q
Lిల}o మలచడం, తmంసలకS గ3"#`ేయడం,
భయEmంత^లను `ేయడం ాB#సe ుO9 b. {ట& తo} దండJmల ఆ·ద మ3దm వన ?. అదం9 తమ Lిల}ల బEగ3సం
అనుకSంటEరA. L%ౖBా అందులY కమ ¸ణ, l వన దq భmమపడ9రA.
Lిల}o $+rచ§Bా వ?ల|$+e 18 ఏళ¡ వరకÔ మ1ఢ నమ\ాలకS అtతంBా వంే, తమకS దకzకSం,9
U9రనుకSంటEరA. ఆ ZధంBా మత మ1ఢనమ\ాo వంశUారంపర(ం `ేసe ుO9 రA.
య1":Ý లY మధ( య3BాలY} మ9ల తmంసలS ఎల జ"#BాÊ, మ1(యంలS చూ$+e ేటెల}మత^ం?.
లం; నుం,- టసz వరకÔ b మ1(యంలY పZతm ప":త వ"ాలS ా,-న కÔ
 ర ాధO9లS lలంచవచుW.
qపలY} తగ3లబడJత½, ఎంత$+ప తటw´q బmత^కS9,ో గమqం`9రA. {ట&
గ3"#ం "ా$ిన వసe ాలS కÔ,9
మ1(యంలY వం`9రA. మనవడJ మ9q సృించడgÐ Bాక రకరాలSBా వరÇ న bాeరA. ందువల నరాలS PరA.
Î¥సeవ నరాలలY అLీMలS ల|qZ కÔ,9 ఉO9 b. య1దులS నరక కÔపంలY మంటల మధ( VాశrతంBా ాలSత^ంటEరq
ఒక మ3$ి} ం O9యకSడJ అgh"#ాలY అO9 డJ. అతq L+రA లÔb ºారఖ.
ఇలంట& తmZ9mల మధ( Lిల}o L%ంచుత^O9 రA.
$ీe లS Uాmణం NదకS ెచుWకSO9 స". ఎట& ప"#$Õ ిత^లలYనూ గరµాmవం కSదరదq మ9లంటwO9 b.
Zకలంగ3లSBా, ghదడJ L%రగకSం,9, ఎకSzవ ాలం బmతకల|రq ెo$+e , అలంట& Lిం,9లను íలB#ంచడం తo} Ó సమజÚqÓ
మం?. ల|కSంట తo} బEధలS పడడం, పట&న ారA మనుష^లSBా ఎదగల|క Uవడం కదు¼. అbO9 స" మద xె"[ా
వంట& ారA గరµాmవం వద¼ ంటwO9 రA. గరµq":ధక íడJగ3లS ాడ"ాద, మతmలS tసుకÔడద ా?సe ుO9 రA. అండం,
"తసు కo$+e Lిల}లS పడ9రA. గనుక, కలbకను ఆప"ాదంటwO9 రA. ా పml అండం, "తసు Lిల}లకS 9"#tయదు.
ఎం "తసు, ఎOÄ అం,9లS వృ~9 అవత^ంటEb. అదం9 Lిం,9ల హత(Bా EZంచ"ాదు. LిండVాసe ం ఎం అëవృ?Ï
`ెం?న దశలY మ9లS గ3,-Ö నమ\ాo అడÖ ం L%టడం 9రAణం.
ఇం రంగంలYనూ Lిల}o tవm సంEq, బEధకS గ3"#`ేసe ుO9 రA. మగ Lిల}లకS మతపరంBా సుంt `ేసe ుO9 రA.
ేవడJ సృింన అంగం య,9q మతం ఒపకSంటwన ?. ఇందుకS $%4 ాదనలS ె`9WరA. Lిల} ాడJBా ఉండBాOP
సుంt `ే$+e, బEధ ెoయదq, కనుక, బEల(వసe లYOP `ేయలంటwO9 రA.
మతపరంBా ´q ేVాలలY మ3$ి} ం బEoకలకS సుంt `ేసe ుO9 రA. ªq వలన జబ3లS "ావడం, ßమ3 పట డం,
చqUవడం కÔ,9 జరAగ3త^న ?. అbO9స" ామపmపం తB#Uత^ందq b? అవసరమq ా?సe ుO9 రA.
L%ద¼ ా"# సుంt `ే$+e అందులY బEధ ఏ³టÌ అరÕ మవత^ం?. ఏN `ేయల|q Lిల}లL%ౖ bలంట& అ9(`9రం
అమనుషgÐ.
Lిల}లS హసe పmÊగం `ేసుకSంటEరA. అ? సహజgÐ Bాq Zడూ
Ö రం ాదు. ాq ªq చుటã
 భయంకర వదంత^లS
ా(Lింప `ే$ిన ఖ(l మ9లే. మ3ఖ(ంBా ప":త వ"ాలS ావల$ినq అజÚêన $%4 భయంోళనలS పm`9రంలY
ె`9WరA. పసe ాలS "ాVారA. Î¥సeవలS, మ3$ి} ంలS మత పరంBా హసe పmÊగం గ3"#ం `ెబ3త^న ZషయలS అVా$ీe యం,
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అబ9Ïల మయం. హసe పmÊగం వలన గ3,-Öతనం వసుeందq, QOQ మ3క అ"#B# Uత^ందq `ెUాMరA. æª అ"®యలY
మ3$ిe కSరA వృదుÏడJ అ ¼ అ* అ> బ బE> bలంట& తపడJ CచW"#కలS `ేVాడJ. ªqq bతరAలS అందుకSO9 రA.
వరకS Q $%ౖట} w L%ట & తపడJ భయంోళనలS ా(Lిe లY ె`9WరA.
$ీe లను పరAష^లను PరABా వంచడం మత ధర\ంBా మ3$ి} ం ేVాలS ఆచ"#సe ుO9 b. సrర ంలY కన(ల సం]గం
ఆrqంన మతం, b లYకంలY మతmం $%4 పట} అజÚêనం , అVా$ీe యంBా వ(వహ"#సe ున ?.
థoకSzలS మతపరంBా ప":త^లకS, అమ\Bార} కS (న కS) Z~?Bా బmహ\చర(ం ా ాలంటwO9 రA. ªq వలన
లÒౖంB#క దు"ా`9"ాలS ా"#లY పmబo సులY} పటwబడJ త^O9 రA. చ"#WలY ప¤జÚ$+వలS అం?ం`ే Lిల}o `ెరAసుeO9 రA.
హసe పmÊగం (మస  బìష) వలన ఎలంట& `ెడJ ల|దు. ఎటwవంట& జబ3లÔ "ావ, $%4 »Z9q ఏ 
జరగదు. ఇ? Vా$ీe యంBా రAÛవ Qౖన అంశం. మ9లS ెలSసు ాoన సత(ం.
-----
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అ~9(యం – 17

ºా$ిజం,
ం O9»లకS
మద¼ త^9రAలSBా మ9లS
ేవడJ ల|కSంట ZచWలZ,-తనం L%"#B# Uత^ందq, O9$ిe కతrంలY l ల|దq మ9లS పm`9రం `ేVాb. అందుకS
ఉ9హరణBా ºా$ిజÚq , O9»bజÚq చూUాb. అంట ఇటöలY మ3o O9యక9rన తలÒleన ºా$ిజం O9యకతrం
అq `9టEరన మట. అలB జర\లY వWన ట} O9» qయంతృ9rq O9$ిe కతr మ3దm PVారA. మ9లS పW
అబ9ÏలS ఎల పm`9రంలY L%టగల 2 bZ మచుWత^నకలS.
Uాmßన ":.లY L%తeనం ాB#ంన పదÏ త^లకS హ ంBా కటnలను కట&
ఆ~?ారతకS హ ం అంటEరA.

BKడÖ o చుడ9రA. అ? ఐక(తకS,

Ñదట& పmపంచ య3దÏ ంలY ఓ,-Ub, అవమO9లకS గ3"Îన వద(మలS, సంపm9య ZలSవo , జÚtయ ా9q
qలబట w ాలq పmయl ం`9b.
అలంట& ºా$ిస ు ఉద(మల థoకSzల ేVాలలYOP వ`9Wb. థo4 మతం ºా$ిజÚq ానుకÔలంBా వం?.
మ3o ఇటöలY అ~?ా"ాq "ాBాOP UÝ ా"# అ~?ా"#కంBా ఒడంబ,-కలS `ేసుకSO9 డJ. 1929లY ªqq లటర
ఒడంబ,-క అO9 రA. ªq పmారం ఇటöలY థo4 మతం ఒకzట గ3"#eంప ెచుWకSన ?. పటwక, Z ాహం, మరణం,
చదువL%ౖ ప¤"#e అజమbీ థo4 మ9qే. మ3o Uా"[ ఓటw Pయమq UÝ సంేశం b`9WడJ. మ3o ైవం
పంపBా వWన O9యకSడq UÝ 11వ పయ7 పmకట&ం`9డJ. `9ల ాలంBా ఇటöలY ఎq కల| ల|వ. థo4 Uా"[ల రదు¼
BాZం ´తe Bా థo4 ా"ా(చరణ Uా"[q L%ట EరA. అOPక ేVాలలY ªqq అనుక"#ం`9రA. $%Mb, UరAWగ*
´bియలలY ºా$ిజం థo4 లS `ేత^లS కoUారA.
$%Mb లY జనర* ºాmం ఆకమణనను థo4 మతం ªZంం?. మ3o o®య, అ®$ీqయ
(ఇx?ÊLియ) అల|qయలను ఆక³$+e , థo4 UÝ సమ"#Õం`9డJ.
మధ( య1":Ý లY హంగ"[ $%ౖqక కSటmను, } Pయ, ఆ$+o
/ యలY ºా$ిస ు qయంతలను UÝ Qనసు´`9WడJ.
ºాm.లY షoసు య1దు ాÕOP జర\ qయంత gÐలS అq qన?ం`9రA. Ë%mం పmజÚాrమ(q థo4.లS
ఎ?"#ం`9రA. ºాm.ను జర\ ఆక³ంచుకSంటwంట Ë%mం య1దుo హతమరWడంలY థoకSzలS  డM,9ÖరA. $+rచ§,
సమనతrం, æEmతృతrం ా ాలOP Ë%mం qO99q థoకSzలS త^,-L%ట EరA. ఇంగ} ం;.లY $%ౖతం థo4 రచbతలS
ట&.ఎ7. ఇoయÆ, ఎZo. ా 9r"ా ºా$ిస ు ~ోరణ3లS ZqLిం`9రA.
ఐర} ం;.లY థoకSzలS జనర* డËీ ఆధr"ా(న $%Mb కS ాలంటÀర}ను పంLి, qయంత ºాmంకS వ9eసు పoారA.
ట} చqUే, ఐర} ం; అధ(ÅడJ ,- ా Q"ా జäరA} అ"#Mం`9డJ.
థo4 ేVాలS `ే$ిన పనుల దృØాþ, ారం9 ఐక("ాజ(స³lలY సభ(9rq అనరA÷లS. ºా$ిస ు qయంతృతrం
కqLించకSం,9 UbంతవరకÔ, థoకSzలS ాప ాారA.
ºా$ిజంలY ఏVాన O9$ిe కతrం ల|దు.
ట} "ాజ(ంలY - జర\లY ట} O9» "ాజ(ం ÑదలS ాBాOP, ఆరA(లSBా జÚl ఔన 9(q పmద"#jం`9రA.
య1దుo , జర\లY ఆ"(తరAo ఏ"#Uా"$+ ార(కమం `ేబటEరA. íలSత థoకSzలS ªqq అభ(ంతర L%ట EరA. కమంBా
థoకSzలS O9»ల పట} íలSత ఉ9నంBా వంటã, "ాను "ాను Qనసు´`9WరA.
ట} అ~?ార పBాలS `ేబట&న ío":ÛలలYOP (1933 ÍలÒౖ 8) UÝ సం~? `ేసుకSO9 డJ. థo4 Uా"[q రదు¼
`ేసుకSO9 రA. థoకSzలS "ాజÓయ ార(కలUాలలY జäక(ం `ేసువద¼ O9 రA. థoకSzలL%ౖ వ(l"కతను O9»లS
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మOPVారA. జర\లY "ండJన ర ట} థoకSzలS ానుకÔలంBావడం , ట} య1దు వ(l"క చర(లకS æకర(ం
కoB#ం?. నూ("ంబ ¸లకS  డM,ే q³తe ం, ఆరA(లS ాq ా"# జÚ®9లను థo4 మతం అం?ంం?.
మ": పకz Umటnసంటw
} ట} కS ాØాంగ ప,9ÖరA.
ట} జన\ ?O9q థo4.లS తమ చ"#WలలY జ"#UారA. 1939 Ëిబవ
m "#లY Uా$%o UÝ 12వ పb7 L%తeనంలY
వW, ట} ను బEBా ప PసుకSO9 డJ. అపMట& నుంß థoకSzల మద¼ త^, య3దÏ ం మ3B#$+వరకÔ, ట} కS
లëంం?. ైవ పmlq~?Bా వన UÝ ఆZధంBా O9»qయంత ట} కS 9హం అq, సమ"#Õం`9డJ. "ండవ పmపంచ
య3దÏ ంలY O9»లను మట& గ"#Lిం`9రA. Uాపం ైవ పmlq~? UÝ మద¼ తe ^ వం,- కÔ,9 అల జ"#B#ం?.
ాq థoకSzలS ఏం `ేVారA? O9» OPరసుeలకS సయ పడJత½OP UయరA. Uా7 UరAలS, ,9కS(ghంటw
} , డబ3,
bW, ద-ణ అgh"#ాలY తమ ా"# వద¼ ఆశయం Uంేటటw
} `ేVారA. ద-ణ అgh"#ాలY ºా$ిస ు, O9» "ాజÚ(లను
థoకSzలS సమ"#Õం`9రA.
జర\, ఇటö qయంతలకS  డJBా జUా "ాÛ, ై ాంశ సంభ1త^డJ qo`9డJ. అత,-q Î¥సeవలS ఖ,-ంచకUBా,
సమ"#Õం`9రA. ఇం,ొOPియ, `ైO9లL%ౖ దం,ెle 9రAణ9లS `ేVారA. ఇదం9 ైవ పmlq~?Bా జUా చకవ"#e ఆధr"ా(న
జ"#B#నే.
O9»bజం, ºా$ిజం, జపయ3లలY ఎకz,9 O9$ిe కతrం ల|దq గం`9o.
ఐ $ీ L%ౖ కÔ,9 మత ాదులS దుషmç`9రం `ేVారA. జర\లY O9»లకS పmlఘటనBా మతం qoనందుకS, ఐ
$ీ ghచుWకSన టw
} ఆయన L+"#ట ఆ~9"ాలS ల|q పmకటనలS సృిం`9రA. Zాాq qoన ఐ $ీ bలంట& మ9లకS
అtతంBాOP qo`9డJ.
ZయÆ య1qయ లY ాo ను ేవడJ పంLిం`9డq, ఆయన 9r"ా BKపM ప"#Uాలన అం?సe ుO9 డq Î¥సeవ
మతసుeలS పmకట&ం`ే ాÕb ?గజÚ"ారA. రØా(లY బEqస "Îత^ Z~9O9q సO9తన Î¥సeవ మతం Qనసు´Wం?.
ద-ణ ´"#యలY ైవదూతBా పm`9రం `ేసుకSన
ా9q , ,9"#r ను వ(l"ం`9డJ.

సు మయ3ం

మ1 య1qËిష చ"#W L+"#ట ప"#ణ9మ

ద-ణ అgh"#ాలY జÚత(హంార Z~9O9ల మతపరంBా ాB#న P.
మతం O9డూ OPడూ $%ౖ అOPrషణకS Z":~?Bా qలం?. అబ9ÏలS, భయలలY జO9q  oం?. బEqస9rq ,
ామ1క హత(o , జÚl Zచ¸ణను, రంగ3 ì9q , qరంకSశ9rq మతం Uాట&ంం?. అజÚêO9q ఒక పదÏ lBా పm`9రం
`ే$ిం?. ఏ మతమ1 {ట& ³నbంప ాదు. అq qయంతృతr UాలనలÔ మత Um9హం ాBాb.
మనవడJ పట క ప¤రrgÐ అతq ¸లS ఎదురA చూసుeO9 యq మతం అమనుష పm`9రం `ే$ిం?.
మతం మనవల అëవృ?Ï ఉపÊగప,-న 9ఖలలS ల|వ.
O9$ిe కSo Zమ"#jం`ే 9హత^, అర÷త మ9లకS ల|దు. O9$ిe కSలS అZlపరAలq, ZలSవలS ల|q ారq చూపడం
అసంభవమq ారA గంచక తపMదు.
-----
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అ~9(యం – 18

అణ త
P కS గ3రbన $+r`9§లYచన
`9§లYచన
ఆ?మ మనవ,- దశలYOP సంేహం, పmశ , Zచ¸ణ ÑదలÒౖO9b. గ3,-ÖBా నమ\q

వO9 b. ేవడJ ల|డOP మ1రAáలSBా దూిసe ూOP వO9 రA.

ా"#q మ9లS ం$ిసe ూOP

ేవ,- నgÐ\ ారA, ఎదురA చూసూ
e OP వO9 రA. UాmరÕనలS, ప¤జలS, యజÚêలS యBాలS కత^వలS, వm9ల

ాలం గడJపత½OP వO9 రA.

Uాmßన B[క
 Sల ాలంలY కటÀ7 $+r`9§లYచనకS, అOPrషణకS O9ం? పoాడJ. Ñం,-Bా అరÕం ల|q

ఖం,-ం`9డJ. »Z9నంతరం ఏN ల|దq సMష ం `ేVాడJ. Lి,ఆలYసూ
e U ాలO9 డJ.

ాదనo

ాదనలS Z Pచన మ3ందు qలబడవO9 డJ. తe ?Ï

కటÀ7 సంేహ ాదనo , ార(ారణతను, తటwల|క, కటÀ7 సూzలSను తగ3లబట EరA.
ఒకా"# ఒక "Îత^ వW కటÀ7 ను అడJగ3త½, ేవడJ ల|కUే పంటలకS ó¡`ేW వ"ాÂలను ఎవరA కS"#Lిe ారA

అO9 డJ. కటÀ7 ేవ,ే వరÂం కS"#Lి$+e, gÐఘలS ల|కSం,9 కÔ,9 ఆాశం నుం,ల|దు. కనుక, వ"ాÂలకS మ1లం gÐఘలO9 డJ.

ాన రLిMంచవచుWగ9. అల జరగడం

స", gÐఘలను ఆాశంలY ఎవరA ెLిMసుeO9 రq "Îత^ అ,-BాడJ. ేవడJ ా9 అq అO9 డJ. మ¡ కటÀ7

Zవ"#సe ూ, Bాo, P,-³ ారణ9లO9 డJ. స", ఒపకSం9ం. ghరAపలS ఎకzడ నుం,- వసుeO9 b అq "Îత^ పm ం`9డJ.

కటÀ7 OQమ\?Bా `ెబ3త½, ేవడJ ghరAపలS ెLిMంచడం ల|దq, అZ Zచ¸ణ9 రతంBా వసుeO9 యq,

ఒzా"# ే ాలయలను 9ే, అZ తగలబడJత^O9 య `ెUాMడJ. "Îత^కS నWం?. అbO9 కటÀ7 ెబకS ?మ\

l"#B# `ే$+? ల|క, తన గ3,-Ö నమ\ాq చూపత½, కటÀ7 సూzలS తగలబట & తృLిe ప,9ÖడJ. అª మ1ఢ ZVాrసం అంట.
ేవడJ ల|డq ఘంటEపథంBా ~ైర(ంBా `9ట&న వ(e B[4
 7 అOP కZq
 9lrకSడJ ఎLికS(ర7. అతq రచనలS లÔట

L+m"LించBా రచనలS `ేVాడJ. ఇతడJ Ó. ప¤. ఒకటÌ శ9బ¼ ంలY ఉO9 డJ. Î¥సeవలS ఉతe ":తe "ా అతq కZతలS ధrంసం `ేVారA.
´?¼Bా ఎలB: ³B#లb. అ ? OPచ ఆú x?ం  అOP కZత సుపm$ిదÏ $%ౖంట&స ు ఐజ4 నూ(ట ను $%ౖతం ఉేe జ పరం?.
తన LిmqLియలY ఆ కZతను ఉదహ"#ం`9డJ.

మధ( శ9బE¼లలY మ9ల తm ంసలS 9రAణంBా వండBా లం; మతmం $+r`9§ పరAలకS చకzq ఆశయం

bWం?. బb*, " ,ే ా, BöoÊ, $ిMOÄజÚ వంట& ారA తమ రచనలS అకzడ `ేయగoBారA.
$ిMOÄజÚ BKపM 9lrకSడJ. య1దు. ాq య1దులS అత,-q

L%ట w"ాదO9 రA. $ిMOÄజÚ Bా}7.ను ప"#భmం BాZం, Uాoð `ేVాడJ. మనం

BöoÊ అZ íoా"# పmÊB#ం, BKపM ZషయలS `ెపMగoBాడJ.

Qo PVారA. అత,- ఎలంట& సంబం~9లS
ా,ే కళ¡ జäళ¡ అ9¼లకS అత,ే ఆదు(డJ.

$ిMOÄజÚ య1దుల ేవళ¡ను తృణÃక"#ం`9డJ. మ1ఢ నమ\ాలకS అtతంBా పmకృl మనసు గ3"#ం "ాVాడJ.

అందు అత,-q దూరం L%ట EరA. ఐ.$ీ $%ౖతం $ిMOÄజÚ తతrం ఉేe త^,ైO9డJ. య1దులకS వ9eసు పలSకSత½

ఆO9డJ థoకSzలS $ిMOÄజÚను దూరంBా వం`9రA.

ºాm.లY వWన ,-,ొ": కÔ,9 ఎ $%ౖ} L+,-యలY $ిMOÄజÚకS `9ల Uాm~9న(త b`9WడJ. పmకృl అం9 ేవ,ే
అOP "[lలY $ిMOÄజÚ "ాVాడJ.
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9lrకSలS ఇమను(b* ాంÆ, ,ేZ; హ( ÑదలÒౖన ారA $+r`9§లYచన బEBా L%ం`9రA. య1":Ý లY
Ë%mం ZజÚêన సరrసrం Eవ Zప} ాలS ెWం?. ఎపMట&కపడJ Î¥సeవం, య1దు, ఇా}ంలS Eవ $+rచ§ను అడJÖకSంటã
Uయb.
x9మ7 L%b తన రచనల 9r"ా Î¥సe ాq , బౖబ3*.ను Zమ"#jం, `9లమం? కళ¶¡ ెరLిం`9డJ. అత,- ఏ>

ఆú "[జ OPట&Ó ఉతe మ రచనBా qలం?. అgh"#ా ío అధ(ÅలS x9మ7 L%b రచనల పmEZత^లయ(రA.
జఫర అందులY ఒకరA. å9ర} 7 ,9"#r కÔ,9 L%b రచనలS చ? ాడJ. ఎలBÎO9 వ"# దశలY
మ3దm Pయలq చూVారA. ాq అతను లûంగ ల|దు.

అత,- Î¥సeవ

శ9బE¼లSBా ఎంద": O9$ిe కSలS మ1ఢనమ\ాలను వ(l"ం`9రA. ´ందరA బయట పడల|క 9చుకSO9 రA.
బంజ³ ºాmం} వంట& ారA ఆవలY వాeరA.
-----
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అ~9(యం – 19

´తe Zాసం OPట& అవసరం
ేవడJ తమకS ?వ( ాణ సంేశం
ఇతరAలను ·సB#ం వle ,- గ3"#`ేసe ుO9 రA.

Qల},-ం`9డq `ెL+M ాళ¡ం9 తమను 9మ3 వంంచుకSంటwO9 రA.

మనకS ావల$ిం? అOPrషణ. మనవశe సంపదను qరంతరం స?rqÊగం `ే$+eOP, ఏైO9 ా~?ంచగలరA.
మ9ల కరడJగట&న త9rల|. అZ ఎలంట& పmశ లకÔ జ ా®వr జÚలవ.
సంేహం, ప"#VuధనలకS బదులS, అంధ ZVాrాq , Ñం,- ాదనను $ీrక"#$+e, »Z9q వృ~9 `ేసe ున ట} .
సుపm$ిదÏ Î¥సeవమత గ3రAవ x9మ7 అrO97 ైవ lmమ1రAeలL%ౖ $ిÏ 9ంత గంథం "ాVాడJ. 9qq Î¥సeవ ే ాలయ
Lీఠం వద¼ L%ట &, ేవ,- అëUాmయం "ాడJ.
´O9 ళ¡కS తన గంx9q ేవడJ సN-ం, ªZం`9డq నమ\డJ. ఆ గంథం Lీఠం చుటã
 lరABా,-ందq, Î¥సeవ
సO9(సులS `ెLిM, అే ా¸(ం అO9 రA. అª నమ\కం అంట.
అంధ ZVాrాలS UాలకSలలY వంట, ఏ ాÕb U9Ê చూడం,-.
ఇ"ా అధ(ÅడJ అహమ\F OQజÚF ఐక("ాజ( స³lq ఉే¼ం మటE},9డJ. మటE}డJత^న ంత $+ప¤ అత,-
ఒక B[
 లÒౖÆ (ఆకSపచW QలSగ3) కqLింందట. అ? మ3$ి} ంలకS bష ghiన పZతm రంగ3గ9. అ? ?వ(ాంl గనుక,
అందరÞ qశjబ¼ ంBా అత,- ఉపO9(సం ZO9 రట. ఇ"ా కS l"#B# "ాBాOP తన ఉపO9(స పml నుం,- ాB#9లS పచుW´q,
ఊ"B#ంపBా టn – ం నగ"ాల మధ( ఉన ఒక బEZ దగ రకS Q¾¡డJ. ాB#9లS అందులY ప,ేVాడJ. 873లY 5 ఏళ¡
వయసుగల మ3$ి} ం ఇమ ఆ బEZలY పm Pం l"#B# కqLించల|దట. అతడJ l"#B# వ$+e పmపం`9q Z·చన
వసుeందట.
అణrసe  ZషయలలY ఇ"ా పmగl హ ంBా ఇమం అల `ేVాడJ. ఇ"ా ఒక పకz బEధలY} వం?. పmజలS
L+ద"#కంలY కS³oUత^O9 రA. అణ PతకS గ3"త^O9 రA. అZl Zప"[తంBా ఉం?. అలంట& ేVాq అణ3శe
అత(వసరghiనటw
} UాలకSలS EZసుeO9 రA. కనుక అందకS సంబం~?ంన ాB#9లS, 12వ ఇమం ª Qనల q³తe ం బEZలY
L%ట EరA.
ియల వ¤"B#ంపలS, కత^వలS గమq$+e , ´q థలకSzల నుం,- అనుక"#ంనటw
} న Z. ా"# 12 ఇమంలలY
ఒక"# l"#B# "ాకL%ౖ నమ\కం L%ట wకSO9 రA. అందులY హc$+ మరణం పట} ఒక కత^వ L%ంUం?ం`9రA. అతడJ
కరలలY ోmq గ3"Îనటw
} కథనం ఉం?. ియల వ¤"B#ంపలY గ3ం,ెలS బEదువడం తమ O9యకS,- గ3రAeBా $ీrయ
బEధలS పడడం గమqాeం. ియల $%లవ ?నం అష^"ా అలంట& కత^వలకS హ ం.
ఏశr"ా"ాధన మ9ల పzట& ప"ాణ9లL%ౖ, BాధలL%ౖ నడJసుeO9 b.
ప"ాÂþకS BKపM O9గ"#కత వం,ే?. అ? OPడJ B#డసబE"#ం?. అకz,- రచbతలS, gÐ~9వలS, క¾ారAలS పm ాసం
UయరA. $%O9 కS గ3"ÎO9రA. ా"# $ీe లS వంట&ంట& ప"#³తం BాZంచబ,9ÖరA. Uాlళ¶¡ మతUాలన ఫoతంBా రగ3లS
తయరA `ేయడం, Lిe ా పపలS ఎగ3మl `ేయడం ³న, ఇ"ా మ3ందుకS ాగల|దు. అణrసe ం L%ంUం?ంచడం
³నb$+e , ఇ"ా4 లY ఆధుqకత, ాంlక ప":గమనం ల|దు.
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అంధ ZVాrqÓ O9గ"#తలకÔ సంఘరÂణ ాట&o}ే, U"ాట దశ మరAత^ం?. మత ప":త^ల L%తeనం ం ద వన
"ాజÚ(లS అ~ోగl ?గజÚరAత^O9 b. ా"# ఆ"#Õకత అధమాÕb Uత^న ?. ఆలYచO9పరAలS q"[rరA( లవత^O9 రA.
ఆ qాeOÄ} 9oబ "ాజ(ం అందుకS9హరణ. 2001 $%L %ంబరA 11న అత(ంత ఆధుqక కట ,9లను అgh"#ాలYq నూ(యz
లY కÔలBKట మq, అ qాe నుం,- å9ందసులను పంUారA. ఆ9\హcl L+"#ట, 9(గం L+"#ట మత å9ందాq గ3"#
`ేVారA. Q"# ఆ Pశం "#ంతలS ´టEరA. ZVాrాq నమ3\కSన ారA కసం మనవలకS పmÊజనకరghiన కట ,9లను
q"#\ంచల|క UయరA. Zధrంాq తపM, వన"# "ా\ణ9q మతం  డMడల|క Ubం?.
య1రÝ లY ,ెO9\z న పmజÚాr³క ేశం. అకz,- L% îగ నగరంలY ఒక పlmక ఇా}ం పmవకe L%ౖ ´q
వ(ంగ( 9mలS పmచు"#ంం?. అ?ాకSBా tసు´q, చంL+e ామq బ?"#సe ూ, Zధrంసక చర(లకS ?BారA. అశWర(gÐమంట,
థo4 UÝ $%ౖతం ఆ ారÞ
 న} ను ఖం,-ం`9రA. ఇంగ} ం; లY ాంట.బ"[ ®షÝ కÔ,9 తం9O9 అO9 డJ. జర oసులS
అసలS Zషయo 9, ారe o పmచు"#ం`9రA. ఇా}ం పట} Bరవం చూUాలంటã ధ":\పO9(ాలS `ేVారA. ఇదం9
భయప,- `ే$ినటw
} ´ందరA ఎ,-టరA} అO9 రA. $+rచ§ను అడJÖవ,9q UాVాWత(లYకంలY $%ౖతం ´ందరA మతపరంBా
ప¤నుకSO9 రA. ాq bలంట&ే మేతర పmజలకS జ"#B#ే, ఆదువ,9q ఎవరÞ మ3ందుకS వ`ేW ారA ాదు.
UాmరÕన `ే$+e ":BాలS తగ39యOP? ఎకz,9 రAÛవ ాల|దు. మ":పకz b పmకృl అం9 ైవ పథకం పmారం
వన దq Lిల}లకS UాÁాలS `ెపMమq మత å9ందసులS అంటwO9 రA. మ": Qౖప పmపంచం అంతghiన తరA ాత సంగత^లS
చ"#Wం`ే మత å9ందసులS బయలSే"ారA.
ZVాrq qరంతరం అధ(యనం `ేసe ూ, ´తe Z కనుBKంటã Vా$ీe యంBా మ3ందుకS Uత^O9 ం. ,9"#r, ఐన$ీ
వంట& ా"#  ,9Mటw పmకృl రహా(లను కనుBKంటwO9 ం. Vాంlయ3తంBా ëన సంసzృత^ల మధ( ాq త(ం
L%ంUం?ం`ే "[త^లS తలÒతe ^త^O9 b.
$%ౖ – మతం పరసMర ZరA9ÏలS. OPట&Ó రకe బలSలS, ంస, 9(గం L+"#ట Zధrంాq మ9లS ఆచ"#సe ుO9 b.
మతం మనుగడకS ఎలంట& సమరÕO9 `ేయజÚలం. అëవృ?Ïq అడJÖవడం తపM, మతం `ేయగoB#ంేN ల|దు.
OPడJ మనవలకS Zాసం ా ాo. మనవలను అధ(యనం `ేయ,9q  డM,ే? మనవల|. ఇందుకS పml వ(e
 డMడగలగడం గమO9ర÷ం. పZతm మ1ల గంx9q కÔలంకషంBా చ?Z, ాట& Zషయo ZLిM, ాట&లY పZతmత ఏª
ల|దq చూL+ సమయం వWం?. బం~9లS ల|q Vా$ీe య అOPrషణ ాBాo. పml ఫo9q మనవలందరÞ అనుభZం`ేట} w
చూ,9o. మ9q దూరంBా L%,-ే, »Zతం ఆనందమయం `ేసువచుW. OPడJ అలంట& అవాశం వం?. అbే
అంతసులభంBా b? ాగదు. బం~9ల నుం,- Z·చన BాZంచుకSంటã U ాo. మన ాó శత^mవ మతం అq గం
9qL%ౖ U"ా,- $+rచ§ను ాÕLించు ాo.
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