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 “!ాం$%&” ఈ ()ర+ ,ంట./0 య2వత56పంచమ: ప;ల=>ం?@A తBంCD. ఆయ:ధం HేపటJకLంMN/0 అతPంత బలRSTన శతBW వ; 
RSడలవం?న ఆయన Yర+ ఇప[ట\=], ఎప[ట\=] ,సaయRb. పcి(ిలe ల నుం? పండgమ:సh వరకi అందరl !ాం$%mNత!ా 
(ిలLచుకL/0 అnoంpా కరaq!r బsపt&. తన &,mN/0u ఒక ఆదరwం!ా పWజలకL బహzక{rం?న సmNP/0|}ి. ~�పణ:లL, 
అణ:బsంబ:లL ఆయ:$NలL!ా ధ{rం? శతBW వ;లను భయ(�టsJ ల� చూసు� నu ఈ =ాలంల� ‘సmNPగ�హం’ అ/0 ఆయ:ధంm� 
ఎంతట\ ,పత�ర ప{rcి��/�ౖ/N ఎదు{��వచు�న� పWపంHN�=> HNట\న�ాడg !ాం$%.  
జ��(ిత అ�న !ాం$% &,త చ{rతWలi, ఆయన cిCN� ంmNల(�ౖన అ/0క గ�ం$NలL Cేశంల�� అ�u �sషల�e  �Wా యబMN� �. 
()W� చం�, RST$D�శర� గ:ప� , సుదరw , {ాయ@AW లL, తBమaల, /N{ాయణ cీmN{ాంఫMే�, ఖ2ంMేక¤, ¥� కృష§శరa, CD�ాక¤ 
ఇల2 ఎంద{¨ రచ�తలL అ�u �sషలకL అ�u @Wా ంmNలకL HెంCDన �ార+ ఆయన =]{r�� !ానం Hేªార+. ఆయన cిCN« ంmNలకL 
=ావPత|ం కh[ం?, �ా�� ఉCNత�RSTన pాnoతPం!ా రl@ ంCDంHNర+.  

 

!ాం$%& =®వలం {ాజ=]య /NయకLడg మ2తWRS అ�వ;ంట. ఆయన�̄డ పWజలకL �ంతట\ భ=>� పWపతB� లL, pాnoతPంల� 
�ంతట\ భ=>� రచనలL ��లLవM� ఉంMే, =ావ;. ఆయన పWజలకL {ాజ=]య /NయకLMే =ాదు. �ా{r /�ౖ�క &వన ,$N/Nలను 
Y{r�CDCే�  /NయకLడg. ప{ా� @ాలన నుం? c)|చ°ను @ ందMN�=> pా|తంm�W దPమ2�u నడపడRb =ాకLంMN మన అంతర±త 
సమసP అ�న అంట{ా�త/N�u �రlahంచMN�=> ఎంత!ా/² కృ}ిHేªార+. ద³త జ�తBల క´uట\� తBడవMN�=> 
మ:ందు=µ?�న మ2నవmNమ¶{r�. ఈ/Nడg ద³త ఉదPమ2ల ఫhతం!ా ఏంm� =µంత సమ2నmN|�u pా$DంHNమంట. అందుకL 
!ాం$%!ార+ �0cిన ¸జ�ల¹ =ారణం. ఆ ¸జ��u మºవృ»ం!ా (�ం?న �ార+ అంబ¼ద�¤. హ{rజన సమసPను రlప;మ2పMN�=> 
!ాం$% Hేcిన �రంతర పWయmNuలను గ:ర�ం జ�షB�ా పWmేPకం!ా ‘బsపt&’ అ/0 ఖండ=ా�ాP�u ర?ంచడRb =ాకLంMN తన 
=ా�ాPల�e  అ/0క H¨టe  !ాం$% �s�ాలను పWpా� ,ంHNర+. !ాం$% సూ½{r�=> HేతBల¾��  ¿=ా�ర+.  
 

ÀWటÁషB�ా{r @ాలనల� మనం బs�సmN|�u అనుభ,ంHNమ:. ఇCDల2 ఉంట. మనల�/0 =µందర+ అంట{ా�తనం ()ర+m� 
అతPంత దురÂర &,mN�u గడgప;తB/Nuర� !ాం$%& �ా@A య2ర+. హ{rజనులL సంఘంల� c)|చ°!ా బWతకల¹క అగ�వ{ా§ ల 
=ాళÅవద�  బs�సబతBకLలL ��ళÅC%సు� ండMN�u �ార+ గమ�ంHNర+. �sరYయ:లంmN ÀWటÁషB�ా{r=> బs�సలL!ా ఉంట. 
ద³తBలL =µ�u వ{ా± ల �ా{r=> బs�సలL!ా ఉండడం స{r=ాద´, అల2 ఉంట. ఐకPత ల¹క@A వడం వలe  pా|తంతWÇ ఉదPమం  
CెబÈ�ంటÉంద�, అCD @ాలకLల=> బలం HేకLర+తBంద�  !ాం$% �s,ంHNర+. – 

మనమ5 బ78సలమ5 మనక: బ78స;                                                                   

<ాశ$>?మ5గ 8మAజ�B�ారD  

బ78EీండH IJKంద బ78స ల:నALM  

బలమ5 మ5మN-.ంచు Qాలక:లక:   (బ7పT+, పVట.158) 
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జ�ష��ా అంట$ా%త'(%) అనుభ-ం. అవమ1'(ల ప4'(దులల6ం. 7ౖెర;ం<ా ల=. %లబ?@ తన క-తBంల6 CెలDగF'Gలను 

ఆవ$Iం.న మFదుJ KడM . అగOకDల1%PQ RెంSTన <ాం7UV హ$Iజ'XదYరణకD ప[నుP\వడం మనకD ఆశ^ర;ం క_<Iసుa ంST. అపbటc 

deరfయ సమ1జం కరhడiగటcjన కDలతC(B%) ఒంటబటcjంచుకD% ఉం?ేST. అoనపbటcPp <ాం7U అల1 ఎల1 ఆల6.ంచగ_<ా$r 

జ�ష��ా క%stటej రh. దu@ణ(vిxPాల6 Cెలy�ా$Iనుం. జ�z -వ{ను <ాం7UV ఎదు$|}'()రh. అంట$ా%తనం ఎల1 బeSTసుa ంSో  

సBయం<ా అనుభ-ం.న వ;PQa Pావడం Rేత ఇల1ంటc �చ���న పదYz% మనSేశంల6నూ C�ల<IంR(ల% %ర�oంచుకD'()రh. 

ద�త�ల గFం?ె �షను అరYం RేసుP\వ?(%PQ దu@ణ(vిxPా సంఘటనలD బe<ా ఉపక$IంR(య% గFరOం జ�ష�వ 

Rెప4bP�R(^రh. ఆ సందర�ంల6% ఈ పద;ం ఒక త�టeల1 దూసుకD�� త�ంST. – 

 

అంట�ా� ా�! యంతరంగంబ(న   

బ*+ల- న.!/ పర123ల 4ష  

అంట�ా� ాడ78ౖ ఆ;ి+=ాయందు 

2ెలA ా�! నడBమ DెEFి=GంటH   (బJపKL, పNట. 159) 

 

��ర�య సంస"ృ$ %ల'ణ)*+ం,-. అ01క మ45ల6 ఇందుల: ఉ05<=. ప?$ మతంల: అ01క క6లAల6, ప?$ క6లంల: అ01క 

Cాఖల4F Gత?%Gత?ంHా ఉంటJం,-. ఎవMNOP QారR తమను HTపUHా ��%ంచుక6ంట�రR. అంతవరOWX4ే ఫరQాల[దుHా\ ఇతర 

క6లAలQాMN\ ]̂నంHా చూసు` ంట�రR. Oa\<క6లAల6 అగcవMాd ల6Hా మeద? Q1సుక6\ fHNgన QాMNhiౖ hiత̀నం kెయAmల\ 

చూసు` ంట�రR. \మ<జoతpల QాMN\ చదువqక6 దూరం kేrి QాMN\ కటJt బ�\సల6Hా, అంటMా\ QాMNHా QvgQ1rిం,- సమAజం. 

QాMN కw<టx\ తpడవz5\OP Hాం{| కంకణం కటJt క605<డ}. పరసUరం సంఘMN�సు` న< మ45ల మధm స�ధmను క6దుMా�ల\ 

ప?య$<ంk5రR. ఈ %షయAలక6 జoషpQా చక"\ rీసపదmంల: \�z�ంGన �రR ప?శంశ,5యకం. – 

 

Tమత భVపతWల DోYిZ[ గ(ందు జ]^ల_  

D̀పంబ( బaటHb న DcనకరండB 

మeనవత1మ(ను భVమండలంబ(ను  78లA   

g3టHన యeg3రh చకjవ�!k  

స23hగjహంబ(ను శసk og3లన Tదh  

భ(T=p Dెqrన మsపNరtషమuv 

�మ/ జ]తWల కంటH wరంబ( దుZ[q యe  

xా1Fించు �రt Yyద బJంధవNండB  

పండBA  నూరtచున/ బహ|మతంబ(లల_న  

సహనTదh 7}రt~ �ాధక-ండB 

... ... ... ... ...  (బJపKL, పNట.147) 

  

 

Hాం{|�OP మ�తp�డ01 h�రR �ార�క)*+ం,-. అంట� HTపU ఆత�కలQాడ\ అర�ం. మ�తp�లక6 తరతమ బ�{5ల6ండవq. QాMNOP 

%శ�)*ల�  క6టJంబమeHా01 క\hిసు` ం,-. Hాం{|� పqటJt క4F అగcవరd ]�ందుQvౖనపUటxO� ఎపqUడూ అలA ప?వMN`ంచల[దు. మerి� ం 

మతంQాMN4F r�<హ సంబం{5ల6 కgUంచz5\OP ఎం4F కృ�ి kేCారR. ఎక"zౖెన మతఘర�ణల6 జMNhి4ే Qాటx\ 
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�ల�వ��ం!ేందుక� సర)*+ ప-య/0ం!ే1ార3. 5678స9వ:ల�, బ=దు> ల� క?@+ AాంBC� తమ 1ా@FAా GHIంచుక�KLలM పరమత 

సహK+�0 ప-ద��Oం!+ర3. అ/1ాద IB+K+లను 5ాద� RS0హంTUKL బలం !ేక?ర3తVంద� �రWXిం!+ర3. ఎవ�[మనుక�K+0 

�జంAా AాంBC] మ^తV_డKL జaషV1ా GHవన. – 

 

అచ�ప� �!"#స%వ�ం డనుచు నంజ,బట/0 12 3!"#స%45త%మ89  

:; <ె�మ8ల?@ బAదుC  డ@ పDజ లEన12�12 బAదCFGకI9 

మచ�ర3KంL మM మ8సలమMన@ పలNO దురPషOలRకమ89  

అచ�మSతTUడనV నుWXకరPY డZ �ాం\] ఫ3_రP Wెంతయ8a  (బcపDd, ప�ట. 148) 

 

మ^తV_� సcమణe కసు9 �ాfAాంBC. భర9 !ేసు9 న0 ప-/ ప�5h తన సంపiరj మద>తV ప-కటlంmన nా*o). AాంBC] నుంm 

సT+pగrహ ధ�ా_ల�, అtuంnా పదvతVల� KLర3wక�K+0ర3. అంతటlTU ఆగక�ం@+ హ��జKyద>రణలzనూ భర9 అడ|గ}జaడలలz 
న@F!+ర3. ఆదరOమtuళAా 5���9ప:టల565ా�ర3. జaషV1ా కసు9 �ాf AాంBC Aా��� గ}��ంm 1ా�� RS1ాప�ాయణత గ}��ంm !ెXి�న 

పదpం చుRS9  ఆ దంపతVల� ఆ*oదంపతVల�Aా మనక� క�Xిnా9 ర3. –  
మగ@ Lత%ం బగ8రl�ా mnగ8o ల?కIండ  

హ12జmqr3K ప1ాs12క mnఱuి 

wభ8 డZ:ాyqzయ8Wౖె, wనుచు న|}ం~ా మ  

SధరU సూత�ంబ8 లభz�ింL  

ప�పదంబ8లI ��ట�0  బcటలR 4nలIగ8 @  

శ�ల�ాం� రమకI ప�షlమ8లI స,�  

... ... ... ... ...  

ఆడZర�ప ���%నట/0  1!ండవ �ాం\� 

యనగ �cరత జన@ యను ప��ష�  

గడన<ే�ి ~ా\��, కసూ% 12బc యభz 

�ిం<ె నy���య �ీలwదz     (బcపDd, ప�ట.151) 

 

�ా���rా �5�కరణ వల�  ప�ా� �ాలక�ల IB+K+లవల�  �మ0జaతVల క�లవృతV9 ల� మ�లనప@+� �. మ}ఖpంAా !ేKLతరంగం 

క�ంట�ప@Fం*o. స)*ే� ఉదpమM�0 �-ా రం�ంm !ేKLత వnా9 � లను ధ��ం!+ల� AాంBC] Xిల�ప:�!+wర3. T+ను స)యంAా 

�ాట0ం పటl�  నూల�వ@F5ాడ|. *ేశంలz� అణAా��న ప-జలందరW �ాట0ం !ేతబటl�  నూల� వడకడం �-ా ం�ం!+ర3. త*+)�ా 

1ా��5h ఆ��vక nా)వలంబనక?@+ ఏర�@Fం*o. అలMంటl AాంBCAార3 మరణeంm తన ఆశయMలను, Rి*+v ంT+లను ప-పం!+�5h 

అప�A�ం!+ర3. 1ా��� తల�చుక�ంట� జaషVవ ప�5hన పదpం ఒక ���� రత0ం అంట  అ/శ¡5h95ాదు. – 

 

అy��� ! 1ాటVమ8<ేత @మMV�ల 3ాSరంబ8 గ,lంL య  

భ8zదయM:ాదక ~ామరసzమ8న 3ాయ81ా� యమ8ం బ� �ి, ఆ  

పద:ాలNౖ మరణ¡ంL, �cసUచయమ8a �c�2ంL, yే�ాలu¢ౖ  

4nదజ,�ంLన �ాం\�£qత ఋణమ8a wశ�ం బ¥ట�9 y]రP�m¦?  (బcపDd, ప�ట.147) 
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మ�త��� !"ంట న&'(ె *+యక.ల01 మ23క 4ర6 !ా28 మ9ట :ాదనల<క =>ౖ=>ౖన నటనల. (ేAా2BCా� �జంCా హ28జన 
సమసGను రIపKమ9Lాల� పMయNOంచల<దు. RాSతంతMT LU 2ాటంలV W2XYత LU 2ాటం (ేZిన !ార6 Z>ౖతం అంతర]త 
సమసGను =>ద̂Cా పట_`ంచు:aల<దు. CాంbcCా28 మరణంef !ారంe+ హ28జన సమసGను gC8hన *+యక.ల. Cాh:i01ల<Aార6. 
బయట 0ొంగల. పటm` :aగhCామn :ాo ఇంట_ 0ొంగలక. మ9తMం ఏr (ేయల<క LU య9మ� జsష�!ా !ాLU య9ర6. – 

 

�� ంత �ాజ"మంచు సం'(షప+,- మ.  

/ొరల నూర5/,ట ద�89:,మ.; 

<ేత>ల?ర బAపBCD జంపEFG:,Hమ. 

�ానుభJK సభలL జ�8Mి:,మ.    

    

ఇంటP /ొంగRాD :ST <ేయVాలWమ.  

బయటP /ొంగRాD పటX గలమ.; 

అంట�ాDతనమ. నడ[ంచు \ాస:,]  

<ేయగలమ., DలLపE <ేయలWమ.   (ఆతaసుb K, పEట. 136, 137) 

 

అసiృశ"',జlడ" మ?తa:,శనమ?రm   
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