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                       ���య�   ���ద�   �ావర��   -   ��ందుత�  
 
���య�   ���ద�   �ావర��   (��   28,   1883   -   �ిబ�వ��   26,   1966)   ఒక   ��ర�య   �ా�తంత��   అనుక�ల   �ార�కర�,  
�ాజ��య   ��యక�డ�   అల���   క�,   రచ�త   మ��య�   ��టక   రచ�త.   ��ందూ   సంస�ృ�ల�   క�ల   వ�వస�ను   ����ర�ం  
�ేయ�ల�,   మ�ర�బ��న   ��ందువ�లను   �����   ��ందూ   మతంల���   మ��ా�ల�   ఆయన   సూ�ం��ర�.   �ామ���క  
"��ందూ"   గ����ంప�ను   "ined   ��ం�న   �ేశం"   �ా   సృ�ి�ంచ�����   �ావర��   ��ందుత�   (��ందు���)   అ��   ప����  
ఉప���ం��డ�.   అత�   �ాజ��య   తత��ాస� �ంల�   య�ట��ట���య�జం,   ��త��ాదం   మ��య�   �ా�ట��జం,  
హ��మ�జం   అం�   య��వర��జం,   ��ా �ా�ట�జం   మ��య�   ��య�జం   అం�ాల�   ఉ����.  
 
బ��   గం�ాధ�   �ల�   �ి�ారసు   అత���   ఐ�ేళ��   గ���ిన   లండ� క�   �ా�ల� �ి�   �� ందట����   స�యప��ం��;   లండ���   
అతను   ఐ���ా   అంతట�   �ప�వ�ార�ల   ��� వ�� ను   ����ం��డ�   మ��య�   ఉద�మ����   ���ోపర���న   ఆ���ా��  
అం��ంచడంల�   స�యప��� డ�,   భగ�   �ిం�   మ��య�   సు���   చంద�బ� �   వంట�   �ప�వ�ార�ల�   �ావర�� ను   �ప��ా���  
��యక����ా   ���ం��ర�.   అండమ��   మ��య�   ���బ��   ��వ�లల�   జ�ౖల�   ��   అనుభ�ం�ే   మ�ందు   �ావర��  
అ�ార���న   ��రవం   �� ం��డ�.   
 
"క��ిం�ే   �ధం�ా   �ంత�ా   ఉం��,   �స��   �ావర��   మ��య�   �స��   ����,   ఒక   �ేశం   మ��య�   ��ండ�   �ే�ాల   సమస���ౖ  
ఒక����కర�   వ������ం�ే   బదుల�,   ���   గ���ం�   ప����   ఒప�ందంల�   ఉ���ర�.   ఇద�ర�   అం��క��సు� ���ర�,  
అం��క��ంచడ��   �ాదు,   పట�� బట�� ర�.   ��రత�ేశంల��   ��ండ�   �ే�ాల�-ఒకట�   మ��ి� ం   �ేశం   మ��య�   మ��కట�   ��ందూ  
�ేశం.   ��ండ�   �ే�ాల�   ��ం����న   �బంధనల�   మ��య�   షరత�లక�   సంబం��ం�   మ�త���   ఇ�   ��న�ం�ా   ఉంట��.  
��రత�ే�ా��   ��ండ��ా   �భ�ం��ల�   ����   �ె�ా�ర�,   �ా���ా� �   మ��య�   ��ందూ�ా� �,   �ా���ా� � ను   ఆక��ంచుక���  
మ��ి� ం   �ేశం   మ��య�   ��ందూ�ా� � ను   ఆక��ంచ�����   ��ందూ   �ేశం.   మ����ౖప�,   �స��   �ావర��,   ��రత�ేశంల�  
��ండ�   �ే�ాల�   ఉన�ప�ట���,   ��రత�ే�ా��   ��ండ�   ���ాల��ా   �భ�ంచ�ాద�,   ఒకట�   మ��ి� ంలక�   మ��య�   మ��కట�  
��ందువ�లక�;   ��ండ�   �ే�ాల�   ఒ��   �ేశంల�   �వ�ి�ా� �   మ��య�   ఒ��   �ాజ��ంగం   �క�   ఆవరణల�   �వ�ి�ా� �;  
�ాజ��ంగం   ��ందూ   �ేశం   ���   �క�   ప���న   �ా� ����   ఆక��ంచట����   మ��య�   మ��ి� ం   �ేశం   ��ంచ�����   �ల�  
క��ం�ే   �ధం�ా   ఉంట�ం��.   p   ల�   ��ందూ   �ేశం��   సబ�������   సహ�ారం   �క�   �ా� నం.   "  
 
A.   ��ందుత�ం��ౖ  
 
1.   మ��ి��   సంబం��ం�నంతవరక�   ఈ   ప�పంచం   అం��   ఉం��,   �ా�   ఒ��   జ��   -   మ�నవ   జ��,   ఒక   �ా��రణ   రక�ం,  
మ�నవ   రక�ం   ����ా   స�వం�ా   ఉంచబ��ం��.   అ��   ఇతర   చర�ల�   ఉత�మ���న�,   ������క���న�   మ��య�   �ా���ం�ా  
మ�త���   �జం.   (...)   అ�నప�ట���,   అండమ��   �క�   ఆ��మ�ాసుల�   క���   ఆర��   రక�ం   అ�   �ిలవబ�ే   �ాట��  
�ా��   �ిరల��    �లక��ంచక�ం��   మ��య�   �����   �ర�ద�ం�ా   ల�ర�.   �జం�ా   �ెప�గ���దం��   �ె�ా�లంట�,   ఒక��   �ిరల��   
మ�న�ా�   �క�   రక�ం   ఉం��.   ధు� వం   నుం��   ధు� వం   వరక�   మ��ి   �క�   ��ా థ�క   ఐక�త   �జం,   �గ��వ��  
�ా���ం�ా   మ�త���.  
  
2.   బ�దు� డ�-ధర�ం-సంఘం   పట�    మనక�న�   ���మ,   ప�శంసల�   మ��య�   ��రవం   ఎవ����   ల�ంచదు.   అవ��   మన�.  
�ా��   �����   మన��   మ��య�   మన   ��ౖఫల��ల�.  
��ందుత�,మనమందరం   
 
3.��ందువ�ల�   మ��య�   �ా��రణ   రక�ం   క���   ఉ���మ�.   మనల�   ��ందర�   జ�ౖనుల�,   ��ందర�   జంగమల�;   �ా�   జ�ౖనుల�  
ల���   జంగమల�-మనమందరం   ��ందువ�ల�,   �ా��రణ   రక�ం   క���   ఉ���మ�.   మనల�   ��ందర�   ��సు� ల�,   ��ందర�,  
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�ాం��సు� ల�;   ��ంతమం��   ఆ�ి� క�ాదుల�   మ��య�   ��ంతమం��   ���ి� క�ల�.   �ా�   ఏకధర��ాదుల�   ల���  
���ి� క�ల�-మనమందరం   ��ందువ�ల�   మ��య�   �ా��రణ   రక�ం   క���   ఉ���మ�.   ��మ�   ఒక   �ేశం   మ�త���   �ాదు,   ఒక  
జ��,   జ��ం�న   �� దర��వం.   మ���   ల����ంచబడదు,   ఇ��   అ��ట���   గ�ం�ె   ప�శ�.   ���   మ��య�   కృష� ,   బ�ద�   
మ��య�   మ���,   ��న�   మ��య�   �ైతన�,   బసవ   మ��య�   మ�ధవ,   �������   మ��య�   �ర���ల�� వ�   ��ర��ల�  
��ందూదం   అంతట�   �ిర   నుం��   �ిర   వరక�,   గ�ం�ె   నుం��   గ�ం�ె   వరక�   పల���   అవ�త����య�   ��మ�  
���సు� ���మ�.  
 
��మ�   ఒక   జ��   అ�,   రక�ం   �క�   �ి�య���న   సంబం��ల��   కట�� బ��   ఉన�   జ��   అ�   ��మ�   ���సు� ���మ�  
మ��య�   అందువల�    అ��   అల�   ఉం���.  
 
4.   మన   �ేవ�ళ��   సంస�ృతంల�   మ�ట�� ��ర�;   మన   ges   ష�ల�   సంస�ృతంల�   ఆల��ం��ర�,   మ�   కవ�ల�   సంస�ృతంల�  
�ా�ార�.   మనల�   ఉత�మ���న�-ఉత�మ   ఆల�చనల�,   ఉత�మ   ఆల�చనల�,   ఉత�మ   పంక�� ల�-సంస�ృతంల�   దుసు� ల�  
ధ��ంచ�����   సహజం�ా   ప�య���ా� �.   ల�ల���   మం����   ఇ��   ఇప�ట���   �ా��   �ేవ�ళ�    ��ష;   ఇతర�లక�   ఇ��   �ా��  
ప����క�ల   ��ష;   అ��ంట���   ఇ��   ���ా   ���ష� త;   ఒక   �ా��రణ   �ారసత�ం,   మ�   �� ద��   ��షల   క�ట�ంబ���   సమృ���    �ే��  
ఒక   �ా��రణ   ���.   
 
5.   ��ర�   అ�   �ిల�వబ�ే   ఈ   ��ా� ర���న   భ���  
�ింధు   నుం��   �ింధు   వరక�   (�ింధు   నుం��   సమ�ద�ం   వరక�)  
తన   మ�తృభ���ా   (ల���   ఒక��   ప����క�ల   భ��)   మ��య�   ప�త�   భ���ా  
���ం�ే�ాడ�   ��ందువ�   అ�   �ిలవబ� ే  మ��య�   జ�� పకం   �ేసు��బ�ే�ాడ�.  
 
6.   మ�   �ేశభ���   మ��య�   ��ప�   మనసు�   గల   �� ద��   (�ిస��   �����)   �ింధు   నుం��   సమ���� ల   వరక�   మ�   భ���   తన  
�ాద� ల��ం� �ా   �ీ�క��ం�ం��.   ఆ��   ����   �జం�ా   ఇష�ప��ం��,   మ��య�   మన   �ేశం   ���చ��ా   ఉంట�,   అట�వంట�  
���మగల   ఆత�లక�   ��రసత�   హక��ను   అం��ం�న   �దట�   వ����   ��మ�.   �ాబట��    �దట�   అవసరం,   ��ంతవరక�,   ఆ��  
�షయంల�   మం�ద�   �ెప�వచు�.   ��ందూ   త��దండ�� ల   �ా��రణ   రక�ం   �క�   ��ండవ   అవసరం,   అ�నప�ట���  
మ��య�   తప��స���ా,   ఇల�ంట�   సంద�ా�ల��    ఉండక�డదు.   ఒక   ��ందువ���   ��ాహం   �క�   మతకర�,   ఇ��   �జం�ా  
కల�సు� ం��   మ��య�   �శ��ా�ప� ం�ా   అం��క��ంచబ��ం��,   ఇద�ర�   �వ�ల�   ఒకట��ా,   ఈ   అనర�తను   ��ల���ా� ర�  
�ెప�వచు�.   ఈ   ��ండవ   అవసరం   �ఫల���నప�ట���,   ఆ��   �షయంల�   మం��   క���   ఉండట����,   ��ందుత�   �క�  
మ�డవ   మ�ఖ����న   అర�త   ఆ��క�   ��ందువ��ా   గ����ంప�   �� ందట����   అర�త   ఇ��ం��.   ఎందుకంట�,   ఆ��   మ�  
సంస�ృ��   అవలం�ం�ం��   మ��య�   మ�   భ���   తన   ప�త�   భ���గం�ా   ఆ�ా��ంచ�����   వ��ం��   [sic].   ఆ��ఆ��  
���ం�ం��   అ�   ��ందువ�   అ�,   అ��   �ాం���కతల��   �ాట�,   �జ���న   మ��య�   అ�   మ�ఖ����న   ప���.   అ��ే,   ఈ  
ప����   �ాస��ా���   అ��క   సంఖ�ల�   ప�జల�   ఉప���ం�న   అర�ంల�   మనం   ��ందుత�   �క�   ����వస�ాలను  
�ర��ంచవల�ి   ఉంద�   మనం   మ����� క�డదు.   అందువల�    ��ందూ��తర   త��దండ�� లను   ��ందు������   మ�ర�డం  
��ందువ�   �ావచ��   మనం   �ె�ా��,   మం�   నమ�కం   ఉంట�,   అతను   ల���   ఆ��   మన   భ���   తన   �ేశం�ా   �ీ�క��ం�  
��ందువ�ను   ��ాహం   �ేసుక�ంట�ర�,   త����ా   మన   భ���   �జ���న   �ాద� ల��ం� �ా   �����ా� ర�   ,   మ��య�   మ�  
సంస�ృ��   అవలం�సు� ం��   మ��య�   త����ా   మన   భ���   ప�ణ�భ��ా   ఆ�ా��సు� ం��.   అట�వంట�   య��య�  
�క�   �ిల�ల�,   ఇతర   �షయ�ల�   సమ�నం�ా   ఉండటం,   ��ల�   గట���ా   ��ందువ�ల�.  
 
7.   “�వ����   �ింధుల�   ఒక   �ే�ా��,   �ే�ా��   �ా� �ించట����   �ేపట��న   ��ప�   ల��ం,   అ�ధ�   య�వ�ా�   �ిల�� ల�  
�జయవంత���న   ప���శం   �ే�ి,   ��మ�లయ�ల   నుం��   �త�ం   భ���   �ాస��ా���   �సుక�వ��నప��డ�   ���   �����క  
ప�����   కను���   ���   �����క   ప�����   �ేర�క�ం��.   ఒక   �ార���మ   ���   ��ంద   సమ���� ల�.   �క���   ���   స�ాల�  
�ేయ�   మ��య�   స�ాల�   �ేయల��   ���   �����   వ��న   ���,   �ార���మ����ారం   �క�   ��ప�   �ెల�    ��డ�గ�   �ా� చంద�  
�క�   ఇం�ీ��య�   �ిం�సనం,   �ౖెర�వంత�డ�,   �ా� చంద�   మం��ాడ�   మ��య�   అత�   పట�    ���మగల   ��ేయత  
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ప�మ�ణం   �ే�ాడ�,   ఆర��   య�వ�ా�ల�   మ�త���   �ాదు   రక�ం,   �ా�   హనుమంత�డ�,   సు���వ�డ�,   ద��ణం   నుం��  
��షణం   -   ఆ   ���   మన   ��ందూ   ప�జల   �జ���న   ప�ట��న   ���.   ఇ��   �జం�ా   మన   జ��య   ��నం:   ఎందుకంట�   ఆర��ల�  
మ��య�   అన��యను�    తమను   ��మ�   ప�జల��ా   అల�డం   ఒక   �ేశం�ా   జ��ం��ర�.  
 
�.   ప�స��ాల   నుం��   �ా�ాం�ాల�.  
 
1.   మనం   గతంల�   గ���� �ా   �సుక�����న   మ��య�   చ��త�   �క�   డ��  �� లల�   ��ి��ందుక�   అర����న   ఇట�వంట�  
�����ల   �క�   మ�ఖ����న   ���ాలల�   ఒకట�   క��న���న   క�ల   వ�వస� .   ఈ   వ�వస�    మన   ��ందూ   సమ�జ���   ��ల�  
సూ��   శకల�ల��ా   �భ�ం�ం��,   ఎప�ట���   ఒక�����   ఒకట�   య�ద�ంల�   ఉం��.   �ే�ాలయ�ల�,   �ధుల�,   ఇళ��,  
ఉ�ో��ాల�,   �ా� మ   ప��షత�� ల   నుం��,   ���య   మ��య�   �ాసనసభ   సంస�ల   వరక�,   ఇ��   ఇద�ర�   ��ందువ�ల   మధ�  
�ాశ�త���న   సంఘర�ణ   �క�   ���క�� ను   మ�త���   ప���శ��ట��ం��;   మ�   ఐక�తను   బల��నప���ం��   మ��య�   ఏ�ై��  
బ�హ�   బ�����ంప�లక�   వ����కం�ా   ఐక�ం�ా   �లబడట����   సంక��ంచం��.   ��ందూ   �ాష� �   ��వనల�   ఇ��   అ���ద�   
అవ����లల�   ఒకట�.  
  
2.   అంట�ా�తనం   �ాధన   �ాపం,   మ�నవత�ం�� ౖ  మచ�,   మ��య�   ����   ఏ��   సమ���ంచదు.   ��ట�   మ�నవ�ల�   �ాదు,  
ఒక��   ఆ���ా����   ��   క���ం�ే   అంట�ా��ా���   మ�త���   ప��గణ�ంచం��.   ఈ   ఒక   మ�ర�ప�   �ిట�ను   �డ��యడం   వల�   
మన   ��ందూ   �� దర�లల�   ��ట�� ��   మం��   ప���న   స�వం�ల���   వ�ా� ర�.   �ార�   �ే�ా���   ��ధ   �ామ�ా� �ల��   ��వ   �ే�ా� ర�  
మ��య�   ఆ��   ��ర�ా��   �ా�ాడ���ర�.  
 
3.   ��ందూ   మ�����   ప�నర��వ�ీ�కరణలను   అనుమ�ంచ�   మ�ర�త�ం   ఒక   �ీ�య-�ధ�ంసక.   ఇ�ా� ం   ల���   ����స�వ  
మతంల���   మ���న   ��ందువ�ల�   తమ   ��త�    ప��స�ాలల�   ఎంత   సులభం�ా   ��నం   అవ���ర�.   ��ందూ��తర�లక�  
క���   అ�ే   సదు�ాయం   అందుబ�ట�ల�   ల�దు,   అతను   తన   మడతల���   �����   �ా�ాల�   ల���   ��ందూ   మ����   ��ా�స  
�షయం�ా   �ీ�క��ం��ల�   �వ�ం�ా   ��ర�క�ంట�డ�.   ఈ   సం��ళ��   మన   సంఖ�లను   �వ�ం�ా   త����ా� �   మ��య�   ��ందూ  
సమ�జ���   మ������   క�ా��ా�ాలక�   �ిద�ం�ా   ఉన�   ప��ేశం�ా   మ�ర��ా� �,   అ�   �ా��   సంఖ�ను   ఎప�ట�కప��డ�  
�ాప���   చూసూ�    ఉంట��,   ��ల��ార��    �ీ���    ల���   �����పణల   ����ా.   ప��ప�ర�   ��ా�సం   ����ా   మ��క   ��ా��ా���  
మ����ా����   వ����కం�ా   ��క�   ఏ�   ల�దు.   �ా�   అల�ంట�   ఉ��హరణల�   ��ల�   అర�దు.   మనం   ��ందూ   మతంల���  
మ�ర�ల��   ఏ   ల�ఖ��త�క   అనుమ�   క���   ల��   ����   ప��ాతన   ఆల�చన   �ారణం�ా   మన   సంఖ�లను   ��ంచ�����  
ఎందుక�   అనుమ�ంచక�డదు?  
 
4.   ఒక   అంద���న   గ�ల���   ప����   �క�ిం�నట��    వ���ంచడం   ��ల�   బ�గ�ం��,   ���   మ�ల�ల�,   �ాండం,   ఎర�వ�  
మ��య�   ����   �� �ిం�న   �� ష�ాల�,   ��జ�   మ��య�   ఎం��న   ఆక�ల   నుం��,   ప����   గ���ం�   �వ��ంచక�ం��   ఇ��  
అసంప�ర�ం�ా   ఉంట�ం��.   మ�ళ��,   గ�ల��   �క�   అం����   ���   అ��   ��ణ�లల�   ���ంచట����.   అ�ే�ధం�ా,  
మ�నవ���   ��త   చ��త�   ��సం,   అత��   'ఉన�ట�� �ా'   ప�ద���ం����న   అవసరం   ఉం��   మ��య�   'ఉండవల�ిన��   �ాదు'  
head   తల   నుం��   �ా�   వరక�,   ఇం���   ల�దు,   తక��వ   ఏ�   ల�దు,   �ారదర�కం�ా   మ��య�   �ాస��కతక�   �జ���న���ా  
ఉంట�ం��.   �ెప�గ���న   ల���   �ెప��,   ఇబ�ం��   క���ం�ే   ల���   ప�శంస�య���న   ప����   �����ల�   మ��య�   భయ�ల�  
ల�క�ం��   ��క����ం�   �ేయబ���.   ...   అ�నప�ట���,   ��ను   బ��ర�తం   �ేయవల�ినవ��   ��ల���ం��ను,   ��   ��ౖప�  
నుం��   క�సం   రంగ�ల�   మ��య�   ప��ాతం��.  
 
5.   'దు�ా�ర�� లను   సర���శనం   �ేయడం   ����ా   ��ను   భ���ళం��ౖ   ��ప�   బర�వ�ను   త���ం��ను.   ��ను   స��ాజ����  
�ా� �ించడం   ����ా   మ��య�   మ����   �ా�ాడటం   ����ా   �ే�ా��   పం�ిణ�   �ే�ాను.   ��   �దక�   వ��న   ��ప�  
అలసటను   క���ంచట����   ��ను   నను�   అం��క��ం��ను.   ��ను   �ద��� త����ను,   అప��డ�,   ��   �����ం��   నను�  
ఎందుక�   ��ల��ల��ర�?   '  
ఆంగ�   అను�ాదం.   ��స��   సం�ాద��య   �ల�వ�   వర�సలల�   క��ిం�న   '��ా�   మ�టల�'   (మ��య�   సంతకం   �ే�ిన  
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'భ�ా�   క�� '   గ�ర�� )   నుం��.   
 
6.   ఇప�ట�   వరక�   మనం   మ��ాష�� � ల�   ��ా�   ఉత��   ఒక   ����త�క   జ�� పకం   మ�త���   అ�,   �����   �ాజ��య   రంగ�  
ల�ద�   �ెబ�త���   ఉ���మ�.   �ా�   ��మ�   ఇక�డ   ���ి� ల�   �ర���ం�న   పండ�గ   ����త�క   మ��య�   �ాజ��య.   ��ా�  
మ��ా�   మ������ా��   తమ   �ేశ   ���చ�   ��సం   �� �ా�ే   �ామర��ం   ఉన�   �ా����   మ�త���,   ఆయన   జ�� ప�ార�ం   ఒక  
పండ�గను   �ర���ంచ�����   మ��య�   జర�ప�క���   �జ���న   హక��   ఉం��.   అందువల�    మన   ప���న   ల��ం   వలస  
�ాలన   �క�   సం��ళ�ను   ���న�ం   �ే��   ��శ�ా   కృ�ి   �ేయడం.   మ�   ఏ���క   ల���ల�   ��ే�   �ాలనల�   ఓ��ర���  
కను��నడం,   ��వ��   ���ల�   సం�ా��ంచడం,   పను�లను   త���ంచడం,   ఇక�డ   మ��య�   అక�డ   ����   చట�� లను   పల�చన  
�ేయడం   వంట�   అసంభవ���న   సమస�ల�� ౖ  ప�భ�త�ం��   �ాం�య�తం�ా   చర�ల�   జరపడం   మ��య�   �న�����,  
��కర�వంత���న   ����లను   గడప�����,   ��న�ను�    సం�ా��ంచ�����   మ��య�   అ���ా�ాల�-అప��డ�   ఈ   ఉత��   �  
��సం   ల���   ��ా�   ��సం   �ాదు,   �ా�   ��ట��   శ�����   ల�ం���� �న   �వ��   ���ా�   బ��   �ావ�   �క���!   ఇక�డ   మనం   �ప�వ  
�ేవ�డ�   ��ా�   మ��ా�   ను   �ిల�సు� ���మ�,   త����ా   అతను   మనంద��ల�   ఆ   శ����   ������ిం�,   ������ించగలడ�.  
ప���ి�త�లను   బట��    మన   మ��ా� ల�   మ�రవచు�,   �ా�   మ���ంప�   చ���ంచల����   మ��య�   ఆ   మ���ంప�   మన  
మ�తృభ����   ప����   మ��య�   ప����   ���చ�.  
 
7.   ప��   వ����   ఈ   భర�   భ���,   �ింధు   నుం��   సమ���� ల   వరక�,   తన   �ాద� ల��ం� ��   �ాట�   హ� �ల��ం� �ా,   అంట�   తన  
మతం   �క�   మ�లం   �క�   భ���   (…)   ��ర�ం�ే   మ��య�   క���   ఉన�   ��ందువ�.   (తత��తం�ా  
ఆ��మ�ాసుల�   అ�   �ిలవబ�ే�ార�   ల���   ��ండ   �ెగల�   క���   ��ందువ�ల�:   ఎందుకంట�   ��రత�ేశం   �ా��  
మ�తృభ��,   అల���   �ార�   అనుస��ం�ే   మతం   ల���   ఆ�ాధన   �క�   ప�త�   భ��.  
 
8.   ఒక   RSS   మ��ి   �క�   �ా�ాంశం   ఇల�   ఉంట�ం��:   అతను   ప�ట�� డ�,   �ాఖ�క�   �����డ�   మ��య�   మరణ�ం��డ�.  
 
9.   "��ందూ�ా� �"   అ��   ��ర�   మన   �ేశం   �క�   ఆకర�ణ�ా   ��న�ా�ా�.   ��రత�ేశం,   ��ం�   �దల�ౖన   ఇతర   ��ర��    �ింధు  
అ��   అసల�   పదం   నుం��   ఉద��ం���,   �ా�   అ�ే   అ�ా� ��   సూ�ంచ�����   మ�త���-��ందూ   �ే�ా���   ��ాసం�ా  
ఉన�   ��ందువ�ల   భ���   చ��� ��   భ���   సూ�సు� ం��.   ఆర�వర�,   ��ర�-భ��   మ��య�   ఇతర   ��ర��    మ�  
మ�తృభ��   �క�   ప��ాతన   మ��య�   అత�ంత   ప���ా� త�క���న   �ా�ాం�ాల�   మ��య�   సంస�ృ�   గల   ఉన�త  
వ�ా� లక�   �జ��ి�    �ేసూ� ��   ఉంట��.   ��ందువ�ల   మ�తృభ���   తప�క   "��ందు�ా� �"   అ�   �ిల�ాల�   ఈ   పట�� దల��,  
మన   ��ందూ��తర   �ేశసు� లల�   ఎవ����   సంబం��ం�   ఎట�వంట�   ఆక�మణ   ల���   అవమ�నం   సూ�ంచబడదు.   మ�   �ా���  
మ��య�   ����స�వ   �ేశసు� ల�   ఇప�ట���   �ాంస�ృ�కం�ా   మ�క�   ��ల�   �� �   ఉ���ర�   మ��య�   ��ల�   �ేశభ���   క���   ఉ���ర�  
మ��య�   ఆం��� -��ర�య�ల�   ��ల�   �ె��గల�ార�,   మన��   ��ందువ�ల�   ��ల�   చట�బద����న   �����నంల�   పడట����  
��ాక��ం��ర�.  
 
10.   "సంస�ృతం   మన"   �ేవ   ��ష)   "మన   ప�త�   ��ష   మ��య�"   సంస�ృత   �ష�    "��ం��,   సంస�ృత   నుం��   ఉద��ం�,  
���   �� షణను   తర��ా�   నుం��   �సుక�ంట�ం��,   ఇ��   మన   ''   �స��   '(�ాష� �   ��ష)   12   [f.12]   మన   ప�సు� త   జ��య  
��ష   —-   ప�పంచంల��   ��ా �న   ��షలల�   అత�ంత   ధనవంత�డ�   మ��య�   అత�ంత   సం�ా�రవంత�డ�   �ావడం��   �ాట�,  
మనక�   ��ందువ�ల�   సంస�ృత   ��షల   ప�త����న   ��ల�క.   మన   గ�ం��ల�,   చ��త�,   తత��ాస� �ం   మ��య�   సంస�ృ�  
�ాట���   ఉ����   సంస�ృత   �ా��త�ంల�   మ�ల�ల�   ��ల�   ల�త��ా   ���ప� ం   �ేయబ��� �,   ఇ��   మన   జ��   �క�  
��దడ�ను   ఏర�ర�సు� ం��.మ�   మ�   మ�తృ��షలల�   ఎక��వ   ��గం   త��,   ఆ��   ����న   �ాట��   తన   ��మ��   వద�   
�ీల��క�ం��.   సంస�ృతం   నుం��   ఉద��ం���   ల���   అంట�   ���ి��   అ��   ��ందూ   ��షల�   ��డ�   ఉ����   సంస�ృతంల�  
�ార�   �� ందుత�న�   ��త   �ా�   �ద   మ�త���   అ��   వృ���    �ెందుత�ం��   మ��య�   అ�వృ���    �ెందుత�ం��.   అందువల�   
సంస�ృత   ��ష   ��ందూ   య�వక�లక�   �ా�ీ� �య   ��ర��   �క�   ఒక   అ��ార����న   అంశం�ా   ఉం���.  
 
11.   మతం   ఒక   శ���వంత���న   ఉ�ే�శ�   శ���.   �ాబట��    అ�����రం.   �ా�   ఎక�డ.   reli   ���ి�   మ��య�   ���ి�   �ేత   ���  
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మ�����   ప�మ��ి�ా   ప��ేసు� ం��,   �ట�   ����ా   క��ి   ఉత�న�మ���   ��దక   శ���   మ�నవ   క�ా� ల�   మ��య�   ���శనం  
�క�   అ�ారత��   సమ�నం�ా   ఉంట�ం��.   స�ర�ం   మ��య�   నరకం   ఒక   �ా��రణ   ��సు�ా   ఉ����   -   మహమ��  
ఘజ��   �ింధును   ��ట�   ఆ����ౖ   దం�ె��న   ���   ��రత�ే�ా��   ఆశ��ా����   గ����ే�ిన   శక�� ల�.  
1923.  
 
12.   “��ందూ   సంఘ����    �ా���   ��ందు�ా� �   �క�   భ�ష�త��    �ాజ��ం�ా��   క�లం   ల���   మతం,   జ��   ల���   మతం��  
సంబంధం   ల�క�ం��   ��ర�లంద����   సమ�న   హక��ల�   మ��య�   బ�ధ�తల�   క���   ఉం��ల��   �స� ృత   సూత�ం��ౖ  
ఆ��రప��ల�   ల��ం�ా   ��ట�� క�ం��,   �ార�   ప��ే�క���న   మ��య�   అం��త���న   ��ేయతను   క���   ఉంట�   ��ందూ�ా� �  
�ా�ా� � ���.   మ�టల   ���చ�,   మన�ా���   ���చ�,   ఆ�ాధన,   అ�� �ి��ష�   �దల�ౖన   ��ా థ�క   హక��ల�   ��ర�లంద����  
ఒ��   �ధం�ా   ల��ా� �.   ప�జ�   �ాం�   మ��య�   జ��య   అత�వసర   ప���ి�త�ల   దృ�ా� �   �ా����ౖ   ఎల�ంట�   ఆం�ల�  
���ంచబడ�త�ంద����   ఏ   మత   ల���   జ��పర���న   ప��గణనల��ౖ��   �ాక�ం��   �ా��రణ   జ��య   ��ా �ప��కన   ఆ��రప��  
ఉండదు.   ”...“   ఏ   ��ౖఖ��   క���   జ��యం�ా   ఉండక�డదు   ���   కంట�   ��ా �ే�క   ��వం   మ��య�   �ా��రణం�ా   ఈ   ��ౖఖ��  
'వ�   మ���   వ�   ఓట�'   అ��   క��   �ార��ల�   ����ా   ప��ర�ం�ా   వ����క��ంచబడ�త�ం��.   ��ందూ   �ేశం   �క�   ��వన   ఒక  
ఉమ���   ��ర�య   �ేశం,   ఏ��కృత   ��ందూ�ా� �   �ాష� �   అ�వృ�����   ఏ   �ధం�ానూ   �న�ం�ా   ల�ద�   ఇ��   స�ష�ం   �ేసు� ం��,  
���ల�   అ��   వ�ా� ల�   మ��య�   వ�ా� ల�,   జ�త�ల�   మ��య�   మ��ల�,   క�ల�ల�   మ��య�   మ��ల�,   ��ందువ�ల�,  
మ��ి� ంల�,   ����స�వ�ల�   ,   ఆం��� -ఇం��య��,   �దల�ౖన�,   సంప�ర�   సమ�నత�ం   పరం�ా   ఒక   �ాజ��య   �ాష� �ం�ా  
�ామరస�ం�ా   క��ి�� ���.   ”...“   �ా�   ఆచరణ�త�క   �ాజ��య�లక�   ఇ��   అవసరం,   మ��య�   ��ందూ   సంఘ��సు� ల�  
మన   ��ందూ��తర   �ేశసు� లను   క���   ఉపశమనం   �ేయ�లనుక�ంట����ర�   అనుమ�నం   �క�   �ెయ�ం,   �ా��  
మతం,   సంస�ృ�   మ��య�   ��షక�   సంబం��ం�   �������ట�ల   �క�   చట�బద����న   హక��ల�   స�ష�ం�ా   ��  
ఇవ�బడ��య�   ��మ�   ������ెప������   �ిద�ం�ా   ఉ���మ�:   ఒక   షరత�   ప��ారం,   ��జ���ట�   �క�   సమ�న  
హక��ల�   క���   ఏ   సందర�ంల���ౖ��   ఆక��ంచబడక�డదు   ల���   రదు�    �ేయబ��ం��.   ప��   �������ట�ల�   తమ   �ిల�లను  
తమ   ��ల�కల�,   �ా��   స�ంత   మత   ల���   �ాంస�ృ�క   సంస�లల�   ��ణ   ఇవ������   ప��ే�క   �ాఠ�ాలలను   క���  
ఉండవచు�   మ��య�   �ట���   ప�భ�త�   స�య���   క���   �� ందవచు�,   �ా�   �ార�   ఎల�ప��డూ   �ా��రణ   ఖ�ా�ల�  
�ె��ం�ే   పను�లక�   అనుల�మ�ను�ాతంల�   ఉంట�ర�.   అ�ే   సూత�ం,   ��జ���ట�   �షయంల�   క���   మం��ా   ఉం���.   ”  
 
13.   �వ��   య�ద�ంల�   ����న   తర��ాత,   మ��ి� ంల�   ��ం�ాత�కం�ా,   త��ాను   �ా�ల��ా,   �ిం�   గ�ం��  
పర�����నప��డ�,   �ార�   ఈ   బ�దు� లను   ��ద   ��ందువ�ల   కంట�   క�� రం�ా   �ర�ే�దనం   �ే�ార�.   ఎందుకంట�,   ��ద  
��ందువ�ల�   ప��   ప��ేశంల�   సమ�హం�ా   ల���   వ����గతం�ా   �� �ాడ�త����ర�,   �ాబట��    �ార�   మ��ి� ంల   మనసు�లల�  
క�సం   ��ం�ెం   �స�యం   మ��య�   భయ���   క���ం��ర�.   బ�ద�    ��ర��    మ��య�   బ�ద�    ��ా ం��లల�   �ాయ�ధ  
వ����కత   ల�నందున,   మ��ి� ంల�   క�ర�ాయలను   క����ం�ేంత   సులభం�ా   �ాట��   న�������ా� ర�.  
 
14.   ఈ   మ�   మం�-�ా�   h   ��ంచ�   �����త�ల�   �ా��   కలలను   �ాస��కత   ��సం   �సుక�ంట�ర�.   అందు��   �ార�  
మతపర���న   �క��ల   పట�    అసహ�����   గ�రవ���ర�   మ��య�   �ాట��   మతతత�   సంస�లక�   ఆ�ా���ా� ర�.   ఘన���న  
�ాస�వం   ఏ�టంట�,   మతపర���న   ప�శ�ల�   అ�   �ిలవబ�ే�   ��ందువ�ల�   మ��య�   మ��ి� ంల   మధ�   శ��బ�� ల  
�ాంస�ృ�క,   మత   మ��య�   జ��య   ���ధం   మనక�   ఇ��న   �ారసత�ం.   సమయం   పం��నప��డ�   �ర�   �ాట��  
ప��ష���ంచవచు�;   �ా�   �ర�   �ాట��   గ����ంచ����   �రస���ంచడం   ����ా   �ాట��   అణ���యల�ర�.   ల��ైన   �ా����  
�స���ంచడం   కంట�   ��గ   ��ా� రణ   మ��య�   ���త�   �ేయడం   సుర��తం.   అసహ�కర���న   �ాస��ాలను   �ైర�ం�ా  
ఎదు���ం��ం.   ��రత�ేశం   ఈ   ���   ఒక   య��ట���య�   మ��య�   సజ��య   �ేశం�ా   ���ంచల�మ�,   �ా�   �����  
�ర�ద�ం�ా   ప���నం�ా   ��ండ�   �ే�ాల�   ఉ����;   ��రత�ేశంల�   ��ందువ�ల�   మ��య�   మ��ి� ంల�.   ప�పంచంల��  
ఇల�ంట�   ప���ి�త�లల�   ��ల�   �ే�ాలల�   ఇ��   జ����నట�� �ా,   ప���ి�త�లల�   మనం   �ేయగ�����   ఏ�టంట�,   ఒక   ��ర�య  
�ా�ా� � ��   ఏ�ా�ట�   �ేయడం,   ���ల�   ఎవ����   ప��ే�క���న   ��ా ��ధ�   బర�వ�ను   అనుమ�ంచర�   మ��య�   అత�  
��ను��ల�   �ేయ�����   ఎవ����   అదనప�   ధర   �ె��ంచబడదు   �ా�ా� � ���   ��ేయత.   ���ా�   ��ౖ�క�లను   �ె��ం�   ��ను��ల�  
�ే�ా� ర�,   ఆ��   ర�ణ   ��సం   �� �ాడట����   మ�తృభ��   క�మ�ర�ల�   �ాదు.  
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�ి   క�తల�   
 
1.   ఓ   ��ా�!   ఆర��ల   ఈ   భ���  
మల���   (��ర���తర�ల�)   ప�ేప� ే  ����   �ే�ార�.  
దయ�ే�ి   ��ల��లపం��!  
ఈ   భ��   �   స�యం   ��సం   �ిల���� ం��.  
ఈ   మ�తృభ��   �క�   ఆ   �జ��ి�    స��ా��   �ర�   �నల�క�� త�����ా?  
ఇ��   �   హృదయ���   క�ట�డం   ల���?  
 
2.   1903   క�త   '����   ట�   �బ���',   ��రత�ేశం   అంతట�   ఇప�ట���   ప��ిద����న   'జ�సూ� �'   �ా   ప��ి���    �ెం��ం��,   ల��  
మం��ష��   �ా�ిన   �ాటల�,   
 
�క���   ట�   య�,   ఓ�!   ఎవ�   �భ,   అదు�త���న   మ��య�   ప�త�   త��!  
ఓ�!   ���చ�   �క�   అదు�త���న   �ేవత!   �జయం   ��సం   �   ఆ�సు�ల�   ��ర�త����ను.  
�ర�   మ�   జ��య   సూ����,   ��ౖ�కత   మ��య�   �జయ�ల   స�ర�పం  
�ర�   ధ�ా����   �ాణ�,   ఓ�!   ������   �ేవత!  
బ��సత�ం   �క�   ఈ   �కట�   ఆ�ాశంల�,   �ర�   ప��ాశవంత���న   బ�క�   మ��య�   ఆశ   �క�   న�త�ం.  
ప�జల   ప�వ��ల   బ�గ�ల�   మ��య�   �క�ిం�న   �� ల�ల�,  
�ర�   ��ా�సం   �క�   బ��,   ఓ�!   ������   �ేవత!  
�ర�   సూర���   ప��ాశం,   మ�సమ���� ల   గం�రత!  
ఓ�!   ������   �ేవత!   �ా�   �   ��సం,   ���చ�   �క�   సూర��డ�   గ�హణం.  
ఓ�!   ������   �ేవత!   �ర�   �ాశ�త���న   ఆనందం   మ��య�   �మ����   �క�   మ�ఖం,  
అందు��   మ�   గ�ం��లల�   ges   ష�ల�   �మ���   అత��న�త   �ైతన�ం�ా   ప�శం�ిం��ర�.  
ఓ�!   ������   �ేవత!   ఆదర�   మ��య�   గం�ర���న,   అదు�త���న   మ��య�   ��ి   అ��!  
���   మ�త���   సంబంధం   క���   ఉం��.  
��మంత�లను   �� �ిసూ� ,   �ర�   ��శనం   �ే��   దు�ా�ర�� ల   రక�ం��   త���ిన!  
��తం   �   ��సం   చ��� వడ��!   మరణం   �ర�   ల�క�ం��   ��ంచడం!  
సృ�ి�    �త�ం   �క�   ల�ం���� త�ం��,   ఓ�!   ������   �ేవత!  
 
 
 
 
 
3.   వం�ే   మ�తరం��ౖ   -   జ��య   ��తం   (త����   నమ�ా��ాల�)  
 
వం�ే   మ�తరం   (త����   నమ�ా��ాల�!)  
భగవంత��  
��ర�   �ద,   ��ర�   మ���   ����ట,   భర�  
��సం   రక�ం   �ం��ం�న   అమర�ర�ల   ����ట   మ���,  
�ీ� �,   ప�ర�ష�లంద��ల�   ఉన�   ���మ   ����ా,   ��   ప�ట��న   భ���   ��ను   భ���ా� ను,  
ఇందుల�   ��   ప����క�ల   ప�త�   బ���ద   ఉం��,   మ��య�   ఇ��   ��   �ిల�ల   d   యల.  
��ే�య�డ�   బ��సల��ా,�ా��   �ిల�ల   ��సం   ల�క�ల�న��   తల�� ల   క��ళ�   ����ా,  
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జ�ౖల�ల�,   ��ం�ిం�,   చంపబ��న  
 
సంప�ర�   �ాజ��య   �ా�తంత��ం   ల���   స��ాజ�ం   ల�క�ం��   ��   �ేశం   ఎప�ట���   భ��   �క�   �ే�ాల   మధ�   ఉన�త���న  
�ా� �����   ఎదగద�   ఒ�ి�ం�ం��.   ��ే�య�����   వ����కం�ా   ��త�� ట�   మ��య�   క�కరంల��   య�ద�ం   �ేయడం   ����ా  
తప�   స��ాజ����   �ా��ంచల�మ�   క���   ఒ�ి�ం��ను,   �ా�తంత��ం   ��సం   �� �ాడట����   మ��య�   స��ా�   �క�  
ల�ట�   ����ట���   ఉంచ�����   ఈ   �ణం   నుం��   ��   శ�����   ��ను   ప������   �ే�ా� ను   అ�   గం�రం�ా   మ��య�  
హృదయప�ర�కం�ా   ప�మ�ణం   �ేసు� ���ను.   ��   త��   తల��ౖ;   మ��య�   ఈ   వసు� వ���,   ��ను   అ��   ��ందూ�ా� �   �క�  
�ప��ాత�క   సమ�జ���న   అ�న�   ��ర� ల�   �ే�ాను,   మ��య�   ��   గం�ర���న   ప�మ�ణం,   ��ను   ఈ   �షయంల�  
ఎప��డూ   �జ����ా,   నమ�కం�ా   ఉంట�న�   ప�మ�ణం   �ేసు� ���ను   మ��య�   ఈ   సంస�    (శ��రం)   �క�   ఆ�ే�ాలను  
��ను   �ాట��ా� ను;   ��ను   ఈ   గం�ర���న   ప�మ�ణం   �క�   �త�ం   ల���   ఏ�ై��   ���ా��   �ో�హం   �ే��� ,   ల���   ��ను   ఈ   సంస�   
(శ��రం)   ల���   ఇల�ంట�   వసు� వ���   ప��ే��   ఏ�ై��   �ో�హం   �ే��� ,   ��ను   ఒక   అప�ా��   �క�   �����   ���రకరం�ా  
ఉంట�ను!  
  
4.   "��   మజ��ి   ��   ప�ా�   మ�తృభ��ల,   �ాగర,   ��ా ణ,   తలమల�ల�"   అ��   క�త   నుం��   ఇ��   సం�������   ���  
�ేయబ��ం��   మ��య�   ల��   మం��ష��,   ఆ�ా   ��ం��� ,   ���   మం��ష��   మ��య�   హృదయ���   మం��ష��   (�క��  
సంప�   నుం��   ఉదహ��ంచబ��ం��   -   �ావర��,   ఎ���   ,   1883-1924   (2019)  
 
భగవంత��  
����ట,   ��ర�   మ���   ����ట,   ��ర�   మ���  
��సం   రక�ం   �ం��ం�న   అమర�ర�ల   ����ట,  
�ీ� �,   ప�ర�ష�లంద��ల�   సహజ���న   ���మ   ����ా,   ��ను   భ���ా� ను   ��   జ��ం�న   భ��,  
ఇందుల�   ��   ప����క�ల   ప�త�   బ���ద   ఉం��,   మ��య�   ఇ��   ��   �ిల�ల   d   యల.  
��ే�య�ల�   బ��సల��ా,�ా��   �ిల�ల   ��సం   ల�క�ల�న��   తల�� ల   క��ళ�   ����ా,  
జ�ౖల�ల�,   ��ం�ిం�   చంపబ��న  
సంప�ర�   ల�క�ం��   �ాజ��య   �ా�తంత��ం   ల���   స��ాజ�ం   ��   �ేశం   భ��   �క�   �ే�ాల   మధ�   ఎన�డూ   ఉన�త���న  
�ి����   ఎదగదు,   మ��య�   స��ాజ����   ��ే�య�����   వ����కం�ా   ��త�� ట�   మ��య�   క�కరంల��   య�ద�ం   �ేయడం  
����ా   తప�,   ఎప�ట���   �ా��ంచల�మ�   క���   ఒ�ి�ం��ర�.   �ాపం   �ా�తంత��ం   ��సం   �� �ాడట����   మ��య�   స��ా�  
�క�   ల�ట�   ����ట���   ��   త��   తల��ౖ   ఉంచ�����   ఈ   �ణం   నుం��   ��ను   ��   శ�����   ప����   �ే�ా� న�   ప�మ�ణం   �ే�ా� ను;  
మ��య�   ఈ   వసు� వ���,   ��ను   అ��   ��ందూ�ా� �   �క�   �ప��ాత�క   సమ�జ���న   అ�న�   ��ర� ల�   �ే�ాను,  
మ��య�   ��   గం�ర���న   ప�మ�ణం,   ��ను   ఈ   �షయంల�   ఎప��డూ   �జ����ా,   నమ�కం�ా   ఉంట�న�   ప�మ�ణం  
�ేసు� ���ను   మ��య�   ఈ   సంస�    (శ��రం)   �క�   ఆ�ే�ాలను   ��ను   �ాట��ా� ను;   ��ను   ఈ   గం�ర���న   ప�మ�ణం   �క�  
�త�ం   ల���   ఏ�ౖె��   ���ా��   �ో�హం   �ే��� ,   ల���   ��ను   ఈ   సంస�    (శ��రం)   ల���   ఇల�ంట�   వసు� వ���   ప��ే��   ఏ�ై��  
�ో�హం   �ే��� ,   ��ను   ఒక   అప�ా��   �క�   �����   ���రకరం�ా   ఉంట�ను!  
�క��   సంప�   -   �ావర��,   ఎ���   ఫ��   ఎ   ఫ�ా� ట��   �ా�� ,   1883-1924   (2019)   ల�   ఉదహ��ం�న   ����    ����  
సభ��ల�   �ే�ిన   ప�మ�ణం   నుం��,  
ఓ�   మ�సమ�ద�ం,   నను�   �����   ��   మ�తృభ����   �సు��ళ�ం��!  
��ల�   ��ంసల�   ఉన�   ��   ఆత�!  
��   త��   �ా��ల   వద�    ఆ�ాధ��త�కం�ా   ల���   �ేయడం  
�ాబట��    ��ను   �ను�   ఎప��డూ   చూ�ాను.  
చూడట����   ఇతర   భ�మ�లను   సంద���ంచం��  
ప�ష�లం�ా   ఉన�   స����ా��.  
��   త��   హృదయ���   �స�ం��చం�ా   చూడటం  
�ర�   ఆ��క�   ఇ��న   ప�త�   ప�మ�ణం,  
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ఇంట���   �����   మ�ర�ం   �ెల�సు��వడం,   �   ��నుక��గంల�  
��   ��గవంత���న   �����   �ర�   ఆ��క�   �ా�ా� నం   �ే�ార�.  
�   �ా�ా� నం   ��సం   ��ను   ప���� య�ను!  
��ా పం�క   �ా���ా  
��నుఆ��   ��చన   ��ర����న   ��వ   ��ను�ే�ా� ను  
ఉండగలను,�����   వ��న   తర��ాత,   �ాబట��    ��ను   ఆ��ను   ������ట�� ను.  
ఓ�   మ�సమ�ద�ం,   ��ల�   ��ంసల�   ఉన�   ��   ఆత�!  
బ� నుల�   ఒక   �ల�క   వల�,   ఒక   ఉచు�ల�   ఉన�   �ంక   ల��ా-  
ఓ�   �ాబట��    �స��య�ను   ��ను  
��   త��   నుం��   ఎప�ట���మ�ట���  
����� త����ను-   �కట�����ను!  
ధర�ం   �క�   ప�వ��ల�   ��ను  
ఆ��   సు�ాసన��   ఆ�ర���ం��ను.  
ఆ��   ��చన   ��సం   ��వ   నుం��   తప��క����ను  
��   అ���సం   వ�ర����న   ��రం  
,   ఆ��   మ����   �ెట�    ���మ,   ఓ�!  
ఆ��   �క�ిం�ే   �గల   అందం,   ఓ�!   ఆ��   ల�త   �గ���ంచడం   ������ం��,   ఓ�!  
ఓ�   ఎప�ట���   ��ల���న   ఆ��   ��ట   ��క�,  
ఓ�   ఓష�,   ��ల�   ��ంసల�   ఉన�   ��   ఆత�!  
��ౖన   ఉన�   స�ర�ంల�   న���� ల�   ప�ష�లం�ా   ఉ����,   �ా�  
��నుభర�-భ��   ���మ   �క�   న�త�ం   మ�త���  
ఇక�డఖ���ౖెన   �ాజభవ��ల�   క��ి�ా� �,   �ా�  
��   త��   �క�   �నయప�ర�క���న   గ�����   ���మ   మ�త���   ��ను  
ఆ��   ల��   �ాజ�����   ఏ�   శ�ద�?  
ఆ��   అడవ�లల�   ఎప���ౖె��   బ��ష���ంచడం   I   �   ఎను�క�ంట�ం��.  
వంచన   ఇప��డ�   వ�ర�ం,   ��ను�ెప�ం��  
�ను�   ������ట�వద��,   ప��జ�   ��ను  
అ�ే   బ�ధలను��ను   ఏడ�సు� ���ను  
అనుభ�సు� ���ను,   �   నదుల   �ి�య���న   �ా����   ����� వ�����!  
ఓ�   మ�సమ�ద�ం,   ��ల�   ��ంసల�   ఉన�   ��   ఆత�!  
ఓ�   ��   ఆ�   �� �ం�   స��,   �ర�   ఎగ���   �ే�ా� ర�!  
�   మ�టను   ఎందుక�   ��న���   �సు���ా�,   ఓ�!  
��   �స��య   త���   ఎందుక�   �సం   �ేసు� ం��,  
ఓ�   నను�   ఎందుక�   బ��ష���ం��ల�   ఖం��ం��డ�!  
ఇంగ�ం�   భయం��   �  
�ద   ఆ��   �ాం��త�ం   చూ�ిసు� ం��?  
ఇం�ా� ం�   భయప����,  
ఓ   ���   మద�   బల��నం�ా   ల�దు   �ాబట��   
అగస� �   ���   గ���ం�   ఆ��   �ెప�ం��,   ఇ����  
�   జల�ల�   ఎవర�   ���ార�!  
ఓ�   మ�సమ�ద�ం,   ��ల�   ��ంసల�   ఉన�   ��   ఆత�!  


